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Aleš Senožetnik

Šmartno – Februarja je vod-
stvo Doma Taber razveselila 
novica, da so pridobili kon-
cesijo za gradnjo dodatne 
enote, v kateri bo nastanje-
nih 48 oseb z demenco. »Za 
razširitev koncesije smo se 
odločili predvsem zato, ker 
je demenca bolezen v pora-
stu. Vse več prosilcev je de-
mentnih, v našem domu pa 
imamo za te stanovalce za-
gotovljenih le 18 mest,« 
nam je povedala direktorica 
doma Martina Martinčič, ki 
je dodala, da imajo v čakalni 
vrsti za sprejem na oddelek 
z demenco 180 oseb, tako da 
bojazni, da novega oddelka 
ne bi mogli zapolniti, ni. 
»Investicija bo predvidoma 
znašala 3,8 milijona evrov. 
Projektna dokumentacija je 
pripravljena, tako da gremo v 
vložitev gradbenega dovolje-
nja in nato čimprejšnjo izbi-
ro izvajalca del ter začetek 
gradnje,« nam je povedal cer-
kljanski župan Franc Čebulj. 
Časa za izgradnjo objekta pa 
je precej malo, saj je rok za 
začetek opravljanja dejavno-
sti že 31. decembra 2023. 
Poleg tega vodstvo Doma 
Taber čaka še en izziv – is-

kanje kadra, ki ga na tem 
področju primanjkuje. Za 
oskrbo 48 stanovalcev z de-
menco bodo namreč potre-
bovali 34 dodatnih delavcev. 
Ker gre za razmeroma sla-
bo plačano delo, v Tabru 
skupaj s cerkljanskim župa-
nom že iščejo možnosti, da 
bi zaposlenim, ki jih je epi-
demija covida-19 postavila 
pred še posebej težko preiz-
kušnjo, omogočili nekoliko 
višje plačilo.
Novico o dodelitvi koncesije 
so v Domu Taber proslavili 

tudi z obiskom Cerkljanskih 
gavnarjev, ki so stanovalcem 
s pesmijo popestrili dan, pa 
čeprav so si njihov nastop 
zaradi epidemioloških ukre-
pov lahko ogledali zgolj z 
balkonov. 
Na območju doma starostni-
kov v Šmartnem pa se tudi 
sicer obeta več novosti. Za-
sebni investitor je že prido-
bil gradbeno dovoljenje za 
gradnjo 70 oskrbovanih sta-
novanj, ki bodo umeščena 
ob kompleksu doma, zače-
tek gradnje pa je predviden v 

tem času. Drugi investitor 
bo zgradil manjšo zobozdrav-
stveno kliniko, v kateri bosta 
umeščeni tudi dve ordinaciji 
za fizioterapijo.
V prihodnje se obeta tudi 
nekoliko spremenjena vedu-
ta doma. Občina Cerklje bo 
namreč uredila zelenico 
pred domom. Del zemljišča 
bodo namenili dodatnim 
parkirnim prostorom, preo-
stanek pa bodo uredili v 
park, namenjen predvsem 
sprostitvi stanovalcev in nji-
hovih svojcev.

Pridobili koncesijo  
za dodaten oddelek
V Domu Taber so pridobili koncesijo za gradnjo dodatne enote za oskrbovance z demenco. Poleg tega 
bosta zasebna investitorja gradila tudi oskrbovana stanovanja ter manjšo kliniko, občina pa bo uredila 
park pred domom.

Tako bo videti dodatni oddelek za dementne osebe v Domu Taber. / Vir: AB Nadižar

Aleš Senožetnik

Cerklje – Kot smo na kratko 
poročali že v prejšnji izdaji 
Cerkelj pod Krvavcem, so 
cerkljanski gasilci v decem-
bru podpisali pogodbo o do-
bavi gasilskega vozila za re-
ševanje z višin s podjetjem 
Rosenbauer Slovenija. Tik 
pred novim letom pa so vo-
zilo tudi prejeli. Gre za pri-
lagojeno vozilo znamke 
Mercedes, na katero je mon-
tirano teleskopsko dvigalo z 
reševalno košaro za pet ga-
silcev z opremo in dovoljeno 
obremenitvijo do petsto ki-
logramov, ki omogoča tudi 
reševanje z nosili in oseb na 
invalidskem vozičku. Delov-
na višina dvigala znaša 34 

metrov, kar bo gasilcem 
omogočilo lažje in tudi 
mnogo bolj varno delo.
»Ob rasti poslovne cone ob 
letališču se v občini poveču-
je tudi število višjih stavb, ki 
jih bomo na ta način lažje 
dosegli. To vozilo nam bo 
pomagalo predvsem pri re-
ševanju z višin, gašenju di-
mniških požarov in ob dru-
gih nesrečah. Poleg tega pa 
bo zaradi košare bistveno 
varnejše tudi delo gasilcev,« 
nam je povedal Metod Kro-
par, poveljnik Gasilske zve-
ze Cerklje. Kropar ob tem 
poudarja, da nova pridobitev 
predstavlja tudi veliko odgo-
vornost, gasilce pa za uprav-
ljanje vozila usposabljajo.
 

Največja investicija 
za požarno varnost
Tik pred koncem leta je v Cerklje pripeljalo novo 
gasilsko vozilo s požarno lestvijo, ki predstavlja 
največjo investicijo v opremo cerkljanskih 
gasilcev.

Požarna lestev seže do višine štiriintrideset metrov. 

Občina  
pred novimi 
projekti
Z županom Francem 
Čebuljem smo se 
pogovarjali o projektih, ki 
občino čakajo v 
prihodnje. 
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OBČINSKE NOVICE

Zbirajo pomoč za 
ukrajinske begunce
Zbiranju pomoči za Ukrajino 
in ukrajinske begunce so se 
pridružili tudi v Cerkljah.
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AKTUALNO

Na srečanju z župniki
Na srečanju cerkljanskega 
župana in župnikov so se 
pogovarjali o vzdrževanju 
cerkva in tudi o pokopališki 
dejavnosti.
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ZANIMIVOSTI

Športniki na obisku
V Cerkjah so pred kratkim 
gostili mlade športnike iz 
hrvaškega Medulina in 
madžarskega Marcalija.
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ZADNJA

V Cerkljah širijo nabor 
storitev
Po dolgih letih so v Cerkljah 
v Hribarjevi vili ponovno na 
voljo okulistične storitve. 
Občina pa razmišlja tudi o 
obnovi in energetski sanaciji 
objekta.
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44. stran

Ne predstavlja 
si življenja 
brez glasbe
Damijan Močnik, zborovski 
dirigent in glasbeni pedagog 
iz Cerkelj, je prejemnik 
nagrade Prešernovega 
sklada.
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Cerklje pod Krvavcem je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

URED NI K
Aleš Senožetnik 

NOVINARJI: 
Alenka Brun, Igor Kavčič, Maša Likosar,  
Aleš Senožetnik

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

TEH NIČNI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl

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

Cerklje – Tudi v Cerkljah se 
je Župnijska karitas Cerklje 
skupaj z Občino Cerklje in 
društvom upokojencev pri-
družila akcijam zbiranja hu-
manitarne in materialne po-
moči za Ukrajino in ukrajin-
ske begunce, ki v tem času 
potekajo po številnih krajih. 
Prvič je zbiranje pomoči po-
tekalo v četrtek, 10. marca, 
na dvorišču župnišča v Cer-
kljah. Pri tem je pomagalo 
15 prostovoljcev Župnijske 
karitas Cerklje. Zbirali so 
hrano z daljšim rokom traja-
nja, higienske pripomočke, 
spalne vreče, posteljnino in 
zimske bunde. Skupaj so 
odpeljali 663 kilogramov 

hrane, oblačil in posteljnine. 
Kot je povedala tajnica cer-
kljanske Karitasa Albina 
Atlija, je bil med prvimi da-

rovalci za pomoč Ukrajini 
župan Franc Čebulj. V petek 
so prostovoljci cerkljanske 
Karitas odpeljali zbrano bla-

go do zbirnega centra škofij-
ske Karitas v Mengeš.
Tudi drugo zbiranje pomoči 
je potekalo na župnijskem 
dvorišču. Zbirali so trajne 
živilske izdelke, kot so 
moka, sladkor, riž, makaro-
ni, olje, voda, sokovi in kon-
zerve, ter higienske pripo-
močke: plenice (otroške in 
za odrasle), milo, šampone, 
vložke, toaletni papir. V 
zbirni center škofijske Kari-
tas Mengeš so odpeljali 615 
kilogramov hrane in higien-
skih pripomočkov.
Različne oblike zbiranja po-
moči bodo potekale tudi v 
prihodnje. Za pomoč be-
guncem pa je občinski svet 
na marčevski seji v rebalan-
su proračuna zagotovil tudi 
trideset tisoč evrov sredstev.

Zbirajo pomoč za 
ukrajinske begunce
Zbiranju pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce so se pridružili tudi v Cerkljah.

Skupinski posnetek prostovoljcev Župnijske karitas Cerklje, ki so zbirali pomoč za Ukrajince, in župana Občine Cerklje 
Franca Čebulja, ki je prav tako prispeval pomoč.

Prostovoljci Karitas Cerklje so bili zadovoljni tudi 
z drugo akcijo.

Janez Kuhar

Cerklje – Območno združe-
nje RKS OZ Kranj je letos 
organiziralo že pet krvoda-
jalskih akcij – dve v Kranju 
ter po eno v Preddvoru, 
Šenčurju in Cerkljah, sku-
pno se jih je udeležilo 875 
krvodajalcev. 
Letos bo združenje organizi-
ralo skupno dvanajst krvo-
dajalskih akcij. Peto teren-
sko krvodajalsko akcijo so v 
organizaciji RKS OZ Kranj 
in Komisije za krvodajalstvo 
ter prostovoljk in prostovolj-
cev KORK Cerklje v četrtek, 
3. marca, organizirali v pro-
storih Športne dvorane v 

Cerkljah na Gorenjskem, 
prišlo pa je kar 142 krvoda-
jalcev, kar je triindvajset več 
kot lani in je to odličen dose-

žek. Sicer bodo v občini Cer-
klje letos organizirali, kot 
pravi Vid Močnik, skupaj 
dve terenski krvodajalski ak-

ciji. Naslednja bo 29. sep-
tembra na isti lokaciji. 
Tako vsem udeležencem 
kot tudi krajevni organiza-
ciji v Cerkljah se je za uspe-
šno izvedeno akcijo zahvalil 
sekretar OZRK Kranj Mar-
jan Potrata. 
Največkrat je kri v cerkljan-
ski organizaciji Rdečega kri-
ža daroval Viktor Erzar, in 
sicer že 166-krat. Od znanih 
oseb pa je v četrtek kri daro-
val tudi velesovski župnik 
Slavko Kalan. Naslednja te-
renska krvodajalska akcija 
na območju RKS OZ Kranj 
bo v petek, 20. maja, v pro-
storih Gasilsko-reševalne 
službe v Kranju.

Znova darovali kri
Marca je v Cerkljah potekala krvodajalska akcija, ki se je je udeležilo 142 krvodajalcev. Naslednja bo 
na območju občine znova potekala konec septembra.
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Spoštovani!

Občina Cerklje na Gorenjskem bo v soboto, 9. aprila 2022, or-
ganizirala enodnevno čistilno akcijo z namenom, da se očisti 
čim večja količina v naravi odloženih odpadkov. Čistilna akcija 
bo potekala po celotni občini Cerklje na Gorenjskem. 

Vljudno vabim vse vaške skupnosti, svetnice in svetnike, šole, 
vrtce, športna, kulturna in druga društva ter skupine, vladne in 
nevladne organizacije, komunalna podjetja ter posameznike, 
da se vključite v očiščevalno akcijo.

Očiščevalna akcija se bo začela ob 9. uri in bo potekala do  
13. ure.

Vse informacije o zbiranju, odlaganju in odvozu odpadkov 
vam bodo posredovali koordinatorji (predsedniki VS in dru-
štev …) na običajnih zbirnih mestih.

Prepričan sem, da si vsi občani želimo urejenega okolja in da s 
svojo udeležbo na čistilni akciji prispevamo k večji čistoči na 
celotnem področju naše občine.

V času poteka čistilne akcije je treba upoštevati priporočila 
NIJZ v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem okužb z na-
lezljivo boleznijo COVID-19.  

Lepo vas pozdravljamo,  

Občina Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj

ŽUPAN

Aleš Senožetnik

Cerklje – V Občini Cerklje 
že dlje časa deluje projekt 
Prostofer, ki starejšim omo-
goča brezplačne prevoze do 
zdravnika ali drugih javnih 
ustanov. Uporabnikom je 
na voljo brezplačna telefon-
ska številka 080 10 10. Klic-
ni center za rezervacijo je 
odprt vsak delovnik med 8. 
in 18. uro. Prevozi se izvaja-
jo praviloma na relacijah v 
občini ali njeni bližnji okoli-
ci, izjema pa so zdravstvene 

ustanove, kjer je mogoč pre-
voz tudi do bolnišnic v širši 
regiji, npr. do bolnišnice na 
Golniku in na Jesenicah ali 
UKC v Ljubljani. Od nedav-
nega pa je projekt Prostofer 
povezan tudi z brezplačnimi 
prevozi Klinko Kavavalir-
jem, ki omogoča lažje dosto-
panje na območju UKC Lju-
bljana in onkološkega inšti-
tuta. Brezplačni prevoz lah-
ko naročijo na telefonski 
številki 041 504 400 vsak 
delovni dan med 6.30 in 
19.30 uro.

Prevozi za starejše
Prostofer je še vedno na voljo starejšim občanom 
Cerkelj. 
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Aleš Senožetnik

Med pomembnejšimi do-
godki zadnjih tednov je bila 
pridobitev koncesije za do-
daten oddelek za dementne 
osebe ob Domu Taber. 
Pridobitev koncesije za 
opravljanje institucionalne-
ga varstva v domovih za sta-
rejše je pomembna infor-
macija, ne le za Socialnovar-
stveni zavod Taber, ampak 
tudi za Občino Cerklje, ki je 
ustanoviteljica in lastnica 
doma. Oddelek, ki bo name-
njen osebam z motno de-
mence, je treba začeti gradi-
ti čim prej, saj je začetek 
opravljanja dejavnosti pred-
viden 31. decembra 2023. 
Ob tem pa velja omeniti, da 
bo na območju celotnega 
kompleksa kar nekaj novo-
sti. Zasebni investitor je pri-
dobil gradbeno dovoljenje za 
gradnjo 70 varovanih stano-
vanj, gradnjo, ki bo potekala 
levo ob vhodu v kompleks, 
bodo začeli v spomladan-
skem času. Drugi zasebni 
investitor pa je pridobil grad-
beno dovoljenje za zoboz-
dravstveno ordinacijo in dve 
ordinaciji za fizioterapijo.
Občina pa bo uredila tudi 
travnik pred Domom Taber. 
Del zemljišča bomo name-
nili dodatnim parkirnim 
prostorom, večina pa bo na-
menjena parku, ki bo polep-
šal veduto doma in bo nudil 
oddih stanovalcem in njiho-
vim svojcem.

Občinski svet je na zadnji 
seji obravnaval tudi reba-
lans proračuna, s katerim 
ste 30 tisoč evrov namenili 
pomoči ukrajinskim be-
guncem. Zakaj ste se odlo-
čili za ta korak?
Veliko mero solidarnosti ka-
žejo naši občani, ki so v mi-
nulih tednih že zbrali pre-
cejšnje količine hrane, higi-
enskih pripomočkov in to-
plih oblačil za pomoči po-
trebne. Prav pa je, da tudi 
občina po svojih zmožno-
stih pomaga ljudem, ki so se 
zaradi vojne znašli v stiski. 
Za zdaj smo se odločili, da 
polovico zneska nakažemo 
Slovenski karitas in tako za-
gotovimo, da bo denar zares 
prišel do beguncev pri nas 
in tudi do Ukrajincev, ki 
svoje države niso zapustili. 
Preostanek zneska pa bomo 
za zdaj zadržali za morebi-
tno pokrivanje stroškov za 
begunce v naši občini. Žu-
pnik Slavko Kalan je namreč 
v velesovskem samostanu 
že pred kratkim sprejel sto 
beguncev iz Ukrajine, ki so 
pri njem prenočevali na poti 
v Španijo. Zagotovo se bo 
tudi v prihodnje še zgodilo, 
da jih bo pot zanesla tudi 
skozi našo občino, zato je 
prav, da našim občanom, ki 
jim bodo pomagali, prisko-
čimo na pomoč. Za lažjo ko-

ordinacijo pomoči smo v 
tem času organizirali tudi 
sestanek s predstavniki Ka-
ritas, Civilne zaščite, lokal-
nih društev in z drugimi 
posamezniki, na katerem 
smo se dogovorili, na ka-
kšen način bomo v priho-
dnje koordinirali aktivnosti 
ob pomoči beguncem.
 
Kateri so bile še druge po-
membnejše spremembe v 
rebalansu?
Med drugim smo dodali 
sredstva za investicijo v iz-
gradnjo komunalne infra-
strukture na Cerkljanski 
Dobravi in za nakupe ze-
mljišč za izgradnjo cestne 
infrastrukture. 
Več sredstev smo namenili 
tudi Zavodu za turizem, 
predvsem zaradi organizaci-
je večdnevne prireditve Poz-
drav jeseni z gorenjskimi 
nageljni, ki jo nameravamo 
organizirati letos septem-
bra. V sklopu prireditve 
bomo občankam in obča-
nom podelili sadike gorenj-
skih nageljnov v mesecu 
maju.

Kdaj se bodo začela dela na 
Cerkljanski Dobravi?
Na razpis so se prijavili štir-
je ponudniki. Izbrani izvaja-
lec je družba Pirc Gradnje, 
d. o. o., Ljubljana. Gre za 2,1 
milijona evrov vredno inve-
sticijo, ki bo poleg gradnje 
Krvavškega vodovoda gotovo 
najpomembnejša investicija 
v nižinskem delu občine. Na 
Cerkljanski Dobravi bomo 
namreč zgradili kanalizacij-
sko omrežje, kjer bo treba 
na najnižji točki ob hudour-

niku Doblič zgraditi prečr-
pališče na Zalog, preko kate-
rega bo kanalizacija poveza-
na s centralno čistilno na-
pravo v Domžalah, ter tudi 
prevezavo vodovoda na Kr-
vavški vodovod.

Kateri drugi projekti še pote-
kajo v občini?
Pripravljamo razpis za izbi-
ro izvajalca del za izgradnjo 
kanalizacije in vodne infra-
strukture na Štefanji Gori. 
Šlo bo za zahteven projekt, 
kjer bo treba zaradi strmih 
pobočij pravilno usidrati 
cevi, da jih ne bi ogrozili 
morebitni plazovi. 
Zelo pomemben projekt, ki 
ga bomo začeli v aprilu, so 
tudi preplastitve občinskih 
cest. Za to imamo namenje-
nih 1,5 milijona evrov. Večji 
del sredstev bomo namenili 
za rekonstrukcijo ceste 
Grad–spodnja postaja žični-
ce, ker je cesta že zelo dotra-
jana tudi zaradi gradnje Kr-
vavškega vodovoda. 
Zaključujemo izgradnjo 
pločnikov v Zalogu, v vasi 
Adergas bomo ob samosta-
nu prenovili in povečali par-
kirišče, zgradili pločnik ter 
uredili cestišče. 
To so glavni projekti, od ka-
terih bodo nekateri zaključe-
ni letos, drugi pa v priho-
dnjih letih. Prav v tem času 
pa pripravljamo tudi doku-
mentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za 
izgradnjo dodatnih štirih 
učilnic in treh kabinetov v 
cerkljanski osnovni šoli. 
Upam, da se gradnja čim 
prej začne, saj šola nujno 
potrebuje dodatne prostore.

Kako pa poteka priprava 
projekta za gradnjo kanali-
zacije v visokogorskem delu 
občine?
Sredi aprila bomo vložili vlo-
go za izdajo gradbenega do-
voljenja za kanalizacijo, ki 
bo potekala od zgornje po-
staje žičnice, mimo Jezerc in 
skozi vasi Šenturška Gora, 
Apno, Ravne, Stiška vas in 
Ambrož, vključno z vsemi t. 
i. turističnimi zaselki. 
Naslednja naloga občine pa 
je, da poskuša za projekt 
pridobiti tudi nepovratna 
kohezijska sredstva. Pred 
kratkim sem že imel sesta-
nek z ministrom za razvoj 
in evropsko kohezijsko po-
litiko Zvonkom Černačem 
in ministrom za okolje in 
prostor Andrejem Vizja-
kom. Kot je znano, namreč 
zaradi premajhnega števila 
agromelioracijskih popula-
cijskih enot po veljavnih 
kriterijih ne bi mogli kandi-
dirati za evropska sredstva, 
čeprav gre za projekt na vo-
dovarstvenem območju. 
Kot smo ugotovili, imajo 
podobne primere še v neka-
terih drugih občinah, zato 
so državne institucije v Bru-
selj posredovale prošnjo, da 
te primere obravnavajo po-
sebej in upravičencem 
omogočijo črpanje kohezij-
skih sredstev. S tem bomo 
namreč lahko zgradili kana-
lizacijo in na ta način zašči-
tili svoje vodne vire na tem 
območju. Po mojem mne-
nju bo to namreč eden po-
membnejših projektov v 
naši občini, saj bo projekt 
presegal vrednost več kot 
10 milijonov evrov. Naj 

omenim, da je bila Občina 
Cerklje ob ustanovitvi na le-
stvici razvitosti na 136. me-
stu med skupaj 154 občina-
mi, danes pa je med prvimi 
tremi v državi in prva na 
Gorenjskem. Nekateri nam 
sicer očitajo, da bi projekt 
že moral biti zgrajen, ven-
dar je bilo treba kanalizacij-
ski sistem skupaj s čistilni-
mi napravami najprej zgra-
diti v nižinskem delu obči-
ne, šele nato pa v hribovi-
tem delu občine. Razlog za 
odločitev za izgradnjo kana-
lizacijskih sistemov na ni-
žinskem območju občine je 
bilo možno črpanje EU-
-sredstev. Poleg tega naj 
omenim, da odgovorni na 
ministrstvu niso bili naklo-
njeni temu projektu.  
V preteklosti na državnem 
nivoju ni bilo pravšnje pod-
pore za tako drago investici-
jo, za katero je ministrica 
ocenila, da ne potrebujemo 
»Boeinga 707«. Danes je ta 
projekt torej bistveno bolj 
realen, kot pa je bil pred leti, 
ko občina ni imela možnosti 
za tako veliko investicijo.

Kako poteka gradnja Krvav-
škega vodovoda?
Na projektu trenutno dela 
pet gradbenih ekip. Ena iz-
vaja dela na prevezavah na 
sekundarni del vodovoda v 
Češnjevku, druga na odseku 
Nasovče–Lahovče, tretja na 
zaključni fazi ultrafiltracij-
skega sistema, četrta se 
ukvarja s prevezavo primar-
nega dela vodovoda na ultra-
filtracijski sistem, peta pa 
gradi vodohran nad Domom 
Taber. Kot je znano, 900 
kubičnih metrov velik vodo-
hran gradimo na drugi loka-
ciji, kot je bilo prvotno mi-
šljeno, kjer pa se soočamo z 
nekaterimi težavami zaradi 
zasipanja terena in tudi co-
vidsituacije, ki je izvedbo 
projekta podaljšala.
Sicer pa dela potekajo po no-
vem terminskem planu. 
Ravno pred kratkim smo 
podpisali aneks k pogodbi, s 
katero smo rok za dokonča-
nje podaljšali do 7. novem-
bra, tako da bomo imeli do-
volj časa za njegovo dokon-
čanje. S strani države smo 
pred novim letom prejeli 
tudi 3,5 milijona evrov nepo-
vratnih sredstev, naslednjo 
odobritev zahtevka pričaku-
jemo v kratkem, najverje-
tneje že v začetku aprila. 
Počasi se umirjajo tudi teža-
ve, ki smo jih imeli zaradi 
neplačevanja računov s stra-
ni nekaterih sosednjih ob-
čin. Občine med seboj sedaj 
z nepovratnimi sredstvi za-
piramo še odprte terjatve. 
Občinski svet je na zadnji 
seji obravnaval tudi predlog 
izvensodne poravnave z Ob-
čino Komenda, s katero smo 
se dogovorili, da jim ne za-
računamo zamudnih obre-

sti, poravnati pa so morali 
odvetniške storitve. Občine 
so se torej očitno začele za-
vedati, da gradimo projekt, 
ki nam je vsem v korist. 

V nekaterih okoliških obči-
nah v tem času gradijo tudi 
kolesarske povezave. Kako 
je s tem v Cerkljah?
Pred kratkim sem pri pri-
stojnih ponovno odprl vpra-
šanje, kako je s kolesarskim 
državnim omrežjem na ob-
močju naše občine in obmo-
čju okoliških občin. Dejstvo 
je namreč, da bo v prihodnje 
treba zgraditi kvalitetne ko-
lesarske povezave in da bo 
treba več delati na državni 
kolesarski mreži. V zahodni 
kohezijski regiji imamo za 
tovrstne projekte na razpola-
go le do 40 odstotkov maksi-
malne višine projekta za čr-
panje evropskih sredstev, 
kar je manj kot v vzhodni 
kohezijski regiji, čeprav 
imajo tam kolesarsko 
omrežje bistveno bolje raz-
vito kot na Gorenjskem. 
Prav je, da čim prej stopimo 
skupaj in se lotimo dela. 
Zato že v kratkem načrtuje-
mo sestanek županov občin 
Komende, Vodice, Kranj, 
Šenčur in Preddvor, skupaj 
s predstavniki regionalnih 
razvojnih agencij BSC in 
LUR, katerega namen bo, da 
skupaj rešimo vprašanje 
gradnje in financiranja kole-
sarskega omrežja. Nekaj 
predlogov smo občine že 
pripravile, konkretnih tras, 
kjer naj bi kolesarske poti 
potekale, pa s strani direkci-
je za infrastrukturo, ki je za 
to pristojna, še nismo dobili. 
Če bo vse potekalo po načr-
tu, bi lahko v naslednjih šti-
rih letih začeli gradnjo. 

V Hribarjevi vili je po no-
vem tudi okulist. Kakšni pa 
so načrti z drugimi prostori?
V pritličju je na voljo še sto 
kvadratnih metrov velik pro-
stor z vrtom, ki bi bil prime-
ren za gostinski lokal oz. 
kavarno. Pridobili smo tudi 
že mnenje zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, ki ta-
kšnemu predlogu ne na-
sprotuje. Poleg tega je pod-
jetje Triada, ki je v vili pred 
kratkim odprlo optiko in 
okulistiko, zainteresirano 
tudi za odprtje oftalmološke 
ordinacije. Ali bo to v vili ali 
pa na kateri drugi lokaciji v 
občini, pa je še prezgodaj 
reči.
Poleg tega pa v kratkem na-
črtujemo tudi obnovo oken, 
vrat in lesenega dela t. i. 
Hribarjeve kadilnice. S tem 
bomo objekt osvežili, hkrati 
pa ga vsaj delno tudi že 
energetsko sanirali. Glede 
na to, da gre za kulturni spo-
menik državnega pomena, 
pričakujem, da bomo za in-
vesticijo prejeli tudi nepo-
vratna državna sredstva.

Občina pred novimi projekti
V tokratnem pogovoru smo se z županom Francem Čebuljem dotaknili aktualnih in prihajajočih projektov pa tudi odziva občine in občanov na vojne 
razmere v Ukrajini.

Župan Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl
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Obveščamo vas, da je na spletni strani www.cerklje.si v ru-
briki »Novice in objave/Javni razpisi, natečaji …« objavljen 
Javni razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem v letu 2022.

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/28 15 800
E-pošta: obcinacerklje@siol.net 
Spletni naslov: www.cerklje.si

Na podlagi 4., 5., 7., 8., 9. in 10. člena Odloka o podeljeva-
nju priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2016) Komisija za na-
grade in priznanja objavlja

R A Z P I S
ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV  

PRIZNANJ OBČINE CERKLJE NA  
GORENJSKEM V LETU 2022

Občina Cerklje na Gorenjskem po določilih Odloka o pode-
ljevanju priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem podeljuje 
priznanja občanom pa tudi drugim osebam in organizaci-
jam ter pomembnim gostom občine, ki so s svojim delom 
v občini ali izven nje pomembno prispevali k razvoju in 
ugledu Občine Cerklje na Gorenjskem. 

Priznanja Občine Cerklje na Gorenjskem se podeljujejo 
praviloma na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku 
Občine Cerklje na Gorenjskem, 23. septembra.

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ski in moški spol. 

Nagrada Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
občanom, skupinam občanov, društvom ter drugim orga-
nizacijam in skupnostim, ki v občini zaslužijo splošno pri-
znanje in odlike za izredne uspehe pri delu, za zgledna 
dejanja ter dosežke, ki imajo poseben pomen za razvoj 
občine kot aktualen odziv na dosežke in uspehe na posa-
meznih področjih dela in ustvarjanja. 

Sredstva za izplačilo dodeljene nagrade so zagotovljena v 
proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 64/2021).

Velika plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in 
skupnostim ter društvom za dolgoletno uspešno in ustvar-

jalno delo, izredno življenjsko delo, za vrhunske uspehe ter 
vidne dosežke trajnejšega pomena, ki so pomembni za 
razvoj in ugled Občine Cerklje na Gorenjskem ter so s po-
sebnimi delovnimi prizadevanji v daljšem časovnem ob-
dobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, 
blaginji, ugledu in razvoju Občine Cerklje. 

Mala plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in 
skupnostim ter društvom za prizadevanje in požrtvoval-
nost pri razvijanju in utrjevanju ugleda in razvoja Občine 
Cerklje na Gorenjskem ter za pomembne dosežke in uspe-
he v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje 
ustvarjalno delo.

Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
občanom, skupinam občanov, zavodom, društvom in dru-
gim pravnim osebam za dosežene uspehe v korist družbe-
ne skupnosti na posameznih področjih dela in ustvarjanja, 
za ravnanja in dejanja, ki so z gospodarskega, družbenega, 
kulturnega in socialno-humanitarnega vidika ocenjeni kot 
pozitivni dosežki. 
Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem je lahko podelje-
no tudi posmrtno. Posmrtno priznanje se vroči družinske-
mu članu po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma po-
svojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, 
bratje in sestre.

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev občinskih 
priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem so lahko občani, 
politične stranke, podjetja, zavodi, društva ter druge orga-
nizacije in skupnosti z območja občine Cerklje na Gorenj-
skem.

Predlog oz. pobuda za podelitev nagrade in priznanj 
mora vsebovati:

•  ime in priimek oz. naziv ter naslov pobudnika oziroma 
predlagatelja,

•  ime in priimek oz. naziv ter naslov predlaganega preje-
mnika priznanja, 

•   obrazložitev predloga oz. pobude, 
•  morebitna dokazila, ki potrjujejo dejstva v dani obrazlo-

žitvi. 

Rok za oddajo predloga: 17. MAJ 2022 
Izpolnjen in podpisan obrazec s pripisom »Priznanja 2022« 
posredujte na naslov: 
Občina Cerklje na Gorenjskem, Komisija za nagrade in 
priznanja, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Go-
renjskem, in v obliki Word dokumenta po elektronski pošti 
na naslov: obcinacerklje@siol.net. 

Številka: 032-13/2018-64
Datum:    22. 3. 2022
 Predsednik komisije
 JOŽE IPAVEC l.r.

Priloga:
1. Predlog za podelitev priznanja – Obrazec

Aleš Senožetnik

Cerklje – Upravičencem je 
tudi na območju občine Cer-
klje na voljo E-oskrba. Gre 
za socialnovarstveno stori-
tev socialnega servisa, ki sta-
rejšim, invalidom in kronič-
nim bolnikom omogoča sa-
mostojnejše in varnejše ter 
neodvisno gibanje v doma-
čem okolju. Zagotavlja 24-
urno povezavo z asistenč-
nim centrom oz. zdravstve-
nim osebjem in organizaci-
jo pomoči, če jo uporabniki 
potrebujejo. Uporabnik E-
-oskrbe lahko asistenčni 
center na pomoč pokliče 24 
ur na dan in vse dni v letu, 
in sicer s preprostim priti-
skom na gumb varovalnega 
telefona, ki je nameščen v 
njegovem domu, ali s priti-
skom na gumb za klic na 
pomoč na zapestnici, ki jo 
ima vedno pri sebi. Poleg 

zapestnice uporabnik prej-
me tudi mobilni detektor 
gibanja na obesku, ki ima 
prav tako poseben gumb za 
proženje klica na pomoč, 
hkrati pa detektor tudi sa-
modejno zazna padec in ob 
tem sproži klic v asistenčni 
center. 
Zainteresirani lahko pokli-
čejo brezplačno številko 080 
12 13 ali pošljejo sporočilo 
na eoskrba@telekom.si. In-
formacije so na voljo tudi 
pri Zvezi društev upokojen-
cev Slovenije.
Storitev izvaja družba Tele-
kom Slovenije, s konzorcij-
skim partnerjem Zvezo dru-
štev upokojencev Slovenije. 
Slovenija je sredstva prido-
bila od Evropskega socialne-
ga sklada in virov React-EU, 
tako da je storitev za pet ti-
soč upravičencev do 30. sep-
tembra prihodnje leto brez-
plačna.

Za večjo varnost
Na vojo je brezplačna storitev E-oskrba, ki 
omogoča varnejše življenje v domačem okolju.

Vrhovje, Cerkljanska Dobrava – V nedeljo bodo zaradi kole-
sarske dirke, ki bo potekala na območju cerkljanske občine 
in sosednjih občin Komenda in Kamnik, med 10.45 in 16. 
uro občasne popolne zapore nekaterih cest. Na območju 
občine Cerklje bodo zapore potekale na relaciji Tunjice–Vr-
hovje–Cerkljanska Dobrava–Komendska Dobrava. A. Se.

Zapora zaradi kolesarske dirke

»V prihodnjih tednih bomo 
naredili načrt šolanja, ki ga 
zagotavlja podjetje Rosenba-
uer in je tudi vključeno v 
ceno vozila, nato pa bomo 
ploščad poskušali čim več-
krat uporabiti v izobraževal-
ne namene in seveda tudi 
pri intervencijah, kadar bo 
potrebno, da se še v garan-
cijski dobi pokažejo morebi-
tne napake,« je ob prihodu 
vozila povedal Kropar.
Vozilo, ki je doslej služilo 
kot testno vozilo podjetja 
Rosenbauer, ki ga je upora-
bljalo na sejmih, je staro 
pet let, stalo pa je 540 tisoč 

evrov. Občina je v dveh le-
tih za vozilo prispevala oko-
li 350 tisoč evrov, dobrih 
110 tisoč je bilo zbranih v 
okviru gasilske zveze, preo-
stanek pa predstavljajo do-
natorska in druga prosto-
voljna sredstva. »Zavedam 
se, da je župan odgovoren 
za požarno varnost v občini, 
zato gasilcem vedno pri-
sluhnemo. Investicija te-
melji na dolgoletnem zau-
panju do posameznikov v 
gasilstvu in gasilskih dru-
štev na čelu s PGD Cerklje, 
ki je eno najbolje opremlje-
nih pri nas, kar priznavajo 
tudi mnogi, ki se spoznajo 
na gasilstvo. Hkrati pa je ta-

kšna investicija tudi dobra 
spodbuda za vse generacije, 
ki šele prihajajo,« pa je de-
jal cerkljanski župan Franc 
Čebulj.
Predsednik cerkljanske ga-
silske zveze Blaž Kaplenik 
meni, da bo vozilo dolgo 
služilo svojemu namenu. 
»Takšna vozila lahko brez 
težav funkcionirajo tudi tri-
deset in več let, naše pa je 
še relativno novo, tako da 
računamo, da nam bo služi-
lo brez večjih težav. V pri-
meru softverskih napak 
opreme pa nam proizvaja-
lec lahko nudi tudi popravi-
lo na daljavo,« pravi Kaple-
nik, ki dodaja, da se za pri-

hodnost gasilstva na cer-
kljanskem ne gre bati. Ga-
silsko društvo v Cerkljah 
ima namreč okoli 35 uspo-

sobljenih operativcev, na 
Zgornjem Brniku jih je 25, 
preostalih šest društev pa 
jih ima po okoli 15. Takšna 

investicija pa je tudi dobra 
spodbuda za prihodnje ge-
neracije, da se pridružijo 
gasilskim vrstam.

Največja investicija  
za požarno varnost
31. stran

Vrednost vozila znaša več kot pol milijona evrov. 

Metod Kropar, Blaž Kaplenik, župan Franc Čebulj in 
poveljnik Civilne zaščite Marjan Luskovec 

torek, 5. aprila 2022Cerklje pod Krvavcem, 
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Postani
poštar

Poskeniraj 
kodo in pošlji  
prošnjo.

Če si raje na terenu kot  
v pisarni, se nam pridruži.  
Izberi dinamično in  
zanesljivo službo.
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Janez Kuhar

Cerklje – Cerkljanski župan 
Franc Čebulj se je pred ne-
davnim sestal z župnikom 
mag. Jernejem Marenkom iz 
Župnije Cerklje in župni-
kom Slavkom Kalanom iz 
Župnije Velesovo. Glavni na-
men sestanka je bila izme-
njava informacij o poteku 
vzdrževalnih del na objektih 

sakralne kulturne dediščine, 
o višini sredstev, ki jih obči-
na v letošnjem proračunu 
namenja za sofinanciranje 
obnove in vzdrževanje sa-
kralnih objektov, in o mo-
žnostih pridobitve potrebnih 
sredstev na državni ravni.
Župan Franc Čebulj je lani 
objavil javni razpis za sofi-
nanciranje obnove in vzdr-
ževanja sakralnih objektov 
na območju občine v višini 
35.000 evrov proračunskih 
sredstev, ob pogoju, da prija-
vitelj zagotovi najmanj pet-
deset odstotkov lastnih sred-
stev proračunske vrednosti 
projekta. Župnija Cerklje je 
uspešno kandidirala za ne-
povratna sredstva na podro-
čju obnovitvenih del podru-
žnične cerkve sv. Marije 
Magdalene na Pšati za me-
njavo strešne kritine in pre-
nove strehe ter za projekt 

obnovitvenih del na podru-
žnični cerkvi sv. Martina v 
Šmartnem za sanacijo ob-
stoječe meteorne kanalizaci-
je in vgradnje drenaže okoli 
objekta. Obnovi je občina 
namenila sredstva v višini 
13.700 evrov, skupna vre-
dnost obeh projektov pa zna-
ša približno 30.000.00 
evrov. Na podlagi pooblasti-
la, ki ga je podala Župnija 

Velesovo, je občina uspešno 
kandidirala za nepovratna 
sredstva na področju obnove 
nepremične kulturne dedi-
ščine, ki jo bo v letih 2021 in 
2022 sofinancirala tudi dr-
žava. Sredstva so namenjena 
za projekt Restavriranje 
stranskih oltarjev sv. Jožeta 
in sv. Vincencija Fererskega 
v cerkvi Marijinega oznanje-
nja v Adergasu. Vrednost 
prenove obeh oltarjev znaša 
125.000 evrov, od tega je 
lani ministrstvo za kulturo 
prispevalo nekaj manj kot 
40.000 evrov, Občina Cer-
klje pa je (bo) v letih 2021 in 
2022 prispevala sredstva v 
višini 85.000 evrov. Pred-
stavnika župnijskih uradov 
na območju občine Cerklje 
upata, da bo občina v priho-
dnje, ob objavi javnega raz-
pisa, sredstva namenila za 
obnovitvena dela cerkve Sve-

tega Duha v Češnjevku in za 
zunanjo obnovo cerkve sv. 
Matija v Zalogu pri Cerkljah.
Na srečanju je beseda nane-
sla tudi na pokopališko de-
javnost. Državni zbor je na-
mreč s sprejetjem zakona o 
pogrebni in pokopališki de-
javnosti določil, da pokopali-
ško dejavnost, ki obsega 
upravljanje ter urejanje po-
kopališč, zagotavlja občina. 
Pokopališče na Trati pri Ve-
lesovem in na Šenturški 
Gori občina že ureja, na 
podlagi pogodb z župnijski-
mi uradi Cerklje in Velesovo 
pa bo v upravljanje postopo-
ma prevzela tudi pokopali-
šča v Lahovčah, na Spo-
dnjem Brniku in Cerkljah.
Pokopališče na Trati pri Ve-
lesovem in na Šenturški 
Gori občina že ureja, na 
podlagi pogodb z župnijski-
mi uradi Cerklje in Velesovo 
pa bo v upravljanje postopo-
ma prevzela tudi pokopali-
šča v Lahovčah, na Spo-
dnjem Brniku in v Cerkljah. 
Župan Občine Cerklje na 
Gorenjskem Franc Čebulj 
pa je v ponedeljek, 14. febru-
arja, na tradicionalnem po-
novoletnem sprejemu v Go-
stilni Zajc v Lahovčah gostil 
duhovnike župnij Velesovo 
in Cerklje, ki delujejo na ob-
močju občine Cerklje. Sre-
čanja so se udeležili župnika 
Slavko Kalan (župnija Vele-
sovo) in mag. Jernej Marenk 
(župnija Cerklje), prelat Sta-
nislav Zidar (Lahovče), du-
hovni pomočnik v Zalogu 
Tone Marinko ter Martin 
Leban, kaplan v župnijah 
Cerklje in Šenčur. Županu 
Francu Čebulju so se zahva-
lili za ves posluh, razumeva-
nje, medsebojno sodelova-
nje ter finančno pomoč pri 
vzdrževanju sakralnih 
objektov in spomenikov 
zgodovinske kulturne dedi-
ščine. Takšnega sodelovanja 
si po njihovih besedah želijo 
tudi v prihodnje. 

Na srečanju z župniki
Na srečanju cerkljanskega župana in župnikov so se pogovarjali  
o vzdrževanju cerkva in tudi o pokopališki dejavnosti.

Župan na srečanju s cerkljanskimi duhovniki 

Nataša Ovsenek

Cerklje – Svoje intimne po-
glede na bogato in posebno 
življenje ter tragično usodo 
Ksenije in Rada nam je ne-
kega zimskega večera odsti-
ral Radov nečak, Peter Hri-
bar. Njegova osebna izpoved 
je na nas pustila močan vtis. 
Ta intenzivna izkušnja bo 
odlična podlaga za vrhunsko 
interpretacijo našim turi-
stom. Dane Novak nam je 
pokazal Borštnikovo domači-
jo, neobrušen biser v Cer-
kljah. Iz stare hiše veje duh 
preteklosti, ki se za zdaj še 
sramežljivo spogleduje z raz-
ličnimi idejami, kaj in kako 
naprej. V kovačnici smo si 
skovali vsak svojega Naceta. 
Kmečko-čebelarski muzej je 
vedno prava paša za oči. 
Franci Strupi nam je o svojih 
muzealijah pripovedoval s 
tako ljubeznijo, da nam je v 
mrzlem februarskem večeru 
vseeno grel in božal naše 

duše. Ob izvrstnih flancatih 
smo se vsi strinjali, da so viri 
informacij v literaturi eno, 
osebne zgodbe, pripovedi in 

pričevanja pa tista skrivna 
začimba, s katero lahko kla-
sična vodenja postanejo do-
bre zgodbe.

Lokalni vodniki  
nadaljujejo izobraževanja
Pozimi lokalne vodnice in vodniki niso počivali, vsaj kar se tiče področja 
izobraževanj in pridobivanja novih znanj. 

Lokalne vodnice in vodniki so se ustavili tudi na 
Borštnikovi domačiji. / Foto: Zavod za turizem Cerklje
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Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

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

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

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s. p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

Tel., faks: 04 25 21 615, GSM: 031 648 917, e-pošta: serviltra@gmail.com
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

USTNA HIGIENA 
JANA STRGAR S.P.

051 304 355
oralna.higiena@gmail.com

 Čiščenje zobnega kamna
 Peskanje
 Zdravljenje parodontalne bolezni
 Beljenje zob

V prostorih zobne ordinacije dr. Fabjan, 
Poslovna cona A 32, 4208 Šenčur.
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Irena Zajec

Cerklje – Korono smo že 
skoraj pustili za sabo, v br-
stenju pomladi smo se po-
novno začeli spogledovati z 
brezskrbnostjo in sprošče-
nostjo, ki ju v polnosti že 
dolgo ni bilo med nami, po-
tem pa je človek v svoji no-
rosti spet, kot že tolikokrat v 
zgodovini, poskrbel za strah, 
za skrb, za trpljenje, obup, 
bolečino …
Ko gledamo prizore na ekra-
nih, upamo, da se bomo 
zbudili iz nočne more, ker 
vseh teh grozot v tem času 
in prostoru res ne bi smelo 
biti. Vendar nočne more 
sploh ni bilo, vse je še pre-
več resnično in obupani 
obrazi iz ekranov so že tukaj 
med nami, slišimo in vidi-
mo njihove solze in stiske, 
ko vse puščajo za sabo in 
prihajajo v neznano.
Tudi na DMC-ju ne more-
mo mimo tega. Pogovarja-

mo se o stvareh, ki se doga-
jajo, o tem, kaj jaz lahko 
naredim za mir, kako lahko 
jaz pomagam.
Nismo vsemogočni, ne mo-
remo ustaviti vojne, ne mo-
remo rešiti vseh ljudi. Lahko 
pa gradimo mir med nami, 
lahko odpremo svoja srca, 
svoje domove, ponudimo 
svoje roke, damo nekaj svo-
jega, vključimo v našo druž-
bo kakšen nov obraz, poma-
gamo vsak po svojih močeh.
Sicer pa nadaljujemo usta-
ljene vsebine. Za otroke in 
mlade pripravljamo učno 
pomoč po dogovoru, ustvar-
jalne delavnice (četrtek med 
16. in 18. uro), igralne urice 
za otroke, ki ne obiskujejo 
vrtca (petek med 10. in 
11.30), študentsko pogovor-
no skupino (nedelja med 19. 
in 21. uro), mladinsko pogo-
vorno skupino (sobota med 
19. in 21. uro), druženje (so-
bota med 20. in 23. uro).
Za odrasle: angleščino (to-

rek med 19. in 20. uro), 
nemščino (četrtek med 18. 
in 19. uro), italijanščino (to-
rek med 18.10 in 19.30, 
Zoom), slovenščino za tujce 
(ponedeljek med 10. uro in 
11.30 in petek med 10. uro 
in 11.30), računalništvo (sre-
da med 19. in 20. uro – na-
daljevalni – Zoom; četrtek 
med 19. in 20. uro – osnov-
ni – v živo), mamice na po-
rodniškem dopustu (petek 
med 10. uro in 11.30).
V februarju in marcu smo 
imeli Šolo za starše, ki jo je 
vodila zunanja izvajalka, 
družinska terapevtka Anja 
Grilc. Srečali smo se petkrat 
in se konkretno dotaknili 
sebe kot staršev. 
Če vas kaj zanima, nas lah-
ko tudi pokličete: 041 945 
604. 
Za svetovanje pri družin-
skem terapevtu dr. Janezu 
Sečniku se lahko naročite 
po e-pošti dmc.svetovanje@
gmail.com.

V mesecu februarju se je že 
povsem prebudila tudi naj-
bolj glavna ekipa Oratorija 
2022, v marcu pa smo že 
imeli prvi sestanek za ani-
matorje. Oratorij bo letos 
od 4. julija do 9. julija. Vsi 
mladi, ki bi želeli biti del 
tega čudovitega tedna v 
Cerkljah, se še vedno lahko 
pridružijo animatorski sku-
pini. Tisti, ki ste že bili ani-
matorji, veste, da je »super 
fajn« biti zraven, tisti, ki pa 
še niste bili, pa pridite in 
poglejte. Potem ne boste 
hoteli stran! Prijavnico naj-
dete na FB in Instagramu 
Oratorija Cerklje. 
Ker imamo na DMC kar 
precej potreb za osnovno-
šolsko učno pomoč, vabi-
mo nove prostovoljce tudi v 
te vrste. Če imate uro ali 
dve časa na teden, ki bi jo 
bili pripravljeni podariti 
otroku z učnimi težavami, 
vas bomo veseli, otroci pa 
tudi.

Pomlad v DMC
Naše obraze že boža toplo pomladno sonce, prebujamo se tudi v društvih in se veselimo plakatov, ki 
nas prijazno vabijo, da spet pridemo skupaj. Tudi v pomladnih mesecih pripravljamo vrsto aktivnosti.

Varna hiša Gorenjska

Cerklje – Otroci Marijinega 
vrtca v Cerkljah na Gorenj-
skem in njihove vzgojiteljice 
so v februarju, ki so ga opre-
delili kot kulturnega, zbirali 
knjige. Del zbranih knjig so 
namenili tudi otrokom, ki so 
nameščeni v Društvu za po-
moč ženskam in otrokom 
žrtvam nasilja Varna hiša 
Gorenjske (v materinskem 
domu in varni hiši). V petek, 
18. marca, sta predstavnici 
društva obiskali vrtec in pre-
vzeli knjige. Otroci so ju raz-
veselili z veliko škatlo lepih 
knjig ter obisk nadgradili še 
z nekaj odpetimi pesmica-
mi. Z veseljem sta jim razlo-
žili, v kakšnih primerih se 
otroci znajdejo v naših pro-
gramih in kakšne so njihove 
stiske ter česa se tudi oni ve-
selijo. Ker morajo zamenjati 
okolje, gredo zelo radi v nov 
vrtec, kjer najdejo nove prija-
telje in nove dogodivščine. 

Zahvaljujemo se vzgojitelji-
cam in pomočnicam vzgoji-
teljic, ki z otroki v vrtcih 
spregovorijo tudi o manj 

prijetnih temah, kot je npr. 
odhod od doma v materin-
ski dom ali v varno hišo. 
Hvala, ker otroke vzgajate v 

duhu sočutja do sočloveka 
in pripravljenosti na pomoč 
ljudem v stiski, še posebno 
otrokom.

Zbirali knjige

V Marijinem vrtcu so februar posvetili zbiranju knjig. / Foto: arhiv Varne hiše Gorenjska

Aleš Senožetnik

Cerklje – V torek, 24., in sre-
do, 25. maja, vas učenci in 
mentorice Osnovne šole Da-
vorina Jenka vabijo na 22. 
dobrodelni koncert Podarim 
ti pesem. Obakrat bo priredi-
tev ob 19. uri v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika v 
Cerkljah. Vsi vas že nestrpno 
pričakujejo. Pridite, zopet bo 
prijetno v njihovi družbi. 

Vabijo na koncert Podarim ti pesem
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e-mail: kamnosestvo.ster@t-2.si
e-mail: kamnosestvo.ster@t-2.si

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

Marko Andrej, s. p., Zgornji Brnik 125
Telefon: 04/25 22 701, GSM: 041/519 870

Načrtovanje in urejanje vrtov, parkov ...
 sejanje trave in polaganje travne ruše

 sajenje in obrezovanje grmičevja  
 strojno zračenje trate

 obrezovanje sadnega drevja 

 Jerovšek Primož, s. p. 

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

Igor Kavčič

Pred nedavnim smo v Kozi-
novi dvorani Slovenske fil-
harmonije prisluhnili prvi 
izvedbi skladbe Passio Anno 
Domini MMXXI (Pasijon v 
letu Gospodovem 2021), za 
katero ste napisali novo par-
tituro v zadnjem letu; prvo-
tno verzijo za simfonični 
orkester ste predelali za pre-
cej nenavadno zasedbo. 
Kako je moč primerjati dolg 
aplavz premierne publike z 
nagrado Prešernovega skla-
da, ki ste jo prejeli dober 
mesec pred tem? 
Aplavzov po prvih izvedbah 
skladb sem vajen, saj se jih 
je nabralo veliko in na neki 
način pomenijo zaključek 
ustvarjalnega procesa. Note, 
zapisane na papirju, šele z 
izvedbo doživijo svoje roj-
stvo, kar je za skladatelja za-
res pravo veselje. Prvič pri-
sluhniti svojemu celovečer-
nemu delu za soliste, zbor, 
pet tolkalcev, klavir, orgle, 
sintetizator in bas kitaro je 
bilo tudi zame doživetje, ko 
sem znova doživljal ustvar-
jalni proces ob poglabljanju 
v vsebino pasijona in bil ga-
njen ob doživeti interpreta-
ciji izvajalcev. 
Aplavz ob podelitvi nagrade 
Prešernovega sklada se zgo-
di samo enkrat v življenju, 
zato se me je dotaknil na po-
seben način. Srce mi je raz-
bijalo kot še nikoli prej, pa 
sem velikokrat stal na diri-
gentskem podiju v Cankar-
jevem domu.  

Nagrado Prešernovega skla-
da ste prejeli za ustvarjalni 
opus vokalne in vokalno-in-
strumentalne glasbe v za-
dnjih treh letih, kaj lahko pa 
bi jo okrepili z vašo bogato 
skladateljsko zakladnico 
skoraj treh desetletij …  
Če ne bi bilo petindvajsetih 
predhodnih let, potem tudi 
zadnjih treh let ne bi bilo. 
Zanimivo je, da sem prav v 
zadnjih letih ustvaril različ-
na dela, ki odlično odražajo 
vse plati mojega ustvarjanja. 
Na eni strani opera Všeč si 
mi, na drugi pa nove sklad-
be za odlične tuje izvajalce, 
raziskovanje srednjeveške 
glasbe, ki zazveni v novi mi-
stični glasbeni podobi, in pa 
kantata ob obletnici Bee-
thovnovega rojstva. 

Se motim, če rečem, da vam 
je bila ljubezen do glasbe 
privzgojena že v družini? 
Danes je tudi vaša sestra 
Marta uspešna sopranistka? 
Oba starša sta bila zavzeta 
pevca, glasba je bila doma 
prisotna na vsakem koraku. 

Vsi otroci smo hodili v glas-
beno šolo in igrali klavir. Ne 
bi rekel, da smo bili poseb-
no pridni pri vadenju, smo 
se pa že v osnovni šoli vklju-
čevali v glasbene aktivnosti, 
igrali v orkestru melodik pri 
prof. Jakopiču. Zame je pra-
vi preboj pomenil prihod 
kaplana Matije Selana v Cer-
klje, ko je ustanovil otroški 
zbor in me povabil, da sem 
ga spremljal na orglah. To je 
bilo precej drugače kot su-
hoparno vadenje klavirja, 
vsak teden nove zanimive 
skladbe, začutil sem sklada-
teljsko žilico in prav za ta 
zbor napisal svoje prve 
skladbe, uspešno opravil 
sprejemni izpit na Srednjo 
glasbeno šolo, prevzel zbor 
po odhodu kaplana Matije, 
ostalo pa je že skoraj zgodo-
vina ... Vsi smo ostali pove-
zani z glasbo, sestra Marta 
je uspešna pevka, brat To-
maž ima mednarodno od-
mevno orgelsko delavnico 
in vodi cerkveni zbor v Žele-
znikih, brat Primož je vodja 
delavnice pri Tomažu in 
med drugim tudi predse-
dnik Godbe Cerklje, kjer 
igra na tubo.   

Vaša prva ljubezen je bila 
zborovsko petje, mar ne? Ob 
tem, da ste na Škofijski gim-
naziji v Zavodu sv. Stanisla-
va postavili pravo "zboro-
vsko trdnjavo" mladih pevk 
in pevcev, pa ste se vzpore-
dno vendarle posvečali skla-
dateljskemu delu. Oboje ste 
znali tudi povezovati, kako 
vam je vse to uspevalo, saj 
vemo, da ima dan le 24 ur?

Ni bilo in še vedno ni pre-
prosto. Uspelo mi je zagoto-
vo tudi zato, ker vedno pov-
sod začutim podporo ob 
svojih idejah tako doma, v 
družini, kot v službi s strani 
vodstva in sodelavcev. Po 
drugi strani pa sem že zelo 
zgodaj opazil, da lahko 
ustvarjalni proces ob nasta-
janju novih skladb teče v 
glavi tudi takrat, ko se ukvar-
jam z drugimi dejavnostmi, 
da ne izgubim rdeče niti in 
lahko nadaljujem, ko imam 
čas tam, kjer sem prej kon-
čal. Brez samodiscipline in 
blagoslova od zgoraj pa se 
vendarle ne bi izšlo.   

Ena izmed uspešnic v za-
dnjem desetletju je bila za-
gotovo opera Všeč si mi, ki 
je doživela kar osemnajst 
razprodanih predstav, kar je 
zagotovo še ena izmed pri-
merjav z aplavzom in nagra-
do iz prvega vprašanja … 
Opera Všeč si mi, na libreto 
Milana Dekleve, je moje 
prvo glasbeno gledališko 
delo in je nekaj posebnega, 
saj povezuje pevce Mladin-
skega zbora Glasbene mati-
ce s profesionalnimi glasbe-
niki ansambla StoP (Sloven-
ski tolkalni projekt) in mla-
dimi solisti. To pisano se-
stavo izvajalcev sem povezal 
z aktualno tematiko in jo 
postavil na skupni imenova-
lec več glasbenih tradicij, na 
eni strani afriške in orien-
talske, na drugi pa evropske 
od baročnih plesov do so-
dobnosti z brisanjem meje 
med klasično in popularno 
glasbo. To je bila očitno 

zmagovalna kombinacija za 
nagovor publike.

Ob tem prejemate tudi naro-
čila za skladbe iz tujine – v 
zadnjih letih sta izstopajoča 
skladba Paschae in skladba 
Peregrinatio za naročnika iz 
Francije in še posebej sklad-
ba An die Freude, ki je na-
stala na povabilo Glasbene 
akademije Baden-Württem-
berg ob praznovanju 250. 
obletnice Beethovnovega 
rojstva. Kako pomembno je 
kot skladatelj biti prisoten in 
še prej prepoznaven tudi 
izven Slovenije? 
Mednarodni uspeh je za 
skladatelja nekaj čudovitega, 
ni ga pa mogoče načrtovati. 
Zgodi se na podlagi iskrene-
ga in kvalitetnega ustvarja-
nja, brez kančka srečnih na-
ključij pa tudi ne gre.  

Skladateljskega dela vam za-
gotovo ne manjka, pa ven-
darle, od lani ste kot docent 
za kompozicijo zaposleni na 
Akademiji za glasbo, poleg 
Komornega zbora Megaron 
pa še vedno vodite tudi orke-
ster in zbor na Škofijski gim-
naziji. Pa sva spet pri samo 
24 urah. Kaj trenutno pišete? 
Ravnokar končujem nekaj 
naročenih zborovskih 
skladb za dekliški zbor naše 
gimnazije in zbor iz Tokia, v 
mislih nastaja nova zanimi-
va opera za eno samo pevko, 
plesalko in tri instrumenta-
liste, dogovarjam pa se tudi 
za naročila novih skladb za 
simfonični orkester ...   

Vas doma v Cerkljah še kaj 
vidijo Vavknove pevke?
Že pred leti sta se ženski in 
mešani cerkveni zbor An-
dreja Vavkna združila in je 
tako nastal nov korpus, ki 
zelo uspešno deluje. V za-
sedbi si želimo še nekaj več 
moških glasov. Vavknove 
pevke pa se srečajo nekaj-
krat na leto, za kar poskrbi 
žena Irma, imajo kratko 
vajo in zapojejo ob različnih 
priložnostih, največkrat pri 
maši. Če imam le čas, z ve-
seljem pridem dirigirat. 

Naj se vrnem na začetek, za-
dnji del Pasijona ste naslovi-
li Večna ljubezen – do glas-
be, narave, sočloveka, ljudi 
nasploh?
Glasba je čudovita ume-
tnost, ki lahko nagovarja vse 
ljudi, vendar jo vsak spreje-
ma in doživlja po svoje. Vsi 
jo potrebujemo, saj nas ob-
daja na vsakem koraku. Ka-
kšno pa bi bilo življenje brez 
glasbe? Z ljubeznijo je ena-
ko. Kakšno bi bilo življenje 
brez ljubezni?

Ne predstavlja si 
življenja brez glasbe
Damijan Močnik je že tri desetletja uspešen zborovski dirigent in dragocen glasbeni pedagog, s 
svojim bogatim skladateljskim opusom pa je uspešen doma in prepoznaven tudi v svetu. Ja, in prav 
lepo je reči – pogovarjala sva se z nagrajencem Prešernovega sklada iz Cerkelj.

Damijan Močnik je ta čas eden najbolj uveljavljenih 
slovenskih skladateljev. / Foto: Primož Pičulin

kandidat za poslanca  
Franc  

Čebulj

Ni več časa za zamere,
naj odločen vsak bo naš korak.

Ni več naših, ni več vaših,
vseh utrip je zdaj srca enak.

                      Oto Pestner
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TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog55,CerkljenaGorenjskem

75   LET

Anja Pfeifer

Cerklje – Godbeniki uživamo 
v glasbi, igranje na koncertih 
pa nam da posebno energijo 
in zagon za naprej. Tako 
smo se po težko pričakova-
nem koncertu ob desetletnici 
našega delovanja (ki je bil za-
radi koronavirusa izveden 
leto dni kasneje, junija 2021) 
veselili božično-novoletnega 
koncerta, ki bi ga kot vsako 
leto organizirali decembra. 
Zaradi koronavirusa smo ga 
žal morali prestaviti. Rdeča 
nit programa, ki smo ga pri-
pravljali, je bila ljubezen, 
zato se je valentinovo zdel 
primeren termin. Žal pa 
nam je korona spet podrla 
načrte. Na srečo imamo Slo-
venci še en praznik ljubezni, 
gregorjevo. Tako smo teden 
dni kasneje, 19. marca, lahko 
končno izvedli koncert. 
Zaigrali smo slovenske in 
tuje ljubezenske uspešnice, 
kot so Somethin'  Stupid in 
Can`t Help Falling in Love, 
ko kot solistka zablestela 
Tinkara Močnik. Kar nekaj 

aranžmajev je prispeval diri-
gent Tomaž Kukovič. Izpod 
njegovega peresa sta med 
drugim zazveneli skladbi I 
Don`t Want to Miss a Thing 
iz filma Armageddon in 
naša zimzelena Ti si moja 
ljubezen. Zadnje tri skladbe 

večera je s svojim odličnim 
vokalom dopolnila Sara Ža-
gar. Program sta kot vedno 
povezovala in prijetno pope-
strila Domen Žagar in Av-
gust Jagodic. 
Po odlično obiskanem kon-
certu se zdaj veselimo na-

slednjega. In če je koga za-
mikalo, da bi se nam pri-
družil, z velikim veseljem 
sprejemamo nove člane. Če 
nas srečate, nas kar pocu-
kajte za rokav, lahko pa nas 
poiščete tudi na Facebooku 
ali Instagramu.

Godbeniki na odrih
Po epidemiji se na odre z nastopi vračajo tudi godbeniki Godbe Cerklje, ki so poslušalce nazadnje 
razveselili s koncertom za gregorjevo. 

Cerkljanski godbeniki / Foto: Jože Žagar

Samo Lesjak

Adergas – KUD Pod lipo 
Adergas, ki že več kot osem-
deset let bogati kulturno do-
gajanje kraja, je ob leto-
šnjem kulturnem dnevu 
pred cerkvijo Marijinega 
oznanjenja pripravilo pro-
slavo, na kateri so članice in 
člani društva, tako starejše 
kot mlajše generacije nasto-
pili z recitali Prešernovih 
pesmi, nekaj pa so jih ob 
glasbeni spremljavi tudi za-
peli. Pri proslavi je sodelova-
la občina Cerklje, prisoten je 

bil tudi župan Franc Čebulj. 
Sledil je ogled razstave Pe-
snikova podoba, na kateri je 
Silvo Sirc zbral preko sto 
petdeset podob Prešernovih, 
ki se je sicer za časa svojega 
življenja izogibal portretira-
nju. Barvita galerija doslej 
znanih upodobitev je tudi 
zanimiv prikaz zgodovin-
skega razvoja našega doži-
vljanja Prešernovega pesni-
škega lika. Razveseljivo pa je 
dejstvo, da ostaja še vedno 
zanimiv za upodabljanje 
tudi pri novih generacijah 
likovnih umetnikov.

Pesnikova podoba
Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas je ob kulturnem prazniku pripravilo proslavo ter 
razstavo Pesnikova podoba avtorja Silva Sirca.

KUD Pod lipo Adergas je ob slovenskem kulturnem 
prazniku pripravil recital Prešernovih pesmi. / Foto: Samo Lesjak

Aleš Senožetnik

Cerklje – V začetku šolske-
ga leta je Glasbena šola 
Kranj na pobudo župana 
Franca Čebulja v Cerkljah 
odprla novo dislocirano 
enoto. Jutri, v sredo, 6. 
aprila, ob 13.30 bodo v so-
delovanju z Osnovno šolo 
Davorina Jenka za učene 
prve triade pripravili kon-

cert godalnega, harmoni-
karskega in pihalnega or-
kestra. Koncert bo potekal 
v Kulturnem hramu Igna-
cija Borštnika. Kot pravijo 
na kranjski glasbeni šoli, 
bo program vseboval krat-
ko predstavitev vseh in-
štrumentov in pester ter 
raznolik glasbeni program 
za mlade poslušalce. Po 
koncertu pa se bosta godal-

ni in harmonikarski orke-
ster predstavila še v Domu 
Taber, kjer bosta popestri-
la popoldne tudi njihovim 
stanovalcem. 
Na dislocirani enoti v Cer-
kljah sicer poučujejo pihala 
(flavta, klarinet, saksofon), 
trobila (trobenta, rog, evfo-
nij), godala (violina, viola), 
klavir, harmoniko in tolka-
la. Pouk trenutno poteka v 

Osnovni šoli Davorina Jen-
ka in v prostorih Godbe 
Cerklje. V začetku maja pa 
bodo na spletni strani glas-
bene šole (www.gskranj.si) 
objavili tudi razpis za spre-
jemne preizkuse za novo 
šolsko leto. 
Kot nam je povedal pomoč-
nik ravnateljice kranjske 
glasbene šole in tudi diri-
gent Godbe Cerklje Tomaž 
Kukovič, med mladimi opa-
žajo porast zanimanja za 
igranje inštrumentov, kar se 
kaže tako v precejšnjem za-
nimanju za obiskovanje 
glasbene šole v Cerkljah kot 
tudi v interesu za sodelova-
nje pri godbenikih. 

Koncert glasbene šole
Učenci glasbene šole pripravljajo koncert z zanimivim programom.
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Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, Tel.: 04 25 26 580

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

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

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

VSE ZA VRT
zemlja, vrtno orodje, sadike, 
semena, gnojila ...… 

• lončnice
• šopke
• rezano cvetje
• poročne aranžmaje
• aranžiranje
• žalni program

V CVETLIČARNI  
NUDIMO:

  

V S E  Z A  D E L A V N I C O ,  D O M  I N  V R T

SEMENSKI KROMPIR

DOMAČE DOBROTE: 
suhe mesnine (salame, klobase,  
narezki, zaseka …), domači siri, štruklji,  
testenine, moka, kaša, zdrob …

SADNE SADIKE 
(ameriške borovnice, jagodičevje, sadike jablan, hrušk, češnje, žižule …), 

TRAJNICE, OKRASNE ZUNANJE RASTLINE

Maša Likosar

Cerklje – Hrvaški in ma-
džarski športniki so Cerklje 
obiskali v okviru mednaro-
dne izmenjave, ki poteka v 
sklopu Erasmus+ projekta 
Skills4Sport, kjer se mladi 
športniki urijo v različnih 
športnih spretnostih. Na tri-
dnevni izmenjavi je več kot 
40 mladih športnikov na 
smučišču Krvavec usvajalo 
veščine smučanja in deska-
nja na snegu, številni med 
njimi so prvič stali na smu-
čeh oziroma deski. »Prvič 
sem v Sloveniji, hkrati se 
bom prvič spustil po beli str-
mini in moram priznati, da 
me je malce strah, a vseeno 
verjamem, da bo super izku-
šnja,« nam je zaupal eden 
izmed športnikov iz Meduli-
na Lukas Kvaternik.  
Njihovi trenerji so v tem 
času sodelovali na različnih 
delavnicah. Predstavili so 
jim prehrano mladih špor-

tnikov v predtekmovalnem 
obdobju in načine dela z 
mladimi športniki. Goste iz 
tujine je zanimala zlasti te-
matika implementacije pro-
grama zaposlovanja vrhun-
skih športnikov v javni upra-
vi, ki jim jo je predstavila 
Petra Robnik iz Olimpijske-
ga komiteja. Na delavnicah 
so sodelovali tudi predstav-
niki nogometnega kluba Ve-
lesovo, ženskega nogome-
tnega kluba Cerklje na Go-
renjskem in Osnovne šole 
Davorina Jenka Cerklje. 
Mlade športnike, trenerje in 
predstavnike omenjenih ob-
čin so prvi dan Pod Jenkovo 
Lipo v Dvorjah pozdravili 
direktorica Zavoda za turi-
zem Cerklje Nataša Ovse-
nek, folklorniki Folklore 
Cerklje in cerkljanski župan 
Franc Čebulj, ki je gostom 
predstavil glavne znameni-
tosti njihove občine in jim 
zaželel varno in uspešno 
smuko. Občina Cerklje je si-

cer od leta 20212 pobratena 
z občino Medulin, v teh letih 
pa se je zvrstilo nekaj obi-
skov medulinskih predstav-
nikov v Cerkljah, kot tudi 
cerkljanskih predstavnikov v 
Medulinu. »Veseli smo, da 
se po dveh koronskih letih 
vezi med pobratenima kra-
jema ponovno obujajo in da 

jih s tovrstnimi izmenjava-
mi še bolj krepimo,« je dejal 
župan. Zbrane je pozdravil 
tudi župan Občine Medulin 
Ivan Kirac, ki se veseli obi-
ska cerkljanskih športnikov. 
Ti bodo Medulin obiskali 
predvidoma septembra in se 
v obmorskem mestu urili v 
vodnih športnih. 

Športniki na obisku 
Marca so v Cerkjah gostili mlade športnike iz hrvaškega Medulina in madžarskega Marcalija.

Mlade športnike, trenerje in predstavnike občin so sprejeli pod Jenkovo Lipo v Dvorjah. / Foto: Maša Likosar

Cerkljanski župan Franc Čebulj in župan Občine Medulin 
Ivan Kirac / Foto: Maša Likosar

Aleš Senožetnik

Cerklje – Učenci Osnovne 
šole Davorina Jenka v Cer-
kljah in podružnične šole v 
Zalogu so konec preteklega 
leta organizirali dobrodelno 
akcijo, ki so jo poimenovali 
Srce, ki razveseljuje, bogati 
srce, ki podarja. Kot nam je 
povedala učiteljica Breda 
Žargaj, ki je bila skupaj z 
učenci 5. b razreda tudi po-
budnica akcije, so zbirali 

igrače, knjige, družabne 
igre, pa tudi hrano, higien-
ske in druge pripomočke. 
Dobrodelna akcija je tako 
med zaposlenimi kot med 
učenci naletela na dober od-
ziv, saj so zbrali precejšnjo 
količino pripomočkov, ki 
bodo prišli prav pomoči po-
trebnim. 
Zbrane igrače je v začetku 
januarja prevzela učiteljica 

Nastja Rode, ki sicer deluje 
tudi na ljubljanski Karitas. 
Prispevek iz cerkljanske 
osnovne šole jim je prišel še 
kako prav, saj so v Karitas 
organizirali akcijo Kupim 
igro, s katero so želeli vsaj 
petdeset tisoč otrokom iz so-
cialno ogroženih družin 
omogočiti, da si proste ure 
popestrijo z igračami.
Zbrali so tudi okoli dvesto 
kilogramov hrane, ki jo je 
prevzela Ivanka Vreček s 

cerkljanske Karitas in je na-
slovnike našla med socialno 
ogroženimi iz cerkljanske 
okolice.
Kot nam je povedala Breda 
Žargaj, so akcijo tokrat orga-
nizirali prvič. Glede na to, 
da na šoli tudi sicer precej 
energije usmerjajo v dobro-
delne prireditve in projekte, 
pa računajo, da bo tudi ta 
akcija postala vsakoletna.

Srce, ki podarja
V začetku leta so cerkljanski učenci in mentorji 
Karitasu predali sredstva, ki so jih zbrali v 
dobrodelni akciji.

Učenci skupaj z učiteljicami in ravnateljem Boštjanom 
Mohoričem



10

Iz naših krajev

torek, 5. aprila 2022Cerklje pod Krvavcem, 

 

ZOBNA ORDINACIJA KLINIKE DR. FABJAN ŠENČUR

Ordinacija za odrasle in otroke
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Smo zobozdravstvena ordinacija za odrasle in otroke, nahajamo se v prostorih  
Klinike dr. Fabjan v Šenčurju pri Kranju. Naše storitve zajemajo vse konzervativne  
in protetične storitve s kakovostnimi materiali. Pri protetičnih rešitvah na zobnih 
vsadkih sodelujemo s specialistom oralne in maksilofacialne kirurgije. 
V ponudbi imamo tudi nevidne zobne aparate (alignerje). Za dolgoročno ohranjanje 
zdravja zob, dlesni in trajnosti protetičnih izdelkov skrbi diplomirana ustna higieni-
čarka. Poudarek dajemo ohranitvi lastnih zob, individualnemu pristopu in prisluhne-
mo željam pacienta. Nimamo čakalnih dob. Sodelujemo z izkušenimi zobotehniki,  
ki imajo znanje, opremo in materiale za vse nivoje protetične oskrbe. Med najbolj 
estetske protetične izdelke štejemo brezkovinske polnokeramične krone in zobne luske.

Primož Arko, dr. dent. med.

KLINIKA DR. FABJAN, POSLOVNA CONA A32, ŠENČUR
T: 051 489 055, 051 357 200, E: zobna@fabjan.si
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Janez Kuhar

Cerklje – Rodila se je leta 
1932 v Čepincih na Gorič-
kem. Odraščala je kot tretji 
otrok v družini, kjer je bilo 
sedem otrok. 
V Cerkljah živi od leta 1957. 
Marija in Hilarij sta se poro-
čila 1967. leta. V zakonu sta 
se jima rodila hčerka Metka 
in sin Zvone. Mož Hilarij je 
umrl pred 41 leti. Po smrti 
moža je mama skrbela sama 
za otroka, od leta 2018 pa 
živi v Domu starejših Taber 
v Šmartnem pri Cerkljah. 
Ima štiri vnuke in dve prav-
nukinji in so med seboj zelo 
povezani. Marija je družab-
na in vedno dobre volje. Ima 
zelo dober spomin, pove 
hčerka Metka. 
Rada z veseljem bere časopi-
sa Vklop in Vrt in rože, zelo 
rada je tudi vrtnarila in rada 
ima cvetje, ki ga še vedno 
sadi na svojem balkonu v 
Domu Taber. Marija je vi-
sok življenjski jubilej pra-
znovala tako v Domu Taber 
v Šmartnem kot doma s svo-

jimi najbližjimi, sosedami 
in sodelavkami. Njeni naj-
bližji so ji zaželeli veliko 
zdravja, veselja in osebne 
sreče. Kot se za tak praznik 
spodobi, so slavljenki prine-
sli dve torti, eno v Domu Ta-
ber v Šmartnem, večjo roj-
stnodnevno torto pa za bli-

žnje in prijatelje doma. Sla-
vljenki je za visok življenjski 
jubilej čestital tudi župan 
Občine Cerklje Franc Če-
bulj, ki je slavljenki zaželel 
največ zdravja in dobrega 
počutja ter ji za jubilej izro-
čil darilo in šopek, ki ga je 
bila slavljenka zelo vesela.

Čestitka za jubilej
Marija Osojnik iz Cerkelj je svoj devetdeseti rojstni dan praznovala tako 
doma med svojimi najbližjimi kot tudi v Domu Taber.

Jubilantka z županom Francem Čebuljem

Janez Kuhar

Cerklje – Nedavno so na 
vrtu rojstne hiše Ignacija 
Borštnika, prvega sloven-
skega gledališkega igralca, 
režiserja, pedagoga in ute-
meljitelja sodobnega slo-
venskega poklicnega gleda-
lišča, na Borštnikovi doma-
čiji četrtič obrezali Naceto-
vo trto, potomko najstarej-
še, 450 let stare vinske trte 
na svetu, sorte modre kavči-
ne z mariborskega Lenta, ki 
je tudi uradno vpisana v 
Guinessovo knjigo rekor-
dov kot najstarejša žlahtna 
trta na svetu.
Cepič (trs) so posadili pred 
štirimi leti ob 160. obletnici 
Borštnikovega rojstva. Letos 
sta trto obrezala Ivan Kro-
pivnik, skrbnik Nacetove 
trte, in Stane Kocutar, skrb-
nik mariborske trte, ki je po-
hvalil skrb za trto ob navzoč-
nosti gospodarja trte in 
skrbnika Borštnikove doma-
čije Daneta Novaka, ki je v 
uvodu pozdravil vse priso-
tne. 

Pri rezu je bil navzoč pri-
znani strokovnjak Stane 
Kocutar, ki je svetoval tudi o 
potrebni negi ter zaščiti trte 
med vegetacijo, tako da bo 
jeseni trta lahko spet bogato 
obrodila. Kulturni program 
so pripravili ljudski godci 
Cerkljanski gavnarji. Po 
končanem rezu so nazdra-
vili na uspešno rast. Lani je 
trta prvič bogato obrodila. 

Odtrgali so šestdeset groz-
dov skupne teže 9,3 kilogra-
ma. Prvi grozd je odtrgal 
Tomaž Novak, praprapra-
nečak Ignacija Borštnika, 
zatem pa Dane Novak, novi 
skrbnik trte Ivan Kropivnik 
in cerkljanski župan Franc 
Čebulj, ki ima največ za-
slug, da so trto z Lenta pred 
štirimi leti pripeljali v Cer-
klje. 

Obrezali Nacetovo trto
Na vrtu rojstne hiše Ignacija Borštnika so ponovno obrezali potomko 
najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta.

Trto na Borštnikovi domačiji so obrezali Stane Kocutar, 
Ivan Kropivnik in Dane Novak.
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TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO
 priprava vozila za tehnični pregled
 menjava olja

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

PODJETJE, D.O.O.
NASLOV XX, XXXX KRAJ

TELEFON: 00 000 00 00
E-POŠTA: XXXX.XX@XXXXX.XX

LOGOTIP

Izkušeni serviserji vedno
poskrbijo, da tvoj

NE ZAUPAJTE POPRAVILA
KOMURKOLI

AVTO 
TEČE KOT 

PO MASLU

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča glo-
balno segrevanje. Izpusti onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čez-
merno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov.

T:04 252 66 00, 
E: servis@ah-jenko.si 

AVTOHIŠA JENKO d. o. o.
PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE

Janez Kuhar

Šenturška Gora – Letošnjega 
pohoda na nekaj več kot pet 
kilometrov dolgi poti se je 
udeležilo 25 pohodnikov iz 
cerkljanske, kamniške in ko-
mendske občine. Najstarejši 
udeleženec Mačkovega poho-
da je bil 79-letni Peter Lončar 
iz Zaloga pri Cerkljah, štirje 
udeleženci, Štefan Kern, 
Franc Vidmar ter Majda in 
Franc Drolec, pa so bili na 
vseh dosedanjih 24 pohodih. 
Vreme je bilo letos pohodni-
kom resnično naklonjeno, 
jasno, temperatura pa je bila 
plus osem stopinj. Vsi poho-
dniki so med pohodom nosili 
zaščitne maske in jih sneli le 
za fotografiranje. Na Šentur-
ški gori so se vpisali v poho-
dno knjigo in se na Turistični 
kmetiji Pavlin okrepčali s to-
plim čajem in sladicami. Ob 
vrnitvi v dolino so bili deležni 

pohodniške malice, ki so jo 
pripravili v Okrepčevalnici 
Marička v Zalogu pri Cer-
kljah. Med pohodom so si v 
naravi ob poti iz Poženika na 
Šenturško goro ogledali tudi 
34 jaslic, med njimi pa so 
tudi jaslice iz Bruslja. Kljub 

domačemu prijetnemu silve-
strovanju letos nihče ob kon-
cu pohoda ni kazal znakov 
utrujenosti. Osvežitev na sve-
žem zraku jim je dala zagona 
za pohode v letošnjem letu. 
Kot je povedal Franc Drolec, 
so si ob zaključku pohoda za-

želeli zdravja in da se priho-
dnje leto 1. januarja zberejo v 
veliko večjem številu. Sicer pa 
so pohodniki ob treh poteh, 
ki vodijo na Šenturško goro 
(iz komendske, zaloške in iz 
Poženika), postavili kar 42 ja-
slic.

Mačkov pohod uspel
Pohodniška sekcija Škrjančki Planinskega društva Komenda je na novega leta dan organizirala 
tradicionalni, že 24. Mačkov pohod iz Poženika po stari poti na Šenturško goro in nazaj v dolino.  

Udeležba je bila številna tudi na tokratnem Mačkovem pohodu. / Foto: Janez Kuhar

Janez Kuhar

Štefanja Gora – V nedeljo, 
26. decembra, na štefanovo, 
so po nekaterih gorenjskih 
krajih že po tradiciji blago-
slovili konje in sol. Sveti Šte-
fan, diakon in prvi mučenec, 
je namreč na Slovenskem še 
vedno eden najbolj prilju-
bljenih svetnikov, najbolj ga 
častijo prav kmetje in konje-
rejci. Blagoslov konj in soli je 
bil letos že tridesetič pri po-
družnični cerkvi sv. Štefana 
na Štefanji Gori, na 748 me-
trih nadmorske višine. Vsi 
konjeniki so upoštevali navo-

dila NIJZ zaradi covida-19. V 
oblačnem in delno megle-
nem vremenu je blagoslov 
pripravilo Konjeniško dru-
štvo Krvavec Cerklje, ki ga 
vodi prizadevni predsednik 

Tone Gubanc, kljub slabemu 
vremenu in korone pa se ga 
je udeležilo kar sedemindvaj-
set konjenikov iz vasi pod 
Krvavcem. Najštevilnejša je 
bila s konji štiričlanska dru-

žina Darka Kepica iz Dvorij. 
Najmlajši udeleženci, ki so 
se povzpeli s konji do cerkve, 
so bili 10-letni Miha in 13-le-
tna Karin Kepic ter 10-letni 
Urh Jagodic s Šenturške 
Gore, najmlajši udeleženec 
pa je bil triletni Nik Jagodic s 
Šenturške Gore, ki je sedel v 
sedlu skupaj z očetom Mi-
tjem. Konje je za varstvo 
pred boleznimi in nesrečami 
blagoslovil cerkljanski žu-
pnik mag. Jernej Marenk, 
jahačem pa zaželel varno 
ježo, predvsem pa, naj bodo 
konji in vsa živina varovani 
pred boleznimi. 

Tridesetič blagoslovili konje
Blagoslov konj in soli je bil že tridesetič pri podružnični cerkvi sv. Štefana na Štefanji Gori.
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.
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DELOVNI ČAS: pon.–pet. od 8. do 16. ure, sob. od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, GSM: 064/19 14 22, E-pošta: info@agrotehnika.si

               PREKOPALNIKOV  
IN PREZRAČEVALCEV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih  

proizvajalcev, servis in popravilo vseh 
vrtnih strojev na naši lokaciji!

prezračevalnika za travo.
Izposoja  



12

Šport

torek, 5. aprila 2022Cerklje pod Krvavcem, 

Ke
rn

 M
a t

il d
a 

s.
p.

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

Odpiralni čas: pon.– pet. 16.00 –19.00,  
sobota po dogovoru

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

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

Na voljo tudi bogat darilni program.

Obiščite nas, z veseljem vas pričakujemo.

Naročnik oglasa: NAŠA DEŽELA, PARTIZANSKA CESTA 5, 2000 MARIBOR

nasadezela.si
Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

Janez Žumer
#Zaljudi

18

Gregor Ostronič

Cerklje – Rokometaši Roko-
metnega kluba Cerklje so 
jesenski del sezone 2021/22 
začeli s tremi tekmovalnimi 
selekcijami, in sicer s starej-
šimi dečki B, kadeti in mla-
dinci ter z netekmovalno 
selekcijo Mini rokomet.
V klubu smo bili pripravlje-
ni na izzive in preventivne 
ukrepe, ki so bili zahtevani 
za varno izvajanje vadbe. Po 
novem letu so tudi nam po-
nagajale okužbe, zato smo 
imeli okrnjeno vadbo, a so 
se vsi fantje v dvorano vrnili 
z željo po delu in napredku.
Po vrnitvi na treninge je bilo 
ključno delo trenerjev z do-
bro načrtovanimi treningi od 
trenažnega procesa do taktič-
nih treningov. Dobro in sis-
tematično delo trenerjev in 
igralcev se je pokazalo kmalu 
po nadaljevanju tekmovanj, 
ko so prišle tudi zmage. 
Po zaključenem jesenskem 
delu smo organizirali Dan 
rokometa, ki je potekal v t.i. 
mehurčku. Vse mlade selek-

cije so medsebojno odigrale 
trening tekme in se pod 
nadzorom svojih trenerjev 
pomerile v sproščenem 
duhu. Po zaključku smo 
fante animirali z različnimi 
praktičnimi nagradami.
V želji, da naši mladi nado-
budni rokometaši v živo vi-
dijo igro profesionalnih 
igralcev in svojih vzornikov, 
smo v klubu konec decem-
bra organizirali ogled prija-
teljske tekme članskih re-

prezentanc Slovenije in Hr-
vaške, ki je bila odigrana v 
dvorani Zlatorog v Celju. 
Tekma je bila del pripravljal-
nega ciklusa slovenske re-
prezentance za evropsko pr-
venstvo na Madžarskem in 
Slovaškem.
SSpomladanski del tekmo-
vanja smo začeli po zimskih 
šolskih počitnicah, kjer naš 
čakajo tekmovanja vse do ju-
nija. Selekcija Starejših deč-
kov B bo nadaljevala v sku-

pini F, kjer jih čakajo na-
sprotniki iz Kozine, Sežane, 
Ajdovščine in Železnikov. 
Kadeti nadaljujejo v skupini 
od 30. do 34. mesta v držav-
ni ligi in se bodo pomerili s 
Pomurjem, Kozino, Žele-
zniki in Ajdovščino. Mladin-
ci pa nadaljujejo v 2. državni 
ligi in jih v drugem delu ča-
kajo nasprotniki iz Slovana, 
Maribora in Gornje Radgo-
ne.
Še vedno odmeva zadnja 
zmaga mladincev v domači 
dvorani, kjer so z borbeno in 
taktično igro premagali na-
sprotnike iz Branika Mari-
bor. Gostje niso bili kos naši 
čvrsti obrambi in hitri igri, 
ki jih je podkrepila še dobra 
taktična zamisel naše tre-
nerke. Fantje so zadevali z 
vseh položajev, tudi ko so 
nasprotniki čvrsto pokrivali 
naše najboljše igralce.
Tudi naše najmlajše člane 
Mini rokometa je čakalo 
tako želeno »tekmovanje«, 
kjer so se 2. aprila udeležili 
3. Pokijevega turnirja v dvo-
rani Zlatorog v Celju.

Rokometni uspehi
Rokometaši vseh starostnih skupin so začeli spomladanski del tekmovanja.

Dan rokometa v Cerkljah / Foto: Gorazd Kavčič
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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 
Matjaž Ljubeljšek

Velesovo – V Nogometnem 
klubu Velesovo se počasi za-
ključuje zimski del sezone 
in tako se že začenjajo in-
tenzivne priprave na spo-
mladanski del ligaških tek-
movanj. Kljub zaostrenim 
razmeram v zimskih mese-
cih in številnim omejitvam 
zaradi covida pa so vse naše 
dejavnosti – tako treningi 
kot tekme – potekale nemo-
teno. 
Naše mlajše selekcije od 
U9 do U13 so tekmovale v 
zimski ligi MNZ Gorenj-
ske, kjer so se odlično odre-
zale in posegle po najvišjih 
mestih ter se uvrstile pred 
številne bolj renomirane 
klube. Tako je naša selekci-
ja U11 tekmovanje končala 
na odličnem drugem in U13 
na tretjem mestu. Aktivni 
so bili tudi naši najmlajši 
nogometaši, udeleževali so 
se turnirjev »Rad igram no-
gomet« v organizaciji NZS, 
katerega zaključni turnir 
smo gostili ravno mi v na-
šem nogometnem balonu v 
Velesovem. Na vse naše 
mlajše selekcije smo v klu-
bu zelo ponosni in se hkrati 
tudi veselimo njihovih le-
pih uspehov. Vse to pa 

samo še dodatno dokazuje 
zelo kvalitetno in sistema-
tično delo celotne otroške 
klubske piramide v obdobju 
zadnjih nekaj let pod vod-
stvom naše odlične trener-
ske ekipe. Veliko skrb po-
svečamo tudi najmlajšim 
vrtčevskim otrokom, kjer 
smo prisotni v obeh cer-
kljanskih vrtcih in kjer v so-
delovanju z NZS dvakrat 
tedensko izvajamo športno-

-gibalni program, ki je na-
mensko prilagojen petletni-
kom.
Spomladanski del sezone se 
nezadržno bliža in tako se 
vse naše selekcije od U10 do 
članske ekipe odpravljajo na 
štiridnevne priprave v itali-
janski Lignano Sabbiadoro, 
kjer se bodo ob druženju 
tudi dobro pripravile na bli-
žajoča tekmovanja. Pred-
vsem bi tukaj v ospredje po-

stavil našo člansko ekipo, ki 
se je uvrstila v ligo za prvaka 
MNZ Gorenjske in ki ima v 
spomladanskem delu realne 
možnosti za prvo mesto ter 
posledično tudi napredova-
nje v višji rang tekmovanja. 
Čeprav naša članska ekipa, 
za razliko od ostalih konku-
rentov za prvaka, v zimskih 
mesecih na žalost nima kva-
litetnih pogojev za trenira-
nje, pa bodo fantje kljub 
temu na igrišču dali vse od 
sebe. Na tem mestu vabimo 
vse naše zveste navijače v 
naš nogometni center, kjer 
si bodo lahko ogledali zelo 
zanimive tekme in hkrati 
glasno spodbujali naše fan-
te. Razpored tekem v ligi za 
prvaka bo znan v prihodnjih 
dneh.
V klubu se aktivno pripra-
vljamo tudi na poletne me-
sece, ko imamo zadnji ko-
nec tedna v maju v načrtu 
organizacijo velikega otro-
škega nogometnega turnir-
ja, kot tudi izvedbo otroške-
ga nogometnega tabora v 
prvem tednu počitnic. 
Obeta se nam torej zelo za-
nimiva nogometna pomlad, 
zato vsi navijači pridite 
spodbujat vse naše nogome-
taše, tako tiste najmlajše kot 
tudi člansko ekipo.

Prihaja pestra pomlad
V Nogometnem centru v Velesovem se obeta pestra nogometna pomlad.

Ekipa U9 s trenerjema Jako in Marcelom na turnirju Rad 
igram nogomet / Foto: NK Velesovo

ZNANA TELEVIZIJSKA ODDAJA 
»KDO VAM LAŽE«  

NA OBISKU V CERKLJAH
Popularni televizijski voditelj Boris Tomašič in posebni 
gost oddaje, mag. Branko Grims, sta v začetku marca na-
polnila Kulturno dvorano Ignacija Borštnika v Cerkljah in 
na snemanje televizijske oddaje »v živo« privabila okrog 
300 gledalcev. Organizator dogodka Občinski odbor SDS 
Cerklje je v goste povabil najbolj znano oddajo v produk-
ciji Nove24TV, kjer vam povedo tisto, kar vam mnogi pri-
krivajo ali prikrojijo, resnico namreč. V tokratni oddaji, kjer 
sta se voditelj in gost dotaknila najbolj aktualnih tem, kot 
je vojna v Ukrajini in prihodnost Evrope in Slovenije, se je 
odkrivanje resnice iz studia preselilo med ljudi. Mag. Bran-
ko Grims, ki je med drugim vodja delegacije RS v parla-
mentarni skupščini Zveze NATO in vodja delegacije RS na 
Konferenci o prihodnosti Evrope, je kot odličen poznava-
lec slovenske in svetovne politike ter razmer, ki se ustvar-
jajo z napadom Rusije na Ukrajino, poudaril, da temeljne 
evropske vrednote v resnici obstajajo in da so ogrožene 
ter da jih  Evropejci danes žal branijo s svojimi življenji, da 
pa prav zaradi njihovega poguma in enotnosti v Evropi 
postajamo enotnejši kot kadarkoli prej.
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Primož Štrajhar

Velesovo – Pomlad daje do-
ločeno novo energijo v klubu 
in v naše ekipe se vključeva-
nje še več deklic. Najmlajše v 
starosti od petega leta dalje 

so dobrodošle na vadbi, ki je 
zasnovana širše in ni usmer-
jena samo v nogometno igro. 
Malo starejše, stare do 11 let, 
se pripravljajo na prve tek-
me, ki jim dajo dodatno vese-
lje in prve primerjave z vr-

stnicami. Vse starejše pa že 
aktivno nastopajo v prvih li-
gah Slovenske ženske nogo-
metne lige. Trenutno najve-
čje uspehe dosegata ekipi do 
13 in 15 let. Ekipa do 15 let je 
oddala samo 3 točke in se tre-
nutno bori za naslov držav-
nih prvakinj. Ekipi članic in 
kadetinj sta na sredini lestvi-
ce. V začetku marca smo iz-
peljali tradicionalne zimske 
priprave v Medulinu, kjer 
igralke zares uživajo v prvih 
treningih na naravni travi in 
ob morju. Tu velja poudariti 
tudi veliko družabnega doga-

janja, ki se odvija na morju. 
V prvih počitniških dneh 
bomo organizirali tradicio-
nalni poletni tabor za dekle-
ta. Na tem mestu vabimo vsa 
dekleta, da se nam pridruži-
jo, saj je teden obarvan v 
smeri druženja in veliko ra-
znovrstnih iger. Vsaka dekli-
ca na naših počitnicah najde 
nekaj, kar jo veseli. Večina 
dejavnosti se bo odvijala v 
Nogometnem centru Veleso-
vo, nekaj pa na drugih lokaci-
jah, za kar bo organiziran 
prevoz. V Ženskem nogome-
tnem klubu Cerklje se veseli-
mo vaših povratnih informa-
cij, ki potrjujejo, da smo iz 
dneva v dan bolj prepoznani 
po dobrem delu naših tre-
nerk. Posledično si želi veli-
ko deklic priti k nam na dru-
ženje in narediti prve korake 
v ženskem nogometu.

Vadijo s polnim zagonom
V Ženskem nogometnem klubu Cerklje deklice vadijo s polnim zagonom.
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takoj. 
za nedoločen čas.

Slikaj QR kodo in oddaj svojo prijavo.
Oziroma nam piši na zaposlitev@mercator.si
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Naše prednosti:
  hitra odzivnost
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi 
standardi

  zelo ugodna cena

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

Hitra dostava kurilnega olja

Razvažamo po celi Gorenjski  
in Ljubljani.

  

renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault CAPTUR Limited E-Tech 145 hibrid in začetno ceno 21.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 € ter dodatni 
popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services prejmete obvezno in 
osnovno kasko zavarovanje za 150 € v prvem letu in bon za 50€ v drugem letu ter vzdrževanje za motor po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli 
se zgodi prej). Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi 
prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Velja preko Renault Financial 
Services. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 108-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0039-0,0061 g/km. 
Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij 
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

RENAULT CAPTUR 
E-TECH  HIBRID
 

179 €
5 let podaljšanega jamstva
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Janez Kuhar

Poženik – Na pustno sobo-
to se je podmladek iz Pože-
nika pri Cerkljah našemil v 
skupino mama, volk in se-
dem kozličkov. S spreho-
dom po vasi Poženik so od-
ganjali zimo, obiskali pa so 
tudi Dom starejših občanov 
Taber v Šmartnem pri Cer-
kljah. Zaradi znanih raz-

mer so se maškare mama, 
volk in sedem kozličkov 
lahko pokazale stanoval-
cem na dvorišču pred Do-
mom Taber. Stanovalci 
Doma so maškare pozdra-
vili z balkona. Dom Taber 
pa so na pustno soboto obi-
skali tudi šenčurski Godlar-
ji, ki so do sedaj organizira-
li v Šenčurju že 31 pustnih 
povork.

Maškare v Tabru

Maškare mama, volk in sedem kozličkov so 
razveselile stanovalce Doma Taber.

Na pustno soboto je bilo pestro tudi v Domu Taber. 

Janez Kuhar

Šmartno – V Šmartnem je v 
drugi polovici marca To-
maž Bolka iz Gostilne Kri-
štof s pomočjo Občine Cer-
klje obnovil Milharjev kozo-
lec. Kot je povedal Tomaž 
Bolka, je bil zelo vesel po-
moči občine za investicijo v 

višini 60 odstotkov, kar je 
naneslo 1872 evrov. Nov 
razpis za pomoč pri obnovi 
kozolcev bo objavljen v me-
secu aprilu. 
Od starega kozolca so ostali 
le betonski stebri, stari pet-
deset let, vse ostalo pa je 
novo: late, streha in stojalo 
– stopca za pomoč pri poda-
janju trave v kozolec. V Ža-
garstvu Drago Lončar iz 
Zaloga pri Cerkljah so nare-
zali late iz domačega lesa, 
ki je rastel za domačo Mil-
harjevo hišo v Šmartnem. 
Kot pravi Tomaž Bolka, je 
kozolec namenjen za suše-
nje trave, in ne za reklame 
ali za sušenje drv. Kozolec 

je avtohtoni slovenski 
objekt, ki ga je treba ohrani-
ti. Sogovornik si želi, da bi 
se ta arhitektura nadaljeva-
la ne samo v Občini Cer-
klje, ampak tudi v drugih 
krajih na Gorenjskem.
Z odprtjem Eko glamping 
Resorta Krištof, po domače 
Pr Milharju, v prihodnjih 
mesecih želi Tomaž vključi-
ti v del turistične ponudbe 
tudi senene savne kot vel-
nes ter predstaviti ponudbo 
za podoživljanje naravnega 
sobivanja v neokrnjeni na-
ravi. Prvo glamping hiško v 
Sloveniji je sicer postavil na 
Bledu in dobil nagrado na 
svetovnem sejmu turizma v 

Londonu. Doma v Šmar-
tnem pa ima danes posta-
vljenih pet glamping hišk. 
Gostilna Krištof je pred 20 
leti prejela certifikat za prvi 
ekološki meni. Kot je pove-
dal Tomaž, idejni pobudnik 

ekološkega projekta Stono-
ga, je v ta projekt vključenih 
že devet šol.
Družina Krištof je letos pre-
jela že drugo Michelinovo 
priznanje za trajnostni ra-

zvoj in ekologijo ter za eko-
loški slovenski krožnik. Pri-
znanje pa so prejeli tudi za 
skupni projekt z Gostilno 
Dvor Jezeršek za Večerjo na 
zajli, kjer sodelujejo tudi 
folkloristi KD Folklora Cer-

klje, RTC Krvavec in Bruna-
rica Sonček na Krvavcu. Pri 
tem pa so mu pomembni 
skupni projekti, ki izboljšu-
jejo življenje v občini Cer-
klje, pravi Tomaž.

Povsem obnovili  
Milharjev kozolec 
Obnova trajnostne kmečke arhitekture prispeva tudi k lepšemu videzu in kulturni dediščini občine 
Cerklje. Kozolec je avtohtoni slovenski objekt, ki ga je treba ohraniti.

Obnovljen Milharjev kozolec     

Samo Lesjak

Cerklje – Zavod Smejmo se 
spet vabi v Kulturni hram 
Ignacija Borštnika Cerklje. 
Pripravili so mini abonma 
– nasmejan, glasbeno obar-
van pomladanski trojček – z 
dvema lahkotnima komedi-
jama in enim veličastnim 
koncertom. Konec marca sta 
za smeh poskrbela Perica 
Jerković in Robert Petan s 

predstavo Zbogom, korona. 
V četrtek, 21. aprila, bo ob 
20. uri predstava Mali otro-
ci, veliki problemi, v kateri 
blestita Uroš Kuzman in 
Aleš Novak. V četrtek, 12. 
maja, bo ob 20. uri v Cer-
kljah gostoval legendarni 
Vlado Kreslin ob spremljavi 
in s prepletanjem mešanice 
romske in plesne sving glas-
be zasedbe Teo Collori in 
Momento Cigano.

Abonma za smeh

Od starega kozolca so 
ostali le betonski 
stebri, stari petdeset 
let, vse ostalo pa je 
novo: late, streha in 
stojalo – stopca za 
pomoč pri podajanju 
trave v kozolec.

Pri obnovi kozolca je pomagala tudi Občina 
Cerklje. Nov razpis za pomoč pri obnovi 
kozolcev bo objavljen v mesecu aprilu. 
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Kakovostno  
in ugodno  

poskrbimo za  
pranje in likanje  

sobnega in  
gostinskega  

perila.

35-letna tradicija

Ugodno  
pranje in  

likanje srajc  
ter delovnih  

oblek.

 Sprejemamo  
oblačila  

za kemično 
čiščenje.
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Nudimo  
izredno ugodno  

pranje odej,  
posteljnih  

nadvložkov in 
 vzglavnikov.

NOVO!  
Pranje  

preprog 

Ul. 4 oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem

041 358 772, 041 603 082

ŠIVILJSTVO 
GRILC
ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

ŠIVILJSTVO 
GRILC
ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda
14:00 –18.00
torek, četrtek

9:00 –14:00
petek

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

ZAPRTO

ponedeljek, sreda
14:00 –18.00
torek, četrtek

9:00 –14:00
petek

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

Poženik – V soboto, 26. marca, je v Poženiku potekala prire-
ditev ob materinskem dnevu, namenjena staršem in starim 
staršem, ki so jo izvedli otroci Pod stražo pod vodstvom 
Vesne Pavec in Irene Košnjek. Danes, 5. aprila, se bodo po-
dali še v Dom Taber. M. G.

Ob materinskem dnevu
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Mira Gerkman,  
Aleš Senožetnik

Poženik, Cerklje – Po tem 
čudnem koronskem času je 
delo v Dramski skupini Pod 
Stražo spet oživelo. Ob pu-
stu so maškare preganjale 
zimo z rajanjem in s kurje-
njem pusta. Stekle pa so 
tudi vaje in priprave na nove 
dogodke.
Prvi se je odvil konec marca, 
na praznični materinski 
dan, v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika Cerklje. 
To je bil pogovorni večer z 
domačinko, nekdanjo vr-
hunsko športnico, biatlonko 
Tadejo Brankovič, ki ga je 
vodila Breda Žargaj. Bran-
kovičeva je namreč pred 
kratkim izdala avtobiografi-
jo Peta olimpijada in tako v 
knjigi kot v pogovoru še ob-
čanom cerkljanske občine 
predstavila pretečeno špor-
tno pot in iskreno odstrla 
svojo življenjsko preizku-
šnjo. Po udeležbi na kar šti-
rih olimpijadah se sedaj 
spopada še s peto, z bolezni-

jo. Tako poslušalci v dvorani 
kot tisti, ki jim je knjigo že 
uspelo prebrati, so si eno-
tnega mnenja: »Tadeja, sti-
skamo pesti zate z iskreno 
željo, da se zavihtiš na zma-
govalni oder te pete olimpi-
jade.« Tadeja je po zaključe-
ni športni karieri pristala v 
poslovnih vodah in je skrb-
na mama hčeri Maši in sinu 
Rožletu. Večer je bil oboga-

ten s predstavitvijo Tadeji-
nih fotografij in s kulturnim 
programom Dramske sku-
pine Pod Stražo, ki sta ga s 
petjem in citrami popestrili 
še Tadejini sosedi Andreja 
in Janja Petrič. Ob koncu ji 
je vse dobro zaželel tudi žu-
pan, gospod Franc Čebulj, 
in jo kot štirikratno olimpij-
ko in hrabro borko vsem po-
stavil za svetel zgled in vzor.

Za prijeten večer in izjemen 
program se je dramski sku-
pini Pod Stražo zahvalila 
tudi gostja Tadeja Branko-
vič. Kot je dejala, je uživala v 
sproščenem in iskrenem ve-
čeru ter izjemnem kultur-

nem programu. »Veliko po-
tujem, a predstaviti knjigo 
doma, v moji občini, pred 
domačini, domačimi in pri-
jatelji je res poseben, veliča-
sten in enkraten trenutek. 
Delila sem del utrinkov svo-
je življenjske zgodbe. Na 
čase ti da misliti, na čase te 
strese, a tudi zelo nasmeje. 
Bistvo knjige in tudi tega ve-
čera je bilo širiti optimizem, 
upanje, zavedanje o življe-
nju in srčnost. Vsi smo min-
ljivi, zato živimo sedaj, teža-
ve pa vzemimo le kot izzive. 
Z nasmehom je vse lažje,« je 
dejala. »Iskrena hvala dram-
ski skupini Pod Stražo in 
Bredi Žargaj za prijeten kle-
pet, Janji in Andreji Petrič za 
glasebni nastop ter moji Ob-
čini Cerklje in gospodu žu-
panu Francu Čebulju za pri-
sotnost in navdihujoč govor. 
Z veseljem sem Cerkljan-
ka,« je zaključila in poudari-
la sporočilo knjige, ki je: živi 
življenje!

Živi življenje
Pod Stražo že snujejo nove dogodke. Prvi med njimi je pred nedavnim potekal v kulturnem hramu, 
kjer so gostili nekdanjo biatlonko Tadejo Brankovič.

Tadeja Brankovič in Breda Žargaj / Foto: Rafko Gerkman
Tadeja Brankovič je 
pred kratkim izdala 
avtobiografijo Peta 
olimpijada in tako v 
knjigi kot v pogovoru 
obiskovalcem 
predstavila pretečeno 
športno pot in iskreno 
odstrla svojo 
življenjsko 
preizkušnjo.

Nekdanja vrhunska 
biatlonka, štirikratna 
olimpijka, se lahko 
pohvali z dvema 
srebrnima in tremi 
bronastimi medaljami 
v svetovnem pokalu.
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Nudimo vam okulistične in optometristične preglede brez čakalnih vrst 
- pri nas boste na vrsti takoj.
Imamo velik izbor korekcijskih in sončnih očal za vse generacije in za 
vsak žep.
Za vas in vaš vid skrbi strokovno usposobljena ekipa.

Z vami smo vsak delovni dan, med 9.00 in 18.00 uro na našem naslovu 
v najlepši hiši daleč naokrog - Hribarjevi vili sredi Cerkelj.

www.optika-cerklje.si

Dobite nas na telefonski številki 064 198 171 in na e-naslovu 
info@optika-cerklje.si, kjer se predhodno naročite tudi na pregled.

OČESNA ORDINACIJA IN OPTIKA
CERKLJE
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  Ribogojnica
    Mlada  

govedina 
    Kisla repa in 

kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

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

031 479 801, Helena AV
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Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

cerklje pod krvavcem

Aleš Senožetnik

Cerklje – Sredi marca je no-
vomeško podjetje Triada Di-
agnostični center v Hribar-
jevi vili odprlo očesno ordi-
nacijo in optiko. Kot je dejal 
direktor podjetja Tadej Pre-
šeren, so se odločili, da inve-
stirajo izkušnje in znanje, ki 
ga premorejo, in v Cerklje 
ponovno pripeljejo tovrstne 
storitve, ki občanom niso 
bile na voljo skoraj dve dese-
tletji.
Za zdaj izvajajo optometrič-
ne preglede za korekcijska 
očala in leče ter vozniški iz-
pit, dejavnost pa si želijo 
razširiti z oftalmološkim 
centrom, kjer bi lahko izva-
jali tudi operativne posege. 
Kot je dejal strokovni sode-
lavec v podjetju Peter Peter-
nel, namreč tovrstnih stori-
tev na področju Gorenjske 
primanjkuje, zato bi bilo 
odprtje takšne klinike do-
brodošlo tudi za prebivalce 
okoliških občin, ne le obča-
ne Cerkelj. Pri iskanju loka-
cije, ki bi bila primerna za 
odprtje takšnega centra, pa 
jim pomagajo tudi na občin-
ski upravi. 
Odprtja prostorov optike in 
okulistike se je udeležil tudi 
cerkjanski župan Franc Če-
bulj, ki je dejal, da storitve 
družbe Triada predstavljajo 
dodano vrednost dejavnosti 
v zdravstvenem domu, ki so 
ga pred časom odprli v Cer-
kljah. Ta je pod eno streho 

že združil dva zdravnika 
družinske medicine, pedia-
trično in pulmološko ambu-
lanto, zobozdravnika in fizi-
oterapevta. Zobozdravstve-
na ambulanta in fizioterapi-
ja delujeta tudi v Domu Ta-
ber, pri cerkljanski osnovni 
šoli pa mladinska in otroška 
ambulanta. Če bi jim v pri-
hodnje uspelo odpreti še 
oftalmološki center, pa bi še 
dodatno razširili nabor zdra-
vstvenih storitev, ki so obča-
nom že na voljo. 
Precej načrtov pa ima obči-
na tudi s Hribarjevo vilo, 
eno najznamenitejših stavb 
v Cerkljah, ki je bila nekoč v 

lasti ljubljanskega župana 
Ivana Hribarja. V prihodnje 
želijo vilo, ki jo je občina 
pred časom odkupila od Go-
renjske banke, napolniti 
tudi z ostalimi dejavnostmi. 
Kot je znano, bodo prostore 
namenili različnim dogod-
kom in drugim dejavnostim 
lokalnih društev. V objekt bi 
radi umestili tudi muzejsko 
zbirko, ki bi odstirala pogled 
na pestro zgodovino na cer-
kljanskem, v pritličju pa si 
želijo med drugim odpreti 
kavarno.
Načrtujejo tudi obnovo oz. 
energetsko sanacijo hiše. 
»Pripravljamo projekt obno-

ve lesenega dela hiše, za 
sredstva pa bomo jeseni 
kandidirali tudi na razpisu, 
saj gre za kulturni spome-
nik državnega pomena. Prav 
tako se nadejamo tudi nepo-
vratnih sredstev za financi-
ranje večje energetske sana-
cije objekta,« je o načrtih še 
povedal župan, ki je sicer 
dodal, da pri vseh aktivno-
stih ves čas sodelujejo tudi s 
kranjsko območno enoto 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, saj je 
objekt kulturni spomenik 
državnega pomena, zato pri 
njegovem urejanju velja še 
posebna pozornost.

V Cerkljah širijo  
nabor storitev
Po dolgih letih so v Cerkljah v Hribarjevi vili ponovno na voljo okulistične storitve. Občina pa 
razmišlja tudi o obnovi in energetski sanaciji objekta. 

Direktor Triade DC Tadej Prešeren, župan Franc Čebulj in strokovni sodelavec Peter Peternel

Alenka Brun

Cerklje – Upajo, da bo tako 
vse do konca letošnjega ok-
tobra, razloži Nataša Ovse-
nek, direktorica cerkljanske-
ga Zavoda za turizem, ki 
organizira tržnico, sicer pod 
pokroviteljstvom domače 
občine. Ovsenekova poudari 

še, da so za zdaj za prodajal-
ce stojnice brezplačne. 
Na prvi Cerkljanski tržnici 
pod kozolcem pred Osnov-
no šolo Davorina Jenka – za-
dnjo soboto v aprilu – se je 
tako predstavilo okoli pet-
najst razstavljavcev oziroma 
ponudnikov. Lahko ste izbi-
rali med Galjotovimi piščan-
ci in ostalo okusno ponudbo 
z njihove stojnice; oglasile 
so se dame z istrskimi do-
brotami, kupili ste lahko iz-
delke iz sivke, rakitovca, ni 
manjkalo sokov, čajev, 

medu; celo liofilizirano sad-
je ste lahko okušali in ga 
tudi kupili. Društvo kmeč-
kih in podeželskih žena Cer-
klje - Šenčur Društvo Go-
renjski nagelj se je predsta-
vilo z velikonočnimi dobro-
tami, so pa predstavnice 
društva obiskovalce razvese-
ljevale s svežimi flancati, ki 

so jih cvrle na licu mesta. Iz 
domačega društva upoko-
jencev pa sta se obiskoval-
cem tržnice predstavila Ivan 
Kropivnik in Metka Žižek. 
Kropivnika smo lahko opa-
zovali pri pletenju košarice, 
z veseljem pa je odgovarjal 
tudi na vsa zastavljena vpra-
šanja. Upokojenec nam je 
tudi zaupal, da je pred upo-
kojitvijo slikal na platno, re-
zljal, kasneje pa se je lotil še 
česa drugega. Mu je pa les 
res ljub element za ustvarja-
nje.

Tržnica vsako zadnjo 
soboto v mesecu

Cerkljanska tržnica je konec tedna letos potekala 
prvič, svoja vrata pa bo v nadaljevanju odprla 
vsako zadnjo soboto v mesecu.

Na tržnici ste dobili vse od mesnih izdelkov, velikonočnih 
butaric, medu do sivke, liofiliziranega sadja, umetniških 
izdelkov in oblačil.


