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Navdušile 
s Cerkljansko faro
Na koncertu študentk s Ko-
roškega deželnega konserva-
torija je nastopila tudi mlada
citrarka Damjana Praprotnik
iz Dvorij.

Gostili bodo 
najboljše kosce
Društvo koscev in kosic Slo-
venije bo avgusta v Češnjev-
ku organiziralo evropsko pr-
venstvo v ročni košnji, ki se
ga bodo udeležili kosci iz
sedmih držav. 

Samostan 
bodo obnovili
Nekdanji samostan v Ader-
gasu bodo obnovili in uredili
v mladinski center, ki bo na-
menjen vsej mladini. Lotili
so se tudi že prenove cen-
tralne kurjave in prostorov
za osebje župnišča.
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Jasna Paladin

Cerklje - Grad Strmol, spo-
menik državnega pomena,
prvič omenjen leta 1287, je
že slabo leto dni odet z grad-
benimi odri, saj od septem-
bra lani ministrstvo za kul-
turo izvaja temeljito obnovo,
ki je bila že nujno potrebna.
Od leta 2004, ko je bil za-
ključen postopek denacio-
nalizacije in so dediči ne-
kdanjega lastnika Rada Hri-
barja dobili pet milijonov ev-
rov odškodnine, je država
obnovila le streho.
"Grad je bil sicer vzorno vzdr-
ževan, vendar pa so bile vse
inštalacije dotrajane in so že
ogrožale kulturni spomenik.
Stavba je imela na posamez-
nih mestih tudi statične po-
škodbe, ki jih je bilo potrebno
nujno sanirati. Fasada je bila
zelo poškodovana zaradi ple-
zavke, dotrajana so bila tudi
okna. Statične poškodbe, do-
trajane lesene elemente,
stavbno pohištvo in strešno
kritino so imeli tudi gospo-
darski poslopji in lovska koča,
ki jih bomo prav tako temelji-
to obnovili," so nam sporočili
z ministrstva in dodali, da
bodo z obnovo uredili tudi
ožjo okolico gradu. Obnova
gradu Strmol s pripadajočimi
pristavami se izvaja v okviru
evropskega projekta Povezo-
vanje naravnih in kulturnih
potencialov, vrednost investi-
cije pa je ocenjena na 3,5 mi-

lijonov evra, pri čemer grad-
bena dela znašajo 2,8 milijo-
na, preostalo pa konserva-
torsko-restavratorski posegi.
Kar 85 odstotkov vrednosti in-
vesticije bo sofinanciranih s
sredstvi Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Z gradom, ki je sicer proto-
kolarni objekt, upravlja Jav-

ni gospodarski zavod za
protokolarne storitve Brdo
in njegova funkcija bo po
obnovi enaka, vendar pa bo
dopolnjena z novo ponudbo
v obeh nekdanjih gospodar-
skih poslopjih in v lovski
koči. "Vseskozi sem bil
mnenja, da grad mora osta-
ti v lasti države in danes z

zadovoljstvom ugotavljam,
da je bila to pravilna odloči-
tev. Takšne investicije mo-
ramo samo pozdraviti in že-
lim si, da bi bil grad odprt
ljudem. Upam, da bomo v
Cerklje tudi na ta račun pri-
peljali kakšnega turista
več," pa je povedal župan
Franc Čebulj.

Lepši časi za grad Strmol
Obnova gradu Strmol, ki se je začela že lani jeseni, naj bi bila končana do septembra letos. Projekt, ki
ga vodi država, je vreden 3,5 milijona evrov, večino pa bo prispevala EU.

Najstarejši predmet 
iz leta 1759
Ančka in Franci Strupi sta
združila ljubezen do čebelar-
stva in dediščine in odprla
čebelarsko-kmečki muzej, ki
že eno leto privablja obisko-
valce iz vse Slovenije in tudi
tujine.
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Grad Strmol je eden izmed dveh gradov v Sloveniji, ki ima ohranjeno tudi vso notranjo
opremo. / Foto: Gorazd Kavčič

Dva dni in pol
na kolesu
Andreja Jagodic, edina ženska
na letošnji Dirki okoli Slovenije.
Prekolesarila je 1138 kilometrov,
vmes pa spala vsega štirikrat
po petnajst minut. 
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Čakajo nas trije
veliki projekti
Občina Cerklje bo v tem mandatu
dokončala izgradnjo kanalizacije in
priključitev na Centralno čistilno
napravo Domžale-Kamnik, obnovo 
krvavškega vodovodnega sistema in
izgradnjo doma za starejše občane.
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Jasna Paladin

Adergas - Člani Lions kluba
Brnik so v soboto, 4. junija,
na Vodnikovi domačiji v
Adergasu pripravili dobro-
delno tekmovanje trojk v
nordijski hoji z naslovom
Hodim, da pomagam - Gi-
banje v zdravem okolju.
"Prireditev je potekala drugo
leto zapored in trudili se
bomo, da postane tradicio-
nalna. Želeli smo združiti
nordijsko hojo, ki je dobra za
naše zdravje, in dobrodel-
nost, saj lahko tudi s hojo po-
magamo. Sredstva, zbrana s
startninami, bomo letos na-
menili učencem v Poljanski
dolini, kjer je stopnja okuže-
nosti s klopnimi boleznimi
najvišja v Sloveniji. S tem
tudi nadaljujemo že lani za-
četo akcijo preventivnega
ozaveščanja in cepljenja pro-
ti klopnim boleznim," je po-
vedal predsednik Lion kluba
Brnik Grega Makuc, ki se je
tudi sam podal na progo in
bil po končani prireditvi zelo
zadovoljen nad odzivom, saj
so organizatorji skupaj z
udeleženci in sponzorji

uspeli zbrali 3500 evrov. Do-
brodelnega tekmovanja se je
namreč udeležilo 41 trojk ali
123 pohodnikov, ki so lahko
izbirali med dvema progama
- zahtevnejšo, ki je potekala
po obronkih Krvavca in je
bila dolga deset kilometrov,
in lažjo, ki je bila speljana po
nižinskih vaseh občine Cer-
klje in je bila dolga približno
pet kilometrov.
Na dogodku so v sodelovanju
z Zavodom za zdravstveno
varstvo Kranj potekale tudi
meritve krvnega pritiska,
sladkorja in holesterola,
pljučnih funkcij, telesne teže
ter indeksa telesne mase.
"Takšno sodelovanje se nam
zdi zelo dobro in žal nam je,
da se občine ne odločajo za
sofinanciranje tega pomemb-
nega cepljenja proti klopnim
boleznim," je povedala direk-
torica zavoda Irena Grmek
Košnik in pohvalila župana
Franca Čebulja, ki je prevzel
vlogo glavnega organizatorja
dogodka, saj je zbranim od-
stopil prostore svoje domači-
je, kjer se je humanitarni do-
godek razvil v prijetno celo-
dnevno druženje.

Hodili so
v dobrodelni namen
Dobrodelne prireditve Lions kluba Brnik se je
udeležilo več kot sto ljubiteljev nordijske hoje.
Zbrana sredstva bodo podarili učencem 
OŠ Gorenja vas za cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu.

Dobrodelne nordijske hoje po cerkljanski občini se je 
udeležilo več kot 120 pohodnikov.
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Občinske novice

OBČINA CERKLJE
NA GORENJSKEM

Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
e-pošta:obcinacerklje@siol.net
tel.: 04/28 15 800, faks: 04/28 15 820

VABILO
DRUŠTVOM ZA SODELOVANJE 

OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2011

Vljudno vabimo vsa društva v Občini Cerklje na Gorenjskem, da so-
delujejo pri pripravi praznovanja občinskega praznika v mesecu
septembru.

S kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami bomo izkazali spo-
štovanje Ignaciju Borštniku, enemu največjih slovenskih igralcev,
režiserjev in dramaturgov, rojenemu v Cerkljah na Gorenjskem.

Prosimo vas, da vaše programe in predloge praznovanja pisno po-
sredujete najkasneje do 16. avgusta 2011 na naslov Občina
Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje ali
na e-pošto obcinacerklje@siol.net.

Številka: 030-01/2011-02  
Datum: 1. 6. 2011   

Župan
Franc Čebulj, l.r.

Velesovo

Nogometni center bo uradno odprt septembra

Športno-nogometni center Velesovo, ki ga je občina v zad-
njih letih uredila na skoraj 4 hektarih zemljišč, je praktično
končan. Nogometne površine že od spomladi pridno
uporabljajo nogometaši, ki s svojimi rezultati razveseljujejo
v vseh selekcijah, do konca poletja pa bo dokončana tudi
zgradba z vsemi potrebnimi prostori. Gostinski lokal že
obratuje, jeseni pa bodo zaživeli tudi prostor za fitnes ali
fizioterapijo, masažni salon, sejna dvorana ter prostori za
klub, sodnike in športne delegate. Montirali bodo še del tri-
bun, na katerih bo skupno prostora za okoli tisoč obiskoval-
cev, urejeno pa je tudi parkirišče za več kot sto vozil. J. P. 

Jasna Paladin

Sp. Brnik - V središče pred
dvema letoma zgrajenega
krožišča so na predlog župa-
na Franca Čebulja konec
aprila postavili maketo leta-
la, ki bo vse obiskovalce opo-
zarjala na to, da naše največ-
je letališče leži na Brniku in
ne v Ljubljani, kakor se rado
posplošuje. "Končno ima
tudi tisti del naše občine,
kjer dejansko stoji letališče,
svoje letalo. Načrtovano je
bilo, da bo krožišče okrašeno
z vodometi, a meni se je to
zdelo predrago in premalo
povezano s krajem, zato sem
že pred dvema letoma prišel
do zamisli, ki smo jo zdaj
tudi realizirali. Najprej smo
postavili skalnjak, ki pona-
zarja Krvavec, Grintovec in
Kočno, zdaj pa smo na stoja-

lo postavili še letalo. Gre za
poklon Brničanom in želim
si, da ga čuvajo in so nanj
ponosni," je povedal župan
Franc Čebulj in dodal, da je v

zadnjih dneh dobil veliko
pozitivnih klicev posamezni-
kov, iz prestolnice in različ-
nih koncev Slovenije, ki po-
tezo močno pozdravljajo.

Postavitve makete, ki je bila
za večino krajanov veliko
presenečenje, se je udeležilo
precej Brničanov. "Letala
smo vsi zares veseli. Ko so
pred leti letališče poimeno-
vali po Jožetu Pučniku, je bil
marsikateri Brničan razoča-
ran, zdaj pa bo vsaj ta make-
ta opozarjala na to, da leta-
lišče pravzaprav leži na na-
šem območju," je ponosen
predsednik vaške skupnosti
Robert Golc.
Letalo v barvah cerkljanske
zastave in z napisoma Cer-
klje in Brnik je izdelal Mi-
lan Šinkovec iz Komende.
Kot je povedal, gre za pri-
bližno 150 kilogramov te-
žak model letala air bus
320 v merilu 1:13, narejen
iz pločevine, za njegovo iz-
delavo pa je porabil približ-
no dvesto ur dela.

Brničani dobili svoje letalo
Občina Cerklje je na pobudo župana v krožišču na Sp. Brniku postavila maketo letala, ki bo simbolično
ponazarjala povezanost Brničanov z našim največjim letališčem.

Simona Vodlan

Cerklje - Urejeno in gosto-
ljubno okolje je pogoj za
uspešen razvoj turizma. Ne
nazadnje je to tudi osnovno
sporočilo slovenskega pro-
jekta Moja dežela - lepa in go-
stoljubna. 
Občina Cerklje se je že pred
leti pridružila drugim obči-
nam v tekmovanju sloven-

skih mest in krajev na po-
dročju urejanja prostora,
okolja in gostoljubnosti.
Sama pa že tretje leto zapo-
red organizira ocenjevanje
urejenosti vasi, ulic, stano-
vanjskih, turističnih in po-
slovnih objektov ter kmetij
pod naslovom Cerklje - lepe
in gostoljubne, z namenom
spodbuditi sodelovanje in
povezovanje občanov pri va-

rovanju in urejanju vasi,
urejenosti okolice in objek-
tov. Omenjeni izbor se raz-
vija v gibanje za urejeno
okolje in gostoljubnost, dvi-
ga ekološko zavest ljudi in
prevzema smisel slogana
Turizem smo ljudje.
S skupnimi močmi bomo
tako prispevali k trajnostne-
mu razvoju ter varovanju
okolja in z urejenostjo po-

skrbeli za še večjo turistično
privlačnost krajev pod po-
bočjem Krvavca.
Da v Cerkljah varujejo narav-
no in kulturno dediščino in
skrbijo za urejenost okolice,
dokazujejo priznanja, preje-
ta v preteklih letih, med dru-
gim v letu 2010 za prvo me-
sto v kategoriji manjših
mest, ki ga je občini Cerklje
v okviru projekta Moja deže-
la - lepa in gostoljubna, po-
delila Turistična zveza Slove-
nije. Hkrati so Cerklje pre-
vzele častno nalogo, da prvo
soboto v mesecu oktobru le-
tos gostijo že 41. srečanje go-
renjskih turističnih delavcev,
na katerem se bodo podelila
tudi priznanja v urejenosti
za Gorenjsko regijo.

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje
tel.: 04/28 15 800, faks: 04/28 15 820
e-pošta: obcinacerklje@siol.net

Na podlagi 5., 6. in 7. člena Odloka o podeljevanju priznanj in pokro-
viteljstva v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št.
8/98 in Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/99) ko-
misija občinskega sveta za odlikovanja in priznanja objavlja

R A Z P I S
zbiranja predlogov za podelitev priznanj

Občine Cerklje na Gorenjskem

Občina Cerklje na Gorenjskem podeljuje priznanja po določilih Odlo-
ka o podeljevanju priznanj in pokroviteljstva v občini Cerklje na Gorenj-
skem svojim občanom, pa tudi drugim osebam in organizacijam, ki so
s svojim delom prispevali h gospodarskemu, kulturnemu in drugemu
napredku ter pomembnim prireditvam ali splošno koristnemu delova-
nju v občini Cerklje na Gorenjskem ali zunaj nje. Priznanja Občine Cer-
klje na Gorenjskem se podeljujejo ob občinskemu prazniku, 23. sep-
tembra.

Nagrada Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:

Občanom, skupini občanov, društvom, krajevnim, vaškim, verskim
skupnostim ter drugim organizacijam in skupnostim, ki v občini zaslu-
žijo splošno priznanje in odlike, za izredne uspehe pri delu, za zgled-
na dejanja, za življenjsko delo in za dejanja, ki imajo poseben pomen
za razvoj občine.

Velika oziroma mala plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se
podeli:

Posameznikom, skupinam, društvom, organizacijam in skupnostim, za
dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega

pomena s področja gospodarskih in družbenih dejavnostih, kulture in
znanosti.

Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:

Občanom, skupini občanov ter delovnim in drugim organizacijam za
dosežene uspehe pri delu, za prizadevanja v korist družbene skupno-
sti, zaradi reševanja človeških življenj, zaradi preprečevanja škode na
premoženju ali zaradi udeležbe v drugih humanitarnih akcijah. Podeli
se največ 5 (pet) priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem.

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.

Predlog je treba oddati pisno in mora vsebovati:
- ime in priimek ali naziv pobudnika oziroma predlagatelja
- ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja in 

njegove osnovne osebne podatke
- obrazložitev pobude oziroma predloga
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v dani obrazložitvi pobude oziroma

predloga

Predlagatelj oziroma pobudniki morajo svoje pobude pisno posredova-
ti do 17. avgusta 2011 na naslednji naslov:

Občina Cerklje na Gorenjskem
Komisija za odlikovanja in priznanja
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
s pripisom: ZA RAZPIS - PRIZNANJA OBČINE CERKLJE NA GO-
RENJSKEM

Številka: 032-15/2010-04
Datum: 03. 06. 2011

Predsednik komisije
JOŽE IPAVEC, l. r. 
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Skrb za urejeno okolico
Občina Cerklje letos že tretje leto zapored organizira ocenjevanje urejenosti
vasi, ulic, stanovanjskih, turističnih in poslovnih objektov ter kmetij pod
naslovom Cerklje - lepe in gostoljubne.

Brničani so letalo na krožišču sprejeli z navdušenjem in
ponosom.

Cerklje

Občina se bo povezala z Makedonci

Župan Franc Čebulj je pred dnevi podpisal memorandum o
pobratenju in sodelovanju z makedonsko občino Petrovec.
Gre za t. i. Twinning program, v okviru katerega bo Občina
preko regionalne razvojne agencije BSC kandidirala za evrop-
ska sredstva. "Občina Petrovec ima podobno kot naša občina
na svojem območju letališče in v tem povezovanju vidimo
lepo priložnost za sodelovanje na področju turizma, gospo-
darstva, kulture in šolstva. Do uradnega pobratenja sicer še ni
prišlo, smo pa naredili prvi korak. Prav tako si bom prizadeval
vzpostaviti stike s še kakšno razvito občino na področju bivše
Jugoslavije, saj bi tudi tako k nam lahko privabili več turistov.
Menim, da je prihodnost v turizmu prav v povezovanju z Bal-
kanom in vzhodom Evrope," je prepričan župan. J. P.

Izobraževanje za lokalne turistične vodnike

Občina Cerklje bo v sodelovanju s Centrom za trajnostni
razvoj podeželja Kranj v okviru projekta Nature Experience /
Brezmejna doživetja narave junija pripravila izobraževanje
za lokalne turistične informatorje - vodnike. Prvo izobraže-
vanje je bilo že 9. junija, drugega pa pripravljajo v petek, 17.
junija. Brezplačne delavnice so namenjene sedanjim in bo-
dočim turističnim vodnikom s poudarkom na naravni dediš-
čini in doživetju narave. J. P. 

Nogometni center Velesovo bo v celoti zaživel jeseni.
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Jasna Paladin

Cerklje - Županu Francu Če-
bulju so volivci na lanskih
volitvah zaupali že peti man-
dat zapored, sam pa si želi
dokončati nekaj ključnih
projektov, ki jih občina načr-
tuje že vrsto let. 
Z veseljem se spominja vse-
ga, kar je bilo narejenega v
preteklih šestnajstih letih.
"V vseh teh letih smo veliko
investirali v cestno-komu-
nalno infrastrukturo, obnav-
ljali smo lokalne in tudi dr-
žavne ceste, vodovodne si-
steme, tudi v višje ležečih
predelih občine. Obnovili in
zgradili smo nov šolski,
športi in kulturni center v
Cerkljah, skupaj z vrtcem in
podružnično šolo v Zalogu.
Najbolj sem ponosen na
Kulturni hram Ignacija
Borštnika, ki je zares eden
najlepših na Gorenjskem.
Zgradili smo tudi nov nogo-
metni center v Velesovem,
obnovili Petrovčevo hišo v
Cerkljah, ki je skupaj s sodo-
bno knjižnico, muzejem,
galerijskimi prostori in tu-
ristično-informacijskim cen-
trom ter številnimi dogodki
središče kulturno-družabne-
ga dogajanja v občini." A
delo še zdaleč ni končano.

Eden ključnih projektov je
dokončanje kanalizacijske-
ga sistema. Kako napreduje
gradnja in kdaj se bodo ob-
čani Cerkelj lahko priključili
na čistilno napravo v Dom-
žalah?
"Kanalizacije smo do sedaj
zgradili že toliko, da ne mo-
remo več kandidirati za ko-
hezijska sredstva, kar pome-
ni, da smo bili v preteklosti
zelo pridni pri gradnji. Ne-
kaj sredstev nam je ostalo še
iz strukturnih skladov, pora-
bili pa jih bomo za izgrad-
njo kanalizacije v južnem
delu občine in v osrednjem
delu Dvorij. Prav zdaj grad-
bena dela potekajo na trasi
Pšata-Zalog v Glinjah, odse-
ka od Spodnjega Brnika do
Lahovč in od tu do meje z
občino Komenda pa se
bomo lotili takoj, ko bomo
sprejeli sklep o odobritvi so-
financiranja.
V sistem odvajanja čiščenja
v centralni čistilni napravi v
Domžalah se bo vključilo
tudi območje letališča Br-
nik, občina pa naj bi postala
tudi solastnica čistilne na-
prave. Z župani petih občin,
ki so zdaj lastnice, in Morav-
čami, ki se bodo priključile
tako kot mi, pripravljamo
pogodbo o priključitvi in so-
financiranju nadgradnje, ki

med drugim določa, da bo
imela Občina Cerklje v či-
stilni napravi skoraj 8-
odstotni delež, v to pa bomo
morali vložiti tudi kar nekaj
sredstev."

Medobčinski projekt je tudi
obnova krvavškega vodovoda.
Vam je že uspelo zbrati vso
potrebno dokumentacijo?
"Še vedno smo v fazi prido-
bivanja gradbenega dovolje-
nja in urejanja vse potrebne
dokumentacije za oddajo
vloge na ministrstvo za oko-
lje in prostor. Na podlagi od-
dane vloge pričakujemo tudi
sklep ministrstva za lokalno
samoupravo o črpanju kohe-
zijskih sredstev. Sam pro-
jekt je vreden blizu 20 mili-
jonov evrov, zajema pa iz-
gradnjo primarnega kolek-
torskega voda, ki bo napajal
pet občin, tudi letališče, v
dolžini 32 kilometrov." 

Kot kaže, se še najbolj zatika
pri tretjem največjem pro-
jektu - izgradnji doma sta-
rostnikov ...
"Ne, da se zatika, gre le za
nepotrebno dvigovanje pra-
hu in bojazen določenih po-
sameznikov iz vasi Šmart-
no, ki pa so v manjšini.
Osebno se mi zdijo njihovi
argumenti, s katerimi na-
sprotujejo načrtovani grad-
nji, zelo trhli. Ne bo ne me-
galomanskega objekta ne
prometne preobremenitve.
Občina je pridobila koncesi-
jo za od 146 do 152 oseb in

že ta obseg je na meji renta-
bilnosti delovanja takega
doma. Nikakor ne gre za ve-
lik profitni objekt, kakor
nam očitajo nekateri. Vse to
sem krajanom razložil na
sestankih vaških skupnosti.
Tudi krajani Poženika, ki so
enkrat že podpisovali petici-
jo proti domu, pa kasneje
priznali, da so bili zavedeni,
zdaj projekt podpirajo. Ne
nazadnje dom ne bo stal v
Šmartnem, ampak med va-
sema Šmartno in Poženik. 
Se bom pa v kratkem znova
sestal s predsednikoma
obeh vaških skupnosti, v
celoti jima bomo projekt še
enkrat predstavili. Gre na-
mreč za projekt, ki bo imel
pomen za širšo Gorenjsko,
ne le za našo občino, prina-
ša razvojne možnosti na
področju zdravstva in soci-
ale in kar je tudi pomemb-
no - odpira nova delovna
mesta."

Kljub temu so vam krajani
iz vasi Šmartno pred dnevi
izročili peticijo z 68 podpisi,
v kateri zahtevajo preklic
javnega razpisa, zaustavitev
vseh aktivnosti in sodelova-
nje z vaščani. Kaj jim odgo-
varjate?
"Na Občini smo prejeli le
dopis, da so pobrali podpi-
se, samih podpisov pa še do
danes nismo prejeli. Torej
gre za zavajanje javnosti in
medijev. Osebno menim,
da je vse to izigravanje prav-
ne države."

Občina torej vztraja pri pr-
votno zastavljenih načrtih.
Vam je že uspelo privabiti
kakšnega investitorja? 
"Zanimanje je do sedaj izka-
zalo devet potencialnih inve-
stitorjev, smo pa na občini že
navezali tudi nekaj stikov z
določenimi bankami, če bi se
pokazalo, da zemljišč ne bo
mogoče odprodati. Občina bi
ta dom namreč lahko zgradi-
la tudi sama preko javnega
zavoda, a to pomeni večletno
zadolževanje. Projekt je na-
mreč vreden enajst milijonov
evrov. Kljub temu sem pre-
pričan, da bo dom za starejše
zgrajen in odprt do konca
tega mandata, ne nazadnje
so projekt že večkrat do sedaj
podprli tudi svetniki."

Kakovosti bivanja pa ne pri-
našajo le veliki projekti, am-
pak tudi vrsta manjših,
predvsem pa številne prire-
ditve, ki bodo to poletje v
Cerklje privabljale obisko-
valce tudi iz Evrope.
"Res je, avgusta bomo gostili
Evropsko prvenstvo v ročni
košnji. Jeseni k nam prihaja-
jo turistični delavci s cele Go-
renjske, skozi celo poletje pa
se bo v krajih naše občine
zvrstila vrsta športnih, kul-
turnih in drugih prireditev.
Občina Cerklje v vseh pogle-
dih postaja prava evropska
občina, želimo si le še več
slovenskih investitorjev, ki
bi vlagali predvsem v podro-
čje turizma, kjer imamo še
velik potencial."

Čakajo nas 
trije veliki projekti
Občina Cerklje bo v tem mandatu dokončala tri velike projekte, poudarja župan Franc Čebulj, in 
sicer izgradnjo kanalizacije in priključitev na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik, obnovo 
krvavškega vodovodnega sistema in izgradnjo doma za starejše občane.

Župan Franc Čebulj / Foto: Gorazd Kavčič

POZDRAV DOMOVINI
Občina Cerklje na Gorenjskem vas v sodelovanju 

s KUD "Pod lipo" Adergas vabi na

slovesnost ob 20. obletnici 
samostojnosti Republike Slovenije,

v petek, 24. junija 2011, ob 19. uri
z mašo za domovino in 

slovesnim delom ob 19.30 v Adergasu, 
v parku pred cerkvijo Marijinega oznanjenja.

Slavnostni govornik bo Vitomir Gros.

Sodelovali bodo: KUD "Pod lipo" Adergas (Mladinski pevski
zbor, Orffov orkester, recitatorji), Moški pevski zbor Davorina

Jenka Cerklje, FS Strmol DU Cerklje, OŠ Davorina Jenka 
Cerklje, Pritrkovalci iz Adergasa ter narodne noše.

Vabljeni, da skupaj počastimo
prehojeno pot samostojne Republike Slovenije!

V primeru slabega vremena bo slovesnost potekala 
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah.

Ob tem slavnostnem dogodku lepo vabimo, da se udeležite
dogodka oblečeni v narodne noše.

Jasna Paladin

Brnik - Letališče Jožeta Puč-
nika na Brniku bo v četrtek,
30. junija, v znamenju spo-
minske slovesnosti ob 20.
obletnici osamosvojitve,
dnevu državnosti in dnevu
policije, na kateri bodo ob
stavbi Postaje letališke poli-
cije Brnik odkrili novo spo-
minsko obeležje. Kot sta v
idejni zasnovi zapisala pro-
jektanta obeležja, Milan in

Boštjan Žepič iz Studia Tr-
žič, bo obeležje postavljeno
na eni bolj markantnih točk
znotraj območja letališča.
Zasnovano je v obliki plošča-
di, iz katere se dvigajo kam-
niti bloki, v njihovi sredini
pa je lociran steber iz cevi iz

nerjaveče pločevine, ki se na
vrhu razširi v cvet. Ploščad
simbolično predstavlja ob-
močje letališča, trije kamniti
bloki predstavljajo branilce,
to je teritorialno obrambo,
policijo in civilno sfero. Ste-
ber, simbol svobodne slo-
venske države, ponazarja nji-
hova dejanja, cvet na vrhu pa
ponazarja, da je bil naš cilj
dosežen. Agresorja simboli-
zirajo manjši kamniti bloki,
postavljeni v zelenico.

Pri organizaciji dogodka
bodo sodelovali predstavniki
PVDS Gorenjska, Občin Cer-
klje na Gorenjskem, Šenčur,
Vodice in Mestne občine
Kranj, Policijske uprave
Kranj in enote Slovenske voj-
ske na Gorenjskem.

Na letališču bodo odkrili
spominsko obeležje

Slovesnost se bo začela ob 11. uri, slavnostna
govornica pa bo ministrica za notranje zadeve
Katarina Kresal. 
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Komunala

Jasna Paladin

Cerklje - Trenutno večja
gradbena dela potekajo v na-
selju Glinje, kjer gradijo fe-
kalno kanalizacijo. "Skupna
dolžina celotne trase kanali-
zacije na odseku Pšata-
Poženik-Šmartno-Glinje-Za-
log je dolga 3843 metrov, do
zaključka v Zalogu pa nam
manjka še približno 700 me-
trov. Hkrati z gradnjo fekal-
ne kanalizacije po vaseh ob-
navljamo tudi sekundarni vo-
dovod, urejamo javno raz-
svetljavo in na nekaterih de-
lih tudi meteorno kanalizaci-
jo. Maja je na gradbišču v
Glinjah sicer prišlo do krajše-
ga zastoja v gradnji, ker pro-
izvajalec cevi ni imel surovin
za izdelavo cevi z zahtevani-
mi tehničnimi lastnostmi, a
to na sam rok dokončanja
projekta ne bo vplivalo," je
pojasnil Metod Kropar iz ob-
činskega oddelka za področje
okolja, prostora in komunal-
ne infrastrukture.
Izbran je tudi že izvajalec za
izgradnjo kanalizacije Sp.
Brnik-Vopovlje-Lahovče in
Lahovče-Komenda ter Dvor-
je, a se bodo ta dela začela
šele, ko bo občina prejela
sklep Službe vlade RS za lo-
kalno samoupravo o sofi-
nanciranju iz strukturnih
skladov. "Večjih zapor na
cestah, kjer bomo gradili ka-
nalizacijo, ne predvideva-
mo. Nekaj trase poteka celo

po poljskih in javnih poteh,
bomo pa za nekaj več potr-
pežljivosti prosili krajane
naselij Sp. Brnik, Vopovlje,
Lahovče in Dvorje, kjer
bomo gradili hišne priključ-
ke. Izvajalec stanovalcem si-
cer vedno omogoči dostop
do hiš, bodisi z ene ali z dru-
ge strani, a med izkopom
kanala bo kakšen avto kdaj
potrebno parkirati tudi pri
sosedu," še pravi Kropar.
Občina trenutno obnavlja
tudi vodovod do vodohrana
Šenturška Gora 2, saj na tem
območju beležijo večje število
okvar na vodovodnih ceveh,
ki so bile v času krajevnih
skupnosti položene nekoliko
nestrokovno oz. standardom
tistega časa primerno. V na-
daljevanju predvidevajo tudi
povezavo drenaže in črpališča
Blate in obnovo odseka vodo-
voda med naseljema Apno in
vodohranom Ravne.
V poletnih mesecih bodo na
odsekih ceste na Štefanjo
Goro izvedli kamnite zložbe
in popravili vtočne jaške, na
cesti Grad-Ravne bodo julija
izvedli zaščito brežine s si-
dranim pocinkanim pleti-
vom. Kot so še pojasnili na
Občini, bodo tekom poletja
poleg rednih vzdrževalnih
del preplastili ceste Zg.
Brnik-farma KŽK, Stiška
vas-Ambrož, sp. postaja
žičnice-Štefanja Gora in na-
mestili protizdrsne prevleke
v Zalogu ter Pšenični Polici.

Gradnja kanalizacije,
obnova cest
Občina bo v prihodnjih mesecih na področju 
komunalne infrastrukture zelo dejavna. 

Gradnja fekalne kanalizacije v naselju Glinje

Dvorje

Kapelico bodo obnovili

Kapelica v Dvorjah, ki so jo zob časa, pa tudi dela pri gradnji
hiše v neposredni bližini že dodobra načeli, tako da se je že
nevarno nagibala na stran, bo le dobila novo podobo, česar se
bodo najbolj razveselili krajani sami, ki so kapelico, kljub
temu da stoji na zasebnem zemljišču, imeli za svojo. Kapeli-
ca je vpisana v register kulturne dediščine, zato je Zavod za
varstvo kulturne dediščine iz Kranja lastnikom že leta 2009 iz-
dal kulturnovarstvene pogoje za obnovo, opravil sondiranje in
pripravil predračune. "Glede na število kapelic na terenu, ki ga
pokrivamo, poskušamo delo opraviti strokovno, žal pa nas
pogosto lastniki niti ne vprašajo za pogoje in "obnavljajo"
brez navodil. V tem primeru je postopek z lastniki potekal ko-
rektno in v dobro kulturne dediščine, žal pa zavod nima fi-
nančnih sredstev, da bi lastnikom pomagal pri izvedbi," je po-
vedala konservatorka Nika Leben. Da bo kapelica obnovljena
še letos, nam je potrdil tudi župan Franc Čebulj. V skrbi po
ohranjanju kulturne dediščine bo občina obnovo sofinancira-
la v višini več kot 50 odstotkov. J. P. KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.

Letno poročilo o kakovosti vode,
namenjene za prehrano ljudi 
v občini Cerklje za leto 2010
V občini Cerklje upravljamo s petimi vodovodnimi sistemi, t. i. vodovodnim si-
stemom Cerklje, Ambrož pod Krvavcem in Šenturška Gora. 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 pred-
stavljajo nevarnost za zdravje ljudi. 

Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode na različnih me-
stih v omrežju. Odvzeti vzorci se transportirajo v laboratorij, kjer se opravijo
mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja.

Vodovodni sistem Cerklje
Vodovodni sistem Cerklje oskrbuje s pitno vodo približno 5.600 prebivalce in
ima približno 1.700 vodovodnih priključkov. Oskrbuje naselja Adergas, Češ-
njevek, Dvorje, Glinje, Grad, Cerkljanska Dobrava, Cerklje, Lahovče, Poženik,
Praprotna Polica, Pšata, Pšenična Polica, Spodnji in Zgornji Brnik, Šmartno,
Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, Vopovlje in Zalog pri Cerkljah. 

Viri pitne vode so podzemna voda iz zajetja Staro zajetje Grad (predstavlja
40 odstotkov celotne količine), vrtine in spodnje drenažno zajetje Viri pod Kr-
vavcem.

V letu 2010 je bilo iz naštetih naselij za mikrobiološka preskušanja odvzetih de-
vetindvajset vzorcev pitne vode, medtem ko so bili za fizikalno kemijska presku-
šanja odvzeti trije vzorci pitne vode. Laboratorijska preskušanja so pokazala, da
so bili vsi odvzeti vzorci, glede na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Vodovodni sistem Ambrož pod Krvavcem
Vodovodni sistem Ambrož pod Krvavcem s pitno vodo oskrbuje 90 prebival-
cev in ima 50 vodovodnih priključkov v naselju Ambrož.

Viri pitne vode so podzemna voda iz zajetij Ambrož, ki ima površinski vpliv,
ter vrtina Ambrož. 

Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih petnajst vzorcev pitne vode,
medtem ko so bili za fizikalno kemijska preskušanja odvzeti trije vzorci pitne
vode. Laboratorijska preskušanja so pokazala, da so bili vsi odvzeti vzorci,
glede na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Vodovodni sistem Šenturška Gora
Vodovodni sistem Šenturška Gora s pitno vodo oskrbuje 300 prebivalcev in
ima 185 vodovodnih priključkov v naseljih Apno, Ravne, Sidraž, Sveti Lenart
in Šenturška Gora.

Vir pitne vode je podzemna voda iz zajetja Blate. 

Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih enajst vzorcev pitne vode, med-
tem ko sta bila za fizikalno kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne
vode. Laboratorijska preskušanja so pokazala, da sta bila dva odvzeta vzor-
ca neustrezna. V neustreznih vzorcih niso bile prisotne bakterije fekalnega iz-
vora. Glede na dane okoliščine smo vzpostavili razkuževanje pitne vode z na-
trijevim hipokloritom. Po vzpostavitvi razkuževanja so bili vsi ostali vzorci, gle-
de na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode si lahko v celoti ogledate na naši splet-
ni strani www.komunala-kranj.si, kjer boste našli tudi podatke o trdoti vode.

Poleg notranjega nadzora se nad kakovostjo vode opravlja oziroma izvaja
tudi zunanji nadzor v okviru državnega monitoringa, ki ga zagotavlja Minis-
trstvo za zdravje. Nosilec monitoringa je Inštitut za varovanje zdravja, izvaja-
lec je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ki skupaj z območnimi zavodi
za zdravstveno varstvo izvajajo program monitoringa za pitno vodo. 

Na kvaliteto pitne vode vplivamo vsi,
tudi s tem, kako ravnamo z odpadki in odpadnimi
vodami.

Ob vsaki uporabi pitne vode pomislimo, kaj splakujemo in katera sredstva pri
tem uporabljamo. Ne pozabimo, da straniščna školjka in odtok nista zabojnika
za odpadke! Za čiščenje uporabljajmo okolju prijazna čistila. Bodimo previdni,
ko se želimo znebiti nevarnih snovi, kot so barve, laki, lepila, škropiva, in podo-
bnih sredstev. Ne pozabimo, da tudi odpadno jedilno olje sodi med nevarne od-
padke, s katerimi moramo ravnati pravilno. Odpadnega jedilnega olja ne sme-
mo zliti v odtok, niti v straniščno školjko, niti ne v zabojnik za odpadke.

Veliki potencialni onesnaževalci podtalnice so divja odlagališča. Zlivanje od-
padnih tekočin v kanalizacijo in vodotoke prav tako povzroča onesnaževanje
pitne vode. Še posebej v okolici objektov za zajem pitne vode je prepovedan
vnos nevarnih snovi in gnojil v tla ter preoravanje travinja. Pomembno je tudi,
kako pogosto in na kakšen način greznice praznimo. Greznične gošče so zelo
koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin lahko vsebuje še druge stru-
pene in okolju nevarne snovi. Če greznične gošče odlagamo na kmetijske po-
vršine, tvegamo, da bodo te strupene snovi poniknile v podtalnico in se spra-
le v vodotoke in tako posredno ogrozile vire pitne vode.

Nekaj nasvetov, kako lahko sami ohranjamo kakovost vode: 
● Redno čistimo mrežice na pipah.
● Vodo uporabljamo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. 

Vsako jutro, pred uporabo, stočimo malo vode. Enako naredimo, 
ko se vrnemo domov, še posebej po daljši odsotnosti. 

● Pri novogradnjah oziroma obnovah cevi je pred uporabo vode 
priporočljivo cevi razkužiti. Bodimo pozorni, ali delavci, ki obnavljajo
vodovodne cevi, uporabljajo okolju in zdravju prijazna sredstva 
(in ne firneža).

Da bo ločevanje odpadkov 
še enostavnejše
Od 1. junija 2011 vam nudimo izdelke, ki vam bodo v pomoč pri pravilnem
ločevanju odpadkov. 

Pri blagajni Komunale Kranj lahko kupite:
● paket biorazgradljivih vrečk (25 vrečk, prostornine 7 litrov) 
● posodo, prostornine 7 litrov, za zbiranje bioloških odpadkov v gospodinjstvu
● zložljive ali fiksne ročne stiskalnice za plastenke in pločevinke 

Zaradi nadaljnje predelave bioloških odpadkov je zelo pomembno, da biolo-
ških odpadkov ne odlagamo v navadnih plastičnih vrečkah. Uporabiti mora-
mo biološko razgradljive vrečke. 

Z uporabo teh vrečk bo zbiranje bioloških odpadkov postalo bolj higienično,
posoda, v kateri zbirate biološke odpadke v gospodinjstvu, bo ostala čista in
brez neprijetnih vonjav. In kar je najpomembneje: tako odloženi biološki od-
padki se bodo lahko predelali. 

Nudimo vam tudi možnost nakupa manjše posode s pokrovom za zbiranje bio-
loških odpadkov. Posoda je primerna za postavitev pod korito v kuhinji.

Dodatno lahko izbirate med zložljivo ali fiksno stiskalnico za plastenke in ploče-
vinke. S pomočjo stiskalnice boste zmanjšali volumen embalaže pred odlaga-
njem in s tem prihranili na prostoru v zabojniku za odpadno embalažo.

Izdelke lahko kupite na sedežu našega podjetja na Ulici Mirka Vadnova 1 
v Kranju. 

Ločeno zbiranje odpadkov 
tudi na pokopališčih
Kot povsod drugod tudi pri urejanju in vzdrževanju grobov nastajajo odpad-
ki. Količine odpadkov, ki se pojavljajo na pokopališčih, niso zanemarljive,
zato je pomembno, kako z njimi ravnamo. Tako smo tudi na pokopališčih v
Cerkljah, Šenturški Gori, Spodnjem Brniku, Trati pri Velesovem in v Lahovčah
vzpostavili ločeno zbiranje odpadkov. 
Obstoječe zabojnike za mešane komunalne odpadke smo nadomestili z zabojni-
ki za ločeno zbiranje sveč, cvetja in mešanih komunalnih odpadkov. Zabojniki so
označeni, tako da bo ločevanje odpadkov z malo dobre volje zelo enostavno. 

Odpadne sveče in biološki odpadki sodijo med odpadke, ki se lahko prede-
lajo, zato morajo biti pravilno ločeni na mestu nastanka. 

Upamo, da bomo skupaj z vami vzpostavili resnično učinkovito ločeno zbira-
nje odpadkov in s tem poskrbeli, da se bodo odpadki ustrezno predelali in se
ne bodo po nepotrebnem odlagali na odlagališče. 

Prijavite se na brezplačno obveščanje 
po e-pošti ali SMS sporočilih

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v
primerih, ko je oskrba s pitno vodo motena. Zato vas vabimo, da
se prijavite na brezplačno obveščanje po e-pošti ali SMS sporoči-
lih. Obiščite našo spletno stran www.komunala-kranj.si in izpolnite
obrazec "Prijava na obvestila". Vašo prijavo nam lahko sporočite
tudi po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na na-
slov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

V zabojnike z rdečim pokrovom boste odlagali vse vrste odpadnih
sveč.

V zabojnik z nalepko 'odpadno cvetje' boste odložili ovenelo cvetje
in druge rastlinske odpadke, kot so plevel, trava, listje in podobno. 

V zeleni zabojnik za mešane komunalne odpadke pa boste odla-
gali vse druge odpadke.

Posoda za zbiranje bioloških 
odpadkov v gospodinjstvu

Fiksna ročna stiskalnica za 
plastenke in pločevinke
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Jasna Paladin

Šenturška Gora - Brane Ja-
godic je kot organizator v
oddelku logistike zaposlen v
podjetju Iskratel v Kranju, a
njegovo življenje pravzaprav
zaznamuje glasba, ki se ji je
zapisal že v otroštvu. 
"Osnovno šolo in nižjo
glasbeno šolo za harmoni-
ko sem obiskoval v Cer-
kljah. V petem razredu sem
začel prepevati pri šolskem
orkestru in z njim prepoto-
val veliko slovenskih krajev.
Kmalu me je opazil Mito
Trefalt in me povabil v od-
dajo Srečanja, kjer sem za-
pel skupaj z Otom Pestner-
jem. Ker sem takrat pel so-
pran, je bilo to zelo zanimi-
vo in seveda tudi odmevno.
Še isto leto, takrat sem bil
star 14 let, sem začel obis-
kovati Orglarsko šolo v
Ljubljani, voditi cerkveni
pevski zbor Simon Robič in
igrati na orgle v naši cerkvi
na Šenturški Gori. Lansko
leto za polnočnico je bilo
tega 30 let," se spominja
Brane Jagodic in dodaja, da
je pred njim orgle igral že
njegov stari oče Janez, in to
celih 50 let, po njegovi smr-
ti pa so orgle žal za šest-
najst let utihnile. V tem ob-
dobju je pel tudi pri mo-
škem pevskem zboru v Cer-

kljah, se pridružil ansam-
blu Nagelj izpod Kamni-
ških planin, kjer poje in
igra klaviature, se celo učil
solo petja in kot velik ljubi-
telj štiriglasnega moškega
petja pred sedmimi leti
ustanovil Šenturški oktet.
Poje tudi njegova žena Sabi-
na, na glasbeno pot pa so se
podali tudi vsi njuni trije si-
novi - 22-letni David, 18-let-
ni Patrik in 11-letni Andraž.
David se je po šestih letih
učenja klavirja v Kamniku,
zaključeni Srednji glasbeni

šoli v Ljubljani in po letu in
pol učenja solo petja odločil
prav za študij solo petja in to
na Akademiji za glasbo in
upodabljajoče umetnosti
Dunaj, kjer so ga skupaj z
zgolj 14 študenti izbrali med
kar 550 kandidati. David živi
na Dunaju in se domov vra-
ča ob koncih tedna in tudi
takrat svoj čas namenja glas-
bi. Vodi namreč cerkveni
zbor v Šenčurju, igra orgle
in poučuje klavir. Tudi Pa-
trik, ki se je sicer odločil za
študij strojništva, po več le-

tih igranja klavirja in orgel
zdaj obiskuje pouk solopetja
in od lani igra orgle v doma-
či cerkvi. Po stopinjah sta-
rejših dveh bratov gre tudi
najmlajši Andraž, ki igra
klarinet in je že dosegel ne-
kaj lepih rezultatov na tek-
movanjih v tujini.
"V največje zadovoljstvo mi
je, da vsi trije sinovi stopajo
po mojih stopinjah in nada-
ljujejo tradicijo naše rodbi-
ne," je ponosen Brane Jago-
dic, ki meni, da je za kulturo
v občini dobro poskrbljeno.

Glasba zaznamovala 
celo družino
Brane Jagodic, dolgoletni vodja cerkvenega zbora in organist na Šenturški Gori, je ljubezen do orgel
in glasbe prevzel od svojega starega očeta, ki je bil organist kar 50 let, in prenesel na svoje tri sinove,
ki postajajo vse bolj uspešni glasbeniki.

Janez Kuhar

Cerklje - V Petrovčevi hiši v
Cerkljah so v začetku maja v
organizaciji Društva likovni-
kov Cerklje slovesno odprli
slikarsko razstavo Avgusta
Starovašnika z naslovom
Utrinki minulega časa, ki je
bila na ogled do 26. maja.
Slikar Avgust Starovašnik
živi in ustvarja v vasi Grad
pri Cerkljah, zanimajo pa ga
podobe ljudi v preteklosti.
Na tej drugi samostojni raz-
stavi v Petrovčevi hiši so bile
na ogled slike ljudi, ki
opravljajo kmečka in roko-
delska dela tako, kot so jih to
počeli včasih, na roke in s
preprostimi orodji. Slikar je
upodobil kosce, žanjice, ko-
vača, perice in druge pri
delu ali počitku. Prvo samo-
stojno razstavo je Starovaš-
nik, ki je član Društva likov-
nikov Cerklje, imel pred le-
tom dni ob odprtju novih

razstavnih prostorov v Pet-
rovčevi hiši. 
Slikarja je na odprtju razsta-
ve predstavila Tončka Prdan.
O Starovašniku je dejala, da
je s pričujočo razstavo obudil
spomin na opravila, ki so ne-
kdaj pomenila vsakdan, da-

nes pa so vidna le še redko,
nekatera pa sploh ne več.
Modernizacija in industriali-
zacija sta botrovali izumrtju
številnih obrti in dejavnosti,
ki so odsevale napore naših
prednikov po preživetju.
Tako tudi ni presenetljivo, da

so avtorjeva najboljša dela
skozi ves ustvarjalni opus
prav realistične podobe, ki so
nastale predvsem kot avtor-
ska dela, ki so bila navdah-
njena iz podob čistih linij,
preciznih detajlov in narav-
nih barv. Starovašnik se je
poskušal eksperimentalno
tudi v drugih smereh in teh-
nikah, vendar se vedno vrača
k motivom jasnih podob v
olju na platnu. Tako je nasta-
la tudi pričujoča tematska
razstava, ki v naslovu skriva
nešteto interpretacij. 
Avtorju so najljubše upodo-
bitve perice, ki jo je naslikal
leta 2005, ter slike z naslo-
vom Kosci, Kovač, Slamarji,
Orači, Klepač kose, Kolar in
Čevljar. Krajši kulturni pro-
gram je pripravila klarine-
tistka Polonca Kocjančič. Od
prvega junija dalje je razsta-
va na ogled v prostorih
Kmečkega glasa na Železni
cesti v Ljubljani.

Slike starih kmečkih opravil
Razstava Avgusta Starovašnika Utrinki minulega časa, ki je bila maja na ogled v Petrovčevi hiši, 
se je v teh dneh preselila še v Ljubljano.

Sliko Kosci je Avgust Starovašnik naslikal lani.

Družina Jagodic

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU
Beleharjeva 6a, kjer vas čaka široka izbira:
■ kmetijske mehanizacije    ■ vrtne opreme
■ rezervnih delov za vse vrste traktorjev in kmetijske mehanizacije
■ gozdarske opreme    ■ akumulatorjev, gum, olja, maziv
■ potrošnega materiala

DELOVNI ČAS: pon. - pet.: od 8. do 18. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198
E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

RETRA, d.o.o.
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TESARSTVO
OGRINEC MILAN, s. p.

Spodnji Brnik 62, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04 25-21-158, fax: 04 25-25-789
Mobitel: 050/654-880, GSM: 041/654-880

Razrez lesa, ostrešja, opaži, bruni, izdelava palet.

Spodnji Brnik

Kulturno-umetniško društvo Krvavec 

Kulturno-umetniško društvo Krvavec Spodnji Brnik ima že
kar dolgo tradicijo, saj je bilo ustanovljeno v začetku sedem-
desetih let, člani pa so se že prej kulturno udejstvovali v ok-
viru takratne mladinske organizacije. Vseskozi društvo delu-
je v gasilskem domu na Spodnjem Brniku, združuje pa kra-
jane iz Vopovelj in Spodnjega Brnika in ima trenutno petin-
štirideset članov. V društvu pripravljamo eno do tri predsta-
ve na leto. Nastopajo predvsem otroci in mladinci iz obeh
vasi. Repertoar moramo prilagoditi prostorskim razmeram.
Tako pripravljamo proslavo ob materinskem dnevu,
božično-novoletno predstavo in eno do dve otroški igrici.
Letos smo uvedli še zabavno urico za mlajše mladince in
jim tako omogočili druženje v domačem kraju. Prav druže-
nje in spoznavanje otrok, mladincev in posledično tudi star-
šev izven uradnih institucij je pomemben dejavnik delova-
nja društva. Nastopajoči pa si pridobijo prve izkušnje z jav-
nim nastopanjem. Seveda si prizadevamo, da bi v delovanje
vključili še več občanov in razširili dejavnost še na druga po-
dročja in tako oživili in popestrili druženje vaščanov. Š. L.

Nastop najmlajših članov / Foto: David Luskovec



Gorazd Ciperle, s. p.
Lahovče 85, 4207 Cerklje

Mob.: 041 322 645, 041 767 506
Tel.: 04/25-26-810
Fax: 04 25 26 811

Brezskrbnost
domače
topline
Vsem novim najemnikom plinohrama zagotavljamo brezplačno postavitev 
plihonrama, brezplačen priklop plina do hiše ter brezplačno vzdrževanje in servisiranje.

Tudi z nakupom utekočinjenega naftnega plina pridobite Zlate točke ugodnosti!
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Poletje v KUD Pod lipo
Po uspešni predstavitvi veseloigre Micki je treba
moža avtorja Vinka Koržeta po vsej Gorenjski
smo se v društvu zagnano lotili novih projektov.

Janez Kuhar

Cerklje - V petek, 27. maja,
so imele v župnijski cerkvi
Marije Vnebovzete v Cer-
kljah letni koncert študent-
ke s Koroškega deželnega
konservatorija iz Celovca z
gosti. To je bil njihov drugi
koncert v Sloveniji. Koroški
deželni konservatorij je bil
ustanovljen leta 1934, za-
snovan pa že leta 1828 kot
koroško glasbeno društvo.
Sedaj na konservatoriju po-
učuje več kot 80 profesor-
jev. Vse več Slovencev se 
odloča za študij glasbe v 
Celovcu. 
Koncert v Cerkljah je vodila
prof. Ilse Bauer-Zwonar.
Pred začetkom so obiskoval-
ce s pritrkavanjem pozdravi-
li zvonovi župnijske cerkve v
Cerkljah, za katerega pravi-
mo, da je pesem zvonov.
Pritrkavanje je slovenska
posebnost, ki ne seže prek
etničnih meja Slovenije in
ga v Avstriji ne poznajo, so
povedali pritrkovalci iz Cer-
kelj in Smlednika.
Med nastopajočimi mladimi
glasbenicami je bila tudi ci-
trarka iz Dvorij Damjana
Praprotnik, sicer študentka
rednega študija petega se-
mestra citer pri prof. Ilsi 
Bauer - Zwonar, ki je od lani
veliko napredovala. Med
njenimi številnimi dosežki
je treba poudariti srebrno
priznanje, ki ga je osvojila
na tekmovanju citre - solo
leta 2007. Ponosna je tudi
na ansambel, ki ga letos

vodi pri otroški folklorni
skupini Domžale. Igra v raz-
ličnih zasedbah, s katerimi
nastopa po Avstriji, Nemčiji
in Italiji. 
Ideja koncerta je bila predsta-
vitev inštrumentov, pred-
vsem citer in opreklja, ki je
Slovencem manj poznan. Na
sporedu so čudovito izzvene-
le melodije skladateljev Ha-
ralda Oberlechnerja, profe-
sorja, ki poučuje citre na Kon-
servatoriju na Tirolskem in
na Mozarteumu v Salzburgu,
nemškega skladatelja Christi-
ana Gottlieba, skladatelja Jo-
sefa Hausteina ter prof. Fran-

za Fellnerja. Kot dodatek so
ob koncu koncerta mlade
glasbenice z gosti navdušile
občinstvo še s skladbo Cer-
kljanska fara, v priredbi prof.
Franza Fellnerja.
Številni poslušalci v župnij-
ski cerkvi Marije Vnebovze-
te so bili navdušeni nad iz-
vajanjem skladb, saj so štu-
dentke nadvse kakovostno
predstavile različne zvrsti
glasbe, za kar so bile nagra-

jene z dolgim aplavzom.
Med številnimi poslušalci
je bila tudi skupina iz Bab-
nega Polja, med njimi tudi
Alenka Veber. Po koncertu
je povedala, da je bila nav-
dušena nad koncertom, še
posebej pa nad zvoki citer
Damjane Praprotnik. Dam-
jana je že nekajkrat uspeš-
no nastopila v Babnem Pol-
ju, zato so jo želeli slišati še
v Cerkljah.

Navdušile s Cerkljansko faro
Na letnem koncertu študentk s Koroškega deželnega konservatorija, ki so ga konec maja pripravili v
župnijski cerkvi Marije Vnebovzete, je nastopila tudi mlada citrarka Damjana Praprotnik iz Dvorij.

Študentke s Koroškega deželnega konservatorija iz Celovca z gosti. Spodaj od leve proti
desni: prof. Ilse Bauer-Zwonar, Damjana Praprotnik in prof. Franz Fellner

Tomaž Selan

Adergas - Pred dnevi, 4. ju-
nija, smo v kulturni dvorani
Adergas pripravili letni kon-
cert MlPZ in Orffovega orkes-
tra, na katerem smo predsta-
vili program slovenske in
tuje filmske glasbe (Kekec,
Erazem in potepuh, Vesna,
Arrival, Forest Gump, Ča-
rovnik iz Oza, Levji kralj).
Ob prihajajočem prazniku,
20. obletnici državnosti Slo-
venije, skupaj z Občino Cer-
klje pripravljamo proslavo,
ki se bo izvedla v parku pred
cerkvijo Marijinega ozna-
njenja v Adergasu. Sodelu-
joči na proslavi bodo MPZ
Davorin Jenko Cerklje,
MlPZ in Orffov orkester
KUD Pod lipo Adergas, Fol-
klorna skupina DU Cerklje,
OŠ Davorina Jenka Cerklje,
recitatorji in pritrkovalci
KUD-a. Seveda pa v svojo
sredino vabimo tudi narod-
ne noše, da popestrijo doga-
janje na prizorišču. Vse sku-
paj se bo zgodilo 24. junija

2011 ob 19. uri s sveto mašo
za domovino, po maši pa
nadaljujemo kulturni pro-
gram pred cerkvijo v Ader-
gasu. V primeru slabega vre-
mena se bo program izvedel
v hramu Ignacija Borštnika
v Cerkljah. Zato že sedaj va-
bimo vse občane in občan-
ke, da se nam pridružijo.
Naj vas že sedaj opozorim
na jesenske prireditve, ki jih
pripravljamo v KUD-u Pod
lipo Adergas. Septembra
bomo ob 30. obletnici MlPZ
in Orffovega orkestra KUD-
a Pod lipo Adergas pripravi-
li razstavo s kratkim kultur-
nim programom. V oktobru
smo si izbrali projekt Druži-
na se predstavi, kjer se bodo
družine predstavile na odru
s petjem, igro, skeči, recita-
cijami. Vse informacije o
teh prireditvah boste dobili
na internetni strani društva
www.kudpodlipo.si. 
Vsem skupaj želimo čim
bolj brezskrbne počitnice in
veliko lepih doživetij v pole-
tnih dneh.

Pevci MlPZ KUD Pod lipo Adergas I Foto: Janez Ribnikar

Praprotna Polica 23 - Cerklje
tel.: 04/25 26 120, fax: 04/25 26 121

stanovanje: 04/25 22 043

GSM: 041/781 023

M a r t i n J e n k o

d
.o

.o
.

AVTOKLEPARSTVO

www.gorenjskiglas.si



- VARJENJE INOXA
- IZDELAVA IN MONTAŽA OGRAJ IZ INOXA

(nerjavečega jekla)
- KLJUČAVNIČARSKA DELA

Praprotna Polica 18, 4207 Cerklje, 
tel./fax: 04/25 22 134, gsm: 041/608 798

FRANC ZORMAN, s. p.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brane Dolinar

Poženik 2, 4207 Cerklje, tel.: (04) 252 70 30
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POGREBNIK d.o.o.

Pogrebne storitve Dvorje
Dvorje 13 tel.: 04/252 14 24
4207 CERKLJE 041/624 685
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Igor Kavčič

"Kolk je ura?" Andreja, ko
ves zadihan skoči v učilnico,
vpraša Uroš Košir, njegov
učitelj tube, glasbila, ki mu
strokovno rečemo evfonij.
"Saj smo hiteli, samo je bil
promet ...," se opravičuje
Andrej, Uroš pa ga samo ra-
zumevajoče pogleda, saj ve,
da je eden njegovih najbolj-
ših učencev, da v kranjsko
glasbeno šolo prihaja s Šen-
turške Gore in ni edini v
družini, ki "lovi" ure vaj v
glasbeni šoli. Andrej je sicer
četrtošolec OŠ Davorina
Jenka v Cerkljah, v glasbeni
šoli pa je v 3. razredu tube.
"Andrej je zelo v redu fant,
vedno opravi tisto, kar od
njega zahtevam in bo zago-
tovo še odličen glasbenik."
Tudi oče, ki je Andreja pri-
peljal, je fanta pohvalil in
dodal, da je letos še posebej
priden, saj se je poleg obi-
čajnih ur še dodatno pri-
pravljal za tekmovanja, igra
pa tudi v šolskem pihalnem
orkestru pri Tomažu Kuko-
viču.

Andrej, od kod ti ideja, da bi
igral takole velik inštru-
ment?
"Tubo sem še kot malček vi-
del narisano v neki slikanici
in mi je bila že na prvi po-
gled všeč. Vmes me je nav-
dušenje sicer že malo mini-
lo, ampak ko sem na nasto-
pu v šoli videl glasbenika ig-
rati nanjo, sem vedel, da bo
prav tuba moj inštrument."

Tudi potem, ko ti je tvoj uči-
telj Uroš Košir dal vedeti, da
bo treba kar precej pihati v
tubo, no predvsem vsak dan
pridno vaditi?
"Spomnim se, da je na obis-
ku v glasbeni pripravnici, ki
sem jo obiskoval, na tubo ig-
ral prejšnji učitelj, ker je bil
takrat Uroš še na študiju v
Ameriki. Ko se mi je jeseni
predstavil kot moj učitelj,
sem bil v pričakovanju dru-

gega kar malo razočaran.
Zdaj, ko skupaj delava že
tretje leto, lahko rečem, da
mi je zelo všeč, da je zelo do-
ber učitelj. Pa še dobro se ra-
zumeva. Res je strog, pri
njem je treba biti kar priden
z vadbo, ampak po kakšnem
nastopu, ko mi gre dobro,
me zna tudi pohvaliti. Uroš
je res učitelj, ki nas učence
zna spodbujati. Ampak spet
ne preveč, da se ne bi potem
pokvarili ..."

Sicer pa nisi edini v družini,
ki obiskuje glasbeno šolo,
pred teboj sta tvoja starejša
brata, letos bo vam trem sle-
dil še en brat ... Sta bila star-
ša za, da greš tudi ti v glas-
beno šolo?
"Mama je naredila nižjo glas-
beno šolo klavirja, igrati pa
ga zna tudi oče, tako da sta
bila seveda za. Dominik, ki je
štiri leta starejši od mene,
igra harmoniko, leto mlajši
Klemen igra tolkala, potem
sem jaz, pred nekaj dnevi pa
je na sprejemni preizkus šel
Tomaž, ki pravi, da bo igral
saksofon. No, najmlajši Ga-
šper je star štiri leta in se je
navdušil nad kitaro."

Kar trije se morate vsaj dva-
krat do trikrat na teden zvr-
stiti v glasbeni šoli ... 
"Starša nas vozita in res ni
preprosto. Moramo se prila-
gajati drug drugemu, kdaj
kakšno vajo zamudimo. Mo-
ram reči, da smo lani imeli
nekoliko bolje urejene urni-
ke. Enkrat mami, enkrat oči,
ampak pravita, da jima ni tež-
ko, če bomo le pridno vadili."

Kaj je najtežje pri igranju
tube, zbrati dovolj sape? 
"Najtežje je pravilno nasta-
viti usta na ustnik. Če to na-
rediš narobe, iz inštrumenta
pride drugačen ton, kot bi
želel. Zato je potrebno veli-
ko vaje z ustnikom. Potem
je pomembno pravilno diha-
nje, mi rečemo s prepono."

Tako na gorenjskem kot
kasneje na državnem tek-
movanju si se odlično odre-
zal, obakrat si bil zlat. Tek-
moval si prvič, nekaj treme
si zagotovo imel ...?
"Ja, na regijskem tekmova-
nju sem res imel malo tre-
me, ker sem vedel, da mo-
ram pokazati, kaj sem se na-
učil. Preprosto ne smem po-

kvariti vtisa, sem si rekel. Na
državnem tekmovanju pa
sem bil bolj sproščen, kar se
gotovo vidi tudi v tem, da
sem dosegel več točk."

Koliko moraš vaditi?
"Najmanj pol ure na dan.
Potrebno je vzdrževati kon-
dicijo. Če ta pade, ustnice
čisto ohlapijo in ne moreš
več lepo igrati. Včasih čez vi-
kend se mi res ne da, ampak
ne gre drugače, če hočem
uspeh ali pa kdaj igrati v
kakšnem ansamblu."

Saj res, kako se pa doma pri
vadbi zmeniš z bratoma?
"Brata vadita v zgornjem
nadstropju, jaz pa v spod-
njem. Saj se zvrstimo, da ne
motimo drug drugega in da
je ob takih urah, da ne moti-
mo drugih."

Ste kdaj vsi igrali skupaj?
"Nekaj pesmi znamo. Igrali
smo za oba dedka, ko sta
bila stara 80 let. Enemu je
zelo všeč Slak in smo zaigra-
li Prišla bo prišla pomlad zele-
na, drugi pa je navdušen za
Avsenikove pesmi in smo se
naučili Tam, kjer murke cve-
to. No, igrali smo še ob ne-
kaj priložnostih, kot recimo
ob jubileju 20 let gasilstva
na Šenturški Gori."

Andrej, kaj pa šola, gre ...?
"Kar dobro mi gre, zaenkrat
nimam nobenih težav. Sicer
pa se mi niti ni treba toliko
učiti, saj sem šele v četr-
tem."

Najljubši predmet?
"Športna, glasbena in likov-
na vzgoja. Sem bolj umetni-
ške narave."

Ali uganjaš tudi kakšen
šport? Nogomet na Šentur-
ški Gori ravno ne pride v
poštev, mar ne?
"Ne, res ne. Jaz imam rad
smučanje, pa namizni tenis,
ki ga obiskujem kot krožek
na šoli."

Fant bolj umetniške narave 
Andrej Jelenc je tisti simpatični fant, ki zase pravi, da je bolj umetniške narave. To še posebej 
dokazuje z igranjem tube. Letos je dobil dve zlati priznanji na gorenjskem in državnem tekmovanju.

Andrej Jelenc na uri s profesorjem Urošem Koširjem 

Junijske prireditve 

petek, 17. junija, in sobota, 18. junija, ob 19. uri
ZALOG

2. zaloški bal z Vilijem Resnikom in Modrijani

organizator PGD Zalog

sobota, 18. junija, ob 9. uri
IGRIŠČE OŠ DAVORINA JENKA CERKLJE

Dober dan poletje
Dan za zabavo in športne igre:
9.00-10.30 družinske gibalne urice
11.00-20.00 nogometni in košarkarski turnir
poskrbljeno za zabavo, srečelov in veliko nagradno igro ter praktične
nagrade; več na www.jecom.si
V primeru slabega vremena prireditev odpade.
organizator Jecom Sport

nedelja, 19. junija, ob 14. uri
GASILSKI DOM VELESOVO

90 let prostovoljnega gasilskega društva Velesovo s povorko, prika-
zom vaj operativnih enot ter družabnim srečanjem
organizator PGD Velesovo

nedelja, 19. junija, ob 18. uri
DVORJE PRED PIZZERIJO POD JENKOVO LIPO

Naprej, moja domovina
Slovesnost ob 20. obletnici samostojne Republike Slovenije
organizator Unesco klub Cerklje

torek, 21. junija, ob 10 uri
DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER CERKLJE

Zaključek otroških igralnih uric za najmlajše in njihove varuhe
organizator: DMC Cerklje

petek, 24. junija, ob 19. uri
PARK V ADERGASU

Slovesnost ob 20. obletnici samostojne Republike Slovenije:
Pozdrav domovini
organizatorja: Občina Cerklje in KUD "Pod lipo" Adergas.

od petka, 24., do nedelje, 26. junija
NOGOMETNI CENTER VELESOVO

Nogometni tabor za mlade med 7. in 11. letom starosti

organizator NK Velesovo

sobota, 25. junija, ob 20.uri
ŽUPNIJSKA DVORANA CERKLJE

Predstava Jona, besni prerok z gostom Gregorjem Čušinom
organizator DMC Cerklje

sreda, 29. junija, ob 9. uri
DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER CERKLJE

Ustvarjajmo z blagom; ustvarjalna delavnica za osnovnošolce
organizator DMC Cerklje

četrtek, 30. junija, ob 11.uri
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA

Spominska slovesnost ob 20. obletnici osamosvojitve, dnevu
državnosti in dnevu policije z odkritjem novega spominskega
obeležja pri stavbi Postaje letališke policije Brnik 

Slavnostna govornica: Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve 

organizatorji: PVDS Gorenjska, Občina Cerklje na Gorenjskem, Obči-
na Šenčur, Občina Vodice in Mestna občina Kranj, Policijska uprava
Kranj, enote SV na Gorenjskem

Pripravil: Turistično informativni center Cerklje, Krvavška 1b, 4207 Cerklje 
T: +386 4 28 15 822, F: +386 4 28 15 822, W: www.tic-cerklje.si, 
E: info@tic-cerklje.si
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Lahovče 9, 4207 Cerklje
tel./fax: 04/25 22 000

Jerovšek Primož, s.p. 

Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

Erjavšek Zvone, s. p.

Slovenska c. 39, 4207 CERKLJE
tel.: ++386(0)4 252 91 30

NOV DELOVNI ČAS:

Obratujemo ob vikendih

Petek od 16. do 22. ure

Sobota od 11. do 22. ure

Nedelja od 11. do 16. ure

tel.: 04/252 16 34, 041/808 505
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Vabljeni na pester izbor jedi po naročilu 
(kosila, hladne predjedi, domače jedi, vse vrste zrezkov, 

ribje jedi, solate in sladice).

Sprejemamo rezervacije za večje skupine 
(ohceti, obletnice, sedmine ...)

Letni vrt, igrala za otroke

Dvorje 46/b, Cerklje
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Poletni park na Krvavcu
Na Krvavcu bodo s 1. julijem svojo ponudbo 
obogatili s Poletnim parkom, ki bo namenjen
predvsem družinam.

Jasna Paladin

Spodnji Brnik - Ančka in
Franci Strupi sta svoj čebe-
larsko-kmečki muzej uredila
lani spomladi, pot do tja pa
je bila povezana brez večjih
načrtovanj in zgolj z ljubez-
nijo do dediščine naših pred-
nikov. Franci je že skoraj tri
desetletja navdušen čebelar
in zbiratelj starih predmetov
in ko sta pred leti z ženo ve-
činoma sama obnovila staro
domačo hišo, ki je ob novem
domovanju nezadržno pro-
padala, sta se kaj hitro odlo-
čila, da bi bila najbolj pri-
merna prav za muzej.
"Tukaj na Sp. Brniku, kjer
živimo, je domačija moje
žene in tudi sama sva tride-
set let poleg službe še kme-
tovala, tako da poznava in
spoštujeva kmečko življe-
nje, čeprav sam nisem bil
rojen na kmetiji. Od majh-
nega sem imel stik s čebela-
mi in vedno sem rad zbiral
stare stvari, čeprav mi je da-
nes močno žal, da mi ni

uspelo ohraniti več predme-
tov. Stare stvari mi veliko
pomenijo. Žal mi je za našo
dediščino, ki je tako bogata
in lepa, a večkrat premalo
cenjena, zato smo veliko
stvari uničili. Zato tudi nis-
va želela, da se stara hiša po-
dre, zato sva jo obnovila in
danes ima novo življenje.
Muzej je sicer majhen, a
vsak predmet ima svojo
zgodbo, zato si je za ogled
treba vzeti čas," ponosno
razlaga Franci Strupi.
Koliko predmetov je v njem
razstavljenih, ne ve natanč-
no, ve pa, da mu prav vsi po-
menijo zelo veliko. V muze-
ju sta z ženo združila čebe-
larstvo in različne stare
predmete, ki večinoma po-
nazarjajo življenje kmetov,
pa tudi čevljarjev, s čimer
želi Strupi ohraniti spomin
na svojega očeta, ki je bil
čevljar. Na ogled so tako
med drugim številna orodja,
brane, sanke za spravilo
lesa, različna svetila in poso-
dje, stari čebelarjevi pripo-

močki in prava mala čevljar-
ska delavnica, kolovrat,
mlinček za polento, 150 let
stara panjska končnica in
mnogo drugega. Najstarejši
predmet, stara kmečka skri-
nja, nosi letnico 1759, sicer
pa je večina predmetov sta-
rih okoli sto let. 
Ob obnovi hiše sta razširila
tudi dovozno cesto na doma-
če dvorišče, kjer zdaj lahko
parkira tudi avtobus in res se
v muzeju ustavi vse več ljudi
- učencev, upokojencev, čla-

nov različnih društev in tudi
tujih turistov. Sodeluje s
TIC-om Cerklje in Zavodom
za turizem Kranj. Prav vsem
z veseljem odpreta vrata in
razkažeta svoje predmete in
čebelje pridelke.
Muzej, ki je svojem prvem
letu delovanja postal že po-
memben del gorenjske turi-
stične ponudbe, bo jeseni še
večji, saj bo Franci strupi v
sosednjem poslopju za pri-
kaz starih predmetov uredil
še dva prostora.

Najstarejši predmet iz leta 1759
Ančka in Franci Strupi sta združila ljubezen do čebelarstva in dediščine in odprla čebelarsko-kmečki
muzej, ki že eno leto privablja obiskovalce iz vse Slovenije in tudi tujine.

Ančka in Franci Strupi sta na svoj muzej zelo ponosna.

Jecom sport je športna šola, 
ki ponuja svoje pestre in raznolike programe prav vsem, ki so
željni zabave in gibanja.

Delamo v majhnih skupinah in s sodobnimi učnimi metodami
in pripomočki. Za vse programe skrbijo izobraženi trenerji, va-
ditelji in animatorji, ki se trudijo, da naši programi vsem
udeležencem ponujajo veselje in užitek v gibanju.

031/201 250, www.jecom.si 

Od leta 1991
Tradicija, dolga več kot 20 let, nam je prinesla veliko izkušenj
in idej, na kakšen način se nenehno prilagajati vedno novim
zahtevam gostov. Uspešno in trdo delo nas je pripeljalo do
dveh lokacij, kjer gostom ponujamo odlične pice in vse druge
jedi z našega jedilnika, razne solate, solatne krožnike, ribje
jedi, jedi po naročilu ... Poskrbeli smo tudi za naše najmlajše z
otroškimi igrali ter posebnim menijem za otroke. Vabljeni. 
04/281 63 00, www.tonac.si

VELIKA NAGRADNA IGRA JECOM - TONAČ
Več na www.jecom.si ali na www.tonac.si
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Jasna Paladin

Krvavec - Minuli teden so na
Krvavcu začeli s postavitvijo
Poletnega parka, ki bo zdru-
ževal različne doživljajske in
zabavne aktivnosti, name-
njene predvsem družinam. 
"Obiskovalcem bodo v sklo-
pu Poletnega parka na voljo
plezalno-pustolovski park,
kolesarski park, spust z gor-
skimi karti in gorskimi ski-
roji, plezalni stolp, trampo-
lin, poligon za lokostrelstvo,
gibalno spretnostni poligon,
frizbi golf in spust s tubo.
Park smo že začeli postavlja-
ti in če nam bo vreme naklo-
njeno, ga bomo s posebnim
dogodkom odprli 1. julija,"
je povedal Luka Vranič iz
RTC Krvavec. 
Park bo v poletni sezoni od-
prt od četrtka do nedelje, za
organizirane skupine pa

tudi zunaj urnika obratova-
nja. Družinam, organizira-
nim skupinam in kolesar-
jem bodo na voljo ugodnej-
še vstopnice, pripravili pa
bodo tudi sezonske vstopni-
ce. Na Krvavcu tudi to pole-
tje pričakujejo okoli 10 tisoč
obiskovalcev, toliko se jih je
vsaj minula leta na planino
pripeljalo s kabinsko žični-
co, vse več pa je tudi takš-
nih, ki se na Krvavec odpra-
vijo peš s planine Jezerca,
do koder je poleti prevozna
cesta. 
Na Krvavcu bo tudi letošnje
poletje nekaj tradicionalnih
prireditev - 13. in 14. avgusta
bo Florjanova jadralna rega-
ta na vrhu Zvoha, 21. avgu-
sta žegnanjska maša v kape-
li Marije Snežne, 27. avgu-
sta pa kolesarska dirka
Vzpon za kralja in kraljico
Krvavca.

Na Krvavcu bodo to poletje v okviru Poletnega parka 
organizirali vrsto doživljajskih in zabavnih aktivnosti.
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TURISTIČNA KMETIJA VIŽENČAR

DALEČ OD PONORELEGA SVETA VAM V IDILIČNEM OKOLJU, 
V OBJEMU GORA, PONUJAMO SPROSTITEV, DOBRO DOMAČO

HRANO IN KAR NEKAJ MOŽNOSTI ZA REKREACIJO. 
TUKAJ SMO ZATO, DA VAM POLEPŠAMO ŽIVLJENJE IN 

DA ZA TRENUTEK POZABITE NA STRES IN SKRBI.

Marija Grilc
Ambrož 23, 4207 Cerklje
E-pošta: plansarijavizencar@siol.net
http://www.sloveniaholidays.com/turisticna-kmetija-vizencar

Energetski vikend paket pri Viženčarju
● 2 x polpenzion (zajtrk, večerja z nočitvijo/os.)
● 1 x energetska masaža obraza 60 min. 

(piling, masaža obraza, maska, sproščanje, meditaci-
ja) www.studiotanti.com

● aperitiv ob prihodu
● predstavitev zdravilnih zelišč
● degustacija čaja mlade kmetice 2008
● opis krvavških pohodniških poti
● jezdenje zlatega konja z zlatim srcem
CENA: 165 EUR/os

Energetski "mini" dopust pri Viženčarju
● 4 x polpenzion (zajtrk, večerja z nočitvijo/os.)
● 1 x energetska masaža celega telesa 50 min.

(masaža obraza, maska, sproščanje, meditacija)
www.studiotanti.com

● aperitiv ob prihodu
● predstavitev zdravilnih zelišč
● jezdenje zlatega konja z zlatim srcem
● degustacija čaja mlade kmetice 2008
● opis krvavških pohodniških poti
CENA: 220 EUR/os.

TURISTIČNA KMETIJA VIŽENČAR
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Štefanja Gora - Evropsko pr-
venstvo v ročni košnji, ki ga
bo Društvo koscev in kosic
Slovenije organiziralo ob
podpori Občine Cerklje, bo
potekalo 20. in 21. avgusta v
Češnjevku, na travniku, ki
ga je organizatorjem v ta na-
men odstopil Janez Kosem. 
"Travnik smo že lani doseja-
li, poškropili proti plevelu in
povaljali, tako da trava zdaj
res odlično raste. Kmet ga je
enkrat že pokosil, enkrat ga
še bo, tretja košnja pa bo že
tista tekmovalna. Pravila so
zelo stroga - pripraviti mo-
ramo več parcel, velikih na-
tanko 10-krat 10 metrov, po-
goji pa morajo biti za vse
tekmovalce enaki," pravi
67-letni Lojze Križnar s Šte-
fanje Gore, ki si nadvse želi
tudi letos uvrstiti se v slo-
vensko reprezentanco in

svoje spretnosti s koso po-
kazati tudi na domačem te-
renu. Priznava, da je ročna
košnja vse bolj priljubljena,
zato je tudi konkurenca vsa-
ko leto močnejša. Repre-
zentanca bo izbrana na dr-
žavnem prvenstvu, ki bo po-
tekalo tri tedne pred evrop-
skim prvenstvom. V ekipi
bo deset koscev in pet kosic,
večina pa jih mora biti mlaj-
ših od trideset let. Slovenski
kosci se v teh dneh na naj-
večje tekmovanje v tem letu
pripravljajo tudi na različ-
nih tekmovanjih v košnji
predvsem v tujini, kjer ima-
jo iz leta v leto vidnejšo vlo-
go.
Kosci bodo na evropskem
prvenstvu, na katerem priča-
kujejo tekmovalce iz Nemči-
je, Švice, Avstrije, Italije,
Španije, Francije in Sloveni-
je kosili površino 100 kva-
dratnih metrov, kosice pa

35. Sodniki bodo merili čas
in ocenjevali čistočo košnje.
Poleg tekmovanja organiza-
torji pripravljajo tudi več
spremljevalnih prireditev,
med drugim tudi tekmo za

svetovni rekord v košnji, ki
bo še posebej zanimiva za
gledalce. Najbolj spretni 49
kvadratnih metrov travnika
namreč pokosijo v zgolj 41
sekundah.

Gostili bodo najboljše kosce
Društvo koscev in kosic Slovenije bo avgusta v Češnjevku organiziralo evropsko prvenstvo v ročni
košnji, ki se ga bodo udeležili kosci iz sedmih držav. Na tekmovanje, ki bo tudi velik turističen 
dogodek za občino in celo Gorenjsko, se pripravlja tudi Lojze Križnar s Štefanje Gore.

Lojze Križnar je znan po svoji natančni košnji, če pa bo
tudi dovolj hiter, se bo avgusta v Češnjevku pomeril tudi
na evropskem prvenstvu.

Cerklje

Letošnja prva košnja slabša kot lani

V začetku maja se je začela košnja trave v okolici Kranja,
Šenčurja in Cerkelj. Ker je bila aprila na Gorenjskem kar
močna suša, je najbolj vlage primanjkovalo travam, žitom in
oljni ogrščici. Posevki zaostajajo v rasti, predvsem pa so se
zaradi nadpovprečno toplega in suhega aprila tudi slabše
razraščali, kar že kaže na to, da letos ni pričakovati zelo vi-
sokih pridelkov na travnikih in pri žitih. Ker je bilo več pada-
vin šele ob koncu aprila, so posevki slabši, saj je trava zara-
di suhega vremena v aprilu počrpala kar precej zimske vla-
ge. Kmetje ocenjujejo, da je letošnja prva košnja slabša naj-
manj za 20 do 30 odstotkov. J. K.

NAJEM AVTODOMA

ADRIA MATRIX, 

MOBILVETTA KEA, 

SIPRAS MINI LAROS

Dvorjanska ulica 11b, 4207 Cerklje 
na Gorenjskem

051 /226 126, 051 /326 211
04 2521604
info@gvb.si

www.gvb.si, www.avtodomnajem.si

Vopovlje 10, 4207 Cerklje, Slovenija
tel.: +386 4 25 21 333,  +386 4 25 22 215  
fax: +386 4 25 21 162 gsm: +386 41 628 075 
E-pošta: penzion.jagodic@siol.net
Spletna stran:  www.penzion-jagodic.si

Razvajali vas bomo, 
pa če se ustavite le za en dan 

ali če k nam pridete na počitnice. 

Hotel je tri kilometre
oddaljen od letališča
Ljubljana. Nudimo
vam prevoz od 
letališča do penziona,
od penziona do
smučišča Krvavec, ... 

Jasna Paladin

Ambrož pod Krvavcem - Kr-
vavške planine bodo v teh
dneh sprejele nove začasne
prebivalce - okoli trideset
kmetov iz okoliških vasi, ki
imajo pašne pravice, bo na
višje ležeče pašnike namreč
prignalo okoli 350 glav živi-
ne.
"Tudi naša štiričlanska dru-
žina se poleti z živino po-
makne na planino. Mož Sil-
vo kot pastir bedi nad vso
živino, ki se pase na Kriški
planini, sama nabiram

zdravilne rastline in skrbim
za turistično ponudbo, po-
magata pa nama obe hčeri,
Vesna in Maja," pravi Mari-
ja Grilc iz ekološko-turis-
tične kmetije Viženčar in
dodaja, da bodo živino na
planino odgnali okoli 15. ju-
nija. Pred tem jo bodo za
srečno pašo blagoslovili in
navsezgodaj, še pred vroči-
no in prometom, odgnali
po cesti. "Glede na precej
toplo pomlad pričakujemo
slabšo pašo, saj je premalo
dežja, ki pa je v hribih spo-
mladi priporočljiv vsak dan,

saj je sestava tal zelo kam-
nita in se hitro izsuši, ker
voda tudi odteče," še pravi.
Dan prigona živine na pla-
nino je praznik tako za
kmete kot za krave, ki ima-
jo sočno višje ležečo travo s
številnimi zdravilnimi ras-
tlinami za pravo sladico, s
takšno pašo pa veliko prido-
bijo na kakovosti in na koli-
čini mleka.
Marija pravi, da sami na-
molzejo do 40 litrov mleka
na dan, večino pa ga prede-
lajo. Na začetku sezone, ko
je obisk planine še slabši,

večino mleka skisajo, ga
nato posnamejo in segreje-
jo, ter naredijo skuto, iz
smetane skuhajo masovnek
ali pa naredijo maslo. "Če
se maslo ne proda v enem
dnevu, ga zavijemo v živil-
sko folijo in ga takoj zamrz-
nemo, saj bi v parih dneh
postalo žarko, ker nima
konzervansov. Iz skute na-
redimo največ sirovih
štrukljev, zavitkov, palačink
in namazov."
Kmetje in pastirji bodo s
svojo živino na planini
ostali dobre tri mesece.

Živino bodo odgnali na planino
V teh dneh bodo kmetje izpod Krvavca svojo živino odgnali na poletno pašo na planino. "Zaradi suše
je paša za zdaj bolj slaba," pravi Marija Grilc s Kmetije Viženčar.

Kmetje pod Krvavcem se vse bolj odločajo, da seno na
travnikih balirajo s traktorsko balirko. 

NOVO - ČESEN!NOVO - ČESEN!
Zbiramo naročila.

Gostilna s
prenočišči

Cecilija Čretnik s.p., 
Zgornji Brnik 108, 4207 Cerklje

E-pošta: cilka.cretnik@gmail.com
www.gostilna-cilka.com

Že desetletja smo poznani po svoji odlični domači kuhinji 
(malice, kosila, ponudba hrane po naročilu), ob kateri vam
ponudimo tudi dobro kapljico odprtega domačega vina.
Imamo prostor za večje skupine (obletnice, poroke, ...).

Poleg gostinskih storitev vam nudimo tudi prenočišča.

Vse dni v tednu imamo odprto od 9. do 22. ure, 
razen srede - od 9. do12. ure in nedelje - od 10. do19. ure.
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Zanimivosti

Vzpodbude za zdravje
Rdeči križ Cerklje in Društvo bolnikov z 
osteoporozo Kranj sta za občane pripravila 
predavanje o zdravem načinu življenja.

Janez Kuhar

Zg. Brnik - Člani skupine so na svojo
praznično jutranjo rekreacijo na pro-
stem, ki se sicer imenuje Tisoč gibov za
zdravje, povabili tudi skupine iz Lahovč,
Kamnika, Domžal in Ljubljane. Jutra-
nje telovadbe se je udeležilo več kot
osemdeset članov, z njimi pa je bil tudi
ustanovitelj ter idejni vodja Društva
Šola zdravja dr. med. Nikolaj Grishin. 
Skupina na Zg. Brniku šteje osem-
najst članov. Njihova starost je od pet-
deset do dvainosemdeset let, na jutra-
nji telovadbi pa so dobrodošli tudi
mlajši. Redni vsakodnevni udeleženki
rekreacije na prostem sta tudi 81-letna
Tilka Kne in 82-letna Angela Česen.
Vaje na javnih površinah vodijo uspo-

sobljeni prostovoljci in so brezplačne.
Po telovadbi so Brničani pripravili še
skeč Sosed soseda, ki ga je napisal
Slavko Prezelj, nastopili pa so člani
DU Cerklje Ivan Kropivnik, Anica
Rehbergar in Francka Rozman.
Društvo Šola zdravja ima po Sloveniji
že trideset skupin in 580 članov. Vodi
ga ustanovitelj ter idejni vodja, dr.
med. Nikolaj Grishin, predsednica
Slovenskega društva pa je Zdenka Kat-
kič. Najstarejša skupina že četrto leto
deluje v Piranu. Letos bodo organizi-
rali tudi štiri skupna srečanja. Prvo je
že bilo 23. maja v Ljubljani, 9. julija bo
v Kobaridu, 27. avgusta v Piranu in 18.
oktobra v Šmarjeških Toplicah. Orga-
nizatorji na vsakem srečanju pričaku-
jejo do tristo udeležencev.

Jutranja rekreacija 
Skupina Društvo Šola zdravja, ki deluje na Zg. Brniku, je 27. maja 
praznovala svojo prvo obletnico delovanja.

 Vse cene so v EUR s pripadajo�im DDV. Slike so simboli�ne. Koli�ine so omejene, ponudba velja do razprodaje zalog. 

 MESTNO KOLO
LETA 2011 

TORPADO
SILVER LIFE 26"    

229,00 €  
AKCIJA

169,00 €

BIANCHI VIA NIRONE 7
Campagnolo XENON

1.049,00 €

AKCIJA: 799,00 €

NAJVE�JA, NAJLEPŠA IN NAJBOLJŠA PONUDBA OTROŠKIH KOLESMERIDA IN TORPADO Vsa otroška kolesa 
Ninety-Six Junior 624                    
329,00 €  263,20 €
 

T625 Tigre 20�
199,00 €

T670 Billy 16�
 129,00 €  

T691 Titty 12� 
119,00 € 

Dakar 612                                           
179,00 €  143,20 €

PE Brezovica, Tržaška c. 479, 1351 Brezovica pri Ljubljani, 031 / 600 939
PE Tacen, Kajakaška 40a, 1211 Ljubljana - Šmartno, 01 / 513 23 42
PE Šen�ur, Poslovna cona A 53, 4208 Šen�ur, 04 / 255 91 70

A2U d.o.o., Poslovna cona A 53, 4208 Šen�ur

T616 Candy 24�
189,00 €    151,20 €

BIANCHI OLTRE
Campagnolo Super Record

9.199 €

NAJVE�JA
BOLJŠA
UGODNEJŠA

IZBIRA KOLESARSKIH 
�ELAD

39,95 €
AKCIJA
29,00 €

CRATONI XENON

Ko bom velik bom...

Trg Davorina Jenka 9
4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21

Delovni čas: od 6. do 22. ure
torek zaprto

Ke
rn

 M
at

ild
a 

s.
p.

Štefka Luskovec

Cerklje - Zdravje je naše naj-
večje bogastvo! Za svoje
zdravje lahko največ naredi-
mo sami! Zdrav duh v zdra-
vem telesu! To so reki, ki jih
velikokrat slišimo, pa prema-
lo upoštevamo. Da pa vsebu-
jejo veliko resnice, nas je na
svojem predavanju spomnila
Nevenka Kozjek, univ. dipl.
ing. živilske tehnologije.
Sejna soba Občine Cerklje je
bila polno zasedena, udele-
ženci pa smo dobili veliko
koristnih napotkov za bolj
zdravo in kakovostno življe-
nje. Predavateljica je pouda-
rila pomen pravilne izbire ži-
vil glede na potrebe organiz-
ma - lahko veliko jemo, smo
predebeli, naše telo, naše ce-
lice pa so podhranjene, ker
ne dobijo potrebnih hranil.
Opozorila nas je še na razpo-
reditev hrane na pet obrokov
na dan, minimalno količino
vode, ki jo moramo popiti (1
liter vode/25 kg telesne teže),
kar je še posebej pomembno
v poletnih dneh. S pravilno

prehrano in dovolj gibanja
lahko preprečimo ali vsaj
omilimo marsikatero bole-
zen, predvsem, po besedah
gospe predavateljice, naš naj-
večji sovražnik - stres.
Sicer pa Krajevna organiza-
cija RK Cerklje in Društvo
bolnikov z osteoporozo
Kranj že vrsto let sodelujeta
in nam pripravita eno do
dve predavanji na leto, mer-
jenje krvnega tlaka, holeste-
rola, kostne gostote in nas
tako spodbujata k bolj zdra-
vemu načinu življenja.
V Društvo bolnikov z osteo-
porozo Kranj je včlanjenih
veliko žensk iz naše občine.
Smo kar dejavne, saj imamo
štiri telovadne skupine, tri v
Cerkljah in eno na Spod-
njem Brniku, sodelujemo
pa tudi v vseh drugih dejav-
nostih društva. Na našem
območju imamo dve vpisni
mesti za pohodnice društva,
in sicer na Štefanji Gori in
Šenturški Gori, najbolj zav-
zete pohodnice so vsako leto
na zaključnem pikniku sim-
bolično nagrajene.

Šenturška Gora

Bosonogi na Šenturški gori

Člani PD Komenda so se minulo sobo-
to podali na 6. pohod na Šenturško
goro in to bosonogi. Zbrali so se ob po-
toku Doblič blizu Cerkljanske Dobrave
in se podali do cilja. Prehodili so sedem
kilometrov in kljub bosim nogam
uspešno premagali celo pot. Kot pravi
pobudnik pohoda Pavel Žvelc, bosa
hoja v naravnem okolju še posebej kori-
sti zdravju, masira podplate in ohranja
pristen stik z naravo, česar se očitno za-
veda vse več ljudi, saj je udeležba na po-
hodu bosonogih vsako leto večja. J. P.
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Gasilci
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Jasna Paladin

Velesovo - Letos mineva de-
vetdeset let od ustanovitve
PGD Velesovo, ki danes
združuje približno 145 gasil-
cev iz vasi Velesovo, Ader-
gas, Trata, Praprotna Polica
in Češnjevek.
Predsednik društva Zvone
Ribnikar je pred tremi leti,
ko je prevzel to funkcijo, po-
dal pobudo, da bi bogato
kroniko društva zbrali v
knjigi in s tem ohranili pred
pozabo. Zahtevne naloge se
je lotil Ivan Roblek, dolgolet-
ni član in gospodar društva,
ki je sploh prvič doslej zako-
pal v arhiv starih fotografij
in dokumentov, ki pa je bil
skromnejši, kot so pričako-
vali. "Stari gasilci so večino-
ma že pomrli, tako da ustne-
ga izročila o samih začetkih
ni več, prav tako se niso
ohranili stari gasilski pred-
meti. Sem pa uspel zbrati
več kot 120 starih fotografij
in nekaj pomembnih doku-
mentov, tako da bo kronika,

ki se prav te dni tiska v ti-
skarni skupaj z opisi članov
in kronologijo naših akcij
skozi stoletja, obsegala 120
strani," je povedal Ivan Ro-
blek, ki si želi, da bi ob sto-
letnici društva kroniko lah-
ko še dopolnili.
V povzetku zbranega gradi-
va je Roblek med drugim za-
pisal: "Letos mineva 90 let,
odkar so se v Velesovem za-
čeli pogovarjati o ustanovitvi
gasilske desetine. Prvi pogo-
vori so se začeli pri Dragarju
leta 1921, udeležilo pa se jih
je šest mož. Kmalu po usta-
novitvi je občina Šenčur ga-
silcem podarila leseno roč-
no gasilsko brizgalno. Prvič
so z njo gasili v Adergasu
pri Krištofu. To črpalko je
moralo poganjati osem do
deset močnih mož. Leta
1924 so zgradili svoj gasilski
dom, leta 1932 pa so nabavi-
li prvo motorno črpalko in jo
z največjimi častmi predali
svojemu namenu."
Leta 1957 so zgradili nov,
prostornejši gasilski dom, ki

so mu v zadnjih letih name-
nili veliko pozornosti. Ob-
novili so streho, lani so vgra-
dili nova okna, letos pa so ga
polepšali z novo fasado. 
Proslavo ob 90-letnici bodo
gasilci PGD Velesovo pri-
pravili v nedeljo, 19. junija.
Zbrali se bodo pred svojim
gasilnim domom, se v po-
vorki podali do športnega
igrišča v Velesovem in tam
s člani PGD Brezovica, s ka-

terimi so pobrateni že več
kot trideset let, izvedli gasil-
sko vajo. Ob tej priložnosti
bodo podelili tudi prizna-
nja. Plaketo v zahvalo za vso
podporo bo prejela Občina
Cerklje, plaketo v znak do-
brega sodelovanja bodo po-
delili gasilcem PGD Brezo-
vica, odlikovanje za naziv
častnega poveljnika PGD
Velesovo pa bo prejel Franc
Rosulnik.

Devet desetletij v knjigi
Člani PGD Velesovo so ob visokem jubileju svojega društva obnovili gasilski dom in izdali kroniko,
slovesno praznovanje pa bodo pripravili 19. junija.

Aleš Ropotar

Spodnji Brnik - Sredstva za
nabavo novega vozila je na-
menila Občina Cerklje pre-
ko pravilnika o nabavi gasil-
skih vozil, drugi del sredstev
pa smo pridobili s pomočjo
prostovoljnih prispevkov in
donacij vaščanov Spodnjega
Brnika in Vopovelj, donaci-
jami obrtnikov in zasebni-
kov, ter z namenskim varče-
vanjem lastnih sredstev.
Vsem vaščanom, zasebni-
kom, obrtnikom in Občini
Cerklje prav lepa hvala za
prejeta sredstva in izkazano
zaupanje pri izvedbi nakupa
novega vozila.

Izvajalca za izdelavo in doba-
vo novega orodnega vozila
smo izbrali preko javnega
razpisa. To delo smo zaupali
podjetju SVIT-Zolar s Ptuj-
ske Gore. Vozilo je na pod-
vozju Iveco Turbo Daily, pre-
važa lahko sedem oseb, vgra-
jena je visokotlačna črpalka s
1000-litrskim rezervoarjem
z vgrajenim električnim
agregatom, električnim vi-
tlom in ostalo opremo, ki je
predpisana s tipizacijo za
tako vozilo. Težko pričakova-
no vozilo smo 14. maja 2011
prevzeli pri izvajalcu.
Novo vozilo bo nadomestilo
našega "tamčka", ki bo kma-
lu dobil novega lastnika. 

Novo vozilo in obletnica
V soboto, 25. junija, ob 17. uri bomo slovesno
prevzeli novo gasilsko vozilo GV-V1. Ob tej 
priložnosti bomo z gasilsko veselico praznovali
tudi 60 let našega delovanja.

Cerklje

Nova generacija prostovoljnih gasilcev

Komisija za izobraževanje pri Gasilski zvezi Cerklje je letos
spomladi organizirala izobraževanje prostovoljnih gasilcev
in strojnikov, ki se je zaključilo pred nekaj dnevi. Nova ge-
neracija tečajnikov je s predavanji v okviru tečaja za gasilce
začela že marca, aprila pa je 99-urni tečaj uspešno opravilo
32 tečajnikov. Tečaj so zaključili s teoretičnim preverjanjem
znanja in celodnevnim praktičnim delom v gasilskem domu
v Cerkljah. Gasilci so na 45-urnem tečaju za strojnika prido-
bili tudi strokovno znanje za delo z motornimi črpalkami,
gasilsko specialnost strojnik pa je pridobilo 26 tečajnikov.
"Z odzivom tečajnikom smo izredno zadovoljni in zaradi ve-
likega zanimanja bomo tečaj za strojnike verjetno ponovili
že jeseni," je bil zadovoljen poveljnik GZ Cerklje Blaž
Kaplenik. A izobraževanja s tem še zdaleč ni konec, saj se
morajo gasilci za uspešno delo na intervencijah nenehno
izpopolnjevati, zato tudi cerkljanske gasilce čakajo dodatni
redni tečaji v Izobraževalnem centru Uprave za zaščito in
reševanje RS na Igu pri Ljubljani. J. P.

Zvone Ribnikar Ivan Roblek

Rok Ipavec s.p.
Zalog 61, 4207 CERKLJE

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

Izdelava pohištva, notranjih vrat 
in tapeciranje

Sp. Brnik 98, 
4207 Cerklje 
tel./fax: 04/25 26 860

ODKUP IN  PRODA JA AV TOMOBILOV,  PREP IS  VOZ IL
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gsm: 041/816 528
avto.pris@siol.net

www.avto.net/pris

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec s.p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

Tel., fax: 04 25 21 615, GSM: 031 648 917,E-mail:serviltra@gmail.com

Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774

Prodaja in dostava kurilnega olja,
čiščenje hišnih cistern.

KONKURENČNE CENE - HITRA DOSTAVA

SIMON SODNIK, s. p.
Fax: 04/25 21 090, GSM: 031 760 594, www.sodnik.si

Zalog 55, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Del. čas: pon.- pet.: 7. - 19. ure, sob.: 7. - 13. ure, ned.: 8. - 11. ure

Ugodna ponudba različnih vrst že pripravljenega mesa 
za žar (čevapčiči, ražnjiči, pivske klobase,...)

Likozar Iztok s. p., 
Trg Davorina Jenka 6, 

Cerklje
tel.: 04/2526-100, 

GSM: 041/646-494

KAMNOSEŠTVO
Roman Šter s. p.

Zg. Brnik 18
4207 Cerklje

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

GSM: 041/36-88-79

Ksenija Verbič, s.p.
Stara cesta 33, Cerklje
GSM: 041/673-766, 041/708-504

Prodaja: ● EKOLOŠKIH PRIDELKOV
● INTEGRIRANIH PRIDELKOV

Prodaja na domu (sadje in zelenjava) 
in tržnicah v Škofji Loki in Kamniku.

Nova generacija prostovoljnih gasilcev v Cerkljah

Prevzem vozila na Ptujski gori

Fo
to

: a
rh

iv
 G

Z
 C

er
kl

je

Fo
to

: P
G

D
 S

p.
 B

rn
ik

-V
o

po
vl

je

70 let



12 Glas izpod Krvavca, torek, 14. junija 2011

Šport

Maja Bertoncelj

Mladi košarkarji ŠD Krva-
vec so v četrtek odpotovali v
Francijo. Pionirska košar-
karska ekipa je namreč na-
stopila na mednarodnem
turnirju, katerega organiza-
tor je bil tamkajšnji košar-
karski klub Ardres, potekal
pa je pod okriljem evropske
košarkarske organizacije
FIBA. Turnir se je zaključil
včeraj, košarkarji pa se do-
mov vračajo prav danes.
Turnir, imenovan Henri
Seux, ima že dolgoletno tra-
dicijo, saj je bil prvič organi-
ziran leta 1983. Letošnji je bil
29. po vrsti, ekipa Europcar
Krvavec pa se ga je udeležila
devetič. Na turnirju sodeluje
dvajset ekip iz Evrope, Afri-
ke, pa tudi iz Južne Amerike.
Med zmagovalce se je dva-
krat vpisal tudi slovenski
klub. Leta 1994 in 1995 so
turnir osvojili košarkarji ljub-
ljanskega Slovana. Najboljša

uvrstitev košarkarjev iz Cer-
kelj pa je bilo 3. mesto, na ka-
terem so bili v letih 2003 in
2009. Na turnirju v Ardresu
je letos nastopila tudi plesno-
navijaška skupina Korak iz
Cerkelj in popestrila dogaja-
nja na igrišču ves čas turnir-
ja. V letošnji pionirski ekipi
na turnirju v Ardresu so bili
Aljoša Golob, Luka Zupan,
Blaž Lipar, Tadej Verbič,
Martin Škrlec, Tine Zevnik,
Krištof Močnik, Luka Žibert,
Rok Jelič, Jaka Maradin, Žiga
Žepič, Gaber Ožegovič in
Gašper Tavčar, v vlogi trener-
ja pa jih je spremljal predsed-
nik društva Damjan Korošec.
Trener ekipe je sicer Anže
Brankovič.
Na mednarodnih turnirjih v
Franciji sta hkrati nastopili še
dve ekipi, in sicer mladinci
Ambrož Krvavec v Le Portelu
in pionirke v Oye Plage. Vsi
turnirji so se končali po za-
ključku naše redakcije, zato
rezultati še niso bili znani.

Košarkarji na turnirju 
v Franciji

Maja Bertoncelj

Uspešna sezona je tudi za
Nogometnim klubom Ve-
lesovo. Največji uspeh so si
na igrišču priigrala dekleta
do 17 let, ki so postale dr-
žavne prvakinje. Da bodo
najboljše v državi, je bilo
znano že dve tekmi pred
koncem prvenstva, po do-
mači zmagi proti drugou-
vrščenim Mariborčankam,
na koncu pa so pred njimi
imele kar devet točk pred-
nosti. 
Z igro deklet je bil zadovo-
ljen tudi trener Primož
Štrajhar, ki je po odločilni
tekmi z Mariborčankami
povedal: "Dekleta so si
zmago priborile z dobro
taktiko in disciplino." Ve-
čina deklet igra tudi za član-
sko ekipo Velesovo Kamen
Jerič, ki pa je sezono v prvi

slovenski ženski nogomet-
ni ligi končala na zadnjem
mestu. Člani NK Velesovo

pa so sezono v prvi Gorenj-
ski nogometni ligi končali
na tretjem mestu, za prvaki
lige Jeseničani in nogome-
taši Visokega. "Želja je bila
osvojiti drugo mesto. Ne
glede na vse, sezono oce-
njujem kot uspešno. Liga je
zelo izenačena in za napre-
dovanje moraš imeti že eki-
po za tretjo ligo," je dejal
trener Niko Dobrijevič.
V nogometnem klubu se
nadejajo še lepše prihod-
nosti z na novo zgrajenim
nogometnim centrom Ve-
lesovo, ki ga načrtujejo
odpreti jeseni. "Občina
Cerklje je v zadnjih dveh
letih veliko vložila v grad-
njo nove stavbe, tribune,
parkirnih prostorov in po-

možnega igrišča. Prav tako
pa se trudimo člani uprave
in vsi trenerji, saj smo v
dobrih dveh sezonah pove-
čali članstvo kluba kar za
tri ekipe. Klub trenutno
šteje 180 članov in članic,
ki nastopajo v enajstih raz-
ličnih starostnih selekci-
jah. V prvi slovenski ligi
igra tudi ekipa dečkov U14.
Na novo izvoljena uprava
se bo v tem mandatu trudi-
la, da članstvo povečamo
še za kakšno ekipo, zagoto-
vimo strokovne trenerje in
z dobrimi rezultati v nogo-
metu dostojno predstavlja-
mo občino Cerklje," pravi-
jo v NK Velesovo na čelu 
z novo predsednico Silvo
Dolinar.

Nogometašice državne prvakinje
Nogometašice do 17 let Nogometnega kluba Velesovo so najboljše v državi. Za jesen načrtujejo
odprtje novo zgrajenega nogometnega centra.

Športni dober dan poletju
V Cerkljah bo 18. junija prireditev Dober dan, poletje, dan
nore zabave in športnih iger. Začel se bo ob 9. uri s tretjimi
družinskimi gibalnimi uricami - Jecom sport, ki bodo brez-
plačne za vse udeležence, potekale pa bodo na športnem
igrišču za osnovno šolo Davorina Jenka. Od 11. do 20. ure
bosta nogometni in košarkarski turnir. Prijavite se lahko pre-
ko e-pošte luka@jecom.si ali po telefonu 031/301 250. Več
informacij o pravilih turnirjev dobite na spletni strani
www.jecom.si. Program prireditve bodo popestrili še s sre-
čelovom in žrebanjem nagrad. Če bo slabo vreme, bo prire-
ditev odpadla. M. B.

Janez Kuhar

Pred štirimi leti si je novo
vodstvo Rokometnega kluba
Cerklje za cilj postavilo z
doma vzgojenimi rokome-
taši napredovati iz druge v
prvo B državno rokometno
ligo. Novi trener je takrat
postal Jože Cuderman. Po
treh letih vodenja ekipe je

predlagal, da člansko ekipo
prevzame Domen Likozar,
sam je prevzel mlajše selek-
cije, Jure Zaplotnik kadete,
starejše dečke pa Matija
Mušič ob pomoči Robija Fa-
jona. Potem ko jim je lani
za končni uspeh zmanjkalo
nekaj izkušenj in tudi malo
sreče, jim je letos s trdim
delom v končnici prvenstva

uspelo med drugim obakrat
premagati edinega konku-
renta za naslov prvaka dru-
ge lige, ekipo Dol TKI
Hrastnik. 
Ob zaključku rokometne se-
zone je bila v športni dvora-
ni v Cerkljah slovesnost, na
kateri je predstavnik Roko-
metne zveze Slovenije RK
Cerklje podelil pokal za

osvojeno prvo mesto in zla-
te medalje, ki sta jih najbolj-
šim rokometašem druge
lige podeljevala tudi župan
občine Cerklje Franc Čebulj
in predsednik združenja
Druge državne rokometne
lige Slovenije Janez Martin-
čič. Za zmagovalno člansko
ekipo RK Cerklje so igrali
vratarji Rok Miščevič, An-
drej Ravnikar in Jure Werk
ter igralci Simon Zlatnar,
Bine Matičič, Primož Kor-
bar, Jure Ravnikar, Matija
Mušič, Milan Kavaš, Grega
Slak, Anže Rozman, Goran
Galamič, Rok Setnikar, tre-
nerju Domnu Likozarju pa
so se v članski ekipi občas-
no priključili mladi šest-
najstletni igralci Urban
Čimžar, Luka Stare, Matic
Korošec in Robin Markun. 
V prihodnji sezoni bodo to-
rej rokometaši Cerkelj igrali
v 1 B državni ligi, v kateri so
dvakrat že bili. Cilj članske
ekipe bo obstanek v ligi, v
mlajših selekcijah pa v RK
Cerklje želijo vzgojiti čim
več kvalitetnih mladih do-
mačih rokometašev. Ob tem
velja omeniti, da so v mini
rokometu na zaključnem
turnirju v Ljubljani letos
osvojili deveto mesto v Slo-
veniji.

Rokometaši v prvo B ligo
Rokometaši Cerkelj so v sezoni 2010/2011 osvojili prvo mesto v drugi
državni ligi in napredovali v ligo višje. 

Ekipa U17 Velesovega se je veselila naslova državnih prvakinj. / Foto: arhiv kluba

Člani so bili tretji v 1. Gorenjski nogometni ligi. / Foto: Maja Bertoncelj

Rokometaši Cerkelj s pokalom in medaljami za prvo mesto v drugi državni ligi / Foto: Grega Likozar

V nogometu je slavila ekipa rumenih. / Foto: arhiv društva

Košarkarski in nogometni maraton
V organizaciji ŠD Krvavec je 21. in 22. maja v Cerkljah pote-
kal Maraton 12 ur košarke in malega nogometa - Pozdrav po-
letju. Prvi dan so 12 ur igrali košarko, drugi dan pa še mali
nogomet. Športna dvorana je gostila več kot 140 igralcev.
Imena ekip so vzeli po vaseh cerkljanske občine, ki so bile
razdeljene na severne in južne. Ekipe s severnega predela ob-
čine so nosile modre majice, južne vasi pa rumene. Dogodek
je bil v prvi vrsti namenjen druženju in rekreaciji, igrali pa so
tudi za rezultat. Po dvanajstih urah košarke je bil rezultat kar
tesen, s 725 : 710 pa je zmagala ekipa modrih. V nogometu
je z rezultatom 65 : 72 slavila ekipa rumenih. M. B.

Ekipa pionirjev pred odhodom v Francijo / Foto: Ivan Draškič
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Maja Bertoncelj

S športom se ukvarja od
malih nog. Atletika, judo,
ples, gorsko kolesarstvo,
športno padalstvo ... Danes
je po športni plati predvsem
alpinistka in gorska reševal-
ka. Po srcu pripada goram.
Od leta 2002 tekmuje na
tekmovanjih Adventure
race, v cestnem kolesarstvu
pa je začela tekmovati lani.
Letos je kot edina ženska
uspešno nastopila na Dirki
okoli Slovenije (DOS). To je
36-letna Andreja Jagodic iz
Cerkelj.

Zakaj na Dirko okoli Slove-
nije?
"Že po naravi obožujem
vzdržljivostne športe, tako
da ni nič čudnega, da me je
začel zanimati tudi DOS.
Lani ob koncu sezone sem
to željo pojasnila trenerju
Miranu Kavašu, ga vprašala,
kdaj bi ga lahko peljala in
kako bi se to ujemalo z dru-
gimi dirkami. Resnično me
je presenetil z odgovorom,
ko je rekel, da sem priprav-
ljena že za prihodnje leto.
Takrat sem se odločila. Če
so sanje, če se ponudi pri-
ložnost, potem je to ta pot.
Trenerju resnično zaupam.
V tem primeru morda bolj
kot sama sebi." 

Kako so potekale priprave,
koliko ste trenirali ponoči?
"Cestno kolesarstvo treni-
ram po planih trenerja in s
tem sem nadaljevala, le da
sva plan nekoliko priredila
tej dirki. Do starta sem na-
redila okrog pet tisoč kilo-
metrov na kolesu in okrog
šeststo na trenažerju, pozi-
mi sem bazo nabirala tudi
po hribih. Za nočno kole-
sarjenje nisem posebej tre-
nirala, razen to, da smo šli
prekolesarit "diagonalo"
čez Slovenijo, od Ljutomera
do Kopra. Nočni trening je
bil v prvi vrsti namenjen
spoznavanju, kako se kole-
sari v soju luči spremljeval-
nega vozila, oskrbe s hrano
in pijačo iz vozila,.... Precej
nočnih izkušenj imam iz
tekmovanj Adventure race
in vem, kako ponoči funkci-
oniram."

Kakšni so bili občutki, ko
ste stali na startu, pred vami
pa 1138 km?
"Občutki tega dne so še zelo
živi. Kar začutim adrenalin.
Zadnji dnevi pred dirko so
zame vedno najtežji. Ko
sem čakala, da me pokličejo
na start, sem si že neskonč-
no želela, da grem. Lepo je
bilo videti veselje in navija-
ške vzklike, a sem res samo
še komaj čakala, da se za-
čne. Začutila sem pravo
olajšanje, ko sem se spustila
po rampi. Vedno komaj ča-
kam, da hrup popusti in da
se zlijem z naravo."

Kakšna je bila vaša taktika?
"Poglavitno pri tako dolgih
tekmah je pravilen tempo,
pravilna in redna prehrana,
zadosten vnos tekočine, pra-
va oprema. Pa čim dlje in
čim bolj uživati. Z nasme-
hom gre vse lažje."

Spremljala vas je ekipa. Kdo
je bil v njej?
"Ekipa "JA team" je bila su-
per ekipa in lahko sem sreč-
na, da sem jih imela ob
sebi. Res vsakemu posebej
hvala. Brez njih, brez tre-
nerja, njegovih planov in
napotkov, in še koga mi ne
bi uspelo oziroma vsaj ne
tako, kot mi je. Vodja ekipe
je bil Janez Ivo Pirnar, ki je
to dirko odpeljal že trikrat,
torej zelo izkušen član eki-
pe. Prav tako sta bila zraven
še Branko Novak in Vinko
Švab, ki sta bila kot ekipna
spremljevalca na DOS-u že
večkrat, ostali člani, Primož
Hostnik, Branko Vreček in
Joža Jagodic so bili prvič,
vendar so prav tako delovali
odlično in usklajeno." 

Najtežji trenutki?
"Na te kar pozabiš. Ostanejo
samo lepi. Morda zadnja
noč, ko nisem več vedela,
kako bi se usedla na kolo,
malo zaradi poškodb na
zadnjici, malo zaradi ra-
men, ki so me precej bolela.
Ampak se je tudi to dalo
prenesti. Bolečino moraš
samo sprejeti, pa gre."

Koliko ste spali, jedli?
"Drugo noč sem spala dva-
krat po petnajst minut, prav
tako tudi tretjo, skupaj torej
eno uro. S prehrano je bilo
malo težje. Tudi tu se toliko

poznam, da sem fantom
pred tekmo naročila, da me
morajo redno oskrbovati s
hrano, ker se lahko zgodi,
da mi enostavno nič ne pri-
ja in jo začnem zavračati.
Pri taki dirki pa tega seveda
ne smeš storiti. Temu sledi
samo še odstop. Na koncu
mi je bilo vprašanje, če bi
želela kaj pojesti, eno naj-
bolj sitnih vprašanj. Zdelo
se mi je, da vseskozi samo
jem."

Občutki v zadnjih kilome-
trih dirke in na cilju?
"Spomnim se, da sem pri
okrog tisoč kilometrih še
pomislila, da to pa res sploh
ni težko, pa da bo kmalu ko-
nec. Takrat se je začelo.
Zadnjica in ramena so ved-
no bolj bolela, zadnji etapi
sta se mi malo vlekli. Na ci-
lju pa v bistvu uspeha še ne
dojameš povsem. Bila sem
srečna, tako kot ostali v eki-
pi. Objemali smo se, voščili,
spili šampanjec,... Dosežek
potem z vsakim dnem po-
staja močnejši, počasi pride
za teboj. Moj prvi cilj je bil,
da pridem naokoli. Težko je
prvič reči, koliko boš peljal.
Prihodnjič pa si bom posta-
vila tudi časovni cilj."

Koliko časa po dirki se niste
usedli na kolo?
"En teden je bilo popolne
pavze, predvsem zaradi
zdravljenja zadnjice. Rame-
na so bila hvaležna za kakš-
no masažo, pa naspati se je
bilo treba. Drugače pa ni
bilo nobenih poškodb. Že
dva tedna po DOS-u sem
zmagala na cestni dirki Se-
beščan (državno prvenstvo)
in kronometru."

Je bil DOS vaša doslej naj-
težja športna preizkušnja?
"Težko rečem, katera preiz-
kušnja je bila najtežja. Tež-
ko primerjam DOS, Adven-
ture Race, alpinizem in
drugo. Vse je odvisno od
številnih dejavnikov, tudi
od opreme, vremena in
drugih pogojev. V določe-
nih trenutkih mi je bilo na
kakšni gori precej težje kot
na tej dirki. Tudi na sveto-
vnem prvenstvu v Kanadi,
na tekmi Adventure race, ki
je bila dolga tisoč kilome-
trov in je trajala sedem dni,
ni bilo lahko, sploh zaradi
obdobij slabega vremena.
Tam si sam, nimaš sprem-
ljevalne ekipe, vse, kar
imaš, imaš na sebi in v na-
hrbtniku." 

Vaše sporočilo vsem žen-
skam, ki bi se lotile kakšne
takšne preizkušnje?
"Naj ne oklevajo. Če verja-
meš v svoje sanje, so že na
pol uresničene. Sreča je na
strani pogumnih! Ženske
pa smo pogumne, kajne?"

Boste šli prihodnje leto zno-
va na DOS?
"Nisem še prepričana. Vse-
kakor imam namen to še
kdaj ponoviti, želja pa je
udeležiti se še kakšne podo-
bne dirke v tujini. Želja je še
mnogo, vendar je treba ve-
deti, da sem v prvi vrsti ma-
mica, da hodim v službo in
da je tu družina, ki mi po-
meni največ."

Daljši pogovor z Andrejo Ja-
godic lahko preberete na
spletni strani Gorenjskega
glasa.

Dva dni in pol na kolesu
Andreja Jagodic, edina ženska na letošnji Dirki okoli Slovenije. Prekolesarila je 1138 kilometrov, 
vmes pa spala vsega štirikrat po petnajst minut. 

V 2 dneh, 10 urah in 49 minutah je prekolesarila 1138 km. Veselje na cilju je bilo veliko.

Fo
to

: o
se

bn
i 

ar
h

iv

MIHA GROŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, fax: 04 25 25 859

GSM: 041 672 - 057

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

d.o.o

KLEPKLEPARSARSTTVVO IN KRO IN KROOVVSSTTVVOO

JENKJENKOO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

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

PRALNICA PERILA
Pavec Slavka, s. p.

Ul. 4. Oktobra 4
4207 Cerklje na Gorenjskem

tel.: 04/25 21 314

Sprejemamo oblačila za kemično čiščenje.
Peremo tudi odeje, gostinsko perilo in vse vrste zaves.

Maja Bertoncelj

Kegljanje, odbojka, tek. To so
glavne športne discipline, s
katerimi se ukvarjajo člani
ŠD Adergas, katerega pred-
sednik je Stanko Maček. "Ko
sem prevzel funkcijo pred-
sednika, je bil moj cilj, da bi
društvo čim bolje peljali na-
prej. Kmalu sem spoznal, da
bo denarja vedno manj, zato
sem želel, da čim več sredstev
pridobimo sami. To nam je
tudi uspelo. Približno tretjino
sredstev za delovanje društva
prispeva občina, preostalo pa
zberemo sami," je uvodoma
povedal Stanko Maček.

Društvo ima nekaj manj kot
sto članov. Ob občinskem
prazniku vsako leto organi-
zirajo tekmovanje v malem
nogometu, odbojki, keglja-
nju in metanju trojk. Aktiv-
ni pa so tudi v slovenskih li-
gah. Njihova ekipa kegljačev
tekmuje v tretji slovenski
ligi. V preteklem letu so bili

na svetovnem veteranskem
prvenstvu in med ekipami
osvojili 5. mesto, njihov keg-
ljač pa je bil med posamez-
niki v svoji kategoriji drugi.
Med najboljše se uvrščajo
tudi na raznih turnirjih.
Člani odbojkarske sekcije
društva igrajo v slovenskem
pokalnem tekmovanju. V 
letošnji sezoni so prišli do 2.
kroga, v katerem so izgubili
proti ekipi Astec Triglav.
Zelo aktivni pa so tudi v 
odbojki na mivki. Prirejajo
turnirje za že tradicionalen
Majaron pokal. Prvi je bil 4.
junija, drugi bo 9. julija
(oba v Preddvoru), tretji pa
20. avgusta v Domžalah.
Športno zelo aktiven pa je
tudi predsednik društva. 
Velja za enega boljših rekre-
ativnih tekačev, še posebej
na maratonski razdalji. Nje-
gov osebni rekord je 2:34:43
iz leta 2009. "V maratonu
sem od leta 1995. Vmes je
bilo zaradi poškodb nekaj
presledkov. V lanskem letu
sem odtekel dva maratona
(Rotterdam in Reggio Emi-
lia). Nastopal sem tudi na
tekmah Gorenjskega pokala
v rekreativnih tekih in v svo-
ji kategoriji osvojil skupno
prvo mesto," je Maček pove-
dal nekaj o svojih lanskih
dosežkih. Letos ima v na-
črtu maratone v Berlinu,
Ljubljani in za konec sezone
še maraton Reggio Emilia.
Na njem načrtuje končati
svojo tekmovalno pot. 
Nekaj besed je za konec do-
dal še o načrtih ŠD Adergas,
vezanih na infrastrukturo.
"Imamo igrišče za odbojko
in za mali nogomet, med-
tem ko bi bilo nujno treba
urediti del, kjer je igrišče za
tenis. To je velik trn v peti
našega društva," je pojasnil.

Šport v Adergasu
Člani ŠD Adergas uspešno nastopajo tudi na
tekmah državnega ranga.

Stanko Maček, predsednik
ŠD Adergas in znan 
gorenjski tekač rekreativec
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Ulica 4. oktobra 1
4207 Cerklje

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

ŠIVILJSTVO GRILC 

Šivanje po meri - vsa popravila oblačil.
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info@groselj.si

oblazinjeno pohištvooblazinjeno pohištvo

TAPETNIŠTVO
Viljem Grošelj s.p.
SALON  V+grošelj
Suhadole 57
1218 Komenda

- sedežne garniture
-
- tapiciranje kuhinjskih kotov,

klopi, stolov, vrat, navtike ...
- vzmetnice, okrasne blazine,

tabureji, stoli, sedalne vrece ...
- širok izbor materialov ...

izdelava po meri
- sedežne garniture
-
- tapiciranje kuhinjskih kotov,

klopi, stolov, vrat, navtike ...
- vzmetnice, okrasne blazine,

tabureji, stoli, sedalne vrece ...
- širok izbor materialov ...

izdelava po meri

Mladi prostovoljci so za svoje predano delo tudi letos 
prejeli priznanja Slovenske filantropije. Na fotografiji: Melita
Kropivnik, Janja Podlogar, Nataša Klopčič in Nina Jelič

Anita Stare

Zalog - Šolsko leto smo za-
čeli ekološko obarvano. Ne-
kaj zelenih misli in želja so
k nam prinesli malezijski
obiskovalci, koordinatorji
ENO projekta, v katerega
smo vključeni tudi zaloški
učenci in učiteljice. Skupaj
smo posadili drevo prijatelj-
stva in miru. Glavni cilji
tega projekta so ohranjanje
naravnega okolja, raziskova-
nje biodiverzitete ter varče-
vanje z vodo. Zavedamo se,
da lahko s premišljenimi de-
janji vplivamo na boljšo ka-
kovost okolja, v katerem živi-
mo. Skozi celo leto zato zbi-
ramo odpadni papir, udeleži-
li smo se tudi čistilne akcije.
Učenci so z učiteljicami, star-
ši in drugimi zaposlenimi na
šoli zbirali zaobljube o ekolo-
škem vedenju. Z njimi smo
se zavezali, da si bomo z do-
ločenimi ukrepi prizadevali
za zmanjševanje klimatskih
sprememb v svetu. 
Da nam ni vseeno za druge
ljudi, pričajo celoletne hu-
manitarne akcije, v katerih
zbiramo plastične zamaške
in prazne kartuše za Rdeče

noske. Kot vsako leto bomo
tudi letos poklonili zajeten
kup zvezkov za otroke iz so-
cialno šibkejših družin.
Svojo podporo nam z obiski
na šoli kažejo tudi starši. Le-
tos so se skupaj s svojimi
otroki udeležili delavnic 
ob dnevu šole. Gostili smo 
enajst mentorjev, ki so nam
predstavili svoja znanja. Do-
taknili smo se zdrave pre-
hrane, skrbi za živali in oko-

lja ter telesne aktivnosti.
Dodano vrednost k znanju
naših učencev nam prinaša
tudi tuji učitelj iz Zambije,
Stephen Moses Zulu. Učite-
ljice ugotavljamo, da so
učenci v njegovi družbi iz-
redno sproščeni, razumejo
veliko angleških besed, ne-
kateri starejši učenci že ko-
municirajo z njim v angle-
škem jeziku. Tudi letos so
učenci prebirali knjige za

bralno značko. Za nagrado
smo v goste povabili mla-
dinskega pisatelja Primoža
Suhodolčana, ki nas je s
svojo domišljijo in humor-
jem neizmerno zabaval.
Tako smo dobili dokaz, da
je lahko pisatelj tudi dober
humorist in pripovedovalec
zgodb. S svojim nastopom
nas je za trenutek odpeljal v
svet domišljije, kjer se pre-
malokrat ustavimo. 

Okolju prijazna rdeča nit pouka
V današnjem svetu je še kako pomembno, da ohranjamo odnos do sebe, drugih ljudi, živali in okolja.
In prav to je bila rdeča nit letošnjega šolskega leta tudi v podružnični šoli v Zalogu. 

Med lepimi trenutki leta je bilo tudi srečanje s pisateljem Primožem Suhodolčanom.

Maja Pintar

Cerklje - Shema šolskega
sadja (SŠS) je ukrep skupne
kmetijske politike EU v sek-
torju sadje in zelenjava. Na-
men tega ukrepa je ustaviti
trend zmanjšanja porabe
svežega sadja in zelenjave v
Sloveniji in hkrati vplivati in
omejiti naraščanje pojava
prekomerne telesne teže in
debelosti pri otrocih. Preko-
merna telesna teža povečuje
tveganje za nastanek števil-
nih bolezni sodobnega časa,
kot so sladkorna bolezen,
srčno žilne bolezni, prebav-
ne težave in rakava obolenja.
Tudi učenci na naši šoli so v

zadnjem desetletju težji,
slabšega zdravja in imajo
več kariesa v zobeh. Zato
smo se odločili, da pristopi-
mo k temu ukrepu. Agenci-
ja RS za kmetijske trge in
razvoj, ki koordinira SŠS po
slovenskih šolah, je vsake-
mu učencu namenila 6 ev-
rov za sveže sadje ali zele-
njavo v enem šolskem letu. 
Vodstvo šole je ukrep SŠS
podprlo. Izdelali smo načrt
in spremljajoče aktivnosti
za izvajanje projekta. Pros-
tovoljno smo pripravljali
sveže sadje in zelenjavo ter
spremljajoče aktivnosti.
Učenci so se o koristnosti
uživanja svežega sadja in ze-

lenjave pogovarjali na od-
delčnih urah, izdelali so zgi-
banke o sadju in zelenjavi,
ki so jih delili med učence.
Udeležili so se praktičnih
delavnic o uporabi in pripra-
vi sadja in zelenjave. Učenci
novinarji so pripravili pri-
spevek za objavo na šolskem
radiu. Nekateri izmed njih
so si ogledali sadovnjak in
vrtnarijo Artičoka ter spo-
znali, kako se katero sadje
in zelenjava prideluje in
konzervira. Učenci v podalj-
šanem bivanju so izdelali
lutke sadežev in z njimi od-
igrali in zapeli na predstavi.
Pri izbiri smo skušali ponu-
diti čim več različnega sadja

ali zelenjave, ki je sloven-
skega porekla ali biološko
pridelano. Starši so bili  sez-
nanjeni s SŠS in jo podprli.
Ker pa se naša šola obnaša
trajnostno, smo želeli dobiti
tudi kakšnega dobavitelja
sadja iz neposredne okolice
šole, vendar nam do danes
to še ni uspelo. 
Projekt SŠS je sedaj skoraj
končan. Dobili smo veliko
dobrih izkušenj in idej za
delo v prihodnje. Na jedilni-
ku šolske prehrane bo tudi v
prihodnjih letih zadosti sve-
žega sadja in zelenjave, ki
bosta enakomerno porazde-
ljena pri šolski malici, kosi-
lu in popoldanski malici. 

Brezplačno sadje za učence
Učenci na OŠ Davorina Jenka Cerklje in podružnični šoli v Zalogu so tudi v letošnjem šolskem letu
vsak ponedeljek prejeli brezplačno sadje iz Sheme šolskega sadja.

Cerklje

Zlato priznanje za mladinski pevski zbor
Pevci mladinskega pevskega zbora OŠ Davorina Jenka in
združena otroška zbora iz matične in podružnične šole v
Zalogu so se konec maja v Žireh udeležili regijskega tekmo-
vanja otroških in mladinskih zborov Gorenjske in navdušili
z nastopi. "Mladinski zbor je prejel zlato priznanje, otroški
pa srebrno, in ker smo se tekmovanja letos udeležili prvič,
je to za nas še toliko večji dosežek," je povedala profesorica
glasbe in zborovodkinja šolskih pevskih zborov Irma Moč-
nik in dodala, da jih je priznanje spodbudilo, da se bodo pri-
hodnje leto prijavili tudi na državno tekmovanje. So pa mla-
di šolski pevci sredi maja navdušili še z enim projektom. Ob
dnevu družin so namreč uprizorili muzikal Vaška Banda, ki
ga je napisala Lucija Košnik, nastajal pa je vse od lanskega
poletja. Zaradi dobrega odziva obljubljajo, da ga bodo 
ponovno uprizorili spet ob začetku prihodnjega leta. J. P. 

Pevci mladinskega zbora so navdušili tudi v muzikalu 
Vaška banda.

Cerklje 

Prostovoljstvo je zakon
Ob letošnjem mednarodnem letu prostovoljstva so na OŠ
Davorina Jenka Cerklje izpeljali rekordno število dobrodel-
nih akcij. Na šoli so s prostovoljstvom začeli pred šestimi
leti, med prvimi v Sloveniji, in še danes so po obsegu pros-
tovoljnih dejavnosti med šolami v samem vrhu. "V krožku
sodeluje skoraj trideset učencev iz različnih razredov, sode-
lujemo pa pri različnih akcijah - od učne pomoči, do obisko-
vanja starejših, zbiranja sredstev za socialno šibkejše in po-
moči živalim. Učenci imajo s tem veliko veselja, energije in
različnih idej, kar sami dajejo pobude in radi sodelujejo.
Materialnih nagrad za njihovo delo sicer ni, nam pa ostaja
veliko zadovoljstvo," pravi mentorica mladih prostovoljcev
Milica Jesenovec. "Prostovoljstvo je zakon zato, ker veš, da
si nekomu pomagal in naredil dobro delo," pravi Nina Jelič,
ki je v tem letu opravila več kot 300 ur učne pomoči učen-
cem nižjih razredov. Da se vse dobro tudi povrne z dobrim,
je prepričana tudi osmošolka Janja Podlogar. Učenci, pred-
vsem pa učenke, so letos tako med drugim sodelovali v pro-
jektih Sadeži družbe, Drobtinica, Tudi ti si delček istega sve-
ta, obiskali so starejše občane, prodajali koledarje za Boljši
svet, se s projektom Od kruha do vode odpravili celo v Bru-
selj, pred dnevi pa so sodelovali tudi na festivalu prostovolj-
stva, ki ga je organizirala Slovenska filantropija. J. P.
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VROČE CINKANJEVROČE CINKANJE
AVSTRIJA
Matjaž Golob s.p.
Gsm: 041 662 810
www.cinkanje.com

Še vedno nudimo bogat izbor 

rastlin za grobove in gredice.

VRTNARIJA JENKO
Trata pri Cerkljah 18
Tel.: 04/25 22 666, 041 500 860

JDJ - AVRIKELJ, d.o.o., Spodnji Brnik 30, Cerklje

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

Alto plus 

Britof 135, Kranj

Tel.: 0590/34 000

Fax: 0590/34 001

e-pošta: info@demaco.si

www.demaco.si

● popravilo vseh vrst 

telefonov
● dodatna oprema za 

GSM aparate
● PC servis
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Jasna Paladin

Adergas - Slavko Kalan,
župnik v župniji Velesovo,
namerava nekdanjemu sa-
mostanu v Adergasu povr-
niti poslanstvo, ki ga je ne-
koč že imel. Redovnice do-
minikanke so se pred več
stoletji, ko so še delovale tu,
ukvarjale prav z mladino.
Samostana sicer že dolgo ni
več, a približno 3800 kva-
dratnih metrov bivalnih po-
vršin, ki so že zdaj bile na-
menjene mladini, bo v pri-
hodnjih dveh letih dobilo
povsem novo vsebino.
"Že moj predhodnik Peter
Miroslavič se je odločil, da
bomo celotno stavbo s sa-
mostanom obnovili, najprej
za potrebe cerkve, nato pa
tudi za izobraževanje. V bis-
tvu le nadaljujem njegovo
delo, bi pa rad ta dom oboga-
til z različnimi dejavnostmi
in ga uredil v mladinski cen-
ter celotne gorenjske regije.
Mladinski center v teh pros-
torih sicer deluje že zdaj, a
želimo si ga razširiti za vso
mladino, ne le romarje in

udeležence duhovnih vaj,"
pravi Slavko Kalan in doda-
ja, da bodo v centru zato iz-
vajali najrazličnejše dogod-
ke in delavnice - kulturne,
etnološke, kuharske, prav-
ljične, slikarske in druge. 
V prostorih nekdanjega sa-
mostana bodo ohranili se-
danjih 80 ležišč, a bodo
sobe prenovili, posodobili

in jim dodali nekaj kopal-
nic. Prvi korak v načrtovani
prenovi pa je obnova prosto-
rov za župnika in njegovo
gospodinjo v pritličju ne-
kdanjega samostana. Sledi-
la bo zamenjava oken in
ogrevanja, ki je že zastarelo
in posledično potratno, zato
so se odločili za ogrevanje
na lesne sekance.

Župnik pa ima željo in na-
men urediti tudi muzej. "V
vseh teh letih, stoletjih, je
bilo veliko odnesenega ali iz-
gubljenega, a ogromno je
tudi ohranjenega. Omare,
slike, knjige, stare orgle - vse
to ima neprecenljivo vred-
nost, zato si želim urediti
vsaj eno muzejsko sobo," še
pravi župnik Kalan.

Samostan bodo obnovili
Nekdanji samostan v Adergasu bodo obnovili in uredili v mladinski center, ki bo z najrazličnejšimi
dejavnostmi namenjen vsej mladini. Lotili so se tudi že prenove centralne kurjave in prostorov za 
osebje župnišča.

Prostori samostana bodo po prenovi namenjeni mladini. Župnik Slavko Kalan

Najstarejši motor je vozil Tomaž Stare s Spodnjega Brnika
in sicer BMW 51/3, letnik 1953.

Cerklje

Peter Slatnar državni prvak med veterani
Peter Slatnar iz Cerkelj je februarja letos dopolnil
enainsedemdeset let, a je še vedno zelo uspešen v lovskem
streljanju na glinaste golobe in tarčo. Lani septembra je na
državnem prvenstvu na strelišču Kunšperk v Bistrici ob Sotli
zmagal med veterani v kategoriji lovski stav na glinaste
golobe in v kombinaciji v streljanju na glinaste golobe in v
tarčo srnjaka. Letos pa je zmagal že na treh tekmovanjih, in
sicer v Medvodah, na tekmovanju Lovske družine Kamnik in
na Štefanji Gori. Skupaj je na vseh tekmovanjih osvojil več
kot 150 kolajn in več kot 60 pokalov. Strelstvo je zanj velika
sprostitev. Njegova strelska pot je zelo zanimiva: leta 1954
je pri strelskem društvu Tabor Cerklje začel športno streljati
z zračno puško in malokalibrskim orožjem, po letu 1968 
pa se je posvetil streljanju na leteče in premikajoče tarče.
Najprej je uspešno tekmoval za Cerklje, nato pa je začel 
tekmovati za Lovsko družino Udinboršt Naklo. J. K. Peter Slatnar je doslej osvojil že 150 kolajn in 60 pokalov.

Janez Kuhar 

Cerklje - Najstarejši motor
letošnje že 58. prvomajske
paradne vožnje, ki jo je v le-
pem in sončnem vremenu
uspešno organiziralo AMD
Cerklje, je vozil Tomaž Sta-
re s Spodnjega Brnika, in si-
cer BMW 51/3, letnik 1953.
Številni udeleženci so si ga
z zanimanjem ogledali, pri-
jazni Tomaž pa je odgovar-
jal na številna vprašanja v
zvezi z motorjem. Najstarej-
ši osebni avto pa je vozil
Jani Sajovic iz Cerkelj, in si-
cer VW kombi, izdelan leta
1962. Številni gledalci ob
cesti, kjer je potekala letoš-
nja paradna vožnja, so vide-
li najnovejša osebna vozila

najrazličnejših znamk ter
najrazličnejše znamke mo-
torjev. Letos je v povorki po
besedah predsednika AMD
Cerklje Zdravka Novaka so-
delovalo petinšestdeset mo-
toristov in devetdeset oseb-
nih vozil. Zelo dobro je bilo
poskrbljeno tudi za varnost
vseh udeležencev paradne
vožnje, za kar so poskrbeli
gasilci iz gasilskih društev
cerkljanske občine. Člani
AMD Cerklje, ki združuje
535 članov, vsako leto poleg
paradne vožnje med dru-
gim v septembru pripravijo
tudi trening varne vožnje z
Branetom Küzmičem, ob
začetku pouka pa skrbijo za
varno pot osnovnošolcev do
šole.

Najstarejši motor 
je vozil Tomaž Stare



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 

Brušenje stekla, fazetiranje stekla in ogledal, 
peskanje stekla, izdelava izolacijskega termopan stekla,

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

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

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

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

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

Delo na polju in vrtu je v polnem teku, 
zato vam po ugodnih cenah nudimo bogat izbor 

semenskih vrečk  vrtnin, zemljo, korita 
in sadike za nasajanje ter še mnogo drugega.

Do 16. 6. vam nudimo 10% popust na vse
zemlje iz zaloge - do razprodaje zalog.

Novost v Kmetijski zadrugi Cerklje je 
PRENOVLJENA TRGOVINA V VOKLEM. V mesecu juniju 

in juliju vam še posebej ponujamo ugodne nakupe v vseh 
naših poslovalnicah. Za vsakega se bo našlo kaj.

V tokratni akcijski ponudbi bomo imeli razna škropiva in krmila, 
artikle podjetja Scala za boljše delo v hlevu, Mineral za vzdrževanje 

kondicije rastlin in nekaj iz gradbeništva.

IZ NAŠEGA PROGRAMA:
PROGRAM ZA KMETIJSTVO 

● Odkup in prodaja mleka ● Odkup in prodaja živine
● Odkup in prodaja poljščin ● Krmila ● Gnojila ● Kmetijska

semena ● Program za varstvo rastlin ● Več vrst 
profesionalnih čistil za mlekovode in sredstev za odpravljanje

težav pri živalih iz proste prodaje.

Jasna Paladin

Trata pri Velesovem - Tra-
tarjeva mama se je na Trato
s Štefanje Gore preselila pri
svojih 22 letih, ko se je po-
ročila, in vse njeno življenje
je zaznamovalo trdno delo
na kmetiji.
"Naša mama je delala res od
jutra do večera in prav delo
jo je vse življenje držalo po-
konci. Bila je temelj te kme-
tije, ne glede na to, da je ro-
dila trinajst otrok, od tega le
zadnjo hčerko v porodnišni-
ci. Trije so umrli še kot do-
jenčki, deset pa nas je živih
še danes. Zdaj na stara leta
se bolj drži hiše in huje kot
to, da bolj slabo sliši in težje
hodi, je zanjo to, da ne more
več toliko delati," pravi sin
Ciril, ki za mamo danes skr-
bi skupaj s svojo ženo. Prav-
zaprav kaj dosti pomoči ne
potrebuje, saj se vsako jutro
sama uredi ter sem in tja
tudi še kaj skuha. Še vedno
rada spremlja delo na kmeti-
ji in danes jo najbolj navdu-
šuje prav to, da je vse nareje-

no tako hitro. V njeni mlado-
sti so večino kmečkih opravil
opravili ročno in s pomočjo
konjev, precej lažje pa je bilo
od leta 1973, ko so pri kmeti-
ji kupili prvi traktor. 
Angela Grilc, ki je nekdaj da-
leč naokoli slovela tudi po
tem, da je spekla odličen
kruh, danes še vedno rada
bere in gleda televizijo, vese-
la pa je vsakega obiska pri
hiši. Ohranila je dober spo-
min in ostaja nadvse skrom-
na, kakršna je že vse svoje
življenje. Počitnic si nikdar
ni privoščila, pravzaprav je
bil njen edini dopust tridnev-
ni oddih s sestro in vnuki na
bližnjem Krvavcu. Tudi da-
nes velikih želja nima, le da
bi bilo zdravje in da bi se
družina čim večkrat zbrala
skupaj.
Zato je bila še toliko bolj ve-
sela ob praznovanju svojega
90. rojstnega dneva, ko se
je pred domačo hišo zbrala
njena velika družina - vseh
deset otrok ter kar 48 vnu-
kov in pravnukov. Domači
so ji ob visokem jubileju po-

klonili v les vžgano življenj-
sko zgodbo v verzih skupaj
s fotografijami vseh njenih

otrok, zdravja in dobrega
počutja pa ji je prišel voščit
tudi župan Franc Čebulj.

Delala je od jutra do večera
Angela Grilc, po domače Tratarjeva mama, je pred dobrim mesecem dopolnila 90 let. Na praznovanju
se je zbrala njena velika družina, ki šteje kar 10 otrok, 22 vnukov in 26 pravnukov. 

Simona Vodlan

Cerklje - Doživetja se je ude-
ležilo 110 učencev z enajstih
šol (cerkljansko šolo je sku-
paj z učiteljico zastopalo de-
vet učencev), med njimi
tudi učenci šole iz avstrij-
skih Visokih Tur. Delavnica
je potekala v okviru projekta
Nature Experience - Brez-
mejna doživetja narave, v
katerem sodeluje tudi Obči-
na Cerklje, delno pa ga sofi-
nancirata Evropska unija, in
sicer iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj, in
Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno
politiko.
Po jutranjem zboru so se
učenci s svojimi učitelji naj-
prej odpeljali na izlet v doli-
no Bohinj, kjer jim je Janez
Grašič predstavil značilnosti
Triglavskega narodnega
parka. V Bohinju je za po-
sebno doživetje poskrbela
vožnja s turistično ladjico
po Bohinjskem jezeru. Na-
ravo so mladi doživljali in jo
spoznavali z opazovanjem
življenja v vodi in ob njej,

zavzeto pa so poskušali tudi
zdravilne rastline ob jezeru.
Po dobrem kosilu so se pol-
ni energije zbrali pred festi-
valno dvorano na Bledu,
kjer so pustili prosto pot
svoji domišljiji in ustvarjal-
nosti, saj so z motivi Tri-
glavskega narodnega parka
porisali cesto pred dvorano. 

Dan za učence je združil
otroke in odrasle v čudovi-
tem naravnem okolju, pri-
nesel nova poznanstva,
predvsem pa obogatil vede-
nje o naravi.

Dan za učence
Učenci Osnovne šole Davorina Jenka so se
udeležili celodnevnega doživetja v Triglavskem
narodnem parku pod naslovom Dan za učence.

Angeli Grilc je za devetdeseti rojstni dan prišel voščiti tudi
župan Franc Čebulj.
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PROGRAM ZA DOM IN VRT 
● Sadike ● Lončnice ● Gnojila ● Program za varstvo rastlin 

● Orodje za dom in vrt ● Hrana in oprema za male živali 
● Gradbeni program ● Program za ekološko vrtnarjenje 

● Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij (domači
rezanci, keksi, vino, jabolka ...)




