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Aleš Senožetnik

Cerklje – Zadnji del leta je v 
Cerkljah najbolj zaznamoval 
Krvavec. Občina je skupaj s 
konzorcijem lokalnih podje-
tnikov in obrtnikov po nekaj 
zapletih v občinskem svetu 
jeseni oddala nezavezujočo 
ponudbo za odkup Rekrea-
cijsko-turističnega centra 
(RTC) Krvavec. Kot je že ta-

krat povedal neformalni 
predstavnik zainteresiranih 
podjetnikov Andrej Kosec, 
bo v primeru nakupa podje-
tja treba poiskati nov skupni 
poslovni model, ki bo zado-
voljil vse različne akterje na 
Krvavcu, ki so si bili v prete-
klosti večkrat vsaksebi. »Tre-
ba bo poiskati skupni inte-
res, od katerega bodo imeli 
vsi kar največ,« pravi Kosec.

Drugi pomemben korak je 
sledil na decembrski seji ob-
činskega sveta, ko so občin-
ski svetniki rezervirali sred-
stva za nakup in skrbni pre-
gled podjetja, ki je za zdaj še 
v lasti zreškega Uniorja. 
Kak šna je cena podjetja, 
ostaja poslovna skrivnost, 
kot tudi vse druge podrob-
nosti v zvezi s prodajo Kr-
vavca, o čemer Alta skupina, 

ki pri prodaji posreduje, ne 
daje informacij. Kot pravi 
župan Franc Čebulj, pa je 
nakup Krvavca ključnega 
pomena ne zgolj za nadalj-
nji razvoj turizma v občini, 
temveč tudi celostnega ure-
janja območja vasi pod 
njim, vključno z reševanjem 
problema kanalizacije ino-
skrbe z vodo (več o mnenju 
župana lahko preberete na 
3. strani).
Medtem je smučarska sezo-
na na Krvavcu, ki se je zače-
la 7. decembra, v polnem 
razmahu. »Letošnja novost 
je spletna prodaja vozovnic, 
ki omogoča nakup s kavča,« 
pravi Uroš Zupan z RTC 
Krvavec, ki je letos prvič 
prejel prestižno nagrado 
word ski awards, ki jim pra-
vijo tudi smučarski oskarji. 
Slavili so v kategoriji naj-
boljšega slovenskega smu-
čišča ter najboljšega sloven-
skega butičnega hotela, ki 
ga je prejel Hotel Krvavec. 
Na Krvavcu pravijo, da je 
tudi to dokaz, da gredo nji-
hova prizadevanja v pravo 
smer in da svojo ponudbo 
dopolnjujejo še naprej. Le-
tos so ponovno investirali v 
topove za zasneževanje, 
največje investicije, večmi-
lijonskega projekta gradnje 
akumulacijskega jezera, pa 
se bodo lotili po zaključku 
sezone. 

V znamenju Krvavca
Občina se skupaj z lokalnimi obrtniki in podjetniki poteguje za nakup RTC Krvavec, za kar so v 
proračunu zagotovili tudi sredstva. Medtem je smučarska sezona na Krvavcu, ki je nedavno prejel 
prestižno nagrado za najboljše slovensko smučišče, v polnem razmahu.

Kdo bo upravljal žičnice na Krvavcu, bo znano prihodnje leto. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Cerklje – Policijski orkester 
pod dirigentsko taktirko 
Nejca Bečana je v petek po-
stregel z izjemnim glasbe-
nim repertoarjem, ki je za-
dovoljil tako ljubitelje popu-
larne kot klasične glasbe. 
Gostja večera je bila sopra-
nistka Kristina Bitenc, člani-
ca Renske nacionalne opere 
v Strasbourgu, ki je občin-
stvo v skoraj polnem Kultur-
nem hramu Ignacija Bor-
štnika navdušila z opernimi 
arijami. S pesmimi, kot so 
Greeen, green grass of 
home, Delila in Sanjam, da 
je spet božič, pa je večer po-

pestril tudi član orkestra 
Matjaž Mrak. Seveda pa del 
železnega repertoarja okres-
trske glasbe na tovrstnih 
koncertih predstavljajo valč-
ki Straussa mlajšega in dru-
gih mojstrov klasične glas-
be, manjkal pa ni niti sloviti 
Radetzky march starejšega 
izmed obeh Johannov Strau-
ssov. Koncert sta v sodelova-
nju s Policijsko upravo 
Kranj organizirali občini 
Cerklje in Šenčur.
Predpraznično dogajanje je 
zaznamoval tudi nedeljski 
prihod Božička, ki je v kul-
turnem hramu razveselil 
vse otroke iz cerkljanske ob-
čine.

Praznične Cerklje
Cerklje so v polni meri vstopile v predpraznični 
čas. Po prazničnih sejmih, odprtju razstav jaslic 
in obisku Miklavža je najmlajše obiskal še 
Božiček. Policijski orkester pa je poskrbel za 
izjemen praznični koncert.

Na koncertu je kot solistka nastopila sopranistka Kristina 
Bitenc.

Občankam in občanom 
občine Cerklje na Gorenjskem 
voščimo vesele božično-novoletne 
praznike, z željo, da vas v letu 2017 
spremljajo zdravje, sreča in
obilo uspehov.

 Župan Franc Čebulj, 
 Občinski svet in 
 Občinska uprava

Dočakali gradnjo 
obvoznice
Po dolgih letih čakanja se je začela 
gradnja obvozne ceste mimo 
brniškega letališča, ki bo v 
naslednjih letih z gradnjo 
poslovno-logistične cone 
omogočila njegovo nadaljnjo 
širitev.
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Občino čaka leto 
velikih izzivov
Po sprejemu proračuna za 
prihodnje leto smo se z županom 
pogovarjali o izzivih, ki v 
prihodnje čakajo občinsko 
upravo. Med največjimi bo 
celovito urejanje območja 
Krvavca.
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OBČINA

Zapisan glasbi in 
pesmi
Občina Cerklje je po štirih 
letih dobila novega častnega 
občana. Naslov je pripadel 
zborovodju številnih zborov 
v Cerkljah in okolici Jožefu 
Močniku.
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ŠOLA IN VRTEC

Trojni šolski jubilej

Osnovna šola Davorina Jen-
ka v Cerkljah obeležuje 
60-letnico stavbe podru-
žnične šole v Zalogu, 50-le-
tnico cerkljanske šolske 
zgradbe ter 15-letnico vrtca 
Murenčki.
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KULTURA

Janezu Močniku  
v spomin
V Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika so s spominskim 
koncertom počastili 80. 
obletnico rojstva letos pre-
minulega skladatelja in zbo-
rovodja Janeza Močnika.
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ZADNJA

Miklavž, jaslice in 
sejem v Cerkljah
Številni praznični dogodki so 
zaznamovali december v ob-
čini. Med zanimivejšimi so 
gotovo jaslice, v katerih je 
Avgust Starovašnik upodobil 
lokalne znamenitosti.
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Direkcija za 
infrastrukturo, Aerodrom 
Ljubljana in Občina Cerklje 
so v začetku avgusta podpi-
sali pogodbo z izbranim iz-
vajalcem gradbenih del, 
podjetjem SGP Pomgrad, za 
prestavitev glavne ceste 
Kranj–Sp. Brnik na obmo-
čju Letališča Jožeta Pučnika 
Ljubljana, s čimer se je sep-
tembra končalo 18-letno ča-
kanje na projekt, ki bo omo-
gočil razvoj letališke infra-
strukture. Prestavitev glavne 
ceste je namreč pogoj za ši-
ritev letališča na sever in 
gradnjo poslovno-logistične 
cone Aeropolis v naslednjih 
letih. Z izgradnjo se bo po-
večala tudi prometna var-
nost, saj bo vzdolž glavne 
ceste vodila tudi kolesarska 
pot, ločena od vozišča.
Celoten strošek gradbenih 
del na 2350-metrskem odse-
ku znaša 2,59 milijona 
evrov, od tega bo Direkcija 
za infrastrukturo kot inve-
stitor krila 1,69 milijona, 
Aerodrom Ljubljana pribli-

žno 786 tisoč evrov, občina 
pa 115 tisoč evrov.
»Po 18 letih čakanja smo le 
dočakali začetek gradnje. Gre 
za resnično velik dogodek. 
Prepričan sem, da se na pri-
bližno 150 hektarih zemljišč v 
naslednjih letih lahko nadeja-
mo hitrega razvoja in novih 
delovnih mest,« je bil ob ogle-
du lokacije gradbišča zadovo-
ljen župan Franc Čebulj. 
»Zemljišče, namenjeno ra-
zvoju Aeropolisa, bo dobilo 

večji pomen, torej boljšo 
dostopnost in s tem tudi ve-
čje povpraševanje potenci-
alnih kupcev, hkrati pa bo 
promet v okolici letališča 
postal varnejši in pretočnej-
ši,« pa je dodal poslovodni 
direktor Aerodroma Lju-
bljana Zmago Skobir. Mini-
ster za infrastrukturo Peter 
Gašperšič je dejstvo, da se 
je gradnja po dolgih letih 
čakanja vendarle začela, 
pripisal vladnemu poveča-

nju sredstev za investicije v 
cestno infrastrukturo.
Na 35 hektarih zemljišč, ki 
jih bodo na severni strani le-
tališča pridobili z novozgra-
jeno cesto, je v naslednjih 
letih predvidena postopna 
rast Aeropolisa, s katerim 
bodo na brniškem letališču 
pridobili dodatno infrastruk-
turo za delovanje letališča in 
zadostili potrebam hotelskih 
namestitev, pisarniških ter 
trgovskih prostorov.

Dočakali gradnjo  
obvoznice
Po skoraj dveh desetletjih čakanja se je jeseni vendarle začela gradnja obvoznice mimo brniškega 
letališča, ki bo omogočila začetek gradnje poslovno-logističnega centra Aeropolis, ki je nujen za razvoj 
Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Septembra se je končalo dolgoletno čakanje na začetek gradnje obvoznice mimo letališča.

Aleš Senožetnik

Sveti Lenart, Ambrož – 
»Prav je, da ljudem na hri-
bovitem območju občine 
zagotovimo sodobno infra-
strukturo, ki ohranja ži-
vljenje v teh vaseh. Tudi 
zaradi takšnih investicij se 
mlade družine odločajo za 
življenje pod Krvavcem in 
se ne odseljujejo v mesta. 
Na tem območju se je šte-
vilo prebivalcev celo pove-
čalo,« je ob odprtju ceste 
od Svetega Lenarta proti 

Zakalu ugotavljal župan 
Franc Čebulj.
V vaški skupnosti, ki jo vodi 
predsednik Janez Gradišek, 
so si že nekaj let prizadevali, 
da bi asfaltirali cesto proti 
kamniški občini, s katero so 
vsakodnevno precej poveza-
ni. Ob ugodni ceni asfalta se 
jim je želja letos izpolnila in 
Gorenjska gradbena družba 
je asfaltirala osemstometr-
ski odsek od vasi do meje s 
kamniško občino. Tako Gra-
dišek kot Čebulj pa pri tem 
upata, da so z investicijo 

spodbudili tudi kamniško 
občinsko upravo, da asfalti-
ra preostali makadamski od-
sek v svoji občini, s čimer 
bodo vsi pridobili dobro 
medobčinsko povezavo.

Odprli tudi Pot na 
Vižensko ravan
Dober mesec kasneje je na 
Ambrožu pod Krvavcem po-
tekalo še odprtje Poti na Vi-
žensko ravan, kot so domači-
ni poimenovali na novo as-
faltirano pot, ki prebivalcem 
tridesetih hiš omogoča lažji 

dostop do svojih domov. Za 
investicijo so si tamkajšnji 
prebivalci prizadevali od leta 
2011, ko si začeli prizadevati 
za prenos ceste, ki je bila do 
tedaj v zasebni lasti, v občin-
ski cestni fond. Asfaltno pre-
plastitev 650 metrov dolge 
poti (22 tisoč evrov) je plačala 
Občina Cerklje, stroške pri-
prave cestišča pa so prevzeli 
tamkajšnji stanovalci. Tone 
Masterl, eden od pobudni-
kov projekta, ocenjuje, da je 
to vsako izmed hiš stalo še 
dodatnega tisočaka.

Ceste jih povezujejo z dolino
V hribovitem območju občine so jeseni odprli dve cesti. Konec septembra na Svetem Lenartu 
osemstometrski odsek proti Zakalu, novembra pa na Ambrožu Pot na Vižensko ravan.

Odprli so 800 metrski odsek od Sv. Lenarta proti Zakalu ... ... in 650-metrsko Pot na Vižensko ravan.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Med slovensko 
osamosvojitveno vojno je 
bilo na tajnih lokacijah več 
skladišč orožja, skritih pred 
namero takratnih jugoslo-
vanskih oblasti, da razoroži 
slovensko Teritorialno 
obrambo. Med petdesetimi 
gorenjskimi hranitelji orož-
ja so se dvema iz Cerkelj po-
klonili z odkritjem spomin-
skih plošč.

»V zvezi z vsemi hranitelji 
orožja je treba poudariti, da 
so odločitev, ali bodo orožje 
sprejeli ali ne, sprejeli sami. 
Verjetno se pri tem sploh 
niso zavedali, kaj bi pome-
nilo, če bi se stvari takrat 
obrnile drugače in bi Jugo-
slovanska ljudska armada 
odkrila, da so hranili orožje 
za potrebe slovenskega obo-
roženega odpora. S tem de-
janjem so izpostavili sebe 
in svoje družine, zato je 
prav, da se jim vsaj na ta-
kšen način oddolžimo in v 
zgodovinska dejstva v pro-
cesu osamosvajanja zapiše-
mo tudi njihov pomemben 
prispevek k osamosvojitvi,« 
je konec septembra na prvi 

slovesnosti pred Kernovo 
gostilno v Cerkljah, kjer je 
to smelo odločitev sprejel 
Janez Kern z družino, pove-
dal takratni komandir Po-
staje milice Kranj Stanislav 
Ficko.
Sredi oktobra je sledila še 
druga slovesnost v spomin 
hranitelju orožja. Tokrat so 
ploščo odkrili pri Slatnarjevi 
domačiji, kjer je družina Pe-
tra Slatnarja odstopila pro-
stor za tajno skrivališče 

orožja in streliva Teritorial-
ne obrambe Kranj. Slavno-
stni govornik je bil Anton 
Rešek, nekdanji komandant 
Teritorialne obrambe Obči-
ne Kranj, ki je poudaril, da 
odkritje plošče predstavlja 
priložnost, da se vsaj malo 
oddolžimo družini za pogu-
mno in domoljubno dejanje 
izpred četrt stoletja. 
Cerkljanski župan Franc 
Čebulj se je ob slovesnostih 
spomnil takratnih dogodkov 
v občini, predvsem napadov 
na brniško letališče in od-
dajnik na Krvavcu. »To je 
trenutek, ki naj nas povezu-
je, ne pa trenutek, ki nas bo 
morebiti v prihodnje razdva-
jal, je strnil Čebulj.

Poklon  
hraniteljem orožja
Med približno petdesetimi gorenjskimi hranitelji 
orožja med osamosvojitveno vojno so se z 
odkritjem spominskih plošč dvema poklonili tudi 
v Cerkljah.

V Cerkljah so jeseni odkrili plošči hraniteljema orožja.

Cerklje – Prebivalci Ulice Andreja Vavkna se zahvaljujejo ga-
silcem Prostovoljnih gasilskih društev Cerklje na Gorenj-
skem in Zgornji Brnik za intervencijo in nesebično pomoč 
ob novembrski poplavi.

Zahvala za pomoč

Zgornji Brnik – Od srede oktobra je na Letališču Jožeta Puč-
nika možna souporaba električnih vozil, ki jo je vzpostavilo 
podjetje Avant car v sodelovanju z Aerodromom Ljubljana. 
Gre za prvo postajališče Avant2Go izven Ljubljane. Uporab-
nik vozilo prevzame in ga odloži na enem izmed 12 drugih 
postajališč v prestolnici. Cena takšne vožnje od prestolnice 
do letališča ali v obratni smeri lahko stane že nekaj manj kot 
12 evrov in je odvisna tudi od porabljenega časa za pot in 
števila prevoženih kilometrov. »Mislim, da je to pionirski 
projekt, s katerim prehajamo na model skupne uporabe vo-
zil. Vsako takšno vozilo, ki je v skupni rabi, nadomesti vsaj 
osem lastniških vozil,« je ob odprtju postajališča povedal 
minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. S pridobitvijo je 
brniško letališče postalo eno prvih na svetu, ki svojim potni-
kom ponuja to vrsto storitev. A. Se.

Na Brniku na voljo souporaba električnih vozil
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Pod streho je proračun za 
leto 2017. Kakšno pot na-
daljnjega razvoja občine ste 
si začrtali z njim?
»Pred nami je proračunsko 
obdobje, v katerem je skupaj 
z Načrtom razvojnih progra-
mov predviden razvoj Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem 
za nadaljnjih nekaj let. Ra-
zvoj občine se predvideva na 
zdravstveno-socialnem, eko-
loškem področju, področju 
vodooskrbe, cestne infra-
strukture ter drugih manj-
ših razvojnih projektov, ki 
jih moramo izvesti v desetle-
tnem obdobju. 
Največje investicije, ki so se 
že začele v iztekajočem se 
letu in se bodo nadaljevale v 
prihodnjem, so: sofinancira-
nje prestavitve državne ceste 
mimo letališča Brnik, pri-
prava projektne dokumenta-
cije za izvedbo rondoja v 
središču Cerkelj, izgradnja 
celotne obnove komunalne 
in vodovodne infrastrukture 
v vasi Grad. V prihodnjem 
letu moramo rekonstruirati 
nekaj kilometrov cest (tudi 
visokogorsko področje), za-
četi z izgradnjo vodovoda 
Velesovo–letališče Brnik ter 
začeti z obnovo komunalne 
infrastrukture v Cerkljah. 
Ravno tako se predvideva iz-
gradnja pločnikov po vaseh. 
Nadaljevali bomo s pripravo 
izbora projektanta za izdela-
vo novelacije projekta za pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja in projekta za izvedbo 
del za krvavški vodovod ter 
ob koncu leta pripravili jav-
no naročilo za izbiro izvajal-
ca za gradnjo. 
Največji poudarek v priho-
dnjem srednjeročnem obdo-
bju bo na ureditvi in novo-
gradnji vodooskrbe ter pri-
pravi in izvedbi kanalizacije 
na visokogorskem območju 
pod Krvavcem. Za izgradnjo 
kanalizacije v vaseh pod Kr-
vavcem, pri čemer je izvzeta 
Štefanja Gora, bomo potre-
bovali okoli 12 milijonov 
evrov. Zaradi geografske 
lege vasi Štefanja Gora se 
projekti tako za vodovodno 
infrastrukturo kot kanaliza-
cijo (male čistilne naprave) 
izvajajo ločeno od drugih 
hribovitih vasi. 
Oviro občini predstavlja za-
konsko določilo, ki določa, 
da je za izgradnjo kanaliza-
cijskega sistema, če želimo, 

da se financira z evropskimi 
sredstvi, potrebnih 2000 
populacijskih enot. Na tem 
področju je prijavljenih 853 
oseb, kar pomeni, da je pri-
bližno 1200 ljudi premalo. 
Objektov na visokogorskem 
območju je več kot 900, šte-
vilo ljudi, ki so povprečno 
dnevno prisotni na tem ob-
močju, je okoli 2000. Teža-
vo glede števila ljudi posku-
šamo dokazati tudi v pogo-
vorih na ministrstvu za oko-
lje in prostor. 
Na tem področju je nujno 
potrebno zgraditi kanaliza-
cijo omrežje, saj imamo ne-
šteto mini ekoloških bombic 
in kaj hitro lahko pride do 
onesnaževanja vode. To je 
resna težava, glede na to, da 
se z vodo s Krvavca oskrbuje 
skoraj 40 tisoč ljudi. Zato 
moramo najprej zaščititi vo-
dne vire, kar lahko storimo 
le z izgradnjo kanalizacije. 
Male čistilne naprave zaradi 
prenizkih temperatur pozi-
mi na tem področju niso 
ustrezne, kar je pokazala že 
idejna študija leta 2009. 
Problematiko sem predsta-
vil tudi na pogovorih s pri-
stojnimi na ministrstvih, 
kjer navedeno problematiko 
zelo dobro razumejo.
Če želimo celostno rešiti 
problem tega območja in 
uspešno kandidirati za 
evropska sredstva, je nujno, 
da gremo v nakup RTC Kr-
vavec, česar pa nekateri ne 
razumejo. Le če bo RTC Kr-
vavec ostal v rokah občine 
in podjetnikov, bomo lahko 
zagotovili nadaljnji razvoj 
turizma in hkrati poskrbeli 
tudi za rešitev težav vasi 
pod njim. Zasebni kapital 
naših občanov ima skupaj z 
občino večjo prednost pri 
pridobitvi sredstev za obno-
ve ter razvojne projekte, kot 
so denimo dodatne žičnice. 
Hkrati bi bila omogočena 
vzpostavitev menedžmenta 
na področju marketinga v 
povezavi z Zavodom za tu-
rizem Cerklje, ki bi povezo-
val zainteresirane občine 
oziroma njihove zavode za 
turizem.«

Kako daleč je Občina skupaj 
s konzorcijem podjetnikov 
pri nakupu Krvavca?
»Konzorcij je v dogovorih za 
potencialno ustanovitev go-
spodarskega subjekta. S ka-
kšnim deležem bodo podje-
tniki vstopili v nakup, je ta 

trenutek težko reči, saj ne 
vemo, kakšna bo končna 
cena za RTC Krvavec. Dogo-
vor je do vsaj 70 odstotkov. 
Glede na vrednost, ki jo 
predvidevamo, imamo sred-
stev dovolj. Če bo cena višja, 
pa bo morala podjetnikom 
občina začasno ponuditi fi-
nančno možnost pri vložku 
nižjega odkupa deleža RTC 
Krvavca. Veliko je seveda od-
visno od skrbnega pregleda 
podjetja, ki bo pokazal, ali je 
podjetje vredno toliko, na 
kolikor ga ocenjuje prodaja-
lec. Tako občina kot konzor-
cij gresta v nakup z jasno vi-
zijo razvoja tega področja z 
zagotovilom, da bo vložek v 
nekaj letih povrnjen in stor-
jen viden napredek razvoja 
turizma na področju Občine 
Cerklje. V odkup Krvavca 
namreč ne gremo zgolj zara-
di lokalpatriotizma.«

Zakaj niste naklonjeni kup-
cu Krvavca, ki ni s področja 
Občine Cerklje?
»Ne nasprotujemo kupcu s 
kapitalom, ki bo prišel z ja-
sno vizijo razvoja tako RTC 
Krvavec kot področja Občine 
Cerklje, sprejel nujne ukre-
pe (projekte) ter finančno 
sodeloval pri sami realizaciji 
razvoja in nujnih ukrepov 
na tem področju. 
Glede na informacije, da ob-
stajajo kupci RTC Krvavec, 
pa naj povem, da se do da-
nes na občini še nihče ni 
oglasil in se posvetoval. Ko 
je Unior Zreče kupoval RTC 
Krvavec, se je vodstvo oglasi-
lo na občini, nakar smo se 
dogovorili za pismo o name-
ri sodelovanja, ki smo ga v 
nadaljnjih treh mesecih tudi 
podpisali.«

Občinski svet je noveliral za-
dnji odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemlji-
šča, s čimer se bo v občinsko 
blagajno steklo tudi nekaj 
več sredstev.
»Država določa, da je treba 
stare odloke o nadomestilu 
za uporabo stavbnega ze-
mljišča novelirati. Kljub 
temu ostajamo ena najce-
nejših občin v regiji in tudi 
med sosednjimi občinami. 
Z novim odlokom se ne ob-
davčujejo kmetijski objekti, 
nadomestilo za stanovanj-
ske objekte je po novem od-
loku nekaj nižje, ravno tako 
nadomestilo za obrtnike in 
podjetnike ostaja približno 

enako. Po novem odloku je 
največja sprememba v prvi 
in četrti kakovostni skupini, 
kamor sodita območje letali-
šča in Krvavca. Nekateri sve-
tniki so bili sicer mnenja, da 
je treba območje letališke 
cone maksimalno obreme-
niti, s čimer se ne strinjam, 
saj so poslovne cone pri nas 
v nekakšnem krču in preko-
merno povišanje ne bi omo-
gočilo razvoja gospodarstva 
na tem področju. Določila 
pristojnih ministrstev so 
tudi, da moramo obračuna-
vati nezazidana stavbna ze-
mljišča, kar bomo po novem 
tudi storili. V Cerkljah smo 
med zadnjimi, ki bomo uve-
dli to novost.«

Kako ocenjujete leto, ki se 
počasi izteka?
»Zame osebno je bilo dokaj 
naporno, eno najtežjih v 
22-letnem županovanju, saj 
smo se predvsem na sejah 
občinskega sveta veliko 
ukvarjali sami s seboj, od če-
sar pa občani niso imeli veli-
ko. Poleg tega je bilo treba 
voditi in se dogovarjati o 
vseh investicijah, ki so pote-
kale prek leta v občini. Vse-
skozi sem se in se še zavze-
mam, da postorim, kar lah-
ko. Vendar je zakonsko ma-
nevrskega prostora malo, 
čeprav nekateri mislijo, da 
župan vse zmore. Ob tem se 
moram zahvaliti celotni ob-
činski upravi, saj je prav 
tako občutila pot, ki smo jo 
prehodili letos, in utruje-
nost pri zelo pomembnih 
odločitvah ter realizaciji 
vseh projektov. 
Sicer pa med večje uspehe 
štejem, da imamo urejen 
odvoz komunalnih odpad-
kov, ki je za naše občane 
med najcenejšimi. Skupni 
uspeh šestih občin je tudi 
dokončanje centralne čistil-
ne naprave v Domžalah, 
kjer smo postali osem od-
stotni lastniki infrastruktu-
re. Redkokdo se zaveda, 
kakšen uspeh je to za našo 
občino. Vprašajmo se, kam 
bi spuščali fekalne odpad-
ke, če nam ne bi uspelo pri-
ti v Domžale. Občina Cer-
klje je za nadgradnjo čistil-
ne naprave v Domžalah v 

vseh letih namenila 2,3 mi-
lijona evrov, od Evropske 
unije smo za projekt uspe-
šno pridobili okoli milijon 
evrov. S tem smo rešili dol-
goročni problem čiščenja 
odpadne vode v občini. V 
iztekajočem se letu smo 
zgradili več manjših odse-
kov fekalne kanalizacije in 
obnov vodovoda, in sicer 
Glinje, Spodnji Brnik in 
Lahovče. 
Za velik uspeh štejem tudi, 
da Dom Taber presega pri-
čakovanja. Je poln in eden 
izmed najboljših domov za 
starejše v Sloveniji, hkrati pa 
je ekonomsko opravičljiv, 
tudi za občinski proračun.« 

Kateri so glavni izzivi, s ka-
terimi se bo občina poleg 
nakupa Krvavca soočala v 
prvih mesecih prihodnjega 
leta?
»Kot rečeno, bo glavna skrb 
ureditev komunalne infra-
strukture. Na zemljišču, 
kjer je stala Muzarjeva hiša, 
bomo pripravili projekt za 
gradnjo stavbe, v kateri si 
želimo opravljanja zdra-
vstvena storitev. V občini 
potrebujemo vsaj dva splo-
šna zdravnika in pediatra. 

Na področju izgradnje kana-
lizacijskega sistema v nižin-
skem delu je treba izdelati 
nekaj projektov in pridobiti 
gradbena dovoljenja. Med 
prve sodi projekt Prečrpava-
nja Češnjevek za odpadno 
vodo v sistem, ki je povezan 
s centralno čistilno napravo 
v Domžalah, saj letno name-
njamo okoli 30 tisoč evrov 
refundacije občanom za na-
men uporabe kanalizacije in 
čistilne naprave. V priho-
dnjem letu bomo nadaljeva-
li s priklopi objektov na že 
zgrajen kanalizacijski sis-
tem. 
V zaključni fazi imamo dve 
javni naročili. Eno se nanaša 
na izgradnjo kanalizacije, 
obnovo vodovodne infra-
strukture, javne razsvetljave 
v osrednjem delu Cerkelj s 
sočasno gradnjo plinifikaci-
je in položitve optike s stra-
ni koncesionarjev. Drugo je 
za izgradnjo vodovodnega 
kolektorja za področja Vele-
sovega, Praprotne Police in 
letališča. Vrednost obeh pro-
jektov je ocenjena na okoli 
1,3 milijona evrov. V fazi 
projektiranja so tudi pločni-
ki v naseljih Češnjevek, Za-
log in Dvorje.«

Občino čaka  
leto velikih  
izzivov
Z županom Francem Čebuljem smo se po sprejetem proračunu za leto 
2017 pogovarjali o nakupu podjetja RTC Krvavec, znižanju nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča ter nadaljnjih načrtih in investicijah občine v 
prihajajočem letu.

Župan Franc Čebulj / Foto: Matic Zorman

Glas izpod Krvavca
Glas izpod Krvavca je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj

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

URED NI K
Aleš Senožetnik 

NOVINARJI: 
Samo Lesjak, Aleš Senožetnik, Ana Šubic, 
Danica Zavrl Žlebir

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, Go razd Kav čič, Matic Zorman

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

Glas iz pod Kr vav ca št. 1/let nik XIX je pri lo ga  ča so pi sa Go renj ski glas št. 102, ki je iz šel 23. decembra 2016.
Glas iz pod Kr vav ca je pri lo žen Go renj ske mu gla su in brez plačno po slan v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Cer klje na Go renj
skem, iz šel je v na kla di 19.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 03526666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, epošta: info@gglas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Glas izpod Krvavca, petek, 23. decembra 2016

Aleš Senožetnik

Cerklje – Delegacija iz srb-
ske občine Knjaževac je za 
obisk Cerkelj dobila precej 
priporočil. »Cerklje smo obi-
skali, ker smo o občini slišali 
veliko dobrega. Tudi pri nas 
se namreč nadejamo razvoja 
smučarskega turizma na 
Stari planini in prepričani 
smo, da lahko dobre prakse 
iz Cerkelj prenesemo v svoje 
domače okolje,« je o name-
nu obiska povedal župan 
Knjaževca Milan Djokić.

Knjaževec je precej večja 
občina od Cerkelj in leži 
južno od Beograda ob meji 
z Bolgarijo. Poleg tekstilne 
in obutvene industrije ima-
jo v občini dober potencial 
za razvoj turizma. »Stara 
planina je uvrščena v priori-
tetni razvojni državni pro-
gram. Poleg smučišča in 
hotelov so v bližini tudi ne-
izkoriščeni naravni viri, do-
bra hrana in vina. Vse sku-
paj bi lahko povezali v do-

bro zgodbo in privabili turi-
ste,« meni Djokić.
Župan Franc Čebulj je ob tej 
priložnosti predstavil načrte 
za razvoj turizma v občini, 
predvsem namero o odkupu 
podjetja RTC Krvavec, ki je 
po njegovem mnenju ključ-
nega pomena za razvoj obči-
ne. Djokić pa ni skoparil s 
pohvalami na račun pristo-
pa k reševanju problemov, 
tako v Cerkljah, kot v Slove-
niji. »Pri vas se denar veliko 
racionalneje porablja, pred-
vsem pa ste veliko boljši v 

črpanju evropskih sred-
stev,« je povedal župan 
Knjaževca, ki meni, da se v 
Srbiji lahko od dobrih praks 
pri nas še veliko naučijo.
Sklep srečanja, ki se je po 
kratkem sestanku na občin-
ski upravi preselil na ogled 
Krvavca, je bil, da se občini v 
prihodnje poskušata še bolj 
povezati in morda sodelova-
ti pri skupnih projektih. V ta 
namen je Djokić Čebulja po-
vabil tudi na obisk v Srbijo.

Obisk delegacije  
iz Srbije
Občinsko upravo je v začetku decembra obiskala 
delegacija iz Knjaževca. Župana obeh občin sta 
se dogovorila za večje povezovanje v prihodnje.

Cerklje je v začetku decembra obiskala delegacija iz Knjaževca.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Občina Cerklje ob-
činski praznik praznuje 23. 
septembra, na dan smr-
ti velikega igralca, režiser-
ja in dramaturga, rojenega 
v Cerkljah, Ignacija Borštni-
ka. Temu primerno je tudi 
na slovesnosti ob praznova-
nju vse v znamenju kulture 
in zaslužnih občanov, ki so 
v prejeli občinska priznanja. 
Po letu 2012 so znova pode-
lili naziv častnega občana, s 
katerim se je okitil Jožef 
Močnik. »Za njegovo dolgo-
letno aktivno udejstvovanje 
na kulturno-umetniškem 
področju, za spremljanje in 
sousmerjanje toka kulturne-
ga delovanja v domačem kot 
tudi širšem regijskem oko-
lju, za njegov doprinos k po-
dobi glasbene kulture cer-
kljanske občine in za po-
memben prispevek k širši 
prepoznavnosti Občine Cer-
klje na Gorenjskem na ume-
tnostnem področju,« so za-
pisali v obrazložitvi.

Najlepši zvok ima 
človeški glas
»Zavedam se, da bo nekoč 
treba potegniti črto, nisem 
več najmlajši. A dokler bo 
šlo, bom vztrajal!« je odlo-
čen letošnji častni občan, ki 
že več kot petdeset let ostaja 
zapisan predvsem zborovski 
glasbi. Od leta 1973 vodi Ko-
morni moški pevski zbor 
Davorina Jenka, s katerim je 
požel številne uspehe.
Njegova ljubezen do glasbe 
pa sega v zgodnja najstniška 
leta. Že kot 15-letni mlade-
nič se je priključil cerkljan-
skemu cerkvenemu meša-
nemu zboru, a zraven ohra-
njal tudi ljubezen do dram-
ske igre, ki jo je gojil v 
dramski skupini in v Kranju 

celo opravil tečaj za režiserja 
v ljubiteljskem gledališču.
A njegovo udejstvovanje v 
kulturnem življenju Cerkelj 
je prekinilo obvezno služe-
nje vojaškega roka. »Po vr-
nitvi iz vojske igralske sku-
pine praktično ni bilo več, 
saj se je tedanja oblast pre-
več vtikala v vsebino njiho-
vega dela,« pove Močnik, ki 
se še natančno spominja 
prve adventne nedelje pred 
48 leti, ko cerkvenega orga-
nista zaradi bolezni ni bilo k 
maši. »To je bila prelomni-
ca, ki me je za vedno zapisa-
la glasbi. Zbrani pevci so me 
hitro določili za vodjo, češ ti 
poznaš note, pa tudi kakšno 
pesem znaš zaigrati, ti nam 
boš dajal intonacijo.« Po 
smrti nekdanjega organista 
je Močnik ostal na čelu cer-
kvenega pevskega zbora še 
naslednjih 17 let. Že v pr-
vem letu je ustanovil moški 
pevski zbor in kmalu nato 
še ženskega. »Po dveh letih 
sem v mešani zbor združil 
vse tri zbore. Nastal je zbor 
z okoli 35 pevci, ki je bil spo-
soben izvajati najrazličnejše 
pesmi za cerkveno rabo. Na-

del si je ime po nekdanjem 
cerkljanskem organistu in 
skladatelju Andreju Vav-
knu,« pripoveduje vodja 
zbora, ki se je v naslednjih 
letih ukvarjal tudi prostor-
skimi težavami, ki so se 
nato rešile z ureditvijo go-
spodarskega poslopja ob žu-
pnišču, ki še danes služi 
svojemu namenu.
Komaj pet let kasneje pa je 
na pobudo dirigenta Milka 
Škoberneta prevzel tudi vo-
denje moškega pevskega 
zbora, imenovanega po Da-
vorinu Jenku, ki so ga po-
novno oživili v tistem času. 
Da je bil kos nalogi, se je 
Močnik odločil poglobiti 
svoje glasbeno znanje in se 
vpisal na Pedagoško akade-
mijo, na oddelek za glasbo, 
kjer je kasneje tudi uspešno 
diplomiral. 
Naslednja leta so bila izje-
mno naporna, poleg redne 
službe v Iskri so njegov čas 
zapolnjevali vaje in nastopi. 
V letih od 1969 do 1977 je 
večkrat organiziral tudi kon-
cert pevskih zborov v okviru 
Festivala slovenske cerkve-
ne glasbe v Cerkljah, na ka-

terih je nastopilo 65 pevskih 
zborov iz vse Slovenije in 
zamejstva in so bila prva 
tako množična srečanja cer-
kvenih pevskih zborov pri 
nas. »Organizacija takšnih 
koncertov je bila v svinčenih 
časih totalitarizma kar po-
gumno dejanje,« se spomi-
nja Močnik.
V naslednjih letih je zame-
njal službo in se posvetil po-
učevanju glasbe na osnovni 
šoli v Šenčurju ter vodil šte-
vilne zbore v Cerkljah in 
okolici, s katerimi je prejel 
mnoge nagrade in prizna-
nja, med njimi tudi veliko 
Prešernovo plaketo in Gallu-
sovo listino. 
Pred upokojitvijo se je 
ukvarjal s tehničnim načrto-
vanjem orgel in tako združil 
strojniško znanje in izku-
šnje z dela v Iskri ter glasbo. 
Inštrument z najlepšim zvo-
kom pa zanj ostaja človeški 
glas. »Z njim lahko sami 
ustvarjamo zvoke, medtem 
ko jih v vseh ostalih prime-
rih zgolj izvabljamo iz glas-
bil,«  zaključuje letošnji ča-
stni občan.

Podelili tudi plaketi,  
nagrado in priznanja
Poleg naziva častnega obča-
na so v Cerkljah podelili tudi 
priznanja drugim zaslu-
žnim občanom za delo v ob-
čini. Veliko plaketo so si s 
prostovoljnim delom prislu-
žili člani Prostovoljnega ga-
silskega društva (PGD) La-
hovče, malo pa Metod Kro-
par za predano delo v PGD 
Zgornji Brnik. Nagrado ob-
čine je prejel Janez Ivan Kro-
pivnik za vodenje kulturne 
dejavnosti v društvu upoko-
jencev. Podelili so tudi pet 
priznanj, ki so šla v roke Mi-
lanu Šteru, Dragici Jerič, Ro-
manu Šteru, Alojziji Škerja-
nec in Klavdiji Frelih.

Zapisan glasbi in pesmi
Letošnji občinski praznik je zaznamovala osrednja slovesnost v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika, 
na kateri so podelili občinske nagrade. Častni občan Občine Cerklje na Gorenjskem je postal 
zborovodja Jožef Močnik.

Častni občan je postal Jožef Močnik.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Francem Čebuljem

Radenci – Turistična zveza Slovenije je oktobra ponovno 
podelila priznanja najbolj urejenim in gostoljubnim krajem 
v okviru akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki jo prire-
jajo že 25 let. Med najbolje ocenjenimi slovenskimi kraji je v 
kategoriji vaških jeder za Kaplo na Kozjaku in Veliko Nedeljo 
tretje mesto pripadlo vasi Adergas. V akciji, ki je letos pote-
kala pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike 
Boruta Pahorja, je sodelovalo več kot dve tretjini slovenskih 
občin in 125 mest in krajev. Projekt pa omogoča tudi sode-
lovanje na mednarodnem tekmovanju najlepše urejenih 
evropskih mest in vasi Entente Florale. A. Se.

Adergasu nagrada Turistične zveze Slovenije

Adergas – Občinski svet v Cerkljah je na novembrski seji 
sprejel odlok o razglasitvi Samostana Velesovo in cerkve 
Marijinega oznanjenja za kulturni spomenik lokalnega po-
mena. Cerkev je poudarjeni del samostana dominikank z 
izstopajočim pročeljem, ki hrani najstarejši srednjeveški kip 
pri nas – Velesovsko Madono iz leta 1220, ohranjena je tudi 
cerkvena kripta, v kateri so pokopane redovnice. Objekta so 
za spomenik lokalnega pomena razglasili z namenom ohra-
njanja cerkve z obzidjem, cerkvene stavbe. S tem pa so za-
varovali tudi vse neokrnjene vedute na samostan, zlasti z 
južne strani. A. Se.

Samostan in cerkev kulturna spomenika
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Ugodno za novoletne  
              praznike

Nakupi se seštevajo  
na kartici zaupanja.

Po naročilu vam pripravimo tudi narezke in obložene kruhke.

V predprazničnem 

času nas obiščite v Cerkljah,  

kjer Vam po ugodnih cenah  

nudimo sveže meso in  

mesne izdelke iz lastne  

proizvodnje (suho meso,  

mrežno pečenko, biftek, 

mesne rolade ...).

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7. do18.  ure, sobota od 7. do 13. ure, nedelja od 8. do 11. ure

 TRAJNO NIZKE CENE        DEGUSTACIJE        DNEVNE PONUDBE        TEDENSKE AKCIJE ...

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

JENKJENKOO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

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

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

Aleš Senožetnik,  
Janez Kuhar

Šmartno – Za Domom Ta-
ber je že več kot leto dni. Ob 
praznovanju obletnice za-
četka delovanja in sprejema 
prvega stanovalca so v domu 
za starejše odprli tudi park 
na vzpetini za domom, kate-
rega osrednje mesto zavze-
majo lesena brunarica s per-
golo, fontana ter urejene 
sprehajalne poti in klopi za 
počitek.
Odprtja parka se je udeležil 
tudi sekretar skupnosti Jaka 
Bizjak, ki je domu starejših 
v Šmartnem čestital za 
uspešno leto. »Pri počutju 
starejših v njihovem novem 
domu sta najpomembnejša 
toplina in odnos zaposlenih. 
Zato bi čestital direktorju in 
vsej njegovi ekipi, da so 
uspešno spravili v življenje 
in pogon tako velik dom,« je 
povedal Bizjak.

Tudi v prihodnje imajo v 
domu velike načrte. V poslo-
pju so uredili zobozdra-
vstveno ordinacijo, pridobili 
gradbeno dovoljenje za gra-
dnjo veznega dela nad re-
cepcijo doma, novembra pa 
bodo začeli z ureditvijo splo-
šne ambulante v domu, pra-
vi vršilec dolžnosti direktor-
ja Zdravko Kastelic in doda-
ja, da je po letu delovanja 
dom v odlični kondiciji.
Rezultati ankete, ki so jo pri-
pravili konec avgusta, celo 
kažejo, da se po zadovolj-
stvu stanovalcev, njihovih 
svojcev in zaposlenih uvršča 
na sedmo mesto vseh do-
mov za starejše v Sloveniji. 
Stanovalci so zadovoljstvo 
bivanja v domu ocenili z 
oceno 4,7 od skupno petih 
točk, še zlasti pa so zadovolj-
ni z zasebnostjo, ponudbo 
dodatnih dejavnosti in stan-
dardom nege in oskrbe v 
domu.

Še posebno izstopajo po za-
dovoljstvu 72 zaposlenih, ki 
so svoje počutje na delov-
nem mestu ocenili najbolje 
izmed vseh domov. Tudi 
zato so začetek decembra na 
inštitutu Ekvilib prejeli 
osnovni certifikat družini 

prijazno podjetje, ki ga inšti-
tut slovesno podeljuje skupaj 
z ministrstvom za delo, dru-
žino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti podjetjem in 
ustanovam, ki veliko dajo na 
dobro počutje zaposlenih in 
se zavedajo, kako pomemb-
na je uskladitev družinskega 
življenja z delovnimi obve-
znostmi. Po treh letih ponov-
no ocenijo, ali so bili zasta-
vljeni ukrepi vpeljani in cilji 
doseženi. Če so bili, ustano-
va pridobi polni certifikat 
družini prijazno podjetje, ki 
ga ohrani s tem, da izbere 
nove ukrepe za naslednje tri-
letno obdobje. Projektno 
skupino za uskladitev poklic-
nega in zasebnega življenja v 
Domu Taber vodi Martina 
Martinčič, člani pa so Rudi 
Sluga, Aleksandra Majcen, 
Nada Potočnik, Barbara La-
vrenčič, Majda Frantar, Bri-
gita Jeras, Boštjan Sušnik in 
Nastja Pipan. 

Družini prijazen dom
Dom Taber deluje že več kot leto dni. V tem času je postal eden najboljših v državi. Prejel je certifikat 
za družini prijazno podjetje, na vzpetini za domom pa so odprli park.

Osnovni certifikat družini prijazno podjetje je prevzel 
vršilec dolžnosti direktorja Zdravko Kastelic. / Foto: Janez Platiše

Na vzpetini za domom so odprli urejen park z brunarico in pergolo.

Janez Kuhar

Šmartno – Rdeči križ Slo-
venije, Območno združe-
nje Kranj je 1. oktobra, ob 
mednarodnem dnevu sta-
rejših, v štirih domovih za 
starejše pripravilo srečanja 
s kulturnim programom in 
obdaritvijo stanovalcev. Po-
tekala so v Preddvoru, Na-
klem, Kranju in v Domu 
Taber v Šmartnem pri Cer-
kljah. 
Stanovalci doma so ob tej 
priložnosti pekli piškote v 
dobrodelni namen. V dnev-
nem prostoru se je zbralo 
več kot štirideset stanovalk 
in stanovalcev, ki so se pri-
dno lotili peke piškotov 
različnih vrst, oblik in oku-
sov. Pri peki so sodelovale 
tudi zaposlene iz Doma Ta-
ber in predstavnica Rdeče-
ga križa iz Kranja Biljana 
Djaković, ki je nato piškote 
odnesla v Center za brez-
domce v Kranj. Preden so 
stanovalci piškote predali 
predstavnici Rdečega kri-
ža, so jih tudi poskusili in 

ugotovili, da jim je delo 
odlično uspelo. 
V sredo, 19. oktobra, pa je v 
domu potekala slovesnost s 
krajšim kulturnim progra-
mom v organizaciji območ-
nega združenja Rdečega kri-
ža Kranj, ki ga je domiselno 
vodila Marjana Jekovec. Na 
prireditvi so bili obdarjeni 
vsi stanovalci Doma Taber. 
S plesi je stanovalce navdu-
šila otroška folklorna skupi-
na Osnovne šole Davorina 
Jenka Cerklje pod vodstvom 
mentorice Petre Fajdiga. 
Prisotne je pozdravil pod-
predsednik Rdečega križa 
Slovenije, Območnega zdru-
ženja Kranj Janez Frelih, ki 
je poudaril pomen dneva 
starejših. »Organizacija 
Rdečega križa mnogim seže 
do srca s svojimi aktivnost-
mi. Vzemite si čas, prisluh-
nite naravi, ki vas obdaja, da 
se vam napolni duša,« je 
sklenil nagovor Janez Fre-
lih. Stanovalci so bili veseli 
daril in pestrega dogajanja, 
ki jim bo še dolgo ostalo v 
spominu.  

Ob dnevu starejših
Ob mednarodnem dnevu starejših so v 
Šmartnem za brezdomce pekli piškote.

Stanovalke in stanovalci Doma Taber so se pridno lotili 
peke piškotov za brezdomce. / Foto: Janez Kuhar
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Samo Lesjak

Cerklje – Tako so ob trojnem 
jubileju šolsko športno dvora-
no napolnili obiskovalci vseh 
generacij, tudi tisti, ki so do-
mačo osnovno šolo obiskovali 
že pred desetletji. Ob razgiba-
nem programu so lahko obu-
jali spomine na šolske dni: 
med drugimi so nastopili Šol-
ska folklorna skupina pod 
vodstvom Petre Fajdiga, ple-
salke društva Sinister, Otro-
ški in Mladinski pevski zbor 

pod vodstvom Irme Močnik, 
Ivan Kropivnik kot Abraham, 
Cerkljanska godba in mnogi 
učenci šole, najmlajši iz Vrtca 
Murenčki pa so navdušili kot 
Vitezi Strmolski.
Vse prisotne je pozdravil žu-
pan Franc Čebulj in se spre-
hodil skozi bogato zgodovi-
no osnovne šole v Cerkljah, 
z njenimi mnogimi podru-
žnicami in vrtcem. Poučeva-
nje je bilo v regiji prisotno 
že konec 18. stoletja z Iva-
nom Borštnikom, kot prelo-

mnica modernega šolstva v 
regiji pa velja zgraditev no-
vega šolskega poslopja leta 
1966. Ravnateljica Damija-
na Božič Močnik je poudari-
la pomen izobraževalnega 
in vzgojnega elementa šole 
kot tiste institucije, v kateri 
otroke v duhu medsebojne-
ga spoštovanja in s pozitiv-
nim delovnim vzdušjem iz-
obražujemo in vzgajamo za 
ustvarjalno življenje.
Že pred prireditvijo so v šol-
skih učilnicah potekale de-

lavnice, na katerih so učenci 
predstavili ljudsko in kultur-
no dediščino ter znamenito-
sti svoje občine, od pletil-
stva, kovaštva, Petrovčeve in 
Hribarjeve hiše, pomena 
Davorina Jenka in Jožeta 
Plečnika za Cerklje pa do 
zgodovine cerkljanskega 
šolstva. S tem so na najlepši 
način pokazali, koliko različ-
nega znanja in veščin prido-
bijo v vrtcu in šoli, ki jim 
predstavljata temelj za pri-
hodnost.

Trojni šolski jubilej
Osnovna šola Davorina Jenka v Cerkljah obeležuje 60-letnico stavbe podružnične šole v Zalogu, 
50-letnico cerkljanske šolske zgradbe ter 15-letnico vrtca Murenčki. Ob tej priložnosti so pripravili 
osrednjo prireditev z bogatim kulturnim programom.

Proslava ob trojnem šolskem jubileju v športni dvorani Osnvne šole Davorina Jenka v Cerkljah / Foto: Jože Žagar

Aleš Senožetnik

Cerklje – »Bila sem precej 
pogumna, morda celo neči-
mrna, da sem si za intervju 
za šolsko glasilo izbrala kar 
samega predsednika,« je za-
čela učenka Lana Novak, po-
leg nje pa je pred polno šol-
sko avlo sedel predsednik 
republike Borut Pahor.
Šolsko glasilo Odmevi izpod 
Krvavca bodo namreč priho-
dnje leto izšli že v 60. letni-
ku, zato so učenci pri šol-
skem novinarskem krožku 
dobili nalogo, da naredijo 
intervju s kakšno znano ose-
bo. »Gospod Pahor je tak, da 
bi si pa morda res vzel čas,« 
si je mislila Lana. In res si 
ga je.
V slabo uro dolgem pogovo-
ru so Lana in učenci predse-
dniku postavili marsikatero 
vprašanje, dobili pa tudi ne-
kaj njegovih nasvetov in 
vprašanj. Zanimalo ga je 
predvsem, kaj si učenci želi-
jo postati, ko odrastejo, in 
kako gledajo na prihodnost, 
ki jo bodo soustvarjali. »Za-
nima me, s kakšnimi občut-

ki se podajate v prihodnost. 
To, kar vi danes mislite ali 
slutite, je zelo pomembno 
za nas,« je cerkljanske 
osnovnošolce nagovoril Pa-
hor in prejel zrele odgovore 
mladeži, ki na prihodnost 
sveta gleda z mešanimi ob-
čutki.

Mnoge skrbi, da bo vse slab-
še. Velik problem vidijo v 
onesnaževanju, vojnah, ki 
divjajo po svetu. Skrbi jih 
tudi brezposelnost, s katero 
se ukvarjamo tudi pri nas. 
Rešitev za nekatere težave 
pa vidijo v razvoju in druž-
benem napredku. »Od nas 

je odvisno, ali bomo imeli 
lepo prihodnost ali pa bo šlo 
na slabše. Zato je pomemb-
no, da že sedaj začnemo de-
lati na tem, da bo v priho-
dnje bolje,« pa strnil Lo-
vrenc, Pahor pa jim je pripo-
ročil, da se v mladosti preiz-
kusijo na različnih podro-
čjih in se kasneje posvetijo 
tistemu talentu, ki jih naj-
bolj izpolnjuje. »Bodite iz-
najdljivi, a ne na račun dru-
gega. Odrastite v zrele in 
suverene osebnosti in bodi-
te pripravljeni na izzive,« je 
mladim svetoval predse-
dnik.
»Začeli smo z malo sredstvi, 
denar za izdajo so sprva 
otroci zalagali sami. A za 
glasilo smo dobili številne 
nagrade tako v Jugoslaviji 
kot v Sloveniji. Zelo sem ve-
sel, da se to delo nadaljuje, 
čeprav je danes vse druga-
če,« pa nam je ob koncu po-
govora s predsednikom zau-
pal Jože Varl, nekdanji uči-
telj, ki je bil pred šestimi 
desetletji pobudnik glasila, v 
katerem bo objavljen tudi 
intervju s Pahorjem.

Bodite pripravljeni na izzive
To je učencem Osnovne šole Davorina Jenka svetoval predsednik Borut Pahor, ki ga je na intervju za 
šolsko glasilo povabila Lana Novak – in z njim poklepetala pred pred polno šolsko avlo.

"Bodite iznajdljivi, a ne na račun drugega," je mladim 
svetoval Borut Pahor.

Mojca Milek, 
Petra Kogovšek

Cerklje – V ponedeljek, 26. 
septembra, je bil evropski 
dan jezikov, ki so ga tudi le-
tos učenke in učenci osmih 
razredov skupaj z učiteljica-
mi angleščine obeležili s po-
ukom na malo drugačen 
način. V petih različnih sku-
pinah so se pogovarjali in 
ustvarjali na skupno temo – 
kruh v povezavi z našo kul-
turno dediščino.
In ker brez mlinov ne bi bilo 
kruha, so se učenci seznani-
li z mlinarstvom, ki sodi 
med najstarejše obrti člove-
škega rodu. Spoznali so de-
lovanje mlinov in bili zares 
presenečeni, ko so izvedeli, 
koliko jih je bilo včasih v 
Cerkljah in okolici. Poleg 
tega so si z Alojzijo Korbar 
ogledali tudi ostanke bli-
žnjega mlina z ogromnim 
mlinskim kamnom. 
Ena skupina se je ukvarjala 
z recepti in peko kruha. 
Učenci so pisali svoje recep-
te v angleščini in spoznavali 
angleške besede za kuhinj-

ske pripomočke, ki jih upo-
rabljamo pri peki. Nato so 
zamesili testo in spekli bele 
žemlje in dva hlebca polno-
zrnatega kruha. Kruh so 
razdelili vsem učencem 
osmih razredov.
Ena skupina je obšla svet 
tako, da so učenci raziskova-
li najrazličnejše vrste kruha 
in spoznali, da ta obstaja v 
toliko barvah, oblikah in 
okusih, kolikor je na svetu 
različnih kultur, ter se pogo-
varjali o njegovem simbol-
nem pomenu in o revščini 
po svetu. 
Druga skupina je izdelovala 
razglednice z motivi različ-
nih žit. Na eno stran razgle-
dnice so učenci v angleščini 
napisali recepte slovenskih 
jedi, ki jih lahko pripravimo 
iz izbranih žit. Dogovorili so 
se, da bodo razglednice po-
slali svojim vrstnikom na 
Škotsko. 
Učenci so dan sklenili s po-
govorom o samem dnevu 
dejavnosti, poudarili všeč-
nost programa in izvedbo 
ter izrazili željo, da bi bilo 
takih dni več.

Evropski dan jezikov

Evropski dan jezikov so obeležili tudi v Osnovni 
šoli Davorina Jenka.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Konec no-
vembra je z ustanovitveno 
slovesnostjo – čarterjem na 
Dvoru Jezeršek – začel delo-
vati podmladek rotarijcev iz 
Kranja in Zgornjega Brnika. 
Mladi, stari med 12 in 18 let, 
so se združili v Interact klub 
Carnium in tako postali čla-
ni dobrodelne rotarijske or-
ganizacije, ki v več kot dve-
sto državah združuje skoraj 
35 tisoč klubov.
Že pred uradno ustanovitvi-
jo pa so mladi rotarijci delo-
vali v dobrodelne namene in 
pripravili nekaj dobrodelnih 
dogodkov. Tudi na čarterju 

pa so zbirali sredstva za na-
kup lupe, ki bo omogočila 
branje in učenje desetletni 
deklici, ki je zaradi bolezni 
ostala brez 90 odstotkov 
vida.
Mladim sta ponudila oporo 
in pomoč predsednika obeh 
botrskih klubov iz Kranja in 
Zgornjega Brnika Gregor 
Srakar in Jusuf Korać. Nago-
voril pa jih je tudi predse-
dnik Districta 1012 Jože Za-
dravec, ki je poudaril pred-
vsem vlogo etičnih vrednot 
organizacije in mladim zaže-
lel veliko uspehov. »Ne mo-
remo rešiti države ali sveta, 
rešimo pa lahko posamezni-
ka,« je sklenil Zadravec.

Mladi rotarijci
Začel je delovati podmladek rotary klubov iz 
Kranja in Zgornjega Brnika – Interact klub 
Carnium, ki združuje mlade od 12 do 18 let.

Ob evropskem dnevu jezikov so učenci na različne načine 
spoznavali kruh in njegov pomen v različnih kulturah. 
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TV - Internet
Signal sedaj tudi s KRŽIŠČA-
Krvavca in LIMBARSKE GORE NOVO!

-  TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
-  Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
-  Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 

    Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  
- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

www.citroen.si

DO 24 OBROKOV
S KARTICO DINERS 
CLUB CITROËNMEMBER

SINCE
VALID THRU

MRS M NOVAK HORVAT

2014 01/14 01/19

000 000000 0000

If  found, please return to the nearest Diners Club O�ce.
This Card is property of  Erste Card d.o.o.
and must be returned upon request.

Kartica je last Erste Card d.o.o. in jo mora imetnik na 
zahtevo vrniti. Najditelja kartice vljudno prosimo, da jo 
vrne na najbližji Diners Club.

Customer service (24 hours): + 386 1 5617 880

Your regional partner 
for investments. 

Ponudba velja do 31. 12. 2016  

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih si preberite na  
spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolna.

NOSILEC ZA SMUČI
ZA 4 PARE SMUČI DELUXE

- 40 %
REDNA CENA
Z DDV

113,08  ¤

KATALOŠKA
ŠTEVILKA

961514

67,85 ¤CENEJE ZA
ČLANE KLUBA
MYCITROËN PLUS CENA Z DDV

AVTOHIŠA JENKO, D. O. O., PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE, TELEFON: 04 25 26 600

Lidija Jagodic

Cerklje - »Gori, gori!« se je 
v torek, 25. oktobra, razle-
galo po hodnikih Marijine-
ga vrtca. Še sreča, da je šlo 
le za vajo. Otroci in vzgoji-
teljice smo se namreč ves 
mesec oktober, mesec po-
žarne varnosti, pogovarjali, 
kako ravnati, da ne pride 

do požara, ter kako ukrepa-
ti, če nekje zagori ali se 
zgodi kakšna druga nesre-
ča. Da bi znanje, ki smo ga 
ves mesec pridno pridobi-
vali, preizkusili tudi v pra-
ksi, smo s pomočjo cer-
kljanskih gasilcev uprizori-
li pravi požar. Po hodnikih 
vrtca se je širil gost dim, ki 
pa smo mu uspeli uiti, in 

še pred prihodom gasilcev 
smo vsi, razen kuharja, ča-
kali na zbirnem mestu. Z 
zanimanjem smo opazova-
li, kako so gasilci hitro po-
skakali iz svojih vozil in se 
odpravili v notranjost vrt-
ca. Rešili so našega kuhar-
ja, poleg tega pa še želvo, 
na katero so se spomnili 
otroci.

Po končani vaji smo si lahko 
ogledali vozila in opremo, za 
nekaj trenutkov pa smo lah-
ko postali pravi gasilci, ko 
smo si na glavo nadeli čela-
do ali pa v roke prijeli cev z 
ročnikom in poškropili bli-
žnji travnik. Hvala gasilcem 
za prijetno družbo in upa-
mo, da se tudi v prihodnje 
srečamo le na vaji.

Gori, gori!
V Marijinem vrtcu so ob mesecu požarne varnosti izvedli pravo evakuacijsko vajo.

Čisto prava »gasilska« fotografija po uspešno izvedeni vaji / Foto: Marijin vrtec

Karmen Basej

Cerklje – Ker čutimo veliči-
no in pomen vrtca za vse 
naše otroke, smo se odloči-
li, da rojstni dan vrtca 
ustrezno proslavimo. Sta-
rejši otroci so pripravili vo-
ščilo vrtcu, mlajši so poskr-
beli za njegov slovesen vi-
dez. Vsi skupaj smo se 
skozi zgodbe, pesmi in gi-

banje pripravljali na ta po-
sebni dan. 
V četrtek, 15. septembra, 
smo se vse skupine zbrale 
na terasi vrtca. Tu nas je 
pozdravila vodja vrtca Vla-
sta Košnik, ki je skozi 
zgodbo otrokom predstavi-
la pot, ki je oblikovala vr-
tec, kakršnega poznamo 
danes. Pozdravili so nas 
tudi gostje: predstavnica 

Občine Cerklje na Gorenj-
skem, Osnovne šole Davo-
rina Jenka ter upokojena 
vzgojiteljica Irena Naglič. 
Vsi so izrekli voščilo vrtcu 
ter nas spodbudili, naj 
ohranimo in negujemo 
duh medsebojne poveza-
nosti, ki veje v vrtcu. 
Sledila je skupinska gesta: 
objem vrtca. Prav vsi smo se 
prijeli za roke, sklenili obroč 

prijateljstva okoli vrtca ter 
na ta način izrazili svojo na-
klonjenost in pripadnost vrt-
cu. Otroci so ob tem poveda-
li, da imajo vrtec radi, da je 
lep, da je v njem veliko ži-
vžava! 
Ob vrnitvi na teraso vrtca 
smo se veselili ob veliki tor-
ti, sledilo je rajanje ob glasbi 
ter živahna in sproščena 
igra na igrišču vrtca.

Tudi vrtec je praznoval
Septembra je minilo petnajst let od odprtja vrtca Murenčki pri Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje.

Karmen Basej

Cerklje – Na prvi jesenski 
dan so bili otroci vrtca Mu-
renčki povabljeni na vrtče-
vsko dvorišče, kjer so si ogle-
dali dramatizacijo Razbita 
buča v izvedbi vzgojiteljic. 
Za tem jih je s svojim priho-
dom razveselila prav poseb-
na gospa – teta Jesen. Odeta 
je bila v jesenske barve, pod 

roko pa je nosila velikansko 
košaro. Otroke je pozdravila 
ter spodbudila, da skupaj z 
njo pokukajo v košaro in od-
krijejo, kaj se v njej skriva. 
Skupaj so poimenovali je-
senske pridelke in plodove, 
nato pa je teta Jesen posegla 
po harmoniki in zaigrala ne-
kaj poskočnih pesmi. Otroke 
je naučila celo novo pesem 
Jesenska.

Prihod jeseni

Anka Ropret

Moravče – V sredo, 12. okto-
bra, se je štirideset otrok 
Marijinega vrtca Cerklje v 
sodelovanju s Planinskim 
društvom Moravče odpravi-
lo na prvo jesensko turo. Po-
časi smo se odpravili na pot 
proti Koseškemu vrhu, ki ga 
domačini imenujejo Strm-
ca. Med potjo smo spoznali, 
da je markacij več vrst. Mi 
smo sledili belo-rdeči (Kna-
felčevi) markaciji. Po vese-
lem iskanju škratkovih pen-
tljic smo hitro prišli na vrh.
V soboto, 22. oktobra, pa se 
je 87 pohodnikov družine 
varovancev Marijinega vrtca 
Cerklje pod vodstvom vodni-

kov Planinskega društva 
Moravče odpravilo na pot do 
planinskega doma Ušte - Že-
renk nad Moravčami. Razde-
lili smo se v dve skupini. 
Prvo so zastopali starši, v 
drugi pa so bili otroci. Ti so 
bili v primerjavi s skupino 
staršev nekoliko počasnejši. 
Pot smo osvajali s pomočjo 
zgodbe o škratolinčku Tinč-
ku, ki nabira rožice za škra-
tolinko Tinko. Med potjo 
nam je Tinček tudi pokazal 
svoje skrite kotičke, kjer pre-
življa dni, kadar se ne potika 
po hribih. Druženje je bilo 
prijetno in polno novih idej. 
Tako smo se dogovorili, da 
se še srečamo! Juhej, do na-
slednjič!

Vrtec na izletu

Vrtčevski otroci so se jeseni odpravili na dva izleta v 
naravo. / Foto: Marijin vrtec



8

Kultura

Glas izpod Krvavca, petek, 23. decembra 2016

Samo Lesjak,  
Aleš Senožetnik

Cerklje – Veličina osebnosti 
in pomembnost dela vse-
stranskega kulturno-ume-
tniškega ustvarjalca Janeza 
Močnika, ki je pustil neiz-
brisen pečat v celotni regiji 
pa tudi širše, vsekakor za-
služi iskren in globok po-
klon. Komorni moški pevski 
zbor Davorina Jenka je sicer 
že ob koncu lanskega leta 
načrtoval slavnostni koncert 
cerkljanskih zborov ob 
80-letnici pomembnega 
skladatelja, pa se ni vse izšlo 
po načrtih, saj je Janez Moč-
nik žal svojo življenjsko pot 
sklenil 25. februarja letos.
V njegovem bogatem glas-
benem opusu, ki obsega več 
kot tisoč del, prepoznamo 
vsaj štiri različna področja 
delovanja. Najpomembnej-
ši, četudi ne najobsežnejši 
del so njegove izvirne avtor-
ske skladbe, v katerih s sa-
mosvojo glasbeno govorico 
prepričljivo in jasno razgri-
nja pred izvajalca in poslu-
šalca obravnavano temo, 
obenem pa poleg sodobnega 
kompozicijskega stavka ne-
vsiljivo podaja razširjeno le-
stvico oblikovanja človeške-
ga glasu in s tem dopolnjuje 
izrazne možnosti. Najobse-
žnejši del njegovega opusa 
predstavljajo priredbe in ob-
delave napevov drugih av-
torjev. Skladatelj je s svojim 
bogatim glasbenim zna-
njem in prefinjenim občut-
kom za slog in čas, v kate-
rem so nastale, preoblikoval 
posamezne skladbe, ki so v 
svoji prvotni obliki kot eno-
glasne ali večglasne melodi-
je praktično že utonile v po-
zabo, a so v njegovi zboro-
vski preobleki ponovno za-

žarele v vsej svoji lepoti. Po-
sebno pozornost je posvečal 
ljudski pesmi. V njej, pa naj 
bo to samo preprosta har-
monizacija, priredba ali ob-
širna obdelava ljudskega 
gradiva, je vedno našel pra-
vo mero med ljudsko pre-
prostostjo in strokovno ute-
meljenostjo. V zadnjih letih 
življenja pa je del pozornosti 
namenil tudi zapisovanju 
pesmi na način, kot so jih 
peli v njegovi mladosti.
Na spominskem koncertu 
do zadnjega kotička napol-
njenega Kulturnega hrama 
so se Janezu Močniku po-
klonili Komorni moški pev-
ski zbor Davorina Jenka s 
spremljavo zvonov Mateja 
Mušiča in pod vodstvom Jo-
žefa Močnika, sicer na ne-
davni občinski slovesnosti 
prejemnika naziva častni 
občan, Cerkveni ženski pev-
ski zbor in Cerkveni mešani 
pevski zbor Andreja Vavkna 
pod vodstvom Damijana 
Močnika ter Otroški pevski 
zbor Osnovne šole Davorina 
Jenka Cerklje pod vodstvom 
Irme Močnik in s klavirsko 
spremljavo Damijane Božič 
Močnik.
Posthumno priznanje skla-
datelju in častnemu občanu 
je sprejela njegova soproga 
Daniela Močnik, ki se je ob 
tej priložnosti vsem zbranim 
zahvalila z besedami: »Vse, 
kar je ljubil, doživel in spo-
znal, je zapustil v svojih de-
lih, v delih, ki jih delite tudi 
vi, prireditelji tega večera. 
Samo njegovi, čisto njegovi 
domači vemo, koliko mu je 
pomenilo delo, ki ga je opra-
vil in posvetil svojemu Davo-
rinu Jenku in Moškemu ko-
mornemu zboru Davorina 
Jenka. Razumneje bi bilo, da 
bi zahvalo za svoj življenjski 

prispevek cerkljanski kulturi 
in glasbi prevzel sam ... Uso-
da je hotela drugače. Dovoli-
te, da se zahvalim priredite-
lju nocojšnjega spominskega 
koncerta in vsem sodelujo-
čim ob tej slovesnosti. Hvala 
tudi vsem, ki ste s svojo pri-
sotnostjo počastili spomin 
na moža, ki mu je rojstni 
kraj pomenil svetinjo, ki jo je 
s svojim delom in ljubeznijo 
nenehno plemenitil in tako 
ohranjal naslednjim rodo-
vom.«

Kdo je naučil ptičice pet
Že v začetku oktobra je v 
Cerkljah potekala slavno-
stna prireditev, poimenova-
na Kdo je naučil ptičice pet, 
na kateri so se poleg Močni-
ka poklonili še Leopoldu 
Cveku, katerega 120. oble-
tnico smrti obeležujemo le-
tos. Koncert, ki so ga organi-
zatorji, Kulturni klub Liberi-
us Cerklje, naslovili Kdo je 
naučil ptičice pet, je bil po-
svečen skladateljema, ki sta 
vsak v svojem času po-

membno zaznamovala glas-
beno življenje v Cerkljah in 
širše. Na koncertu so nasto-
pili Ženski in otroški pevski 
zbor Stanko Premrl iz Pod-
nanosa, Eva in Gašper Jereb 
na klavirju, Cerkveni meša-
ni pevski zbor Sv. Peter iz 
Preddvora, Moški pevski 
zbor Janko Kersnik iz Luko-
vice, Šenturški oktet, Ko-
morni zbor De profundis ter 
Trobilni kvartet Kulturnega 
društva Godba Domžale, ki 
so poslušalcem pričarali ve-
čer raznolike in kakovostne 
glasbe. Na prireditvi so po-
delili tudi posthumni častni 
članstvi Janezu Močniku in 
Antonu Sedeju. »Nocojšnja 
glasba je še prav posebno 
ubrana in uglašena. Nago-
varja nas in ima veliko po-
menov, če ji odpremo uho 
in zavest. Obuja spomin, 
prebuja razmislek in opomi-
nja. Želi, da ji ne le prisluh-
nemo, marveč o njej tudi 
razmišljamo,« je ob tej pri-
ložnosti povedal muzikolog 
Tomaž Faganel.

Janezu Močniku v spomin
V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah so pripravili spominski koncert ob osemdeseti 
obletnici rojstva skladatelja in častnega občana, sicer žal letos preminulega Janeza Močnika.

Na koncertnem večeru v spomin Janezu Močniku je 
nastopil tudi Cerkveni mešani pevski zbor Andreja Vavkna 
pod vodstvom Damijana Močnika. / Foto: Primož Pičulin

Aleš Senožetnik

Radovljica – V družbi deve-
tih kvalitetnih gorenjskih 
pevskih zasedb so na sedmi 
regijski reviji srednješolskih 
in odraslih pevskih zasedb 
Sozvočenja 2016 v bleščeči 
Baročni dvorani Radovljiške 
graščine nastopili tudi člani 
Komornega moškega pev-
skega zbora Davorina Jenka 
iz Cerkelj. Davorinci so se 
predstavili v drugem od 
dveh koncertov. Vsaka na-
stopajoča skupina je morala 
predstaviti tematsko zaokro-
žen program. Davorinci so 

odstrli delček obsežnega 
opusa letošnjega, žal že po-
kojnega jubilanta skladatelja 
Janeza Močnika: Kdor jih 
bere, Resa cvete, Mraz ter 
Fse kaj lazi. Nastop je pri pu-
bliki naletel na dober odziv, 
pohvale pa so poželi tudi pri 
strokovnem ocenjevalcu, 
priznanem dirigentu in zbo-
rovodji Marku Vatovcu.
Leto nastopov bodo člani 
zbora sklenili z nastopom 
ob praznovanju krajevnega 
praznika na Trsteniku v 
tamkajšnji kulturni dvorani. 
Nastopili bodo v ponedeljek 
ob 16. uri.

Zaključek na Trsteniku

Samo Lesjak

Cerklje – Osrednjo temo o 
družini Ignacija Borštnika 
je vodila Daniela Močnik. V 
pogovoru je bilo približano 
družinsko življenje Ignaci-
ja Borštnika in njegove 
žene, prav tako slavne gle-
dališke dive Zofije Borštnik 
Zvonarjeve ter njunih hče-
ra Stanke in Milene. Dru-
žinsko drevo je širše razkri-
lo življenje Stanke Bor-
štnik, rojene v Zagrebu, in 
njenega moža Nikola Igna-
tijeva. Oba sta bila glasbe-
nika, Stanka pianistka, Ni-
kola pa violinist. Službena 
pot ju je vodila od Beograda 

do Novega Sada, predvsem 
po mestih, kjer so predvaja-
li neme filme, ki sta jih do-
polnjevala s svojo glasbo. 
Pot ju je pripeljala v Cer-
klje, kjer sta si v Lojzetovi 
hiši ustvarila dom. Nikola 
je bil nadvse aktiven kultur-
nik, saj je zasebno poučeval 
glasbo, nekaj časa vodil pi-
halno godbo, igral v raznih 
plesnih ansamblih, določen 
čas pa je poučeval tudi glas-
bo na cerkljanski šoli. Stan-
ka je bila pogosta gostja kot 
pianistka v kranjskem hote-
lu Evropa ter cerkljanskem 
gostišču Kern. Tudi njun 
poslednji dom je na cer-
kljanskem pokopališču. 

Spomin na njuno delovno 
ter osebno pot je med Cer-
kljani še vedno zelo živ. V 
pogovoru so slišali zanimi-
va pričevanja udeležencev 
dogodka. Razkrivali so pri-
jetne spomine na njuno ži-
vljenje pa tudi na ostale čla-
ne družine, ki so živeli v 
Borštnikovi hiši ali pa vanjo 
le občasno prihajali. Del 
družine se je preselil celo v 
ZDA, kar je bilo v vojnem 
in povojnem času dokaj 
običajno. Pravnukinja Igna-
cija Borštnika Susann je 
zelo ponosna na svoje ume-
tniško znane prednike. Z 
možem sta leta 2008 obi-
skala prireditev ob podelitvi 

Borštnikovega prstana v 
Mariboru. Ob tej priložno-
sti sta spoznala Cerklje, 
kjer ju je gostoljubno spre-
jel tudi župan. Ogledala sta 
si rojstno hišo pradeda 
Ignacija Borštnika ter grob 
starih staršev ter kulturno 
dediščino kraja. Njen oče 
Ivan je pokopan v Ameriki.
Dogodek sta organizirala 
Kulturno društvo Ignacija 
Borštnika in Kulturni klub 
Liberius iz Cerkelj ob glas-
beni spremljavi violinistke 
Tjaše Rauter in kitarista 
mag. Branka Rauterja. Dru-
žina Danijela Novaka je la-
stnica rojstne hiše in je bila 
gostiteljica pogovorov.

Pogovori o družini Ignacija Borštnika
Srečanje ob dnevu odprtih vrat Borštnikove domačije je obeleževalo dva jubileja: 170. obletnico izida Prešernovih Poezij z interpretacijo edinstvene pesmi 
Nezakonska mati, predstavljene v uvodnem delu dogodka, drugi jubilej pa je vezan na družino Borštnik in na 120. obletnico rojstva Nikola Ignatijeva.

Prireditveni prostor je prežel duh številnih zgodb, ki jih 
domačini s ponosom povezujejo z rodbino Ignacija 
Borštnika. / Foto: arhiv dogodka

Cerklje – Zavod Smejmo se je v koprodukciji s Kosovelovim 
domom Sežana na oder postavil novo gledališko komedijo 
z naslovom  Buh pomagej. Producentski prvenec cerkljan-
skega zavoda je avtorsko delo, v katerem je združil moči 
primorski 'all stars' kvartet v postavi Boris Devetak, Žan Pa-
pič, Franko Korošec ter filmski in gledališki igralec, režiser, 
TV-ustvarjalec, glasbeni avtor in pevec Danijel Dan Malalan. 
Zgodba se dogaja   v vaškem bifeju Eden, kjer gostilničar 
Marko in pogrebnik Tuljo vsako nedeljsko jutro sanjata o 
novem in drugačnem svetu, le da ju tokrat med sanjarje-
njem preseneti obisk gospoda Boga, ki jima razočaran nad 
človeštvom naznani, da pripravlja nov vesoljni potop. Pred-
stava je na primorski premieri požela stoječe ovacije navdu-
šenega občinstva. Gorenjska premiera bo 6. januarja v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika. A. Se.

Gorenjska premiera komedije Buh pomagej

Cerklje – Klekljarice Lastovke so pred prazniki dokončale 
klekljan prt za glavni oltar župnijske cerkve Marijinega vne-
bovzetja, ki so ga izdelovale od septembra. Za izdelavo 
osem metrov dolgega prta, ki ga sestavlja 34 klekljanih všit-
kov, je 14 klekljaric potrebovalo več kot 500 ur.»Prt se lahko 
meri s slikami, freskami in kipi, ki krasijo našo cerkev,« je 
povedal cerkljanski župnik Jernej Marenk. J. Ku.

Klekljarice podarile prt za glavni oltar v Cerkljah

Cerklje – V župnijski dvorani v Cerkljah je bila konec novem-
bra na ogled četrta razstava članov Društva likovnikov Cer-
klje z naslovom Narodne v sliki, pesmi, plesu in zgod-
bi. Tako kot v prejšnjih letih so motive iskali v narodnih in 
ljudskih pesmih, letos pa so jih navdihovale še zgodbe in 
njihovi junaki v ljudskem izročilu. Skupaj je bilo na ogled 48 
likovnih del 23 slikarjev, ki so jih tudi letos pospremili z opi-
som starih ljudskih pesmi, plesov ali zgodb. J. Ku.

Narodne v sliki, pesmi, plesu in zgodbi
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Vse, v kar upate, naj se izpolni, 
kar iščete, naj se odkrije, 
kar si želite, naj se uresniči!

Vesele božične in novoletne praznike 
ter vse dobro v letu 2017!

Zahvaljujemo se vam  
za dosedanje zaupanje  
in se veselimo  
sodelovanja tudi v prihodnje. 
                              KZ Cerklje, z.o.o. www.kzcerklje.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Renault priporoča renault.si
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Vozi, kar si.
let podaljšanega jamstva

let brezplačnega rednega servisa

leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja

Paket zimskih pnevmatik**

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–6,4 l/100 km. Emisije CO2 95–144 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, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti 
tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za 
pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

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

Mira Gerkman

Cerklje – V petek, 25. novem-
bra, je Dramska skupina Pod 
stražo na odrske deske Kul-
turnega hrama Ignacija Bor-
štnika v Cerkljah postavila 
komedijo neznanega franco-
skega avtorja Jezični doktor 
Petelin. Slavni advokat dok-
tor Petelin se nenehno hvali, 
čeprav je brez denarja. Žena 
mu očita nespretnost, a ji 
obljublja, da ji bo postlal z 
denarjem. Krpe na njegovih 
hlačah jasno kažejo, kolikšna 
bo dota hčere Jerice, ki je 
vnela srce Anžetu, sinu bo-
gatega suknarja. Suknarjev 
sin je ujel na zanko domače-
ga ovčarja in pobiral denar za 
pobite ovce. S tem denarjem 
je izvoljenki Jerici kupoval 
darila. Suknar je ovčarja za-
lotil pri vnovičnem klanju in 
ga ovadil sodišču. Tam pa se 
je izkazalo, da se je tudi so-
dnik mastil z jagnjetino, ki 
mu jo je poslal ovčar. Skrat-
ka, zapletov ne zmanjka. Na 
sodišču se vse lepo izteče in 
na koncu zmaga pravica.

Čeprav je komedija stara ne-
kaj sto let, je še danes aktu-
alna. S podkupovanjem, po-
tvarjanjem resnice, begom 
pred odgovornostjo, zvode-
nitvijo postopka ter s so-
dnim procesom z zasebni-
mi interesi je komedija tudi 
ogledalo sodobnim načinom 
iskanja pravice.
Priredba v domače okolje, 
»sodobnejši« jezik in posta-

vitev v čas med obema vojna-
ma je delo Mire Gerkman. 
Režijo je uspešno izvedla 
Breda Žargaj, ki tudi sicer že 
enajsto leto vodi Dramsko 
skupino Pod stražo. Glavno 
vlogo jezičnega doktorja Pe-
telina je odlično odigral Ma-
tija Koritnik, njegova žena 
gospa Petelinova je bila Bre-
da Žargaj, hči Jerica pa Anja 
Šenk. Dekla Mina pri advo-

katu je bila Bernarda Zevnik. 
Bogatega suknarja je upodo-
bil Miro Štern, njegovo ženo 
pa Mira Gerkman. Sin Anže 
je bil Tim Kern. Ovčarja Jur-
ja je odigral Peter Preložnik, 
sodnika Tone Preložnik, bi-
rič in stražnik pa je bil Jože 
Teran, ki je zložil in uglasbil 
tudi zaključno pesem. Priše-
petavala sta Andreja Štern in 
Vera Grilc. 
Za kulise so poskrbeli sli-
karka Zofka Hacin, ki je na-
slikala mestno jedro stare 
Ljubljane z Ljubljanskim 
gradom, ter sami igralci. 
Maskerka Mojca Grilc Ne-
delko je z ličenjem odlično 
spremenila podobo igralcev, 
za luč in osvetlitev odra pa 
sta skrbela Janez Žargaj in 
Vido Frantar. 
Prva ponovitev komedije je 
bila že v soboto, 26. novem-
bra, prav tako v Kulturnem 
hramu v Cerkljah, igralci pa 
se pripravljajo na nove po-
novitve in gostovanja, saj 
zadovoljni gledalci že širijo 
dober glas o novi uspešnici 
Jezični doktor Petelin.

Jezični doktor Petelin
Dramska skupina Pod stražo je cerkljansko občinstvo navdušila z uprizoritvijo komedije neznanega 
francoskega avtorja Jezični doktor Petelin.

Premierna uprizoritev komedije Jezični doktor Petelin v 
izvedbi igralcev Dramske skupine Pod stražo
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Ana Šubic

Cerklje - »Veselje do glasbe, 
širjenje dobre energije in 
druženje s prijatelji. Vse to so 
dejavniki, ki nas povezujejo,« 
pravijo člani mlade glasbene 
skupine November, ki bogati 
dogodke v občini Cerklje in 
tudi izven njenih meja. Sku-
pina je nastala novembra 
2014, od tod tudi njeno ime, 
že mesec dni kasneje pa je 
prvič ugledala odrske luči – 
tedaj še v okrnjeni zasedbi: 
Eva Štirn (vokal), Benjamin 
Burgar (vokal, kitara), Kle-
men Jelenc (bobni) in Tilen 
Stenovec (kitara). Pred do-
brim letom dni se jim je pri-
družila še Evina mlajša sestra 
Ela (bas kitara).
Na njihovem repertoarju so 
skladbe različnih žanrov – 
od rokenrola do kantrija, 
najbolj pa so ponosni na av-
torske skladbe. »Skladbe so 

zelo različne, še najbolj se 
približamo pop-roku. Bese-
dila se večinoma nanašajo 
na ljubezen, pojavljajo pa se 
tudi motivi družine, poveza-
nosti, spoštovanja. Konča-
nih imamo sedem skladb, 
veliko pa jih moramo še do-
delati. Čim prej si želimo 
posneti studijski album,« 
pravi Tilen Stenovec. 
V tem času so nastopili s 
številnimi glasbeniki, najra-
je pa se spomnijo nastopa 
na letošnjem festivalu Pole-
tje v naročju Krna, kjer so si 
oder delili z Letečimi Pote-
puhi in Vladom Kreslinom. 
Spremljali so še ženski pev-
ski zbor Plamenke, ki mu je 
družbo delal tudi Gianni 
Rijavec, nastopali s skupino 
Čedahuči v kranjskem Klu-
baru ... Septembra so se 
udeležili Bitke bandov, kjer 
so med 25 skupinami zase-
dli tretje mesto.

Širijo dobro energijo

Člani skupine November upajo, da bodo njihove skladbe 
kmalu ugledale luč sveta tudi na albumu. / Foto: arhiv skupine

Aleš Senožetnik

Cerklje – Kulturno društvo 
Folklora Cerklje je oktobra 
pripravilo že deveti Večer 
folklore, na katerem so se s 
plesom in petjem poleg do-
mačega predstavila še dru-

štva iz Reteč, Maribora in 
Vranskega. Prireditev so 
hudomušno poimenovali 
Sem stara, sem bolna, delat 
ne morem, godci zapojejo, 
plesat pa pojdem. Folklorna 
skupina iz Cerkelj je prika-
zala stanovske plese šuštar-

jev, pekov in mlinarjev. Pev-
ci Klasja so poskrbeli za 
hudomušen duet Oj, ti šle-
va grda, pijana, ki je dodo-
bra nasmejal občinstvo. Po-
leg pevske skupine Klasje 
in folklorne skupine doma-
če cerkljanske folklore so 

Gorenjsko zastopali še člani 
Tamburaške veteranske 
skupine Bisernica iz Reteč 
pod vodstvom Marijana 
Igličarja, ki so med drugim 
zaigrali Dekle, zakaj tajiš in 
Po lepi Sloveniji. Obiskoval-
ci so lahko uživali tudi ob 
štajerskih in prekmurskih 
plesih. Folklorni večer v 
Cerkljah je minil v zname-
nju bogatega ljudskega iz-
ročila naših prednikov, ki 
ga z veliko ljubezni in do-
bre volje poustvarjajo fol-
klorna društva.

Plesat pa pojdem!
Kulturno društvo Folklora Cerklje je oktobra pripravilo deveti Večer folklore.

Cerkljanski folkloristi so oktobra pripravili Večer folklore.
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik, Lahovče – 
Francu in Mariji Kepic se je 
14. novembra 1916 na kme-
tiji z domačim imenom Pri 
Petrič rodila hči Ana, ki je 
dopolnila že stoto leto ži-
vljenja. Stoletnica Ana Vi-
dic je vedno trdo delala, a se 
je znala tudi poveseliti in je 
na življenje gledala z opti-
mizmom. »Oče je bil kovač 

in je umrl pred 18 leti, 
mama pa je doma gospodi-
njila in hodila na 'tabrh' k 
premožnejšim kmetom. 
Imeli smo nekaj malega ži-
vine in polja. Za drva in ko-
nja, s katerim smo orali nji-
vo, pa je bilo treba odsluži-
ti,« pripoveduje njena hči 
Ani Stare, ki skrbi za 
mamo, po tem, ko je v za-
dnjih letih noge ne držijo 
več najbolje.

»Še pri 98 je šla s 'šajtrgo' na 
njivo. Nikoli ji ni bilo vroče, 
niti sredi najhujše vročine. 
Včasih smo ji prigovarjali, 
naj gre vendarle v senco, češ 
da bodo ljudje rekli, da ji ne 
privoščimo počitka. A ona se 
ni dala,« se smeji dobrovolj-
na Ani Stare, ki jih zabavnih 
anekdot ne manjka. »V naši 
družini je bilo vselej veselo. 
Oče je zelo rad plesal, in tudi 
če smo bili samo mi trije, 

smo se znali poveseliti in 
imeti lepo. Veliki prijatelji 
smo bili,« pripoveduje Ani 
Stare, ko so njeni mami pri-
šli voščit cerkljanski župan 
Franc Čebulj ter predstavni-
ka vaške skupnosti Franc 
Kropivnik in Filip Frantar.

Najstarejši v Lahovčah
Najstarejši občanki živita v 
Lahovčah. Obe sta letos vsto-
pili v 103. leto življenja. Ma-

rija Vertnik, po domače ko-
vačeva Micka, je kljub letom 
še vedno živahna in rada 
sprejema goste. »Vesela 
sem, če mi kaj novega pove-
do, čeprav sem stara. Vedno 
vprašam, če se je kdo oženil 
ali pa umrl v vasi,« pravi 
Vernikova, za katero skrbijo 
Janharjevi s sosednje kmeti-
je, ki ji marsikatero samotno 
uro napolnijo s smehom in 
družbo. Le streljaj stran pa 

stanuje Justina Vreček, ki je 
še nekaj mesecev starejša od 
Vertnikove. Justa, kot ji pra-
vijo, je še vedno nasmejana 
in slovi kot dobra šaljivka. 
Čeprav je rada v družbi, pa 
uživa tudi v svojem miru. 
Televizije ne mara, rada pa 
posluša radio, pravi njena 
skrbnica Jana Urh. »Veliko 
moraš delati, pa vesel moraš 
biti,« pravi Vrečkova o re-
ceptu za dolgo življenje. 

S skromnostjo in dobro voljo  
do stotice in čez
Novembra je okroglih sto let praznovala Ana Vidic z Zgornjega Brnika. Slavljenki je čestital župan Franc Čebulj, ki je obiskal tudi najstarejši občanki – 
Marijo Vertnik in Justino Vreček, ki sta letos dopolnili že 102. leto.

Nasmejani Justini Vreček je voščil tudi župan Franc Čebulj. Marija Vertnik rada izve, kaj se novega godi po vasi. 

Janez Kuhar

Cerklje – Jubilejnega sreča-
nja nekdanjih osnovnošolcev 
se je udeležilo 27 sošolk in 
sošolcev, ki so pred 50 leti kot 
zadnja generacija končali šo-
lanje v stari stavbi cerkljan-
ske osnovne šole. Nadvse ve-
seli pa so bili, da sta se pra-
znovanja udeležila tudi nji-
hov takratni razrednik Jože 
Varl, učitelj slovenskega jezi-
ka, in učiteljica likovne vzgo-
je Julka Hrovat. 
Skupaj so obujali spomine 
na osnovnošolska leta, še zla-
sti na končni šolski izlet na 
avstrijsko Koroško. »Mnogi 
smo bili takrat prvič v tujini! 
Z zanimanjem smo si ogle-
dali številne znamenitosti 
Koroške, tudi knežji kamen 
in vojvodski prestol, kjer je 
nastala še skupinska fotogra-
fija, ki smo jo vsi nekdanji 
sošolci sedaj dobili za spo-
min prvič po 50 letih.« 
Nekdanje učence je nagovo-
ril tudi vidno ganjeni Jože 
Varl, sicer tudi ustanovitelj 

in urednik šolskega glasila 
Odmevi izpod Krvavca in ča-
stni občan Cerkelj. Še dobro 
se spominja, da je moral pri-
praviti fotografije vseh učen-
cev, da so lahko izdelali po-
tne liste. Ker je bil Varl do-
ber fotograf, je sam posnel 
fotografije udeležencev izle-
ta, tako, da so takrat pravo-
časno vsi dobili potne liste. 

Povedal pa je tudi, da ima še 
vedno doma shranjene vse 
njihove fotografije. 
Iz Maribora, kjer živi že 43 
let, je na srečanje prvič pri-
šla Olga Mohorič. »Zelo to-
plo mi je pri srcu, ko s sošol-
kami in sošolci podoživljam 
ta leta,« je povedala.
Profesorica Julka Kokalj 
Hrovat je bila vesela povabi-

la, dodala pa je, da je lažje 
reševati križanke kot ugibati 
imena posameznih učen-
cev, ki jih ni videla že 50 let. 
Srečanje je potekalo v spro-
ščenem vzdušju, oživeli so 
mladostni spomini iz šol-
skih dni, tudi z ogledom sta-
rih fotografij sošolk in sošol-
cev, ki so polepšale druženje 
do poznih večernih ur.

Srečanje nekdanjih sošolcev
V letošnjem šolskem letu je minilo petdeset let, odkar so učenci v šolskem letu 1965/66 polni upanja, 
želja in radovednosti kot zadnja generacija zapustili osnovnošolske klopi stare stavbe osnovne šole  
v Cerkljah. 

Razrednik Jože Varl in učiteljica likovne vzgoje Julka Hrovat z nekdanjimi učenci 
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Janez Kuhar

Šmartno – Marijana Lavrič 
iz Trboj je najstarejša stano-
valka Doma Taber. Je prije-
tna sogovornica, ki  s svojo 
pozitivno in močno voljo do 
življenja preseneti marsiko-
ga. Pri 98 letih bere brez 
očal in uporablja mobilni 
telefon. 
Jeseni je Marijano doletelo 
veliko presenečenje. Po 70 
letih jo je obiskal nekdanji 
sovaščan, 95-letni Vincencij 
Vinko Ovijach, ki živi v av-
stralskem  Sydneyju. Vinko 
je Mariijani pripovedoval o 
svojem življenju, ki si ga je 

ustvaril v Avstraliji, družini 
in ženi, ki mu je lani umrla. 
V dolgem in ganljivem po-
govoru sta si izmenjala pre-
nekatero življenjsko zgodbo 
in obujala spomine na mla-
dost. Kot otroka sta pasla 
krave skupaj s fanti z dru-
gih manjših kmetij. Kot sta 
povedala, so jima kdaj ušle s 
pašnika do Voklega, kjer so 
jih domačini  čez noč odpe-
ljali v hlev in jih   pomolzli, 
naslednje jutro pa so jih vr-
nili lastnikom. Če pa so je-
seni kdaj ušle na vrt, sta bila 
zaradi škode kaznovana. Po 
dolgem in ganljivem pogo-
voru sta se stežka razšla.

Ganljivo srečanje
Marijana Lavrič je po sedemdesetih letih znova 
srečala prijatelja iz mladosti.

Marijana in Vinko v sproščenem pogovoru / Foto: Janez Kuhar

Slavljenka Ana Vidic se je z družino udeležila maše. 
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Cikotić in partner, d. n. o., 
Pipanova 13a, 4208 Šenčur

04/251 61 00, 040/513 968
pod.kostanji@gmail.com

www.pod-kostanji.com

DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–23.00, sobota 12.00–

23.00, nedelja 12.00–22.00
 

Vsem občanom in občankam 
občine Cerklje želimo srečne  

in vesele praznike.

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

SIMONSODNIK,s.p.
Faks:04/2521090,GSM:031760594,www.sodnik.si

Zalog55,4207CerkljenaGorenjskem

70 let

Rok Ipavec, s. p.
Za log 61, 4207 CER KLJE

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.

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

Janez Kuhar

Adergas – V Adergasu je na 
večer pred prvo adventno 
nedeljo v prostorih Kultur-
nega društva Pod lipo diša-
lo od dobrot, saj so dvorano 
že četrtič preuredili v do-
mačo Špajzo. Na letošnji 
Špajzi je sodelovalo 24 go-
spodinj iz štirih vasi: Ader-
gasa, Trate, Velesovega in 
Praprotne Police. Z izdelki 
na pokušini so navdušile 
tudi gospodinje s kmetij. 
Za razstavo in pokušino so 
pripravile vse, kar so letos 
pridelale doma za ozimni-
co: okusne marmelade, sa-
dne sokove, posušeno sad-
je, domače žganje, likerje, 
med, jabolčni kis, zdravilna 
zelišča, kruh, ocvirke, do-
mače salame, piškote, poti-
ce ... Rdeča nit večera je bila 
Miklavževo pečenje. Gospo-
dinje so spekle dišeče in 
okusne sladke dobrote, obi-

skovalci pa so si lahko ogle-
dali pečene figurice Mi-
klavžev, parkeljnov z dolgi-
mi rdečimi jeziki, zvitih 
pletenic in prašičkov. Na-
men razstave in degustacije 
je bil pokazati mladim, kaj 
vse so včasih, ob tistih veče-
rih, pripravljale naše babice 

in mame za obdaritev otrok. 
Lepo oblikovane figurice je 
izdelal tudi Ivan Petrič s 
Trate, ki bo januarja pra-
znoval 90. rojstni dan. Dru-
žina Porovne iz Poženika 
pa je pripravila degustacijo 
izdelkov iz kozjega in krav-
jega mleka. V kulturnem 

programu so sodelovali čla-
ni domačega Kulturno 
umetniškega društva Pod 
lipo Adergas. Obiskovalci 
so uživali ob slastnih piško-
tih, svežem kruhu iz kru-
šne peči, sladkih marmela-
dah in ob pečenih Mi-
klavževih dobrotah.

Špajza v Adergasu
Četrta Špajza je bila v znamenju Miklavževega pečenja.

Na letošnji Špajzi je sodelovalo 24 gospodinj iz štirih vasi. / Foto: Janez Kuhar

Aleš Senožetnik

Cerklje – Letošnja bera 
medu je bila za 72 čebelar-
jev, kolikor jih združuje Če-
belarsko društvo iz Cerkelj, 
povprečna, ocenjuje predse-
dnik društva Miha Štular, ki 
je v začetku leta na položaju 
nasledil dolgoletnega pred-
sednika Franca Strupija.
Tudi pod novim vodstvom 
in ob izdatni pomoči občine 
so bili čebelarji iz Cerkelj 
aktivni na področju izobra-
ževanja svojih članov, ki pri-
hajajo tudi iz sosednjih ob-
čin, promociji čebelarstva 
ter pomena čebel za narav-
no ravnovesje. V okviru Če-
belarske zveze Slovenije so 
se udeležili predavanj in izo-
braževanj, med drugim pre-
davanja o zdravstvenem var-
stvu čebel ter o trženju čebe-
ljih izdelkov.
Poleg spomladanskega mra-
za in dolgotrajnega deževja 
pa je poleti mnoge sloven-

ske čebelarje skrbelo še po-
večano število varoj v panjih. 
Za učinkovitejše prepreče-
vanje razširjanja teh čebe-
ljih zajedavcev so pri dru-
štvenem čebelnjaku za 
osnovno šolo v Cerkljah pri-
pravili praktični prikaz zati-
ranja varoje.
Novembra je čebelarska 
zveza ponovno izvedla akci-
jo Tradicionalni slovenski 
zajtrk, s katerim želijo 

predstaviti pomen kakovo-
stnega zajtrka z doma pri-
delanimi živili iz lokalnega 
okolja in njihovo vpeljavo v 
šolsko prehrano. »S pokuši-
no medenih pridelkov, 
predstavitvijo čebelarstva in 
pomena čebel za naravo in 
človeka smo otrokom po-
skusili približati to po-
membno panogo,« je dodal 
predsednik cerkljanskih če-
belarjev, ki so svoje poslan-

stvo predstavili v vseh treh 
vrtcih v občini.
Organizirali so tudi izlet. 
Tokrat so se podali kar na 
potep po domačem kraju. 
Pod vodstvom lokalne turi-
stične vodnice Marije Štular 
so si ogledali znamenitosti 
Cerkelj s Petrovčevo in Bor-
štnikovo hišo ter cerkvijo 
Marije Vnebovzete. Izlet so 
nadaljevali z ogledom cer-
kve in samostana v Aderga-
su in Letališča Jožeta Pučni-
ka pod vodstvom Iva Urha, 
ki na letališču dela kot vodja 
delavnice. Kot se za čebelar-
je spodobi, so zaključili z 
obiskom čebelarsko-kmeč-
kega muzeja Franca Strupi-
ja na Spodnjem Brniku. »Z 
neverjetnim spoštovanjem 
do vsakega predmeta nam je 
razkazal svojo bogato zbirko 
čebelarskega in kmečkega 
orodja, svojo predstavitev pa 
podprl z zanimivimi zgod-
bami nekdanjih časov,« so 
bili navdušeni čebelarji.  

Aktivno leto čebelarjev

Čebelarji so spoznavali svoj domači kraj. 

Prostovoljci DMC

Cerklje – V mesecu oktobru 
je Družinski in mladinski 
center Cerklje praznoval že 
11. leto delovanja. V tem 
času smo se iz sobotnega ve-
černega druženja mladih 
razvili v center, ki združuje 
ljudi vseh generacij, ver, na-
rodnosti in prepričanj. Naše 
delovanje trenutno pokriva 
programe, ki so namenjeni 
novorojenčkom, predšol-
skim otrokom, osnovno- in 
srednješolcem, študentom, 

odraslim, parom, upokojen-
cem ... Vsak, ki je imel željo, 
da se nam je pridružil, je bil 
med nami dobrodošel in za 
nas dragocen. Če za potrebe 
ljudi nismo imeli primerne-
ga programa, smo ga dodali.
Formalno nismo strokov-
njaki s področja socialnega 
dela in šolstva, pa vendar 
prav ti področji pokrivamo v 
največji meri. Delamo s sr-
cem, z ljubeznijo in z upa-
njem, da z vsakim dobrim 
dejanjem položimo en ka-
men v mozaik miru, spreje-

manja in grajenja lepšega 
sveta. Statistike in odzivi lju-
di kažejo, da smo pri tem 
delu zelo uspešni. Novem-
bra se je z mesta vodenja 
DMC-ja poslovila Nataša Ha-
nuna. Kljub temu še naprej 
ostajamo center, kakršnega 
poznamo. Do novega leta bo 
naša barka verjetno plula po 
malo bolj razburkanem mor-
ju, zato vas že sedaj prosimo 
za razumevanje ter vas hkrati 
vabimo, da nas obiščete. Ve-
seli smo vsakršne prostovolj-
ne pomoči in tudi prostovolj-

nih prispevkov, ki nam omo-
gočajo, da naš center deluje 
kar najbolj enovito – s tem, ko 
prispevate, namreč podpirate 
naše programe. Ti so se v pre-
teklih 11 letih močno razširili, 
začeli smo namreč zgolj z 
učno pomočjo, tej pa so se ča-
soma priključile tudi igralne 
urice, ustvarjalne delavnice, 
pogovori za pare, druženje za 
mlade mamice, pogovori o 
veri, tečaji in predavanja, ve-
černi del, zbor animatorjev in 
drugo. S svojim širokim in 
pestrim programom smo 
vključeni tudi v projekt Le z 
drugimi smo, kjer nas pred-
stavljajo kot model dobre pra-
kse.

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

VLOŽENA ZELENJAVA  
- EKO rdeča pesa in feferoni, paprika

SOKOVI 
- iz EKO rdeče pese in jabolk 
- iz EKO muškatne buče in jabolk

SADJE IN ZELENJAVA

Prodaja na domu (sadje in zelenjava) in na tržnicah  
na Jesenicah, v Kamniku in  

v Kranju-Primskovo (Domača vas). 

SVEŽ DOMAČ KRUH, ŽEMLJICE in DOMAČI PIŠKOTI

www.pogrebnik.si

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

Bra ne Do li nar

Po že nik 2, 4207 Cer klje, tel.: (04) 252 70 30

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

Sp. Brnik 98,  gsm: 041/816 528
4207 Cerklje  avto.pris@siol.net
tel./faks: 04/25 26 860 www.avto.net/pris

ODKUP IN PRODAJA AVTOMOBILOV, PREPIS VOZIL
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ErjavšekZvone,s.p.
Slovenskac.39,4207CERKLJE

Tel.:++386(0)42529130
Odprtovsakdanod7.do23.ure,občetrtkihod7.do12.ure.

FRANŠIZNA SKUPINA

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

Ivo Korošec

Velesovo – Nogometni klub 
Velesovo je v zadnjem letu 
naredil kar nekaj velikih ko-
rakov naprej, o katerih je 
spregovoril predsednik klu-
ba Darko Klinc.

Kako ocenjujete delo uprave 
kluba v letošnjem letu?
»Letos smo dosegli velik na-
predek. V upravnem odboru 
smo razdelili zadolžitve, ki 
jih pokrivajo posamezni čla-
ni. Vsak je na svojem podro-
čju samostojen in odgovo-
ren za izvrševanje nalog 
upravnega odbora. V prvi 
vrsti se delitev del kaže skozi 
uvrstitev članske ekipe v tek-
movanje v tretjo slovensko 
nogometno ligo center. V ta 
namen smo vložili veliko 
truda v izboljšanje pogojev 
za treninge, zlasti v izboljša-
nje infrastrukture.
Za priglasitev k samemu po-
stopku licenciranja za tretjo 
ligo je bilo potrebo veliko 
administrativnega dela, ne-
zanemarljiv pa je tudi fi-
nančni vložek v višini 6.800 
evrov. Pri tem nam je poma-
gala občina s svojim pri-
spevkom, za kar se ji zahva-
ljujem. Hkrati pa se moram 
zahvaliti še članom uprav-
nega odbora in ostalim pod-
pornikom, ki so v zadnjem 
času opravili okoli tisoč ur 
prostovoljnega dela, da smo 
zagotovili boljše pogoje za 
treniranje in igranje ekip. 
Napredek vidim tudi v dej-
stvu, da smo – čeprav nov 
zakon o društvih še ni spre-

jet – v klubu uskladili kar 
nekaj podzakonskih aktov s 
krovnim zakonom in dodali 
še nekaj novih. Sredi leta 
smo od pristojnega ministr-
stva prejeli odločbo, da naš 
klub izpolnjuje pogoje delo-
vanja v javno dobro, s čimer 
lahko vsak nameni del sred-
stev iz naslova dohodnine za 
podporo klubu. Čeprav se 
vseskozi srečujemo s fi-
nančnimi težavami, nam je 
uspelo stabilizirati finance. 
Ob tem se zavedam, da je 
prepoznavnost našega kluba 
premajhna in moramo na 
tem področju narediti še ve-
lik korak naprej.«

Kaj pomembnega se je do-
gajalo na tekmovalnem po-
dročju?
»Naš klub v prvi vrsti stremi 
za izboljšanje pogojev za 
delo z mladimi pri vseh se-
lekcijah moških in žensk. 
Zavedamo se, da je naše po-
slanstvo vzgoja mladih. Zato 
smo na podoben način, kot 
to že leta izvajamo pri deč-
kih, začeli pridobivati tudi 
nove igralke. S programom 
nogometnih uric nogomet 
približujemo učencem 
osnovnih šol. Posledično 
tekmujemo z vsemi selekci-
jami, ki smo jih dodatno 
okrepili. Seveda smo pono-
sni na uvrstitev svojih čla-
nov v tretjo ligo. Nekaj težav 
vidim v pomanjkanju igralk 
pri naših članicah, delno za-
radi poškodb, delno z odho-
dom dveh najboljših in žal, 
tudi zaradi smrti. Pohvalim 
se lahko tudi s tem, da smo 

z novo opremo uspešno 
opremili nekaj naših selek-
cij.«

Kaj se je še dogajalo v klu-
bu?
»Tudi letos smo v klubu iz-
vedli vse ustaljene akcije in 
prireditve: priprave ekip, 
turnir malega nogometa, 
priprave selekcij, prvomaj-
ski kres, zaključek tekmo-
valne sezone v juniju, celo-
dnevni prireditvi ob občin-
skem prazniku v avgustu, 
akcijo koledarji, Božiček pa 
je obiskal naše najmlajše. Z 
vstopom članov v višji rang 
tekmovanja smo svojim dol-
goletnim zaslužnim pod-
pornikom kluba izkazali za-
hvalo za njihov trud in jih 

skromno obdarili na članski 
tekmi.«

Kakšne so vaše želje za pri-
hajajoče leto?
»Čaka nas še veliko novih 
projektov in izzivov. Vsi si 
želimo nivo kluba še izbolj-
šati, zato bo treba trdo po-
prijeti za delo. V organiza-
cijskem smislu nas najprej 
čaka sprememba statuta 
kluba, na strokovnem delu 
pa že pripravljamo reorgani-
zacijo za boljše delovanje 
trenerjev. Žal nam primanj-
kuje igralnih površin za tre-
ninge naših selekcij v zim-
skem času, zato se bo kmalu 
treba dogovarjati z občinsko 
upravo za rešitev tega pro-
blema.«

Uvrstitev v tretjo ligo
Kot v pogovoru ocenjuje predsednik Nogometnega kluba Velesovo Darko Klinc, je bilo leto za 
nogometaše uspešno. Reorganizirali so delo upravnega odbora in se uvrstili v tretjo slovensko 
nogometno ligo center.

Darko Klinc z dolgoletnima članoma kluba Rudijem 
Puharjem in Angelco Sorčan ter županom Francem 
Čebuljem / Foto: NK Velesovo

Damjan Korošec

Cerklje – Najuspešnejši 
naši košarkarji letos so ka-
deti Krvavec Botana, ki so 
na vseh petih tekmah zma-
gali in so trenutno vodilni 
v svoji skupini druge slo-
venske košarkarske lige. 

Zelo dobro igrajo tudi pio-
nirji Europcar Krvavec in 
mladinci Ambrož Krvavec, 
ki so za zdaj klonili samo 
proti visokim nasprotni-
kom iz Kopra. Tudi mlajši 
dečki ekipe Domačija Vo-
dnik Krvavec so začeli do-
bro, saj so v prvem delu 

drugi na lestvici za Unio-
nom Olimpijo ter pred He-
lios Suns in Šentvidom. 
Uspešno igrajo tudi člani 
ekipe Krvavec Meteor, ki 
so letos napredovali v višjo 
3. SKL. Premagali so ekipe 
Globus, Janče in Nazarje, 
premočni pa so bili Enos 

Jesenice, Slovan in Gore-
nja vas. Štiri najmlajše eki-
pe se bodo tudi letos ude-
ležile Sončkovega dneva v 
Novi Gorici, kjer sodeluje 
140 ekip iz 10 držav. Dve 
mlajši ekipi uspešno na-
stopata tudi v ligi Alpe-
-Adria, v kateri sodelujejo 
ekipe iz Hrvaške, Avstrije 
in Slovenije. Na povabilo 
direktorja šolske košarkar-
ske lige Litve se bomo s 
tremi ekipami udeležili 
božičnih turnirjev v Litvi. 
Na teh turnirjih igrajo tudi 
največje evropske ekipe.

Uspešni košarkarji
Ekipe ŠD Krvavec zelo uspešno zaključujejo nastope v letošnjem letu.

Janez Kuhar

Beograd – V Beogradu je bil 
konec septembra ultrama-
raton, na katerem je nasto-
pilo sto tekmovalcev iz de-
vetih evropskih držav. V te-

kaški preizkušnji, teku na 
24 ur, ki je štel kot kvalifi-
kacije za uvrstitev na Spar-
tathlon, 246-kilometrskem 
teku med Atenami in Špar-
to, je nastopilo dvajset ma-
ratoncev. Na Spartathlon se 

je v Beogradu uspelo uvrsti-
ti Stanku Mačku iz Veleso-
vega, Madžaru Zoltanu Vaj-
di, Dancu Rasmusu Elmu 
in Srbu Zoranu Markoviću. 
Za normo je bilo treba pre-
teči 180 kilometrov. Stanko 

Maček jo je dosegel dve uri 
in pol pred koncem tekme. 
Na celotnem tekmovanju 
pa je pretekel 200,2 kilo-
metra, kar je bilo dovolj za 
odlično drugo mesto. Kot 
pravi Stanko, bo moral za 
Spartathlon, ki bo potekal 
prihodnje leto septembra, 
veliko trenirati, kar pomeni 
okoli 200 pretečenih kilo-
metrov tedensko. Že 2. 
aprila prihodnje leto bo na-
stopil tudi na maratonu v 
Milanu.

Maček dosegel normo  
za Spartathlon
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ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek
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GRILC
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ŠIVILJSKI SERVIS
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GSM: 031 641 335
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Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774

Prodaja in dostava kurilnega olja. 
Razrez in čiščenje hišnih cisteren.

Prodaja in razvoz slovenskih peletov, 
 briketov in premoga.

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

KLJU ČAV NI ČAR SKE STO RIT VE
4207 Cer klje, Po že nik 14a

d.o.o

Srečno 2017!

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

PRALNICAPERILA
PavecSlavka,s.p.

Ul.4.oktobra4,4207CerkljenaGorenjskem
GSM:041603082

Spre je ma mo ob la či la za ke mič no čiš če nje.
Pe re mo tudi ode je, go stin sko pe ri lo in vse vr ste za ves.

Pranje ter likanje srajc in bluz za 1 EUR.

Nika Breznik

Cerklje – Cerkljanske atleti-
nje Eva Rosulnik, Eva Bolte-
žar, Tjaša Maradin in Tinka-
ra Janežič so s kranjsko eki-
po osvojile naslov ekipnih 
državnih prvakinj v katego-
riji U14. Eva Boltežar je 
uspeh dopolnila z naslovom 
državne prvakinje v metu 
vorteksa. Njihova kolegica 
Lucija Kropar je postala dr-
žavna podprvakinja v skoku 
v daljino v kategoriji U16, 
Ožbej Jenko pa je na držav-
nem prvenstvu v ekipnem 
mnogoboju s kranjsko ekipo 
osvojil sedmo mesto. Izka-
zali so se tudi Amadej Sne-
dec, Maks Kropar in Jaka 

Rozman, ki so na regijskih 
tekmovanjih redno osvajali 
odličja. 

Vodstvo Atletskega kluba 
Cerklje optimistično zre v 
novo sezono. Želijo pove-

čati število državnih naslo-
vov v vseh kategorijah od 
U10 do U18. Ker pa se za-
vedajo, da je uspeh posledi-
ca kvalitenega sistematič-
nega dela z otroki, se tre-
nutno dogovarjajo, da bi 
atletski program začeli iz-
vajati tudi v vrtcu. Če bodo 
dogovarjanja uspešna, se 
bo dejavnost Atletske šole 
Rožle Prezelj začela izvaja-
ti že v kratkem. Po uspešno 
zaključeni sezoni v vodstvu 
kluba ugotavljajo, da je 
delo z otroki, ki vadijo po 
programu Atletske šole Ro-
žle Prezelj, kvalitetno, so-
delovanje z Atletskim klu-
bom Kranj pa prava pot do 
uspeha.

Štiri državne prvakinje
V pretekli sezoni so atleti Atletskega kluba Cerklje zmagovali tako na državnih kot regijskih 
tekmovanjih.

Uspešne cerkljanske atletinje / Foto: Atletski klub Cerklje

Blaž Filipič

Ljubljana – Tokratno držav-
no prvenstvo, ki je potekalo v 
soboto, 19. novembra, v 
športni dvorani Krim v Lju-
bljani, je postreglo z atraktiv-
nimi prikazi športnih borb 
in kat, poleg tega pa tudi s 
tekmovanjem v Ippon kumi-
teju za mlajše Sankukai ka-
rateiste. Spremljale so ga 
zanimive demonstracije ka-
rate tehnik s strani članske 
in mladinske selekcije. Pre-
ko kvalifikacij se je nanj uvr-
stilo okrog 140 najboljših 
mladih Sankukai karateistov 
iz različnih slovenskih regij. 
Člani karate kluba Cerklje 
so osvojili eno zlato, eno sre-
brno in dve bronasti odličji. 
Jaka Ušeničnik je postal dr-
žavni prvak  v športnih bor-
bah med kadeti do 45 kilo-
gramov,  Lana Mohar 
Kralj  državna  podprvaki-
nja  v tehnični disciplini 
(Ippon kumite) med starej-

šimi deklicami absolu-
tno,  Sara Merjasec  je v isti 
kategoriji zasedla  tretje do 
četrto mesto,  Maj Ravni-
kar pa je enako uvrstitev za-

sedel v športnih borbah med 
starejšimi dečki od 35 do 40 
kilogramov. Na prvenstvo so 
se preko kvalifikacijskih te-
kem uvrstli še Tajda Arh, 

Saša Černe Klavs in Nal Ko-
tar Podgoršek, sodniške iz-
kušnje pa so iz našega kluba 
nabirali Gal Kuhar, Jon Ku-
har ter Mark Valjavec.

Medalje karateistov
Karateisti iz Cerkelj so na državnem prvenstvu osvojili štiri medalje, med njimi tudi eno zlato.

Predstavniki Karate kluba Cerklje na državnem prvenstvu v Ljubljani / Foto: Karate klub Cerklje

Janez Martinčič

Cerklje – V nedeljo, 4. de-
cembra, je Rokometni klub 
Cerklje organiziral sedaj že 
tradicionalni turnir v mini 
rokometu. Udeležili so se ga 
otroci iz Cerkelj, Preddvora, 
Zaloga in Vodic, torej kra-
jev, kjer pod okriljem roko-
metnega kluba poteka vadba 
najmlajših rokometašev, 
starih do deset let. Prvič pa 

smo povabili tudi njihove vr-
stnike iz Radovljice. 
Na turnirju je sodelovalo 
šestdeset otrok, ki so bili 
razdeljeni v šest ekip. Vsaka 
je odigrala pet tekem, na ka-
terih so otroci številnim gle-
dalcem pokazali svoje zna-
nje. Lepih potez ni manjka-
lo in navdušeni so bili tako 
otroci kot gledalci. Ob za-
ključku je najmlajše roko-
metaše obdaroval Miklavž. 

Miklavžev turnir

Na Miklavževo nedeljo je v Cerkljah potekal 
tradicionalni rokometni turnir, ki se ga je udeležil 
tudi Miklavž.

Janez Kuhar

Šenčur – Konjeniški klub 
Šenčur je v začetku oktobra 
na travniku pri pokopališču v 
Šenčurju organiziral sedmo 
konjeniško tekmovanje v 
spretnostni vožnji dvovpreg, 
spretnostnem jahanju in pa-
ralelnem jahanju – slalom 
med palicami. V hladnem in 
oblačnem vremenu je v štirih 
kategorijah tekmovalo dvaj-
set tekmovalcev iz različnih 
Konjeniških društev Sloveni-
je. V spretnostni vožnji dvov-
preg je zmagal Jani Jagodic s 
Šenturške Gore, v skupini do 
15 let starosti so tekmovala 

štiri dekleta, zmagala je Ma-
teja Kalan iz Šenčurja s kobi-
lo Saro. V paralelnem jaha-
nju, slalomu med palicami, 
je nastopilo deset tekmovalk 
in tekmovalcev, v razburlji-
vem finalnem tekmovanju 
pa je zmagal Matic Zakrajšek 
iz Cerkelj, ki je za desetinko 
sekunde premagal Dejana 
Strgarja z Banjšic nad Novo 
Gorico, tretje mesto pa je 
osvojil Blaž Kavčič iz Žirov. 
Pokale in nagrade je najbolj-
šim izročil predsednik Ko-
njeniškega kluba Šenčur 
Miro Peternel. Tekmovanje 
si je ogledalo okoli 500 ljubi-
teljev konjeniškega športa.

Paralelno jahanje
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Martin Jenko

Praprotna Polica - Cerklje
Tel.: 04 / 25 26 120

Faks: 04 / 25 26 121
GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.
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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 

PRAVNI NASVET
Odgovarja odvetnica Beti Vreček Močnik,
Odvetniška pisarna Erzin Potočnik

V spodnjem pravnem nasvetu odgovarjam na vpra-
šanje bralca z Zgornjega Brnika, ki je prejel plačilni 
nalog medobčinskega inšpektorata zaradi prehitre 
vožnje v naselju. Bralec piše, da je on sicer lastnik 
vozila, s katerim je bil storjen prekršek, ni pa bil on 
tisti, ki je v času storitve prekrška vozilo uporabljal. 
Avto je namreč v tistem času uporabljal eden izmed 
njegovih družinskih članov. Kljub temu je bilo plači-
lo globe naloženo bralcu, izrečene pa so mu bile 
tudi kazenske točke. Kaj storiti?
V zgornjem primeru gre za tipično situacijo, ko vozila ne 
uporablja lastnik vozila, ampak nekdo drug (navadno je 
to nekdo izmed družinskih članov), ki v času uporabe 
vozila stori prekršek, plačilni nalog pa prejme lastnik 
vozila. To pomeni, da plačilni nalog prejme oseba, ki ni 
storila prekrška. Do takšnih situacij navadno pride v pri
merih, ko pooblaščene uradne osebe opravljajo meri
tve hitrosti z radarji, ki prekrške tudi slikovno dokumen
tirajo, pri tem pa kršitelj, ki je upravljal vozilo, ni ustav
ljen in kontroliran. Uradne osebe ob storitvi prekrška 
kršitelja ne identificirajo, s fotografiranjem pa je ugotov
ljena registrska označba vozila. V takšnih primerih pre
krškovni organ na podlagi vpogleda v evidenco lastni
kov motornih vozil ugotovi, kdo je lastnik oziroma upo
rabnik vozila, ter tej osebi pošlje plačilni nalog. Prvi 
odstavek 8. člena Zakona o pravilih cestnega prometa 
namreč določa, da se za prekršek zoper varnost cestne
ga prometa, ki je storjen z vozilom, pa pri tem ni mogo
če ugotoviti, kdo je storilec, kaznuje lastnik oziroma 
imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da 
tega prekrška ni storil. Lastnik vozila se lahko brani tako, 
da v zahtevi za sodno varstvo, ki jo mora vložiti v roku 
osmih dni od vročitve plačilnega naloga, predloži doka
ze, s katerimi izkazuje, da v času storitve prekrška ni 
uporabljal vozila, s katerim je bil storjen prekršek (npr. 
potrdilo delodajalca, da je bil v tistem času v službi), pri 
čemer mu ni treba navesti, kdo je vozilo uporabljal. Če 
lastnik vozila izkaže razumen dvom v to, da ni bil on 
storilec prekrška, organ plačilni nalog odpravi in posto
pek proti lastniku vozila ustavi, povrniti pa mu mora 
tudi stroške postopka. Težo dokaznega bremena je v 
tem primeru potrebno razlagati v povezavi z domnevo 
nedolžnosti, ki med drugim zahteva, da mora sodišče v 
dvomu, ko krivda ni dokazana, obdolženca oprostiti 
(načelo in dubio pro reo).

V kolikor imate tudi vi vprašanje, povezano s prav-
no problematiko, se lahko za brezplačni odgovor 
obrnete na beti.vrecek@yahoo.com ali preko tele-
fonske številke 031 311 903.
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Janez Kuhar

Poženik – V stari Žumrovi 
hiši v Poženiku so v sredo, 
23. novembra, v večernih 
urah gasilci trikrat zanetili 
pravi požar in ga trikrat tudi 
pogasili. Izvedli so namreč 
vajo na objektu, ki ga bodo 
porušili. V nenapovedani ga-
silski vaji za točkovnik Gasil-
ske zveze (GZ) Cerklje je so-
delovalo vseh osem gasilskih 
društev GZ Cerklje. Gasilski 
društvi iz Cerkelj in Zgornje-
ga Brnika sta pripravljali 
objekt za vajo, ob koncu pa 
tudi sami sodelovali pri gaše-
nju. Poveljnik GZ Cerklje 
Blaž Kaplenik se je zahvalil 
lastniku Simonu Marku, da 
je za vajo odstopil objekt, ki 
je bil pred rušenjem, ter s 
tem omogočil gasilcem, da 
so v stanovanjski hiši izvedli 

vroči trening za vseh osem 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev v občini. 
»Za takšno akcijo smo se 
odločili, ker se naši mladi 
gasilci le redko soočijo z re-
alno situacijo notranjega po-
žara. Želimo izkoristiti vsa-
ko ponujeno priložnost, da 
jih soočimo s pravim poža-
rom, zato smo zažgali Žu-
mrovo hišo, ki jo čaka ruši-
tev,« je razloge za neobičaj-
no gasilsko vajo predstavil 
poveljnik GZ Cerklje Blaž 
Kaplenik ter dodal, da so vsa 
društva vajo tudi uspešno 
prestala. »Na vaji se je potr-
dilo, da smo za notranje po-
žare sicer dobro opremljeni 
in izurjeni, a da je treba iz-
urjenost ves čas vzdrževati. 
Pri prostovoljnih gasilcih 
nikoli ne veš, kdo se bo od-
zval na pozivnik, zato mora-

jo biti vsi usposobljeni v čim 
širšem spektru gasilskega 
znanja. To je v občini Cer-
klje bistvenega pomena, saj 

za tukajšnjo požarno var-
nost skrbijo ravno prosto-
voljna gasilska društva,« je 
zaključil Kaplenik.

Za vajo zažgali hišo

Žumrovo hišo v Poženiku so v gasilski vaji trikrat uspešno 
pogasili. / Foto: Janez Kuhar

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Novembra je Ob-
močno združenje Rdečega 
križa Kranj na osrednji krvo-
dajalski proslavi v Preddvoru 
podelilo priznanja zaslužnim 
krvodajalcem in prostovolj-
cem. Skupno je krvodajalska 
priznanja za različno število 
darovanj krvi in krvne plaz-
me prejelo 490 krvodajalcev, 
38 prostovoljcev pa bronasta, 
srebrna in zlata priznanja. 
Med jubilanti, ki so kri daro-
vali več kot stokrat, so Štefan 
Cmrečnjak in Stanislav Kre-
se, Leon Kern, Cveto Kotnik, 
Viktor Erzar, Martin Dacar 
in Srečko Blagovič. Cveto Ko-
tnik, ki je kri daroval 110-
krat, je z Zgornjega Brnika, 
Viktor Erzar, 120-kratni da-
rovalec, pa iz Cerkelj. 
Med ostalimi prejemniki 
priznanj iz občine Cerklje 
omenimo še Matjaža Kro-
pivnika z Zgornjega Brnika 
in Marka Šmigoca iz Grada 
za 50-krat in Andreja Mačka 
iz Praprotne Police za 80-
krat darovano kri. Med tre-

mi prostovoljci Rdečega kri-
ža, ki so prejeli zlato prizna-
nje Rdečega križa Slovenije, 
je tudi Marjan Zorman iz 
Zaloga, srebrne znake pa so 
dobile Štefka Jerič (Grad), 
Angelca Krivec (Šenturška 

Gora) in Andreja Štern 
(Šmartno). Priznanja zaslu-
žnim krvodajalcem in pro-
stovoljcem so podeljevali 
predsednica krajevne orga-
nizacije RK Preddvor Mile-
na Zupin, predsednik komi-

sije za krvodajalstvo in pri-
znanja Vid Močnik, predse-
dnik kranjskega združenja 
RKS Marjan Gantar in ča-
stni gost, predsednik Rdeče-
ga križa Slovenije prof. dr. 
Dušan Keber.

Priznanja krvodajalcem 

Med jubilanti, ki so kri darovali več kot stokrat, sta bila tudi Cveto Kotnik (prvi z desne v 
drugi vrsti) in Viktor Erzar (drugi z desne v prvi vrsti) iz občine Cerklje. / Foto: Tina Dokl

Janez Kuhar

Cerklje – Oktobra je Gasilska 
zveza Cerklje pred športno 
dvorano v Cerkljah organizi-
rala gasilsko tekmovanje, ki 
se ga je udeležilo 29 ekip z 
261 tekmovalci iz osmih dru-
štev. Namen tekmovanja je 
usposabljanje članstva in 
preverjanje usposobljenosti 
tekmovalcev za akcije. Poka-
le sta najboljšim ekipam po-
delila predsednik gasilske 
zveze Cerklje Jožef Žlebir in 
poveljnik Gasilske zveze 
Cerklje Blaž Kaplenik, ki je o 
tekmovanju povedal: »Tek-
movanje je del izobraževanja 

v gasilstvu, spoznavanju 
opreme in orodij kot tudi na-
čina, kako mlade navdušiti 
za gasilstvo in da v gasilskih 
vrstah tudi ostanejo.« V član-
ski kategoriji A je zmaga-
la  ekipa Zaloga pri Cer-
kljah,  v članski kategoriji B 
pa Zgornji Brnik. Med člani-
cami so v kategoriji A slavile 
gasilke Zgornjega Brnika, v 
kategoriji B pa nepričakova-
no gasilke Spodnji Brnik - 
Vopovlje. Na tekmova-
nju so ekipno nastopile dru-
gič. Med pionirji so zmagali 
Spodnji Brnik - Vopovlje, 
med pionirkami pa Cerklje, 
tudi med mladinci so bili 

najboljši tekmovalci iz Cer-
kelj. Največ prvih mest je pri-
padlo gasilcem Zgornjega 

Brnika,  najboljši skupni re-
zultat pa so dosegli gasilci iz 
Zaloga pod Krvavcem.

Gasilsko tekmovanje

Med članicami A so zmagale gasilke z Zgornjega Brnika. 
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Odkrijte razliko...

MENJAVA KOLEKCIJE

Vse cene so v evrih. DDV 22% je vključen v ceni. Ponudba velja do razprodaje zalog. Slike so simbolične. A2U, trgovina in storitve d.o.o. Poslovna cona A 53. 4208 Šenčur
.si
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A2U     : 04 29 27 200

AIROUND GTX® RR

ZENITH MID

OAK GTX LADY

JORASSES GTX® RR

GEAR GTX®

LATEMAR  ICONA

green blue

279,95 €

169,95€
222279 999555 €€€

170,95 €

99,95€
111770000 999555 €€€€€

170,95 €

99,95€
1117777000 99555 €€€€GGGGGEEEEAAAAARRR GGGGGTTXXXXX®®®®®®®®
9999999999dk brown

truffl e

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
orange

159,95 €

89,95€

299,95 €

179,95€

169,95€

89,95€

Oglas Zamberlan 179 x120.indd   1 06.12.2016   10:22:52

Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

 urejanje kanalizacij, dvorišč in okolice
 posek in spravilo 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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Jerovšek Primož, s. p. 

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

Podjetniki, obrtniki in društva, 
ki se predstavljamo v Glasu izpod 

Krvavca, vam želimo  
vesele praznike ter srečno  

in zdravja polno leto  

2017!

6 90
EUR

 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del priročnika 
je lunin koledar po mesecih 
s setvenimi podatki. Za 
primeren čas naših aktivnosti 
v skladu z luno nam daje 
napotke za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2017. 
Leto bo v znamenju Sonca, 
ta v astrologiji prinaša 
vitalnost, dostojanstvo. V 
poglavju vrtni koledar po 
mesecih je Miša Pušenjak 
pripravila  uporaben in 
natančen koledar opravil  
v sadnem, zelenjavnem in 
okrasnem vrtu.

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Petek, 23. decembra 2016, Dom Taber v Šmartnem,  
ob 16. uri
O BABICI ZIMI. Predstava in obisk Božička za otroke iz 
Pšate, Šmartna in Poženika

Organizator: Dramska skupina Pod stražo

Nedelja, 25. decembra, Krvavec 

od 11. do 20. ure                  
BOŽIČ IN BOŽIČNA MAŠA NA KRVAVCU

Organizator: RTC Krvavec

 
Ponedeljek, 26. decembra, Štefanja Gora, cerkev sv. 
Štefana, ob 10. uri
SVETA MAŠA IN TRADICIONALNO ŽEGNANJE KONJ NA 
ŠTEFANOVO                                            

Organizator: Konjeniško društvo Krvavec

 
Torek, 27. decembra, Trg Davorina Jenka v Cerkljah, 
ob 17. uri
KOLEDOVANJE V CERKLJAH s Folklorno skupino Cerklje in 
Kranjskimi furmani

Organizator: Kulturno društvo Folklora Cerklje

 
Torek,  27. decembra, Kulturni hram Ignacija 

Borštnika Cerklje, ob 19. uri           
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE CERKLJE

Organizator: KD Godba Cerklje

                                  

Sobota, 31. decembra, Krvavec  

od 12. do 16. ure                  
SILVESTRKO POPOLDNE NA KRVAVCU Z ANSAMBLOM 
JOKER

Organizator: RTC Krvavec

 
Nedelja, 1. januarja, Rojstna hiša Ignacija Borštnika v 

Cerkljah, od 10. do 18. ure             
DAN ODPRTIH VRAT BORŠTNIKOVE HIŠE

Organizator: Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje

 

Petek, 6. januarja, Krvavec

od 11. do 16. ure
HRVAŠKI DAN NA KRVAVCU

Organizator: RTC Krvavec

 
Petek, 6. januarja, Kulturni hram Ignacija Borštnika 
v Cerkljah, ob 19. uri
GLEDALIŠKA PREDSTAVA »BUH POMAGAJ«

Organizator: Zavod Smejmo se

 
Sobota, 7. januarja, Večnamenska športna dvorana 
Cerklje, ob 10. uri
NOGOMETNI TURNIR

Organizator: Nogometni klub Velesovo

December 2016–januar 2017
Nedelja, 8. januarja 2017, cerkev Marijinega 

vnebovzetja v Cerkljah, ob 18. uri
BOŽIČNI KONCERT DUHOVNIŠKEGA OKTETA OREMUS
Umetniški vodja: Damijana Božič Močnik

Organizator: Duhovniški oktet Oremus

Sobota, 14. januarja, Kulturni hram Ignacija 
Borštnika v Cerkljah, ob 10. uri         
Dobrodelna OTROŠKA PREDSTAVA JURI MURI Z AFRIKE

Cena vstopnice je 4,50 evra, otroci lahko svojo igračo zamenjajo za 
vstopnico. Nakup vstopnic: 040 366 366;  info@otroske-predstave.si, 
TIC Cerklje ali eno uro pred predstavo. Organizator: Zavod Zabavno je

Sobota, 14. januarja,  Večnamenska športna dvorana 
Cerklje, ob 10. uri
NOGOMETNI TURNIR

Organizator: Nogometni klub Velesovo

Nedelja, 15. januarja,  Večnamenska športna dvorana 
Cerklje, ob 10. uri
NOGOMETNI TURNIR

Organizator: Nogometni klub Velesovo

 

Nedelja, 15. januarja–petek, 20. januarja, Krvavec
OTROŠKI ZIMSKI DAN – ŠOLAR NA SMUČI OPEN

Organizator: RTC Krvavec

 
Četrtek, 18. januarja, Kulturni hram Ignacija 
Borštnika v Cerkljah, ob 20. uri
GLEDALIŠKA PREDSTAVA TI NORI TENORJI

Organizator: Zavod Smejmo se

 

Sobota, 21. januarja–ponedeljek, 23. januarja, Krvavec
GOURMET CUP KRVAVEC

Organizator: RTC Krvavec

 
Sobota, 21. januarja, Večnamenska športna dvorana 
Cerklje, ob 18. uri
LIGAŠKE ROKOMETNE TEKME

Organizator: Rokometni klub Cerklje

 
Sobota, 21. januarja, Kulturni hram Ignacija 
Borštnika v Cerkljah, ob 19. uri
SKUPAJ SE MAMO FLETNO

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

 
Nedelja, 22. januarja, Večnamenska športna dvorana 
Cerklje, ob 10. uri
LIGAŠKE ROKOMETNE TEKME

Organizator: Rokometni klub Cerklje

 
Sreda, 25. januarja, Kulturni hram Ignacija Borštnika 
v Cerkljah, ob 19. uri
POTOPISNO PREDAVANJE Andreje Remic

Organizator: Društvo obrtnikov in podjetnikov

Sobota, 28. januarja–ponedeljek, 30. januarja, Krvavec
SVETOVNI POKAL V TELEMARKU

Organizator: RTC Krvavec



16 Glas izpod Krvavca, petek, 23. decembra 2016

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

»isto je lepo.

Vesele praznike in 
sreËno novo leto 2017

www.komuna la -k ran j . s i

glas izpod krvavca

Aleš Senožetnik, 
Tatjana Škrab Grašič

Cerklje – Praznični čas so v 
Cerkljah začeli že prvi dan 
najbolj veselega meseca v 
letu, ko je bilo najbolj živah-
no pred Petrovčevo hišo in v 
Osnovni šoli Davorina Jen-
ka.
Za pestro dogajanje pred 
Petrovčevo hišo in v njej je 
poskrbel Zavod za turizem 
Cerklje. Številni obiskovalci 
so se lahko sprehodili po 
prazničnem sejmu na dvori-
šču pred Petorvčevo hišo in 
zase ali za bližnje izbrali ka-
kšno darilo. Najmlajše pa je 
pozdravil Miklavž s svojimi 
zvestimi spremljevalci, an-
gelčki in parkeljni. Slednji 
so kakšnemu nadobudnežu 
nagnali nekaj strahu v kosti, 
ob pesmih zborčka in nago-
voru dobrega moža pa je 
bilo hitro vse pozabljeno. 
Pozabljivost pa menda pesti 
tudi Miklavža, saj bi, kot 
pravi, skoraj pozabil obiskati 
cerkljanske otroke. »Veste, 
moja stara glava zame je na-
dloga prava. Belih las prav 
nič ne skrivam, je pa že ne-
zanesljiva. Skoraj bi pozabil 
priti. Huje sploh ne more 
biti,« se je jezil sam nase do-
bri mož, a konec dober, vse 
dobro! Miklavž je obdaril 
cerkljanske otroke, ki so si 
takoj nato skupaj s starši 
lahko ogledali še čudovito 
razstavo jaslic, ki so jo orga-
nizirali likovniki iz Cerkelj.

Cerklje v jaslicah
Razstava jaslic, ki so jo orga-
nizirali cerkljanski likovniki, 
je postregla s posebno zani-
mivim naborom jaslic iz raz-
ličnih obdobij. Obiskovalci 
so si lahko ogledali glinene 
in klekljane jaslice, takšne, 
ki so narejene iz teststa in 
drugih materialov. Zanimi-
ve so papirnate jaslice, izde-
lane po motivih prvih slo-
venskih jasličarjev, med ka-
terimi so tudi takšne, kot jih 
je pred skoraj stoletjem nari-
sal Maksim Gaspari.
V pritličju hiše pa so pa sto-
jijo t. i. cerkljanske jaslice, ki 
zavzemajo skoraj celo sobo 
in pritegujejo največ pozor-
nosti obiskovalcev. Jaslice je 
izdelal Avgust Starovašnik 
iz Grada. Njihova posebnost 
pa je, da v njih z izredno na-
tančnostjo posnema minia-
turne podobe znamenitosti 
cerkljanske občine. Med nji-
mi so samostan Velesovo, 
mlin v Gradu, Jenkova hiša 
pa tudi grad Strmol s svojo 
čudovito okolico. »Želel sem 
ohraniti stare hiše v občini. 
Nekaj jih je namreč že podr-
tih ali preurejenih. Poiščem 
čim starejše fotografije, ki 
so mi v pomoč pri izdelavi,« 
pravi Starovašnik, sicer član 
cerkljanskih likovnikov, ki 
cerkljanske jaslice že pet let 
posodablja in dopolnjuje. 
Letos jim je med drugim do-
dal farno cerkev v središču 
Cerkelj, ki jo je iz stirodura 
izdeloval kar tri mesece. 

Jaslice je začel izdelovati 
pred več kot dvajsetimi leti. 
»Sprva samo tirolske jaslice 
iz naravnih materialov, nato 
sem dobil idejo, da bi vklju-
čili nekaj iz domačega oko-
lja, in tako so nastale cer-
kljanske jaslice,« pravi Sta-
rovašnik.
Razstava jaslic bo v Petrov-
čevi hiši na ogled še do 6. 
januarja.

Živahno tudi na šoli
»Spet je december. Čas, ko 
se ozremo nazaj. Ko polni 
upanja in želja korakamo 
proti novemu letu. Čas, ko 
še bolj občutimo bližino so-
ljudi in povezanost med 
nami,« pravijo v Osnovni 
šoli Davorina Jenka, kjer so 

v četrtek, 1. decembra, v so-
delovanju šole in vrtca Mu-
renčki v Cerkljah in Zalogu 
pripravili tradicionalni Mi-
klavžev sejem – dobrodelno 
prireditev, na kateri so pro-
dajali ročno izdelane voščil-
nice, glinene posodice, pi-
škote, mafine, čaje, mila, 
balzame za ustnice, podkvi-
ce za srečo, vezenine, obe-
ske za ključe, venčke in raz-
lične namizne dekoracije, ki 
so jih izdelali na tehniškem 
dnevu. Številni obiskovalci 
so z nakupom prispevali v 
šolski sklad šole in vrtca in s 
tem omogočili pomoč učen-
cem pri vključevanju v raz-
lične dejavnosti šole. Dobro-
delnost učencev in učiteljev 
si je ogledal tudi Miklavž s 
spremstvom. 

Miklavž, jaslice  
in sejem v Cerkljah
V praznični čas so v Cerkljah vstopili z obiskom Miklavža, razstavo jaslic in sejmom v Osnovni šoli 
Davorina Jenka ter pred Petrovčevo hišo.

Avgust Starovašnik je v jaslicah upodobil cerkljanske 
znamenitosti.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Prvi dobri decem-
brski mož, Miklavž, je otro-
ke obdaril že začetek mese-
ca. Ravno v teh dneh pa ima 
največ dela Božiček. V Kul-
turnem hramu Ignacija Bor-
štnika so mu v nedeljo po-
poldne pripravili lep spre-
jem. Polna dvorana otrok si 

je najprej ogledala kratko 
igro v izvedbi Kulturnega 
društva Pod Lipo Adergas – 
o snežinki, ki je iskala svoj 
dom in ga s pomočjo goz-
dnih živali tudi našla. Nato 
pa so vsi skupaj priklicali Bo-
žička, ki je s seboj prinesel 
celo vrečo daril in jih razdelil 
med otroke, ki so v Cerklje 
prišli z vseh vasi v občini.

Po Miklavžu še Božiček

Cerkljanske otroke je obdaril tudi Božiček.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Kulturno društvo 
Folklora Cerklje v torek ob 
17. uri na Trgu Davorina 
Jenka v Cerkljah organizira 
Koledovanje. Poleg domače 
folklorne skupine in godcev 
bodo v goste prišli koledni-
ki – Kranjski furmani Aka-
demske folklorne skupine 
Ozara iz Kranja. Koledova-
nje izvira iz rimskih časov, 
od tod tudi ime. Prvi dan v 
mesecu so Rimljani imeno-
vali calandae. Še posebno 
imenitne so bile kalende ob 
začetku leta. Tega dne so 
rimski meščani   v hrupnih 
sprevodih hodili po mestu, 
peli in plesali. V božičnem 

času, ki traja od. 24 decem-
bra do 6. januarja, so po na-
ših vaseh hodili božični ko-
ledniki, svetoštefanjski ko-
ledniki, tepežkarji, bohinj-
ski otepovci, novoletni kole-
dniki in trikraljevski kole-
dniki.  Koledniki so bili va-
ški fantje, godci, ki so hodi-
li od hiše do hiše in prepe-
vali pesmi kolednice. S svo-
jimi obhodi  so združevali 
vas v skupnem prazniku. 
Tako bo tudi tokrat. Ob pre-
pevanju ljudskih koledni-
ških pesmi in ob ljudski 
glasbi godcev bodo koledni-
ki obudili stari običaj ter vo-
ščili sreče in zdravja v no-
vem letu. Za topel napitek 
bo poskrbljeno. 

Koledovanje v Cerkljah


