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Trata pri Velesovem – Letoš
nja slovesnost ob občinskem 
prazniku je v petek, 17. sep
tembra, potekala na Trati pri 
Velesovem, ob novozgraje
nem krožišču, ki so ga ob tej 
priložnosti tudi predali na
menu.
Kulturni program prireditve 
so popestrili člani Godbe 
Cerklje, recitatorja Angelca 
Maček in Franci Sirc iz 
KUD Pod lipo Adergas ter 
Daniela Močnik iz Kluba Li
berius. Glavna pozornost pa 
je bila namenjena letošnjim 
nagrajencem. 
Letošnje najvišje priznanje, 
velika plaketa, je šlo tokrat v 
roke članom Čebelarskega 
društva Cerklje, ki je lani 
praznovalo stoletnico obsto
ja. Danes društvo šteje več 
kot osemdeset čebelarjev, ki 
čebelarijo z okoli devetsto 
čebeljimi družinami ter skr
bijo za ohranjanje tradicije 
čebelarstva, svoje znanje pa 
prenašajo tudi na mlajše ro
dove. Priznanje je prevzel 
predsednik društva Miha 
Štular.
Malo plaketo so si s huma
nitarnim delom prislužili v 
župnijski Karitas. Pomoč 

posameznikom v stiski nu
dijo v različnih oblikah, po
membno vlogo pa so odigra
li tudi v času epidemije, ko 
so še posebej izkazali svojo 
dobrodelnost in nesebično 
pomoč soobčanom. 
Podelili so tudi pet priznanj. 
Ob 70letnici delovanja ga je 
prejelo Prostovoljno gasil
sko društvo Spodnji Brnik  
Vopovlje. Anton Gubanec 
ga je prejel za prizadevno in 
dolgoletno delo v Konjeni
škem društvu Krvavec, Ivan
ka Stare pa za 60letni do

prinos h glasbeni kulturi. 
Priznanje je prejela tudi 
Saša Gerkman, in sicer za 
delo v prostovoljstvu, pri 
cerkljanskem oratoriju in 
povezovalno delovanje na 
področju rokodelstva. Po
smrtno priznanje pa so po
delili zdravniku dr. Jožu Bo
hincu (1901–1995), ki so ga 
v času njegovega delovanja v 
Cerkljah in okolici poznali 
kot pravega ljudskega zdrav
nika. Priznanje sta prevzeli 
hčeri Marinka Furlan in 
Alenka Bohinc.

Podelili so tudi spominsko 
plaketo. Ta je šla v roke Vla
sti Košnik Škrjanc za 30le
tno strokovno delo v OŠ Da
vorina Jenka v Cerkljah. 
Sprva je delovala kot šolska 
psihologinja, nato pa oprav
ljala tudi delo pomočnika 
ravnatelja in vodje Vrtca 
Murenčki. 
Zbrane je na občinski slove
snosti pozdravil tudi župan 
Franc Čebulj. 

Povezovanje je edina 
pot k uspehu
Ob letošnjem občinskem prazniku so v Cerkljah podelili veliko in malo plaketo, priznanja ter 
spominsko plaketo.

Prejemniki letošnjih občinskih nagrad in priznanj z županom Francem Čebuljem
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Cerklje – V Cerkljah so ob 
občinskem prazniku uradno 
odprli novo krožišče na Tra
ti. Po besedah župana Fran
ca Čebulja je investicija stala 
slabih petsto tisoč evrov, v 
znesek pa sta všteta izgrad
nja vodovoda na tem delu in 
urejanje meteorne kanaliza
cije, s katero so imeli v pre
teklosti precej težav. »Pred
vsem tisti, ki se vsakodnev
no vozite tukaj okoli, ste 
sami najbolj občutili, da je 
bilo to eno najnevarnejših 
križišč v občini,« je povedal 
Čebulj. 
Krožišče krasi maketa gradu 
Kamen, ki se je nekoč dvigal 
nad Adergasom. Maketa je 
delo kovača Milana Šinkov
ca. V okolici so v preteklih 
mesecih gradili in obnavljali 
tudi drugo komunalno in
frastrukturo. Tako je v Vele
sovem potekalo urejanje 
struge Raguščice in cestne 
infrastrukture, kar je stalo 
455 tisoč evrov, dela v Češ
njevku pa še dodatnih šest
deset tisočakov.
Gradnja komunalne infra
strukture poteka tudi dru
god. "Na Pšati smo zgradili 
celotno sekundarno kanali
zacijo ter obnovili vodno in
frastrukturo. Tudi v Poženi
ku smo v južnem in vzho

dnem delu zgradili kanaliza
cijo, obnovili vodno infra
strukturo, hkrati pa smo na 
tem delu gradili tudi krvav
ški vodovod in naredili tudi 
že prevezave na nov vodo
vod. Vodovodno infrastruk
turo smo obnovili tudi v 
Šmartnem, zgradili javno 
razsvetljavo, poleg tega pa v 
celoti preplastili cestišče do 
Glinj proti Šmartnemu do 
uvoza za Dom Taber. Celo
ten projekt je zajemal grad
njo fekalne kanalizacije v 
vseh treh vaseh, obnovo vo
dovoda, gradnjo javne raz
svetljave ter opornih zidov 
in postavitev ograj, pogod
bena vrednost del pa znaša 
1,35 milijona evrov z DDV," 
je pojasnil cerkljanski žu
pan. 
Gradnje kanalizacije in ob
nove vodovodne infrastruk
ture so se lotili tudi v Pše
nični Polici, kjer so uredili 
tudi pločnik in meteorno 
kanalizacijo. Celotna vre
dnost projekta, ki je v za
ključni fazi, je znašala 1,09 
milijona evrov z DDV. 
Spomladi so začeli graditi 
kanalizacijo in obnavljati vo
dovodno infrastrukturo ter 
graditi javno razsvetljavo 
tudi v Dvorjah proti Gradu 
Strmol. 

Gradijo  
infrastrukturo
V občini še naprej gradijo kanalizacijo in 
obnavljajo komunalno infrastrukturo.

Odprtje krožišča na Trati. Odprtja druge komunalne 
infrastrukture je preprečila epidemija covida-19. 
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Cerkljanska tržnica
Pred Osnovno šolo Davori
na Jenka Cerklje je v sodelo
vanju Zavoda za turizem 
Cerklje in Občine Cerklje 
zaživela cerkljanska tržnica.
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AKTUALNO 

Soočeni z izzivi
Ravnatelj Osnovne šole Da
vorina Jenka Cerklje Boštjan 
Mohorič je ob začetku 
novega šolskega leta sprego
voril o izzivih epidemije, in
vesticijah v šoli in tudi 
reševanju prostorske stiske.
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ZADNJA

Obletnica posvetitve
Župnijska cerkev Marijinega 
oznanjenja v Adergasu 
beleži 250. obletnico po
svetitve.
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MLADI

Imetje radi domovino
Učencem sta o svojih pre
tresljivih izkušnjah, ki sta jih 
kot mlada človeka doživela 
med drugo svetovno vojno, 
spregovorila Sonja Vrščaj in 
Vlado Guna.
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Voda je 
najosnovnejša 
dobrina
Župan Franc Čebulj je 
spregovoril tudi o gradnji 
krvavškega vodovoda.
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Še veliko  
potenciala
Pogovarjali smo se z novo 
direktorico Zavoda za turizem 
Natašo Ovsenek. 
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Cerklje pod Krvavcem je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI K
Aleš Senožetnik 

NOVINARJI: 
Maša Likosar, Aleš Senožetnik

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar d.o.o.

TEH NIČNI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl

OGLAS N O TR ŽE NJE
Janez Čimžar, GSM: 041 704 857
janez.cimzar@g-glas.is
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Maša Likosar

Cerklje – Cerkljansko tržni-
co je bilo moč obiskati že 
dvakrat – zadnjo soboto v 
avgustu in septembru. "Ker 
je tradicionalni Rokov sejem 
zaradi aktualnih razmer v 
zvezi s covidom-19 težje iz-
vedljiv, smo se odločili, da 
domačinom ponudimo tr-
žnico, kjer se lahko seznani-
jo z lokalnimi ponudniki in 
bogato kulturno, ustvarjalno 
ter športno dejavnostjo v 
naši občini," je povedala Na-
taša Ovsenek, direktorica 
Zavoda za turizem Cerklje. 
Ob tem je cerkljanski župan 
Franc Čebulj še pojasnil, da 
je bila cerkljanska tržnica 
tudi uvod v občinsko pra-
znovanje. "V dogovoru z 
osnovno šolo smo se odloči-
li, da tržnico pripravimo pod 
gorenjskim kozolcem, ki se 
je lepo umestil v prostor in 
je bil postavljen že spomla-
di," je dejal župan. 
Poleg ponudbe raznovrstnih 
pridelkov in izdelkov je na-

men tržnice privabiti doma-
čine in obiskovalce iz okoli-
ce in jih zadržati v njihovih 
krajih čim dlje, zato bodo ob 
sami tržnici vedno organizi-
rali spremljevalni programi. 
Na prvi tržnici so se hkrati z 
lokalnimi ponudniki in dru-
štvi predstavili še Društvo 
kmečkih žena z dobrotami, 

Društvo upokojencev Cer-
klje, Center za trajnostni ra-
zvoj podeželja Kranj z degu-
stacijo pitne vode, Ljudska 
univerza Kranj s kolesom 
sreče, Mestna knjižnica 
Kranj – enota Cerklje z Mo-
drim psom, Družinski in 
mladinski center Cerklje z 
aktivnimi igrami, Atletski 

klub Cerklje s poligonom in 
drugi. Obiskali so jih zeli-
ščarica, čebelar in klekljari-
ca, videti je bilo moč izdelo-
valca košev pri delu in šiva-
ne izdelke ustvarjalk. Pri-
družili so se tudi ponudniki, 
ki se udeležujejo Tržnice 
Pod Jenkovo lipo, ki poteka 
vsakega enajstega v mesecu.

Cerkljanska tržnica
Zavod za turizem Cerklje v sodelovanju z Občino Cerklje pred Osnovno šolo Davorina Jenka 
organizira cerkljansko tržnico, ki je bila avgusta prva tovrstna. Naslednja bo v soboto, 23. oktobra.

Cerkljanska tržnica bo odprta predvidoma enkrat do dvakrat mesečno. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Cerklje – Na Festivalu pitne 
vode so obiskovalci okušali in 
ocenjevali deset vzorcev vod, 
ki so bili zajeti na celotnem 
območju KSA. Med vzorci sta 
bila dva vzorca avstrijskih 
voda, in sicer iz Štajnerjevega 
izvira in Murijevega studenca, 
poleg tega pa še vzorci vode iz 
izvira pri Ahacu, jezerske sla-
tine, vodovoda Škrjančevo, 
studenca z Ambroža pod Kr-
vavcem, voda iz vrtine v Poto-
ku, vodovodna voda v Cer-
kljah, vzhodni izvir pri gradu 
Strmol in izvir pri cesti v Pod-
lebelci v dolini Kokre. 
"Namen okušanja je, da ljudje 
spoznajo, da ni vsa voda ena-
ka. Pri tem je zanimivo, da 
običajno prepoznajo vodo, ki 

jo redno pijejo," je pojasnil 
Uroš Brankovič iz Centra za 
trajnostni razvoj podeželja 
Kranj, partnerja projekta, ki 
skupaj s člani Jamarskega 
društva Kamnik raziskujejo 
kvaliteto podzemnih in izvir-
skih voda ter njihovo ogrože-
nost.
Glasovanje je bilo anonimno, 
kar pomeni, da udeleženci 
niso vedeli, kateremu viru pri-
pada vsak od desetih vzorcev 
vode. "Največ glasov je prejel 
Štajnerjev izvir iz avstrijskega 
dela Koroške. Med bolje oce-
njenimi so bili še trije domači 
vzorci iz občine Cerklje, in si-
cer: studenec z Ambroža pod 
Krvavcem, vodovodna voda iz 
Cerkelj in vzhodni izvir pri 
gradu Strmol," je še povedal 
Brankovič. 

Domači vzorci vode 
med bolje ocenjenimi

V Cerkljah je v okviru projekta Mreža vodnih poti 
v Kamniško-Savinjskih Alpah (KSA) potekal 
Festival pitne vode. 

Na Gorenjskem pri projektu sodelujejo občine Jezersko, 
Preddvor in Cerklje, kjer je konec avgusta potekal Festival 
pitne vode. / Foto: Tina Dokl
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Cerklje – Center za krepitev 
zdravja Kranj, ki deluje v 
okviru kranjskega zdravstve-
nega doma, je nedavno na 
igrišču ob Osnovni šoli Da-
vorina Jenka v Cerkljah pri-
pravil delavnico, na kateri so 
si lahko obiskovalci izmerili 
krvni tlak in krvni sladkor 
ter z različnimi vajami pre-
izkusili svojo fizično 
priprav ljenost. 
"Obiskovalci se preizkusijo 
v vajah za gibljivost in za 
moč, opravijo tudi test hoje 
in ravnotežja. Gre za stan-
dardiziran preizkus, kar po-
meni, da jih na podlagi re-
zultatov razvrstimo v tri ka-

tegorije, in sicer podpov-
prečno, povprečno ali nad-
povprečno za njihovo staro-
stno skupino," nam je pove-

dal Žiga Lipar, fizioterapevt 
iz kranjskega zdravstvenega 
doma, ki je obiskovalce vodil 
skozi vaje. Obiskovalcem je 

bila na voljo posebna tehtni-
ca za merjenje telesne sesta-
ve, ki pokaže, kolikšen del 
telesne mase predstavljajo 
mišična, kostna in maščob-
na masa ter kolikšen je de-
lež vode. "Tudi na ta način 
vidijo, kaj bi še veljalo izbolj-
šati," nam je še povedal Li-
par, ki je sicer dodal, da so 
bili z obiskom tako v Cer-
kjah kot tudi drugod, kjer so 
organizirali takšen dogodek, 
zadovoljni. "Kot kaže, se lju-
dje radi udeležujejo takšnih 
dogodkov, saj so prepoznali 
pomembnost gibanja in 
zdravega načina življenja, 
kar je še posebno razveselji-
vo v času epidemije," je za-
ključil Lipar.

Dan za krepitev zdravja
Center za krepitev zdravja Kranj je tudi v Cerkljah organiziral Dan za krepitev zdravja, na katerem so 
obiskovalci lahko preizkusili svojo telesno pripravljenost.

Obiskovalci so se preizkusili v različnih vajah.

Tam se je zaradi predsedo-
vanja Slovenije EU mudilo, 
a je izvajalec, gradbeno pod-
jetje Pirc, po županovih be-
sedah učinkovito in kvalite-
tno opravil delo. Dela so 
tudi na tem področju v za-
ključni fazi in bodo končana 
do konca prihodnjega leta, 
pogodbena vrednost pa zna-

ša 618 tisoč evrov z DDV.
"Letos imamo v načrtu tudi 
gradnjo krajšega odseka ka-
nalizacije na Spodnjem Br-
niku, tudi v Zalogu začenja-
mo gradnjo pločnikov, prav 
tako v Adergasu pri samo-
stanu. Končno smo se tudi z 
Direkcijo za vode dogovorili, 
da bodo investirali v sanaci-
jo opornega zidu in komple-
tno regulacijo struge Pože-

nik–Šmartno. Izvajalec del 
je koncesionar Hidroteh-
nik," o načrtih pravi Čebulj. 
Pred zaselkom Trate v Zalo-
gu so v Glinjah uredili tudi 
odvodnjavanje padavinskih 
voda v strugo Pšate, s čimer 
so rešili vprašanje večkrat 
poplavljenega zaselka.
Poleg tega so izvajali vsa in-
vesticijsko-vzdrževalna dela 
na cestah, katerih skupna 

dolžina znaša 180 kilome-
trov. Urejajo tudi blizu devet 
kilometrov gozdnih cest ter 
nasipajo poljske poti. 
"Uspešno smo izvedli javni 
razpis na področju spodbu-
janja kmetijstva in podeže-
lja, javni razpis za sofinanci-
ranje obrestnih mer stano-
vanjskih kreditov za mlade 
družine, javni razpis za 
spodbujanje razvoja podje-
tnikov in obrtnikov ter javni 
razpis za obnovo kozolcev," 
zaključuje cerkljanski žu-
pan. 

Gradijo infrastrukturo
31. stran

Cerklje – Občanom je v prostorih Hribarjeve hiše poleg te-
stiranja s hitrimi testi še vedno na voljo tudi cepljenje proti 
covidu-19. V tem mesecu bosta organizirana še dva termi-
na, in sicer v četrtkih, 21. in 28. oktobra. Obakrat bo ceplje-
nje potekalo med 8. in 12. uro. S seboj prinesite zdravstveno 
kartico, kartonček prvega cepljenja in cepilno knjižico. Zdra-
vstveni zavod Zdravje Ljubljana, ki izvaja cepljenje, obvešča, 
da mladoletnih oseb v Cerkljah ne cepi. Ti imajo možnost 
cepljenja v cepilnem centru v Kranju. 

V Cerkljah še vedno možno cepljenje
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Ob občinskem prazniku ste 
podelili tudi občinska pri-
znanja. Kot kaže, je v Cer-
kljah kar nekaj posamezni-
kov, ki veliko prispevajo za 
dobrobit skupnosti.
Res je. In prihajajo z zelo 
različnih področij, na kar 
kaže tudi tokratni nabor na-
grajencev. Ti namreč pokri-
vajo naše družbeno življenje 
skoraj na vseh področjih, od 
petja, čebelarstva, gasilstva, 
mladih do vprašanja zdravja 
in seveda humanitarnih in 
drugih prostovoljnih dejav-
nosti. Ob tej priložnosti se 
jim moram iskreno zahvaliti 
za njihovo požrtvovalnost in 
prispevek in jim želim 
zdravja in uspehov tudi v 
prihodnje. 

V minulih tednih je precej 
prahu dvigal krvavški vodo-
vod, predvsem nesoglasja 
sodelujočih občin glede fi-
nanciranja svojega deleža 
investicije.
Kot je znano, je doslej stro-
ške krvavškega vodovoda re-
dno poravnavala le Mestna 
občina Kranj, preostale pa 
so se izgovarjale in najprej 
čakale na odobritev sredstev 
s strani države in EU, nato 
pa na podpis pogodbe o sofi-
nanciranju, ki sva jo z mini-
strom za infrastrukturo An-

drejem Vizjakom podpisala 
v začetku septembra. Že 
pred časom smo šli v izvrš-
be, ki pa so jih župani zavr-
nili, zaradi česar se je Obči-
na Cerklje odločila za tožbo 
zoper neplačnice. Po podpi-
su pogodbe o financiranju je 
k plačevanju obveznosti pri-
stopila le Občina Komenda, 
s katero smo se dogovorili 
za izvensodno poravnavo in 
je že plačala znesek v vre-
dnosti približno 950 tisoč 
evrov. Občini Vodice in Šen-
čur še vedno vztrajata pri 
zavračanju računov, istoča-
sno pa od njih prihajajo 
opozorila, naj ne sporočamo 
javnosti, da ne želijo porav-
nati svojih obveznosti. 
Pri teh njihovih pogojeva-
njih je zanimivo tudi to, da 
so vse občine v času pripra-
ve dokumentacije ves čas 

plačevale svoje stroške pri-
prave projektov, ravno tako 
tudi vso spremljajočo inve-
sticijsko dokumentacijo, 
vključno z vlogo za pridobi-
tev kohezijskih sredstev, ki 
smo jo oddali na ministr-

stvu za okolje in prostor. Ko 
se je investicija začela, pa so 
našli izgovore, da za plačilo 
obveznosti ni zakonske pod-
lage, čeprav imamo že od 
leta 2009 sklenjeno medob-
činsko pogodbo in razna nji-
hova pogojevanja niso zapi-
sana nikjer.
Gre za zanimiv odgovor, ki 
ga je težko razumeti, pred-
vsem zato, ker je voda najo-
snovnejša dobrina, ki smo 
jo župani dolžni priskrbeti 
občanom. Vemo, da je kr-
vavški vodovod star več kot 
pol stoletja, zgrajen iz azbe-
stnih cevi, da so vodne izgu-
be več kot 50-odstotne in da 
je zato nujno potreben nov 
sistem, ki bo omogočal do-
stopnost do kvalitetnejše pi-
tne vode. 
Glede na pomanjkanje fi-
nančnih sredstev v občin-

skem proračunu Občine 
Cerklje je že kazalo, da 
bomo morali prekiniti grad-
bena dela. To bi pomenilo 
visoko podražitev projekta. 
Župan sosednje Občine 
Šenčur je nedavno na Radiu 
Slovenija omenil, da bom za 
vse nepravilnosti odgovo-
ren, zato sem se odločil, da 
Občina Cerklje zaprosi za 
posojilo z namenom, da na-
daljujemo gradnjo. S posre-
dovanjem pisne vloge ter 
odobritvijo posojila bodo se-
veda nastali stroški. 
Gradnja se medtem seveda 
nadaljuje, Občina Cerklje pa 
se kot vodilni partner trudi, 
da čim prej prejmemo, še v 
letošnjem letu, evropska in 
nacionalna sredstva za sofi-
nanciranje sistema. Zaradi 
vseh omenjenih težav pa 
najverjetneje projekta ne 
bomo mogli dokončati do 
prihodnje pomladi, kot smo 
sprva predvidevali, zlasti če 
bo zima huda. Vseeno pa ra-
čunam, da bi gradnjo lahko 
zaključili julija prihodnje 
leto.
 
Na zadnji seji ste sprejeli 
tudi strategijo trajnostnega 
razvoja občine do leta 2030. 
Kako ste zadovoljni z nasta-
lim dokumentom?
Ko sem začel svoj sedmi 
mandat županovanja, sem 
razmišljal, kaj ponuditi, da 
bodo ljudje bolj sodelovali 
pri razvoju občine na vseh 
področjih. Želel sem, da 
sami oblikujejo smernice ra-
zvoja. Skozi proces spreje-
manja strategije smo zato 
pripravili več delavnic za šir-
šo javnost. Nekatere so bile 
dobro obiskane, druge 

manj. Predvsem sem pri 
razpravah pogrešal tiste, ki 
imajo vedno kup idej, a so te 
očitno bolj politično motivi-
rane. Sicer pa bi si želel tudi 
večjega angažiranja obrtni-
kov in podjetnikov kot tudi 
drugega gospodarstva v ob-
čini, predvsem v letališki po-
slovni coni. 
Dobro pa se mi zdi, da je 
pripravljavka strategije Dar-
ja Radić namenila pozor-
nost tudi prostorskemu ure-
janju. V Cerkljah namreč 
želimo ohraniti podobo na-
ših krajev in si v vaseh ne 
želimo večjih objektov, ki bi 
kvarili veduto. Prav zato 
smo ob letališču zasnovali 
poslovno cono, da bo preo-
stanek občine ostal podežel-
ski. 
Tudi na področju kmetijstva 
sem pričakoval nekoliko več 
pobud, morda glede koma-
sacij in agromelioracij, gra-
dnje namakalnih sistemov, 
saj imamo predvsem na juž-
nem delu prvovrstna kmetij-
ska zemljišča. 
Ob tem pa je treba povedati, 
da je Občina Cerklje na pod-
lagi pobud ministrstvu po-
sredovala predloge projek-
tov za naslednjo finančno 
perspektivo, a kot kaže, bi se 
lahko nadejali sredstev drža-
ve in EU zgolj za kakšnih 
dvajset ali trideset odstotkov 
projektov. Žal sredstev oči-
tno ne bo za razvoj turizma 
ter investicije v šolsko infra-
strukturo. 
Sicer pa smo v strategiji za-
jeli vsa področja, od najmlaj-
ših do najstarejših. Znano 
je, da bomo morali razrešiti 
prostorske težave v šoli, 
Dom Taber pa je denimo za-

prosil za razširitev koncesije 
za oddelek za uporabnike z 
demenco, a je tudi še vpra-
šanje, ali lahko pri tem raču-
namo na nepovratna sred-
stva. 

Na zadnji seji je občinski 
svet potrdil tudi nove pred-
stavnike občine v svetu Za-
voda za turizem. 
Res je. Vključili smo osebe, 
ki delajo na različnih podro-
čjih, od kmetijstva, do go-
spodarstva in turizma. Od 
ekipe ne pričakujem le kon-
trole nad zavodom, ampak 
tudi sodelovanje pri določi-
tvi jasnih smernic za razvoj 
turizma v občini. Hkrati pa 
razmišljamo tudi o možno-
stih, da bi delovanje zavoda 
razširili še na druga podro-
čja, morda šport, kulturo, 
gospodarstvo ...

Kupili ste Hribarjevo vilo. 
Kako težko jo bo napolniti z 
vsebino?
Kot je znano, smo vilo kupi-
li od Gorenjske banke, rav-
no v teh dneh pa smo porav-
nali kupnino. Čakamo še na 
potrebno dokumentacijo in 
prevzem objekta. Pred nami 

pa je pomembna naloga, kaj 
umestiti v objekt. Z Zavo-
dom za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije smo že 
imeli nekaj pogovorov. Mi-
slim, da bi bilo prav, da v vili 
uredimo zbirko ali manjši 
muzej zgodovine s cerkljan-
skega področja. Veliko zani-
mivih najdb se zdaj hrani po 
raznih depojih, namesto da 
bi bile na ogled pri nas. Ne-
katere prostore pa bi lahko 
dali tudi v najem, s čimer bi 
občina lahko vsaj delno po-
plačala tekoče stroške upra-
vljanja objekta. Namen na-
kupa je bil tudi zaščititi naj-
imenitnejšo kulturno dedi-
ščino, ki je bila v preteklosti 
v lasti ljubljanskega župana 
Ivana Hribarja, in to je naj-
pomembnejši razlog za na-
kup Hribarjeve vile. 

Razmišljate pa tudi, da bi v 
vilo umestili dislocirano 
enoto glasbene šole, ki zno-
va deluje v Cerkljah.
Objekt sva si z ravnateljico 
Glasbene šole Kranj že ogle-
dala in se pogovarjala o tej 
možnosti. Po 28 letih ima-
mo namreč v Cerkljah zno-

va dislocirano enoto kranj-
ske glasbene šole, ki za zdaj 
deluje v prostorih osnovne 
šole. Za ta korak smo se od-
ločili, da staršem in učen-
cem prihranimo čas in stro-
ške, ki nastajajo ob prevozu 
v Kranj in nazaj. Cerkljanski 
otroci lahko tako po novem 
pouk glasbe obiskujejo v 
Cerkljah, kar bo občino sicer 
stalo nekoliko več, a kot re-
čeno, bo za starše in otroke 
tako precej lažje. 

Treba pa bo najti rešitev tudi 
za prostorske težave osnov-
ne šole. Kakšne so možno-
sti?
Na predlog ravnatelja smo 
že začeli postopek za gra-
dnjo treh učilnic in dveh ka-
binetov v mansardnih pro-
storih šole, s čimer bomo 
prostorske težave vsaj zača-
sno rešili. Vsekakor pa bo 
treba najti tudi dolgoročnej-
šo rešitev. Oblikovati bomo 
morali idejo, kaj bomo ume-
stili v Zalog. Treba je na-
mreč povedati, da v Cerkljah 
ni več prostora za nadaljnjo 
širitev šole. V Zalogu pa 
imamo več možnosti. Ena 
od teh je, da v celoti preseli-

mo vrtec v Zalog, saj je pro-
stor za vrtec idealen. Prosto-
re osnovne šole bi razširili k 
obstoječemu vrtcu v Cer-
kljah. V Zalogu je poleg tega 
še precej možnosti tudi za 
gradnjo denimo gasilskega 
ali kulturnega doma. 
Vse to so projekti za priho-
dnja leta. Investicija v odde-
lek za uporabnike z demen-
co pri Domu Taber bo goto-
vo znašala od tri do štiri mi-
lijone evrov, šola ali vrtec v 
Zalogu okoli sedem milijo-
nov. Potem pa je tu še gra-
dnja kanalizacije s Krvavca, 
kjer še vedno pridobivamo 
služnostne pravice, a pro-
jekt napreduje. Investicija 
bo gotovo stala okoli dvajset 
milijonov evrov, saj gre za 
zahteven projekt. Hkrati bo 
na področju Krvavca treba 
obnoviti vodno infrastruktu-
ro, in če k temu prištejemo 
še izgradnjo kanalizacije s 
Štefanje Gore, je skupen 
znesek investicij že več kot 
štirideset milijonov evrov. 
In to brez drugih "pobožnih 
želja" in nujnih vzdrževalni 
del. To so projekti za nasle-
dnje desetletje. 

Voda je najosnovnejša dobrina
Z županom Francem Čebuljem smo se pogovarjali o sprejeti strategiji razvoja občine, Hribarjevi hiši, prostorski problematiki v šoli in drugih projektih, ki 
tečejo v občini.

Župan Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl

»Ko sem začel svoj sedmi mandat županovanja, 
sem razmišljal, kaj ponuditi, da bodo ljudje bolj 
sodelovali pri razvoju občine na vseh področjih. 
Želel sem, da sami oblikujejo smernice razvoja. 
Skozi proces sprejemanja strategije smo zato 
pripravili več delavnic za širšo javnost. Nekatere 
so bile dobro obiskane, druge manj. Predvsem 
sem pri razpravah pogrešal tiste, ki imajo vedno 
kup idej, a so te očitno bolj politično motivirane. 
Sicer pa bi si želel tudi večjega angažiranja 
obrtnikov in podjetnikov.«

»Oblikovati bomo morali idejo, kaj bomo 
umestili v Zalog. Treba je namreč povedati, da v 
Cerkljah ni več prostora za nadaljnjo širitev šole, 
v Zalogu pa imamo več možnosti. Ena od teh je, 
da v celoti preselimo vrtec v Zalog, saj je prostor 
zanj idealen. Prostore osnovne šole bi razširili k 
obstoječemu vrtcu v Cerkljah. V Zalogu je poleg 
tega še precej možnosti tudi za gradnjo denimo 
gasilskega ali kulturnega doma.«
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Nataša Ovsenek že 
22 let živi v Cerkljah. V tu-
rizmu deluje od leta 1991. 
Ukvarjala se je s potovalnim 
turizmom, s privabljanjem 
tujih gostov pa se je srečala 
že v loškem turizmu, kjer so 
poskušali oživiti različne tu-
ristične produkte. Nazadnje 
je bila zaposlena v Agenciji 
Oskar, pred tem pa kot pro-
duktni vodja v Alpetourju. 

Kakšen vtis ste za zdaj dobi-
li o stanju cerkljanskega tu-
rizma?
Poznalo se je, da je zadnje 
leto in pol zaznamovala epi-
demija, v kateri je bil turi-
stični sektor med najbolj 
prizadetimi. Ko so gostje 
vendarle začeli prihajati, pa 
smo bili morda nanje pre-
malo pripravljeni. Ne glede 
na to, kako se bo situacija z 
epidemijo odvijala naprej, 
moramo v prihodnjih mese-
cih postaviti dobre temelje, 
na katerih bomo gradili 
uspešne sezone.

Lahko postrežete tudi s ka-
kšnimi konkretnimi podatki 
o obisku?
Gledano za celotno letošnje 
leto do avgusta, je bil pov-
prečni indeks le 33, kar po-
meni, da smo imeli slabih 
sedemdeset odstotkov go-
stov manj kot leta 2019. 
Glavni razlog je v zimski tu-
ristični sezoni, ki je bila za-
radi epidemije praktično 
onemogočena. Drugače pa 
je bilo v poletnih mesecih. 
Kot kažejo statistični podat-
ki, je bilo denimo avgusta 
letos le še dvajset odstotkov 
gostov manj kot avgusta 
2019, torej pred epidemijo. 
Torej je bila ne glede na vse 
poletna sezona relativno 
uspešna. Prepričana sem, 
da bi zavod lahko prispeval 
k boljšim rezultatom z dolo-
čenimi produkti, če bi bili 
seveda pripravljeni in pro-
movirani pred poletno sezo-
no. Predvidevam, da bo turi-
zem prihodnjo sezono, če 
ne bo hujših ukrepov, po-
novno dosegal rezultate iz-
pred epidemije. Zanimivo je 
tudi to, da smo v turistično-
-informacijskem centru za-
znali porast vzhodnoevrop-
skih gostov. Presenetljivo so 
takoj za Slovenci na drugem 
mestu Madžari, ki so med 
tujci ustvarili največ nočitev, 
sledijo Hrvati, Nemci in 
nato Poljaki ter Čehi. 

Kakšni so torej vaši načrti za 
spodbujanje turizma v obči-
ni?
Na področju turizma je bilo 
že veliko povezovanja oz. 
bolje poskusov povezovanja 
društev in drugih deležni-
kov, ko bi moralo priti do 
realizacije, pa nekako ni bilo 

koraka naprej. V turizmu 
delam že trideset let in ena 
od stvari, ki sem se jih nau-
čila, je, da znam stvari po-
staviti na točko, kjer se zač-
ne konkretna realizacija. 
Moj kratkoročni cilj je vzpo-
staviti nekaj kvalitetnih turi-
stičnih produktov. Pred 
nami je zimska sezona in 
izziv bo predvsem v nižin-
skem delu občine pripraviti 
vsebine, ki bodo ljudi priva-
bile v naše kraje v zimskih 
mesecih pa tudi jeseni in 
spomladi, ko je obiska že si-
cer manj. Cerklje so v Zele-
ni shemi slovenskega turiz-
ma in to pomeni, da bomo 
še naprej stremeli k trajno-
stni naravnanosti in ustvar-
jati bomo morali petzvezdič-
na butična doživetja.

Lahko omenite konkreten 
primer?
Avgusta, na primer, smo že 
vzpostavili prvo cerkljansko 
tržnico. Pri tem projektu se 
bo kmalu pokazalo, koliko 
so posamezniki in društva 
pripravljeni sodelovati. Tr-
žnica namreč ni namenjena 
le prodaji, ampak tudi nefor-
malnemu druženju vašča-
nov, vzporedno poteka tudi 
raznolik program. Na ta na-
čin bi lahko z dobro vsebino 
privabili obiskovalce tako iz 
naše občine kot iz okolice, ki 
bi si lahko ogledali tržnico, 
kupovali lokalne dobrote in 
obisk združili še z drugimi 
aktivnostmi. Razmišljam o 
cerkljanski sprehajalni poti, 
ki bi vodila mimo glavnih 
turističnih znamenitosti v 
Cerkljah in nazaj preko Gra-
da, sprehajalci pa bi si ob 
poti lahko ogledali recimo 
čebelnjak našega domačega 
čebelarskega društva, se 
morda preizkusili v vožnji 
po kolesarskem poligonu v 
Dvorjah in še kaj. V krožno 
pot bi vključili gostince, 
morda s kuponom, ki bi 
omogočal kakšno ugodnost. 
Razmišljamo pa še o drugih 

produktih. Opravljam že 
razgovore z društvi in drugi-
mi organizacijami, da vi-
dim, kaj nam je na voljo, in 
na podlagi tega izluščim 
možnosti za razvoj. 

Omenili ste cerkljansko tr-
žnico. Kako ste zadovoljni z 
obiskom doslej?
Obisk je bil dober, kljub sla-
bemu vremenu. Za zdaj je 
bil dober tudi odziv proda-
jalcev. Na prvi tržnici konec 
avgusta smo imeli 21 razsta-
vljavcev, povabili pa smo 
tudi organizatorja, ki tržnico 
prireja Pod Jenkovo lipo, s 
svojo značilno ponudbo. 
Hkrati smo gostili tudi Fe-
stival pitne vode, na katerem 
so obiskovalci lahko degusti-
rali vodo iz različnih izvirov 
in so bili presenečeni, kako 
različnih okusov je lahko 
voda. Želim si, da bi v okvi-
ru Združenja Kamniško-Sa-
vinjskih Alp zaživela tudi 
pot od izvira do izvira, ki bi 
seznanjala obiskovalce z 
vodo in njenim pomenom. 
Na septembrski tržnici je bil 
obisk ob čudovitem sonč-
nem vremenu precej večji; 
že ob pol enajstih je zmanj-
kalo domačega kruha!

V preteklosti je bilo večkrat 
rečeno, da bi zavod moral 
voditi domačin. Ste doma-
činka, kakšne prednosti vam 
to prinaša?
Zagotovo je biti domačin 
prednost, saj poznaš ljudi in 
okolje in veš, na koga se obr-
niti v določenem primeru. 
Poznaš tudi skrite, morda še 
neizkoriščene kotičke, ki bi 
jih bilo vredno bolj poudari-
ti, ter lokalne izzive, "diha-
nje" lokalne skupnosti, nje-
no razmišljanje in njeno 
problematiko. Ker imaš to 
prednost, lahko hitreje poi-
ščeš rešitve kot pa nekdo, ki 
prihaja iz drugega okolja. 

Koliko neizkoriščenega po-
tenciala še imajo Cerklje?

Zelo veliko. V povezavi s 
Cerkljami poudarjajo pred-
vsem smučanje in druge ak-
tivnosti na Krvavcu, a skritih 
biserov je še veliko. Eden od 
teh je na primer tudi ribnik 
v Češnjevku, ki bi ga veljalo 
bolje izkoristiti. Veliko ob-
močja pa spada pod Naturo 
2000, zato je seveda treba 
razmišljati o produktih, ki 
bodo trajnostno naravnani. 
Velik potencial je tudi kuli-
narika. Popolnoma neizko-
riščene so nekatere kulturne 
stavbe, recimo Borštnikova 
rojstna hiša! Velika škoda je, 
da se Zavod leta 2019 ni pri-
javil na razpis za digitaliza-
cijo, recimo lahko bi digitali-
zirali kulturno dediščino. 
Seveda pa mora biti tudi lo-
kalna skupnost pripravljena 
in odprta za razvoj turizma. 
Če tega ni, potem je težko. 
Zato je treba tudi občane 
ozavestiti in jim predstaviti, 
kakšne so prednosti življe-
nja v turistični občini. Tukaj 
vidim potencial v odpiranju 
različnih pogledov in zdru-
ževanju, da bodo lahko naši 
biseri ugledali luč sveta tudi 
v turističnih produktih. 

Kaj pa ponudniki turističnih 
namestitev?
Po prvi oceni menim, da 
predvsem nekateri manjši 
ponudniki niso dovolj obve-
ščeni o razpisih, ki jih go-
spodarsko ministrstvo na-
menja za pomoč krepitvi 
turizma. Prav v tem času se 
pripravljajo novi razpisi za 
kohezijska sredstva, še več 
jih bo prihodnje leto. V pre-
dlogu Strategije trajnostne-
ga razvoja naše občine je 
tudi odprtje projektne pisar-
ne, ki bi nudila pomoč in 
informacije zainteresira-
nim, ki bi vlagali v razvoj 
turistične infrastrukture.

Se obeta tudi kakšna preve-
tritev na področju priredi-
tev, ki jih je sicer v Cerkljah 
precej?
V Cerkljah je veliko dogaja-
nja, tako da včasih primanj-
kuje prostih terminov, ko bi 
bile prireditve dobro obiska-
ne. Največja težava je bila po 
moje v razdrobljenosti prire-
ditev, da bi lahko bolje zažive-
le. Moj izziv je narediti eno ali 
dve večji prireditvi na leto z 
unikatnimi vsebinami in v ta-
kšnih časovnih okvirjih, ko je 
dogajanja drugod manj. Velik 
izziv je vzbuditi zanimanje 
pri društvih, gostincih in dru-
gih, da bodo z veseljem in 
dušo sodelovali pri projektu. 
Ideja je že v glavi, vendar ne 
še tako zrela, da bi jo delila z 
javnostjo. Temelji pa na za-
misli Mita Trefalta, ki je v teh 
koncih pred dvema desetletje-
ma organiziral Rožno pot. 
Upam, da se nam bo uspelo 
povezati in bo projekt v novi 
preobleki nekoč res zaživel.

Še veliko potenciala
O načrtih in razvoju cerkljanskega turizma smo se pogovarjali z Natašo Ovsenek, novo direktorico 
Zavoda za turizem Cerklje.

Nataša Ovsenek 

Aleš Senožetnik

Cerklje – Poslovalnica Gorenjske banke se je nedavno iz Hri-
barjeve vile preselila v nove prostore na Trgu Davorina Jenka 
13. Kot pravijo na Gorenjski banki, so novi prostori zasnova-
ni tako, da lahko stranke enostavnejše bančne storitve ure-
jajo v skupnem prostoru, za individualne sestanke z bančni-
mi strokovnjaki so namenjene zasebne pisarne, na zunanji 
strani pa je nameščen tudi sodoben bankomat. Banka se je 
v nove prostore preselila po tem, ko je Občina Cerklje odku-
pila Hribarjevo vilo. A. Se.

Gorenjska banka na novi lokaciji

Janez Kuhar

Pšata – Ljubljanski pomo-
žni škof dr. Anton Jamnik 
je v nedeljo, 29. avgusta, v 
družbi cerkljanskega župni-
ka mag. Jerneja Marenka in 
prelata Stanislava Zidarja 
med slovesno sveto mašo 

blagoslovil obnovitvena 
dela na strehi podružnične 
cerkve sv. Marije Magdale-
ne na Pšati. Škof je v pridigi 
zbranim čestital za njihov 
upravičeni ponos in delo. 
Delo so izvajali obrtniki iz 
cerkljanske občine. Da so 
potekala po načrtih, sta skr-
bela ključarja Miha Mušič 
in Boštjan Jenko. Denar za 
obnovo so prispevali vašča-

ni Pšate in Občina Cerklje, 
ki skladno s programom 
vsako leto sofinancira obno-
vo sakralnih in drugih kul-
turno-zgodovinskih objek-
tov v občini. Na slovesnosti 
je obnovitvena dela predsta-
vil ključar Boštjan Jenko. 
Cerkljanski župan Franc 
Čebulj je poudaril pomen 
skupne skrbi za sakralne 
objekte v občini. 
Zbranim se je za opravljena 
dela in pripravljeno slavje 
zahvalil cerkljanski župnik 
mag. Jernej Marenk, ki je ob 
tem poudaril, da sta izredno 
delo opravila cerkvena klju-
čarja. Škofu se je za blago-
slovitev obnovitvenih del 
zahvalila Lia Mušič. Škof dr. 
Anton Jamnik pa je Nande-
tu in Francki Podjed s Pšate 
izročil priznanje ljubljan-
skega nadškofa in metropo-
lita Stanislava Zoreta za dol-
goletno, zvesto in požrtvo-
valno opravljanje službe 
"mežnarjev". Bogoslužje so 
polepšali pevci s Pšate. Da je 
cerkev vedno čista in okraše-
na, so zaslužna dekleta in 
žene s Pšate.

Cerkev na Pšati  
z novo streho

Zadnjo avgustovsko nedeljo so na Pšati 
blagoslovili obnovitvena dela na strehi 
podružnične cerkve sv. Marije Magdalene. 
Škofovo priznanje za dolgoletna "mežnarja".

Obnovitvena dela je blagoslovil ljubljanski pomožni škof 
dr. Anton Jamnik. / Foto: Dragica Kropivnik

Cerklje – V organizaciji kranjskega območnega združenja 
Rdečega križa Slovenije, komisije za krvodajalstvo ter pro-
stovoljk in prostovoljcev Krajevne organizacije RK Cerklje je 
v četrtek, 30. septembra, v Športni dvorani v Cerkljah pote-
kala terenska krvodajalska akcija, ki se je je udeležilo kar 142 
krvodajalcev, kar je 23 več kot spomladi. Predsednik Krajev-
ne organizacije Cerklje Vid Močnik se je zahvalil krvodajal-
cem za veliko udeležbo, predvsem mladim. Med krvodajalci 
jih je bilo 14, ki so kri darovali prvič. Območno združenje 
Rdečega križa Kranj je letos organiziralo že enajst krvodajal-
skih akcij, ki se jih je udeležilo skupaj 2150 krvodajalcev, 
zadnja, dvanajsta krvodajalska akcija pa bo 28. oktobra v 
Športni dvorani Mega Center Prošport v Stražišču pri Kra-
nju. Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje organizira 
vsako leto dve krvodajalski akciji, ki se ju udeleži več kot 250 
krvodajalcev. J. Ku.

Uspešna krvodajalska akcija v Cerkljah

Dela so izvajali 
obrtniki iz cerkljanske 
občine, sredstva za 
obnovo pa so 
prispevali vaščani 
Pšate in Občina 
Cerklje.
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 NOVI

RENAULT EXPRESS VAN

11.790 €
vozila iz zaloge z dizelskim motorjem 
5 let podaljšanega jamstva za 99 € + DDV**

*Navedena priporočena maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in brez DDV velja za model Renault Express Van Blue 
dCi 75 ter ob nakupu z Renault Financiranjem. **V okviru akcije se stranka lahko odloči za podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 
km, karkoli nastopi prej) po ceni 99 € + DDV. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Ponudba velja do prodaje zalog. 
Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

www.renault.siRenault priporoča

Avtohiša in njeno uradno ime
Naslov trgovca

že za 
+DDV*

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

ŠIVILJSTVO 
GRILC
ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

ŠIVILJSTVO 
GRILC
ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda
14:00 –18.00
torek, četrtek

9:00 –14:00
petek

12:00 –16:00
 sobote, nedelje in prazniki 

ZAPRTO

ponedeljek, sreda
14:00 –18.00
torek, četrtek

9:00 –14:00
petek

12:00 –16:00
 sobote, nedelje in prazniki 
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Aleš Senožetnik

Tudi to šolsko leto se prila-
gajate epidemiji. Kakšna je 
situacija na šoli?
Razmeram se prilagajamo 
skladno s priporočili in 
usmeritvami MIZŠ in NIJZ. 
Z današnjim dnem (pogo-
varjali smo se v petek, 24. 
septembra, op. a.) se karan-
tena izteka enemu oddelku, 
pred tem pa sta v karanteni 
že bila dva oddelka. Upam, 
da bo teh težav v nadaljeva-
nju čim manj. Želimo si, da 
bi starši dosledno sporočali 
vzroke odsotnosti svojih 
otrok, saj lahko s pravoča-
snim ukrepanjem precej 
omejimo širitev virusa. Smo 
se pa na podlagi navodil 
NIJZ odločili, da bodo otro-
ci, ki so virus preboleli ali so 
cepljeni, lahko hodili v šolo, 
tudi če bo razred v karante-
ni. Podatkov o tem, koliko je 
takšnih otrok na šoli, sicer 
nimamo. 

Kako ste se privadili na nove 
razmere, predvsem na pouk 
na daljavo?
Mislim, da smo se do da-
nes vsi dobro navadili na 
nove razmere in nam ne 
povzročajo več večjih težav. 
Če je razred v karanteni, 
kar pomeni, da imajo pouk 
na daljavo, približno tretji-
no ur namenimo za delo v 
spletnih učilnicah, tretjino 
s pomočjo videokonferenc, 
tretjino ga pa učenci opra-
vijo samostojno. Ob začet-

ku epidemije je bilo tudi 
nekaj težav s pomanjka-
njem računalnikov za otro-
ke, a vsem, ki so se na nas 
obrnili za pomoč, smo po-
sodili prenosnike, nekaj 
starejših pa smo tudi poda-
rili. Seveda pa so učenci na-
mesto računalnikov upora-
bljali tudi telefon ali tabli-
co. K sreči imamo sedaj 
tudi dovolj prenosnikov in 
kamer, da jih lahko postavi-
mo v vsako učilnico in lah-
ko učenci, ki ostanejo 
doma, učiteljevo razlago 
spremljajo po računalniku. 
Tudi če je le en učenec v 
karanteni, lahko razlago 
spremlja po spletu. 

Veliko pa smo slišali tudi o 
slabostih takšnega načina 
pouka, predvsem za učence. 
Na dolgi rok tak pouk zago-

tovo ni učinkovit. Pouk na 
daljavo lahko traja teden ali 
dva, posledice dolgotrajnega 
zaprtja šol pa se kasneje ka-
žejo na čustvenem in ve-
denjskem nivoju, socialnem 
primanjkljaju, upadu tako 
fizičnih kot tudi učnih spo-
sobnosti. Ne glede na to, da 
se starši zelo trudijo nuditi 
najboljše svojim otrokom, je 
dejstvo, da vsi doma nimajo 
optimalnih pogojev. Prav na 
tem področju so se pokazale 
velike razlike v socialnih sta-
tusih družin. Nekateri otroci 
imajo svoje sobe, svoje raču-
nalnike, drugi teh možnosti 
nimajo.
 
Kako pa je z izpolnjevanjem 
pogoja PCT med učitelji?
Na naši šoli je 62 odstotkov 
učiteljev cepljenih, nekaj je 
prebolevnikov, preostale pa 

testiramo. Mislim, da je od-
stotek kar visok.

Na šoli ste med počitnicami 
izvedli tudi nekaj investicij.
Letošnje poletje je bilo na 
naši šoli delovno. Povsem 
smo obnovili dve učilnici in 
kabinet, v več preostalih pa 
smo opravili vzdrževalna 
dela. Investirali smo v ab-
sorpcijske panele v glasbeni 
učilnici, s katerimi smo 
zmanjšali odmeve in izbolj-
šali slišnost, ki je prav pri 
tem predmetu zelo po-
membna. V vrtcu smo v eni 
skupini obnovili parket, iz-
delali kabinet za svetovalno 
delavko, klimatizirali prosto-
re za tri skupine, na igrišču 
na južni strani pa smo posa-
dili drevesa, tako da bomo 
imeli v nekaj letih tam narav-
no senco, v Zalogu smo ku-
pili nove zunanje gole za ro-
komet in male gole za nogo-
met. Upam, da bomo z no-
vim šolskim letom v mansar-
di novega dela šole dobili 
dodatne tri učilnice, dva ka-
bineta in toaletne prostore. 
Projekt je že narisan, čaka-
mo še odobritev sredstev v 
proračunu občine. V tem 
šolskem letu imamo namreč 
36 oddelkov, kar je eden več 
kot lani, število učencev se je 
tako povečalo z 800 na 830. 
Glede na to, da število otrok 
narašča in da se takšnega 
trenda lahko nadejamo tudi 
v prihodnje, bomo morali 
čim prej najti rešitev za pro-
storsko stisko šole. 

Soočeni z izzivi
Ravnatelj Osnovne šole Davorina Jenka Boštjan Mohorič je ob začetku novega šolskega leta 
spregovoril o izzivih epidemije, investicijah v šoli in tudi reševanju prostorske stiske šole, za katero 
bodo morali v prihodnje najti rešitev.

Ravnatelj šole Boštjan Mohorič

Župan Franc Čebulj je spo-
mnil na cerkljanskega roja-
ka, slovenskega dramskega 
in filmskega igralca Ignacija 
Borštnika. V spomin nanj 
namreč v Cerkljah 23. sep-
tembra, na dan igralčeve 
smrti, zaznamujejo občin-
ski praznik. Spregovoril je 
tudi o trenutni politični in 
epidemični situaciji v državi 
ter dodal, da se na zunanje 
dejavnike niso ozirali in pro-
jekte v občini tudi uspešno 
zaključili. Ob tem je sprego-
voril tudi o delu vlade, pred-

vsem o tem, da je prisluhni-
la lokalnim skupnostim in v 
veliki meri dvignila glavari-
no, kar je občinam omogoči-
lo realizacijo marsikaterega 
projekta. 
Svoj nagovor je Čebulj skle-
nil s pozivom k prijateljskim 
odnosom in povezova-
nju.   »Glejmo naprej pozi-
tivno. Naša moč je v slogi. 
Stremimo k prijateljskim 
odnosom in podprimo sku-
pne projekte. To je edina pot 
k uspehu, pa naj gre za po-
dročje lokalne skupnosti ali 
naših in vaših osebnih uspe-
hov,« je dejal.

Povezovanje je edina 
pot k uspehu

31. stran

Šmartno – V Domu Taber so avgusta z ljubljansko Narodno 
galerijo in Združenjem Spomičniča – Alzheimer Slovenija 
pripravili poseben dan, na katerem so stanovalcem predsta-
vili tri krajinske reprodukcije slik – Triglav iz Bohinja, Bled in 
Savo s Šmarno goro – ter se ob tem spomnili treh ljudskih 
pripovedi. Namen druženja je bilo krepitev motoričnih spo-
sobnosti, socialne vključenosti, druženje in pogovori ter 
spodbujanje ustvarjalnosti oziroma izboljševanje kvalitete 
življenja. Stanovalci so lahko tudi sami ustvarjali svoje naj-
ljubše kotičke v naravi. Prvič so takšen projekt izvedli lani v 
DSO Ljubljana Šiška. Letos pa so sodelovanje razširili na tri 
domove, in sicer na DSO Fužine, Ljubljana Šiška in Dom 
Taber. J. Ku.

Likovna delavnica v Domu Taber
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Ob izgubi Vaših najdražjih smo Vam na voljo za svetovanje in na vašo željo za Vas
v celoti opravimo vse storitve potrebne za pogrebno slovesnost.

POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98, 1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode
telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

 www. hipnos. si  24-urna dežurna številka: 051 620 699 hipnos@hipnos.si

p p p g

POGREBNE STORITVE HIPNOS d Žl b 98 1215 M d d P E B l P k M d d

opravljamo vse vrste prevozov• 

prodaja pogrebne opreme• 

postavitev odra na domu• 

dobava in dostava žalnih aranžmajev• 

naročilo pevcev in trobente• 

naročilo bele golobice• 

povečava in okvirjanje fotogra je pokojnega• 

fotogra ranje in snemanje pogreba• 

posredovanje osmrtnic• 
izkopi klasičnih in žarnih jam• 
urejanje pokopališč in grobov• 
klesanje in zlatenje črk• 
prekopi• 
ureditev dokumentacije • 
svetovanje, konkurenčna ponudba• 

27
let tradicije

27
let tradicije

za pokopališča na območju občine Cerklje na Gorenjskem in okolico

Oglas za časopis A5 ležeč.indd   6 06.10.2021   14:10:27

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s. p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

Tel., faks: 04 25 21 615, GSM: 031 648 917, e-pošta: serviltra@gmail.com
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Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

USTNA HIGIENA 
JANA STRGAR S.P.

051 304 355
oralna.higiena@gmail.com

 Čiščenje zobnega kamna
 Peskanje
 Zdravljenje parodontalne bolezni
 Beljenje zob

V prostorih zobne ordinacije dr. Fabjan, 
Poslovna cona A 32, 4208 Šenčur.
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Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

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

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

Boštjan Kernc

Cerklje – Sredi septembra 
sta devetošolce na OŠ Davo-
rina Jenka v Cerkljah obi-
skala posebna gosta. Z nami 
sta delila svoje dragocene in 
pretresljive izkušnje, ki sta 
jih kot mlada človeka doži-
vela med drugo svetovno 
vojno: Sonja Vrščaj, navdi-
hujoča 96-letnica, ki je pre-
živela koncentracijsko tabo-
rišče v Auschwitzu, in Vlado 
Guna, srčen in ohrabrujoč 
gospod, ki je vojno kot dve 
leti star ukraden otrok preži-
vel v Nemčiji. Učenci so po 
presunljivem pogovoru str-
nili svoje misli:
"Zapomnil sem si, kako se je 
gospa počutila prikrajšano, 
manjvredno in zaničevano. 
Kako so ljudi nasilno ločevali 
po spolu, po jeziku, po tele-
snih značilnostih." 
"Vzeli so jima vso svobodo, 
poteptali vse osnovne člove-
kove potrebe: prhali so se na 
dva meseca, goli so morali na 
mrazu čakati na obleko, niso 
imeli hrane, vode, med spa-
njem so jih grizle podgane, 
zbolevali so zaradi umazani-
je, neprestano so bili tepeni, 

prepovedana je bila vsakršna 
pomoč …" 
"Gospod skoraj ni poznal 
staršev, kasneje je izvedel, da 
so mu jih kruto pobili. V tu-
jih krajih je zanj skrbela sta-
rejša, štiriletna sestra. Gro-
zno otroštvo!" 
"Zelo spoštujem ta dva člove-
ka, saj sta preživela nekaj 
grozljivega." 
"Zgodba je bila nenavadno 
lepa, navdihujoča. Čeprav je 
izjemno pretresljiva, cenim, 
da sem to lahko slišala od 
oseb, ki se jima je to zares 
zgodilo." 

"Zelo se me je dotaknilo, ko 
je gospa Sonja potočila tudi 
nekaj solz. Želela nam je po-
vedati, da moramo biti pono-
sni Slovenci, da je prihodnost 
odvisna od nas in da vojna ne 
prizanese nikomur."
Poleg zgodb smo slišali spo-
znanja, ki so se rodila iz nju-
nih preizkušenj: Imejte radi 
slovenski jezik, slovensko 
kulturo, slovensko zemljo – 
namreč, majhen narod smo, 
ampak imamo vse, smo vi-
soko kulturno razviti in ne 
smemo se počutiti majhne! 
Predvsem pa bodite občutlji-

vi na vsako sovraštvo, ki ga 
kdo razvija okoli vas! Če se 
sovraštvo bohoti in bohoti, 
pride do vojne. Če pa ni voj-
ne, taki zločini in taka kru-
tost, kot smo jo morali mi 
doživeti, niso mogoči! Da-
nes ni take krutosti, a mnogi 
želijo, da bi nas spremenili v 
predmete, ne v plemenite 
človeške duše. Ne pričakova-
ti od drugih – mi se mora-
mo spoštovati med sabo, 
prenašajmo dobro v srcu 
naprej in bodimo ljudje! Na 
vas je bodočnost – izkoristi-
te to možnost.

Imejte radi domovino
Učencem sta o svojih pretresljivih izkušnjah spregovorila Sonja Vrščaj in Vlado Guna.

Obisk posebnih gostov na Osnovni šoli Davorina Jenka / Foto: arhiv OŠ Davorina Jenka

Aleš Senožetnik

Cerklje – Za rdečo nit letoš-
njega leta so na osnovni 
šoli izbrali domoljubje. Kot 
nam je povedal ravnatelj 
Boštjan Mohorič, so si iz-
posodili verz Toneta Kun-

tnerja: Tu sem jaz doma, 
prijatelj moj. V družboslov-
nem aktivu učiteljev so pri-
pravili izhodišča za pro-
gram, nato pa so v posame-
znih drugih aktivih določi-
li, čemu bodo namenili več 
pozornosti. "Temo domo-

ljubja smo zastavili precej 
široko. Ni mišljeno le do-
moljubje, ki ga največkrat 
občutimo ob uspehih naših 
športnikov. Tako se bodo 
nekateri učenci bolj posve-
čali varovanju narave, drugi 
medsebojni pomoči, likov-
niki bodo poskušali znova 
organizirati Teden umetno-
sti, ki smo ga imeli v mese-

cu juniju 2020. Prav tako 
pa se bo na to temo navezo-
vala naša že tradicionalna 
prireditev Podarim ti pe-
sem. Verjamem, da je začr-
tana tematika pravšnja za 
današnji čas, ko nas situa-
cije sodobnega časa spra-
vljajo na preizkušnjo ohra-
njanja slovenstva," je pove-
dal ravnatelj.

Letošnja rdeča nit



Mladi

7petek, 15. oktobra 2021Cerklje pod Krvavcem, 

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO
 priprava vozila za tehnični pregled
 menjava olja

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

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net
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Tudi naši najmlajši so že dodobra ujeli vrtčevski ritem. Le-
tos so jim vzgojiteljice pripravile pester program, vse pa v 
sklopu vizije vrtca "Znanje za življenje" in pod novim vod-
stvom. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili dolgoletni vod-
ji vrtca ge. Vlasti Košnik Škrjanc za ves njen doprinos, trud 
in vodenje vrtca. Hvala za vse nasmehe, konstruktivne dis-
kusije in srčno vodenje.  

Za Svet staršev vrtca Nina Veselinović

Zahvala dolgoletni vodji vrtca

Andreja Urh, DMC, in 
Brina Smovnik, Zavod 
Nefiks

Cerklje – V letošnjem pole-
tju smo bili še posebno ak-
tivni. Na aktivno počitniško 
varstvo je redno prihajalo od 
25 do 40 otrok ter okrog de-
set animatorjev prostovolj-
cev. Ti so nam pomagali so-
ustvarjati program in izvaja-
ti delavnice. Imeli pa smo 
tudi dva prav posebna dne-
va. V juliju so nas obiskali 
skavti stega Preddvor 1, ki so 
nam pripravili Skavtski dan. 
Drugi je bil Krompirjev dan, 
kjer nas je družina Lombar 
toplo sprejela in nam pripra-
vila res čudovit dan na polju 
in njihovi kmetiji.
DMC pa je jeseni odprl tudi 
čisto novo področje dela, in 
sicer svetovalnico, kjer bo za 
svetovanje na voljo dr. Janez 
Sečnik, specialist zakonske 
in družinske terapije. Priha-
ja iz Ljubljane in bo s pogo-
vorom brezplačno pomagal 
družinam, parom in posa-
meznikom, ki se spopadajo 
s stiskami ali težavami, ki 
jih sami ne uspejo razrešiti. 

Poleg tega pa je projekt Aka-
demija prostovoljstva, ki je 
skupen projekt Društva 
DMC ter Zavoda Nefiks, v 
tem letu pripravil super 
brezplačno aplikacijo za vse, 
ki delate s skupinami (ne 
glede na starost). Imenuje 
se Pika stop. S pomočjo te 
aplikacije lahko kjerkoli, 
tudi če si brez signala, vklju-
čiš aplikacijo in izbereš igro, 
ki bi jo rad izpeljal v skupi-

ni, z različnimi rekviziti, so-
cialno igro … Aplikacija pre-
more več kot sto različnih 
iger in se bo kmalu še poso-
dobila. Lahko jih uporabite 
pri delu z otroki, med sode-
lavci, ob tabornem ognju, na 
družabnih večerih in še kje. 
S tem smo vam omogočili, 
da ni treba vedno s seboj no-
siti vseh knjig z raznimi 
družabnimi ali socialnimi 
igrami.

Se vam zdi to super? Če je 
odgovor da, kar hitro klikni-
te na trgovino (v svojem tele-
fonu) in si prenesite aplika-
cijo Pika stop. Pripravljena 
je bila v okviru projekta, ki 
ga sofinancira ministrstvo 
za javno upravo. V spletni 
trgovini je dostopna za vse 
telefone s sistemom Andro-
id in deluje tudi takrat, ko ni 
brezžične povezave ali mo-
žnosti prenosa podatkov. 

Akademija prostovoljstva
V prvem tednu oktobra smo v Družinskem in mladinskem centru Cerklje že zakorakali v učno pomoč 
ter vse preostale tečaje, ki jih organiziramo pri nas.

Na Krompirjevem dnevu / Foto: DMC

Maša Likosar

Cerklje – Koncert je bil na-
menjen ozaveščanju o otro-
škem raku, ki še vedno velja 

za tabu temo. "Ljudem želi-
mo približati zavedanje, da 
so otroci z rakom med nami, 
da želijo biti del družbe, se 
pogovarjati in biti sprejeti. 

Vsi, ki so se ali se zdravijo 
na hemato-onkološkem od-
delku Pediatrične klinike, 
imajo za seboj neprijetne 
izkušnje, a kljub temu osta-

jajo borci, ki se nikoli ne 
predajo ali obupajo," je poja-
snila Simona Kralj, aktivna 
članica Društva Junaki 3. 
nadstropja.
Poleg Junakov – otrok in 
mladostnikov, ki preboleva-
jo raka ali pa so ga prema-
gali, so nastopili tudi njiho-
vi starši in sorojenci. "Sli-
šali smo avtorske skladbe, 
različne pevske in instru-
mentalne zasedbe, nastopi-
li so plesalci in folkloristi. 
Nismo pa pozabili tudi na 
otroke, ki v boju z rakom 
žal niso zmagali," je dejala 
Kraljeva in dodala: "Želimo 
si, da bi koncert postal tra-
dicionalen in bi Junakom 
omogočili, da pokažejo, kaj 
znajo, predvsem pa, da 
niso nič drugačni od zdra-
vih otrok."
Zbrana sredstva koncerta 
bodo namenili za glasbeno 
terapijo, ki jo od maja letos 
na hemato-onkološkem od-
delku Pediatrične klinike v 
Ljubljani izvaja glasbena te-
rapevtka Mihaela Kavčič.

Ozaveščali s pesmijo 
Društvo Junaki 3. nadstropja je v sodelovanju z Občino Cerklje organiziralo 
prvi dobrodelni koncert. 

Na koncertu se je predstavilo petdeset nastopajočih, med njimi šest Junakov. / Foto: Tina Dokl 

Cerklje – V stavbi AMD Cerklje se bo v torek, 19. oktobra, ob 
8. uri začela brezplačna delavnica za ohranjanje zdravja 
Skrb zase, za zdravje in telo, na kateri bodo udeleženci raz-
gibali telo in umirili um. A. Se.

Delavnica za ohranjanje zdravja
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Rešitev za brezzobo čeljust: 
Totalna proteza na 4 implantatih
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Cerklje – Ob občinskem prazniku člani Kluba Liberius pri-
pravljajo še dva projekta. Prvega v nedeljo, 17. oktobra, v 
Borštnikovi rojstni hiši s predstavitvijo Veronike Deseniške, 
zadnjega Jurčičeviega dela. Režiser zgodbe je bil rojak Igna-
cij Borštnik, naslovno vlogo pa je odigrala njegova soproga 
Zofija Zvonarjeva ob odprtju Deželnega gledališča v Ljublja-
ni 29. septembra 1892. V četrtek, 21. oktobra, ob 18. uri ure 
pa bo spletni dogodek (v živo – prijave na mck-prijava@lu-
niverza.si) Kaj imata skupnega Veronika Deseniška in Zofija 
Zvonar Borštnik? Drugi projekt Slovenska misel v počastitev 
dneva reformacije in knjige pa je načrtovan v petek, 29. ok-
tobra, pred dnevom reformacije. Trubarjevo življenjsko pot 
bodo z gosti predstavili v besedi in pesmi. A. Se.

Klub Liberius vabi na oktobrska dogodka

Daniela Močnik

Cerklje – V nedeljo, 19. sep-
tembra, smo gostili pisate-
lja, publicista in etnologa 
mag. Ivana Sivca in ob tem 
počastili 300. obletnico roj-
stva Petra Pavla Glavarja, 
župnika komende sv. Petra, 
velikana dobrote, ljubezni in 
človeških src. Živo nam je 
bila predstavljena zgodba 
najdenčka, odraščajočega 
pr' Španovih v Vopovljah. S 
pesmijo so večer popestrili 
Fantje treh vasi.
Del dogovorjenega progra-
ma bomo opravili v tednih 
pred nami, tako da bomo 
začrtali čebeljo pot od Brni-
ka preko Vopovelj, Šmartne-
ga in Pšate do Cerkelj in še 
malo širše ter si ogledali če-
belnjake in ob njih spozna-
vali zgode in nezgode vrlih 
čebelarjev in ustvarjalcev 
panjskih končnic, študijski 
krožek pa sklenili s kultur-
nim programom in ogle-
dom Čebelarskega muzeja 
Francija Strupija.
V ponedeljek, 20. septem-
bra, je potekal tudi Hribar-
jev večer, na katerem smo se 
spomnili legendarnega lju-
bljanskega župana, politika, 

pisatelja Ivana Hribarja ob 
170. obletnici njegovega roj-
stva in 80. obletnici smrti. 
Iz Hribarjevih štirih knjig 
spominov smo odstirali 
mladostna leta in kasnejša 
šolska ob začetku opravlja-
nja službenih nalog s podro-
čij njegovega širokega delo-
vanja. Predvsem smo ga že-
leli predstaviti v luči izje-
mnega gospodarja tako v 
Ljubljani kot Cerkljah. Odli-
koval se je tudi na družbe-

nopolitičnem področju. V 
Cerkljah spominja nanj Hri-
barjeva vila, v Ljubljani Vila 
Zlatica.
Študijski krožek  Čebela in 
človek za en svet je skozi le-
tošnje poletje izobraževal 
zbrane vsak petek v Čebelar-
skem muzeju na Spodnjem 
Brniku pod okriljem VGC – 
LUK pod strokovnim vod-
stvom izkušenega čebelarja 
Francija Strupija. Ozrli smo 
se v preteklost s pridihom 

sedanjosti in iskanjem mo-
žnosti predajanja zbranega 
prihodnjemu rodu: domači 
čebelji svet, graditelji te po-
membne čebelarske dejav-
nosti. Bomo znali obvarovati 
rod čebel in čmrljev ter jim 
nuditi zdrav bivanjski pro-
stor? Niti na Dneve evrop-
ske kulturne dediščine ni-
smo pozabili, saj smo spo-
znavali vrste čebeljih pridel-
kov s poudarkom na prehra-
ni diabetikov.

V spomin rojakoma
V Klubu Liberius smo pripravili večera, posvečena Glavarju in Hribarju, ter spoznavali čebele. 

Na večeru, posvečenem Petru Pavlu Glavarju / Foto: arhiv društva

Daniela Močnik

Ljubljana, Kranj – Ob prebi-
ranju februarske številke 
Gorenjskega glasa iz 1949 
zasledim, da so v Kranju in 
okoliških krajih počastili 
stoto obletnico Prešernove 
smrti. Slavnosti so se udele-
žili predstavniki slovenskih 
ustanov z gosti iz jugoslo-
vanskih republik, Trsta in 
Koroške. Ob grobu je stala 
četa vojakov, pred njimi 
mladinke v narodnih nošah. 
Zvrstilo se je veliko govor-
cev, kot glavni dr. Anton 
Slodnjak.
V šestdesetih letih prejšnje-
ga stoletja je muzealec Črto-
mir Zorec začel objavljati 
podlistek Po Prešernovih 
stopinjah v Kranju, prav 
tako v Gorenjskem glasu, v 
katerem je želel bralcem 
predstaviti Prešerna – člove-

ka. Skozi leta je ob prihajal 
do novih spoznanj in podat-
kov o pesniku. Uredništvo 
Gorenjskega glasa pa je do-
polnjeni podlistek ponovilo 
leta 1985.
22. julija 1846 je bil na Du-
naju podpisan dvorni dekret 
o postavitvi doktorja Prešer-
na za prvega odvetnika v 
Kranju. In istega dne je vr-
hovni cenzurni urad na Du-
naju, dovolil natis Poezij z 
določenimi korekcijami.
S svojo sestro Katro in mla-
dim pisarjem Andrejem Ru-
dolfom se je Prešeren ob 
koncu septembra 1846 po-
slavljal od Ljubljane, kjer je 
toliko ustvarjal, toliko ljubil 

in toliko upal. Splet dogod-
kov je tako pesnika pripeljal 
bliže domu …
V osemdesetih je nastajal 
projekt Po Prešernovih sto-
pinjah v Ljubljani prof. Ja-
neza Močnika. Pod okriljem 
Zveze kulturnih društev 
Slovenije so se pevci, recita-
torji in obiskovalci poklonili 
pesnikovemu spominu na 
mestih ljubljanskih ulic z 
ohranjenimi znamenitost-
mi in spomini na čas, ko je 
velikan slovenske besede 
narod poklical k izobraževa-
nju v lastnem jeziku, sam 
pa program z neprecenljivi-
mi literarnimi oblikami 
udejanjil v Poezijah.
Vse te spomine smo kot ure-
sničevalci kulture odstrli v 
projektu Slovenija, moja 
nova država ob dnevu uče-
čih se skupnosti na Paradi 
učenja 2021 v Kranju v sre-

do, 15. septembra. Vključeni 
v to neformalno izobraževa-
nje priseljeni slušatelji pri-
dobijo zgolj osnovno znanje 
govornega in pisnega spora-
zumevanja v različnih ži-
vljenjskih okoliščinah. V 
Klubu Liberius Cerklje smo 
se potrudili tudi z usvaja-
njem bralne tehnike in tako 
sta slušateljici Miranda in 
Lavdije, priseljeni s Kosova, 
z veliko dobre volje interpre-
tirali sonet O, Vrba, srečna 
draga vas domača, pri uče-
nju pa obujali spomin na 
svoj rojstni kraj Suva Reka, 
mesto in občino v prizren-
skem okrožju osrednjega 
Kosova.

Po Prešernovih 
stopinjah

Na letošnji Paradi učenja ob dnevu učečih se 
skupnosti so člani Kluba Liberius počastili 
spomin na pesnika Franceta Prešerna.

Na letošnji paradi učenja / Foto: arhiv Kluba Liberius
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Janez Kuhar

Trata – Člani KUD Pod lipo 
Adergas so septembra, pri 
domačiji pr' Tratarju na Tra-
ti pripravili tradicionalni Ve-
čer pod vaško lipo. Pred me-
seci je strela udarila v to 
mogočno lipo in jo poškodo-
vala.
Predstavili so se recitatorji, 
harmonikar Žan Sirc, s pe-
tjem Zala Ribnikar in Petra 
Maček, pevci Mešanega 
mladinskega pevskega zbo-
ra KUD Pod lipo Adergas 
pod vodstvom Nancy Sirc in 
ob spremljavi kitare Primo-
ža Sirca. S hudomušnimi 
skeči Angelce Maček, ki je 

pripravila tudi scenarij za 
prireditev, so navdušili Bar-
bara in Rok Rezar ter David 
Puškarič, Žan Sirc in Irena 
Grilc.
Prireditev je povezovala Mo-
nika Ribnikar, ki je predsta-
vila domačijo in izdelke 
spretnih rok gospodarja Ci-
rila Grilca. Na ogled so ibli 
pred njihovo staro domači-
jo, v kateri še pečejo kruh v 
kmečki peči, in tako so zbra-
ni lahko začutili utrip življe-
nja na kmetiji. Na ogled je 
bila razstava starih slik dru-
žin, ki so imele večje število 
otrok. Po prireditvi so obi-
skovalcem ponudili dobrote 
iz krušne peči in sokove.

Pod Tratarjevo lipo

Septembra je bil pod Tratarjevo lipo izveden 
pester kulturni večer.

Večer pod Tratarjevo lipo / Foto: Janez Kuhar

Janez Kuhar

Adergas – Pevci Komornega 
moškega pevskega zbora 
Davorin Jenko Cerklje pod 
vodstvom zborovodkinje 
Neže Križnar so v soboto, 2. 
oktobra, z Lahkonočnicami 
obudili staro navado petja 
na vasi in številnim ljudem 
pod Krvavcem polepšali so-
botni večer.
Ljudska pesem je nedvo-
mno ena najpomembnejših 
sestavin ljudskega izročila. 
Cerkljanski pevci so ubrano 
zapeli pred večjim številom 
poslušalcev na trgu pri vo-
dnjaku pred župnijsko cer-
kvijo Marijinega oznanjenja 
v Adergasu, pred cerkvijo na 
Šenturški Gori, v Cerkljah 
na Ulici Ivana Hribarja, Tr-
novljah ter Stari cesti in na 
Zgornjem Brniku na trgu 
pred cerkvijo. V Adergasu 
so ubrano zapeli deset pe-
smi, med drugimi tudi Oj, 
Triglav, moj dom, Slovenec 
sem in Pri farni cerkvici ter 
ogreli srca številnih poslu-
šalcev in z aplavzom dlani. 

Sicer so imeli pevci v pro-
gramu 25 pesmi. Med njimi 
tudi znane Jaz sem si pa ne-
kej zmislu, Delaj, dekle, pu-
šeljc, Sem bil na vas, Dečle, 
to mi povej, Sem se rajtov 
ženiti, Zvezde, Odpiraj de-
kle kamrico ...
"Povsod smo naleteli na pri-
srčen sprejem in toplo go-
stoljubje. Zato so se pesmi 
kar vrstile. Z zvoki harmoni-

ke, kitare in pozavne so pri-
tegnili naši mladi pevci; be-
seda je dala besedo … Težko 
smo se pravi čas poslovili, 
da smo ujeli dogovorjeno 
uro na naši naslednji posto-
janki," so strnili vtise davo-
rinci.
Že 62 let so pevci Komorne-
ga moškega pevskega zbora 
Davorina Jenka iz Cerkelj 
eden trdnih kulturnih ste-

brov v občinskem, regij-
skem in tudi celotnem slo-
venskem prostoru, ko ohra-
njajo tradicijo moškega pe-
tja in občinstvu prinašajo 
zlasti slovensko pesem. Kot 
pa smo slišali, so pevci po-
nosni na zborovodkinjo 
Nežo, s katero že snujejo 
nove načrte in si želijo čim-
prejšnjega prepevanja pred 
publiko. 

Lahkonočnice za lep večer
Pevci Komornega moškega pevskega zbora Davorin Jenko so s petjem na vasi popestrili večer v 
Adergasu, na Šenturški Gori, v Cerkljah in na Zgornjem Brniku.

Pevci Komornega moškega pevskega zbora Davorin Jenko Cerklje so pod vodstvom 
zborovodkinje Neže Križnar zapeli tudi v Adergasu. / Foto: Janez Kuhar

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
www.bc-naklo.si 

Letošnji koronavirusni situaciji navkljub je 
dijakom uspelo problemsko razmišljati in 
napisati raziskovalne naloge. Antibakterij-
sko delovanje rastlinskih pripravkov na 
zobni bakteriji vrste Streptococcus mu-
tans in Porphyromonas gingivalis je z raz-
mišljanji razprave opremljena raziskovalna 
naloga dijakov 4. letnika biotehniške gim-
nazije Biotehniškega centra Naklo Maje 
Brlogar, Sabine Gartner in Jana Jurgeleta 
pod mentorstvom mag. Marjetke Kastelic 
Švab, ki so letos med 52 oddanimi razisko-

valnimi nalogami prejeli prestižno Krkino 
nagrado srednješolskih mladih razisko-
valcev in jo predstavili na e-simpoziju Krki-
nih nagrad (spletna povezava Krkine nagra-
de in simpozij 2021). Glavni namen razisko-
valne naloge je bil ugotoviti potencialne 
antibakterijske učinke različnih rastlinskih 
ekstraktov na ti dve zobni bakteriji, povzro-
čiteljici zobnih obolenj. S. mutans je bakteri-
ja, ki povzroča zobno gnilobo oz. karies. V 
ustni votlini izgleda kot zobni bakterijski 
biofilm in je del naravne mikrobiote, a v 

prevelikih količinah lahko na zobeh povzro-
ča poškodbe zobne sklenine. Poleg S. mu-
tans normalen del zobne mikrobiote pred-
stavlja tudi bakterija P. gingivalis, ki postane 
škodljiva, ko na zobeh ali dlesnih že pride 
do poškodb. Poleg teoretičnega dela so v 
nalogi predstavljeni postopki in načrt razi-
skovalnega praktičnega laboratorijskega 
dela z metodami, ki jih žal zaradi pandemije 
koronavirusa (SARS–CoV–2) ni bilo mogoče 
do konca izvesti. Naloga predstavlja me-
todologijo raziskovalnega dela od od-
vzema brisov, nacepitve vzorcev na krvni 
agar, izolacije čistih kultur in njihove 
identifikacije do priprave rastlinskih eks-
traktov z metodo ekstrakcije trdno-teko-
če in destilacije ter izvedbe difuzijskega 
antibiograma. Rastline za ekstrakte, desti-
late je dijakom uspelo samim vzgojiti in po-
sušiti, same rastlinske pripravke pa so želeli 
kot zaviralne učinkovine na rast bakterij 
tudi nadalje preizkusiti na različnih bakterij-
skih biofilmih, ki negativno vplivajo na naše 
zdravje in okolje. Biofilmi namreč ne pov-
zročajo samo obolenja zob, biofilmi so tudi 
pogosti povzročitelji vnetja ušes, infekcij 
srca in so povzročitelji mnogih bolnišničnih 
okužb. Z ekološkega in gospodarskega po-

gleda se škodljivost biofilmov lahko kaže 
tudi v obliki cvetenja jezer, posledično pov-
zročajo pomanjkanje kisika v vodnih telesih 
ter na materialih biokorozijo, kjer se dela 
gospodarska škoda in kar tudi terja drago 
odstranjevanje biofilmov. 

Nasprotno pa lahko biofilmi predstavljajo 
možno rešitev za zmanjšanje toplogrednih 
plinov, ki jih porabljajo za svoje življenje, 
lahko so mikrobne gorivne celice, ki kemič-
no energijo pretvarjajo v električno, lahko 
jih uporabimo kot čistilni element ekore-
mediacijske metode čiščenja odpadne in 
pitne vode ali kot mobilizatorje strupov (ar-
zena, selena, živega srebra). Vedno več se 
biofilmi omenjajo tudi kot orodje biorudar-
jenja, kjer na rudninah, bogatih s kovinami, 
naselijo bakterijske biofilme, ki nato oksidi-
rajo kovinske sulfide. 

Na Biotehniškem centru Naklo lahko z 
aktivnim usmerjanjem in spodbujanjem 
mladih dosežemo, da mladi uresničujejo 
svoje raziskovalne ambicije. Z nagrada-
mi in priznanji pa se ta nadarjenost, trud 
dijakov prepozna in jim predstavlja bo-
gato izkušnjo za nadaljnjo poklicno in 
življenjsko pot. 

Mladi raziskovalci Gimnazije Biotehniškega centra Naklo 
ponovno prejeli Krkino nagrado

Jan Jurgele, Sabina Gartner in Maja Brlogar z mentorico mag. Marjetko Kastelic Švab 
s snemalno ekipo 51. Krkinih nagrad, pred ribnikom Biotehniškega centra Naklo
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KU-DUR, d.o.o.

Voklo 74a, 4208 Šenčur
Tel.: 259 54 80 ali 040/337 707

E-pošta: ku-dur@t-2.si

  Ribogojnica
    Mlada  

govedina 
    Kisla repa in 

kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

Tel: 04 25 22 267  
Mobi: 041 506 234, Avguštin
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Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, tel.: 04 25 26 580

Kuhinjske stenske obloge   Tuš kabine  
Nadstreški  Drsna vrata  Nihajna vrata

Pregradne stene  Steklene ograje 

Maša Likosar

Lahovče – "Na Gorenjskem 
nekoč niso dejali, da gredo 
na smenj niti na žegnanje, 
temveč da gredo na bob. 
Bob je pravzaprav pomenil 
praznovanje smajne nede-
lje," je pojasnil član krožka 
Janez Galjot. Žegnanjsko 
nedeljo vas praznuje ob bla-
goslovu oziroma posvetitvi 
cerkvene stavbe. V Lahovčah 
je bila cerkev, ki je danes po-
svečena sv. Florjanu, po po-
datkih, ki jih je pridobil Ga-
ljot, blagoslovljena 14. sep-
tembra leta 1652.
Žegnanje je običajno pote-
kalo pozno poleti oziroma 
jeseni po žetvi, ko je bilo ve-
čje izobilje živeža. "Smajna 
nedelja je bilo praznovanje 
in so ga pripravili v vsaki 
hiši, ne glede na finančni 
status," je pojasnil Galjot in 

dodal, da je po vojni tovrsten 
način praznovanja počasi iz-
gubljal pomen, a v njihovi 
vasi še vedno ohranjajo sta-
ro tradicijo. "Znano je tudi, 
da so na smajno nedeljo fan-
tje iz drugih vasi obiskovali 
dekleta. Domači fantje so jih 
varovali, kar se je pogosto 
končalo s pretepi. Gospodi-
nja je morala biti na tisti dan 
zelo pozorna, saj so ji mla-
deniči zelo radi kakšno do-
broto izmaknili in ji povzro-
čili neprijetnosti. Na smajni 
večer naj bi se tudi kradli 
zajci, zgodaj zjutraj pa so 
streljali z možnarji," je še 
povedal.
Pred prireditvijo je v domači 
cerkvi sveto mašo daroval 
prelat Stane Zidar v somaše-
vanju z Borutom Poharjem. 
Pred gasilnim domom so na 
stojnicah nato predstavili 
klekljanje, razstavljeni so 

bili stari predmeti, postregli 
so potico, "bobe" in prato. 
Nastopile so ljudske pevke 
Dečve, narodne noše in har-
monikarji. Branka Urbanija 
je pojasnila tudi pomen barv 

v ljudskem izročilu, zapel je 
Mešani pevski zbor sv. Flor-
jana Lahovče pod vodstvom 
Mitje Žiberta, po tradiciji pa 
so mladi pritrkovalci pritr-
kavali v cerkvenem zvoniku.

Smajna nedelja
Na ljudskem večeru Smajna nedelja na vasi so člani etnološkega krožka Lahovče, ki deluje pod 
okriljem Ljudske univerze Kranj, predstavili zgodovinski pomen in razvoj t. i. smajne nedelje.

Člani etnološkega krožka Lahovče so z mentorico Danielo 
Močnik in gostjo Branko Urbanija vaščanom Lahovč 
predstavili pomen smajne nedelje. / Foto: Renata Dobnikar

Janez Kuhar

Dvorje – Balinarska sekcija 
pri Društvu upokojencev 
Cerklje je v začetku avgusta, 
na balinišču Pod Jenkovo 
lipo v Dvorjah organizirala 
tradicionalno balinarsko 
tekmovanje za prvaka leto-
šnjega leta, na katerem je 
nastopilo osem najboljših 
balinarjev. 
Tekmovalce je pozdravila 
predsednica društva Marta 
Hočevar in najboljšim bali-
narjem podelila medalje in 

pokale. Zmagal je Franc 
Jankovič pred Marjanom 
Bernardom in Janezom 
Markom, četrta je bila Dra-
gica Romšak, peti pa Vinko 
Janežič. V tekmovanju za 
najboljšega bližalca v krog je 
zmagal Marjan Bernard iz 
Dvorij. V Komendi pa so ko-
nec meseca junija organizi-
rali gorenjsko prvenstvo v 
balinanju ekip DU Gorenj-
ske. Sodelovalo je 17 ekip, 
zmagala pa je ekipa balinar-
jev iz Tržiča pred Cerkljami 
in Predosljami. 

Pokal Francu Jankoviču

Najboljši balinarji Pod Jenkovo lipo   
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Maša Likosar

Štefanja Gora – Na Štefanji 
Gori in pri osrednjem spo-
meniku na planini Jezerca 
pod Krvavcem sta avgusta in 
septembra potekali spomin-
ski slovesnosti s kulturnim 
programom v organizaciji 
občinske organizacije Zdru-
ženja borcev za vrednote 
NOB Kranj – Cerklje na Go-
renjskem. Pohodniki so se 
pred slovesnostjo na Štefa-
nji Gori tradicionalno podali 
po poti spomina in tovari-
štva v Spominski park tova-
rištva Davovec in nadaljevali 
do groba padlih borcev, kjer 
so položili venec ter se ob 
vračanju ustavili še pri pož-
gani Davovčevi domačiji. Pri 

lovskem domu LD Krvavec 
na Štefanji Gori so se spo-
mnili vseh padlih borcev 
Druge grupe odredov in vo-
dičev Krvavške čete, ki so to 
enoto vodili z Jelovice čez 
Krvavec proti Štajerski. 
Vseh devet vodičev je padlo, 
zadnji trije na Brezovici. 
Predsednik cerkljanske ob-
činske organizacije Božo Ja-
než je na slovesnosti opozo-
ril na nekritično obravnava-
nje največjega zla proti člo-
veštvu, ki ga je povzročil 
nacistični okupator. "Postati 
bomo morali tako pogumni, 
kot so bili naši partizani, in 
se na glas začeti boriti za re-
snico, svobodo in ohranja-
nje vrednot NOB," je pouda-
ril Janež. 

Poklon padlim 
borcem
Ob 79. obletnici napada na Drugo grupo odredov 
in padle borce omenjene enote ter Krvavške čete 
sta potekali spominski slovesnosti.

S spominsko slovesnostjo so se tradicionalno poklonili 
padlim borcem Druge grupe odredov in Krvavške čete. 
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Triindvajseti sep-
tember je praznik slovenske-
ga športa, prav na ta dan pa 
ima svoj občinski praznik 
tudi občina Cerklje. Praznik 
so počastili tudi člani športnih 
in drugih društev ter posame-
zniki in rekreativci. Posebej 
živahno je bilo v okolici 
Osnovne šole v Cerkljah, kjer 
so predstavili posamezne 
športe, učenci so tekmovali v 
športnih igrah ter krosu, ne-
kateri učenci pa so odšli na 

pohod do Gradu Strmol. Ob 
koncu tekmovanj sta medalje 
najboljšim podelila cerkljan-
ski župan Franc Čebulj in rav-
natelj šole Boštjan Mohorič. 
"Smo ena redkih, če ne edi-
na država, ki praznuje pra-
znik športa. Zato smo tudi v 
šoli želeli počastiti ta dan in 
prišli na idejo, da to storimo 
v okviru športnega dneva. Z 
različnimi aktivnostmi smo 
želeli spodbuditi otroke h gi-
banju in mislim, da nam je 
dobro uspelo," je povedal 
ravnatelj.

Dan športa v Cerkljah
Tudi v Cerkljah so zaznamovali Dan slovenskega športa, ki ga praznujemo 23. septembra.

Pestro dogajanje na praznik športa

Janez Kuhar

Cerklje – Cerkljanski župan 
Franc Čebulj se je gasilcem 
zahvalil za predano delo in 
dobro sodelovanje, opozoril 
pa je tudi na prihajajoči četrti 
val epidemije in na njene do-
sedanje posledice. Podpred-
sednik Gasilske zveze (GZ) 
Slovenije in predsednik GZ 
Gorenjske Jože Derling se je 
občanom Cerkelj, Občini 
Cerklje in GZ Cerklje zahva-
lil za zagotavljanje požarne 
varnosti. Poročilo o delu je 
predstavil predsednik GZ 
Cerklje Blaž Kaplenik, ki se 
je za podporo in dobro sode-
lovanje zahvalil županu Ob-

čine Cerklje Francu Čebulju, 
poveljniku GZ Metodu Kro-
parju, predsednikom komi-
sij, članom upravnega odbo-

ra in poveljstva pa za ves čas 
in trud, ki so ga vložili v iz-
boljšanje dela Gasilske zveze 
Cerklje. 

Poveljnik GZ Cerklje Metod 
Kropar je dejal, da je bilo 
minulo leto posebno, epide-
mija je vse načrte obrnila na 
glavo. Gasilci so lani posre-
dovali v 117 intervencijah. V 
GZ Cerklje so lani kupili tri 
gasilska vozila, virus pa je 
preprečil slavnostne prevze-
me v društvih. Poročilo je 
zaključil z besedami, da so 
vsi skupaj naredili vse, kar 
je bilo mogoče v času epide-
mije, ter se vsem operativ-
nim gasilcem zahvalil za 
dobro opravljeno delo v pre-
teklem letu. Sprejeli so pro-
gram dela in finančni načrt 
Gasilske zveze za letoš nje 
leto.

Več kot sto posredovanj
Konec avgusta je potekala skupščina Gasilske zveze Cerklje, ki združuje osem društev in več kot tisoč 
petsto gasilcev. Letos so posredovali na 117 intervencijah.

Predsednik GZ Cerklje Blaž Kaplenik
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Matjaž Ljubeljšek

Velesovo – V Nogometnem 
klubu Velesovo Cerklje smo 
začeli priprave na prihajajo-
čo sezono že zelo zgodaj po-
leti, nekatere starejše selek-
cije in članska ekipa že v 
mesecu juliju, vse preostale 
klubske selekcije – od naj-
mlajših šestletnikov do kate-
gorije U13 – pa so začele 
trenirati avgusta. Predvsem 
smo navdušeni nad odzi-
vom otrok, ki se želijo vklju-
čiti v naš klub in katerih vpis 
je ponovno presegel vsa 
naša pričakovanja. Trenu-
tno v okviru kluba deluje 
enajst otroških in mladin-
skih selekcij od vrtca (U6) 
do kadetske ekipe U16, ki 
nam jo je v tej sezoni po ne-

kaj letih uspelo ponovno 
vzpostaviti. Se pa na žalost 
zaradi vse več novih otrok in 
posledično dodatnih selekcij 
spopadamo z vse večjo pro-
storsko stisko, ki bo kmalu 
postala nepremostljiva ovira 
za nadaljnji razvoj kluba. Za 
vse te otroke in mladino skr-
bi ekipa desetih trenerjev, 
na katero smo še posebno 
ponosni in ki trenutno velja 
za eno najboljših na Gorenj-
skem. Vse te selekcije in nji-

hovi trenerji predstavljajo 
zdrave temelje našega kluba 
in so bistveni del tako seda-
njih odličnih rezultatov kot 
tudi vseh uspehov v priho-
dnje. 
V letošnjem šolskem letu bo 
ponovno organizirana Od-
prta otroška nogometna šola 
(ONŠ), ki bo brezplačno v 
okviru nogometnih krožkov 
potekala na obeh naših 
osnovnih šolah. Novost v 
prihajajoči sezoni je med 
drugim tudi, da smo v sode-
lovanju z Nogometno zvezo 
Slovenije začeli izvajati no-
gometne urice v okviru pe-
dagoškega izobraževanja v 
cerkljanskem vrtcu. Vadbe 
potekajo pod vodstvom na-
ših klubskih trenerjev in ob 
pomoči inštruktorjev NZS. 

Zelo optimistično in okre-
pljena je v novo sezono vsto-
pila tudi članska ekipa, ki je 
po polovici jesenskega dela 
tik pod vrhom lestvice in je 
med najresnejšimi kandida-
ti za jesenski naslov prvaka. 
Zelo nas veseli dejstvo, da je 
okostje ekipe sestavljeno ve-
činoma iz domačih igralcev 
in da sodi med najmlajše 
ekipe v ligi, kar samo pome-
ni, da se za prihodnost član-
ske ekipe ni bati. 

Na žalost so nam v mesecu 
septembru splošno znane 
neugodne zdravstvene raz-
mere onemogočile izpeljavo 
velikega otroškega nogome-
tnega turnirja, na katerem 
nam je udeležbo potrdilo 
kar 75 ekip iz celotne Slove-
nije. Tako velik dogodek bi 
zagotovo pomenil veliko 
promocijo tako našega klu-
ba kot tudi celotne občine. 
Upamo samo, da nam bodo 
razmere bolj naklonjene v 
mesecu januarju, ko ponov-
no načrtujemo veliki tradici-
onalni otroški dvoranski tur-
nir, ki velja za enega najve-
čjih tovrstnih turnirjev v 
Sloveniji. 
Za konec želimo še enkrat 
povabiti vse otroke, ki jih za-
nima nogometna žoga in ki 

si želijo prosti čas preživeti v 
družbi vrstnikov, da se nam 
pridružijo na treningih v na-
šem nogometnem centru 
Velesovo pod vodstvom 
odlične trenerske ekipe. 
Obljubljamo veliko zabave, 
nove dogodivščine, tekmo-
vanja proti vrstnikom iz 
drugih klubov, predvsem pa 
aktivno preživljanje proste-
ga časa namesto ob računal-
nikih in televizijah z žogo 
na nogometnem igrišču.

Uspešno v novo sezono
Novo sezono začenjajo tudi v Nogometnem klubu Velesovo Cerklje.

V Velesovem veliko pozornosti namenjajo mlajšim selekcijam. / Foto: arhiv kluba

Primož Štrajhar

Velesovo – Veseli smo, da se 
šport, kljub nekaj omeji-
tvam, vrača na stare tirnice. 
Vsa dekleta se približno tri-
krat tedensko udeležujejo 
treningov ter ob koncu te-
dnov tekmujejo na tekmah 
in turnirjih. V tekmovalni 
sezoni 2021/22 so dekleta 
od trinajstega leta dalje 
vključena v tekmovanja, ki 
se odvijajo pod okriljem No-
gometne zveze Slovenije, 
mlajša pa so v tekmovanja 
in turnirje Medobčinske no-
gometne zveze Gorenjske – 
Kranj. Dekleta, ki nastopajo 
v kategorijah U15 in U17, so 
v sezono zakorakale z odlič-
nimi rezultati, tudi pri člani-
cah se kaže napredek, kar se 
kaže v dobrih rezultatih. V 
mlajših selekcijah so tekme 
in turnirji le formalnost. Za 
razvoj ženskega nogometa 
in naših igralk je pomemb-
no, da se osredotočimo na 
napredek vsake posamezni-

ce. V času covida-19 je moč 
opaziti pomanjkanje giba-
nja pri mladih in zmanjša-
nje vključevanja deklet v 
športne aktivnosti, zato po-
zivamo dekleta, ki bi si žele-
la preizkusiti v nogometu, 
naj se nam pridružijo v no-
gometnem centru Velesovo 
in v športni dvorani Cerklje. 

V klubu se trudimo dekle-
tom prikazati raznovrstno 
vadbo ter se usmerjamo v 
učenje in razvoj različnih gi-
balnih sposobnosti. V tem 
šolskem letu smo aktivni 
tudi na OŠ Davorina Jenka, 
kjer lahko deklice spoznajo 
osnove nogometa. Upamo, 
da se nam pridružite.

V starih tirnicah
Za razvoj ženskega nogometa in igralk je pomembno, da se osredotočimo 
na napredek vsake posameznice. 

V klubu trenirajo deklice od petega leta starosti dalje.  
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BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

Janez Martinčič

Cerklje – RK Cerklje novo 
sezono začenjamo z najkva-
litetnejšo strokovno trener-
sko ekipo do sedaj. Rokomet 
je namreč ekipna igra posa-
meznikov, ki jih vodi in 
usmerja trener, in skupaj 
ustvarjajo eno najbolj zani-
mivih športnih ekipnih iger 
na svetu. V klubu bosta tako 
v letošnji sezoni delovala 
dva trenerja, in sicer Pegi 
Berce, trenerka z licenco 
EHF/PRO, in Klemen Arh, 
profesor športne vzgoje/tre-
ner rokometa 2. Klub bo so-
deloval z Osnovno šolo Da-
vorina Jenka v Cerkljah in 
Podružnico Zalog, Osnovno 
šolo Vodice in Osnovno šolo 

Preddvor.
Sezona 2020/21 je bila zara-
di epidemije okrnjena. Za-
čela se je septembra 2020 in 
bila prekinjena že v oktobru, 
prekinitev pa je trajala vse 
do marca 2021. Treninge 
smo lahko nadaljevali 15. fe-
bruarja, tekmovanja pa v 
aprilu in zaključili v juniju 
2021.

V pretekli tekmovalni sezoni 
smo imeli skupno člansko 
ekipo RK Radovljica/Cerklje, 
katere nosilec je bila Rado-
vljica, in se z ekipo uvrstili v 
1. B državno rokometno ligo. 
Prav tako smo imeli skupno 
mladinsko ekipo, ki je osvoji-
la tretje mesto v drugi držav-
ni rokometni ligi za mladin-
ce, in skupno kadetsko eki-
po, ki je osvojila 22. mesto. 
Starejši dečki zaradi epide-
mije na ravni države niso za-
ključili tekmovanja. Potekala 
so tudi tekmovanja mlajših 
dečkov do dvanajstega leta, 

kjer igrajo brez beleženja re-
zultatov. 
Z zaključeno TS 2020/21 se 
je zaključilo tudi sodelova-
nje z RK Radovljica in tako 
bomo v letošnji sezoni v tek-
movanjih v organizaciji RZS 
sodelovali s selekcijami sta-
rejših dečkov, kadetov in 
mladincev. Več pozornosti 
pa namenjamo pridobiva-
nju najmlajših v starosti od 
6. do 13. leta, torej v katego-
rijah cici in mini rokometa.
V septembru smo imeli na 
dan športa tudi predstavitev 
rokometa na OŠ Davorina 

Jenka. Prikaz žal ni mogel 
biti praktičen, je pa bilo med 
učenci od prvega do petega 
razreda kar nekaj zanimanja 
za rokomet.
Fantje in dekleta, vabljeni 
na naše treninge in včlani-
tev v RK Cerklje. Treningi 
so v Športni dvorani Cerklje 
vsak ponedeljek od 15.30 do 
16.30 in vsako sredo od 
16.30 do 17.30. Prijave spre-
jemamo vsak ponedeljek in 
sredo do konca oktobra. Vse 
treninge si lahko tudi ogle-
date ali se dogovorite za po-
skusne obiske.

Rokometno dogajanje
Cerkljanski rokometaši vstopajo v novo sezono s kvalitetno strokovno ekipo trenerjev. 

Cerkljanski rokometaši »v pogonu« / Foto: arhiv kluba

Janez Kuhar

Krvavec – V nedeljo, 26. sep-
tembra, je v Brunarici Son-
ček na Krvavcu potekala za-
ključna, šesta prireditev s 
podelitvijo pokalov in nagrad 
za člane minule celoletne re-
kreativne akcije Junaki Kr-

vavca. Prvi trije so prejeli po-
kale in likovna dela, zmago-
valec z največ pohodi Marko 
Lončar pa še celoletno vozov-
nico za Krvavec. Akcija je po-
tekala od 19. septembra lani, 
namenjena pa je bila vsem 
ljubiteljem rekreacije, Krvav-
ca, prelepe narave, dobre 

družbe in prijateljstva. Kot so 
pojasnili organizatorji, okrep-
čevalnica Brunarica Sonček 
na Krvavcu, je v akciji sodelo-
valo 107 članov – pohodni-
kov, kolesarjev in smučarjev. 
Petinpetdeset, od tega 13 žen-
sk in 42 moških, jih je dose-
glo zahtevni razpisni pogoj – 

52 vzponov na Krvavec – in s 
tem osvojilo naziv junaka 
Krvavca. V moški konkurenci 
je s 350 vzponi zmagal Mar-
ko Lončar, drugi je bil Robi 
Jerič s 322 vzponi, tretji pa 
Matjaž Letnar z 250 vzponi. 
Med ženskami je bila najbolj-
ša Tajda Narobe z 270 vzpo-
ni, druga je bila Evelina Stare 
s 133 in tretja Jana Remic s 
107 vzponi. Najstarejši udele-
ženec akcije Junak Krvavca je 
bil 82-letni Lojze Dežman, 
najmlajša junakinja pa 10-le-
tna Naja Kosec. 
Začela se je že tudi sedma 
akcija Junaki Krvavca, ki bo 
potekala do 24. septembra 
prihodnje leto. Vsi, ki bi radi 
sodelovali, se lahko vpišete v 
Brunarici Sonček. Junaki 
Krvavca 2022 bodo postali 
vsi, ki bodo opravili več kot 
52 vzponov na Krvavec in se 
vpisali v knjigo v Brunarici 
Sonček. Na dan je možen 
samo en vpis.

Skoraj vsak dan na Krvavcu
Na Krvavcu so podelili priznanja in nagrade za šesto celoletno rekreativno akcijo Junaki Krvavca.

Tokratni junaki Krvavca / Foto: arhiv Brunarice Sonček

Blaž Filipič

Cerklje – V začetku julija smo 
v družbi svojih prijateljev ka-
rateistov, njihovih spremlje-
valcev ob treningih in različ-
nih poletnih prostočasnih 

aktivnostih preživeli 43. Le-
tno karate šolo, konec avgu-
sta pa smo se pridružili cer-
kljanski tržnici. Vpis je mo-
žen tudi še v oktobru. Mala 
šola Sankukai karateja za 
otroke od petega do sedmega 

leta starosti poteka ob torkih 
med 17. uro in 17.45. V skupi-
ni, v kateri karate trenirajo 
osnovnošolci od sedmega 
leta starosti dalje, se pripra-
vljamo na prvi izpit (8. kyu – 
prvi beli pas). Ob torkih treni-

ramo med 17.50 in 18.35, ob 
četrtkih pa med 17. uro in 
17.45. V zadnji skupini so 
otroci in mladostniki, katerih 
znanje Sankukai karateja je 
na stopnji med rumenim in 
zelenim pasom. Treninge 
smo začeli v septembru, a vse 
tudi v oktobru vabimo na pre-
izkus treninga, ki poteka v 
Športni dvorani Cerklje. 

Aktivnosti karateistov
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MALICE. KOSILA. PICE IZ KRUŠNE PEČI.
KRUHOVČKI. ZAKLJUČENE DRUŽBE.
DOSTAVA NA DOM ALI V PISARNO.

TURISTIČNI BONI.
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Kakovostno  
in ugodno  

poskrbimo za  
pranje in likanje  

sobnega in  
gostinskega  

perila.

35-letna tradicija

Ugodno  
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 Sprejemamo  
oblačila  

za kemično 
čiščenje.

PR
A

LN
IC

A
 P

AV
EC

, P
AV

EC
 S

A
N

D
I S

.P.

Nudimo  
izredno ugodno  

pranje odej,  
posteljnih  

nadvložkov in 
 vzglavnikov.

NOVO!  
Pranje  

preprog 

Ul. 4 oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem

041 358 772, 041 603 082

Irena Naglič

Praga – Od 26. do 29. avgu-
sta je v Pragi pod pokrovi-
teljstvom veleposlaništva 
Slovenije in v organizaciji 
agencije SI.in potekal festi-
val Slovenija v Pragi 2020. 
Tam se je tri dni pelo, ple-
salo in igralo po slovensko. 
Udeležence, bilo jih je več 
kot petsto iz cele Slovenije, 

je sprejela in pozdravila 
naša veleposlanica na Če-
škem Tanja Strniša.
Tudi naša folklorna skupina 
pod vodstvom mentorja Mi-
rana Murnika se je predstavi-
la že na prvem festivalskem 
večeru in vse navzoče navdu-
šila s petjem, s hudomušno 
koreografijo in z gorenjskimi 
plesi. Poželi smo glasen 
aplavz. Isti večer so nastopile 

tudi pevke ŽPZ Trzinke iz 
Trzina in še druge folklorne 
in pevske skupine.
Drugi dan smo se podali 
spoznavat lepote zlate Pra-
ge: najprej z rečno ladjo po 
Vltavi, potem z vodičko na 
Praški grad, nato pa preko 
znamenitega Karlovega mo-
stu do samega centra mesta 
pogledat znano astronom-
sko uro. Ko smo bili prosti, 

smo poiskali pravo praško 
pivnico, poizkušali njihovo 
kulinariko in pivo, ki je zelo 
znano po celi Evropi.
Tretji dan pa smo si lahko 
ogledali nastope ostalih 
skupin na kmečki tržnici 
Vitezne namjesti, kjer je se-
dež naše ambasade, nato na 
Praškem gradu in zvečer v 
prelepi Plečnikovi cerkvi 
Srca Jezusovega na gričku 
nad Prago. Dogodek je po-
tekal v čast predsedovanja 
Slovenije Evropski uniji in 
udeležili so se ga tudi pred-
stavniki iz štirideset tujih 
ambasad v Pragi.
Vsi nastopajoči na festivalu 
smo s svojim programom 
pričarali slovensko vzdušje 
in prikazali delček naše bo-
gate kulture, umetnosti in 
ljudskih običajev.
V Kulturnem društvu Fol-
klora Cerklje vabijo v svoje 
vrste nove člane, tako upo-
kojence kot tudi mlajše. In-
formacije dobite na telefon-
ski številki 031 791 870 
(Irena Naglič).

Folklorniki v Pragi
Člani cerkljanskega folklornega društva so se udeležili festivala Slovenija v Pragi. 

Cerkljanski folklorniki med nastopom / Foto: arhiv društva

Janez Kuhar

Krvavec – Prvo nedeljo po 
velikem šmarnu, 22. avgu-
sta, je bilo na Krvavcu že-
gnanje oziroma semenj, ki 
se je začelo s tradicionalno 
žegnanjsko mašo pri Plečni-
kovi kapelici Marije Snežne, 
ki jo je daroval cerkljanski 
župnik mag. Jernej Marenk. 
Maše se je udeležilo več kot 

petsto ljudi. Bogoslužje so s 
petjem polepšali pevci me-
šanega cerkvenega pevskega 
zbora iz Cerkelj. K maši je 
na konjih prišla tudi štiri-
članska družina Darka Kepi-
ca iz Dvorij pri Cerkljah. 
Krvavec je v nedeljo obiskalo 
blizu 1500 ljudi. Veliko je 
bilo pohodnikov, ki so pusti-
li avtomobile na parkirišču 
planine Jezerca. 

Krvavec je v nedeljo obiskalo 
blizu 1500 ljudi. 
Silvo Grilc iz Ekoturizma 
Viženčar je za obiskovalce 
pripravil okusne krofe in 
flancate ter osvežilne napit-
ke. Na paši na Krvavcu se je 
do sredine septembra paslo 
okoli štiristo glav živine. Vse 
mleko, ki so ga namolzli na 
Krvavcu, so ponudili obisko-
valcem.

Semenj dobro obiskan

Župnik Jernej Marenk

Janez Kuhar

Lesce – Župan Občine Cer-
klje Franc Čebulj je bil ne-
davno  na rednem občnem 
zboru Čebelarske zveze Go-
renjske, ki je potekal v Čebe-
larskem razvojno-izobraže-
valnem centru v Lescah v 
začetku meseca avgusta, iz-
bran za naj župana v letu 
2021. 
Naziv naj župan Čebelarska 
zveza Gorenjske podari žu-
panu, ki je v preteklem letu 
ali v obdobju več let največ 
pripomogel k razvoju in na-
predku čebelarstva v lokalni 
skupnosti na območju Če-
belarske zveze Gorenjske, 
lokalnemu čebelarskemu 
društvu in sami čebelarski 
zvezi. 
Franc Čebulj je aktiven član 
Čebelarskega društva Cer-
klje na Gorenjskem vse od 
leta 2004. Danes čebelari s 

15 čebeljimi družinami. Nje-
gov prispevek k napredku 
čebelarstva v občini se odra-
ža tudi v finančni in moralni 
podpori Čebelarskem dru-
štvu Cerklje, kar pozitivno 
vpliva na razvoj čebelarstva 
v občini. 
Njegov največji prispevek v 
zadnjih štirih letih je bila 
pomoč pri izgradnji novega 
društvenega čebelnjaka. Po-
magal in sodeloval pa je tudi 
pri drugih aktivnostih v zve-
zi s počastitvijo stote oble-
tnice začetka delovanja če-
belarske ga društva, ki jo je 
cerkljansko društvo prazno-
vali v minulem etu. 
Med drugim je bil cerkljan-
ski župan leta 2006, po od-
stopu dolgoletnega predse-
dnika Čebelarske zveze Slo-
venije Lojzeta Peterleta, iz-
voljen za predsednika Čebe-
larske zveze Slovenije za 
mandat dveh let.

Naj župan 
Čebelarske zveze

Župan Franc Čebulj je bil na rednem občnem 
zboru Čebelarske zveze Gorenjske izbran za naj 
župana letošnjega leta.

Anže Perčič, predsednik Čebelarske zveze Gorenjske, 
Stanko Bohinc, Janez Kocijančič, župan Občine Cerklje 
Franc Čebulj in podpredsednik ČZG Lovro Legat 
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Naše prednosti:
  hitra odzivnost
  brezplačna dostava za količine nad 1000 litrov
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi standardi
  zelo ugodna cena

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

Hitra dostava kurilnega olja

Razvažamo po celi Gorenjski  
in Ljubljani.

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

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

OZIMNA ŽITA
V PONUDBI VEČ SORT OZIMNIH ŽIT PO UGODNIH CENAH!   

  SIR, SKUTE, JOGURTI …
  SUHE MESNINE
   SVEŽI KRUH, TESTENINE, ŠTRUKLJI
   DOMAČI PIŠKOTI,  
PECIVO, ČOKOLADA

KC CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/29 26 750
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

RASTLINE ZA LEPO JESEN 
JESENSKE RESE (CALLUNE), CIKLAME, KRIZANTEME, ASTRE …

VABLJENI V NAŠO CVETLIČARNO 
LONČNICE, REZANO CVETJE, ŠOPKI, ARANŽIRANJE DARIL …

 

DOMAČE 
DOBROTE  

VSE ZA  
VAŠ VRT  

VSE ZA POLJE, HLEV, 
PAŠO, GOZD, GRADNJO, 

DELAVNICO
Nova, razširjena ponudba  

kmetijskega in gradbenega  
programa.  

Prisrčno vabljeni  
v našo novo trgovino  

KC Cerklje!

Janez Kuhar

Poženik – Na vrtu domačije 
Majde in Matija Koritnika v 
Poženiku že petdeset let ra-
ste agava, ki sta jo prinesla z 
morja. 
V naravnih razmerah rastli-
na cveti le enkrat v življenju, 
nato iz cvetov nastanejo plo-
dovi, pozneje pa rastlina od-
mre. Iz sredine rastline se v 
višino dviga sedem metrov 
dolgo steblo, na katerem se 
bohotijo živo rumeni cveto-
vi. Rastlino tvorijo velike ro-
zete, ki jih sestavljajo odebe-
ljeni listi. Na prve cvetove so 
čakali zadnjih nekaj tednov, 
da gre za edinstven dogo-
dek, pa priča podatek, da 
lahko na cvetove pri določe-
ni rastlini čakamo tudi pol 
stoletja, pravi Matija. 
Konec junija sta opazila, da 
je začelo rasti steblo, v dveh 
dneh za kar trideset centi-
metrov. Njihova agava ima 
trideset vejic, na vsaki je po 

šest manjših vejic z zlato ru-
menimi cvetovi. 
Na Gorenjskem je to edina 
tako velika agava. 
Kot pravita Koritnikova, ra-
stlina zdrži na prostem do 
temperature minus pet sto-
pinj Celzija, nato pa jo za 
prezimovanje postavita v to-
plejši prostor. 
Vode poleti ne potrebuje ve-
liko. Pred dvema mesecema 
sta opazila, da bo začela cve-
teti. Doma je v Mehiki, zato 
jo zaradi klimatskih razmer 
pri nas gojimo kot posodov-
ko, razen na Primorskem, 
kjer lahko raste na sončnih 
izpostavljenih legah.
Zakonca Koritnik sta v pro-
stem času tudi sicer zelo ak-
tivna. Majda med drugim 
pleše v KD Folklora Cerklje, 
kjer Matija igra klarinet, 
zelo uspešen pa je pri petju 
in udejstvovanju v dramski 
sekciji Straža KUD Cerklje. 
Večkrat z Ivanom Kropivni-
kom nastopata tudi s skeči.

Cveti samo enkrat
V Poženiku pri Majdi in Matiju Koritniku občudujejo cvet agave, ki ga lahko čakamo tudi pol stoletja.

Zakonca Koritnik sta ponosna lastnika cvetoče agave.

Trata – Na kmetiji Jelke in Cirila Grilca na Trati pri Veleso-
vem, po domače pr' Tratarju, že vrsto let pridelujejo buče za 
krmo živalim. Najtežja je letos tehtala 195 kilogramov, preo-
stale pa od 112 do 153 kilogramov. Ker tudi letos v Cerkljah 
zaradi epidemije covida-19 niso organizirali tradicionalne 
prireditve z razglasitvijo najtežjih kmečkih pridelkov, je Ciril 
nekaj manjših buč podaril, nekaj pa jih je namenil za krmo 
živalim. Kot je dejal Ciril, je njivo pognojil le s hlevskim gno-
jem, seme za buče pa ima tri leta domače. Poleg krmnih je 
pridelal še jedilne maslene in muškatne buče. Je že tako, da 
morajo kmetje poleg lepega vremena in znanja imeti tudi 
veliko sreče, da jim na njihovih njivah zrastejo velike in de-
bele buče. J. Ku.

Bučo velikanko bodo pojedle živali

     

Srednja vas – Devetdeseti rojstni dan je nedavno praznoval 
ing. Franc Kern iz Srednje vasi pri Šenčurju, prvi šenčurski 
župan in častni občan Občine Šenčur. Občino Šenčur je vo-
dil do leta 2002. Z aktivnim delom in jasno vizijo je postavil 
temelje razvoja lokalne infrastrukture, športa, zdravstva, kul-
ture in izobraževanja. V soboto, 18. septembra, mu je čestital 
župan Cerkelj Franc Čebulj. Kot sta povedala, je bil prvi sku-
pni projekt obeh občin asfaltiranje ceste Šenčur–Trata. Da-
nes Kern živi umirjeno življenje, posvetil pa se je izdelovanju 
izdelkov iz kolarstva. Velja za vestnega, marljivega in odloč-
nega človeka, ki se je vseskozi razdajal za lokalno skupnost. 
Člani PGD Srednja vas so mu pred domačo hišo postavili 
mlaj, na katerem plapola slovenska zastava. O njegovem ži-
vljenju in delu govori tudi biografija dr. Draga Paplerja z na-
slovom Franc Kern, človek, ki drži besedo.  J.Ku.

Čestitke ob jubileju

Jubilantu Francu Kernu je voščil tudi župan Cerkelj Franc 
Čebulj.

Janez Kuhar

Šmartno – Več kot 20 tisoč 
nepokretnih stanovalcev tre-
nutno biva v domovih za sta-
rejše in mnoge je razveselil 
voziček oldi, ki ga proizvaja 
podjetje OLDI iz Trzina in 
omogoča mobilnost in s tem 
večjo vključenost. Name-
njen je vsem ljudem, ki so 
obležali zaradi bolezni, 
hude poškodbe ali starosti, 

in jim omogoči izhode na 
prosto. V septembru so ime-
li voziček na testiranju v 
Domu starejših Taber v 
Šmartnem. »Oldija smo 
imeli v uporabi tri tedne. Z 
njim smo bili v domu zelo 
zadovoljni. Gospa je po dveh 
letih ležanja v postelji spet 
lahko odšla na sprehod,« je 
po testiranju povedala Nata-
ša Lavtižar iz Doma starej-
ših Taber. 

Pomoč starejšim

Stanovalko doma Taber Terezijo Ajdovec je hčerka z 
oldijem peljala na sprehod.
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Aleš Senožetnik

Adergas – Nekoč samostan-
ska, danes pa župnijska cer-
kev ima pestro zgodovino in 
bogato kulturno dediščino. 
Nune s plemiških rodbin z 
okolice Dunaja so na tem 
mestu leta 1238 ustanovile 
samostan dominikank, ki pa 
so ga večkrat napadli Turki 
in ga dokončno zrušili leta 
1471. Zdajšnjo baročno cer-
kev in samostan so začeli 
ponovno graditi leta 1732, 
dokončana in posvečena pa 
je bila leta 1771, torej pred 
250 leti. 
S časov prvotnega samosta-
na pa se je do danes ohranil 
le romanski Marijin kip, ki 
so ga nune ob napadu Tur-
kov skrivale v bližnjem goz-
du in ga še danes lahko ob-
čudujemo na glavnem oltar-
ju v cerkvi. Poleg tega, da 
datira v 13. stoletje, s čimer 
je najstarejši Marijin kip na 
Slovenskem, kar so pred leti 
potrdile tudi opravljene ana-
lize in ga je v Adergas naj-
verjetneje prinesel oglejski 

patriar Bertold drugi, je s 
kipom povezana še ena za-
nimivost. "V tistih časih je 
bilo običajno, da so Marijine 
kipe oblačili v obleke, a so 
bile ta običajno bele. Tukaj 
pa so se nune odločile, da 
sešijejo deset različnih oblek 
in še danes jo preoblačimo, 
s čimer še bolj poudarimo 
liturgične čase," nam je o 
posebnosti adergaške cerkve 
povedal župnik Slavko Ka-
lan. 
Romanski kip pa ni edino 
bogastvo in posebnost te po-
membne samostanske in 
božjepotne cerkve. Je na-
mreč edina cerkev pri nas s 
katakombami, v katere je 
možen prost dostop po sto-
pnicah in si jih tudi danes z 
zanimanjem ogledujejo ro-
marji in obiskovalci. Hrani 
pa tudi bogato dediščino, 
med njimi oltarne kipe in 
slike Johana Schmidta.
Občina preko Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine Slo-
venije vodi postopek za za-
ščito samostana Velesovo in 
cerkve Marijinega oznanje-

Obletnica posvetitve
Župnijska cerkev Marijinega oznanjenja v Adergasu beleži 250. obletnico posvetitve.

Cerkev Marijinega oznanjenja 

Aleš Senožetnik

Cerklje – Nedavno so člani 
KD Folklora Cerkje z gosti 
trzinskega KUD Ivana Hri-
barja oz. Ženskim pevskim 
zborom Trzinke organizirali 
Hribarjevo popoldne. Dogo-
dek, ki je bil posvečen nek-
danjemu bančniku, politiku 
in tudi mecenu, rojenemu v 
Trzinu, je potekal na vrtu 
njegove vile v Cerkljah. Rde-

ča nit so bile zgodbe iz nje-
govega življenja v interpre-
taciji članic trzinskega pev-
skega zbora, preko katerih 
so si lahko obiskovalci, ki so 
prisluhnili programu, ustva-
rili jasnejšo podobo človeka, 
ki je pečat pustil tudi v Cer-
kljah. Nastopili so tudi pevci 
skupine Klasje, za dobro 
razpoloženje pa so poskrbeli 
še ljudski godci in člani cer-
kljanske folklorne skupine.

Folklorno obarvano  
Hribarjevo popoldne

Člani cerkljanske folklore so v sodelovanju s KUD 
Ivan Hribar pripravili pestro popoldne.

Pestro Hribarjevo popoldne 

KO PRIDE ZIMA, 
NAJ AVTO ŠTIMA!
PREMONTIRAMO, CENTRIRAMO 
IN HRANIMO PNEVMATIKE
NAŠIM STRANKAM OMOGOČAMO TUDI
VARNO HRAMBO PNEVMATIK V HOTELU GUM

4 €
ZA KOMPLET 4 PNEVMATIK/MESEC

ZA SAMO

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

PE LJUBLJANA           01 58 18 510            info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ                       04 281 71 70             info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA    04 502 40 00    info.skl@avtotehna-vis.si

PRIDOBI SVOJ TERMIN ZA MENJAVO ZDAJ!

nja kot kulturnega spomeni-
ka državnega pomena. Po-
stopek so začeli lani avgusta, 
z Gorenjskim muzejem pa 
so se domenili tudi za popis 
vseh del. "Razlog za takšno 
odločitev je v tem, da bi na 
ta način lahko prejeli več fi-
nančnih sredstev za obnovo 
te naše pomembne kulturne 
dediščine. Samostan Vele-
sovo in cerkev Marijinega 
oznanjenja sta res velikega 
pomena ne le za Adergas in 

občino, temveč tudi v širši 
okolici," pravi župan Franc 
Čebulj. Za obnovo tako po-
membnih objektov je po-
trebnih precej finančnih 
sredstev. Od ministrstva za 
kulturo so denimo prejeli 
sredstva za restavriranje ol-
tarjev sv. Ignacija in sv. Jo-
žefa v vrednosti 40 tisoč 
evrov, celotna obnova pa bo 
stala 126 tisoč evrov. Preo-
stali del bo prispevala obči-
na.


