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Župan Občine Cerklje Franc Čebulj, v svojem imenu 
ter v imenu občinskega sveta in občinske uprave, 

vsem občankam in občanom vošči lepe  
božične praznike, v novem letu pa veliko uspehov, 

izpolnjenih želja, zdravja in sreče.



  

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

www.renault.siRenault priporoča

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca
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Delovni čas: od ponedeljka do četrtka: 7. –17. ure, petek: 7.–19. ure, sobota: 7.–13. ure, nedelja: 8.–11. ure

Nakupi se seštevajo na kartici zaupanja.

DEGUSTACIJE  DNEVNE PONUDBE  TEDENSKE AKCIJE ...

Po naročilu vam pripravimo tudi narezke in obložene kruhke.

V predprazničnem času  

nas obiščite v mesnici  

v Cerkljah, kjer Vam  

po ugodnih cenah nudimo 

sveže meso in mesne izdelke 

iz lastne proizvodnje  

(suho meso, mrežno  

pečenko, biftek, mesne 

rolade ...).

Naročila  

sprejemamo  

na tel. št. 

04 25 26 100.

NOVO V PONUDBI: 
suho zorjeno goveje meso  
in dnevno pečeno meso  
(rebra, pečenke ...)

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

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

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

Urednik: 
Aleš Senožetnik

Odgovorna urednica: 
Marija Volčjak

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

Oblikovna zasnova: 
Matjaž Švab

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

Tisk: Nonparel, d. o. o.

Naklada: 2.460 izvodov 

Občina Cerklje na Gorenjskem,  
Trg Davorina Jenka 13,  
4207 Cerklje na Gorenjskem 
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Župan Občine Cerklje Franc Čebulj, v svojem imenu 
ter v imenu občinskega sveta in občinske uprave, 

vsem občankam in občanom vošči lepe  
božične praznike, v novem letu pa veliko uspehov, 

izpolnjenih želja, zdravja in sreče.

Na naslovnici: Zimska idila 
Foto: Tina Dokl
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ALEŠ SENOŽETNIK

• Konec leta je pred vrati. Kako uspešno je bilo za občino 
Cerklje?
Leto je bilo zares turbulentno, zlasti ker se epidemija covi-
da-19 ni umirila, kot smo morda pričakovali. Upoštevati je 
bilo treba epidemiološke ukrepe, hkrati pa smo se ves čas bali 
za svoje zdravje, zdravje svojih bližnjih in sodelavcev. Prav 
to je bila moja največja bojazen, vendar nam je kljub temu 
uspelo izpeljati vse načrtovane projekte v občini, čeprav je bil 
morda za to potreben večji napor. 
Epidemija pa je zanetila težave v medsebojnih odnosih z dve-
ma občinama glede financiranja krvavškega vodovoda, kar 
je bilo povsem nepotrebno. Če bi razmišljali z zdravo kmečko 
pametjo, bi bili lahko veliki prijatelji, tako pa bo pri meni in 
naših uradnikih, ki so se ves čas trudili okoli projekta, ostal 
grenak priokus. 
• Kakšno je stanje projekta?
Za projekt izgradnje krvavškega vodovoda bomo predvi-
doma še pred novim letom dobili prvi del nepovratnih 
sredstev od države in EU, ki pa se bodo delila na podlagi že 
plačanih situacij vseh udeleženih občin. Tako bodo v celoti 
sredstva prejele Mestna občina Kranj, Občina Komenda in 
Občina Cerklje, ki smo redne plačnice v projektu. Občini Vo-
dice in Šenčur bosta denar prejeli le za tiste situacije, ki sta 
jih doslej poravnali. 
Menim, da svetovalci županu sosednje občine s svetovanjem 
o neplačevanju računov oz. situacij škodujejo ter povzročajo 
slabe odnose med občinami, nam v občinski upravi pa obilo 
dodatnega dela. Čudim se njegovi izjavi v šenčurskem občin-
skem časopisu Jurij, da je njegova prioriteta oskrba s pitno 
vodo, ob dejstvu, da v skladu z medobčinsko pogodbo niso 
poravnali zneska skoraj en milijon evrov (delež Občine Šen-
čur za kumulativno vrednost 14 mesečnih situacij). Vsekakor 
sem bil dolžan kot župan zaščititi premoženje Občine Cerklje 
na Gorenjskem, zato je občina začela postopek izvršbe, saj so 
bili zahtevki do občin mesečno zavrnjeni in smo bili primo-
rani začeti postopek izterjave in pridobiti sredstva s pomočjo 
sodišča. 
Težavo z neplačevanjem občin Šenčur in Vodice si želimo re-
šiti s pobotom neplačanih računov, ampak glede tega še ni 
končne odločitve. Ob tem naj povem, da je bila izjava župana 
Občine Šenčur Cirila Kozjeka v radijskem intervjuju, ko je de-
jal, da se bodo trudili, da se bo projekt nadaljeval, netočna. 
Jasno je treba namreč povedati, da gradnje projekta nismo 
prekinili, drži pa, da nam je avgusta zmanjkalo sredstev za 
poplačilo situacije v vrednosti skoraj pol milijona evrov. Na 
srečo smo pravočasno sklenili izvensodno poravnavo z Obči-
no Komenda, od katere smo nato prejeli plačilo v višini 940 
tisoč evrov, tako da smo lahko dela nadaljevali. 
Gradnja poteka po načrtih in pričakujemo, da bo vodovod do-
končan poleti prihodnje leto in nato predan v poskusno obra-
tovanje. Še pred tem bo zaključen tudi ultrafiltracijski sistem, 
ki mora biti v poskusnem obratovanju najmanj tri mesece.

Ob tem naj dodam, da tudi po zaključku projekta izgradnje 
krvavškega vodovoda sledi še ogromno dela. Dela že sedaj na-
daljujemo v kanjonu proti spodnji postaji žičnice Krvavec. Di-
rekcija RS za vode se pripravlja na gradnjo zadrževalnika, ki 
bo ob večjih padavinah onemogočil hitre vdore vode in mate-
riala iz Brezovškega in Lukenjskega grabna na območje spo-
dnje postaje žičnice, kar se je v preteklosti že večkrat zgodilo. 
Gre za državni projekt, za katerega pa bo občina brezplačno 
odstopila zemljišča. 
Precej dela bo tudi še s priključevanjem vasi na novi vodovo-
dni sistem.
• Kolikšen del vodovoda je torej že zgrajen?
Od skupno 25 kilometrov vodovodnih cevi je že položenih 
približno 24 kilometrov. Manjka le še pripoj do zajetja, krajši 
odsek v Zalogu ter del trase do vodohrana, ki ga nameravamo 
graditi nad Domom Taber. To bo v prihodnje najtežji del pro-
jekta. Na hribu smo že uredili cesto za dostop do gradbišča, ki 
pa smo jo morali v krajšem odseku celo asfaltirati, da bodo po 
njej lahko dostopali tudi tovornjaki. 
• Potrdili ste tudi proračun za prihodnje leto. Katere so 
najpomembnejše investicije?
Predlog proračuna je pred drugim branjem (z županom smo 
se pogovarjali prejšnji teden, proračun pa je občinski svet tik 
pred oddajo glasila Cerklje pod Krvavcem potrdil tudi v drugi 
obravnavi, op. a.). Proračun znaša 15,26 milijona evrov, re-
dnih prihodkov pa je za 10,5 milijona evrov. Planiramo za-
dolževanje v višini 1,6 milijona evrov, razliko bomo pokrili s 
sredstvi iz preteklih let in nepovratnimi sredstvi za krvavški 
vodovod, na katera še računamo. 
Med pomembnejšimi projekti, ki jih moramo izpeljati in so 
vezani na novozgrajeni krvavški vodovod, je projekt komu-
nalnega opremljanja območja Cerkljanske Dobrave. Tam 
bomo zgradili kanalizacijo in uredili še sekundarni del vodo-
voda. Načrtujemo tudi komunalno opremljanje v Češnjevku. 
Kot že rečeno, bo veliko dela tudi s prevezavami na novi vo-
dovodni sistem.

Za dobro sodelovanje tudi v prihodnjem letu
Z županom Francem Čebuljem smo se pogovarjali o sprejetem proračunu za prihodnje 
leto, načrtih občine pa tudi o projektih, ki so bili izvedeni v tem letu.

Župan Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl
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Sicer pa bomo rekonstruirali cesto v 
kanjonu proti spodnji postaji krvavške 
žičnice, kjer bo treba obnoviti tudi oba 
mostova, ki sta v zelo slabem stanju. 
Na hribovitem delu občine se priprav-
ljamo na dva večja projekta – gradnjo 
vodovoda in kanalizacije na Štefanji 
Gori ter pripravo projekta za gradnjo 
kanalizacije v vaseh pod Krvavcem. Po-
stopki za pridobitev služnostnih pravic 
so v večji meri končani, tako da bomo 
začeli postopek pridobivanja gradbe-
nega dovoljenja. Projekt poteka tudi na 
območju od zgornje postaje žičnice do 
parkirišča na Jezercih, kjer pa smo na-
leteli na težavo, saj bomo zaradi smrti 
lastnika zemljišča težje dobili služnos-
tno pravico. To cesto je treba tudi asfal-
tirati, s čimer se strinjam, a počakajmo 
na dokončanje gradbenih del, saj asfal-
tiranje v tem trenutku ne bi bilo modro.
Na občinski svet bom posredoval tudi 
predlog ureditve parkirišč na Jezercih. Že 
dlje časa tečejo pogovori z enim od zna-
nih podjetnikov, da bi na tem mestu gra-
dil parkirno hišo, a konkretnih premikov 
še ni bilo. Zato bo sedaj občinski svet od-
ločal o tem, da bi za parkirno hišo občina 
začela urejati prostorske akte. Zemljišče 
je sicer v lasti pašne skupnosti, a vpraša-
nje parkiranja na Jezercih je treba ure-
diti čim prej, saj moramo zaščititi vodne 
vire, ki so neposredno pod parkiriščem 
in iz katerih se napaja tudi krvavški vo-
dovod. Upam, da bo moj predlog tako pri 
občinskih svetnikih kot tudi pri pašni 
skupnosti dobil podporo in se bomo lah-
ko začeli pogovarjati o konkretnih rešit-
vah za to območje. Čas je namreč, da na 
tem območju začnemo reševati ekolo-
ško vprašanje, saj doslej nobena izmed 
državnih inšpekcij razmer na Krvavcu 
ni uredila. Ob tem se sprašujem, kje so 
danes civilne iniciative, zaradi katerih je 
padel zakon o pitni vodi. Čudi me tudi, 
da se svetniki, razen svetnikov Koalici-
je za razvoj, ne odzovejo na črne gradnje 
na Krvavcu. Če hočemo imeti kvalitetno 
pitno vodo, je čas, da se »divji zahod«, ki 
vlada na tem področju, ustavi. 
• V okviru obiska vlade na Gorenj-
skem v Cerklje prihajajo tudi njeni 
predstavniki. Katere težave boste po-
udarili? (Pogovor je potekal še pred 
obiskom vlade, ki je bila v Cerkljah 
minuli petek, op. a.)
Najprej naj povem, da smo počaščeni, 
da si je vlada za zaključek obiska Vlade 
RS na Gorenjskem izbrala prav naš Kul-
turni hram Ignacija Borštnika. Pri nas 
so dobrodošli vsi in prepričan sem, da 
bomo skupaj rešili marsikatero težavo 

oz. morebitno nesoglasje. Sestal se bom 
z ministrom Zvonkom Černačem, ki 
vodi Vladno službo za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko. Tema pogovora 
bo možnost pridobivanja nepovratnih 
kohezijskih sredstev tako za komunal-
no opremljanje Krvavca kot tudi Štefa-
nje Gore. Za takšen projekt je po našem 
mnenju v najavljenem javnem razpisu 
na podlagi Načrta za okrevanje in odpor-
nost razpisanih premalo sredstev, poleg 
tega razpis vključuje aglomeracije na po-
dročju kanalizacije, ki pa jih mi ne izpol-
njujemo. Preko razpisa bi lahko prejeli 
le milijon evrov nepovratnih sredstev, 
naša projekta pa sta vredna okoli 15 mi-
lijonov evrov. Velika nujnost je, da na 
tem območju zagotovimo kanalizaci-
jo, saj v nasprotnem primeru tvegamo 
onesnaženje območja. Gre za specifičen, 
a ne osamljen primer, tako da pričaku-
jem, da nam bo tudi država prisluhnila 
in bo dovzetna za naše predloge. 
• Končana je tudi revizija računskega 
sodišča, v kateri je bilo občini izrečeno 
mnenje s pridržkom. Komentar?
Večinoma je šlo za manjše napake in smo 
jih že med samim postopkom odpravili. 
Naj povem, da je bil tudi revizor prese-
nečen in je dejal, da je pričakoval vsaj 
toliko napak kot pri večini drugih občin. 
Pregled je bil obsežen in je potekal sko-
raj leto dni. Fokus pregleda je bil na So-
cialnovarstvenem zavodu Taber, v zvezi 
s katerim je računsko sodišče ugotovilo 
določene neskladnosti z zakonodajo. Po-
dano je bilo jasno navodilo, naj občina 
izstopi iz zavoda. Očitajo nam, da smo 
investirali v zasebni zavod, kar pa ni res. 
Poudarjam, da je občina oseba javnega 
prava in je ustanovila Socialnovarstve-
ni zavod Taber, to je zavod v stoodstotni 
javni lasti, in ne gre za osebo zasebnega 
prava. Občina je ustanovila zavod, ki je 
na podlagi prijave na javni razpis mini-
strstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti v letu 2007 pridobil 
koncesijo za opravljanje dejavnosti soci-
alnovarstvene oskrbe starejših. Za grad-
njo doma so bila pridobljena tudi nepo-
vratna evropska sredstva. Mislim, da je 
težava morda le v dikciji zakona, saj smo 
v nasprotnem primeru diskriminatorno 
obravnavani. Za mnenje smo zaprosili 
tudi odvetnika, mislim pa, da je v ozadju 
velik interes po nakupu našega doma za 
starejše, ki odlično deluje in je verjetno 
zanimiv za marsikoga, občina pa je v 
tem pogledu moteč faktor. 
• Kako se bo urejalo območje zemljiš-
ča v Dvorjah, ki ga je občina odkupila 
od DSU?

V zvezi z urejanjem območja bomo 
okoliške prebivalce prihodnjo sredo, 
22. decembra, povabili v Kulturni hram 
Ignacija Borštnika. Občanom bomo 
javno predstavili tri projekte. Poleg ce-
lostnega urejanja območja Pod Jenkovo 
lipo, vključno s pločnikom med Kurir-
sko potjo in Dvorjami, bomo predstavi-
li tudi hidrološko študijo tega območja 
(oz. izgradnjo t. i. Suhega grabna) ter 
načrtovano obvoznico mimo naselja 
Vašca. 
Z udeležbo krajanov želimo doseči, da 
bi sooblikovali ta prostor, zato želimo 
prisluhniti njihovim željam. Kot je zna-
no, so v osnovnem prostorskem aktu 
na tem območju predvidene centralne 
dejavnosti, na južnem delu zemljiš-
ča želimo nekaj prostora zagotoviti za 
stanovanjsko gradnjo ter parkirišča, 
preostanek pa bi namenili predvsem 
športnim in rekreativnim površinam. 
Na to mesto bi namreč lahko umestili 
drsališče, odprt bazen, poligon za ro-
lkarje in parkovne površine. Bo pa pri 
projektu potrebno tudi sodelovanje dr-
žave, predvsem pri načrtovanju Suhega 
grabna, saj gre za poplavno območje in 
brez tega ne bomo mogli uresničiti svo-
jih načrtov. 
• Kaj ob koncu leta sporočate obča-
nom?
Vsem bi rad izrekel zahvalo za vso pod-
poro pri izvajanju projektov, pridobi-
vanju služnostnih pravic in odkupih 
zemljišč za tako pomembne projekte, 
kot nas čakajo v prihodnje. Hvala za ra-
zumevanje ob številnih zaporah cest in 
obvozih.
Želim si, da bi tako dobro sodelova-
li tudi v prihodnjem letu in da bi bilo 
tudi v prihodnje toliko razumevanja 
in dobrih medsebojnih odnosov. Vsi si 
namreč želimo, da se občina razvija in 
je urejena, kar so ponovno prepoznali 
tudi na Turistični zvezi Slovenije s po-
deljenim priznanjem v projektu Moja 
dežela, lepa in gostoljubna. V 27 letih 
smo z vami in z občinsko upravo do-
segli zelo visoko stopnjo razvitosti in 
sodimo med najbolj razvite občine na 
Gorenjskem in tudi v Sloveniji. Ob za-
četku delovanja občine leta 1995 smo 
bili čisto na dnu lestvice razvitosti ob-
čin v Sloveniji. Vsekakor je uspešen ra-
zvoj občine plod dobrega sodelovanja z 
vami, občankami in občani, z zaposle-
nimi v občinski upravi in občinskim 
svetom.
Vsem skupaj želim lepe božične prazni-
ke, predvsem zdravo in srečno novo leto 
ter ostanimo zdravi.
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NATAŠA OVSENEK

Konec oktobra se je zaključil prvi del iz-
obraževanj za lokalne turistične vodnike 
območja Cerkelj na Gorenjskem. Vpisa-
nih je bilo deset kandidatov, pri določe-
nih modulih pa so se pridružile tudi ne-
katere vodnice prejšnje generacije. Tečaj 
je potekal v veliki sejni dvorani Občine 
Cerklje, v Petrovčevi hiši in na terenu. 
Slušatelji so se pod vodstvom Sare Alt, 
turistične vodnice, med drugim urili v 
retoriki in spoznavali nov trend vodenj 
– t. i. zgodbarjenje; z biseri kulturne de-
diščine in znanimi osebnostmi naših 
krajev pa sta jih navduševali mag. An-
dreja Rakovec ter prof. Daniela Močnik. 
Tečajniki so opravili pisni del preizkusa 
v obliki seminarskih nalog in praktični 
del – vodenje skupine. Vsi kandidati so 
se odlično izkazali, svoje znanje pa bodo 
še nadgrajevali na dodatnih izobraževa-
njih, ki jih pod okriljem Občine Cerklje 
na Gorenjskem organizira Zavod za tu-
rizem Cerklje. 

Novi turistični vodniki

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

Številka: 350-05/2021-
Datum: 14.12.2021

V A B I L O

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Vljudno vabljeni na 
javno predstavitev projektov v sredo, 22. 12. 2021, ob 17. uri

v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika, 
Krvavška cesta 4, Cerklje na Gorenjskem.

Občina Cerklje na Gorenjskem je v želji po lepšem in bolj ure-
jenem okolju, ki bo odražalo našo skupno vizijo za prihodnji 
razvoj našega kraja in potrebe občanov, pristopila k pripravi 
projektov za dosego zastavljenih ciljev. 

Javno predstavljeni bodo naslednji projekti:
• Obvoznica Cerklje mimo naselja Vašca
•  Hidrološko-hidravlična študija s študijo variant za izboljšanje 

poplavnega stanja na območju naselij Grad in Cerklje na Go-
renjskem (Suhi graben)

•  Predstavitev projekta 'Ureditev območja 'Pod Jenkovo lipo'', 
vključno z izgradnjo pločnika Kurirska pot–Dvorje

Na javni predstavitvi projektov bodo sodelovali doc. dr. Primož 
Banovec, Inštitut za vodarstvo, d. o. o., Ljubljana, podjetje STU-
DIO 3R, d. o. o., Domžale in predstavniki občine. 

Po javni predstavitvi bo sledil pogovor o nadaljnjih korakih pri 
izvedbi omenjenih projektov.

Načrtovane ureditve se neposredno dotikajo tudi vas, saj živite 
v njihovi neposredni bližini. 

Zato ste vljudno vabljeni, saj samo skupaj lahko sooblikujemo 
razvoj kraja in kvaliteten prostor, v katerem bo prijetno in varno 
živeti ter bo dvignil kakovost našega bivanja v občini.

S spoštovanjem,
župan

Franc Čebulj

Zaradi zagotavljanja varnosti ter skladno z navodili Nacional-
nega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je Občina Cerklje na Go-
renjskem kot organizator dolžna preveriti pogoj PCT, pri čemer 
veljavnost testa pri testiranju ne sme biti starejša od 48 ur oz. 
skladno s pogoji, ki bodo veljali na dan predstavitve. Zaradi za-
gotavljanja varnosti in skladnosti s pogoji za izvedbo dogodka 
vse udeležence prosimo, da se predstavitve udeleži le en član 
gospodinjstva. 
Prosimo vse občane, ki se želijo udeležiti dogodka, da svojo pri-
sotnost potrdijo po e-pošti na naslov obcinacerklje@siol.net ali 
na tel. št. 04/ 28 15 800 do torka, 21. 12. 2021.

JANEZ KUHAR

Tudi v oktobru je pred Osnovno šolo Davorina Jenka potekala Cerkljanska tržnica, na kateri 
so se predstavili lokalni ponudniki in društva. Dogajanje so popestrili člani KD Folklora 
Cerklje, pevci ljudskih pesmi Klasje in ljudski godci Cerkljanski gavnarji. »V dogovoru z 
osnovno šolo smo se odločili, da tržnico pripravimo pod gorenjskim kozolcem, ki se je 
lepo umestil v prostor in je bil postavljen že spomladi,« pa je dejal župan Franc Čebulj.

Dobrote na tržnici
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JANEZ KUHAR

Pogodbo za dobavo dvižne ploščadi sta 
ob prisotnosti župana Občine Cerklje na 
Gorenjskem Franca Čebulja podpisala 
predsednik Gasilske zveze (GZ) Cerklje 
na Gorenjskem Blaž Kaplenik in Brigita 
Velše, vodja prodaje in servisa v podjetju 
Rosenbauer Slovenija. Slovesnega pod-
pisa sta se udeležila tudi Jaka Sušnik, 
komercialist podjetja Rosenbauer, in 
poveljnik GZ Cerklje Metod Kropar, ki je 
dejal, da je to velika pridobitev za ope-
rativce ter hkrati tudi izboljšanje požar-
ne varnosti na območju Cerkelj, in se 
zahvalil županu Francu Čebulju, da je 
prisluhnil njihovim potrebam. Prisotni 
so bili tudi člani komisije za nakup ga-
silskega vozila GZ Cerklje. Celotna in-
vesticija je vredna 540.460 evrov. Vozilo 
bo dobavljeno najkasneje v dveh me-
secih od podpisa pogodbe. Zahvalo so 
izrekli mag. Urošu Škufci za sodelova-
nje pri javnem naročilu. Župan Franc 
Čebulj je poudaril: »Odločitev je prava. 
V občini imamo veliko objektov, za ka-
tere bi potrebovali takšno vozilo. Gasil-
ci osmih gasilskih društev pod Krvav-
cem so resnično dobro usposobljeni za 
gašenje in reševanje. Novo vozilo jim 
bo olajšalo delo na višini, skrajšalo čas 
intervencije in posledično vplivalo na 
manjšo škodo.«

Gasilsko vozilo za gašenje in reševanje 
z višin je znamke Mercedes, vanj sta 
vgrajena najnovejši motor EURO VI in 
samodejni menjalnik. Opremljeno je z 
vsemi asistenčnimi sistemi, ki omogo-
čajo varno vožnjo. Na vozilo je monti-
rano teleskopsko dvigalo z reševalno 
košaro. Delovna višina dvigala je 34 
metrov. Na roko teleskopskega dviga-
la je nameščena košara za reševanje 

s prostorom za pet gasilcev z opremo. 
Dovoljena obremenitev košare je petsto 
kilogramov. Nameščena reševalna ko-
šara omogoča reševanje z nosili in re-
ševanje oseb na invalidskem vozičku. 
Košara je opremljena z LED-žarometi 
za osvetlitev okolice, termovizijsko ka-
mero in kamero z zumom ter vodnim 
monitorjem za gašenje s pretokom tri 
tisoč litrov na minuto.

Podpisana pogodba za nakup vozila
V prostorih Gasilskega doma Cerklje so podpisali pogodbo za nakup rabljenega 
gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin s teleskopskim dvigalom s preklopno 
roko.

Župan Franc Čebulj, Brigita Velše in Blaž Kaplenik 

ALEŠ SENOŽETNIK

V Občini Cerklje razmišljajo o gradnji 
parkirne hiše na območju planine Je-
zerca, o čemer je v sredo razpravljal 
tudi občinski svet. Kot nam je povedal 
župan Franc Čebulj, že več kot leto dni 
s potencialnimi investitorji tečejo pogo-
vori o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta ter nato izgradnji 
objekta, ki pa še niso dali pravih reši-
tev. Tudi zato se je občina odločila sama 

pristopiti k investiciji, saj je po župa-
novem mnenju ureditev tega območja 
nujna že z ekološkega vidika. »Območje 
leži v drugem in tretjem vodovarstve-
nem pasu, opredeljenem z odlokom 
o varstvu pitne vode, zaradi česar je 
ureditev parkiranja na področju Jezerc 
resnično nujna. Pod tem območjem so 
namreč vodna zajetja krvavškega vo-
dovoda, ki so zaradi neurejenega par-
kiranja lahko ogrožena,« je o razlogih 
za izgradnjo parkirne hiše povedal žu-

pan Franc Čebulj, ki dodaja, da bi se 
sredstva, namenjena za investicijo, z 
zbranimi parkirninami lahko v nekaj 
letih povrnila. 
Zemljišče, na katerem bi stala parkirna 
hiša, je sicer v lasti tamkajšnje pašne 
skupnosti, ki pa je z namerami občine 
seznanjena, prav tako si pašna skup-
nost želi tudi asfaltiranja ceste do zgor-
nje postaje žičnice, ki pa bi bilo po be-
sedah župana smiselno, ko bo celotno 
območje urejeno.

Parkirna hiša na Jezercih
V Cerkljah razmišljajo o gradnji parkirne hiše na planini Jezerca.
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V okviru Dnevov slovenskega turizma v 
Postojni so v sredo, 13. oktobra, podeli-
li priznanja nagrajencem 30. natečaja 
Moja dežela – lepa in gostoljubna 2021, 

ki je potekalo pod častnim pokrovi-
teljstvom predsednika republike Slo-
venije Boruta Pahorja. V akciji je letos 
sodelovalo osemdeset krajev in mest. 
Cerklje so v sklopu tekmovanja za 
urejenost in gostoljubnost Moja deže-

la – lepa in gostoljubna osvojile drugo 
mesto v kategoriji manjših mest, zma-
gale so Radlje ob Dravi, tretja pa je bila 
Cerknica. Priznanje za Cerklje je iz rok 
predsednika države prejel župan Franc 
Čebulj.
»Tekmovanje pod tem imenom poteka 
že trideset let, v resnici pa je precej sta-
rejše. Prvo je potekalo že leta 1968, ko je 
Turistična zveza Slovenije izbirala »naj-
bolj prizadeven turistični kraj«, nam 
je povedala Karmen Grebenc Burger, 
generalna sekretarka Turistične zveze 
Slovenije. Poudarila je, da je TZS v Slove-
niji že od samega začetka orala ledino 
na področju urejenosti in čistosti ter to-
vrstnih natečajev.

Cerkljam drugo mesto po  
urejenosti
Cerklje so bile znova nagrajene za urejenost in 
gostoljubnost v sklopu tekmovanja Moja dežela – lepa  
in gostoljubna.

ALEŠ SENOŽETNIK

Prejšnji petek je ob zaključku obiska 
vlade na Gorenjskem javna tribuna 
potekala v Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika v Cerkljah. Na tribuni so se 
predstavniki vlade pogovarjali z župa-
ni, gospodarstveniki in drugimi nosilci 
razvoja v regiji. 
O prihodnjih izzivih občine pa je spre-
govoril tudi cerkljanski župan Franc 
Čebulj. Že pred začetkom tribune se je 
na kratko sešel z ministrom Zvonkom 
Černačem iz Službe vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko. Župan 
je ministru predstavil idejno zasno-
vo izgradnje kanalizacije v vaseh na 
hribovitem območju Krvavca, ki si jo v 
Cerkljah poleg zagotovitve komunal-
ne infrastrukture na tem delu občine 
želijo izpeljati tudi zaradi zaščite bo-
gatih vodnih virov na tem območju, 
iz katerih se napaja krvavški vodovod. 
V Cerkljah si za projekt želijo pridobiti 
tudi nepovratna sredstva, ki pa jih je v 
načrtu za okrevanje in razvoj premalo 
za tako obsežen projekt, poleg tega na 
Krvavcu ne izpolnjujejo zahtev aglome-
racije, zato bodo iskali druge načine za 
sofinanciranje projekta. Kot je dejal žu-
pan, sta se z ministrom dogovorila, da 
po novem letu na skupnem sestanku 
s predstavniki ministrstva za okolje in 
prostor preverijo, kakšne so možnosti 
pridobivanja finančnih virov. Občina 
se sicer pripravlja tudi na komunalno 
opremljanje območja Štefanje Gore, kjer 

pa so se po besedah župana odločili, da 
za izgradnjo vodovoda kandidirajo za 
sredstva iz programa načrta za okreva-
nje in odpornost.
Župan je na tribuni omenil tudi druge 
izzive. Med drugim, da uredba o vodo-
varstvenem območju še ni sprejeta, da 
jih računsko sodišče sili k prodaji Doma 
Taber, spregovoril je tudi o vlogi za kon-

cesijo oddelka za dementne osebe v 
domu ter opozoril na plačno problema-
tiko podpornega osebja v zdravstvenih 
domovih in DSO. Prav tako je poudaril 
problematiko županskih plač in plač di-
rektorjev občinskih uprav ter povedal, 
da je občina vložila vlogo za razglasi-
tev cerkve oz. samostana v Adergasu za 
spomenik državnega pomena.

Vlada na obisku v Cerkljah
Zaključna javna tribuna ob obisku vlade na Gorenjskem je potekala v Cerkljah.

Zaključek obiska vlade je potekal v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika. / Foto: Tina Dokl
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Robert Šebenik je policist, ki ga številni 
občani dobro poznajo, saj v Cerkljah že 
dvajset let opravlja delo vodje policijske-
ga okoliša, vrsto let pa v rubriki Modri 
kotiček bralcem svetuje o cestnopro-
metnih predpisih, varovanju domov in 
lastnine ter piše o drugih temah, pove-
zanih z varnostjo v občini.
Izkušenj mu ne manjka, saj je v poli-
ciji dejaven že več kot 31 let. Preden je 
nastopil delo v Cerkljah, je enajst let 
opravljal delo prometnega policista v 
Kranju. »Namen našega dela je ozave-
ščanje, preventiva, svetovanje in tudi 
pomoč občanom,« pravi o svojem delu 
vodje policijskega okoliša. »Mi, 'ta do-
mači' policisti smo bolj osebno povezani 
z občani. Danes me ljudje poznajo, vedo, 
da me lahko kadarkoli pokličejo in pro-
sijo za nasvet ali pomoč.« Kot pravi, so 
ga v tem času domačini lepo sprejeli 

medse. Prihaja iz Radencev, a že vrsto 
let živi na Gorenjskem, kjer si je v so-
sednji občini Šenčur ustvaril tudi dom 
in družino, Gorenjci pa so ga že zdavnaj 
vzeli za svojega. 
Spominja se, da je bilo v preteklosti na 
območju občine več težav glede posedo-
vanja prepovedanih drog, pa tudi krši-
tev javnega reda in miru je bilo več kot 
danes. Vlomov je več v zimskem času 
in v goratem predelu občine, kjer je več 
počitniških hiš, v katerih lastniki niso 
stalno prisotni. Vesel je, da se izboljšuje 
tudi prometna varnost. Pri nesrečah je 
marsikdaj vzrok še vedno alkohol, a kot 
pravi, število alkoholiziranih voznikov v 
zadnjih letih upada. »Tudi hitrosti niso 
več takšne kot včasih. K temu so nekaj 
dodali radarji, veliko pa tudi sprememba 
načina razmišljanja voznikov,« pravi.
Ob dinamični in zahtevni službi pa ima 
Robert Šebenik pestro tudi zasebno živ-
ljenje. Kot pravi, je temperamenten in 

se mu mora veliko dogajati tudi v pros-
tem času. Je športnik, pretekel je že 
več polmaratonov, rad tudi kolesari in 
'zajaha' motor. A s precej previdnosti. 
»Vozim se z glavo, saj sem obravnaval 
že precej motorističnih nesreč in vem, 
kako se lahko stvari končajo, če nisi 
previden.«

Že dvajset let »domači« policist
Robert Šebenik je že dvajset let vodja policijskega okoliša v Cerkljah, bralci  
pa ga poznajo tudi po nasvetih, ki jih deli v občinskem glasilu.

Robert Šebenik
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V teh dneh je izšla avtobiografija Tade-
je Brankovič Peta olimpijada. Po tem, 
ko je v času kariere biatlonke štirikrat 
nastopila na olimpijskih igrah, so jo v 
življenju čakali še številni drugi izzivi. 
V knjigi odkrito spregovori o boju z ra-
kom na dojki, ki so ji ga diagnosticirali 
v začetku lanskega leta, o ločitvi, pa tudi 
o tem, kaj sta jo naučila otroka, pred-
vsem sin Rožle, ki je otrok s posebnimi 
potrebami. 
Izid knjige je poleg Smučarske zveze 
Slovenije in Olimpijskega komiteja Slo-
venije podprla tudi Občina Cerklje na 
Gorenjskem. 
• Kaj je Peta olimpijada?
Peta olimpijada je avtobiografija, v ka-
teri popisujem svoje življenje od otro-
štva naprej, s poudarkom na biatlonu 
in obdobju, ki je prišlo v času po karieri, 
ko marsikaj ni šlo po mojih željah. Je 
knjiga o mojem življenju in mojih ob-
čutkih ter doživljanju različnih obdobij. 
Ne osredotočam se na medalje, ampak 
na to, kako priti do njih in kako sem 
jih čutila in doživljala jaz. Nikogar za 
nič ne krivim, to je zgolj moja izpoved. 
Kljub temu da v njej govorim o svo-
jih težavah, pa je pripoved pozitivna, 
kakršna sem tudi jaz. Želim si, da bi 
bila navdih za bralce, s sporočilom, da 
karkoli ti pride na pot, zavihaš rokave 
in se lotiš reševanja izzivov in da je živ-
ljenje, kljub težavam, s katerimi se vsi 
spopadamo, še vedno lepo in naj se ga 
živi na polno. 
• Je bilo pisanje na neki način tudi 
oblika samoterapije?
Zagotovo. Besedilo je moj izliv, v celoti 
sem ga napisala sama. V pomoč pa mi 
je bil športni novinar in komentator 
Marjan Fortin, ki ga je uredil, morda 
kakšen del malo preoblikoval. Pisanje 
je učinkovalo kot neke vrste terapija, saj 
sem se z njim znebila veliko bremena. 
»Skenirala« sem svoje celo življenje od 
otroštva naprej in prav po tem, ko sem 
kakšen dogodek zapisala, ga podožive-
la in ozavestila, mi je bilo lažje. Pisanje 
je bilo čustveno, veliko sem prejokala, 
podoživljala dogodke in mislim, da je 
napisano srčno in da sem v knjigi pus-
tila del sebe. Presodili pa bodo na koncu 
seveda bralci. 

• Kako je pri soočanju z boleznijo in 
drugimi izzivi pomagalo, da ste nek-
danja vrhunska športnica?
Šport me je utrdil in mi pomaga, da da-
nes lažje živim. Šport je veliko več kot 
medalja. Pomembna je pot do nje – ta 
te izoblikuje, utrdi in da življenju čar. 
Nikakor ne pričakuješ takšne diagnoze. 
In ko se na neki način soočiš s smrtjo, 
zagotovo ni enostavno. Mislim, da me je 
rešil šport. Na dan, ko sem izvedela za 
diagnozo, sem bila ravno na smučanju, 
v okolju, ki mi je bilo domače, kar je po-
magalo pri soočanju. Tudi skozi celoten 
proces zdravljenja sem se dobro počutila, 
aktivna sem ostala skozi celotno terapi-
jo. Čim več časa sem poskušala preži-
veti v gibanju, na svežem zraku. Seveda 
zapadeš tudi v črno luknjo, ko je težko, 
zelo težko, ko čutiš, da ti jemlje noge. V 
veliko oporo poleg športa mi je bila moja 
primarna družina in najboljši prijatelji. 
Še vedno sem v procesu zdravljenja, a se 
vsakič znova zavem, kako pomembno je, 
da sem tukaj, in poskušam živeti polno 
življenje. O svoji izkušnji sem želela spre-
govoriti tudi zato, ker želim ozaveščati 
ljudi o bolezni, ki nič ne vpraša in ne iz-
bira. Čeprav je diagnozo težko sprejeti, pa 
še ne pomeni konca sveta. Pogum velja 
in treba je živeti naprej. Veliko spodbudo 
mi predstavljata tudi otroka, hči Maša in 
sin Rožle, ki sta povsem različna, a me 
oba učita, kaj je zares pomembno v živ-
ljenju. Rožle je otrok s posebnimi potre-

bami, a zelo srčen in morda moj največji 
učitelj, ki me je naučil, kako zavestno biti 
mama in sprejeti njegovo drugačnost, v 
času bolezni pa tudi svojo. Sprejeti sem 
morala drugačno podobo svojega telesa, 
se sprijazniti, da sem daleč od vrhunske 
fizične pripravljenosti, da je moja zmo-
gljivost na zelo nizkem nivoju, a se mo-
ram hkrati tudi opomniti, da še vedno 
lahko tečem, smučam in živim aktivno 
življenje. 
• Ste danes še povezani z vrhunskim 
športom?
Veliko manj kot včasih, a še spremljam 
rezultate svojih naslednikov, biatlon pa 
rada pokomentiram tudi kot strokov-
na komentatorka. V šport sem najbolj 
vpeta preko otrok, ki sta smučarska 
skakalca in nordijska kombinatorca, 
rada pa delim tudi svoje znanje in izku-
šnje. V veliko veselje se mi je ukvarjati z 
vzgojo mladih od vrtčevskih otrok dalje, 
predvsem kako jih navdušiti za gibanje 
v zgodnjih letih. Ukvarjam se z otroki, 
ki so bodisi pretežki, imajo učne težave, 
različne »odločbe« ali kakšne druge pri-
manjkljaje. Gre za ranljive skupine, ki 
prav tako potrebujejo gibanje, predvsem 
pa pravo spodbudo in pravilni pristop. 
Svetujem tudi športnikom, njihovim 
staršem in športnikom, ki se znajdejo 
v težavah. Vedno bolj se poudarja tudi 
pomen športa za zaposlene. Na vse te 
teme vedno več predavam, vodim sple-
tne seminarje in delavnice. 

Peta olimpijada Tadeje Brankovič
Nekdanja vrhunska biatlonka Tadeja Brankovič je izdala knjigo Peta olimpijada.

Tadeja Brankovič / Foto: Gorazd Kavčič
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Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so pisa 
ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za mnenje 
in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
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ALEŠ SENOŽETNIK

Na Javnem skladu za kulturne dejav-
nosti že 15 let izvajajo projekt Kulturna 
šola, ki je namenjen osnovnim šolam, 
ki tako glede števila kot kakovosti izka-
zujejo nadpovprečno aktivno kulturno 
udejstvovanje učencev ter mentorjev v 
sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del 
šolskega kurikula. 
Naziv, ki ga na območju Cerkelj podelju-
je kranjska območna izpostava JSKD, je 
že tretjič prejela Osnovna šola Davorina 
Jenka. Prvič jim je bil naziv, ki ga po-

deljujejo za obdobje štirih let, podeljeno 
že v letih 2012 in 2015. Priznanje in zas-
tavo je ravnatelj Boštjan Mohorič prejel 
iz rok župana Franca Čebulja in Slavi-
ce Okorn s kranjske enote JSKD. Kot je 
povedal ravnatelj, se trudijo spodbujati 
vrednote in kulturne programe z na-
menom, da bi imeli vsi učenci možnost 
izbirati med čim bolj kakovostnimi in 
raznolikimi kulturnimi dejavnostmi. 
Želijo pa si tudi, da šola postane žarišče 
kulturnih programov v okolju – z na-
menom promocije ustvarjalnosti, vseži-
vljenjskega učenja in povezovanja.

Kulturna šola v Cerkljah

Župan Franc Čebulj in ravnatelj Boštjan Mohorič skupaj s Slavico Okorn, učiteljicama Bredo 
Žargaj in Irmo Bezovšek ter pomočnico ravnatelja Tatjano Škrab Grašič 

BOŠTJAN KERNC

Osnovna šola v Cerkljah se od leta 2015 
vključuje v evropske programe Erasmus+. 
Doslej smo izvedli pet projektov, v katerih 
smo učitelji in učenci hodili na izmenjave 
z evropskimi šolami ali se udeleževali izo-
braževalnih tečajev v tujini. Tudi v nasled-
njih sedmih letih bo tako: z uspešno prijavo 
nam nacionalna agencija Cmepius kot eni 
izmed 17 izobraževalnih ustanov v Sloveniji 
(med njimi je le sedem osnovnih šol) omo-
goča lažje koriščenje evropskih sredstev za 
nadaljevanje projektov Erasmus+. Področ-
ja projektov, ki smo jih prijavili, izhajajo iz 
razvojnega načrta šole: digitalizacija in iz-
boljšana računalniška pismenost učiteljev 
in učencev ter aktivnejša vloga učencev v 
učnem procesu; trajnostni razvoj in spre-
memba zavedanja o rabi naravnih virov, 
široke potrošnje, ponovne uporabe stvari 
(t. i. zero waste) in odgovornejšega prehra-
njevanja; kulturna dediščina in z geslom 
'lokalna povezanost in samozavest – pot 
do odkrivanja tujih kultur in mest' izboljša-
nje medgeneracijskega, medkulturnega in 
mednarodnega sodelovanja. Te teme bodo 
povezovale projekte, s katerimi bomo sku-
šali ozavestiti evropske vrednote.

Pridobili akreditacijo
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Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko, 
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma – 
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali 
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj 
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste 
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno  
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice  
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic 
se ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

December 2021 / številka 4

AJA LOVREC

Učenci naše šole so navdušeni, da lahko svoje znanje izka-
žejo na televizijskem tekmovanju Male sive celice. 
Kot je zapisano na spletni strani RTV SLO, Kviz Male sive 
celice preverja znanje in veščine sedmošolcev, osmošolcev 
in devetošolcev. Preizkušajo se v znanju matematike, logi-
ke, poznavanju kulturne dediščine, športa, družbe, astrono-
mije, kemije, biologije, tehnike, gospodinjstva, zgodovine, 
geografije, človeškega telesa in glasbe.
V osmi oddaji Male sive celice možgane v kvizu napenjajo 
Nina (7. r), Gaja (8. r) in Nejc (9. r) iz OŠ Davorina Jenka 
Cerklje na Gorenjskem – so rumena ekipa. 
Interesna dejavnost na šoli poteka že tri leta, ravno ko se ji je 
Nejc priključil takrat s prvo ekipo v sedmem razredu. Do sedaj 
se mu je vsako leto uspelo uvrstiti na regijsko tekmovanje, le-
tos pa je navdušen, da lahko sodeluje tudi v studijski oddaji. 
Izjave učencev:  Nejc Rebernik (tekmovalec): Moja zgodba 
v tekmovanju Male sive celice se je začela že v 7. razredu. 
Prvo leto, ko še ni bilo pandemije, sem se udeležil 2. kroga 
predtekmovanja, ki je potekalo v Naklem. Žal nismo imeli 
sreče. Enaka zgodba je bila lansko leto, ko smo bili uspešni 
na predtekmovanju, a smo imeli smolo z zadnjim vpraša-
njem in vendarle izpadli. Letos, v mojem zadnjem letu, ko 

Učenci na Malih sivih 
celicah
Učenci cerkljanske osnovne šole so se 
uvrstili v studijski kviz Male sive celice.

imam še možnost sodelovati, pa nam je uspelo. Gaja, Nina in 
jaz smo se uvrstili v oddajo, med snemanjem katere smo zelo 
uživali. Kljub kameram nisem čutil velike napetosti, le malo 
sem bil nervozen, saj nastop na televiziji le ni vsakdanja stvar.
Gaja Rožman (tekmovalka): V studio smo se uvrstili po tem, ko 
smo zmagali v predtekmovanju in dobili zadostno število točk 
na pisnem tekmovanju. Ko sem izvedela, da smo prišli nap-
rej (v studijsko oddajo), sem bila zelo vesela. Bilo pa me je tudi 
malo strah, saj je bilo to prvič, da sem se udeležila takšnega 
tekmovanja. Zelo mi je bilo zabavno, ko smo v šoli vadili eno od 
nalog – labirint (iskanje črk v labirintu, pri čemer ima sotek-
movalec zavezane oči, druga dva ga pa morata voditi). 
Ko smo prišli na RTV, so nam najprej razložili pravila, dobili 
smo majice in šli v masko. Pred snemanjem smo vadili. Hitro 
sem se sprostila, voditelj je bil zelo prijazen. To je bila zame 
neprecenljiva izkušnja.
Nina Močnik (tekmovalka): Sodelovanje pri kvizu mi je bila en-
kratna, nepozabna izkušnja. Prej si nisem predstavljala, koliko 
ljudi pomaga pri pripravi in snemanju posamezne oddaje. Pri 
pripravah, izboru in snemanju sem zelo uživala.
Oddajo si je bilo mogoče ogledati 11. decembra ob 9.45 na RTV 1 
ali na spletnem portalu MMC. Učenci naše šole so dokaz, da se 
je po vsakem porazu treba pobrati in vztrajati na poti znanja, 
saj to prinaša veliko zadovoljstvo. Ko se za uspeh zelo trudiš, ga 
znaš tudi bolj ceniti. 

VIDA SNEDEC GERKMAN

Zaradi epidemije covida-19 je jeseni in pozimi leta 2020 za učence 
naše šole, tako kot za vse šolarje v Sloveniji, šolanje potekalo od 
doma. Ločenost od družbe prijateljev, vrstnikov in sorodnikov je pri 
številnih otrocih povzročila občutke žalosti in osamljenosti, s podob-
nimi stiskami so se spopadali tudi številni odrasli. Da vsaj malo do-
damo k lajšanju težav, smo se z učenci odločili, da pouk zgodovine 
popestrimo z raziskovanjem, pri katerem bi znanje in veščine prido-
bivali na prijeten, sproščujoč način, hkrati pa bi spodbudili (večkrat 
zgolj virtualno) druženje razširjenih družin. Raziskovali smo prehran-
ske navade v otroštvu dedkov in babic in pri tem se nam je porodila 
ideja, da med božično-novoletnimi prazniki zberemo čim več tradici-
onalnih cerkljanskih receptov. Sodelovalo je skoraj dvesto učencev, 
vsi so izbrali priljubljeno družinsko jed, jo samostojno ali ob manj-
ši pomoči staršev pripravili, svoje delo so fotografirali in zapisali 
recept. Izbrali smo osemdeset receptov in jih objavili v elektronski 
zbirki Dober tek po cerkljansko, ki bo dostopna na spletni strani OŠ 
Davorina Jenka. V zbirko smo poleg receptov za stare domače lokalne 
jedi dodali tudi nekaj receptov jedi z območij, s katerih so se otroci 
priselili v naše, cerkljansko okolje.

Dober tek po cerkljansko



December 2021 / številka 4

MATEJA ČADEŽ

V tem šolskem letu dve skupini Vrtca Murenčki (Medvedki in Če-
belice) redno, dvakrat tedensko, obiskujemo gozd v bližnji okolici. 
Za projekt gozdne pedagogike smo se odločili, ker želimo otrokom 
približati naravo in vse, kar spada zraven. V prvih mesecih smo 
spoznali bonton obnašanja v gozdu in se povezali z naravo. Otroci 
živalim gradijo zavetišča, bivališča, kamor se bodo lahko zatekle po-
zimi, jim prinašajo hrano (koruzo, storže) in ob vsem tem neizmerno 
uživajo v naravi. Zato vas prosimo, če med sprehodom po občini kje 
zagledate kakšno »bivališče« za živali, da ga ne poderete.

Gozdni vrtec

MATEJA ČADEŽ

Kot vsako leto smo tudi v letošnjem zaznamovali dan slo-
venskega tradicionalnega zajtrka. Mleko, kruh, maslo, ja-
bolko in najpomembnejši – med. V Vrtcu Murenčki smo v 
skupini Medvedki čebelam namenili nekaj več časa, saj smo 
želeli vedeti o njih vse in še več. S pomočjo različnih iger, 
raziskovanja po knjigah in okolici Cerkelj, ogledom različ-
nih poučnih posnetkov smo dobili veliko novih in zanimi-
vih informacij o čebelah.  Od blizu smo si ogledali tudi dva 
čebelnjaka.
V petek, ko je potekal tradicionalni slovenski zajtrk, pa nas 
je obiskal čebelar Boris Jereb. S seboj je prinesel polno raz-
ličnih pripomočkov in nam opisal tudi delo čebelarja. Z ve-
seljem je odgovoril na vprašanja, na koncu predstavitve pa 
smo se najbolj razveselili žiga čebelice na roki. Zajtrk, ki smo 
ga zaužili to jutro, je bil najslajši zajtrk v zadnjem času in z 
veseljem smo polizali vse kapljice medu, ki so nam stekle 
s kruha na krožnik. Veselimo se pomladi, ko bomo te male 
pridne delavke lahko opazovali na travniku!

Slovenski zajtrk v vrtcu

RENATA PERNE

V Vrtcu Murenčki smo se na praznični december dobro pripravi-
li. Okrasili smo vrtec, postavili smrečice, izrezali snežinke in ob 
prazničnih pesmih plesali v svojih skupinah. Razveselili smo se 
prve pošiljke snega. Organizirali smo Miklavžev sejem. S svojimi 
spretnimi ročicami so otroci s pomočjo vzgojiteljic izdelali različ-
ne izdelke in voščilnice, zato so bile mize bogato obložene. Poleg 
otroških izdelkov smo na mize postavili tudi vrečke preseneče-
nja, ki so jih darovali različni podjetniki. Starši so za izbrane iz-
delke darovali prostovoljne prispevke v vrtčevski sklad. Veverice, 
predšolska skupina otrok, je pri projektu Planetu Zemlja prijazna 
občina Junior sodelovala z občino ter poskrbela za okrasitev Pe-
trovčeve hiše. Vzgojiteljice, združene v skupino Vzgojiteljice za 
otroke, pripravljajo tudi presenečenje za otroke. Združile so moči 
in posnele bodo igrico Najboljše darilo za božič, ki si jo bodo ot-
roci v tednu od 20. do 24. decembra ogledali v telovadnici vrtca. 
Zaradi ukrepov tokrat vsaka skupina posebej. 

Predpraznični čas

GRADIMO
SLOVENIJO

 #ZATE

OO SDS Cerklje na Gorenjskem
Slovenska demokratska stranka

Ponosno praznovanje dneva
samostojnosti in enotnosti
ter blagoslovljene božične

praznike in srečno 2022
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Leto 2022 je pred vrati,
a predno ga prestopimo,
se Štalca, d.o.o. zahvaljuje
svojim sodelavcem, da so kljub 
omejitvam svoje delo opravili 
profesionalno, gostom pa za 
množični obisk in pohvale. 

Obljubimo, da bomo
tudi v letu 2022 
tu za Vas!

SREČNO 2022!

Štalca d.o.o., Krvavška cesta 24a, 4207 Cerklje na Gorenjskem
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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
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ALEŠ SENOŽETNIK

V petek, 29. oktobra, je v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
potekal pester kulturni program, ki so ga poimenovali Slo-
venska misel in so ga pripravili člani Kluba Liberius v sodelo-
vanju s KUD Pod lipo Adergas, Kulturnim društvom Davorina 
Jenka – Komornim moškim pevskim zborom Davorina Jenka 
in sekcijo Pod Stražo ter učenci Osnovne šole Davorina Jenka. 
Večer, ki so ga nastopajoči posvetili še septembrskemu občin-
skemu prazniku ter dnevu reformacije, je minil v znamenju 
Antona Aškerca in Primoža Trubarja. Aškerčevo zgodovinsko 
epsko pesnitev z naslovom Primož Trubar so namreč čudovito 
oživili interpreti, za popestritev večera pa so poskrbeli z glas-
bo. Posebno noto je prireditvi dal prispevek otrok cerkljanske 
šole, ki so Trubarja prikazali na aktualen način.
»Z današnjim dnem smo izpeli in počastili praznik Občine 
Cerklje, ko se spominjamo obletnice smrti Ignacija Borštni-
ka, obenem pa počastili bližnji praznik dneva reformacije. V 
projektu smo se združili že lani, pa nam je epidemija izvedbo 
preprečila,« je povedala Daniela Močnik s Kluba Liberius in 
ob tem spomnila, da klub letos beleži 15-letnico delovanja, 
desetletnico pa bralni študijski krožek Liberius. Ob tej prilož-
nosti se je zahvalila tudi sodelujočim in ostalim društvom 

in organizacijam, s katerimi so v preteklih petnajstih letih 
sodelovali.
»Hvala za še eno krasno prireditev, kakršne ste bili vedno 
sposobni pripraviti. Upam, da se še srečamo na vaših skrbno 
pripravljenih programih,« je ob tej priložnosti povedal župan 
Franc Čebulj.

Slovenska misel ob prazniku
Cerkljanska društva so ob zaključku praznovanj ob občinskem prazniku ter pred 
dnevom reformacije pripravila pester kulturni program.

Člani cerkljanskih društev so pripravili pester kulturni večer, 
posvečen Aškercu in Trubarju. 
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Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za zaupanje  
in vsem želimo srečno, zdravo in uspešno novo leto 2022.

AV TOHIŠA JENKO, d.o.o., PRAPROTNA POLICA 23, CERKLJE

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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JANEZ KUHAR

Kulturno društvo (KD) Folklora Cerklje 
je ob koncu oktobra v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika pripravilo 13. 
Večer folklore, s katerim je zaznamo-
valo tudi 15-letnico uspešnega delova-
nja folklorne skupine v Cerkljah, ki so 
jo sicer zabeležili lani. Na prireditvi so 
nastopile pevke ljudskih pesmi Dečve 
KD Sava Kranj, Sorški orgličarji KUD 
Oton Župančič Sora, Folklorna skupi-
na DU Naklo in njihovi godci Rokov-
njači, Folklorna skupina Ajda Besnica, 
Folklorna skupina KD Folklora Cerklje, 
pevci ljudskih pesmi Klasje in ljudski 
godci Cerkljanski gavnarji. Navzoče 
je pozdravila predsednica KD Folklo-
ra Cerklje Irena Naglič. Spodbudne 
besede je članom izrekel tudi župan 
Franc Čebulj, med gosti pa so bili tudi 
priznani etnolog dr. Bojan Knific, dol-
goletni strokovni vodja cerkljanske 

folklore Brane Šmid ter predstavnika 
JSKD Kranj Slavica Okorn in Ilija Di-
mitrievski. Večer je minil v znamenju 
bogatega ljudskega izročila naših pred-
nikov, ki ga z veliko ljubezni in dobre 
volje ohranjajo folklorna društva. Prvi 
mentorici folklorne skupine v Cerkljah 
sta bili Petra Fajdiga in Damjana Prap-
rotnik. Skupino, ki ohranja kulturno 
dediščino v plesih in pesmih, je vrsto 
let vodil Brane Šmid, avtor vseh sple-
tov. Januarja lani je folklorna skupina 
dobila novega strokovnega vodjo Mira-
na Murnika. Folklorna skupina veliko 
nastopa na različnih prireditvah v do-
mači občini, po Sloveniji ter na doma-
čih in tujih folklornih festivalih. 
Slovesnost so zaključili s podelitvijo 
Maroltovih značk za aktivno udejstvo-
vanje na področju ljubiteljske folklorne 
dejavnosti. Dolgoletnemu vodji folklor-
nikov Branetu Šmidu so podelili listino 
častnega člana KD Folklora Cerklje. 

Pripravili pester večer folklore
Kulturno društvo Folklora Cerklje je v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika pripravilo Večer folklore. 

Skupinska fotografija cerkljanskih folklornikov, tudi prejemnikov Maroltovih značk

V krogu svojih najbližjih je 17. oktobra se-
demdeseti rojstni dan praznoval župnik 
Maks Ipavec. Praznovanje s sorodniki je 
potekalo na Vodnikovi domačiji v Ader-
gasu. Prejel je veliko voščil, med drugimi 
tudi čestitki župana Franca Čebulja in ve-
lesovskega župnika Slavka Kalana. Pra-
znovanje so mu polepšali tudi pevci Šen-
turškega okteta. Ker rodbina Ipavcev izhaja 
iz Šentjurja pri Celju, so mu zapeli tudi več 
Ipavčevih pesmi – Slovenec sem, Planin-
ska roža, Zvezda Danica, O mraku in Kje so 
moje rožice. Njegova rojstna vas je Zalog pri 
Cerkljah, na katerega ima, kot pravi sam, 
še vedno čudovite spomine iz otroštva. Pri 
njih doma se je reklo pri Slivarju in Maksa 
so klicali kar Slivarjev Maks. Osnovno šolo 
je obiskoval v Zalogu in Cerkljah. Maturiral 
je na poljanski gimnaziji v Ljubljani. Na te-
ološki fakulteti je diplomiral leta 1976 in bil 
istega leta posvečen v duhovnika. Kot je 
povedal, so mu mnogi Cerkljani pomagali, 
da je lahko diplomiral, za kar jim je še da-
nes hvaležen. Kaplan je bil v župniji Treb-
nje, pri sv. Jakobu v Ljubljani in v župniji 
Videm - Dobrepolje, župnik pa je bil najprej 
v Begunjah pri Cerknici, Ribnici in Naklem, 
sedaj pa je že 15 let spet župnik v notranjski 
župniji Begunje pri Cerknici. Poleg dušnega 
pastirstva se ukvarja s pisanjem. Napisal je 
že več knjig, tudi knjigo o stricu škofu Jože-
fu Kvasu. Sredi oktobra je v samozaložbi iz-
dal knjigo Duhovnik med nebom in peklom. 
Za takšen naslov se je odločil, ker duhovnik 
pluje skozi duhovniško življenje med dob-
rim in zlim. Zanjo je uvodne misli napisal 
škof Anton Jamnik. Hvaležen pa je vsem, ki 
so mu pomagali, da je knjiga ugledala luč 
sveta. Delo je na kratko predstavil na Vod-
nikovi domačiji.

Duhovnik med nebom 
in peklom
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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 št.: 051 620 699

hipnos@hipnos.si

Ob izgubi Vaših najdražjih 
Vam priskočimo na pomoč 
in Vam v celoti opravimo 

kompletno pogrebno 
storitev.

27
let tradicije

27
let tradicije

Podjetniki, obrtniki in  
društva, ki se predstavljamo  

v reviji Cerklje pod Krvavcem,  
vam želimo  

vesele praznike ter srečno  
in zdravja polno leto  

2022! 
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ALEŠ SENOŽETNIK

Klub Liberius je v sodelovanju z Medgeneracijskim centrom 
Kranj in znanim lokalnim čebelarjem Francijem Strupijem 
letos pripravljal srečanja študijskega krožka Čebela in človek 
za en svet. Šestnajst udeležencev se je od maja srečevalo na 
rednih tedenskih srečanjih, ki so jih prekinili le v času po-
letnih počitnic, sklenili pa so jih v začetku decembra, ko so 
si na zaključnem srečanju ogledali čebelarsko-kmečki mu-
zej, ki ga je v domači hiši na Spodnjem Brniku uredil Franci 
Strupi. Zbrane je z zanimivo pripovedjo vodil skozi posame-
zne prostore in razkril marsikatero podrobnost iz nekdanjega 
življenja čebelarjev in kmetov.
Udeleženci so na študijskih krožkih odkrivali bogato čebelarsko 
izročilo na Slovenskem in v domači občini, odstrli spomin na 
nekatere pomembne graditelje te dejavnosti, kot sta bila Anton 
Janša in Peter Pavel Glavar, ter se spoznavali z življenjem čebel. 
»Izjemno zanimiva so bila predavanja Francija Strupija o če-
belah, njihovem življenju, svatbenem plesu, pa razlikah med 

črmljem in čebelo in še o čem,« je vtise udeležencev povze-
la Daniela Močnik s Kluba Liberius, ki je bila tudi pobudnica 
tega študijskega krožka. 
Čeprav se študijski krožek zaključuje, pa so se že pojavile ide-
je, ki kažejo, kako veliko je zanimanje za čebele med udele-
ženci in v občini nasploh. Franci Strupi in Daniela Močnik 
namreč že snujeta čebelarsko pot, ki bo vodila mimo nekate-
rih pomembnejših čebelnjakov v občini. Te bosta tudi eviden-
tirala. »Za zdaj sva fotografirala okoli štirideset ali petdeset 
čebelnjakov. Vseh, skupaj z opuščenimi, pa je na območju 
Cerkelj okoli devetdeset,« pravi Franci Strupi.
»Projekt čebelarske poti bomo nadaljevali spomladi, ko bo 
dokončana tudi publikacija, v kateri bodo zbrane zgodbe o 
čebelah ter popisane dejavnosti, ki smo jih bili deležni v tem 
letu,« je še dodala Daniela Močnik.

Čebela in človek za  
en svet
Ob zaključku študijskega krožka Čebela in 
človek za en svet so si udeleženci ogledali 
čebelarsko-kmečki muzej Francija 
Strupija.

Udeležence je po muzeju vodil Franci Strupi.



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

Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

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

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

Društvo upokojencev Cerklje letos praznuje 70-letnico. Ob ju-
bileju so nameravali pripraviti slovesnost za vse člane, kar 
pa je zaradi epidemije nemogoče. Zato so se oktobra na slav-
nostni seji zbrali le člani upravnega in nadzornega odbora, 
pridružil pa se jim je tudi župan Franc Čebulj. Skozi zgodovino 
je udeležence popeljal zdajšnji podpredsednik, sicer pa dol-
goletni član in osem let tudi predsednik Janez Basej. Njegovi 
spomini sežejo do leta 1992, ko se je včlanil v društvo. Ko je 
nekaj let kasneje prevzel vodenje, so imeli le v prosvetnem 
domu eno sobo, ki so jo uporabljali za seje. Prvi računalnik, 
podaril jim ga je župan, so dobili v letu 2002. Dejavnost, ki 
je bila v društvu živa ves čas, je bila telovadba, v času njego-
vega predsedovanja pa so ustanovili plesno skupino Danica 
in folklorno skupino (ki je kasneje šla na svoje oz. postala 
samostojno društvo). Skupaj s sosednjima društvoma iz Ko-
mende in Vodic so začeli organizirati prireditev Skupaj se 
imamo fletno, delovati je začela »skeč skupina«. 
Kot je povedala predsednica Marta Hočevar, društvo, v kate-
rem je 792 članov, v »najboljših časih« pa jih je bilo kar 1016, 
gostuje v prostorih AMD Cerklje. Člani lahko se lahko prid-
ružijo balinarjem, igrajo namizni tenis, kolesarijo, hodijo na 
pohode, planinarijo, se ukvarjajo z ročnimi deli, telovadijo in 

Jubilej cerkljanskega društva upokojencev
Člani Društva upokojencev Cerklje so praznovali 70-letnico delovanja. Slovesnosti 
zaradi epidemije niso mogli izpeljati, zato so jubilej praznovali v ožjem krogu. 

Del članov društva / Foto: Marta Hočevar

Želimo vam  
zdravo in srečno  

novo leto!

Vaš 

www.gorenjskiglas.si  

plešejo, delujejo v kulturni sekciji, hodijo na izlete in letova-
nja ... Za obveščenost in stike s člani skrbi 18 poverjenikov. 
Posebno mesto v društvu ima program Starejši za starejše, 
katerega koordinatorica je Lojzka Škerjanec, v zadnjem letu 
pa velja poudariti še projekt Prostofer, ki je rezultat dobrega 
sodelovanja z občino. Župan je skupaj s predsednico društva 
podelil tudi priznanja Zveze društev upokojencev Slovenije. 
Društvo je od zveze ob jubileju prejelo posebno plaketo, ki pa 
jim bo uradno izročena na občnem zboru prihodnje leto. 
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KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

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

e-mail: kamnosestvo.ster@t-2.si
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V nedeljo, 17. oktobra, je ljubljanski nadškof in metropolit msgr. 
Stanislav Zore ob somaševanju cerkljanskega župnika mag. 
Jerneja Marenka in duhovnega pomočnika Lucijana Potočnika 
blagoslovil obnovitvena dela v podružnični cerkvi sv. Simona 
in Juda Tadeja na Spodnjem Brniku. Nadškof je zbranim čes-
tital za opravljena dela na cerkvi. Zamenjavo dotrajane pocin-
kane pločevine z novo bakreno kritino na zvoniku in namesti-
tev novega strelovoda je izvedlo podjetje Stavbno kleparstvo in 
krovstvo Simon Sodnik iz Zaloga, popravilo in pleskanje ome-
tov na zvoniku podjetje Domgrad Romana Čebulja iz Pšenične 
Police, izvedbo obnovitvenih del na zvoniku pa je nadzorovala 
Meri Lavrič. Sredstva za obnovo so prispevali domačini, Občina 
Cerklje in obrtniki. Skupaj so zbrali blizu štirideset tisoč evrov, 
od tega je Občina Cerklje prispevala 15 tisoč evrov. Nadškofa in 
metropolita msgr. Stanislava Zoreta je nagovoril Miro Jagodic 
in mu izrekel dobrodošlico v imenu krajanov Spodnjega Brni-
ka in Vopovelj. Da Občina Cerklje skladno s programom vsa-
ko leto sofinancira obnovo sakralnih in drugih kulturno-zgo-
dovinskih objektov v občini, pa je poudaril cerkljanski župan 
Franc Čebulj. Za opravljena dela se je vsem zahvalil cerkljanski 
župnik mag. Jernej Marenk. Zahvalo so izrekli tudi Boštjanu 
Ropotarju, Štefanu Pfeiferju, Pavlu Peterlinu, Milanu Bolki in 
Janezu Nagliču. Za obnovo križa ob cerkvi in ograje v zvoniku 
pa so se zahvalili Igorju Staretu. Blagoslovili so tudi obnovljeni 
križev pot. Dela, restavriranje slik in obnovo okvirjev je izvedel 
akademski kipar, restavrator in magister umetnosti Ljubomir 
Zidar, sredstva za obnovo pa je darovala Ivanka Stare, je pove-
dal ključar Ciril Pfeifer.

Blagoslov  
obnovitvenih del
Ljubljanski nadškof in metropolit msgr. 
Stanislav Zore je blagoslovil obnovitvena  
dela v podružnični cerkvi na Spodnjem 
Brniku. 

Prvi grozd je odtrgal Tomaž Novak, ob njem oče Dane Novak.

JANEZ KUHAR

Na vrtu rojstne hiše Ignacija Borštnika so sredi oktobra izvedli prvo 
trgatev Nacetove trte, potomke najstarejše trte na svetu z maribor-
skega Lenta. Posadili so jo leta 2018, ob 160. obletnici Borštniko-
vega rojstva. Kot je povedal Dane Novak z Borštnikove domačije, 
letošnjega grozdja ne bodo namenili predelavi v vino. Če pa bi še 
malo počakali, je dodal, pa bi – glede na ohladitve – lahko ime-
li ledeno trgatev. Prvi grozd je odtrgal igralčev praprapranečak in 
lastnik Borštnikove hiše Tomaž Novak, za njim pa Dane Novak in 
novi skrbnik trte Ivan Kropivnik ter cerkljanski župan Franc Čebulj. 
Grozdje so po svojih močeh pomagali trgati varovanci in uporabniki 
Centra Korak iz Kranja. To so junaki, ki se spopadajo z izzivi življe-
nja po tako ali drugače pridobljenih poškodbah možganov. Upo-
rabnik Centra Korak je tudi Tomaž Novak, ki je leta 2002, star 25 let, 
preživel zastoj srca, kar mu je pustilo hude posledice, vendar jih 
ob strokovni pomoči osebja centra uspešno premaguje. Pripravili 
so tudi bogat kulturni program s Cerkljanskimi gavnarji in moško 
vokalno skupino Pozdrav iz Gorenje vasi pod vodstvom Janeza Ča-
deža, program pa je domiselno povezoval Rudi Zevnik. 

Nacetova trta prvič bogato obrodila

Ob poti iz Poženika na Šenturško Goro imajo že več kot desetletno 
tradicijo postavljanja jaslic. Lokalni jasličarji vabijo, da se jim pri-
družite in ob poti postavite svoje jaslice. Ogled jaslic bo možen od 
božiča do svetih treh kraljev.

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

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

Srečno 2022!

GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog55,CerkljenaGorenjskem
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JANEZ KUHAR

Vinko Janežič s Spodnjega Brnika, 76-letni vodja ansambla Trgov-
ci, se je od upokojitve leta 2003 do danes že pettisočkrat povzpel 
na Šenturško goro. Jubilejni, pettisoči pohod je opravil letos pe-
tindvajsetega novembra. Ko je meseca julija leta 2003 dopolnil 
štirideset let delovne dobe v trgovskem podjetju Živila Kranj, se je 
upokojil in se odločil za pohode v hribe in na Šenturško goro. Če 
mu čas dopušča, gre rad tudi na Šmarno goro ali Kališče. S Spo-
dnjega Brnika se največkrat odpelje do Cerkelj oziroma do Pože-
nika, kjer začne vzpon do Turistične kmetije Pavlin na Šenturški 
Gori, ki leži na nadmorski višini 667 metrov. Redno se vpisuje v 
pohodniško knjigo. Na Šenturško goro se je pred dnevi povzpel 
pettisočič in skupaj prehodil več kot 40 tisoč kilometrov. Kot pravi 
Vinko Janežič, mu pohodi po svežem zraku pomenijo sprostitev in 
nabiranje kondicije. Slabo vreme zanj pri vzponu ni nobena ovira. 
Že več kot petnajst let vodi sekcijo namiznega tenisa in balinarsko 
sekcijo pri Društvu upokojencev Cerklje, poleg tega aktivno balina 
in tekmuje za cerkljanske upokojence v medobčinski upokojenski 
ligi, kjer sodelujejo balinarji iz devetih občin. V B-ligi so trenutno 
na prvem mestu. Poleg pohodništva Vinko vodi tudi ansambel Tr-
govci, ki bo prihodnje leto praznoval šestdesetletnico delovanja. 
Prvi nastop Trgovcev je bil na silvestrovo 1962 v dvorani v Zalogu 
pri Cerkljah.

Pet tisoč vzponov Vinka Janežiča

Vinko Janežič   

JANEZ KUHAR

V torek, 7. decembra, je pevska skupina Fantje z vasi iz rok pred-
sednika države Boruta Pahorja prejela priznanje jabolko navdiha. 
Fantje z vasi, doma iz okolice Rogaške Slatine, so si pred tremi leti 
zadali prav posebno nalogo, in sicer, da obiščejo vseh 125 domov 
za starejše v Sloveniji. Stanovalcem so želeli v teh težkih časih po-
pestriti življenje. To jim je tudi uspelo in si priznanje iz srca zasluži-
jo! V Domu Taber v Šmartnem so stanovalce obiskali 3. septembra 
lani, kjer so imeli že sedemdeseti nastop. S pesmimi so navdušili 
stanovalce doma in zaposlene ter z njimi stkali prav posebno prija-
teljstvo. Na slovesni podelitvi priznanja jabolko navdiha v predse-
dniški palači je bila na povabilo predsednika Boruta Pahorja priso-
tna tudi direktorica Doma Taber Martina Martinčič. Fantom z vasi je 
prenesla iskrene čestitke stanovalcev ob priznanju.

Jabolko navdiha
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

  Ribogojnica
    Mlada  

govedina 
    Kisla repa in 

kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

Tel: 04 25 22 267  
Mobi: 041 506 234, Avguštin

031 479 801, Helena
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MATJAŽ LJUBELJŠEK

Nogometni klub Velesovo Cerklje je leto, 
kljub težavam, povezanimi z epidemi-
jo, uspešno prebrodil in iz njih izšel še 
močnejši in uspešnejši. V Velesovo se 
je po nekaj letih znova vrnila nogome-
tna evforija, kar je predvsem posledica 
uspešnih nastopov članske ekipe, ki 
je po jesenskem ligaškem delu tik pod 
vrhom lestvice z možnostmi za naslov 
prvaka in napredovanje v višji rang tek-
movanja. Veseli nas, da je ekipa mlada 
in sestavljena večinoma iz domačih 
igralcev, kar pomeni, da je pred njo še 
lepa prihodnost. Navdušujejo pa tudi 
mlajše selekcije, ki v svojih starostnih 
kategorijah po jesenskem delu tekmo-
vanj posegajo po najvišjih mestih. Vse 
to je posledica sistematičnega dela v 
zadnjih treh letih in tega, da nam je v 
klub uspelo privabiti odlične trenerje, 
ki verjetno sestavljajo trenutno najbolj-
šo trenersko ekipo na Gorenjskem, kar 
nam priznavajo tudi drugi klubi. Ravno 
zaradi odlične trenerske ekipe in pozi-
tivne klime v klubu so nas iz NZS kot 

edini klub v regiji povabili k sodelovanju 
pri njihovem projektu razvoja otroške-
ga nogometa. Veliko pa se dogaja tudi 
v cerkljanski šoli in vrtcu. V letošnjem 
šolskem letu nam je končno le uspelo 
začeti program vpeljevanja nogometnih 
uric v vrtec v Cerkljah in Zalogu, kar se 
je na obojestransko veselje pokazalo kot 
zelo dobra ideja. Od vsega nas najbolj 
navdušuje dejstvo, da je v našem klubu 
tako v tekmovalni kot tudi vadbeni pro-
ces vključenih že 240 otrok iz Cerkelj, ki 

se navdušujejo nad igranjem nogome-
ta. Ima pa to navdušenje tudi negativno 
stran, in sicer da se vse bolj srečujemo 
s prostorsko stisko in pomanjkanjem 
igralnih površin za vse te otroke. Naš 
nogometni center žal postaja pretesen 
za vse selekcije, ki trenutno delujejo v 
njem in upamo, da bomo v prihodnje 
tudi nogometaši prišli do tako želenega 
pomožnega igrišča z umetno travo, ki bi 
starejšim selekcijam omogočalo kvali-
tetne treninge vse leto. 

Za nogometaši pestro leto

Članska ekipa za sezono 2021/2022 / Foto: arhiv kluba
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PRIMOŽ ŠTRAJHAR

Če rezultatsko povzamemo jesenski del 
sezone 2021/2022, smo ponosni na vse 
naše ekipe. Članice v SŽNL ob petih zma-
gah in 15 točkah zasedajo odlično peto 
mesto; ob zaostali tekmi z 12 točkami 
peto mesto zasedajo tudi kadetinje. V 
tekmovanju lige DU15 ob zaostali tekmi 
ekipa U15 zaseda odlično drugo mesto, 
za prvo ekipo zaostajajo s tekmo manj za 
tri točke. Prav tako so bile aktivne tudi 
deklice ekipe U13, ki so se udeleževale 
turnirjev lige DU13. V omenjenem tek-
movanju svoje znanje prikazujejo dekle-
ta, stara 11 in 12 let, po jesenskem delu 
zasedajo drugo mesto lige DU13 – zahod. 
Seveda ne smemo pozabiti na ekipi U10 
in U12, ki uspešno nastopata v ligah 
MNZG. Naše najmlajše pa se udeležuje-
jo turnirjev Rada igram nogomet, kjer 
se prvič srečajo z vrstnicami iz drugih 
klubov. Veseli smo tudi deklic iz vrtcev, 
ki že pridno brcajo žogo in seveda iščejo 
svojo gibalno vsestranskost v športu. Kar 
nekaj deklet je bilo to jesen vključenih 
tudi v mlajše reprezentance, ki Ženski 
nogometni klub Cerklje zastopajo na 
mednarodnem nivoju. Glede na veliko 
število deklet in ekip se še vedno srečuje-

mo s prostorsko stisko, zlasti v zimskem 
obdobju, saj so lige deklet zelo specifične 
in se tekmovanja začnejo prej in končajo 
kasneje kot v drugih tekmovanjih. Tako 
dekleta skozi daljše obdobje leta ostajajo 
v trenažnem procesu in tekmovalnem 
ritmu. 
Zelo smo ponosi na vsa dekleta, ki us-
pešno zastopajo Ženski nogometni klub 

Cerklje na kateremkoli področju. Ob za-
ključku dolgega jesenskega dela sezone 
in hkrati tudi leta 2021, ki se počasi pos-
lavlja, se zahvaljujemo tudi vsem star-
šem, delavcem in trenerjem kluba ter 
sponzorjem, še posebno Občini Cerklje. 
Vsi zgoraj našteti so del te zgodbe in 
nam omogočajo stopati korak po korak 
za boljši jutri ženskega nogometa.

Zaključujejo jesenski del
Z decembrom se za Ženski nogometni klub Cerklje zaključujejo tekmovanja 
jesenskega dela, ki potekajo pod okriljem Nogometne zveze Slovenije in Medobčinske 
nogometne zveze Gorenjske.

Tudi nogometašice so v jesenskem delu tekmovanj dosegale lepe uspehe. / Foto: arhiv kluba

ALEŠ SENOŽETNIK

Tudi selekcije rokometašev Rokometne-
ga Kluba Cerklje so zaključile z nastopi v 
jesenskem delu tekmovanja. Pred božič-
no-novoletnim prazničnim premorom, pa 
jih čaka še pester zaključek letošnjega ro-
kometnega udejstvovanja. Jutri bodo na-
mreč ob 14. uri v domači dvorani organizi-
rali Dan rokometa, za vse aktivne igralce 
mlajših kategorij pa bo klub pripravil tudi 
darila. Tekmovanje bo zaradi preprečeva-
nja širjenja okužb s koronavirusom, po-
tekalo v klubskem »mehurčku«, le med 
igralci, ki trenirajo v klubu, vstop v dvo-
rano in ogled tekem pa bo ob upošteva-
nju pogoja PCT  in upoštevanju veljavnih 
ukrepov, mogoč za starše otrok, ki vadijo 
v klubu.

Dan rokometa
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Trg Da vo ri na Jen ka 9
4207 Cer klje, tel.: 04/252 13 21

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

Cirles d.o.o., Tupaliče 21, 4205 Preddvor
Ciril 041 629 415, Klemen 041 422 067  

info@cirles.si

 trgovina z lesom
 ročna in strojna sečnja

 žično in traktorsko  
spravilo lesa

 prevozi lesa in  
gradbene mehanizacije
 priprava drv in biomase

  sanacija in  
nega gozdov

 izkopi in gradnja  
gozdnih poti

Želimo vam  
lepe božične in  

novoletne praznike  
ter zdravja in  

poslovnih uspehov  
v novem letu 2022.

Kolektiv Cirlesa
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Jože Gradišar iz Zaloga je s svojo psico 
Auro Marenbersko in kolegom iz repre-
zentance Tomažem Režonjo ter njego-
vo psico Erjo na svetovnem prvenstvu 

Postal svetovni 
prvak
Jože Gradišar se je s 
svetovnega prvenstva psov  
v sledenju na Madžarskem 
vrnil z izjemnim 
rezultatom.

Slovenska zmagovalna reprezentanca na Madžarskem. Jože Gradišar je prvi z desne.  
/ Foto: osebni arhiv

psov v sledenju postal svetovni prvak 
v ekipni konkurenci, kar velja za ene-
ga največjih slovenskih uspehov v tem 
športu. Jože Gradišar je namreč zasedel 
peto mesto, Režonja pa tretje, skupaj pa 
sta pometla s konkurenco 28 ekip, ki so 
jih sestavljali le prvaki in podprvaki po-
sameznih držav. 
»Takšnega uspeha nismo pričakovali in 
je bil čisto presenečenje. Oba s Toma-
žem sva bila namreč prvič na svetov-
nem prvenstvu v sledenju, zato bi bili 
zadovoljni že s pozitivnimi rezultati,« 
nam je povedal Jože Gradišar. Pozitivni 
rezultat v tem športu pomeni, da tek-
movalec skupno zbere vsaj sedemdeset 
točk, kolikor jih potrebujeta oba tekmo-
valca, da se njun seštevek sploh šteje 
za ekipni rezultat. Gradišar je denimo v 
prvem dnevu zbral 97, v drugem pa 90 
točk od stotih možnih, Tomaž Režonja 
pa jih je prvi dan osvojil 98, drugi pa 
93. Tekmovalca sta se uspeha veselila z 
vodjo reprezentance Sašem Cvekom in 
pomočnikom Marjanom Zupaničem.
Tekmovanje tako od lastnika kot od psa 
zahteva precej zbranosti. Na tekmova-

lišču t. i. polagalec ustvari sled, dolgo 
1800 korakov, in na njej pušča različne 
predmete, ki se navzemajo vonja. Da 
je naloga še težja, po dveh urah in pol 
prvotno sled križa druga oseba, ki mu 
v žargonu pravijo križač. Šele tri ure po 
tem, ko je bila sled ustvarjena, pa se 
ob spremstvu lastnika po njej napoti 
tekmovalni pes, ki ji poskuša čim na-
tančneje slediti in pri tem izslediti čim 
več predmetov. 
»Zagotovo je za takšen rezultat treba 
imeti dobrega psa. Aura je talent za sle-
denje kazala že ves čas, pripravljal pa 
sem jo skoraj vse njeno življenje, osem 
let. Potrebnega je veliko dela in tudi 
nekaj sreče, da ti uspe kaj takšnega,« 
je prepričan Gradišar, ki z Auro trenira 
dvakrat do trikrat tedensko, letno pa 
opravi od 100 do 150 takšnih treningov, 
pri katerih mu pomaga pomočnik (po-
lagalec) Tone Smole. Hvaležen pa je tudi 
vsem lastnikom zemljišč, ki mu dovo-
lijo trenirati, ter kolegom iz reprezen-
tance. 
Kot pravi, z Auro še nista rekla zadnje 
besede.
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 Jerovšek Primož, s. p. 

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

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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ZOBNA ORDINACIJA KLINIKE DR. FABJAN ŠENČUR

Ordinacija za odrasle in otroke
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RBREZPLAČEN PRVI PREGLED
s predložitvijo oglasa

Za več informacij in naročanje na pregled pokličite: 051 489 055 ali  
051 357 200 ali nam pišite na zobna@fabjan.si

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

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

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje 
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, Tel.: 04 25 26 580

Srečno  
   2022!

ODGOVARJA ODVETNICA  
BETKA VREČEK MOČNIK

Tokrat odgovarjam na vprašanje bral-
ca, ki ima v svojem podjetju zaposlenih 
več delavcev. Zaradi manjšega obsega 
dela bo primoran nekaterim delavcem 
odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Eden 
izmed teh delavcev je že nekaj časa na 
bolniškem dopustu in ni jasno, koliko 
časa bo ta še trajal. Bralca zanima, ali 
tudi temu delavcu lahko odpove pogod-
bo o zaposlitvi in od kdaj takšna odpo-
ved učinkuje.
Bolniški dopust po sedaj veljavnem Za-
konu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne 
predstavlja več ovire za vročitev odpo-
vedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega 
razloga. To pomeni, da delodajalec lah-
ko pisno odpoved pogodbe o zaposlitvi 
(iz poslovnega razloga) delavcu vroči 
tudi med tem, ko je delavec odsoten 
z dela zaradi začasne nezmožnosti za 
delo zaradi bolezni ali poškodbe. Od-

povedni rok delavcu tako začne teči 
naslednji dan po vročitvi odpovedi, in 
sicer ne glede na to, ali je delavec na 
bolniškem dopustu ali ne. Dejstvo, da 
je delavec na bolniškem dopustu, tudi 
ne vpliva na tek odpovednega roka, kar 
pomeni, da odpovedni rok teče tudi v 
času trajanja bolniškega dopusta. 
Vendar pa je treba poudariti, da v pri-
meru, če je delavec ob izteku odpove-
dnega roka še vedno na bolniškem 
dopustu, delovno razmerje ne preneha 
z dnem izteka odpovednega roka, am-
pak šele z dnem, ko se delavec vrne na 
delo oz. bi se moral vrniti na delo, naj-

kasneje pa s potekom šestih mesecev 
po izteku odpovednega roka. 116. člen 
ZDR-1 v 3. odstavku namreč določa, da 
delavcu, ki mu je odpovedana pogodba 
o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti in 
je ob poteku odpovednega roka odsoten 
z dela zaradi začasne nezmožnosti za 
delo zaradi bolezni ali poškodbe, pre-
neha delovno razmerje z dnem, ko 
se delavec vrne na delo oziroma bi se 
moral vrniti na delo, najkasneje pa s 
potekom šestih mesecev po izteku od-
povednega roka.
Poenostavljeno to pomeni, da če bi bila 
delavcu v času trajanja bolniškega do-
pusta vročena odpoved pogodbe o zapo-
slitvi iz poslovnega razloga in bi bil ob 
izteku odpovednega roka še vedno na 
bolniškem dopustu, se mu delovno raz-
merje podaljša vse do tedaj, dokler ne bo 
vsaj deloma sposoben za delo, pri čemer 
pa ta čas lahko traja najdlje šest mese-
cev od izteka odpovednega roka.

Pravni nasvet
Tokrat odgovarjamo na vprašanje O vplivu bolniškega 
statusa na učinkovanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Cerkljanski petošolci so se pridružili dobrodelni akciji Karitas Srce, ki razveseljuje. Še do 
ponedeljka, 20. decembra, na šoli zbirajo čiste in nepoškodovane igrače, družabne igre, 
knjige, hrano, higienske pripomočke in drugo. Vse, kar bodo zbrali, bodo podarili cerkljan-
ski Karitas.

Srce, ki razveseljuje

Kuhinjske stenske obloge   Tuš kabine  
Nadstreški  Drsna vrata  Nihajna vrata

Pregradne stene  Steklene ograje 

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

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

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

Na voljo tudi bogat darilni program.
Obiščite nas, z veseljem vas pričakujemo.
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Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Yaris Cross: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije CO₂: od 100 do 140 g/km. Emisijska stopnja: za 1,5 EURO 6 AP. Emisije 
NOx: od 0,0033 do 0,0093 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto 
ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo 
bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 160.000 km. Izračun je informativne narave in ni zavezujoči za sklenitev 
posla. Mesečni obrok je izračunan na osnovi prodajne cene v višini 18.850 EUR, trajanju financiranja 60 mesecev, skupnem začetnem plačilu 4.310,48 EUR 
in zadnjem povečanem obroku v višini 9.823 EUR. Povečan obrok je izračunan na osnovi predpostavke, da bo z vozilom prevoženih 10.000 km letno. 
Efektivna mera (EOM) je 4,26 % in temelji na fiksni obrestni meri. Slika je simbolična. Več na www.toyota.si. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana.

NOVA 
TOYOTA  
YARIS 
CROSS

#HibridnaSreča

NA 
MESEC

ŽE OD

119 

€
ZA HIBRIDNO BATERIJO
10

TOYOTA RELAX

DO

10 LET 
JAMSTVA

LET 
JAMSTVA

  
Cesta Staneta  
Žagarja 65 b, 
4000 Kranj, 
04 280 90 00
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JANEZ KUHAR

V Domu Taber je praznovala 102. roj-
stni dan Marija Mežek, najstarejša sta-
novalka doma. Je pa tretja stanovalka 
doma, ki je že dopolnila sto let. Rodila se 
je 10. novembra 1919 v Kranju, na Prim-
skovem, kjer je preživela otroštvo. Kljub 
častitljivi starosti še vedno izžareva ve-
liko življenjske energije. Izhaja iz velike 
družine, imela je pet sester in tri brate. 
V zakonu so se ji rodili trije otroci – si-
nova Ljubo in Rajko (Rajko je že pokoj-
ni) ter hčerka Tatjana. V prostem času 
se je Marija rada ukvarjala z ročnimi 
deli, bila je tudi članica Rdečega križa 
in prostovoljna gasilka. Zelo rada je so-

delovala pri dobrodelnih organizacijah.  
Marija je rojstni dan praznovala vese-
la in dobre volje skupaj s sorodnikoma 
in županom Francem Čebuljem. Slove-
snosti sta se udeležila tudi sin Ljubo in 
hčerka Tatjana. Prejela je čestitke od 
stanovalcev in vodstva Doma Taber, 
kjer so slavljenki čestitali direktorica 
Doma Taber Martina Martinčič s sode-
lavci: Natašo Lavtižar, Matejo Murnik - 
Gregorin, Katarino Bitenc, Vando Cerar, 
Rudijem Slugo, Atifo Mehić, Klavdijo 
Romšak in Biljano Bučić. Čestitke ji je 

izrekel tudi župan Franc Čebulj. Še ved-
no je zmeraj dobre volje. Zdravje ji dokaj 
dobro služi. Občasno si še vedno privo-
šči kavico. Noge je ne držijo več kot ne-
koč. Na vprašanje, kakšen je njen recept 
za dolgo življenje, je odgovorila: »Imeti 
morate veselje do dela in ne sramujte 
se nobenega dela.« Veliko ji pomenijo 
poštenje, iskreni medsebojni odnosi, 
druženje in dobrodelnost. Kot se za tak 
praznik spodobi, je slavljenka zarezala v 
rojstnodnevno torto, ki jo je v Domu Ta-
ber izdelala vodja kuhinje Biljana Bučić.

Praznovala  
stodrugi rojstni 
dan
Marija Mežek je za svoj 
stodrugi rojstni dan prejela 
številne čestitke.

Marija Mežek z vodstvom Doma Taber, županom Francem Čebuljem, hčerko Tatjano in sinom 
Ljubom



Kakovostno  
in ugodno  

poskrbimo za  
pranje in likanje  

sobnega in  
gostinskega  

perila.

35-letna tradicija

Ugodno  
pranje in  

likanje srajc  
ter delovnih  

oblek.

 Sprejemamo  
oblačila  

za kemično 
čiščenje.
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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

Naše prednosti:
  hitra odzivnost
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi standardi
  zelo ugodna cena

  

Srečno 2022!
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JANEZ KUHAR

»Postavitve in okrasitve božičnih drevesc potekajo v začetku de-
cembra v številnih krajih po Sloveniji. December je v celoti na-
menjen bližajočim se praznikom, ob katerih smo otrokom želele 
približati čarobnost meseca. December je v našem vrtcu čas umir-
jenih in predvsem zanimivih dejavnosti, je tudi mesec veselja, 
pričakovanja in obdarovanja. Čarobnost trenutkov je nepozabna,« 
je o dogajanju v Vrtcu Murenčki povedala vzgojiteljica skupine 
predšolskih otrok Veverice, ki so 3. decembra v avli Petrovčeve 
hiše v Cerkljah z vzgojiteljicami Jasmino Jerič, Martino Zmrzlikar in 
Moniko Bitenc lepo okrasili božično-novoletno drevo. Okraske so 
izdelali iz odpadnega materiala, jih ves mesec november zavzeto 
barvali, strigli in lepili. Obesili so jih na drevo, ki je hitro dobivalo 
praznično podobo. Direktorica Zavoda za turizem Cerklje Nataša 
Ovsenek se jim je zahvalila za lepo okrasitev in jim izročila sladke 
dobrote. Zaradi epidemioloških razmer pa so v Petrovčevi hiši mo-
rali odpovedati tradicionalno razstavo jaslic, na kateri naj bi letos 
sodelovalo dvajset jasličarjev, odpadel pa je tudi prihod Miklavža.

Otroci okrasili drevesce

JANEZ KUHAR

Ivan Kropivnik je letos že prve dni decembra ob svoji hiši na Zgor-
njem Brniku postavil velike jaslice. Lehnjak za jaslice je dobil na 
Jezerskem, korenine posebnih oblik je izkopal v bližnjem gozdu, 
figurice, vseh je okrog sedemdeset, je izdelal iz gline, Betlehem 
oziroma trdnjavo pa je izdelal iz siporeksa. Jaslice so ponoči lepo 
razsvetljene, na ogled pa bodo do svečnice. Že od Leta 1999 Ivan 
postavlja jaslice tudi v podružnični cerkvi sv. Janeza Krstnika na 
Zgornjem Brniku. Posebnost so hiške, ki so jih izdelali v skupini 
za ročna dela pri Društvu upokojencev Cerklje, okrasno zaveso pa 
je izvezel Alfonz Kern. Ivan Kropivnik je jaslice znova, že šesto leto 
zapored, postavil tudi v Domu Taber. 

Postavil več jaslic

Ivan Kropivnik ob jaslicah
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Vesele praznike in obilo zdravja!

www.komunala-kranj.si

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

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

VSE ZA KOLINE
začimbe, špile, ajdova kaša, riž ...

VSE ZA PTICE POZIMI
hrana za zunanje ptice, lojne pogače, semena sončnic

Vsem strankam želimo  
vesele božične praznike  

in srečno, zdravo ter  
uspešno novo leto 2022.

DOMAČE DOBROTE:  
suhe mesnine    sveži siri    domači štruklji    domači piškoti    testenine    likerji    vino …

 lončnice
 šopke
 rezano cvetje
  poročne  
aranžmaje

 aranžiranje
 žalni program

V CVETLIČARNI  
NUDIMO:

  



Ponudba velja za Corse, Crosslande in Mokke na zalogi ob nakupu z Opel financiranjem, predvidoma do konca decembra 2021. Reprezentativni primer finančnega lizinga za mesečno odplačevanje: Opel Corsa Edition 1.2 (55 kW/75 KM); 
vrednost predmeta financiranja znaša 12.775 € z DDV. Število obrokov je 84 (mesecev), začetni polog pa znaša 50 % (6.388 €). Mesečni obrok znaša 99,99 €. Obrestna mera znaša 7 % na dan 01.12.2021 in velja pri financiranju z ročnostjo 
najmanj 36 mescev. Več informacij je na voljo na spletni strani ali pri prodajnih svetovalcih v salonu Opel. Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0 – 6,2 l/100km, izpusti CO2: 105 – 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične 
emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116 – 0,0536 g/km. Trdi delci: 0,0003- 0,0010 g/km in število delcev 0,04 - 0,21 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Jamstvo zadovoljstva s povratnim odkupom velja za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2.000 km – katerikoli pogoj 
je prvi izpolnjen. Jamstvo zadovoljstva oz. garancija povratnega odkupa ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko sklada za nakup električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij. Pridržujemo si pravico do spremembe 
ali ukinitve ponudbe. Slike so simbolične, navedena oprema je odvisna od različice in stopnje opremljenosti. Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi 
zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov, drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi.). Ob nakupu novega vozila 
Opel vam v posebni ponudbi na ocenjeno vrednost vašega rabljenega vozila po Eurotaxu dodamo 500 € bonusa za vozila do vključno 7 let in 300 € za vozila starejša od 7 let in ki so po Eurotaxu cenovno ovrednotena nad 1.000 €. Avtotehna 
VIS d.o.o. se ne zavezuje k odkupu vsakega rabljenega vozila. Akcija traja do 31. decembra 2021 ob nakupu novega Opla iz zaloge, ki je registriran do 31.12.2021. Pridržujemo si pravico do sprememb v ponudbi. Slike so simbolične.

NAJVEČJA ZALOGA VOZIL OPEL V SLOVENIJI JE V AVTOTEHNI VIS! PREVERITE PONUDBO!
Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti. Vsa nova
vozila so tudi del programa Jamstvo zadovoljstva, ekskluzivno v Avtotehni VIS pa vam podarimo še paket Big Deal za nova vozila.

MENJAVA STARO ZA NOVO – PRIHRANITE ČAS IN DENAR! 
Če razmišljate o menjavi rabljenega vozila za novega Opla, je sedaj pravi čas! Avtotehna VIS vam namreč ob menjavi staro za novo podari do 500 € bonusa.
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ŽELIMO VAM MIRNE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO 2022!
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