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Skeniraj me! 

GLASBENA ŠOLA KRANJ 
vabi k 

VPISU NOVIH UČENCEV 
za šolsko leto 2021/2022 

za dislociran oddelek v Cerkljah na Gorenjskem. 
 

SPREJEMNI PREIZKUSI 
za vpis v glasbene ustvarjalnice (otroci rojeni leta 2015) 

in na naslednje inštrumente: 
 

 

 

 

 

 
Predstavitev inštrumentov bo potekala 23. 8. 2021 
ob 17. uri v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika. 

 

Preizkusi bodo potekali v sredo,  
25. avgusta 2021, po 16. uri 

v prostorih OŠ Davorina Jenka Cerklje. 
 

POTREBNA PREDHODNA PRIJAVA 
 do 23. 8. 2021 na www.gskranj.si 

Več informacij na www.gskranj.si 
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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: Nonparel, d. o. o.

Naklada: 2.460 izvodov 

Občina Cerklje na Gorenjskem,  
Trg Davorina Jenka 13,  
4207 Cerklje na Gorenjskem 
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Slovenska zastava na zvoniku 
adergaške cerkve ob dnevu državnosti  
Foto: Aleš Senožetnik
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ALEŠ SENOŽETNIK

• Eden najpomembnejših dogodkov 
v zadnjem obdobju je bil obisk mini
stra Vizjaka, ki si je ogledal tudi potek 
gradnje krvavškega vodovoda. 
Minister je skupaj s sodelavci z ministr-
stva za okolje in prostor prišel na ogled 
gradnje krvavškega vodovoda. Skupaj 
smo si ogledali potek del, predstavil 
pa sem mu tudi nekatere nelogičnosti 
predvsem glede sofinanciranja sredstev 
s strani države in EU, ki se nanašajo na 
to, koliko sredstev bomo dobili letos in 
koliko v prihodnjih letih, a smo zade-
vo nato že uredili. Veliko je tudi uskla-
jevanj same pogodbe o sofinanciranju 
projekta, pri čemer naša pravna služba 
zakonodajo EU tolmači bistveno druga-
če kot ministrstvo. Vsekakor bomo mo-
rale občine zaradi črpanja sredstev iz-
vesti rebalans proračuna, in če bo imelo 
vseh pet sodelujočih občin septembra 
rebalanse sprejete, se lahko sredstev 
nadejamo v novembru ali decembru. 
A če se vrnem nekoliko nazaj ... Glede 
na to, da smo imeli nedavno referen-
dum za čisto pitno vodo, ne razumem, 
zakaj nekatere občine še vedno ne do-
jamejo, da gre tudi v primeru krvavške-
ga vodovoda pravzaprav za čisto pitno 
vodo, ki jo poskušamo zagotoviti obča-
nom. Tri občine še vedno niso pokrile 
stroškov, čeprav gre zgolj za vprašanje, 
ali bodo plačale danes ali pa v nasled-
njih mesecih.
Obstoječi vodovodni sistem je star več 
kot šestdeset let, je iz azbestnih cevi in 
v slabem stanju. Na nekaterih odsekih 
prihaja do onesnaževanja pitne vode. 
• Kako sicer trenutno napreduje gra
dnja vodovoda?
Z izvajalcem del smo se ravno dogovo-
rili, da bodo dodatno okrepili obstoje-
če gradbene ekipe z dvema dodatnima 
ekipama, kar pomeni, da bo na grad-
bišču osem ekip. Gradnja poteka od 
severa do juga od vzhoda do zahoda in 
v kanjonu reke Reke mimo spodnje po-
staje žičnice. 
Začenja se tudi izgradnja vodohrana 
nad Domom Taber, ki predstavlja eno 
od treh najzahtevnejših izvedb s težjim 

dostopom. Drug zahtevni odsek je v ka-
njonu reke Reke do zajetja, ob tem se 
zavedamo, da je treba ta del zgraditi do 
zimske sezone, saj v nasprotnem pri-
meru lahko ogrozimo smučarsko sezo-
no na Krvavcu. Tretja zahtevna izvedba 
je odsek na Trati mimo mrliških vežic, 
mimo stanovanjske hiše Nastranovih 
do vodohrana v Adergasu. 
V kanjonu reke Reke se gradi ultrafil-
tracija, ki je v zaključni fazi. Sicer pa je 
sedaj položenih že več kot sedemdeset 
odstotkov vodovodnih cevi, to je približ-
no 17 kilometrov od skupno 25. 
• Sta se z ministrom pogovarjala tudi 
o morebitnih drugih projektih?
Predstavil sem mu projekt zadrževal-
nika ob samem zajetju v kanjonu, ki 
ga pripravljamo z Direkcijo za vode in 
je ocenjen na okoli tri milijone evrov. 
Zadrževalnik bo lahko zadržal večje ko-
ličine hitrega upada vode in materiala 
iz Brezovškega in Lukenjskega grabna, 
s čimer bi preprečili nanos materia-
la na območje spodnje postaje žičnice 
na Krvavec, kar se je v preteklosti že 

večkrat zgodilo, nazadnje leta 2018, ko 
je to območje zasulo okoli štirideset 
tisoč kubičnih metrov kamenja in pe-
ska. Zadrževalnik bi imel kapaciteto 
okoli deset tisoč kubičnih metrov, kar 
bi zadostovalo, da bi takšne situacije 
preprečili.
Poleg tega nameravamo utrditi strugo 
reke Reke v zgornjem delu kanjona. To 
bo zahteven projekt, ki ga ocenjujem na 
okoli petsto tisoč evrov.
Ministru sem predstavil tudi projekt 
kanalizacije na območju Krvavca. Šlo 
bo za drag projekt, ki pa je pomemben 
predvsem, da zaščitimo vodovarstve-
na območja na pobočju Krvavca. Zato 
sem ministra tudi prosil, da se zavza-
me za projekt, saj za zdaj kaže, da ne bo 
izpolnjeval pogojev za sofinanciranje 
sredstev iz Kohezijskega sklada, saj ne 
izpolnjuje merila dva tisoč populacij-
skih enot. Upam, da bomo sredstva us-
pešno pridobili v okviru sklada za okre-
vanje in razvoj. 
• V občini pa potekajo še druge inve
sticije. Jih poudarite nekaj?

S cepljenjem preprečimo jesensko zaprtje
Z županom Francem Čebuljem smo se pogovarjali o obisku ministra za okolje  
in prostor Andreja Vizjaka, projektih, ki jih v občini načrtujejo do konca leta,  
ter razlogih za nizko precepljenost v občini.

Župan Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl
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Pred zaključkom je gradnja rondoja 
Trata, poleg tega na tem območju ure-
jamo tudi struge vodotokov. Nadaljuje 
se urejanje kanalizacije in vodne infra-
strukture v Pšenični Polici. V Poženiku 
moramo zgraditi most, sicer pa na tem 
delu letos načrtujemo utrjevanje struge 
Pšate, ki jo bomo tudi očistili. Dela bo iz-
vajal koncesionar. Pripravljamo idejno 
rešitev za vodotok iz Praprotne Police na 
Fazanerijo, saj na tem območju ob huj-
ših nalivih prihaja do poplavljanja, kar 
v slabo voljo spravlja lastnike gozdov in 
kmetijskih zemljišč. Treba bo urediti 
zadrževalnik.
Načrtujemo asfaltiranje cest v skupni 
dolžini okoli pet kilometrov. Med njimi 
bodo odseki med Vašco in Fazanerijo, 
Vašco in Zgornjim Brnikom ter Pšato in 
Gradom. Po vsej verjetnosti bomo prep-
lastili tudi odseka iz Cerkelj na Polje 
proti Fazaneriji in Lahovče–Nasovče.
Sicer pa gradnja odsekov kanalizacije 
poteka tudi na Spodnjem Brniku. Izgra-
dnjo kanalizacije bomo začeli tudi v La-
hovčah. Septembra nameravamo začeti 
gradnjo pločnikov skozi zaselek Trata v 
Zalogu, zaključiti pa bo treba tudi inve-
sticije v Šmartnem in Zalogu. 
• Financiramo tudi obnovo nekaterih 
učilnic v šoli v Cerkljah, ki so v tem 
trenutku v izvedbeni fazi. 
Zagotovo bomo morali pridobiti kredit, 
predvsem zaradi treh občin, ki ne pla-
čujejo obveznosti pri gradnji krvavške-
ga vodovoda. A to bo kratkoročen kredit 
in prepričan sem, da bomo zastavljene 
cilje letos dosegli. Nato pa nas prihod-
nje leto čaka še veliko dela, saj bo po za-
ključeni gradnji krvavškega vodovoda 
treba zgraditi še prevezave na obstoječe 

vodovode po vaseh, kar bo občino stalo 
še dodatna dva milijona evrov. 
• Omenjate tudi povečanje gasilskega 
doma PGD Cerklje. Lahko poveste več 
o tem?
Razširitev bo potrebna zaradi novih in-
vesticij Gasilske zveze Cerklje. Ta namreč 
pristopa k nakupu požarne lestve. Gre za 
investicijo v višini okoli petsto tisoč evrov, 
kar ni malo. Občina bo v večji meri sofi-
nancirala nakup, upamo pa tudi na nekaj 
sponzorskih sredstev večjih podjetij na 
območju občine Cerklje na Gorenjskem. 
Pridobili smo že idejni načrt za povečanje 
doma, v nadaljevanju bo treba izdelati 
tudi projekt, ki bo osnova za izdajo grad-
benega dovoljenja, in če bo vse potekal 
gladko, bi se gradnja lahko začela prihod-
nje leto. Sicer pa smo letos pristopili tudi 
k legalizaciji nekaterih gasilskih domov, 
ki še niso imeli gradbenih dovoljenj. 
• V teh dneh delo začenja tudi nova 
direktorica Zavoda za turizem Nataša 
Ovsenek. 
Res je. Vesel sem, da je bila izbrana ob-
čanka Cerkelj, ki ima izkušnje s področja 
turizma in tudi dober program. Če se še 
ni, se bo morala hitro spoznati z nava-
dami vseh vasi v občini, saj ima vsaka 
svoje posebnosti in mentaliteto. Upam, 
da bomo dobro sodelovali in bo povezala 
vse deležnike turizma na Cerkljanskem, 
saj bomo le tako lahko uspešni. 
• Precepljenost v občni ni med naj-
višjimi. Kako gledate na to?
Moram priznati, da sem bil kar prese-
nečen, ko sem izvedel, da je naša ob-
čina med najslabše precepljenimi na 
Gorenjskem. Sprva nisem našel razlo-
ga za to, nato pa sem začel razmišljati, 
da to morda izhaja iz tega, da smo jo v 

prvem valu zelo dobro odnesli in imeli 
do lanske jeseni le dva obolela, za kar se 
moram še enkrat zahvaliti vsem, ki so 
k temu pripomogli. Morda je bil to raz-
log, da so občani dobili lažen občutek, da 
smo varni in da virusa k nam ne bo. A 
so se številke tudi pri nas jeseni obrnile 
drugače, med našimi občani smo žal za-
beležili tudi nekaj smrti zaradi covida-19. 
Če ne bomo dosegli višje precepljenosti, 
nam sledi nov val, tokrat z bolj nalezlji-
vo delta različico, in posledično ponovno 
zapiranje javnega življenja, česar pa si 
verjetno nihče ne želi. Zato prosim vse 
občane, naj se cepijo. Za cepljenje imajo 
odslej možnost tudi v Cerkljah. Izvajalo 
se bo vsak četrtek v juliju, in sicer dopol-
dan v Hribarjevi hiši. 
• Pred kratkim je potekal posvet žu-
panov pri predsedniku vlade in mini-
strih. Ste poudarili kaj posebnega?
Vlada nam je predstavila realno stanje 
glede epidemije, vsi župani pa smo se-
veda bili za sodelovanje. Sam sem sicer 
že pred časom dal pobudo, da bi se cep-
ljenje izvajalo v vseh občinah, pa sem 
takrat dobil odgovor, da je premalo ce-
piva. Zdaj je drugače in upam, da nas 
bo to spodbudilo in se bomo v čim večji 
meri cepili in si zagotovili varno jesen. 
• V Cerklje pa se jeseni vrača tudi 
pouk glasbene šole.
Vesel sem, da nam je skupaj z Glasbeno 
šolo Kranj in Mestno občino Kranj uspe-
lo doseči, da se dislocirana enota odpre 
tudi v Cerkljah. O podrobnostih delova-
nja Glasbene šole se dogovarjamo, jasno 
pa je, da bo pouk potekal tudi pri nas. 
Več bo znanega konec avgusta, ko bomo 
organizirali skupni sestanek z vodstvom 
Glasbene šole Kranj.
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Nekdanja koncesionarka za pomoč družini 
na domu v Cerkljah Janja Kos je sklenila 
sodno poravnavo z Občino Cerklje, ki jo je 
tožila zaradi žaljenja in širjenja neresnic. 
Kosova se je zaposlenim in funkcionarjem 
ter občini opravičila za neprimerne bese-
de, plačati pa mora tudi sodne stroške. 
Socialna inšpekcija je že pred časom Ko-
sovi prepovedala opravljanje storitve in 
občini naložila, da koncesijo razveže iz 
krivdnih razlogov koncesionarja. Kosova, 
ki se s tem ni strinjala, je sprožila več tožb, 
tudi zoper Občino Cerklje, ki je koncesijo 
odvzela na podlagi odločbe inšpektorice, 
ki je v nasprotnem primeru županu Francu 
Čebulju zagrozila s kazensko ovadbo. 

Sklenila poravnavo

ALEŠ SENOŽETNIK

Cerkljanski občinski svetniki so se 
seznanili z varnostnimi razmerami v 
občini Cerklje. Poročilo za lansko leto, 
ki ga je podal komandir kranjske po-
licijske postaje Matjaž Završnik, kaže, 
da trend obravnavanih kaznivih de-
janj v zadnjih letih upada, kar je po-
trdil tudi vodja policijskega okoliša v 
Cerkljah Robert Šebenik, ki službo na 
tem področju opravlja že dvajset let. 
V Cerkljah so lani obravnavali 116 ka-

znivih dejanj, kar je najmanj v zadnjih 
enajstih letih. Zabeležili so devet vlo-
mov v stanovanjske hiše in 17 vlomov 
v vozila, zato pozivajo voznike, da na 
vidnih mestih v avtomobilih ne pušča-
jo vrednih predmetov, saj je največkrat 
prav to razlog za vlom. V občini lani ni 
bilo ropa ali roparske tatvine. Prav tako 
se zmanjšuje število prometnih nesreč. 
Lani so jih obravnavali 69, od tega 17 z 
lažjimi ter pet s težjimi telesnimi po-
škodbami, žal pa tudi eno s smrtnim 
izidom.

Cerklje vse varnejše
Število kaznivih dejanj v Cerkljah se zmanjšuje.
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ALEŠ SENOŽETNIK

Ob dnevu državnosti so na Letališču Jožeta Pučnika pripra-
vili kratko slovesnost z odkritjem spominskega obeležja v 
spomin na trideseto obletnico prevzema nadzora Republike 
Slovenije nad svojim zračnim prostorom. Obeležje je odkril 
minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V nagovoru se je 
spomnil tudi tujih dopisnikov, ki sta postala žrtvi napada 
na letališče, in med drugim omenil ustanovitev republiške 
uprave za zračno plovbo 25. junija 1991, s čimer je Slovenija 
prevzela nadzor nad svojim zračnim prostorom. Poudaril je 
tudi pomen vstopa Slovenije v EU in Nato, s čimer nismo 
izgubili suverenosti, temveč jo okrepili. Dogajanje pred tri-
desetimi leti je opisal tudi poslovodni direktor Fraporta Slo-
venija Zmago Skobir, zbrane pa je nagovoril tudi cerkljanski 
župan Franc Čebulj, ki se je spomnil tudi Petra Petriča, pri-

padnika Teritorialne obrambe iz Cerkelj, ki je padel v napadu 
na brniško letališče. O prazniku pa je povedal: »Današnji dan 
predstavlja rojstvo naše države. Dan rojstva, kateregakoli, pa 
predstavlja priložnost za praznovanje in snovanje naše sku-
pne poti.«
Slovesnost je povezovala Bernarda Žarn, s kulturnim progra-
mom pa sta jo obogatila Šenturški oktet in citrarka Damjana 
Praprotnik.

Spomin na napad na  
letališče
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec 
je ob trideseti obletnici napada na 
letališču odkril spominsko obeležje. 

Župan Franc Čebulj, minister Jernej Vrtovec in direktor Fraporta 
Slovenija Zmago Skobir 

ALEŠ SENOŽETNIK

Drugega julija 1991 je jugoslovanska 
vojska raketirala RTV-oddajnik na 
Krvavcu, s ciljem, da bi preprečila odda-
janje programov in s tem informiranje 
javnosti o takratnih dogodkih, a so de-
lavci RTV Slovenija in Elektra Gorenjska 
še isti dan odpravili posledice, tako da je 
oddajnik lahko deloval naprej.
Ob obletnici napada so Območno zdru-
ženje veteranov vojne za Slovenijo 
Kranj, Občina Cerklje in RTV OE Odda-
jniki in zveze pripravili slovesnost, na 
kateri so sodelovali tudi recitatorji KUD 
Folklora Cerklje in Godbe Cerklje.
Slavnostni govornik je bil Janez Čadež, 

ki je bil v tistem času direktor RTV Slo-
venija. V svojem govoru je spomnil na 
veliko vlogo medijev v času vojne za 
Slovenijo, ki je takrat obveščala tako 
domačo kot tudi tujo javnost o razme-
rah pri nas. »V vsaki vojni je prva žrtev 
resnica. V tej vojni so jo želeli povsem 
onemogočiti, a jim ni uspelo,« je dejal 
Čadež in dodal: »Svet je tako izvedel, kaj 
se je zgodilo, zato menim, da je sloven-
ska novinarska srenja v tistih časih od-
igrala izjemno pomembno vlogo.« 
Zbrane je nagovoril tudi župan Franc 
Čebulj, ki je spomnil na enotnost naro-
da pred tridesetimi leti in poudaril, da je 

dan državnosti zato zares praznik vseh 
Slovencev. Glede razlik, na katere ob 
takšnih dogodkih opozarjajo mnogi, pa 
je Čebulj dejal: »Seveda smo si različni, 
ampak to ne pomeni, da bi morali biti 
vseskozi sprti. Pomeni, da se je treba 
pogovarjati, dogovarjati in dogovoriti,« 
je sklenil cerkljanski župan, ki je nato 
skupaj s predsednikom območnega 
združena veteranov Antonom Reškom 
odkril spominsko ploščo na steni odda-
jnika, informacijsko tablo pa je skupaj 
s Slavkom Kočevarjem odkril Mitja Za-
tler, takratni član posadke oddajnika, ki 
je bil v napadu tudi poškodovan.

Odkrili  
spominsko  
ploščo
Ob trideseti obletnici 
raketiranja oddajnika 
na Krvavcu so odkrili 
spominsko ploščo  
in informacijsko tablo.

Slavnostni govornik Janez Čadež
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ALEŠ SENOŽETNIK, JANEZ KUHAR

Osrednja občinska slovesnost ob dnevu državnosti je poteka-
la v Adergasu. Pred proslavo je ob somaševanju duhovnega 
pomočnika Antona Marinka mašo za domovino daroval vele-
sovski župnik Slavko Kalan, nato pa je v parku pred cerkvijo 
sledila pestra kulturna prireditev, ki sta jo ob pomoči občin-
skih društev organizirala Občina Cerklje in Kulturno umetni-
ško društvo Pod lipo Adergas. 
Zbrane je najprej pozdravil župan Franc Čebulj, ki je v svojem 
govoru spomnil na sestanek nekaterih članov takratnega De-
mosa v kulturni dvorani v Adergasu. Kot je dejal, so takrat 
verjeli, da bo osamosvojitev uspela, in da je takšen občutek 
vel tudi po Sloveniji. »Seveda smo si različni. Kaj bi le bilo, če 
si ne bi bili? A te razlike nas le bogatijo in dopolnjujejo. Treba 
pa se je dogovarjati in vnašati končne rešitve v razvoj drža-
ve,« je še dejal župan, ki se ni izognil niti epidemiji covida-19 
in se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so pomagali v teh 
časih. Spomnil je tudi na pomen občin, razvoj Cerkelj in iz-
razil prepričanje, da napredek, ki smo ga dosegli v tridesetih 
letih, ne bi bil mogoč, če bi ostali v nekdanji skupni državi. 
Slavnostni govornik je bil minister za informiranje v času 
osamosvojitvene vojne Jelko Kacin, ki je zbranim namenil 
daljši govor, v katerem je podrobneje orisal dogodke izpred 
tridesetih let. »Domovina in država je samo ena in zasluži 
si moje in naše spoštovanje,« je med drugim dejal Kacin, ki 
je opozoril tudi na pomen takratne Teritorialne obrambe, 
spomnil pa se je tudi vseh padlih in žrtev vojne, napada na 
letališče in oddajnik na Krvavcu ter padlega občana Cerkelj 
Petra Petriča. Spomnil se je dosežkov Slovenije v tridesetih le-
tih in se dotaknil epidemije covida-19, ki je zaznamovala Slo-
venijo in svet ter pozval k cepljenju, županu Čebulju ter ekipi 
Doma Taber pa čestital za uspešen boj zoper koronavirus.
Sledil je bogat kulturni program, ki sta ga vodila Angelca 
Maček in Franci Sirc. Nastopili so pevci Komornega moške-
ga pevskega zbora Davorina Jenka, člani dramske skupine 
KUD Pod lipo Adergas so pripravili odlomek igre Cvetje v jese-

ni. Oglasili so se cerkveni zvonovi, zaplesali pa so tudi člani 
cerkljanske folklore. Člani Dramske sekcije Pod Stražo in Da-
niela Močnik iz Kluba Liberius so pripravili recitale. Zapeli so 
tudi Šenturški oktet, Mladinski pevski zbor Adergas in mladi 
glasbeniki skupaj s prof. Damijano Močnik, manjkala ni niti 
Godba Cerklje. Prisotne je s svojim nastopom na prireditvi 
navdušil tudi kantavtor Andrej Šifrer, za kulinarične dobrote 
pa so poskrbele članice Društva kmečkih in podeželskih žena 
Gorenjski nagelj. 
Pripravili so tudi razstavo risb učencev osnovne šole, častni 
občan občine Silvo Sirc pa je pripravil razstavo v spomin na 
dogodke iz leta 1991 oziroma zadnjih tridesetih let z naslovom 
Kako smo praznovali.

Pozdrav naši Sloveniji
Ob tridesetletnici samostojne Slovenije so 
cerkljanska kulturna društva v Adergasu 
pripravila pestro slovesnost.

Jelko Kacin

Prizor iz igre Cvetje v jeseni

KMoPZ Davorina JenkaAndrej Šifrer / Foto: Janez Kuhar
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Umiritev razmer, povezanih z epidemijo covida-19, je gasil-
cem Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje konec junija 
vendarle omogočila uraden prevzem novih pridobitev, s ka-
terima bodo še lažje in bolje poskrbeli za požarno in drugo 
varnost v občini – avtocisterno Scania z gasilsko oznako AC 
35/100 ter poveljniško terensko vozilo Mercedes-Benz X 350. 
Po besedah predsednika društva Primoža Močnika je inve-
sticija v avtocisterno znašala tristo tisoč evrov, od tega je 
230 tisočakov prispevala občina, preostanek pa so zbrali s 
pomočjo dotacij, namenskih sredstev gasilske zveze, spon-
zorskih in donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov. 
Glavna prednost nove avtocisterne je, da lahko gasilci z njo 
na požarišče pripeljejo večje količine vode, kar je še posebno 
pomembno ob požarih na hribovitem območju ter ob hitro 
rastoči industrijski coni ob letališču. 
Pred časom jim je uspelo kupiti tudi Mercedes-Benz X 350 ter 
ga do novembra predelati v gasilsko vozilo. Investicija je zna-
šala osemdeset tisoč evrov. »Danes z velikim zadovoljstvom 
gledam na prehojeno pot,« je ob tem dejal Močnik, ki se je 
spomnil preteklih korakov, da so cerkljanski gasilci danes 
vendarle prišli do pomembnih vozil. Da je dobra opremlje-
nost društev ključna za izvajanje nalog gasilcev, je poudaril 
tudi poveljnik Gasilske zveze Gorenjska in član poveljstva Ga-

silske zveze Slovenije Tomaž Vilfan. »Dobre opreme seveda 
ne potrebujete zaradi sebe, temveč predvsem zaradi občanov, 
ki vašo pomoč potrebujejo in jo tudi dobijo v najboljši možni 
meri.«  Župan občine Cerklje, ki je prispevala ključna sredstva za 
investiciji, Franc Čebulj, pa je izrazil prepričanje, da PGD Cerklje 
danes spada med najbolje opremljena društva ne le na Gorenj-
skem, temveč v Sloveniji. Kot je dejal, minevata že dve desetletji 
in pol, odkar so se v Cerkljah odločili za lastno gasilsko zvezo, 
kar se je izkazalo za pravo potezo. Danes tako že snujejo načrte 
za prihodnost, med glavnimi pa bo nakup požarne lestve, zaradi 
česar pa bo treba tudi povečati gasilski dom v Cerkljah. »Zadeva 
je v teku, gremo v pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj, tako 
da bomo kmalu širili tudi gasilski dom,« je še povedal župan.
Sledili sta še blagoslovitev obeh vozil, ki jo je opravil cerkljan-
ski župnik Jernej Marenk, in predaja ključev šoferjema Jure-
tu Bohincu in Janu Kožuhu. Za popestritev programa so pos-
krbeli cerkljanski godbeniki.

Prevzeli in blagoslovili 
novi vozili
Cerkljanski gasilci so tudi uradno prevzeli 
avtocisterno in poveljniško vozilo. Skupaj 
sta stali 380 tisoč evrov.

Člani PGD Cerklje so bogatejši za kar dve vozili.

MATEJA RANT

Med tremi letošnjimi maturanti, ki so 
na mednarodni maturi na Gimnaziji 
Kranj dosegli vse možne točke, je tudi 
Maj Marcel Škof iz Cerkelj. »Zelo sem 
bil presenečen nad rezultatom, še na to, 
da bi bil zlati maturant, nisem pomis-
lil, zato sem potreboval kar nekaj časa, 
da sem ponotranjil dejstvo, da sem di-
amantni maturant,« je še povsem pod 
vtisom izjemnega dosežka v začetku 
minulega tedna razlagal dijak medna-
rodne mature na Gimnaziji Kranj Maj 
Marcel Škof in priznal, da je pomislil 
celo na napako na spletni strani.
Za program mednarodne mature se je 
odločil, ker predstavlja dobro odskočno 

desko za študij v tujini, kar si je vedno 
želel, je pojasnil Maj Marcel Škof. Želja 
se mu je izpolnila, ko je bil sprejet na 
Newyorško univerzo v Abu Dabiju, kjer 
bo študiral psihologijo. Čas do odhoda v 
tujino pa si želi izkoristiti predvsem za 
druženje s prijatelji. »Takoj po maturi-
tetnih izpitih sem z družino odpotoval v 
Zanzibar, zdaj pa bomo s prijatelji, s ka-
terimi sem bil že tudi na morju, nadok-
nadili, kar smo zamudili med letom,« 
je spomnil na letošnje posebno šolsko 
leto. Priznal je, da je bilo delo na dalja-
vo precej težje kot v razredu, a so se po 
njegovih besedah na kranjski gimnaziji 
zelo potrudili, da bi jim zagotovili opti-
malne razmere za pridobivanje znanja 
v okoliščinah, v katerih so se znašli. In 

ne glede na to, da so zadnji dve šolski 
leti veliko preživeli doma in se s sošolci 
dobivali zgolj na Teamsih, se bo z vese-
ljem spominjal srednješolskega obdob-
ja, je še dodal.

Odskočna deska za študij v tujini
Maj Marcel Škof je postal diamantni maturant. 

Maj Marcel Škof / Foto: Gorazd Kavčič
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V Cerkljah vabijo na cepljenje
V Hribarjevi hiši v Cerkljah vsak četrtek  
poteka cepljenje proti covidu-19. Za  
cepljenje je precejšnje zanimanje, cepijo s 
cepivi Pfizer in Jansen.

Občina Cerklje, ki se je še pred tedni uvrščala med slabše 
precepljene na Gorenjskem, se v teh dneh vzpenja po lestvi-
ci. K temu je precej prispevalo tudi organizirano cepljenje, 
ki ga je Občina Cerklje organizirala skupaj z Zdravstvenim 
zavodom Zdravje in poteka vsak četrtek. Ko smo prejšnji 
teden obiskali cepilno mesto v Hribarjevi hiši, se je že pred 
vhodom vila precejšnja vrsta čakajočih na odmerek cepiva. 
Med njimi je bil tudi Marko Repnik iz Šmartnega, ki je na 
cepljenje pripeljal taščo in tasta. Sam je že prejel cepivo, bo-
lezen pa lansko jesen tudi prebolel. „Komaj sem čakal, da se 
cepim, saj sem prebolel precej hudo obliko covida-19. Več 
tednov je trajalo, da sem si opomogel. Zato vsakemu pripo-
ročam, da se cepi. Morda bo imel kdo res kakšen neprijeten 
stranski učinek, a v primerjavi s tem, kar sem doživel sam, ni 
to nič,“ nam je iz lastnih izkušenj povedal sogovornik. 
Tudi Janez Kokalj s Štefanje Gore je bolezen že prebolel, ker 
pa je od tega preteklo že več kot pol leta, se je odločil, da 
se zaščiti s cepivom. „Cepil sem se zaradi lastne varnosti in 
varnosti vseh, predvsem pa starejših okoli mene. Odločil 
sem se za cepivo Jansen, saj sem slišal, da je manj stranskih 
učinkov, zadostuje pa že en odmerek.“
Z odzivom občanov je zadovoljen tudi župan Franc Čebulj, 
ki se je dlje časa zavzemal, da bi cepljenje organizirali tudi v 
manjših občinah. „Želimo si, da bi s precepljenostjo prepre-
čili ponovno zaprtje javnega življenja – zaprtje šol in javnih 
zavodov –, predvsem pa gospodarstva, ki je temelj naše ce-
lotne družbe,“ je dejal. 

Cepljenje v Hribarjevi hiši (Trg Davorina Jenka 10) po-
teka v nekdanjem prostoru trgovine Julije, vsak četrtek 
med 8. in 13. uro. Naslednji termini bodo 29. julija, 5.  
avgusta, 12. avgusta, 19. avgusta in 26. avgusta. 
Cepljenje bo omogočeno vsem, ki bodo izkazali interes, iz-
birali pa bodo lahko med cepivoma proizvajalcev Jansen in 
Pfizer. S seboj imejte zdravstveno kartico, kartonček prvega 
cepljenja in cepilno knjižico.
Istočasno kot cepljenje bo potekalo tudi množično testira-
nje s hitrimi testi.

ALEŠ SENOŽETNIK

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak si je skupaj s sode-
lavci ogledal gradnjo krvavškega vodovoda, ki trenutno poteka 
v Cerkljah. Gostil ga je cerkljanski župan Franc Čebulj. Potem ko 
sta si ogledala delovišča v kanjonu reke Reke, kjer poteka tudi 
gradnja ultrafiltracijskega sistema, sta o projektu spregovorila 
pred kaščo ob Domu Taber v Šmartnem. »Projekt je pomemben, 
ker se z njim zaključuje predhodna finančna perspektiva ter 
predvsem zaradi precejšnje hidravlične izboljšave vodooskrbe 
prebivalstva teh petih občin. Doslej je bilo namreč na obstoječem 
vodovodnem sistemu kar okoli petdeset odstotkov vodnih izgub, 
ob čemer je bil velik del vodne in električne energije porabljen 
zaman,« je dejal minister, ki je poudaril, da bo novozgrajeni vo-
dovod precej bolj ekonomičen tako glede vodnih kot tudi drugih 
virov energije. »Župan, glede na vašo proaktivnost ne dvomim, 
da bo projekt zaključen še prej, kot je načrtovano, in ker tudi za 
vas velja pregovorna gorenjska ekonomičnost, sem prepričan, 
da bo zgrajen v okviru načrtovanih virov,« je še dejal.
»Obstoječi krvavški vodovodni sistem je star že blizu sedem-
deset let. Zgrajen je z zastarelimi materiali, zato se na obstoje-
čem sistemu soočamo z okvarami in motnjami v obratovanju 
omrežja in nepotrebnimi izgubami vode,« je o nujnosti investi-
cije povedal župan Franc Čebulj, ki je orisal tudi pot do novega 
vodovoda, ki bo oskrboval okoli trideset tisoč prebivalcev, pri 
projektu pa poleg vodilne Občine Cerklje sodelujejo še Vodice, 
Komenda, Šenčur in Mestna občina Kranj. 
Trenutno je zgrajenih okoli sedemdeset odstotkov vodovodne-
ga omrežja, poteka gradnja ultrafiltracijskega sistema, nato 
pa sledi še zahtevna gradnja vodohrana v bližini Doma Taber. 
Vrednost investicije znaša blizu 12 milijonov evrov (brez DDV) 
sodelujoče občine pa so za projekt prejele tudi 6,1 milijona evrov 
s strani EU in dober milijon državnih sredstev.

Minister Vizjak  
na obisku v Cerkljah
Gradnjo krvavškega vodovoda si je  
v Cerkljah ogledal tudi minister za okolje 
in prostor Andrej Vizjak.

Minister Vizjak (prvi z desne) na ogledu gradnje krvavškega vodovoda
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Blaž Porenta je velik del življenja preži-
vel v Velesovem, zdaj pa ustvarja v Lju-
bljani. Pri svojem delu sodeluje tako z 
domačimi kot tujimi naročniki in izva-
jalci, v preteklosti pa je bil tudi del slo-
venskega tehnološkega podjetja Ekipa2, 
hčerinskega podjetja Outfit7.
• Kdaj vam je postalo jasno, da se 
boste z ilustracijo ukvarjali poklicno?
Čeprav sem od nekdaj rad risal, me je 
odbijala stereotipna predstava o zapi-
tem slikarju, ki je včasih označevala ta 
poklic. Nisem želel, da bi me ljudje gle-
dali v tej luči. Kmalu pa sem spoznal, da 
ni nujno, da si le slikar, če rad rišeš. Ob 
koncu srednje šole sem v časopisu nale-
tel na članek o oblikovalcu leta. In sem si 
rekel: sliši se super, to bi bil pa lahko tudi 
jaz. Čez nekaj tednov je bilo treba izbrati 
fakulteto in tako sem se vpisal na ALUO, 
smer industrijsko oblikovanje. Prvo leto 
sem bil (k sreči) zavrnjen, tako da sem 
imel celo leto dni prostega časa, ki sem 
ga izkoristil za raziskovanje, osebnostni 
razvoj in učenje računalniških progra-
mov, kot je Photoshop. Predvsem sem 
se navduševal nad risanjem konceptov 
za igre, kar mi je kmalu odprlo marsi-
katera vrata v profesionalni svet. Takrat 
je bila zelo dejavna tudi spletna platfor-
ma 3delavnica, kjer sem veliko objavljal, 
moje delo je bilo opaženo in povabili so 
me k prvim projektom. Ravno v tistem 
času se je pri nas začela razvijati igričar-
ska industrija. 
• Je v Sloveniji dovolj dela za ilustra-
torje?
Da. V Sloveniji je vedno več naročnikov 
iz vseh možnih smeri. Zelo močna je 
oglaševalska industrija, ki ilustracije 
potrebuje že pri načrtovanju oglasov ali 
njihovi končni izvedbi, precej se dela 
knjižnih ilustracij, še posebno pa se v 
zadnjem času razvijajo mobilne igre in 
aplikacije. 

• Ste imeli zase občutek, da ste na-
darjeni?
To ves čas poslušaš. A ljudje velikokrat 
zanemarijo, da so za tvojimi izdelki leta 
dela in učenja. Mislim, da se talent pre-
več poudarja in to mladim morda tudi 
jemlje pogum, saj marsikdo pomisli, da 
ni dovolj talentiran, da bi uspel. Treba 
pa se je zavedati, da ne moreš postati 
uspešen in dober čez noč, ne glede na 
to, ali gre za ilustracijo ali za katerikoli 
drug poklic. Važno je trdo delo in to, da 
delaš nekaj, v čemer uživaš. Le tako lah-
ko postaneš dober in uspešen. 
• Kako je vaša okolica reagirala, ko 
ste se začeli ukvarjati z načrtovanjem 
računalniških iger?
Na začetku je marsikdo zmajeval z gla-
vo, saj se je to enačilo z igranjem iger. 
Nekaj, s čimer zapravljaš čas, saj ta 
poklic še ni bil uveljavljen. Danes je dru-
gače, saj so igre resen posel, zelo razve-
jana industrija, ki raste ter skupaj s teh-
nološkim razvojem ponuja vedno nove 
priložnosti. Mladi imajo zato možnost, 
da se usmerijo v določen segment in 
ga pomagajo razvijati dalje. Razvijanje 
iger je lep, a zahteven poklic, ki ti lahko 
omogoči tudi zelo lepo življenje. 
• Kaj pa etični vidik iger?
Računalniške igre še danes veliko ljudi 
razume kot zabijanje časa, kljub temu 
da je med njimi veliko kvalitetnih iz-
delkov. Igre poleg sproščanja med dru-
gim spodbujajo tudi mentalni razvoj in 
kreativnost pri reševanju problemov. 
To je dokazano. Seveda pa ni dobro, če 
nekdo preživi cele dneve sede za ekra-
nom. Kot povsod v življenju je tudi tukaj 
treba najti pravo ravnotežje. Me pa moti 
to, kar opažam, da se dogaja v zadnjem 
času. Podobno kot v hollywoodski film-
ski industriji je tudi pri igrah začel pre-

vladovati lov za hitrim zaslužkom. Ce-
lotne igre so zasnovane okoli koncepta 
casinojev, kjer poskušajo »hipnotizira-
ti« igralca in iz njega izžeti čim več de-
narja. Pozablja se na zgodbo, potovanje 
skozi namišljeni svet, poln domišljije, 
igralnost in izzive. Vsebina, zaradi ka-
tere smo se kot otroci zaljubili v igre in 
želeli sami kreirati svoje.
• Delali ste tudi za Outfit7, podjetje, ki 
je bilo v lasti najbogatejših Slovencev 
Sama in Ize Login in je znano po mo-
bilni igri mačka Talking Tom. Kakšna 
je bila vaša izkušnja?
Tja sem prišel precej zgodaj. Lahko bi 
rekel še v fazi razvoja podjetja, tako da 
sem imel odlično priložnost sodelovati 
pri razvijanju različnih znamk ter po-
sledično spremljati rast ekipe in se ob 
tem veliko naučiti. Sodeloval sem pri 
različnih projektih, nekaterih od same-
ga začetka, spet drugih le pri nadalj-
njem razvoju. Vesel sem te izkušnje in 
ponosen na nekatere izdelke, na kate-
rih sem pustil svoj pečat ter so kasneje 
postali zelo uspešni. V podjetju sem bil 
slaba štiri leta, nato pa sem si zaželel 
novih izzivov in odšel na svojo pot. 
• Veliko mladih danes želi ustvarjati v 
kreativnih poklicih. Kaj jim svetujete?
Če želiš biti dober v tem, kar počneš, 
moraš v svoj razvoj vložiti veliko časa 
in energije. Noben talent ti ne bo po-
magal, če ga ne boš razvijal. Talent je 
zgolj odskočna deska, ki ti morda olaj-
ša proces učenja, vse drugo je trdo delo. 
Če boš vlagal v svoj napredek, boš slej 
ko prej dobil priložnost. In tudi če se ti 
nekje vrata zaprejo, ne pomeni, da nisi 
dober, ampak da se obrni in potrkaj na 
druga. Veliko jih namreč prehitro obu-
pa, namesto da bi prvotni neuspeh vzeli 
kot dodaten izziv.

Talent je le  
odskočna  
deska
Pogovarjali smo se z Blažem 
Porento, ilustratorjem, 
ki kreira računalniške in 
mobilne igre.

Blaž Porenta 
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Konec šolskega leta je čas podeljevanja spričeval, ki je še po-
sebno prijetno za najuspešnejše učence. V letošnji generaci-
ji devetošolcev na Osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah je 
bilo med nekaj več kot sedemdesetimi učenci 13 takšnih, ki so 
vsa osnovnošolska leta dosegli najboljši uspeh, za nameček 
pa so nekateri k temu dodali še nagrade z različnih šolskih 
tekmovanj. V skupini najuspešnejših učencev so bili Eva Am-
brož, Maja Boltežar, Jasna Ivačič, Zala Kmetič, Nastja Koglar, 
Nika Plevel, Luka Seljak, Ambrož Šimnovec, Tjaša Štern, Tom 
Udir, Zala Vidmar, Tjaša Vrbinc Šuligoj in Maša Žargaj.
Cerkljanski župan Franc Čebulj jim je poleg priznanj podelil 
tudi izdajo Povodnega moža Franceta Prešerna z ilustracija-
mi Petra Škerla, slovensko zastavo in majico Občine Cerklje. 
Ob tej priložnosti jim je čestital in dejal, da so s tem zaklju-
čili prvi del šolanja, že jeseni pa jih čaka srednješolsko iz-
obraževanje, mnoge med njimi pa še leta študija. »Naredili 

ste prvi življenjski korak, drugi del šele prihaja. Prepričan 
sem, da ste se odločili za šolanje, ki vam bo dalo znanje, ki 
ga boste lahko unovčili za svoje cilje in tudi veselje ter seve-
da tudi za dobrobit družbe,« je še dejal Čebulj in nadaljeval, 
da mnoge preizkušnje prinese nato tudi še čas po zaključe-
nem šolanju, v odrasli dobi življenja, ko se bodo zaposlili 
in si verjetno ustvarili tudi svoje družine. Ob tem je izrazil 
upanje, da bodo zadovoljni s svojim življenjem, delom in do-
sežki.
Devetošolce je nagovoril tudi ravnatelj Boštjan Mohorič, ki 
jim je zaželel predvsem, da bi sledili svoji začrtani poti in pri 
tem ne bi pozabili, da prihajajo iz Cerkelj. »Ponesite svoj kraj 
s seboj, kamorkoli vas bo zaneslo,« je dejal.

Letos trinajst  
najuspešnejših
Na Osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah 
so letos našteli 13 devetošolcev, ki so vsa 
leta dosegali izjemne uspehe. Sprejel jih je 
tudi cerkljanski župan Franc Čebulj.

Najuspešnejši letošnji devetošolci z ravnateljem Boštjanom 
Mohoričem in županom Francem Čebuljem
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Ker razmere v preteklem šolskem letu 
niso omogočile izvedbe tradicionalnega 
koncerta v živo, so ga nastopajoči, med 
njimi petdeset učencev cerkljanske 
osnovne šole, sedem učencev OŠ Helene 
Puhar in deset gostov, vnaprej posneli 
v najimenitnejših stavbah cerkljanske 
občine, in sicer na gradu Strmol, v Hri-
barjevi vili in Petrovčevi hiši. Predstavili 
so se z glasbenimi točkami in dramski-
mi prizori, kjer so med drugim nasto-
pali tudi Franc Čebulj, Dane Novak, Jože 
Jerič in Ciril Mrgole. Omenjeni so upri-
zorili srečanje Franceta Barleta, Ignaci-
ja Borštnika in Davorina Jenka. 
Poleg glasbe so tokrat podarili še bogato 
kulturno dediščino cerkljanske občine. 
»Prestavili smo zlasti notranjo opremo 
in lepoto prostorov, kjer smo snemali. 
Kulturna dediščina Cerkelj je res nekaj 
posebnega in s koncertom smo želeli 
obenem privabiti ljudi, da si te stavbe 
ogledajo in doživijo njihov utrip,« je po-
jasnila Breda Žargaj, članica organiza-
cijskega odbora. 
Ravnatelj Boštjan Mohorič je ob tem še 
dejal: »Koncert je celoletni projekt, ki 
obenem predstavlja velik organizacijski 
zalogaj, zato smo toliko bolj veseli, da 
smo ga kljub epidemiološkim razme-
ram lahko izvedli. Letos je bila izkušnja 

še posebno zanimiva za vse sodelujoče, 
saj je bila njegova izvedba drugačna, kot 
smo je vajeni. S koncertom se predstavi 
tako naša šola kot vsi nastopajoči, zato 
upamo, da nam je uspelo ime ponesti 
tudi izven gorenjskih meja.« 
S koncertom, ki si ga je bilo moč ogle-
dati na šolskem kanalu na YouTubu, so 
zbirali tudi sredstva za šolski sklad, in 

kot je povedal ravnatelj, je račun še ved-
no odprt, vsak dobrodelni prispevek pa 
je dobrodošel. »Sredstva za šolski sklad 
je vsako leto težje pridobiti. Na način, 
kot je koncert, lažje nagovorimo ljudi, 
da pomagajo, zlati tistim učencem, ka-
terih starši si ne morejo privoščiti nad-
standardnega programa, kot so šolski 
izleti in tabori,« je še dodal. 

Pesem prepletli s kulturno dediščino  
Cerkljanska Osnovna šola Davorina Jenka je v sodelovanju z Osnovno šolo Helene 
Puhar Kranj in gosti junija pripravila spletni koncert Podarim ti pesem 2021. 

Koncert so nastopajoči vnaprej posneli v najimenitnejših stavbah cerkljanske občine – na 
gradu Strmol, v Hribarjevi vili in Petrovčevi hiši. / Foto: arhiv organizatorja
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Od 28. junija do 3. julija je na župnijskem dvorišču v Cerkljah 
potekal 21. oratorij, ki se ga je udeležilo 206 otrok in 83 ani-
matorjev. V tem času so skozi zgodbe Carla Acutisa spoz-
navali vrednote, kot so vedoželjnost, zmernost, evharistija, 
dobrosrčnost in večnost. »Oratorij je letos potekal v obliki, 
ki smo je vajeni iz preteklih let. Vzdušje je bilo res enkratno, 
veliko smo plesali, peli, se zabavali, predvsem pa smo bili 
veseli, da smo se lahko ponovno srečali v živo,« je povedala 
voditeljica Maruša Žlebir, poleg nje pa sta oratorij letos vo-
dila še Tine Zevnik in Lovro Sirc. Oratorijski dan je med dru-
gim združeval seznanitev z osrednjo temo, ki so jo predsta-
vljale Acutisove vrednote in njegovo življenje, dvig zastave, 
zapeli so himno in si ogledali jutranjo igro. Sledilo je delo v 

pogovornih skupinah in ustvarjalne delavnice. Letošnja no-
vost so bile gostujoče delavnice, v okviru katerih so obiskali 
lokalne gasilce, kmetijo in cerkev. Oratorij, katerega namen 
je oznanjati evangelij na zabaven in otrokom prijazen na-
čin, so sklenili s sveto mašo, ki jo je daroval domači kaplan 
Martin Leban. 

Oratorijsko vzdušje 

Oratorij Cerklje je letos ponovno združil mlade v igri, zabavi in 
oznanjanju evangelija. / Foto: Hana Brce

EVA FIRŠT MURNIK

V skupini Žabice iz enote Zalog Vrtca Murenčki smo v preteklih 
dneh v okviru projekta Turizem v vrtcu z naslovom Moj kraj, 
moj chef sodelovali z Akademijo Jezeršek. Zaradi epidemije se 
žal nismo mogli osebno srečati z Luko Jezerškom, zato smo si 
bili primorani pomahati s pomočjo računalniškega zaslona. 
Luka Jezeršek je za našo skupino pripravil zanimiv videoposne-
tek, na katerem nam je na hudomušen način razložil, prikazal 
ter tudi mojstrsko oblikoval krožnik s sladico. Ogledali smo si 
pripravo ljubljanske palačinke s skuto in pehtranom. Z otroki 
smo si s pomočjo posnetka zapisali recept in pripravili plakat s 
postopkom priprave. Kot pravi kuharski mojstri smo se oblekli 
v bela oblačila, si nadeli predpasnik ter kuharsko kapo. Otroci so 
bili pri pripravi jedi suvereni in večinoma samostojni. Sami so 
lupili in rezali jabolka za čežano. Skupaj smo odmerili surovine 
za nadev, jih stresli v posodo, nato pa so jih otroci premešali. 
Vsak otrok je pripomogel k pripravi in nastanku jedi. Po končani 
pripravi so sledili le še peka, oblikovanje sladice na krožniku, 
končna postavitev ter seveda degustacija. 
Otroci so bili ves čas priprave sladice zbrani in kuharsko razpo-
loženi. Kot pravi kuharski mojstri smo se pri kuhanju in pripra-
vi sladice srečali tudi s kuharskimi nezgodami, a je bil ves trud 
ob koncu poplačan. Slavnostna degustacija ljubljanske palačin-
ke s skuto in pehtranom se je končala s praznimi krožniki, a 
zadovoljnimi želodčki in nasmejanimi obrazi otrok. Pojedli smo 
vse do zadnje drobtinice. Otroci so bili nad kuharsko dejavnostjo 
navdušeni, verjamem pa, da bi bil navdušen tudi Luka Jezeršek. 
Vzgojiteljici Eva in Petra ter otroci iz skupine Žabice se zahva-
ljujemo Akademiji Jezeršek za pripravljenost, sodelovanje ter 
nepozabno kuharsko doživetje.

Moj kraj, moj chef

Odpiralni čas: pon.– pet. 9.00 –12.00 in 16.00 –18.00,  
sob., ned. in prazniki zaprto

Butik Za-Se, Janez Selevšek s.p., Zalog 98, Cerklje
Tel: 070 870 863, www.butik-za-se.si

Dragi kupci, v Zalogu pri Cerkljah smo za vas odprli 
trgovino z oblačili za ženske, moške in otroke.

Na voljo tudi bogat darilni program.

Obiščite nas, z veseljem vas pričakujemo.



V spomin 

Milanu  
Kolenku
Niti zbogom nisi rekel 
niti roke nam podal, 
a v naših srcih
za vedno boš ostal. 
 

Kakor strela z jasnega je med nami odjeknila vest, da smo 
izgubili našega dragega Milana. A resnica je neizprosna. 
Sklonjenih glav in strtih src smo ga pospremili na njegovo 
zadnjo pot. Bil je pomemben član naše folklorne družine. 
Povsod in vsakemu je bil pripravljen pomagati, skrbel je 
za naše dobro počutje in red v prostorih našega društva. 
Tudi kuharske sposobnosti mu niso bile tuje. Na stotine 
obiskovalcem Krvavca je izrazil prijazno dobrodošlico ob 
Večerjah na zajli.
Ponosno je nosil slovensko nošo, veselo zavriskal in se 
poskočno zavrtel. Tako zelo nam manjka plesalcev s tako 
voljo in veseljem do folklore. 
Nismo še čisto dojeli, kako globoka vrzel je med nami 
nastala z njegovim odhodom. Ob naših srečanjih si pol-
ni veselja, da smo spet skupaj, nikakor nismo mogli 
predstavljati, da njegovo srce in dušo premagujejo tem-
ne, demonske sile in ga trgajo od nas. Žalostni smo, a 
obenem hvaležni za vse naše skupne trenutke in vse, kar 
je dobrega storil za nas. V naših srcih bo za vedno ostal 
naš dragi Milan.
Naj mu bo kakor mehka pernica naša slovenska zemlja in 
naj počiva v miru. 

Njegovi folkloristi iz KD Folklora Cerklje

ALEŠ SENOŽETNIK

Ignacij Borštnik je med Slovenci znan kot prvi slovenski po-
klicni igralec, a bil je tudi odličen pesnik, na kar so skupaj 
z gosti opozorili člani Kulturnega društva Folklora Cerklje, 
ki so na vrtu pred Borštnikovo rojstno hišo v Cerkljah v za-
četku meseca pripravili recital njegove poezije. Zbrane so z 
besedo najprej popeljali skozi pester Borštnikov življenje-
pis. Kot igralec je namreč ustvaril več kot štiristo vlog, us-
tanovil in vodil je šole za gledališke igralce, napisal nekaj 
igrokazov in dramatiziral več del drugih avtorjev. S poezijo 
se je začel ukvarjati v poznejšem obdobju. Njegove pesmi 
pa razodevajo njegova čustvena stanja, obujajo spomine na 
mladost, izražajo domotožje, hrepenenje po domačih kra-
jih … Nekaj so jih prisotnim približali tudi recitatorji. Tako 

so obiskovalci med drugim lahko prisluhnili pesmim Slo-
vo, Zakaj molčim in Spustite zagrinjalo. Recitatorski večer 
so popestrili tudi z glasbenimi vložki in ljudskimi napevi 
pevske skupine Klasje. Zbrane je nagovoril tudi skrbnik 
Borštnikove domačije Danijel Novak, ki je predstavil svoj 
pogled na velikega cerkljanskega rojaka. Kot je dejal, je 
Borštnik ustvarjal v času, ko tehnologija še ni omogočala 
zapisov zvoka, zato se je njegova igralska beseda izgubila. 
»Borštnik si je želel kanček nesmrtnosti – in si jo je zagoto-
vil s svojimi pesmimi. Da mu je to uspelo, kaže tudi današ-
nji večer,« je dejal Novak.

Borštnik kot pesnik

Večer Borštnikove poezije v organizaciji Folklore Cerklje

Na gradu Strmol v poletnih mesecih pripravljajo več prireditev. V če-
trtek, 19. avgusta, bo tako na grajski terasi nastopil Slavko Ivančič, 
prav tako v četrtek, 2. septembra, pa Rudi Bučar. Že prihodnjo so-
boto, 31. julija, bo na Krvavcu akustični koncert skupine Siddharta.

Poletni koncerti
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Pri Jenkovih v Praprotni Polici opravljajo avto-
servisno dejavnost že več kot štirideset let, letos 
pa mineva okroglih štirideset, odkar so postali 
pooblaščeni serviser znamke z več kot 100-letno 
zgodovino, francoskega pojma za udobje, pros-
tornost in oblikovanje Citroën. V tem obdobju 
so po naših cestah vozile žabe, spački, dyane in 
ostala vozila, ki so prihajala s trakov koprskega 
Cimosa. Od takrat do danes, ko je Citroën v 
Sloveniji član skupine Emil Frey, so pri Jenkovih 
vedno sledili standardom in smernicam, ki jih 
narekuje podjetje. 
Avtohiša Jenko je najstarejši pooblaščeni serviser 
znamke Citroën na Gorenjskem. Pri njih lahko 
servisirate tako vozila v garancijskem roku kot tista 
izven njega. Za vozila, starejša od dveh let, vam 
bodo v sklopu članstva v brezplačnem klubu MyCi-
troën Plus priznali kar do 35 odstotkov  popusta 
na originalne rezervne dele in olja ter maziva Total 
do 17,5 odstotka. Ob tem vas čakajo ugodnosti 
in popusti za nakupe originalne dodatne opreme, 
izdelkov meseca in še mnoge druge akcije.
Pri AH Jenko poskrbijo za vašega jeklenega ko-
njička od A do Ž. Vozilo pripravijo za tehnični 
pregled, ga očistijo, kleparsko in ličarsko ure-
dijo, namestijo dodatno opremo, zamenjajo 
gume tudi na vozilih drugih znamk, skratka 
poskrbijo, da ste v prometu brezskrbni in varni. 
Da svoje delo opravljajo kakovostno, vam lah-
ko potrdijo mnoge zadovoljne stranke, ki se 
že dolga leta vračajo v Praprotno Polico iz cele 

Slovenije. V želji po neprestanem napredku in 
zagotavljanju kakovosti storitev pri Jenku iščejo 
nove kadre. Če ste izkušen mehanik ali avtokle-
par, jih kontaktirajte in morda boste prav vi novi 
član v zadovoljnem kolektivu. 
Se vam zdi Praprotna Polica nekoliko oddaljena 
od Kranja? Le brez skrbi, s krožišča pri letališču 
Brnik boste v dobri minuti že v prostorih servisa. 

Tu vam je na voljo ponudba mobilnosti, od na-
domestnega vozila do brezplačnega kolesa, ali 
pa koristite brezplačno dostavo do 10 kilome-
trov. Jenkova ekipa vas pričakuje. 
Za vse opisano so prejeli nagrado za izjemne 
dosežke, strokovnost in skrb, saj za zanesljivo 
prihodnost in vitalnost vozil Citroën skrbijo že 
dobrih 40 let.

TRADICIJA IN KAKOVOST Z ROKO V ROKI

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

KONCESIONAR

Ponudba velja do 31. 8. 2021 za izbrane izdelke. Točnejšo ponudbo za vaše vozilo 
preverite pri pooblaščenih serviserjih Citroën. Slika je simbolična. Citroën si pridržuje 
pravico do napak v vsebini in ponudbi.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Izpusti 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.

SAMO LESJAK

Koncert bi sicer moral biti izveden lanskega oktobra, pa raz-
mere tega žal niso dopuščale. So pa zato vsi ljubitelji cerkljan-
ske godbe, ki so povsem napolnili prostor pred odrom, na svoj 
račun prišli na tokratnem nedeljskem koncertnem večeru, 
posvečenem pregledu najboljših skladb od ustanovitve god-
be. Slavnostni govornik župan Franc Čebulj je pohvalil nji-
hovo prizadevanje kot tudi trud dirigenta Tomaža Kukoviča. 
Spomnil se je tudi samih začetkov Godbe Cerklje – od ustano-
vitve pa do številnih nastopov, s katerimi godbeniki polepšajo 
marsikatero občinsko prireditev.
Celoten izbor zaigranih skladb je pokazal neverjeten napredek 
cerkljanske godbe, pri dovršeni izvedbi pa so zaigrali tudi novi 
člani, ki so se godbi pridružili pred kratkim. Mnoge skladbe 
so že predstavili na številnih tematsko zaokroženih koncertih. 

Tako so med drugim zaigrali priljubljene skladbe Bohemian 
Rhapsody, Samo ljubezen in Copacabana, manjkali pa niso 
tudi venček slovenskih narodnih ter uspešnice zasedbe AC/DC.
Za izbor programa in njegovo kakovostno izvedbo vseskozi 
skrbi dirigent Tomaž Kukovič, ki v veliki meri upošteva želje 
godbenikov, na vajah pa zna biti strog in zahteven. Člani God-
be ga izjemno cenijo in so se mu ob koncu koncerta zahvalili 
za trud. Koncert sta z domiselnimi povezovalnimi vložki po-
pestrila Avgust Jagodic in Domen Žagar, in sicer po scenariju 
podpredsednika godbe Klemena Pfeiferja. Predsednik društva 
Primož Močnik se je veliki množici poslušalcev, ki so kljub vse 
močnejšemu dežju do konca koncerta vztrajali ob poslušanju 
pod dežniki, iskreno zahvalil za zvestobo in neverjetno podpo-
ro, godbenikom pa je namenil spodbudne besede pri nadalj-
njem požrtvovalnem delu.

Koncert ob jubileju  
Godbe Cerklje
V nedeljo, 4. julija, so se kljub črnim 
oblakom na nebu člani Godbe Cerklje 
podali na oder, postavljen pri Osnovni šoli 
Davorina Jenka, ter navdušili s koncertom 
ob desetletnici uspešnega delovanja.

Koncert cerkljanskih godbenikov pod taktirko Tomaža Kukoviča je 
navdušil občinstvo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Društvo, ki združuje približno 150 članic, 
in je bilo ustanovljeno leta 2019, je v pre-
teklem letu delovalo nekoliko okrnjeno. 
Kot je pojasnila predsednica Andreja 
Bogataj, so pred epidemijo izvedli več 
dejavnosti, marca po občnem zboru pa 
so se te zaustavile. Junija lani jim je us-
pelo pripraviti še delavnico na prostem, 
piknik za članice in izlet. »Za jesenske 
in zimske mesece smo imele ponovno 
načrtovanih precej dejavnosti, a so bile 
žal vse odpovedane,« je še dodala. 
Letošnje leto so začele z občnim zborom, 
ki so ga pripravile drugo nedeljo v juli-
ju na Štefanji Gori. »V poletnem času je 
na kmetijah povečan obseg dela, zato je 
tedaj udeležbo težje zagotoviti. Epidemija 
nam je tako rekoč vse obrnila na glavo 
in iz tega razloga je organizacija naše-
ga dela nekoliko prilagojena, kar smo 
predstavili članicam. Upam, da bodo v 
čim večji meri razumele, saj jim ne glede 
na vse želimo ponuditi zlasti druženje, 
ki ga v teh časih primanjkuje in ga zato 
še toliko bolj potrebujemo,« je pojasni-
la predsednica. V prihajajočih mesecih 
si tako obetajo izlet v Logarsko dolino, 

kuharske in ročne delavnice ter izlet v 
terme. Srečanja sta se med drugim ude-
ležila tudi cerkljanski župan Franc Če-
bulj in šenčurski župan Ciril Kozjek. »Z 
Občino Cerklje zelo lepo sodelujemo, po-
magajo nam zlasti finančno,« je še po-
udarila predsednica društva, ki sodeluje 
tudi na lokalnih dogodkih, kjer poskrbi-
jo za pogostitev, obenem pa predstavijo 
svoje delo. Po uradnem delu sta sledila 
piknik in druženje članic z družinami. 

Združile prijetno s koristnim
Društvo kmečkih in podeželskih žena Cerklje - Šenčur 
Gorenjski nagelj je letos združilo občni zbor s piknikom 
članic in prijetnim druženjem.

Predsednica Andreja Bogataj je predstavila 
dejavnost društva v preteklem letu in članice 
seznanila s prihajajočimi dogodki. / Foto: 
Primož Pičulin

V prejšnji številki Cerkelj pod Krvavcem je 
v prispevku v spomin Andreju Ropretu pri
šlo do napake. Andrej Ropret je umrl v letu 
2021, ne leta 2020, kot je bilo napačno za
pisano. Za neljubo napako se vsem vplete
nim opravičujemo.

Popravek

SAMO LESJAK

V prijetni družbi slikarjev in drugih 
umetnikov je potekalo tradicional-
no, že četrto Slikarsko srečanje Hiše 
čez cesto v Miljah. Pomembno vlogo 
so imeli tudi cerkljanski likovniki, od 
katerih so sodelovali Darinka Kralj, 
Branko Lozar, Marinka Štern, Mar-
jan Smrekar, Ivan Kropivnik, Dragica 
Markun, Polonca Kocjančič, Zvonka 
Golorej, Marija Kremžar, Tončka Pr-
dan, Jože Osterman, Marjan Vreš, Silva 
Česen in Pavle Stojčev. Srečanja so se 
sicer udeležili tudi člani KUD Klinič-
nega centra in Medicinske fakultete, 
Sekcija ustvarjalcev upodabljajočih 
umetnosti iz Ljubljane ter Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Lipa iz Dom-
žal. Veliko dvorišče stare domačije, kjer 

so se zbrali 12. junija, s svojo domač-
nostjo vedno pričara prijetno vzdušje. 
Čutiti je bilo veselje ob ponovnem sre-
čanju ustvarjalcev, ki so na prostem 
razstavili svoja dela. Dvorišče domačije 
je obarvalo kar 36 slikarskih del, štiri 
lesene skulpture in dve keramični deli. 
Motivi so bili vzeti predvsem iz narave 
in naše kulturne dediščine (majolike, 
narodne noše, razpelo ...). Večina del je 
bila realističnih, nekaj pa tudi domi-
šljijskih. Mnogi so si ob tem ogledali 
tudi muzej starih igrač, gospodinjskih 
pripomočkov in maket, ki jih organiza-
torka srečanja Dragica Markun zbira že 
24 let in jih predstavlja z navdušenjem 
in strastjo. Druženje se je sklenilo ob 
kulinaričnih dobrotah ter petju ljud-
skih pesmi – z obljubo, da se čez leto 
dni ponovno snidejo.

Likovniki v Hiši čez cesto
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Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, tel.: 04 25 26 580

Kuhinjske stenske obloge   Tuš kabine  
Nadstreški  Drsna vrata  Nihajna vrata

Pregradne stene  Steklene ograje 
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

JANEZ KUHAR

V petek, 11. junija, je skupina uporabnikov in osebja iz Centra 
Korak iz Kranja na povabilo Tomaža Novaka, praprapranečaka 
in lastnika Borštnikove domačije ter skrbnika domačije Da-
neta Novaka v Cerkljah na Gorenjskem, obiskala rojstno hišo 
Ignacija Borštnika, slovenskega gledališkega igralca, režiserja 
in pedagoga, ki velja za utemeljitelja sodobnega slovenskega 
poklicnega gledališča. Center ponuja pomoč, oskrbo in rehabi-
litacijo osebam s pridobljeno možgansko okvaro ali poškodbo 
glave. Njegov uporabnik je tudi Tomaž, ki je leta 2002, star 25 
let, preživel zastoj srca, ta pa mu je pustil hude posledice, a jih 
ob strokovni pomoči osebja uspešno premaguje.
Poleg muzejske hiše igralca Ignacija Borštnika so si ogledali 
še staro Borštnikovo kovačijo in rastišče potomke najstarejše 
Stare trte z Lenta. To so slovesno posadili 1. julija 2018 na vrtu 
Borštnikove domačije v Cerkljah, ob 160. obletnici Borštniko-
vega rojstva. 

S prvimi grozdnimi jagodami te trte se bodo letos, na pova-
bilo Tomaža Novaka, uporabniki Centra lahko prvič poslad-
kali jeseni, v petek pa so lahko okušali sladke rdeče domače 
vrtne jagode, jagodni sok in pecivo z jagodami. Prisotni člani 
skupine Centra Korak so bili navdušeni nad sprejemom, ki 
sta ga zanje posebej pripravila Dane Novak in njegova žena 
Karolina, ki je kot krušna mama naredila za Tomaža največ, 
kar je lahko.

Skupina Centra Korak  
v Cerkljah

Skupina uporabnikov Centra Korak na obisku v Cerkljah

JANEZ KUHAR

Marija (Minka) Kordež se je rodila 29. 
marca 1931 v Zalogu mami Cilki in oče-
tu Tonetu, ki je izgubil življenje v drugi 
svetovni vojni. Odraščala je v družini 
štirih otrok. Brata sta že pokojna, pol-
brat pa živi v Cerkljah. Z Vinkom, ki je 
bil doma v Lahovčah, sta se poročila 
1956. leta na domačiji pr' Cil v Zalogu. 
V začetku sta živela v gasilnem domu v 
Zalogu. Leta 1960 pa sta se vselila v svo-
jo hišo, ki sta jo zgradila v Zalogu, kjer 
Minka še danes živi s hčerko Marjo in 
njenim možem. V zakonu so se Min-
ki in Vinku rodili štirje otroci: Zvone, 
Metka, Vinko in Marja. Zvone in Metka 

imata po tri otroke, Vinko in Marja pa 
po dva. Skupaj ima Minka 10 vnukov in 
15 pravnukov. Minka se je največ časa 
ukvarjala s prodajo obutve, ki so jo izde-
lovali pri njej doma v Zalogu. Veliko je 
potovala po božjih poteh po Evropi. Vsak 
dan gre na sprehod po vasi, s hčerko 
Marjo gre rada na morje, še vedno pa 
plete nogavice, med tednom pa skuha 
tudi kosilo. Slavljenki je čestital tudi žu-
pan Franc Čebulj in ji zaželel zdravja in 
dobrega počutja. Rojstni dan je prazno-
vala v krogu domačih v Zalogu ter v ne-
deljo, 23. maja, na Vodnikovi domačiji v 
Adergasu. Prejela je tudi rojstnodnevno 
torto, vnuki pa so ji postavili veliko rde-
čo vrtnico. 

Marija Kordež praznovala devetdeseti rojstni dan
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e-mail: kamnosestvo.ster@t-2.si
e-mail: kamnosestvo.ster@t-2.si

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

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s. p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

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

 Jerovšek Primož, s. p. 

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

Cerklje so 193. občina po vrsti, skozi katero so ponesli sloven-
sko olimpijsko baklo. V ponedeljek jo je sprejel župan Franc 
Čebulj, ki je pozdravil zbrane pred OŠ Davorina Jenka, sode-
lovali pa so tudi častni ambasadorji projekta: nekdanja bia-
tlonka Tadeja Brankovič, ki je spregovorila o svojih izkušnjah 
na olimpijskih igrah, nekdanji smučarski skakalec Bojan 
Globočnik, parašportnik Emil Muri ter ambasador SKB Banke 
Marko Kovač. Bakla, ki je do začetka olimpijskih iger obiskala 
prav vseh 212 slovenskih občin, nosilo pa jo je več kot pet tisoč 
tekačev, je pot začela 3. maja v Bovcu, sklenila pa jo je na Rav-
nah na Koroškem, kjer so jo tudi izdelali. Baklo so po Cerkljah 
ponesli častni ambasadorji, članice in člani Atletskega kluba 
Cerklje, Športnega društva Krvavec, Nogometnega kluba Ve-

Skupinska fotografija udeležencev 

Otroci Vrtca Murenčki

Slovenska bakla tudi v Cerkljah
Slovensko olimpijsko baklo so sprejeli tudi v občini Cerklje.
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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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Ambasadorji projekta z županom Francem Čebuljem

Zadnji del teka štafete z baklo skozi Cerklje

lesovo, Ženskega nogometnega kluba Cerklje, Rokometnega 
kluba Cerklje, predstavniki in učenci Osnovne šole Davorina 
Jenka Cerklje, otroci Vrtca Murenčki, člani Društva upokojen-
cev Cerklje in Športnega društva Lipa Cerklje.

Na parkirnem prostoru pred Gostilnico in picerijo Pod Jenkovo lipo 
v Dvorjah pri Cerkljah že nekaj let vsakega enajstega v mesecu or-
ganizirajo tradicionalno in bogato založeno tržnico. Tržni prostor v 
Dvorjah v veliki meri privablja občane občine Cerklje in številne pre-
bivalce okoliških krajev, ki cenijo zdravo, lokalno pridelano hrano 
višje kakovosti. Prodajalcem je na parkirnem prostoru na voljo od 
16 do 20 stojnic. Tokrat so prišli v Dvorje prodajalci iz Metlike, Ribni-
ce, Kočevja, Štajerske, Domžal, Kamnika in Zgornje Gorenjske. Lepo 
vreme je privabilo tudi številne kupce. Na tržnici so se predstavili 
tudi trgovci in obrtniki, ki so ponudili svoje izdelke. Tokrat so bili na 
voljo različno sadje, bučno olje, tekstilni izdelki, oblačila, spodnje 
perilo, obutev, suha roba in suhomesnati izdelki. J. Ku.

Tržnica v Dvorjah dobro obiskana

Na tržnici v Dvorjah



Julij  2021 / številka 2

20 | ŠPORT  

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

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

Šestnajstega pohoda bosonogih na Šenturško goro do Kmečkega 
turizma in apartmajev Pavlin pod Krvavcem se je udeležilo dvain-
štirideset pohodnikov. Pohodniki so prepričani, da bi ljudje lahko 
veliko zdravstvenih težav odpravili z bosonogo hojo. Pohodniška 
sekcija Škrjančki Planinskega društva Komenda je v soboto, 12. ju-
nija, organizirala šestnajsti pohod bosonogih na Šenturško Goro. 
Tokrat so se pohodniki zaradi ukrepov NIJZ podali v manjšem šte-
vilu na Šenturško goro z Jurčkove Dobrave. Franc Drolec, ki na leto 
naredi 330 vzponov in je promotor zdravega načina življenja, pred-
vsem pa hoje brez obuval, je v uvodu na Jurčkovi Dobravi pozdravil 
42 bosonogih. Pohoda z višinsko razliko 320 metrov so se udeleži-
li pohodniki iz cerkljanske, komendske in šenčurske občine ter iz 
Ivančne Gorice. Dva bosonoga – Peter Lončar iz Glinj in Majda Dro-
lec iz Komende – sta bila na vseh dosedanjih šestnajstih pohodih. 
Kot pravi Lončar, je bila letošnja pot zanj dobra masaža podplatov 
in terapija za noge, poleg tega pa gre za pristen stik z naravo. Dob-
rih šest kilometrov dolgo pot so brez težav prehodili tudi najmlajši 
šestletni pohodnik Patrik Janežič iz Podboršta, enako vzdržljiva 
sta bila najstarejša udeleženca 78-letni Ivan Mušič iz Lahovč in 
med ženskami 72-letna Albina Petrič iz Šenčurja. Najštevilnejša je 
bila štiričlanska družina komendskega župana Stanislava Poglaj-
na. Pohoda so se udeležili žena in njegovi trije vnuki Tjan, Neli in 
Stella. Spominske medalje so letos prejeli najmlajši in najstarejši 
bosonogi. Pohodniki so prepričani, da bi ljudje lahko veliko zdra-
vstvenih težav odpravili z bosonogo hojo! Med bosonogimi smo 
slišali same pohvale.

Bosonogi šestnajstič na  
Šenturško goro

MATJAŽ LJUBELJŠEK

Čeprav je sezono zaznamovala epidemija covida-19, so jo 
v Nogometnem klubu Velesovo Cerklje uspešno speljali do 
konca – kljub ukrepom, ki so zahtevali tudi odpovedi tekem 
in prekinitev prvenstva. Velika zahvala za to gre tudi star-
šem in vsem, ki pomagajo pri delovanju kluba. Treba je bilo 
vložiti veliko truda, da nam je uspelo organizirati vadbo pod 
pogoji, ki so jih zahtevale pristojne inštitucije. Kljub bojazni, 
da bi po tako dolgi prekinitvi treningov nekateri otroci pre-
nehali trenirati, smo bili po ponovnem zagonu vseh dejav-
nosti prijetno presenečeni nad odzivnostjo in vpisom novih 
otrok v našo otroško nogometno šolo. Ob koncu sezone smo 
skupaj s sosednjim klubom iz Šenčurja izpeljali velik otroški 
turnir Festival nogometa Gorenjske. V Velesovem smo tako 
gostili selekcije iz 14 gorenjskih klubov v starostni kategori-
ji U10 in U11. Zaradi daljše odsotnosti vseh otrok z igrišč in 
pomanjkanja tekem je turnir potekal v prijateljskem duhu 
in brez tekmovalnega značaja, zaradi česar so na koncu 
spominske medalje prejeli prav vsi sodelujoči otroci. Igrišča 
v Velesovem pa ne bodo dolgo mirovala. Že julija nekatere 
selekcije začenjajo treninge in priprave na novo sezono, ki 
se bo s pričela avgusta. Pri mlajših selekcijah potekajo tudi 
dogovori z novimi trenerji, ki bodo dodatno okrepili ekipo. 
Upamo le, da zaradi prostorske stiske ne bomo primorani 
omejiti vpisa. Kot v mlajših selekcijah se tudi v naši članski 
ekipi obeta nekaj sprememb in prihodov novih igralcev, ki 

bodo okrepili že tako močno člansko ekipo, od katere priča-
kujemo, da se bo v prihajajoči sezoni kljub mladosti vme-
šala v boj za najvišja mesta v gorenjski ligi in napredova-
nje v višji rang tekmovanja. Septembra v okviru občinskega 
praznika načrtujemo še en velik dvodnevni otroški turnir z 
udeležbo klubov iz celotne Slovenije in sosednje Avstrije, ki 
bo pomenil lepo promocijo naše občine. Za konec želimo še 
enkrat lepo povabiti vse otroke od šestega leta starosti dalje, 
ki bi se želeli vključiti v našo nogometno šolo, da se nam 
pridružijo pri vadbi. 

Sezono pripeljali do konca
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Krvavška cesta 24a, 4207 Cerklje na Gorenjskem
www.gostilna-stalca.si

ŠT
A

LC
A

 D
.O

.O
., 

G
RA

D
 7

5,
 C

ER
KL

JE
 N

A
 G

O
RE

N
JS

KE
M

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

Društvo upokojencev (DU) Cerklje na Gorenjskem je v četrtek, 10. 
junija, zelo uspešno pripravilo srečanje kolesarjev petih društev 
upokojencev: Kamnika, Komende, Šinkovega Turna, Vodic in Cer-
kelj. Zbor štiridesetih kolesarjev je bil pred AMD Cerklje. Prevo-
ziti so morali relacijo Cerklje–Preddvor–Cerklje. Po vrnitvi nazaj 
v Cerklje jim je prof. Daniela Močnik predstavila kulturno-zgodo-
vinske znamenitosti Cerkelj in spominski park z doprsnimi kipi 
pomembnih cerkljanskih mož, kolesarje pa je v uvodu pozdravila 
predsednica DU Cerklje Marta Hočevar. Namen vsakoletne akcije 
sta rekreacija in druženje, je povedala predsednica kolesarske 
sekcije Ivanka Vertnik. Družabno srečanje kolesarjev se je nadalje-
valo Pod Jenkovo lipo v Dvorjah, za veselo razpoloženje pa je pos-
krbel harmonikar Vinko Vertnik. Najstarejši kolesar je bil 83-letni 
Janez Podgoršek iz Vodic. Srečanje kolesarjev je bilo po besedah 
predsednice društva upokojencev Cerklje Marte Hočevar tudi uvod 
v praznovanje 70-letnice društva, ki je bilo ustanovljeno 17. junija 
1951. leta in ima okoli tisoč članov. Predvidevajo, da bo osrednja 
slovesnost ob praznovanju 70-letnice društva jeseni, ko se bodo 
sprostili tudi ukrepi NIJZ. J. Ku.

Srečanje kolesarjev upokojencev 
petih društev

Udeležence je pozdravila predsednica DU Cerklje Marta Hočevar.

Dirka je potekala tudi skozi središče Cerkelj. / Foto: Gorazd Kavčič

Kolesarska zveza Slovenije (KZS) je v nedeljo, 30. maja, organizi-
rala prvo člansko mednarodno kolesarsko dirko za Veliko nagrado 
Gorenjske – GP Slovenia. Prireditev je bila izvedena na območju 
treh občin, in sicer Cerkelj, Komende in Kamnika. Sponzorja sta 
bili občini Kamnik in Cerklje na Gorenjskem, medijski sponzor pa 
Gorenjski glas. Dirko za Veliko nagrado Gorenjske so organizirali 
tudi ob pomoči pokrovitelja in partnerja KZS Avtotehne Vis, kjer so 
poskrbeli za vse prevoze. Nastopilo je 117 kolesarjev iz dvajsetih 
držav, med njimi tudi 33 slovenskih kolesarjev. Start dirke je bil v 
Termah Snovik – občina Kamnik, cilj pa po 173,6 kilometra v sre-
dišču Cerkelj na Gorenjskem. Kolesarji so prevozili pet krogov v ob-
čini Cerklje. Prvi zmagovalec Velike nagrade Gorenjske – GP Slove-
nija je bil Italijan Mirco Maestri, ki je traso prevozil v času 3;52:28. 
Drugi je bil Avstrijec Felix Ritzinger, tretji Čeh Michal Schlegel, četrti 
in najboljši slovenski kolesar pa kolesar Adrie Mobila David Per. 
Pokale sta v središču Cerkelj najboljšim kolesarjem podelila župa-
na Cerkelj na Gorenjskem Franc Čebulj in Kamnika Matej Slapar ob 
prisotnosti predsednika Kolesarske zveze Slovenije Tomaža Grma.  

Za Veliko nagrado Gorenjske  
skozi Cerklje
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Na kmetiji pr' Dešman v Češnjevku že osmo leto od meseca aprila 
dalje cvetijo bele kale (calle). Več kot sto jih je. Zanje vsa leta 
skrbi 85-letna Nežka Jenko. Doma jim pravijo tudi »škrniceljni«. 
Korenine je Nežki podarila sestra Katarina iz Vopovelj. Kot pra-
vi Nežka, dobro uspevajo v rastlinjaku ali zatišnem kraju, kjer 
jih ima pozimi pred mrazom zaščitene s folijo. V zadnjih nekaj 
letih je kale mama Nežka podarila tudi za okrasitev župnijske 
cerkve Marijinega vnebovzetja v Cerkljah. Kot pravi, je rože vsa 
leta imela rada. Kala se je v Evropi prvič pojavila leta 1731, ime 
rodu Zantedeschia pa dolguje italijanskemu botaniku Francescu 
Zantedeschiju (1773–1846), ki mu je bila posvečena. V resnici pa 
je ta rastlina po vsem svetu znana z imenom calla iz grške bese-
de kalos, ki pomeni lepa. A kala je obenem tudi simbol čistosti, 
novega življenja. Rod Zantedeschia vključuje rastline, ki izvirajo 
iz močvirij južne Afrike. Njihovo cvetenje pa je odvisno od vrste: 
zgodnje cvetijo med februarjem in majem, pozne pa od marca so 
oktobra.

Nežki kale cvetijo že osmo leto
V bližini gradu Strmol v Dvorjah te dni lepo cvetijo gorenjski na-
geljni. Radi se nastavljajo soncu, pravi Albina Atlija, zato so zanje 
najprimernejša okna in balkon z leseno ograjo na vzhodni strani 
hiše, kjer so zaščiteni tudi pred dežjem. Goji jih že pet let, pred 
tem pa jih je imela v le nekaj posodah. Spomladi jih zaliva enkrat 
tedensko, sedaj pa tudi dvakrat. Nageljni so zelo »hvaležni«, od-
porni in enostavno čudoviti. Najlepše cvetijo pri temperaturi okrog 
dvajset stopinj Celzija. Letos imajo že več kot 350 cvetov, prav toli-
ko pa jih bo kmalu še zacvetelo. Razmnožuje jih s poganjki in pota-
knjenci. Za potikanje, pravi Albina, izberemo zdrave, mlade vršičke 
z različnih delov rastline, navadno se v najlepše rastline razvijejo 
potaknjenci iz glavnega stebla. Za vzgojo nageljnov je pomembna 
tudi zemlja. Zunaj se dobro počutijo do pozne jeseni, zimo pa pre-
živijo v hladnem, neogrevanem prostoru ob minimalnem zalivanju, 
saj bi korenine sicer zgnile. Septembra bosta z možem Antejem 
posadila potaknjence v dvajset lončkov. Predlani sta od Občine 
Cerklje prejela tudi priznanje za lepo cvetoče gorenjske nageljne.

Cvetoči Albinini gorenjski nageljni
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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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V Sloveniji vsako leto gnezdi okoli dvesto trideset parov belih 
štorkelj, največ v severovzhodnem delu države. Bela štorklja 
v mnogih okoljih, tudi Sloveniji, predstavlja znanilca sreče v 
kraju, kjer gnezdi, še posebno pri tisti hiši, in prinaša blagi-
njo. Skoraj izključno gnezdijo v urbanem okolju na strešnih 
slemenih, dimnikih ter na električnih in gnezdilnih dro-
govih. Letos na Gorenjskem gnezdi deset parov štorkelj. Tri 
gnezdišča, in sicer na Mlaki, v Vopovljah in Škofji Loki, pa so 
bila zapuščena. Skupaj so štorklje v sedmih gnezdih vzgojile 
17 mladičev, kar je pet manj kot lani. Prvo gnezdo štorkelj na 
Gorenjskem je bilo v Lahovčah leta 1999.
Dušan Dimnik, zunanji sodelavec Slovenskega centra za ob-
ročkanje ptic pri Prirodoslovnem muzeju Slovenije, je v pre-
teklih desetih dneh obročkal bele štorklje na Gorenjskem. V 
ponedeljek, 5. julija, je obročkanje opravil v Cerkljah in La-
hovčah. V gnezdu na župnijskem dimniku v Cerkljah je bil le 
en mladič, dve jajci pa sta bili neizvaljeni. Tudi v Lahovčah je 
z obročkom opremil enega mladiča. Po tri mladiče pa je ob-
ročkal v gnezdih v Predosljah, Komendi in Preddvoru, v Žab-

nici, Tenetišah in na Olševku pa po dve mladi štorklji. Glavni 
namen obročkanja je proučevanje selitev ptic in načina nji-
hovega življenja. V trenutku, ko ima katerikoli ptič na nogi 
obroček, nosi s seboj informacijo o spolu, starosti, datumu in 
mestu obročkanja. »Mlade bele štorklje najlaže zaznamuje-
mo z obročki v gnezdu, ko še ne letijo,« je razložil Dimnik, ki 
ptice obročka ljubiteljsko z dovoljenjem ministrstva za okolje 
in prostor, ki ga vsako leto za obročkovalce pridobi Prirodo-
slovni muzej Slovenije.

Obročkali so mladiče 
štorkelj
V Cerkljah in Lahovčah so letos obročkali 
po enega mladiča štorkelj. 

Dušan Dimnik pri obročkanju mladičev 
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www.renault.si

RENAULT
MEGANE CONQUEST
hibriden po naravi

NOVI

Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL.  Emisija NOx: 0,0003–0,0222 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev 
(x1011): 0,00–1,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča www.renault.si

AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
naslov trgovca
Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem 
PREŠA CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem, T.: 04/281 57 00, www.rpresa.si

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

KC CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/29 26 750
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

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

Kmetijski center Cerklje
VSE ZA POLJE, HLEV, PAŠO, GOZD, GRADNJO, DELAVNICO

Nova, razširjena ponudba kmetijskega programa na obstoječi lokaciji  
v Cerkljah, Slovenska cesta 2. Prisrčno vabljeni! 
Tel: 04 29 26 750 in 030 355 344

novo

VSE ZA VAŠ VRT:
•  Zelišča in zelenjavne 

sadike
•  Velika izbira 

okrasnih vrtnih 
rastlin

•  Zemlje, zaščitne 
mreže, koprene in 
zaščitna sredstva za 
rastline

CVETLIČARNA: 
lončnice, rezano cvetje, šopki, 
aranžiranje daril

•  Domači mlečni izdelki, siri, skute, 
SLADOLEDI

•  Domače mesnine
•  Likerji, vino
NOVO :
•  izdelki Oljarne Kolarič
•  pivo Meninc’
•  pripravljene domače jedi v kozarcih 

gostišče Draga

STRNIŠČNI POSEVKI (MNOGOCVETNA LJULJKA, BELA GORJUŠICA ...)
ZAŠČITNA SREDSTVA IN EKOLOŠKA ZAŠČITNA SREDSTVA ZA RASTLINE

 


