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Za kandidaturo se še nisem odločil
Župan Franc Čebulj je spregovoril o aktualnem dogajanju v občini. Ob iztekajočem
se mandatu smo ga povprašali tudi o morebitni vnovični kandidaturi na jesenskih
lokalnih volitvah.

Ob začetku gradbene sezone so v teku ali
pripravi različni razpisi za projekte, ki se
jih bodo lotevali v Cerkljah. Po besedah
cerkljanskega župana Franca Čebulja
bodo preplastili približno osem kilometrov cest, lotili pa se bodo tudi komunalne infrastrukture v Zalogu. Podrobnosti
pa v spodnjem pogovoru.
• V občinskem svetu je bilo znova nekaj zapletov pri sprejemanju proračuna. Kako to komentirate?
"Presenečen sem bil, da svetniki v prvem branju niso imeli večjih pripomb
na proračun in so ga potrdili, nato pa je
v drugem branju prišlo do zapleta in proračun za nekatere svetnike iz opozicije ni
bil več ustrezen. Predloge svetnikov smo
v največji možni meri upoštevali, je bilo
pa težko, ker so na občinski svet prišli le
z nekaterimi pobudami. Proračun, ki bi
moral biti sprejet že konec lanskega leta,
smo tako sprejeli šele konec januarja,
kar se pozna tudi pri izvedbah projektov.
Projektov, ki smo jih imeli pripravljene,
nismo mogli začeti brez sprejetega proračuna, kar se bo gotovo poznalo. Poleg
tega cene izvajalcev na javnih razpisih
rastejo, glede česar tarnajo številni župani. Cene se dvigajo tudi za trideset odstotkov nad projektantsko vrednost. A ne
glede na vse je eden najvišjih proračunov
v zgodovini občine sprejet in tudi projekte bomo izpeljali. Verjetno bo potreben
kakšen rebalans ali pa se bo kakšen od
projektov nekoliko zamaknil, a ne glede
na to bomo zastavljene cilje uresničili in
projekte začeli v letošnjem letu."
• Iz svetniških vrst letijo tudi očitki,
da je občinska uprava kadrovsko podhranjena in preobremenjena.
"Zaposleni v občinski upravi res veliko delajo. Glede na količino birokratskega dela,
ki nam ga nalaga država, bi morda res
potrebovali še kakšnega dodatnega delavca, a tudi pri zaposlovanju je treba biti
racionalen, saj tudi tukaj lahko prihranimo. Zaposleni so strokovno visoko usposobljeni in delo dobro opravijo. Opozicijski
svetniki pri očitkih o preobremenjenosti
zaposlenih na občini ne vidijo, da k temu
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tudi sami precej prispevajo. Nikoli do zdaj
občinske uprave še niso tako obremenjevali s svetniškimi vprašanji kot ravno v
tem mandatu. Osebno ocenjujem, da je
bil to bolj napad name, ne pa konceptualno povezano v neki strateški načrt za
razvoj same občine. Odgovori morajo biti
korektno pripravljeni, kar zahteva svoj
čas in energijo. Nekatere smo pripravljali
tudi po več dni. Tudi to je obremenjevanje občinske uprave. Namesto da bi delali
na razvojnih potencialih občine, smo se
ukvarjali z ne tako pomembnimi vprašanji oziroma sami s sabo."
• Počasi se začenja gradbena sezona.
Katerih projektov se boste lotili v občini?
"Trenutno je v teku razpis za izbiro projektanta za šotor v Nogometnem centru
Velesovo, pripravljamo tudi razpis za obnovo mrliških vežic v Cerkljah, nadaljevali pa bomo tudi s komunalnim opremljanjem vasi. Najobsežnejši projekt bo
v Zalogu, kjer bomo urejali kanalizacijo
in obnovo vodne infrastrukture, hkrati
bomo položili tudi glavni kolektor za krvavški vodovod, v smeri proti Komendi

in Vodicam. Uredili bomo tudi pločnike,
javno razsvetljavo in ostalo cestno infrastrukturo.
Pripravljamo tudi razpise za kanalizacijsko omrežje v osrednjem delu Cerkelj,
upamo, da bomo kmalu pridobili gradbeno dovoljenje. Dela bodo na dveh krakih potekala tudi v Dvorjah.
Sicer pa gremo letos v obnovo desetih
cest in ulic, in sicer Glinje, Stara cesta,
Mežanova, Cesta Ivana Hribarja, Vavknova, Borštnikova, Ulica 4. oktobra,
Dvorje in Zalog–Klanec. Gre za skupno
okoli osem kilometrov cest, za kar bomo
potrebovali več kot tri tisoč ton asfalta.
Cena obnove bo znašala približno 633 tisoč evrov, to je naša ocena."
• Kako je z izgradnjo kanalizacijskega
sistema na visokogorskem območju?
"V mesecu aprilu nameravam sklicati sestanek s sedmimi vaškimi skupnostmi s
tega območja. Predstavil jim bom trenutne
usmeritve Ministrstva za okolje in prostor
za odvajanje fekalij s tega območja. Vsekakor bo odločitev vaških skupnosti in prebivalcev tega območja, katere zvrsti izgradnje sistema naj bi se občina lotila."
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• Ste kaj bližje izgradnji zdravstvene-

ga doma?
"Pričakoval sem, da bomo imeli kmalu
gradbeno dovoljenje na mizi, a so težave
pri soglasodajalcih in dolgih postopkih. Ne
glede na vse, upam, da bo do jeseni vse urejeno in bomo šli lahko kmalu v gradnjo."
• Na zadnji seji ste predstavili tudi
načrte glede zemljišča, ki se nahaja
pri gostilni Pod Jenkovo lipo. Kakšnih
sprememb se lahko nadejajo občani
na tem območju v prihodnjih letih?
"Gre za slaba dva hektara zemljišča, ki je
nelegalno parkirišče. Po mojem mnenju
predstavlja strateško zelo pomembno lokacijo za našo občino. Težava sicer je, da
približno šestdeset odstotkov zemljišča
predstavlja poplavno ogroženo območje,
preostali del pa je delno ogrožen. Če bi
želeli na tem zemljišču karkoli graditi,
bi morali najprej izvesti protipoplavne
ukrepe. Med drugim vzpostaviti suhi
graben, ki smo ga nekdaj sicer že imeli v
Cerkljah. S tem bi zagotovili večjo varnost
celotnemu naselju Cerklje v primeru večjih vod. Sicer pa bi bilo treba prostor tudi
vedutno urediti, saj je trenutno v precej
neuglednem stanju in ne ustreza našim
usmeritvam. V tem vmesnem obdobju bi
lahko prostor uporabljali za različne dejavnosti, lahko bi tam organizirali razne
dogodke, pozimi pa bi lahko služilo kot
parkirišče. Dolgoročno pa bi vsaj del zemljišča lahko namenili za stanovanjsko-turistično gradnjo, kar bi bila tudi dobra
gospodarska naložba občine."
• Kako je z načrtovanimi varovanimi
stanovanji ob domu Taber?
"Za izgradnjo varovanih stanovanj iščem
sredstva iz državnih skladov, kar bi razbremenilo občinski proračun. O tem projektu bodo potekali intenzivni pogovori
za pripravo čimprejšnje realizacije samega projekta, saj še kako primanjkuje prostorov za organizirano varstvo starejših."
• Marca je svoj mandat nastopil tudi
Tomaž Tolar, novi direktor Zavoda za
turizem. Sta se že sestala?
"Seveda sva se srečala in pogovorila. V
prvih tednih nove službe potrebuje čas,
da se uvede v delo. Ga ne obremenjujem.
Pustil sem mu proste roke, da pripravi

jasen koncept razvoja cerkljanskega turizma, potem pa bo zagotovo še dovolj
priložnosti za pogovor in sodelovanje."
• Kot kaže, bo v naslednjih tednih RTC
Krvavec vendarle prodan novemu lastniku. Spremljate potek prodaje?
"O svojem pogledu na RTC Krvavec sem že
večkrat govoril, zdaj pa tega ne nameravam več komentirati. Lahko rečem le to,
da sem razočaran nad ravnanjem prodajalca in države kot večinskega lastnika.
Več kot leto dni je že, kar sem posredoval
pobudo trem ministrstvom: Ministrstvu
za finance, Ministrstvu za gospodarstvo
in Ministrstvu za javno upravo, ki so pristojni za spremembo zakonodaje, toda
do danes nisem prejel niti odgovora."
• Pred kratkim vas je presenetila vest,
da obrtniki in drugi ponudniki z območja občin Cerklje, Šenčur in Preddvor, ki
jih financirajo občine, na spomladanskem kmetijskem sejmu v Komendi ne
boste imeli skupnega prostora.
"Zadnjih nekaj let ponudniki z naših občin nastopajo skupaj, letos pa so našo
vlogo zavrnili in v obrazložitvi zapisali,
naj se javimo za jesenski sejem. Mislim,
da je bila glede tega s strani organizatorja narejena velika nerodnost in sprejeta
odločitev brez jasnega premisleka o tem,
kaj so naredili. Obžalujem odločitev."
• Vse bolj se bližajo lokalne volitve.
Boste kandidirali?
"Še pred lokalnimi bodo tudi parlamentarne volitve. Kar nekaj strank želi, da
bi kandidiral na njihovi listi, a sem ponudbe za zdaj zavrnil. Če se bom vnovič
potegoval za kandidaturo, bom kandidi-

ral za župana in dal prednost občini. A
dokončne odločitve še nisem sprejel, jo
bom pa pravočasno sporočil.
Številni me nagovarjajo, naj se potegujem
za še en mandat. Županovanje je zahtevno delo, ki ga jemljem z vso resnostjo in
odgovornostjo. Energije in vizije za razvoj
občine ter znanja imam dovolj. Včasih se
sprašujem, ali je smiselno, glede na vse
napade in poskuse diskreditacije, ki sem
jih doživljal prav v tem mandatu, da se
odločim za potegovanje za še en mandat.
Ne gre za to, da bi se bal predvolilne kampanje, saj sem vajen vsega. Sem pa prepričan, da bo zelo napadalna in uperjena
proti meni. Protikandidati bodo želeli pokazati, da se v občini ni veliko naredilo,
kar se pa je naredilo, pa da je slabo. Ne
glede na to pa smo že nekaj let med petimi najrazvitejšimi občinami v državi,
brez zadolžitve, kar je osnova vsakega
pravnega in gospodarskega subjekta, da
lahko nemoteno dela in se razvija."

Zahvala
Februarja je prišlo do požara v podjetju Gorenc, v katerem je na srečo nastala le materialna škoda. Direktor podjetja Igor Stare se
zahvaljuje gasilcem iz Cerkelj, Zgornjega in
Spodnjega Brnika za hiter in profesionalen
odziv, zaposlenim v podjetju pa, da so s hitrim ukrepanjem preprečili razširitev požara. "Marsikdaj se pozabi, kako požrtvovalno je delo gasilca. To so ljudje z ogromnim
pogumom in čutom do sočloveka. Hvala!"
sporoča Igor Stare.

Javna razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov s področja
ljubiteljske dejavnosti ter letnega programa športa
Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča, da sta objavljena Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti
v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 in Javni razpis za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 (UGSO, št. 11/2018 in
na www.cerklje.si). Razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na www.cerklje.si,
v rubriki »Javni razpisi, natečaji …«. Rok za predložitev prijav je do vključno 9. 4. 2018
do 14. ure oziroma bodo ta dan oddane po pošti kot priporočene pošiljke do 14. ure.

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) SO PRILOGA ČASOPISA

ZA OBČINO CERKLJE.

Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednik Aleš Senožetnik, oglasno trženje Janez Čimžar, 041/704 857. Oblikovanje Matjaž Švab.
Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, tisk: Nonparel, d. o. o., distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. NOVICE IZPOD KRVAVCA,
številka 1, so priloga 23. številke Gorenjskega glasa, 20. marca 2018, v nakladi 2440 izvodov jih brezplačno dobijo vsa gospodinjstva v občini Cerklje. Sestavni del NOVIC
IZPOD KRVAVCA je tudi Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem in je uradno glasilo za objavo sprejetih aktov Občinskega sveta in Občinske uprave Občine Cerklje na
Gorenjskem. Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Na naslovnici: Pomlad se prebuja / Foto: Tina Dokl
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Bistvo vsega je, da se o tebi govori
Marca je delo nastopil novi direktor Zavoda za turizem Cerklje na Gorenjskem
Tomaž Tolar. Z njim smo se pogovarjali o izzivih cerkljanskega turizma.
ALEŠ SENOŽETNIK
Ekonomist Tomaž Tolar je večino kariere deloval v pospeševanju
prodaje in marketingu pri različnih letalskih prevoznikih. Med
drugim tudi pri Austrian Airlines ter Emirates, pri Adrii Airways
pa je bil odgovoren za vodenje enajstih tujih trgov. Svoje izkušnje
bo poskušal unovčiti tudi pri nadaljnjem razvoju turizma v Cerkljah.
• Kako vam bodo izkušnje iz letalskega marketinga prišle
prav na novem delovnem mestu?
"Sodeloval sem na vseh mednarodnih sejmih in moja poglavitna prednost je ta, da sem si tam nabral precej kontaktov ponudnikov turističnih storitev iz tujine. To je dodana vrednost,
ki jo lahko unovčim. Treba jim je povedati, da Cerklje na Gorenjskem obstajajo, in jih je treba uvrstiti na prodajne police."
• Katere goste velja privabiti v Cerklje?
"Ponudba v Cerkljah lahko zadovolji širok nabor gostov, od tistih, ki iščejo aktivne ali adrenalinske počitnice, do tudi tistih,
ki sta jim bližje kultura in zgodovina. Poudariti je treba kulinariko, kar je gotovo ena od prednosti, ki jih imajo Cerklje.
Konec koncev bi se dalo tudi verski turizem bolj izpostaviti.
Seveda pa je treba poskrbeti za promocijo. Stvar marketinga
je, da se uvrstiš na spletno stran letalskega prevoznika. Bledu,
Bohinju in Ljubljani je to odlično uspelo. Seveda lahko del gostov, ki obiščejo te destinacije, privabimo tudi v Cerklje. A za
to morajo poznati našo ponudbo. O tebi se mora govoriti, to je
bistvo vsega."
• Kako nameravate doseči večjo prepoznavnost turizma v
Cerkljah?
"Moramo se aktivnejše usmeriti v digitalni marketing. Ravno
te dni Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisuje sredstva, ki so namenjena ravno za spodbujanje digitalizacije in promocijo turističnih produktov. Treba je optimizirati spletno stran in doseči večji krog sledilcev na družabnih
omrežjih. Večina današnjih gostov se o lokalni ponudbi pouči
preko pametnega telefona in to moramo izkoristiti. Moramo
doseči tudi večjo povezanost ponudnikov turističnih storitev.

Tomaž Tolar, novi direktor Zavoda za turizem Cerklje na Gorenjskem
Omogočiti jim je treba, da preko spletne strani zavoda promovirajo sebe, hkrati pa moramo dati več poudarka na skupne produkte in zastaviti integriran turistični produkt. Torej združiti je
treba različne akterje in pripraviti popoln turistični aranžma.
Prostora za nadgradnjo je tu še dovolj."
• Veliko dogodkov je tudi v občini. Načrtujete še kakšne
spremembe?
"Lani je bilo več kot 470 prireditev, kar je fantastična številka. Izstopa nekaj večjih dogodkov, ki dvigujejo prepoznavnost
občine. Med njimi je recimo Fest po rokovem pa Luža na Krvavcu. Dne 22. marca odpiramo sejem velikonočnih in pomladnih aranžmajev. Večje dogodke želimo še nadgraditi, jih iz
enodnevnih razširiti v dvodnevne, ali pa dodati še kakšen segment ponudbe in s tem popestriti dogajanje. Dodali pa bi radi
še dva nova večja dogodka, enega poletnega in enega zimskega. Več o tem pa bom povedal, ko svet zavoda sprejeme predlagan akcijski načrt (seja sveta zavoda je bila po zaključku
redakcije Novic izpod Krvavca, op. a.)."

Odprli obvoznico mimo letališča

Sredi januarja so tudi uradno odprli obvozno cesto mimo letališča.

Konec januarja so tudi uradno odprli obvozno cesto mimo Letališča Jožeta Pučnika, ki so jo začeli graditi pred 15 meseci in poleg
treh krožišč vključuje tudi ločen odsek kolesarske steze. Investicijo,
vredno 5,5 milijona evrov, sta v največji meri financirali Direkcija
RS za infrastrukturo (4,13 milijona evrov) in Fraport Slovenija (1,21
milijona evrov), 163 tisoče evrov pa je prispevala tudi Občina Cerklje. Izgradnja 2,3-kilometrske obvoznice je bila potrebna zaradi
sprostitve zemljišč, namenjenih za širitev letališča, in bo prispevala k razvoju poslovne cone, ki nastaja na tem območju. Kot je ob
odprtju ceste povedal cerkljanski župan Franc Čebulj, si od širitve
poslovne cone koristi obetajo tudi v občini, saj bo že v prihodnjih
letih ponudila več sto delovnih mest, tudi za občane občine Cerklje.
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Nadškof blagoslovil župnijsko kurilnico
JANEZ KUHAR
V sredo, 31. januarja, je Cerklje obiskal
ljubljanski nadškof in metropolit msgr.
Stanislav Zore in blagoslovil novo kurilnico in peč za centralno ogrevanje
Marijinega vrtca. Dobrodošlico mu je ob
sprejemu izrekel cerkljanski župnik Jernej Marenk.
Staro župnijsko stavbo, ki je pogorela 7.
aprila lansko leto in v kateri se je nahajala tudi večnamenska župnijska dvorana, so uporabljali tudi otroci Marijinega
vrtca. Dvorana je bila izredno dobra rešitev za otroško rekreacijo v zimskih mesecih, imela je talno ogrevanje in bila le
nekaj metrov oddaljena od vrtca.
Vseh obnovitvenih del ne bi mogli opraviti, če ne bi imeli podpore Nadškofije
Ljubljana in nadškofa msgr. Stanislava
Zoreta, Občine Cerklje in župana Franca
Čebulja ter številnih domačinov, ki so pomagali s finančnimi sredstvi ali lesom:
odgovorni projektant Franc Nadižar, nadzornica Meri Lavrič, izvajalec gradbenih
del DOMGRAD Roman Čebulj, izvajalec
tesarskih in krovskih del ROOF Rajko Rozman, Simon Sodnik, izvajalec kleparskih
del, Gorazd Ciperle, ki je poskrbel za izdelavo centralnega ogrevanja, Igor Štebe za
izdelavo ostrešja, Janez Kepic, ki je izdelal
dovozno cesto za gradbišče, Jože Mušič pa
za izdelavo stavbnega pohištva. Nadškof
Zore se je ob blagoslovitvi nove kurilnice
in peči za centralno ogrevanje Marijinega

vrtca še posebej iskreno zahvalil županu
Francu Čebulju, za vsa koordinacijska
dela cerkljanskemu župniku Jerneju Marenku, ključarju Janezu Narobetu za vso
pomoč pri koordinaciji ter vsem drugim
izvajalcem, ki so sodelovali pri teh delih,
tudi kmetom s kmetijsko mehanizacijo
ter gasilcem. Slovesnost so s pesmijo polepšali otroci iz Marijinega vrtca.

SREČANJE ŽUPANA Z ŽUPNIKI
Konec januarja je potekalo srečanje župana z duhovniki, ki službujejo na območju občine. Župan Franc Čebulj je na
tradicionalnem ponovoletnem sprejemu
na Domačiji Vodnik v Adergasu gostil du-

Tradicionalna Razstava velikonočnih
in pomladnih aranžmajev

hovnike župnij Velesovo in Cerklje, ki se
nahajata na območju občine Cerklje. Srečanja so se udeležili župnika Slavko Kalan (župnija Velesovo) in Jernej Marenk
(župnija Cerklje), prelat Stanislav Zidar
(Lahovče), duhovni pomočnik Gregor Celestina (Zalog) ter Gašper Mauko, kaplan
v župnijah Cerklje in Šenčur, prisotnost
pa je opravičil župnik Edi Strouhal iz župnije Tunjice in soupravitelj župnije Šenturška Gora. Župan in župniki so si izmenjali mnenja ter predstavili predloge za
sodelovanje in načrte za v prihodnje. Župan Franc Čebulj se je zahvalil duhovnikom za njihovo pastoralno poslanstvo in
dobro sodelovanje, jim predstavil razvoj
občine in projekte v letošnjem letu, ko bo
sicer občina za ohranjanje kulturne dediščine namenila 55.800 evrov. Županu pa
se je za sprejem in podporo zahvalil cerkljanski župnik Jernej Marenk in ob tem
zaželel dobro sodelovanje z občino tudi v
prihodnje.

ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE
Zavod za turizem Cerklje v sodelovanju z društvi in posamezniki v Petrovčevi hiši v Cerkljah
pripravlja tradicionalno Razstavo velikonočnih in pomladnih aranžmajev 2018. Odprtje raz
stave bo v četrtek, 22. marca, ob 17.30. V kratkem kulturnem programu bodo nastopili otroci
iz Vrtca Murenčki in pevska skupina Dečve. Razstava bo na ogled od 22. marca do 13. aprila
2018 v času uradnih ur Turistično informacijskega centra Cerklje in Knjižnice Cerklje. Na letoš
nji razstavi bodo svoje izdelke predstavili razstavljavci iz naše občine in okolice. Člani Druš
tva likovnikov Cerklje so poslikali lesena srca z narodnimi motivi. Članice Društva kmečkih
žena – odbor Cerklje so za razstavo rož iz krep papirja na Vranskem pripravile veliko rož in
aranžmajev, ki jih bodo predstavile tudi na naši razstavi. Klekljarice Lastovke Cerklje bodo
prinesle klekljane prtičke, skupina Rožce Društva upokojencev Cerklje pa prtičke v tehniki
rešilje. Mira Gerkman je s svojima vnukinjama Manco in Mašo naredila pirhe in voščilnice s
prazničnimi motivi. Na ogled bodo tudi keramični izdelki Unikati Nati ter zajčki in pirhi Ivice
Vreš. Vinko Pfajfar je sicer znan po jaslicah, ki jih postavi v svoji hiši, na naši razstavi pa bo
razstavil štirinajst kapelic križevega pota in praznično dekoracijo. Vljudno vabljeni na ogled
razstave. Doživite tradicijo velike noči v družbi pisanih pomladnih aranžmajev.

Poziv k sterilizaciji
Društvo za zaščito živali Kranj poziva lastni
ke psov in mačk k sterilizaciji in kastraciji.
S posegom, ki ga veterinar lahko opravi pri
živali, stari najmanj tri mesece, preprečimo
razmnoževanje živali, saj ima ena mačka le
tno lahko tudi do tri legla. S tem pa so naši
hišni ljubljenčki tudi bolj zdravi, saj niso
izpostavljeni spolno prenosljivim boleznim,
dodajajo v društvu, kjer še opozarjajo, da
sta tako nepreprečevanje neželenih legel
kakor tudi usmrtitev pravkar skotenih mla
dičev kaznivi dejanji.

6 | OBČINSKE NOVICE

REFLEKSNA MASAŽA

Kaplenik prejel zlati znak

REFLEKSNA MASAŽA
Refleksna masaža je starodavna terapija, ki izvira iz Kitajske,
čeprav jo navajajo tudi na drugih koncih sveta in je bila po
znana že pred štiri tisoč leti, v srednjem veku pa je to zna
nje počasi potonilo v pozabo. Ponovno rojstvo je refleksna
masaža doživela v 20. stoletju, za kar je zaslužen zdravnik
William Fitzgerald. Refleksna masaža prinese globoko spro
stitev telesa, sprosti psihično napetost, izboljša prekrvavitev
telesa in s tem se tudi celice napolnijo s kisikom. Refleksna
masaža se lahko izvaja na STOPALIH, DLANEH ALI OBRAZU.
Največkrat se izvaja na stopalih, saj izredno ugodno deluje na
fizično telo. Uporablja se pri bolečinah v nogah, glavobolih,
pri nespečnosti, motenem spanju, pri telesni izčrpanosti in
izgorelosti, pri živčni in mišični napetosti, pri ženskih težavah,
kot so vnetje mehurja, neplodnost, boleče menstruacije …
Priporoča se tudi zdravim ljudem za vzdrževanje psihofizične
kondicije. Refleksna masaža obraza ni tako poznana, ima
pa v določenih primerih večjo uspešnost, kot če masiramo
na stopalih. Predvsem se uporablja pri otrocih, ki imajo učne
težave, pri ženskah, ki so že ali šele prihajajo v meno in imajo
težave z oblivanjem, ter pri ljudeh, ki so stalno pod psihičnim
pritiskom. Sama masaža, ne glede na to, kje se izvaja, zna biti
včasih tudi malce boleča, predvsem na refleksnih točkah, ki
so blokirane. Recimo, da ima oseba težave z mehurjem, po
tem bo ta točka boleča na stopalu. Strankam tudi svetujem,
da si naj to točko tudi sami masirajo doma.

Med prejemniki letošnjih priznanj Civilne zaščite je tudi Blaž Kaplenik, ki je prejel zlati znak. Kaplenik je leta 1987 vstopil v Prostovoljno
gasilsko društvo Cerklje na Gorenjskem. Po zaključenih tečajih za
gasilce se je vključil v delo operativne gasilske enote PGD Cerklje, v
kateri je s svojim prostovoljnim delom pomagal ljudem v stiski. Svoje
znanje na področju zaščite in reševanja je v vseh letih izpopolnjeval in gasilstvo izbral tudi za svojo poklicno pot v Gasilsko reševalni
službi Kranj. Opravljal je tudi delo poveljnika PGD Cerklje, ob ustanovitvi Gasilske zveze Cerklje leta 2007 pa mu je bila zaupana tudi naloga poveljnika gasilske zveze, ki jo opravlja še danes. Vključil se je
tudi v delo občinskega štaba Civilne zaščite, vseskozi pa se zavzema
za izboljšano opremljenost enot.

Foto: Tina Dokl

Marija Stele

Razpis za diplomante in magistrante
Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje razpisuje nagrado za najboljšo diplomske ali magistrsko nalogo na temo Trajnostni razvoj
občine Cerklje na Gorenjskem. Izbrana naloga bo nagrajena s petsto
evri (bruto) denarne nagrade. Na razpisu lahko sodelujejo študenti,
ki bodo v študijskem letu 2018/2019 zaključili študij. Kandidat mora
k vlogi priložiti dispozicijo, izjavo, s katero soglaša z javno objavo
naloge, in izjavo, da bo nalogo predstavil na občnem zboru društva
ter po potrebi zainteresirani javnosti. Vloge morajo kandidati poslati
po elektronski pošti na naslov drustvo.dop.cerklje@gmail.com, najkasneje do 1. septembra.

Mnogokrat se pri masaži daje poudarek na določene reflek
sne točke glede na letni čas. Ker sedaj prihajamo v pomlad
in je to po tradicionalni kitajski medicini čas energije jeter, si
lahko v tem času vsakdo doma masira refleksno točko jeter, ki
se nahaja na desnem stopalu pod blazinico.

REFLEKSNA

MASAŽA

Ročna limfna drenaža
Akupresurna masaža
Refleksna masaža stopal
Refleksna masaža obraza
Terapevtska masaža hrbta
Terapevtska masaža ramenskega obroča in vratu
MARIJA STELE s.p., Ulica 4. oktobra 19, 4207 Cerklje
E-pošta: marija.stele@siol.net, GSM: 070 832 042
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Tudi letos pestro v Večgeneracijskem centru
Lani je aktivnosti Večgeneracijskega centra Gorenjske obiskalo 658 udeležencev.
MATEJA ŠMID, DIREKTORICA LJUDSKE UNIVERZE KRANJ
Lani je Ljudska univerza Kranj v sodelovanju z Občino Cerklje
na Gorenjskem začela izvajati aktivnosti Večgeneracijskega
centra Gorenjske tudi v Cerkljah. Namen projekta je okrepitev
povezovanja in sodelovanja organizacij in občanov v lokalnem okolju ter izvajanje aktivnosti, ki k temu pripomorejo.
Brezplačne aktivnosti so vsakomur omogočale, da je naredil
nekaj dobrega zase. Lani je bilo izvedenih 130 ur različnih aktivnosti, ki jih je obiskalo 658 udeležencev.
Trajanje življenja se povišuje, delež starejših narašča, mlajše
generacije pa so dlje delovno aktivne. Zato je treba storiti nekaj
za samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij, se bolj
vključevati v dogajanje v lokalni skupnosti in oblikovati okolje
za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju. VGC Gorenjske
k temu pripomore z aktivnostmi preventivne, izobraževalne,
medkulturne in medgeneracijske narave. Program s termini
in lokacijami je na voljo na Občini Cerklje na Gorenjskem, v
TIC Cerklje in Zdravstvenem domu Cerklje.
Aktivnosti bodo potekale tudi letos: za svoje telo lahko poskrbite z obiskovanjem telovadbe za vse generacije ali vadbe
somatski gibi, o svojih razmišljanjih ob prebranih knjigah
se lahko pogovorite na bralnem krožku Beremo skupaj, dru-

žabno in napeto je na aktivnosti Tombola, kjer se potegujete
tudi za praktične nagrade, svoj um lahko trenirate na Umovadbi, ki je namenjena urjenju možganov v zrelejših letih
– za preprečevanje nastanka ali zamik danes prepogostega
pojava demence, v pogovorni skupini Povejmo si izmenjujete
poglede na življenje in bogate življenjske izkušnje. K sodelovanju vabijo tudi prostovoljce, ki jih zanima delo na področju
medgeneracijskega sodelovanja.

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
Apno 70, Cerklje na Gorenjskem

T: 051/393 504
E: jure.grilc@gmail.com
Ugodno vam ponujamo:

vse vrste zemeljskih izkopov
urejanje kanalizacij, dvorišč in okolice
posek, spravilo in odkup lesa

Vabimo vas na pogovorni večer

ZDAJ GRE
ZA SLOVENIJO
Pogovorni večer bo v

v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika
v Cerkljah na Gorenjskem.

Gost večera bo predsednik
Slovenske demokratske stranke
g.

Pogovorni večer bo vodil
mag.

Janez Janša.

Branko Grims.

Vabljeni.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA UL. 8, LJUBLJANA; MO SDS KRANJ

sredo, 4. aprila 2018, ob 19. uri
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Spremljamo kakovost pitne vode

V občini Cerklje na Gorenjskem upravljamo tri vodovodne sisteme. Naša
glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne
kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne vsebuje
mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z
drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.
Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov v pitni
vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Zaradi tega se v pitni vodi
prednostno spremljajo mikrobiološki parametri. Mikrobiološki parametri nam pokažejo onesnaženost pitne vode z mikroorganizmi, ki se rutinsko preiskujejo v pitni vodi in lahko ogrožajo zdravje ljudi. Zdravstveno
ustreznost pitne vode ocenjujemo glede na vrsto in vrednost preseženega parametra ter v povezavi z ostalimi parametri.
Pri določanju ustreznosti pitne vode upoštevamo parametre in mejne
vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v nadaljevanju pravilnik.
Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode na različnih
mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se nato transportirajo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, kjer opravijo preskušanja na izbrane mikrobiološke in fizikalno-kemijske parametre. Odvzeti vzorci nam
kažejo tudi ustreznost uporabljenega postopka obdelave pitne vode in
ustreznost vzpostavljenih preventivnih ukrepov v sklopu nadzora nad
kakovostjo pitne vode.

Vodovodni sistem Cerklje
Vodovodni sistem Cerklje s pitno vodo oskrbuje 6756 prebivalcev.
Oskrbuje naselje Adergas, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Cerkljanska
Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Lahovče, Poženik, Praprotna Polica,
Pšata, Pšenična Polica, Spodnji in Zgornji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, Vopovlje in Zalog pri Cerkljah.
Vir pitne vode je staro zajetje Grad, ki se napaja iz razpoklinskega vodonosnika (predstavlja 21 odstotkov celotne količine vode), ostala voda pa
priteče iz Virov pod Krvavcem (dve vrtini in spodnje drenažno zajetje).
Pitna voda iz zajetja Grad se ne dezinficira ali kako drugače obdeluje,
medtem ko se voda iz Virov pod Krvavcem stalno dezinficira s plinskim
klorom. V vodovodni sistem smo distribuirali 722.858 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih sedemindvajset vzorcev
pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj
vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Vodovodni sistem Ambrož pod Krvavcem
Vodovodni sistem Ambrož pod Krvavcem s pitno vodo oskrbuje 206 prebivalcev v naselju Ambrož in Stiška vas.
Vir pitne vode je vrtina Ambrož in zajetja Ambrož. Vrtina se napaja iz
razpoklinskega vodonosnika, medtem ko se zajetja napajajo iz kraško
kavernoznega vodonosnika. Pitna voda se stalno dezinficira s presvetljevanjem z UV-svetlobo. V vodovodni sistem smo distribuirali 13.326
m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih dvanajst vzorcev pitne
vode, medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja odvzet en
vzorec pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so
pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti
vzorci ustrezni.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
NIK-2011/18

FOTO: SAMO PAUŠER

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi
v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2017

Vodovodni sistem Šenturška Gora
Vodovodni sistem Šenturska Gora s pitno vodo oskrbuje 447 prebivalcev
v naseljih Apno, Ravne, Sidraž, Sveti Lenart in Šenturška Gora.
Viri pitne vode so zajetja Blate, ki se napajajo iz razpoklinskega vodonosnika. Pitna voda se stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom. V vodovodni sistem smo distribuirali 31.579 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih deset vzorcev pitne vode,
medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci
ustrezni.
Laboratorijska preskušanja, opravljena v letu 2017, so pokazala, da je
pitna voda v vseh vodovodnih sistemih v občini Cerklje na Gorenjskem,
ki so v upravljanju Komunale Kranj, zdravstveno ustrezna in ni ogrožala zdravja ljudi.
Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode iz rednih in rezervnih vodnih virov, kot tudi iz omrežja vodovodnega sistema, bomo zagotavljali
tudi v prihodnje in se trudili, da boste uporabniki še naprej uporabljali
kakovostno pitno vodo. Vodni viri niso neomejeni, zato z njimi ravnajmo skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo lahko tudi v prihodnje
pili zdravo in svežo vodo – vodo iz pipe.
Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja tudi v okviru državnega monitoringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje, nosilec
monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno bolj primanjkuje. Na
planetu je manj kot 1 % vode, ki se lahko uporablja kot pitna voda. Več
kot milijarda ljudi po vsem svetu nima dostopa do zdrave pitne vode.
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Podarim ti pesem
Vode po Evropi je na splošno še dovolj, čeprav je na nekaterih območjih primanjkuje. Enako velja tudi za Slovenijo. Vsi vodovodni sistemi
v upravljanju Komunale Kranj se oskrbujejo s pitno vodo, ki prihaja
iz podtalnice (vodonosnik), ki zadržuje deževnico, ki pronica skozi
zemeljske plasti. Kakovost pitne vode iz zgoraj omenjenih vodovodnih sistemov je zelo dobra, zato jo lahko varno pijete iz pipe. Vodo
iz plastenke raje zamenjajte za vodo iz pipe in s tem zmanjšujte tudi
količino nepotrebno ustvarjene odpadne embalaže, ki obremenjuje
naše okolje.

Soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode
Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega
omrežja, ki vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med
priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe pitne vode. Upoštevajmo naslednja priporočila:
-	Redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega
kamna.
-	Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. Vsako
jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo nekaj vode (voda
naj teče dve minuti oziroma do ustalitve temperature vode). Enako
naredimo, ko pridemo iz službe, predvsem pa, ko se vrnemo po
daljši odsotnosti.
-	Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.
-	Evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do takrat je treba
enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.
Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda soodgovorni tudi uporabniki sami. Zmanjšanje onesnaženosti vode je pomembno ne le zato, ker
želimo vodo uporabljati, ampak tudi zato, da zaščitimo rastline in živali v rekah, jezerih in morjih. Vsak od nas lahko sodeluje pri zmanjšanju
onesnaženja. Ne zlivajte v odtok kemikalij – barv, lakov, insekticidov
ali zdravil. Izogibajte se zlivanju olja v odtok – nobenega olja za cvrtje
ali solate in zlasti nobenega motornega olja! Vsi ti izdelki lahko poškodujejo delovanje sistema za čiščenje odpadnih vod, s tem ko uničijo
favno in zamašijo cevi. Vse te nevarne odpadke oddajte v zbirni center
za ločeno zbiranje odpadkov.

Učenci Osnovne šole Davorina Jenka so
znova pripravili dva večera glasbe in plesa
ter izkupiček, zbran s prostovoljnimi
prispevki, namenili za šolski sklad.
ALEŠ SENOŽETNIK
Prireditev Podarim ti pesem je v torek in sredo potekala že
osemnajstič. V poldrugi uri dolgem programu so učenci osnovne šole znova navdušili občinstvo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah. Glasbeni nastopi, začinjeni s plesnimi
točkami, dokazujejo, da imajo učenci precej talentov.
»Skozi leta nastopajo vedno drugi učenci in tako je tudi program
vedno drugačen. Zanimivo je, kako posegajo po zelo različnih
glasbenih zvrsteh – od roka in popa preko narodno-zabavne glasbe do klasike,« je povedala Irma Močnik, učiteljica glasbe, ki skupaj z Bredo Žargaj, Ano Žagar in Irmo Bezovšek pomaga učencem
pri pripravi programa, ki ga sicer v celoti ustvarjajo sami.
Pri organizaciji sodeluje približno 180 učencev, ki poleg nastopanja pomagajo tudi pri pripravi odra, osvetlitvi, pomagajo tonskemu mojstru Boštjanu Grabnarju in sodelujejo pri pripravi
videa in fotografiranju, za kar sicer skrbi Vido Frantar.
V dopoldnevih, ki so bili namenjeni šolarjem, so skupaj z učenci cerkljanske šole nastopili tudi učenci s posebnimi potrebami
z Osnovne šole Helene Puhar. Popoldanska termina koncerta
pa sta bila kot po navadi odprta za starše, sorodnike in druge
goste. Sredstva, ki so jih zbrali s prostovoljnimi prispevki, pa
so tudi tokrat namenili v dobrodelne namene, za šolski sklad.

Obveščanje v času motene oskrbe s pitno vodo
Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovodnem
omrežju in objektih (kot so redno in izredno vzdrževanje, obnove,
prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. V primeru večjih
okvar, moteni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja vode obvestimo Center
za obveščanje, občino in radijske postaje. Obvestilo objavimo tudi na
spletni strani www.komunala-kranj.si. Dodatno imamo vzpostavljeno
tudi osebno obveščanje po SMS-sporočilih in/ali sporočilih po elektronski pošti. Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to lahko
storite po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si, preko
obrazca na spletni strani www.komunala-kranj.si ali osebno na sedežu našega podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

FRANŠIZNA SKUPINA

Poseben poziv k obvezni prijavi velja za predstavnike javnih ustanov
(šole, vrtce, zdravstvene ustanove, gostinske lokale …).
O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve pravilnika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo v začetku vsakega novega
koledarskega leta, z obvestilom na hrbtni strani položnic.

Čisto je lepo.

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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Projekt Kreatorius na osnovni šoli
KATJA SODNIK
V družbi Savatech, d. o. o., proizvajamo
in tržimo visoko kakovostne gumeno
tehnične izdelke in pnevmatike. Za okre
pitev svoje proizvodne ekipe vabimo k
sodelovanju novega sodelavca/sodelavko
za delovno mesto
IZDELOVALEC GUMENIH
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo gumenih izdel
kov po tehnoloških predpisih ter za pripra
vo orodij, naprav in ustreznih polizdelkov.
Zaželeno: I, II., III. ali IV. stopnja izobrazbe,
delovne izkušnje v proizvodnji, priprav
ljenost na delo v več izmenah (III- ali IV
-izmensko delo), vestnost, veselje do dela,
pripadnost, odgovornost.
Nudimo zanesljivo zaposlitev (določen čas
z možnostjo podaljšanja) in redno plačilo.
Svoje prijave nam posredujte na e-poštni
naslov zaposlitev@savatech.si ali spelca.
klancar@trelleborg.com ali po redni pošti
na naslov Savatech, d. o. o., Kadrovski sek
tor, Škofjeloška 6, 4000 Kranj.

Za projekt Erasmsus+ smo se na Osnovni
šoli Davorina Jenka odločili zaradi izkušenj predhodnega projekta Erasmus+ in
dobrih praks okoliških šol. Določili smo
glavne smernice: povezava z Unescom in
projektom SiQ, razvoj kompetenc za 21.
stoletje, motivacija za učenje po pouku
ter povečevanje jezikovnih in medkulturnih kompetenc. Vse smo povezali v projekt KREATORIUS – razvijanje kompetenc
za 21. stoletje. K projektu smo povabili
tudi vodstvo šole, saj je to nujno za uspešno izvedbo, hkrati pa želimo, da se zaradi boljše deseminacije v projekt vključijo
člani različnih aktivov.
Učitelje želimo spodbuditi k uvajanju novosti in jih opogumiti, da se odločajo za
sodelovanje z organizacijami izven šole
in izven nacionalnih meja. Ključni pri
vsem so učenci: pričakujemo, da bodo
dobili atraktivnejša učna gradiva, aktivnejše učne metode, da bodo razvijali
kompetence za življenje, pri tem pa ne

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

bodo imeli občutka, da se učijo. Le tako
jih bomo lahko ustrezno pripravili na
vseživljenjsko učenje in jim dali dobre
zaposlitvene kompetence za 21. stoletje,
kjer so še posebej pomembni kreativnost
in kritično mišljenje ter dobra komunikacija in sodelovanje.
Glavni cilji projekta mobilnosti je izdelati KREATORIUS: K (kritično mišljenje), R
(reševanje problemov), E (Erasmus+), A
(avtentične naloge), T (tvorec pravičnosti in humanosti), O (osebnostna rast),
R (razvijanje socialnih veščin), I (inovativnost), U (ustvarjalnost), S (strpnost)
– omaro z različnimi aktivnostmi, ki
jih bodo pripravljali učitelji z različnih
predmetnih področij. V projektu bo sodelovalo šest udeleženk različnih strokovnih profilov zaradi širše diseminacije in medpredmetnega povezovanja:
dve učiteljici razrednega pouka, učiteljica naravoslovja, učiteljica matematike, učiteljica zgodovine ter pomočnica
ravnateljice za nadzor nad kakovostnim
izvajanjem projekta.
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KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Dvajset let Marijinega vrtca
LIDIJA JAGODIC

Kje si, Uršika zala?

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

ROOF-RR, d.o.o.

V Marijinem vrtcu je minilo že dvajset let, odkar smo oktobra 1997
medse sprejeli prve otroke. Obletnice smo se spomnili že lanskega
oktobra, na žegnanjsko nedeljo, ko smo se s skupaj z nadškofom
Stanislavom Zoretom pri sveti maši v cerkljanski župnijski cerkvi
zahvalili za vsa razposajena, ustvarjalna in otroškega smeha polna
pretekla leta. Pred letošnjim kulturnim praznikom, 7. februarja, pa
smo obletnico obeležili še s kulturno prireditvijo Naš vrtiljak. Na
njej smo delček vzdušja, ki v našem vrtcu vlada vsak dan, s pesmijo, plesom in pripovedjo skušali prenesti tudi ostalim, med drugim
našemu župniku Jerneju Marenku in županu Francu Čebulju, ki sta
nam oba zaželela, da bi otroci s svojo razigranostjo, veseljem in
navihanimi idejami še dolga leta bogatili naš vsakdan.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18
4207 Cerklje na Gorenjskem

IRENA JEROVŠEK VOGRINC, FOTO: MATEJ DEMŠAR

75
LET

Letošnji kulturni praznik smo v Osnovni šoli Davorina Jenka praznovali s predstavo učencev dramskega krožka avtorice Vike Šuštar Kje
si, Uršika zala? Urško po plesu odpelje povodni mož. Kaj se zgodi
potem? Urška se znajde v kraljestvu povodnega moža. Tam ne kraljuje le povodni mož, temveč tudi vodne vešče, ki sovražijo vse, kar
je drugače, vse, kar je lepo. Sovražijo lepo, prevzetno deklico, ki se
znajde med njimi. Z zahrbtnim načrtom želijo doseči, da bi tudi Urška postala del njih. Ali jim na koncu uspe? Zelo uspešna predstava je obogatila dan pred slovenskim kulturnim praznikom in polna
dvorana v Kulturnem hramu Ignacija Boršnika je nagradila učenke in
učence z bučnim aplavzom. Doživeta igra in samozavesten nastop
sta nas spremljala skozi celo dogajanje. Mentorica predstave je bila
Irena Jerovšek Vogrinc, za masko in kostume je poskrbela Tina Kocjan. Predstava bo za starše in občane občine Cerklje na Gorenjskem
uprizorjena 17. aprila v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika.

GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog 55, Cerklje na Gorenjskem

Jerovšek Primož, s. p.

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

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

AVTOKLEPARSTVO
se priporoča
MILAN KRNIČAR s.p
Dvorje 93, 4207 CERKLJE
GSM: 041/331 396
Tel./fax: 04/25 26 750

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
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Zborovsko petje
in folklora
V Kulturnem hramu
Ignacija Borštnika v
Cerkljah je potekala
Območna revija pevskih
zborov in malih pevskih
skupin, na odru pa so se
predstavile tudi folklorne
skupine.
SAMO LESJAK
Revija postaja tradicionalna marčevska
prireditev v Cerkljah, ki pritegne mnogo
obiskovalcev, na njej pa je v dveh koncertnih večerih, ki ju je povezoval Peter
Šalamon, nastopil cvetober območnih
zborov: MPZ DPD Svoboda Stražišče, MPZ
Petra Liparja DU Kranj, MKZ Šenčur,
KD MPZ Musica Viva Kranj - Primskovo, KMPZ Davorina Jenka Cerklje, DPZ
in MMZ Gimnazije Kranj, KD Gorenjski
oktet, ŽPZ Carmen manet Kranj, CMPZ
Andreja Vavkna Cerklje, APZ France Prešeren Kranj, KD KZ Gallus Kranj, Društvo

Dejavnost folklornih skupin je izjemno pomembna pri ohranjanju naše kulturne dediščine.
/ Foto: Primož Pičulin
obrtniški PZ Kranj, MPZ Maj Kranj, KPZ
Mysterium Kranj, MZ Cantores carnioli,
ŽPZ Dupljanke, MMPZ Sidro, MPZ Triglav
Duplje ter KZ De Profundis Kranj. Vsak
izmed njih se je predstavil s po tremi
pesmimi, od ljudskih, klasičnih in sodobnih.
Nedelja je bila v znamenju nastopov
folklornih skupin. Obiskovalci so uživali v nastopih enajstih zasedb, ki so
predstavili folklorne plese z vse dežele.
Zborovske pevske nastope – iz območne

se bodo nekateri zbori prebili tudi na regijsko ter državno raven – je strokovno
spremljal Tomaž Faganel, folklorne nastope pa Anže Kerč.
Zahvala gre vsem nastopajočim pa tudi
županu Francu Čebulju ter Občini Cerklje
za gostoljubnost in pomoč, zaradi katere
se vzdržuje visok kakovostni nivo tovrstnih srečanj. Posebna zahvala pa gre tudi
OŠ Davorina Jenka, je ob uspešno zaključenih prireditvah dejal predstavnik organizatorja JSKD OI Kranj Aldo Komar.
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Borštnikova hiša ob
jubileju

Anton Koder povezuje
ob obletnici

DANIJEL NOVAK

DANIELA MOČNIK

V spomin na 160. obletnico rojstva Ignacija Borštnika v njegovi rojstni hiši načrtujemo več dogodkov. Prvi je potekal že
na slovenski kulturni praznik, ko je v hiši zapel moški pevski
zbor KUD Otona Župančiča iz Sore. Poleg njihovih pesmi, ki so
odmevale po Borštnikovi hiši, smo poleg Prešernove pesmi O
Vrba poslušali tudi Borštnikove pesmi v izvedbi Danijela Novaka. K praznovanju jubileja sodi tudi posaditev potomke najstarejše trte na svetu, ki raste na mariborskem Lentu. Pred
svečano posaditvijo pa v Borštnikovi hiši načrtujejo še obnovo
in ureditev Borštnikovega vrta, vključno z obnovo ograje in
ročno kovanih vrtnih vrat, ki bodo diplomsko delo mladega
Jake Globočnika iz Cerkelj. Dela nadzira tudi ZVKD, Območna
enota Kranj. Prav na dan, ko praznujemo 160. obletnico Borštnikovega rojstva, to je 1. julija, pa pripravljamo vesel kulturni dogodek na vrtu Borštnikove domačije. Upamo, da se
bodo našemu vabilu odzvali tudi ugledni gostje, predvsem pa
še živeče prejemnice in prejemniki in nosilci Borštnikovega
prstana. V Borštnikovi hiši pa vse leto vsako prvo nedeljo v
mesecu potekajo dnevi odprtih vrat, ko si je mogoče ogledati
hišo, razstavo z naslovom Dunaj bi bil lahko ponosen nanj in
tudi ponovno oživljeno staro kovačnico.

Anton Koder, po rodu Radomljan (1851), a v petem letu s starši
preseljen v Požénik, ostaja znamenita osebnost naše preteklosti. Dne 21. svečana je minilo sto let od literatove smrti. Njegova oporoka je oris njegove bogate osebnosti. Zaradi vojne vihre
je bila izpolnjena le delno, a na cerkljanskem pokopališču stoji obelisk, na katerem piše »Anton Koder - 1918 - Počivam naj
v slovenski zemlji, katero sem tako neizmerno ljubil«. Žal ni
bila izpolnjena v delu, ko je svoje veliko premoženje zapustil
v dobrodelne namene, za gradnjo kapele z oltarjem, zvonom
in križevim potom v vasi Požénik, za nakup obleke cerkljanskim šolarjem in siromakom, za hiralnico ter menzo za revne dijake in študente. Kot strankarsko neopredeljen je svoje
članke lahko objavljal v Slovencu in Slovenskem narodu, pod
katerimi se je mnogokrat podpisal s psevdonimom Liberius.
Vsebino številnih pripovednih spisov je navezoval na kraje,
ljudi in dogodke iz svojega domačega okolja. V Cerkljah smo
se mu poklonili z branjem zgodovinskega romana Luteranci
in osvetljevanjem dogodkov iz časa reformacije. Ob mednarodnem dnevu maternega jezika smo na njegov grob položili
simbol slovenstva. Več o pisatelju na ponedeljkovih srečanjih
bralnega študijskega krožka Liberius. Vabljeni.

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje
Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si

T: 04/2559 500

Kmetija Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

»Vodimo vas varno
mimo davčnih čeri.«

Tel: 04-25-22-267
Mobi: 041-506-234, Avguštin
031-479-801, Helena

- TV od 15 €/mes., INTERNET od 13 €/mes., MOB. TEL. od 5 €/mes.
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
- INTERNET in IPTV signal tudi z Lubnika, kamniškega gradu, Ambroža,
Velike Planine, Zg. Javoršice, PD Moravče, Lukovice, Slivne,...

www.zvezdatv.si
www.gorosan.com

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Slovenski in tuji TV programi s Krvavca
in Limbarske gore. Brezžično do objekta!

AVGUŠTIN VERBIČ - N. D. D. K.

Ribogojnica
Mlada
govedina
Kisla repa in
kislo zelje
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Seznam objavljenih občinskih predpisov v uradnem glasilu slovenskih občin
od 1. decembra 2017 do 9. marca 2018
∞ Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018, 2. februar 2018)
∞ Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018, 2. februar 2018)
∞ Pravilnik k o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
5/2018, 2. februar 2018)
∞ Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov kot izjeme
od vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018, 2. februar 2018)
∞ Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2018
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018, 2. februar 2018)
∞ Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 8 (krajše: SD OPN 08) (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 5/2018, 2. februar 2018)
∞ Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Cerklje
na Gorenjskem za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 5/2018, 2. februar 2018)
∞ Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na
Gorenjskem za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
5/2018, 2. februar 2018)
∞ Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na
Gorenjskem za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
5/2018, 2. februar 2018)

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/28 15 800 faks: 04/28 15 820
E-pošta: obcinacerklje@siol.net
Na podlagi 5., 6., 7., 8., in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2016) Komisija za nagrade in priznanja
objavlja

RAZPIS

ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM V LETU 2018
Občina Cerklje na Gorenjskem po določilih Odloka o podeljevanju priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem podeljuje priznanja
občanom pa tudi drugim osebam in organizacijam ter pomembnim gostom občine, ki so s svojim delom v občini ali izven nje
pomembno prispevali k razvoju in ugledu Občine Cerklje na Gorenjskem.
Priznanja Občine Cerklje na Gorenjskem se podeljujejo praviloma na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Cerklje na Gorenjskem, 23. septembra.

∞ J avni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih
objektov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2018
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2018, 16. februar 2018)
∞ J avni razpis za sofinanciranje programov za mlade in projektov,
povezanih z delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje
na Gorenjskem iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za
leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2018, 16. februar 2018)
∞S
 klep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 9 (krajše: SD OPN – št. 9) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018, 23. februar 2018)
∞ Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Zavod za turizem
Cerklje v plačilni razred (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
9/2018, 23. februar 2018)
∞ Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini
Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 11/2018, 9. marec 2018)
∞ Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 11/2018, 9. marec 2018)
Objavljeni občinski predpisi so dostopni na spletni strani
Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si in na spletni strani
Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
www.lex-localis.info

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani 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 organizacijam in skupnostim, ki v občini zaslužijo splošno priznanje 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 področjih dela in
ustvarjanja.
Sredstva za izplačilo dodeljene nagrade so zagotovljena v proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 5/2018).
Velika plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo,
izredno življenjsko delo, za vrhunske uspehe ter vidne dosežke
trajnejšega pomena, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine
Cerklje na Gorenjskem ter so s posebnimi delovnimi prizadevanji
v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Občine Cerklje.
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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 zadnjem
obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
občanom, skupinam občanov, zavodom, društvom in drugim
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 članu po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in
njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje in sestre.
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev občinskih priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem so lahko občani, politične stranke, podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in
skupnosti z območja občine Cerklje na Gorenjskem.

d.o.o

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

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

KLEPARS T VO IN KR OV S T VO

JENKO

Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 70 10, fax: 04/252 70 11, GSM: 041/647 499

Predlog oz. pobudo je treba oddati pisno in 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
∞ dokazila, ki potrjujejo dejstva v dani obrazložitvi

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

Predlagatelji oziroma pobudniki morajo svoje pobude pisno
posredovati na naslov:
Občina Cerklje na Gorenjskem
Komisija za nagrade in priznanja
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
s pripisom: »za razpis – Priznanja Občine Cerklje na
Gorenjskem«

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s. p.
Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

do vključno 25. maja 2018.
Predloge oz. pobude lahko posredujete tudi na e- naslov:
obcinacerklje@siol.net.
Predsednik komisije
JOŽE IPAVEC l.r.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

Agropromet d.o.o.

Številka: 032-09/2015-41
Datum: 20. 3. 2018

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

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

Tel.: 04/252 58 00,

Rok Ipavec, s. p. GSM: 040/775 585,
Zalog 61, 4207 CERKLJE

Tel.&faks: 04/252 16 82

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.
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Pod lipo Adergas praznuje osemdesetletnico
V osemdesetih letih delovanja so člani Kulturno umetniškega društva Pod lipo
Adergas odigrali 203 predstave.
JANEZ KUHAR
Kulturno umetniško društvo Pod lipo
Adergas letos praznuje osemdesetletnico delovanja. Uradno je bilo društvo
ustanovljeno na občnem zboru krajanov
dne 31. julija 1938. Igre pa so v Adergasu
in Velesovem igrali na kmečkih podih že
pred ustanovitvijo društva.

PRVE PREDSTAVE SO BILE NA KMEČKIH
SKEDNJIH

Kulturna dejavnost je bila v vaseh Adergas, Trata pri Velesovem, Praprotna Polica in Velesovo živahna že prej, saj so
na večjih skednjih pogosto uprizarjali
predstave, ki so odmevale tudi po širši okolici. V zapisih vaških kronistov
beremo, kako so se krajani zbrali, se
družili v raznih dekliških in fantovskih
odsekih in družbah ter prirejali proslave in uprizarjali igre na večjih kmečkih
skednjih oziroma podih, kot Pri Martinovcu v Adergasu in pri Grašču v Velesovem ter drugih domačijah. Takim
prireditvam, ki so imele odmev po širši
okolici, je sledila običajno veselica ob
harmoniki vaških godcev. Ustanovitev
društva je sovpadala s praznovanjem
sedemstoletnice božje poti v Velesovem in ustanovitvijo samostana. Ob tej
priložnosti je društvo pripravilo upri-

Leta 1965 so uprizorili Finžgarjevo igro Naša kri. / Foto: arhiv KUD Pod lipo Adergas
zoritev misterija Slehernik, Huga Von
Hofmannstahla, ki ga je na oder zopet
postavilo v letih 2013 in 2014 ob 850.
obletnici ustanovitve župnije Velesovo.
Prvo igro leta 1938 si je ogledalo več kot
tisoč ljudi. V ustanovnem letu so začeli z izgradnjo dvorane v samostanskih
kleteh in v letu 1939 uprizorili Tri sestre,
prvo igro v novi dvorani.
Po vojni so društvo poimenovali KUD
Borec Velesovo. V letu 1997 se je društvo
registriralo v KUD »Pod lipo« Adergas. V

Živahno Pod stražo
MIRA GERKMAN
V Dramski skupini Pod stražo je že vso zimo prav živahno. Stekle so priprave na naš novi
projekt, ki smo ga naslovili Iz mamine skrinje. Že dolgo se zavedamo, da živimo v prečudovitem delčku sveta, kjer je mir, kjer dihamo čist zrak, kjer se svobodno gibljemo, govorimo
in delamo. Kako pa je bilo v času naših mam, babic in njih babic? Ja, tudi to se skriva v mamini skrinji … Ob slovenskem kulturnem prazniku smo izvedli prvi del te zgodbe, kjer smo
se dotaknili pomembnih Prešernovih žensk: njegove mame, sester, neuslišane ljubezni do
Julije ter Ane, matere njegovih otrok. Še posebej pa smo spoznali njegovo hčer Ernestino in
njene zapise v Spominih na očeta, saj je tudi ona sanjala o lepšem svetu. Pa niso le sanjale
naše mame. Kljub zatiranju se niso nehale boriti za boljši kruh svojih otrok. Zgodbo bomo
obelodanili v Kulturnem hramu 11. maja, v tednu ljubiteljske kulture. Prav živo in veselo je
bilo tudi na pustnem rajanju in kurjenju pusta. In živo je v pripravah na materinski dan. Že
22. marca bomo obiskali varovance Doma Taber, da jim damo kanček sreče v jeseni življenja. V Domu krajanov Poženik pa bo 23. marca ob 17. uri prireditev za vse mame, babice,
atije in dedke ob materinskem dnevu. Spoznali bomo malega Bobka, ki se je na barčici s
prijatelji odpravil raziskovat svet, deklamirali in peli, skratka veselo bo kot vedno.

teh letih je bilo odigranih 130 različnih
dramskih del, prirejenih mnogo literarnih, glasbenih in družabnih večerov,
koncertov in različnih predavanj. Vsako
leto pa se v njihovi dvorani predstavijo
tudi skupine iz sosednjih društev.

OB JUBILEJU ŽUPANOVA MICKA
Ob jubileju so na oder postavili Linhartovo komedijo Županova Micka. Premiera
je bila na domačem odru v petek, 26. januarja, zvečer, ponovitvi v soboto in nedeljo, občinstvo pa je bilo nad predstavo
navdušeno. S komedijo gostujejo tudi po
gorenjskih odrih.
V jubilejnem letu bodo pripravili več
prireditev, tudi na prostem, med njimi
v petek, 8. junija, koncert skupin Kvartopirci in MJAV, v soboto, 16. junija, pa
koncert Prifarskih muzikantov.
Dramska skupina vsako leto pripravi do
štiri gledališke predstave za odrasle in
otroke. Od ustanovitve so uprizorili 203
predstave, od teh 120 otroško-mladinskih. V društvu sta še do predlanskega
leta kar trideset let delovala Mladinski
pevski zbor in Orfov orkester. V društvu
pa navdušujejo tudi s prireditvami Družina poje in Pokukajmo v špajzo, ki ju
pripravlja Angelca Maček. Društvo, ki
danes šteje 140 članov, zadnja leta pripravi do štirideset kulturnih dogodkov.
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Ignacij Borštnik
Slovenci se bomo letos spomnili 160. obletnice rojstva,
prihodnje leto pa stote obletnice smrti dramskega igralca
Ignacija Borštnika.
MARTIN KADIVEC

PRVI DEL: ROD
Ignacij Borštnik se je rodil 1. julija 1858 v
Cerkljah na Gorenjskem št. 11, zdaj Ulica Ignacija Borštnika 1a. Njegov stari ata
Ivan je prišel v Cerklje na povabilo strica
Mihaela Borštnika, takratnega cerkljanskega župnika in dekana. Leta 1788 je
Ivan začel v Cerkljah s poukom na trivialni šoli (v stari Avstriji osnovna šola v
manjših krajih z najosnovnejšim učnim
programom), ki jo je ustanovil stric Mihael. V času Napoleonovih Ilirskih provinc je Ivan postal celo francoski mair
(mêr, župan). Ivanov sin Jožef je dočakal
96 let. Ignacij je bil njegov zadnji sin iz
drugega zakona.
Verjetno vsi Slovenci Borštnika poznamo. Če ne kaj več, vsaj za Borštnikovo
srečanje in Borštnikov prstan vemo. Če
pa si ljudi recimo pred letom 2000 pa
tudi še kasneje povprašal, od kod je Borštnik doma, pa si dobil odgovor: iz Maribora, Štajerec je. To seveda ni veljalo
za Cerkljane in precejšnje število ljudi

iz gledališkega sveta. In odgovor na to
vprašanje niti ni tako preprost in samoumeven.
Oba Borštnika, Mihael za župnika, za
njim pa še nečak za učitelja, sta prišla v
Cerklje iz notranjske Rakitne. To je kraj
na visoki planoti ob robu Ljubljanskega
barja, južno od Krima. Približno toliko
južno od Ljubljane, kolikor so Cerklje severno od Ljubljane.
Slavica Zamán, dolgoletna učiteljica v
Cerkljah, je v rokopisnem rodovniku
zapisala, da je Ivan "tu ustanovil družino". Ivanov sin Jožef je bil prvi Borštnik,
ki je bil rojen v Cerkljah. Dušan Moravec pa poroča, da se je Ignacij "rodil kot
najmlajši sin iz drugega zakona šestinpetdesetletnemu posestniku Jožefu
in osemindvajsetletni drugi ženi Mariji
Hribernik iz Škofje Loke".
Iz povedanega lahko sklepamo, da je bil
Ignacijev stari ata Ivan Borštnik verjetno
Notranjec, stara mama verjetno Gorenjka, oče Jožef pol Notranjec, pol Gorenjec,
njegova žena skoraj gotovo Gorenjka,
njun sin Ignacij pa že povsem Gorenjec.
Iz pesmi Ignacija Borštnika pa ni težko

Ignacij Borštnik / Vir: Wikipedia
razbrati, da se ima sam za Cerkljana
(cerkljanskega domačina).
Ampak to je še vedno spekulacija. Namreč nikjer še nisem zasledil, da bi kdo
temeljito preučil rojstno matično knjigo
cerkljanskih Borštnikov. Po zagotovilih
profesorja Janeza Močnika se je njegov
priimek glasil Boršnik. Kdaj se je začel
Ignacij podpisovati s priimkom Borštnik, pa da se ne da natančno določiti.
Drži pa eno: kar sem še do sedaj videl
Ignacijevih lastnoročnih podpisov, je
priimek vedno zapisan z Borštnik.
(Nadaljevanje prihodnjič)

Erjavšek Zvone, s. p.
Slovenska c. 39, 4207 CERKLJE

Tel.: ++386(0)4 252 91 30
Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

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

Praprotna Polica - Cerklje
tel.: 04 / 25 26 120
faks: 04 / 25 26 121
GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net
AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.

KMETIJA PR´ KOVČET
BOŠTJAN JENKO, s.p.
Pšata 12, 4207 Cerklje
gsm: 064/134-910, tel.: 04/252-30-14
e-pošta: prkovcet@gmail.com

VELIKONOČNE ŠUNKE

PRODAJA: d omačih mesnih izdelkov, pridelanih na tradicionalni način
STORITVE: s toritve klanja, razseka in izdelava mesnih izdelkov
MED

JMJ D.O.O., PRAPROTNA POLICA 23, CERKLJE

Martin Jenko
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Krvodajalska akcija
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje
Kranj obvešča, da bo v četrtek, 29. marca,
v športni dvorani v Cerkljah potekala terenska krvodajalska akcija. Odvzemi krvi
bodo potekali med 7. in 13. uro. Več informacij je na voljo na spletni strani www.
kranj.ozrk.si.

Cankar tudi v Domu Taber

Kern Matilda s.p.

JANEZ KUHAR

Trg Davorina Jenka 9
4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21
Delovni čas: od 6. do 22. ure
vse dni v tednu

V Galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah je bila od srede, 7., do srede, 14. februarja, na ogled
slikarska razstava z naslovom V Cankarjevem letu, posvečena Ivanu Cankarju ob stoti obletnici njegove smrti. Na razstavi je sodelovalo 17 slikarjev, članov Društva likovnikov Cerklje,
z dvajsetimi likovnimi deli. Na ogled so bile slike Ivana Cankarja in motivi iz njegovih literarnih del. V sredo, 14. februarja, pa so člani Društva likovnikov Cerklje prenesli razstavo
slik o Cankarju v Galerijo zimskega vrta Doma Taber v Šmartno pri Cerkljah, kjer bo na ogled
skupaj s 25 klekljanimi izdelki v slikah članic Skupine Lastovke Cerklje, in sicer do velike
noči, 1. aprila.

tabla.pdf 1 20.6.2015 17:35:36

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

GRILC

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

Za predsednika znova izvoljen Božo Janež
BOŽO JANEŽ
Območni odbor Združenja borcev za vrednote NOB Kranj Cerklje na Gorenjskem je februarja
izvedlo občni zbor z volilno konferenco. Območni odbor bo tudi v naslednjem mandatnem
obdobju vodil Božo Janež. Letos bomo izvedli spominske prireditve na Brezovici in planini
Jezerca ter na Sidražu, komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve in koncert ŽPZ Kombinat
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika. Rdeča nit našega programa je ohranjanje vrednot
NOB in v naše vrste pridobiti in sprejemati nove članice in člane, posebej mlajše.

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

9h - 14h

ZA ČLANE KLUBA ZVESTOBE
MYCITROËN PLUS

IZBRANI ORIGINALNI
NADOMESTNI DELI
DO

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
www.geodetske-storitve.com

35

%
CENEJE

PONUDBA VELJA DO 31. 12. 2017
O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolna.

citroen.si

KONCESIONAR
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Prehodni pokal
Badrsu
JANEZ KUHAR
Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje je v soboto, 20. januarja, na Krvavcu
organiziralo 16. prvenstvo v veleslalomu za podjetnike in njihove družinske
člane ter pri podjetnikih zaposlene delavce. V šestih kategorijah je nastopilo
57 tekmovalk in tekmovalcev, ekipe pa
so bile tričlanske. Po besedah predsednika društva Vlada Ahčina se obrtniki
še vedno radi udeležujejo tekmovanja,
katerega namen je sprostitev, druženje
in nabiranje novih moči. Ekipno je bila
najuspešnejša obratovalnica Badrs iz
Poženika (Brane Dolinar ter sinova Rok
in Aleš), drugo mesto je osvojila obratovalnica Kovinc iz Lahovč (Damjan Žvelc,
Tomaž Klavora in Janez But), tretje je
bilo Avtoprevozništvo Stele iz Lahovč
(Matjaž, Manca in Mateja Stele), četrta
je bila ekipa podjetja Gorenc Spodnji Brnik (Evelina Stare, Franci Naglič in Aljaž
Bole), peta pa ekipa Vargro iz Poženika

Najboljše tri ekipe (od desne proti levi): zmagovalna ekipa Badrs iz Poženika s prehodnim
pokalom, tretjeuvrščena ekipa Avtoprevozništvo Stele in drugouvrščena ekipa Kovinc, obe
ekipi iz Lahovč
(Rebeka in Anita Grošelj ter Viktor Koritnik). V skupini do 15. leta starosti je bila
med deklicami najboljša Izabela Stare,
med dečki do 15. leta pa Nejc Žvelc, med
ženskami do štiridesetega leta starosti
je zmagala Rebeka Grošelj in med moškimi do štiridesetega leta starosti Aleš
Dolinar, med starejšimi od štirideset let

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si
http://www.kzcerklje.si
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

pa sta bila najboljša Maja Hudobivnik in
Robert Strupih. Najboljši trije v vsaki kategoriji so prejeli medalje, najboljše tri
obratovalnice pa tudi pokale. Drugič so
na tekmovanju nastopile tudi ekipe vaške skupnosti, med osmimi je zmagala
vaška skupnost iz Dvorij pred Šmartnim
in Poženikom.

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

DELA NA VRTU SE ZAČENJAJO – STE PRIPRAVLJENI? SKUPAJ ZAVIHAJMO ROKAVE!
Semena, sadike, zemlja, gnojila, lonci, korita, vrtno orodje– vse to in še več v vseh poslovalnicah KZ CERKLJE
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Na obisku pri županu

Golob in Šintler osvojila
naslov pokalnega prvaka
Samo Golob in Robert Šintler tekmujeta
v reliju in sta bila v letu 2017 najboljša
v kategoriji dirkalnikov do dva tisoč
kubičnih centimetrov.
JANEZ KUHAR

NIKA BREŽNIK
Konec preteklega leta je atletinje Atletskega kluba Cerklje doletela posebna čast, saj jih je, zaradi uspehov v pretekli sezoni, sprejel župan Občine Cerklje na Gorenjskem g. Franc Čebulj. Nekdanji
predsednik kluba Rožle Prezelj in trener Jure Udovč sta na kratko
predstavila letni plan kluba in naštela uspehe deklet ter drugih
atletov, ravnateljica Osnovne šole Davorina Jenka ga. Damijana
Božič-Močnik pa je dodala, da je izredno vesela napredka otrok,
njihovega neizmernega veselja ob slehernem uspehu in predvsem
navdušenja nad atletiko oziroma gibanjem na splošno. Atletinje
so obljubile, da bodo še naprej pridno trenirale, bile vzor mlajšim
generacijam, jih spodbujale k atletskemu udejstvovanju in športnemu načinu življenja ter na ta način še naprej pomagale graditi
atletsko zgodovino v Občini Cerklje na Gorenjskem.

Olimpijski duh tudi med šolarji
Slovenska biatlonka Tadeja Brankovič se je v času olimpijskih iger
prijazno odzvala vabilu učencev Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem. Učencem je predstavila svojo bogato športno
kariero, dosežke, treninge in napore, ki jih je vlagala v šport. Posebej je predstavila športno disciplino biatlon. Udeležila se je štirih
olimpijskih iger. Ponosna je, da je bila izbrana za nosilko slovenske
zastave na olimpijskih igrah v Torinu leta 2006. Pogovor učencev
s Tadejo Brankovič je povezovala Lana Novak, učenka osmega razreda. Nasploh so v šoli spremljali olimpijske igre. Za učence prve
triade je Peter Tratnik pripravil pregled zgodovine olimpijskih iger
in predstavil značilnosti letošnjih. Učenci v OPB-ju so spremljali rezultate naših športnikov in pripravljali nagradna vprašanja na temo
olimpijskih iger. Učenci sedmega razreda so pisali olimpijske misli.
Tako je Matija Demšar zapisal naslednje misli: "Olimpijske igre so
se začele. Spektakel spremljajo vsi. Cel svet je potonil v športno
dogajanje. Vojne so se končale, vsi upamo, da se ne bodo spet začele. Vsi lačni otroci po svetu so dobili dovolj hrane. Vsi se spoštujejo, tudi policisti in tatovi. Vsi živimo samo za olimpijske igre.
Vsak navija za svojo deželo, ampak nagrade privošči tudi drugim.
Tudi na šolah po vsem svetu so ustavili pouk in najglasneje, kar se
le da, spodbujajo športnike. Nihče ni jezen, tudi če rezultati niso
najboljši. Svet je zasijal in zavladal je mir. Vsi ljudje živijo v sožitju,
ne glede na raso, vero in narodnost. Spet je lepo in vsi upamo, da
se olimpijske igre ne bodo nikoli končale."

Posadka Samo Golob (voznik) in Robert Šintler (sovoznik) sta
tudi v minuli sezoni tekmovala v slovenskem državnem prvenstvu v reliju. Že v sezoni prej sta kljub težavam z motorjem
v njunem avtomobilu Renault Clio Williams in še nekaterim
drugim tehničnim težavam skozi večji del sezone na koncu v
diviziji 3 vseeno osvojila tretje mesto, lani pa sta med dirkalniki do 2000 ccm končala na vrhu.
Tretje mesto je bilo zadostna motivacija, da so člani ekipe Golob Racing Team pripravili nov motor za svoj dirkalnik. Začetek sezone 2017 vseeno ni bil najbolj uspešen, saj so se najprej
pojavile težave s podvozjem in menjalnikom avtomobila. Visoko motivirana ekipa, ki stoji za dirkačema, je skozi sezono
vse težave strokovno odpravila, tako da je posadka v drugem
delu sezone lahko nastopila z brezhibnim dirkalnikom. Na
zadnjih treh letošnjih dirkah sta tako Samo in Robi z optimalnim pristopom dosegla odlične rezultate. Na reliju Nova
Gorica sta se že povzpela na zmagovalni oder in dosegla tretje
mesto. Naslednja dirka je bila na Hrvaškem – Rally Croatia,
ki je štela tudi za evropsko prvenstvo. Dosegla sta svojo prvo
zmago. Zadnja dirka sezone je znova potekala v Sloveniji, saj
je bil na sporedu še Rally Idrija. Kljub močni konkurenci je ekipi Golob Racing Team uspelo ponoviti uspeh s prejšnje dirke
in se še enkrat povzpeti na najvišjo stopničko. Še druga zaporedna zmaga je dirkačema omogočila osvojitev naslova pokalnega prvaka Slovenije v kategoriji reli dirkalnikov do 2000
ccm in tretje mesto v diviziji 3 državnega prvenstva.
Za vse uspehe je poleg voznika in sovoznika zaslužna tudi neutrudna spremljevalna ekipa, v kateri so tudi trije mehaniki
– Matjaž Golob, Marko Bizjak in Niko Pintar – ter pokrovitelji.
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Najuspešnejši so mladinci
DAMJAN KOROŠEC
Najuspešnejša ekipa ŠD Krvavec so letos mladinci, ki so tudi najboljši v drugi ligi zahod. Ekipa mladincev Krvavec Ambrož je v prvem delu
tekmovanja v svoji skupini osvojila prvo mesto s petimi zmagami
iz šestih tekem, proti ekipam Šenčur GGD, Radovljica in Jesenice. V
drugem delu pa so premagali vse ekipe ter na 14 srečanjih zmagali
enajstkrat – z ekipami Hrastnik, Vrhnika, Nova Gorica mladi, Plama
Pur Ilirska Bistrica, Postojna, Mesarija Prunk Sežana in Kolpa Črnomelj – ter zasluženo postali prvaki druge lige zahod. Za ekipo mladincev so pod strokovnim vodstvom trenerja Gregorja Jerasa v sezoni
2017/18 nastopali igralci: Tine Zevnik, Martin Škrlec, Krištof Močnik,
Matej Remic, Lovro Sirc, Rok Jelič, Jan Zupan, Vid Bilandžič, Tadej Milosavljevič, Simon Vreček, Anže Lakatoš, Gal Perne in Jakob Sirc. Zelo
uspešno v 1. SKL igrajo tudi pionirji Europcar Krvavec, ki so v svoji
skupini po drugem delu tekmovanja zasedli drugo mesto z osmimi
zmagami iz desetih srečanj, in sicer proti ekipam Metlika, HPG Brežice, Ježica, Vrhnika in Ivančna Gorica. Mlajši del omenjene ekipe,
dečki U14, letnik 2004, so zelo uspešno nastopili tudi na domačem
turnirju Alpe-Adria, saj so zmagali na treh od štirih tekem – proti ekipam Koš Celovec, Brinox Medvode, Radenthein in Radovljica. Tudi
zelo pomlajena ekipa članov Krvavec Meteor je uspešno začela s tekmovanjem v ligi za obstanek v 3. SKL, saj so zmagali na obeh odigranih tekmah, proti ekipama Slovenske Bistrice in Globusa iz Ljubljane.

Kvalifikacije za državni turnir
v sankukai karateju

BLAŽ FILIPIČ
V začetku marca so se predstavniki Karate kluba Cerklje udeležili
regijskega tekmovanja gorenjske regije. Najbolje uvrščeni iz posameznih kategorij so se uvrstili na državni turnir v sankukai karateju
za otroke. Turnir bo potekal v Grosuplju 7. aprila, nanj pa so se
iz cerkljanskega kluba uvrstili: Lana Sirc, Lana Mohar Kralj, Nika
Žabjek, Žan Tomaževic, Saša Černe Klavs, Sara Merjasec, Nal Kotar
Podgoršek in Gal Malarič. Na regijskem tekmovanju so se naši tekmovalci pomerili s tekmovalci Karate kluba Komenda ter tekmovalci Karate kluba center Kamnik.

www.pogrebnik.si
PRALNICA PERILA
Pavec Slavka, s. p.
Ul. 4. oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem
GSM: 041 603 082

Ekipa mladincev Krvavec Ambrož / Foto: ŠD Krvavec

Sprejemamo oblačila za kemično čiščenje.
Peremo tudi odeje, gostinsko perilo in vse vrste zaves.
Pranje ter likanje srajc in bluz za 1 EUR.

Zaloški gasilci osvojili
prehodni pokal
Konec februarja so člani Prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri
Cerkljah organizirali že deveto tekmovanje v spajanju sesalnega voda
in tekmovanje napadalcev. V športni dvorani v Cerkljah se je pomerilo
38 moških in 26 ženskih ekip. Tekmovanje je bilo zadnje izmed petih
tekmovanj za prehodni pokal Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega voda za leto 2018. Pokal je v moški konkurenci osvojila ekipa
Zalog pri Cerkljah Z1. V ženski konkurenci so zaloške gasilke zasedle
odlično drugo mesto. Na tekmovanju, ki po številu udeležencev velja za največjega na Gorenjskem, je padel tudi nov državni rekord, ki
so ga dosegli člani PGD Zagradec pri Grosupljem. Za izvedbo vaje so
potrebovali pičlih 12,93 sekunde. Kot je povedal predsednik društva
PGD Zalog pri Cerkljah Miha Škrabar, so zadovoljni tako z rezultati
svojih tekmovalcev kot z udeležbo, ki je bila letos zaradi poolimpijske
sezone nekoliko slabša kot sicer, a vseeno precejšnja.

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

Tel.: 041 355 899 www.bim-line.si
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Koledar dogodkov in prireditev
TIC Cerklje na Gorenjskem, Krvavška 1b, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 4 28 15 822, F: +386 4 28 15 822, W: www.tourism-cerklje.si
E: info@tourism-cerklje.si, FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem

Zavod za turizem
Cerklje

Občina Cerklje
na Gorenjskem

TIC Cerklje
na Gorenjskem

VEČ O DOGODKIH SI LAHKO PREBERETE NA WWW.CERKLJE.SI IN NA
WWW.TOURISM-CERKLJE.SI.

Sobota, 24. marec • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri

Torek, 20. marec • Petrovčeva hiša v Cerkljah, ob 16.30

Organizator: Izobraževalni center Čveka

TOMBOLA
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Nedelja, 25. marec • Kulturna dvorana v Adergasu, ob 15. uri

KONCERT KLAPE ŠUFIT

Torek, 20. marec • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 19.30

PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU
Organizator: Kulturno društvo Pod lipo Adergas

MUZIKAL VESNA
Organizator: Kulturno društvo Planet dogodkov

Ponedeljek, 26. marec • Osnovna šola Davorina Jenka (vhod pri športni
dvorani), ob 16. uri

Sreda, 21. marec • Petrovčeva hiša v Cerkljah, ob 9. uri
UMOVADBA ZA STAREJŠE

TELOVADBA ZA VSE GENERACIJE
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Ponedeljek, 26. marec • Pod Jenkovo lipo v Dvorjah, ob 18. uri

Sreda, 21. marec • Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje, ob 17. uri

BRALNI ŠTUDIJSKI KROŽEK
Organizator: Kulturni klub Liberius Cerklje

SOMATSKI GIBI
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Sreda, 21. marec • Petrovčeva hiša v Cerkljah, ob 17.30
ODPRTJE RAZSTAVE VELIKONOČNIH IN POMLADNIH ARANŽMAJEV 2018
Organizacija: Zavod za turizem Cerklje skupaj z društvi in posamezniki
Četrtek, 22. marec • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri
PREDSTAVA GLEDALIŠKEGA ABONMAJA: (TOTALNO)
KATASTROFALNA VEČERJA
Organizacija: Zavod Smejmo se
Petek, 23. marec • Dom Taber v Šmartnem, ob 10. uri
UREJANJE PARKA
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Petek, 23. marec • Dom krajanov v Poženiku, ob 17. uri
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU V POŽENIKU
Organizacija: Dramska sekcija Pod Stražo
Sobota, 24. marec • Mesarstvo Kmečki hram, od 8. do 14. ure
25 LET MESARSTVA Z NARODNO-ZABAVNO GLASBO IN ALJAŽEM
OBERKRAINERJEM

Sreda, 28. marec • Petrovčeva hiša v Cerkljah (1. nadstropje), ob 9. uri
UMOVADBA ZA STAREJŠE
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Sreda, 28. marec • Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje, ob 17. uri
SAMOMASAŽA Z ŽOGICAMI
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Sreda, 28. marec • Prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje,
ob 18. uri
ŠOLA ZA STARŠE: KOMUNIKACIJA Z MLADOSTNIKOM
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje
Četrtek, 29. marec • Večnamenska športna dvorana Cerklje, ob 7. uri
KRVODAJALSKA AKCIJA
Organizator: Območno združenje Kranj in krajevne organizacije Cerklje,
Velesovo in Zalog
Sobota, 31. marec • Krvavec, ob 11. uri
LUŽA 13
Organizator: Društvo Dobr

Organizacija: Mesarstvo Kmečki hram

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

Sobota, 24. marec • Večnamenska športna dvorana Cerklje, ob 10. uri

DAN ODPRTIH VRAT BORŠTNIKOVE HIŠE
Organizator: Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje

ROKOMETNA TEKMA RK CERKLJE : RD LL GROSIST SLOVAN
Organizator: Rokometni klub Cerklje

Torek, 3. april • Zbor pred AMD Cerklje, ob 8. uri

Sobota, 24. marec • prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje,
od 14. do 18. ure

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

IZDELOVANJE BUTARIC

Sreda, 4. april • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 19. uri

Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

POGOVORNI VEČER Z JANEZOM JANŠO IN BRANKOM GRIMSOM
Organizator: Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Cerklje

Sobota, 24. marec • Gasilski dom na Zgornjem Brniku, ob 19. uri

POHODNI IZLET CERKLJE–ZGORNJI BRNIK–ŠMARTNO–GRAD–CERKLJE

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU

Sreda, 4. april • Petrovčeva hiša, ob 9. uri

Organizator: Prostovoljno gasilsko društvo Zgornji Brnik

POVEJMO SI
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Sobota, 24. marec • Prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje,
ob 19. uri
POTOPISNO PREDAVANJE O ŠKOTSKI
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Sreda, 4. in 18. april • Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje, ob 17. uri
SOMATSKI GIBI
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
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Petek, 6. april • Kabinska žičnica Krvavec, ob 18. uri

Torek, 17. april • zbor pred AMD Cerklje, ob 7. uri

VEČERJA NA ZAJLI
Organizator: Jezeršek Gostinstvo in Gostilna Krištof

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Petek, 6. april 2018 • Kulturna dvorana v Adergasu, ob 19. uri

Torek, 17. april • Petrovčeva hiša v Cerkljah, ob 16.30

LITERARNI VEČER S PISATELJICO MILENO MIKLAVČIČ
Organizator: Kulturno društvo Pod lipo Adergas

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Ponedeljek, 9. april • Bar Kern v Cerkljah, ob 18. uri

Petek, 20. april • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri

BEREMO SKUPAJ
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

PLANINSKI IZLET PLANINA KISOVEC

TOMBOLA

KONCERT NE BODI KOT DRUGI, DITKA IN FERI
Organizator: Izobraževalni center Čveka

Ponedeljek, 9. in 23. april • Osnovna šola Davorina Jenka
(vhod pri športni dvorani), ob 17. uri
TELOVADBA ZA VSE GENERACIJE

Petek, 20. april • Pri čebelnjaku Čebelarskega društva Cerklje za
OŠ Davorina Jenka v Cerkljah, od 9. do 12. ure
DAN ODPRTIH VRAT ČEBELARSKEGA DRUŠTVA CERKLJE

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Organizator: Čebelarsko društvo Cerklje

Torek, 10. april • Zbor pred AMD Cerklje, ob 8. uri
KOLESARSKI IZLET MALI GRAD KAMNIK

Sreda, 25. april • Petrovčeva hiša v Cerkljah, ob 9. uri
UMOVADBA ZA STAREJŠE

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Sreda, 11. april • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 17. uri
OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
Organizator: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Kranj
Petek, 13. april • Dom Taber v Šmartnem, ob 10. uri
UREJANJE PARKA
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Sobota, 28. april • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 19. uri
11. VEČER FOLKLORE
Organizator: Kulturno društvo Folklora Cerklje
Ponedeljek, 30. april–torek, 1. maj • Zalog pri Cerkljah, ob 20. uri
ZBUDI ME ZA 1. MAJ
Organizator: Prostovoljno gasilsko društvo Zalog

Nedelja, 15. april • Cerkev Marijinega oznanjenja v Adergasu, ob 19. uri
VELIKONOČNI KONCERT SUNRISE
Organizator: KD Mysterium Kranj
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Vaše 10a, Medvode I prodaja@jarc.si

01 36 17 936
www.jarc.si

1,5 km

Ugodno v predvelikonočnem času
V naši prodajalni vam nudimo sveže meso in mesne
izdelke iz lastne proizvodnje.

Trajno nizke cene g Degustacije
Dnevne ponudbe g Tedenske akcije ...
* Nakupi se seštevajo na kartici zaupanja
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Po naročilu izdelujemo razne
narezke in obložene kruhke.
V ponudbi tudi že pripravljeno
meso za peko na žaru (čevapčiči,
kotleti, pivske klobase ...)

Delovni čas: pon.–čet. od 7. do 17. ure, petek od 7. do 19. ure, sobota od 7. do 13. ure, nedelja od 8. do 11. ure

Mesarstvo Kmečki hram Iztok Likozar s.p., Trg Davorina Jenka 6, Cerklje
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