
MLADI

V novo šolsko leto
Ob začetku šolskega leta je o 
novostih v šoli spregovoril 
ravnatelj Boštjan Mohorič.
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KULTURA

Literarne zgodbe
Člani Kluba Liberius so v 
zadnjem času pripravili več 
dogodkov, sodelovali pa so 
tudi pri izvedbi občinskega 
praznika.
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IZ NAŠIH KRAJEV

Slavljenka v Tabru
V Domu Taber je prvo sep-
tembrsko nedeljo praznova-
la Angela Brankovič, peta 
stanovalka doma, ki je do-
polnila sto let.
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ŠPORT

Optimistično naprej
V Nogometnem klubu Vele-
sovo Cerklje optimistično 
zrejo v novo sezono.
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Dva visoka 
jubileja
Pomembni obletnici so 
praznovali gasilci 
prostovoljnih gasilskih 
društev v Cerkljah in 
Zalogu.
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Uresničili 
številne projekte
Z županom Francem Čebuljem 
smo se tokrat pogovarjali o 
praznovanju občinskega 
praznika, delih na gradbiščih po 
občini in drugih novostih.
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www.go renj ski glas.siCerklje pod Krvavcem je občasna pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja občasno

Cerklje – Osrednja pozor-
nost občinskega praznika, 
ki ga v Cerkljah praznujejo 
23. septembra, in sicer v 
spomin na slovenskega gle-
dališkega igralca Ignacija 
Borštnika, je bila namenje-
na prejemnikom občinskih 
plaket in priznanj.
Veliko plaketo Občine Cerklje 
je prejel priznani skladatelj, 
zborovodja in pedagog Dami-
jan Močnik. Kot so zapisali v 
obrazložitvi, jo je prejel za 
prispevek k obogatitvi sloven-
ske kulturne zakladnice z 
vrhunskimi umetniškimi do-
sežki, za mednarodno od-
mevnostjo skladb na najpre-

stižnejših festivalih in s tem 
za prispevek k prepoznav-
nosti in ugledu občine. Moč-
nik je sicer tudi letošnji preje-
mnik nagrade Prešernovega 
sklada, za svoje delo pa je pre-
jel tudi že številna druga pri-
znanja.
Mala plaketa je šla tokrat v 
roke članom Godbe Cerklje, 
ki že dobro desetletje us-
pešno sodeluje z lokalno 
skupnostjo in z visoko ka-
kovostjo ustvarja ušesom 
prijeten repertoar, ki ga 
sestavljajo koračnice ter 
skladbe klasične, popular-
ne, rokovske in narodno-za-
bavne glasbe.
Med štirimi prejemniki pri-
znanj sta tudi obe gasilski 

društvi, ki v letošnjem letu 
zaznamujeta visok jubilej. 
Ob 130-letnici delovanja ga je 
prejelo Prostovoljno gasilsko 
društvo Cerklje, ki kot osred-
nja občinska gasilska enota 
zagotavlja požarno varnost 
na območju celotne občine.
Drugo priznanje pa je preje-
lo Prostovoljno gasilsko 
druš tvo Zalog, ki je v letoš-
njem letu praznovalo 70 let 
delovanja in predstavlja ne-
pogrešljiv člen Gasilske zve-
ze Cerklje.
Priznanje je prejel tudi Miha 
Škrabar, predsednik zaloš-
kih gasilcev, in sicer za nese-
bično pomoč pri reševanju 
življenja občanu. Priznanje 
so podelili tudi Lenartu Sir-

cu, košarkarju, ki izhaja iz 
Športnega društva Krvavec, 
ki je zabeležil izjemne uspe-
he z ekipo Helios Suns.
»Prepričan sem, da nihče 
ne ustvarja, deluje, pomaga 
bližnjemu v soseski, občini 
in družbi zaradi nagrad, 
ampak poslanstva, odgovor-
nosti in veselja. Zagotovo 
pa nam je vsem toplo pri 
srcu, da je bilo naše delo po-
hvaljeno in nagrajeno,« je v 
imenu nagrajencev povedal 
Damijan Močnik in dodal, 
da jim takšni trenutki daje-
jo še dodatno spodbudo in 
moč, da bodo svoje delo na-
daljevali s še večjim zago-
nom in veseljem.

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika so ob občinskem prazniku nagrade in priznanja podelili šestim 
posameznikom in društvom. Slavnostni govornik je bil poslanec Matej Tonin.

Počastili nagrajence

Aleš Senožetnik

V Cerkljah so letos podelili veliko in malo plaketo ter štiri priznanja občine. / Foto: Aleš Senožetnik

Cerklje – Občina je že spo-
mladi podelila gospodinj-
stvom dva tisoč sadik gorenj-
skih nageljnov, s katerimi so 
lahko ob občinskem prazni-
ku občani polepšali svoje do-
move. Prireditev, ki sta jo 
prvi konec tedna v sep-
tembru organizirala Občina 
Cerklje in tamkajšnji Zavod 
za turizem, je v treh dneh 
povezala različne dogodke 

lokalnih društev. V Cerkljah 
računajo, da bo prireditev 
postala vsakoletna.
V soboto je bilo osrednje do-
gajanje namenjeno 130-le-
tnici cerkljanskih gasilcev, 
pod šotorom v Dvorjah pa so 
skozi celoten konec tedna 
pripravili nastope znanih 
glasbenikov. Nastopili so 
Vili Resnik, Miran Rudan 
inDesign, Veseli svatje, sku-
pina Posebni gostje iz Cer-
kelj in Mambo Kings.

V Cerkljah so kot uvod v praznovanje občinskega 
praznika letos prvič pripravili tridnevno prireditev 
Pozdrav jeseni z gorenjskimi nageljni.

Pozdrav jeseni  
v Cerkljah

Aleš Senožetnik,  
Janez Kuhar

Cerklje pod Krvavcem
Ča so pis ob či ne Cerklje na Gorenjskem, 11. oktobra 2022, šte vil ka 3   
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Cerklje, Zalog – Cerkljanki 
gasilci so visoki jubilej zaz-
namovali s parado in prosla-
vo v sklopu tridnevnega pra-
znovanja Pozdrav jeseni z 
gorenjskimi nageljni . 
Najprej so se ozrli v zgodovi-
no društva, ki sega v leto 
1892, ko je takratni župan, 
nadučitelj in skladatelj An-
drej Vavken s somišljeniki 7. 
avgusta ustanovil t. i. gasilno 
društvo.
»Po vseh teh letih in kljub 
povsem drugačnim razme-
ram in neprimerno boljši 
opremi nam danes še vedno 
uspeva ohranjati osnovni na-
men, s katerim je bilo dru-
štvo ustanovljeno; to je zdru-
ževati ljudi različnih 
prepričanj in nazorov za 
delo za skupno dobro,« je v 
kratkem nagovoru povedal 
predsednik društva Primož 
Močnik, predsednik Gasil-
ske zveze Cerklje Blaž Ka-
plenik pa je poudaril, da 
znanje in dobra opremlje-
nost gasilcev nista samou-
mevna, temveč plod posluha 
in podore lokalne skupnosti 
ter prizadevanj gasilcev v lo-
kalnem okolju. Ob tem je v 
ospredje postavil prizadeva-
nja župana Franca Čebulja, 
ki je »spoznal, da opravlja-

nje javne lokalne gasilske 
službe stane, čeprav gasilci 
delamo povsem brezplač-
no«. »Spoznal je tudi, da več 
ko vložiš, več dobiš. In s tem 
so daleč največ pridobili ob-
čani, ki imajo zagotovljeno 
zanesljivo pomoč gasilcev,« 
je povedal Kaplenik in zak-
ljučil z željo, da bi cerkljan-
ski gasilci tudi v prihodnje 
uspešno delovali.
»Samo v lanskem letu smo v 
gasilski dom v Cerkljah vloži-
li okoli milijon evrov opre-
me, seveda tudi ob pomoči 
društev, občanov in donator-
jev,« je dejal Čebulj. Eno več-
jih investicij v zadnjem času 
je predstavljal nakup vozila s 

požarno avtolestvijo. Prav za-
radi tega že načrtujejo tudi 
povečanje gasilskega doma, 
za kar po Čebuljevih besedah 
že poteka pridobivanje pot-
rebne dokumentacije.
Podpredsednik Gasilske zve-
ze Slovenije za gorenjsko re-
gijo Jože Derlink pa je govo-
ril o razvoju društva od 
skromnih začetkov do mo-
derne organizacije z opera-
tivno enoto in primerno 
opremo, s katero so svojim 
občanom vedno v pomoč, ter 
se jim zahvalil za nesebično 
delo in ohranjanje zgodovi-
ne in tradicije gasilstva.

Sedemdeset let zaloških 
gasilcev
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Zalog pri Cerkljah je 14. 
avgusta praznovalo 70-letni-
co delovanja. Društvo je bilo 
namreč ustanovljeno 20. Ju-
lija 1952.
Krajani in obiskovalci so si 
najprej ogledali slavnostno 
gasilsko parado, na kateri je 
sodelovalo več kot osemde-
set gasilk, gasilcev in gasil-
ske mladine iz šestih dru-
štev Gasilske zveze Cerklje, 
pridružili pa so se jim tudi 
kolegi iz Komende in Vodic 
ter predstavnik gasilske zve-

ze Slovenije Janko Žuntar. 
Sledila je slavnostna priredi-
tev, ki so se je udeležili 
cerkljanski župan Franc Če-
bulj, ki je gasilcem čestital 
ob jubileju, in dejal: »V obči-
ni Cerklje imamo eno najbo-
lje organiziranih gasilskih 
mrež v Sloveniji. Prav je, da 
se župani zavedamo pome-
na gasilstva in ga tudi fi-
nančno podpiramo. Kako 
pomembno je to, se je izka-
zalo v zadnjem obsežnem 
požaru na Krasu, ki so ga 
pomagali gasiti tudi naši ga-
silci, za kar se jim zahvalju-
jem,« je dejal župan Čebulj. 
Prehojeno pot društva pa je 
predstavi l  predsednik 
društva Miha Škrabar, ki se 
je zahvalil vaščanom, Gasil-
ski zvezi in Občini Cerklje 
na Gorenjskem z županom 
Francem Čebuljem. Kot je 
povedal, se redka društva 
lahko pohvalijo s tako viso-
kim nivojem opremljenosti 
kot Cerkljanska, da delo op-
ravljajo strokovno, varno in 
uspešno, se člani ves čas izo-
bražujejo in znanje nadgra-
jujejo z vajami. Danes zaloš-
ko društvo šteje dvesto 
članov. V društvu se priprav-
ljajo tudi na prenovo in do-
polnitev voznega parka.

Aleš Senožetnik,  
Janez Kuhar

Gasilci PGD Cerklje so praznovali 130 let delovanja / Foto: Aleš Senožetnik

Cerklje – V organizaciji 
kranjskega območnega 
združenja Rdečega križa 
Slovenije, komisije za krvo-
dajalstvo ter prostovoljcev 
Krajevne organizacije RK 
Cerklje je bila v četrtek, 29. 
septembra, v Športni dvora-
ni v Cerkljah terenska krvo-
dajalska akcija, ki se je je 
udeležilo 129 krvodajalcev. 
Predsednik Krajevne organi-
zacije RK Cerklje Vid Moč-
nik se je zahvalil vsem krvo-
dajalcem za veliko udeležbo, 
predvsem mladim, ki so se 
akcije udeležili v trenutnih 
razmerah. Danes Krajevna 

organizacija Rdečega križa 
Cerklje organizira vsako leto 
dve krvodajalski akciji, ki se 
ju udeleži več kot 250 krvo-
dajalcev. Prvo krvodajalsko 
akcijo v Cerkljah so organizi-
rali že nekaj mesecev po za-
četku organiziranega krvo-
dajalstva v Sloveniji (9. ma-
rec 1953), in sicer 15. avgusta 
1953. leta, akcije pa se je ude-
ležilo kar 152 krvodajalcev. 
Največkrat je kri v cerkljan-
ski organizaciji Rdečega kri-
ža daroval Viktor Erzar, in 
sicer že 169-krat. V soboto 
pa so v Cerkljah organizirali 
tudi meritve krvnega slad-
korja in holesterola. Meritev 
se je udeležilo 79 občanov.

Janez Kuhar

Zbrane je pozdravil tudi žu-
pan Franc Čebulj. »Od usta-
novitve občine je minilo 28 
let. V teh letih so občine pri-
spevale velik delež k razvoju 
na področjih, ki so v njihovi 
pristojnosti, in tako prispe-
vale veliko k razvoju Sloveni-
je. Trend razvoja Cerkelj je 
viden tudi na lestvici razvito-
sti občin, na kateri smo se s 
136. mesta povzpeli med pet 
najbolj razvitih v Sloveniji,« 
je povedal in spomnil tudi 
na ključne dosežke minulih 
štirih let. 
Med njimi je poudaril nakup 
Hribarjeve vile in zemljišča v 
Dvorjah, vlaganja v obnovo 
sakralne in kulturne dedišči-
ne, vzpostavitev dislocirane 
enote Glasbene šole Kranj v 
Cerkljah ter investicije v ko-
munalno infrastrukturo, v 
katero je občina vložila 6,5 
milijona evrov. Pomembna 
pridobitev je novi zdravstveni 
dom, ki je stal 2,5 milijona 
evrov. Eden najpomembnej-
ših projektov v občini na-
sploh pa je gradnja krvavške-
ga vodovoda, ki je tik pred 
zaključkom. Skupen projekt 
petih občin stane dobrih 12 
milijonov evrov. Pred občino 
pa so še številni izzivi, med 

katerim je župan posebej 
omenil tudi gradnjo kanali-
zacije na območju Krvavca, 
ki bo po ocenah stala 15 mili-
jonov evrov.
Slavnostni govornik je bil po-
slanec državnega zbora Ma-
tej Tonin, ki je poudaril po-
men dela  le tošnj ih 
nagrajencev za lokalno skup-
nost in zavzetost lokalne 
skupnosti za napredek in ra-
zvoj občine. Kot je povedal 
zbranim, so s svojim delom 
poskrbeli, da je bivanje v 
Cerkljah prijetno. »Številni 
projekti bodo še izboljšali ka-
kovost bivanja v Cerkljah. Ve-
seli me, da ste v zadnjih letih 
vlagali v številne investicije in 
da se lahko pohvalite z izbolj-
šano cestno, komunalno, 
zdravstveno, izobraževalno, 
športno in kulturno infra-
strukturo,« je še poudaril in 
dodal, da je prav dobro delo 
občin lahko vzor tudi državi.
Kulturni del programa so 
obogatili Ženska vokalna 
skupina Andreja Vavkna 
pod vodstvom Damijana 
Močnika, člana KUD Pod 
lipo Adergas, Godba Cerklje, 
cerkljanski folklorniki in čla-
nice Društva kmečkih in po-
deželskih žena Gorenjski 
nagelj, ki so poskrbele za po-
gostitev po prireditvi.

Počastili občinske 
nagrajence

Krvodajalska akcija

V zadnjem času sta dve gasilski društvi praznovali visok jubilej – člani PGD Zalog so počastili 
70-letnico delovanja, Cerkljanski gasilci pa 130-letnico.

Dva visoka jubileja

Cerklje pod Krvavcem

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
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Organizatorji so bili zadovoljni z odzivom krvodajalcev.  
/ Foto: Vid Močnik

Cerklje pod Krvavcem, torek, 11. oktobra 2022

Gasilska parada ob 70-letnici zaloških gasilcev  
/ Foto: Kristjan Ažman

Medulin – V okviru projekta Skill4Sport je poleti potekal obisk 
športnikov in trenerjev iz občine Cerklje v Medulinu. Po nova 
znanja in izkušnje so odšli nogometaši Nogometnega kluba 
Velesovo in članice Ženskega nogometnega kluba Cerklje ter 
njihovi trenerji. V občini Medulin, ki je glavni partner pri pro-
jektu, so za športnike iz Cerkelj in športnike iz madžarske 
občine Marcali organizirali različne delavnice. Športniki, v ve-
čini stari 15 in 16 let, so se preizkusili v vodnih športih. Prvi 
dan so jim predstavili jadranje na deski tako v teoriji kot v 
praksi. Drugi dan so jim člani Plavalnega kluba Medulin 
predstavili pravilne tehnike plavanja. Imeli so tudi delavnico 
na temo zdrave prehrane. Po delavnici pa so gostitelji priredi-
li druženje med slovenskimi, hrvaškimi in madžarskimi vr-
stniki, ki ga je popestril didžej z glasbo po okusu mladih. 
Zadnji dan so se v družbi članov tamkajšnjega potapljaškega 
kluba lahko preizkusili še v potapljanju. Zaključek obiska v 
Medulinu so strnili z ogledom naravnega parka Kamenjak.

Športniki v Medulinu
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Letos ste v praznovanje ob-
činskega praznika vpeljali 
nekaj novosti. Kako se je ob-
nesel novi format?
Odločili smo se, da kot uvod 
v občinski praznik pripravi-
mo tridnevno prireditev 
Pozdrav jeseni z gorenjski-
mi nageljni. Pri zahtevni or-
ganizaciji so mi precej po-
magali člani naše občinske 
uprave. Začeli smo že konec 
januarja s prvim sestankom 
z vsemi društvi, ki so se 
predstavila, sledila pa je raz-
delitev sadik gorenjskih na-
geljnov po gospodinjstvih, ki 
smo jo opravili skupaj z 
Društvom kmečkih in pode-
želskih žena Gorenjski na-
gelj. Tudi domače obrtnike 
in podjetnike smo prosili, 
naj podprejo prireditev. Mo-
ram reči, da so se številni 
odzvali, tako da se je dogo-
dek skoraj v celoti financiral 
iz donacij. Prireditev je po-
kazala, da lahko s sodelova-
njem in povezanostjo marsi-
kaj dosežemo. Pri sami 
organizaciji pa smo videli, 
kaj je bilo dobro in kaj bo 
treba do prihodnjega leta še 
izboljšati. Prepričan sem na-
mreč, da bo prireditev posta-
la vsakoletna.

Vsakoletno pa je tudi pode-
ljevanje občinskih priznanj 
zaslužnim občanom.
Letos smo osrednjo občinsko 
slovesnost pripravili že nekaj 
dni pred praznikom, ki ga 
praznujemo 23. septembra v 
spomin na igralca Ignacija 
Borštnika. Med nagrajenci je 
bil namreč tudi slovenski 
skladatelj, zborovodja in pe-
dagog Damijan Močnik, ki 
pa je nato za daljši čas odpo-
toval v tujino in se podelitve 
ob prazniku ne bi mogel 
udeležiti. Mislim, da je bila 
bera nagrajencev tudi letos 
precej pestra, prav tako tudi 
kulturni del prireditve, ki so 
ga pripravili člani naših dru-
štev. Sprva smo predvidevali, 
da bo slavnostni govornik 
predsednik države Borut Pa-
hor, ki pa je moral odpotova-
ti na pogrebno slovesnost 
britanske kraljice Elizabete 
II., zato sem zelo hvaležen 
poslancu državnega zbora 
Mateju Toninu, ki se je ude-
ležil našega praznovanja in 
pripravil spodbuden in zares 
nepolitičen govor ter z njim 
požel tudi velik aplavz obi-
skovalcev v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika, ki jih 
ni bilo malo.

Pred dnevi ste sprejeli reba-
lans proračuna. Zakaj je bil 
potreben?
Nujen je bil predvsem zara-
di visokih cen gradbenih 
materialov, zaradi katerih je 
bilo treba uskladiti pogodbe 
z nekaterimi izvajalci del. 
Predvsem gre za projekte iz-
gradnje kanalizacije in vodo-

vodnih sistemov, kjer bo tre-
ba zneske nekoliko povišati. 
Prav tako pa bomo morali že 
v tem proračunu nameniti 
več sredstev za gradnjo in-
frastrukture na Cerkljanski 
Dobravi. Izvajalec del podje-
tje Pirc gradnje namreč gra-
di hitreje, kot je bilo prvotno 
načrtovano, tako da bodo 
dela najverjetneje zaključe-
na še letos. Zato je tudi treba 
povečati sredstva v letoš-
njem proračunu, da bomo 
lahko poplačali vse obvezno-
sti. Minimalno bo treba po-
višati tudi sredstva za 
krvavški vodovod in opraviti 
nekaj prerazporeditev pri 
projektih programov LAS.
Pomemben projekt, ki ga 
vpeljujemo, je tudi izgrad nja 
sončnih elektrarn na objek-
tih, ki so v lasti občine. Že 
smo pristopili k pripravi pro-

jektov, vsi postopki so spro-
ženi, tako da smo dobili tudi 
že rezervacijo Elektra Go-
renjska za priklop na omrež-
je. Za nekatere objekte bo si-
cer treba pridobiti še 
soglasje Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. Gre za 
investicijo v višini skoraj pol 
milijona evrov.

V proračunu za leto 2023 se 
bodo zagotovila sredstva za 
položitev umetne trave na 
pomožnem nogometnem 
igrišču v Velesovem. Glede 
na to, da imamo kot edini na 
Gorenjskem ekipo v prvi 
ženski ligi, pa pričakujem 
tudi sofinanciranje Nogo-
metne zveze Slovenije.

Je gradnja krvavškega vodo-
voda že v sklepni fazi?
Krvavški vodovod je bolj ali 
manj zaključen. Gre za pro-
jekt, v katerega je malokdo 
verjel, a nam je uspelo in bo 
v zgodovino Cerkelj zapisan 
z zlatimi črkami, še posebno 
če se spomnimo suše v leto-
šnjem poletju, ko smo lahko 
vsi skupaj še enkrat spozna-
li, kako pomembna je voda 
in kakšne težave lahko na-
stanejo, če je ni. Krvavški vo-

dovod oskrbuje trideset tisoč 
uporabnikov in še dodatnih 
dvajset tisoč zaposlenih v 
podjetjih na tem območju. 
Ultrafiltracijski sistem pri-
naša mehansko čiščenje in 
je trenutno v poskusni dobi 
obratovanja, sredi meseca pa 
bo začel polno delovati.
Stari sistem je bil zgrajen še 

z azbestnimi cevmi, imeli pa 
smo tudi več kot 50-odstotne 
izgube. Ob tem naj povem, 
da so se uredile tudi težave 
glede sofinanciranja preo-
stalih občin, le z Občino 
Šenčur še urejamo. Po voli-
tvah načrtujemo tudi uradno 
odprtje projekta.

Kako pa kaže z izgradnjo ka-
nalizacije na območju 
Krvavca?
Za popolno zaščito vodnih 
virov na območju Krvavca bo 
čim prej treba začeti gradnjo 
kanalizacije. Z mojim nek-
danjim županskim kolegom 
Urošem Bržanom, ki je zdaj 
minister za okolje in pros-
tor, ter predstavniki ministr-
stva za infrastrukturo smo 
že dogovorjeni za sestanek. 
S prejšnjo vlado smo imeli 
namreč dogovor, da se pro-
jekt sofinancira v višini pet-
desetih odstotkov – in to že-
limo zagotoviti tudi pod 
novo vlado.
Upam, da bo prevladal ra-
zum in se bo projekt čim 
prej začel. Od junija imamo 
namreč že pridobljeno grad-
beno dovoljenje za približno 
osemdeset odstotkov tega 
območja. Čakamo še gradbe-
no dovoljenje od zgornje po-
staje žičnice do Jezerc, v 
pripravi pa je tudi še projekt 
za sekundarne vode in dolo-
čene odseke, ki v primar-
nem delu še niso bili vklju-
čeni, ker nam ni uspelo 
pridobiti služnostnih pravic. 
Da zaradi tega ne bi bil ogro-
žen celoten projekt, gremo 
zdaj v tretjo fazo pridobiva-
nja gradbenih dovoljenj.

Kako pa potekajo drugi pro-
jekti v občini?
V Zalogu zaključujemo 
gradnjo pločnikov v dolžini 
petsto metrov. Z enim od la-
stnikov zemljišč še rešuje-
mo problem posega v zaseb-
no zem l j išče zaradi 
zagotovitve ustrezne širine 
pločnika in ceste. V osre-
dnjem delu vasi Zalog, od 
cerkve do odseka proti Ko-
mendi, bomo cestišče tudi v 
celoti preplastili. Z asfaltom 
smo preplastili že odsek ces-
te Zgornji Brnik–Vašca, saj 
je bilo treba urediti tudi po-
nikovalnico, ker je prej na 
tem delu zastajala voda in je 
ob deževjih prihajalo do 
poplavljanja ceste, ter odsek 
Lahovče–Nasovče in zgornji 
del vasi Velesovo.
Sicer pa se pripravljamo na 
preplastitev ceste proti 
spod nji postaji krvavške žič-
nice. Gre za nujno sanacijo, 
saj je cesta v izredno sla-
bem stanju, a smo čakali, 
da se najprej zaključita 
gradnja krvavškega vodovo-
da in sanacija mostov, ki je 
potekala na tem območju. 
Večji del sredstev za uredi-
tve cest je namenjen prav 
temu odseku v dolžini okoli 
1,8 kilometra.
Načrtujemo tudi preplastitev 
skozi vas Češnjevek, kjer je 
prišlo do posedanja cestišča, 
ter v Velesovem mimo No-
gometnega centra Velesovo.

Občinski svet je dal soglasje 
k imenovanju nove direkto-
rice Zavoda za turizem.
Veseli smo bili, da je na raz-
pis prispelo precej prijav, 

vsi kandidati pa so imeli 
tudi veliko izkušenj na po-
dročju turizma. Če bo novo 
vodstvo znalo postaviti sis-
tem in povezati vsa lokalna 
društva in vse turistične de-
lavce, vključno z RTC Krva-
vec, ki je doslej sodelovanje 
odklanjal, bi lahko veliko 
naredili za prihodnji razvoj 
turizma na Cerkljanskem.

Širi se tudi poslovna cona ob 
letališču. Kako se v to dina-
miko vključuje občina?
Območje L8 se polni, grad-
njo začenjata tudi domači 
družbi Vargro in Klas me-
tal. Gradi se tudi v delu L4 
in L9, tako da na območje 
počasi prihajajo nova pod-
jetja, s tem pa se vrača tudi 
denar, ki ga je občina vloži-
la v komunalno infrastruk-
turo na tem območju. Mo-
ram pa povedati, da je kar 
nekaj zem ljišč v lasti Fra-
porta Slovenija še nepozi-
danih. Tu vidim težavo, ker 
bo zaradi tega prilivov v 
proračun manj, kot bi jih 
lahko bilo. Ob tem naj 
omenim še spremembo za-
kona o letalstvu, ki se prip-
ravlja in predvideva, da bi 
se letališča uvrstila med 
javno gospodarsko infra-
strukturo, kar bi pomenilo, 
da občine, kjer letališča le-
žijo, ne bi bile upravičene 
do nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč. Druga 
težava pa je hrup, ki ga le-
tališče povzroča in ki poleg 
prebivalcev naše občine 
najbolj prizadene še prebi-
valce Šenčurja, Vodic in 
Kranja, a sogovorniki na 
ravni države pravijo, da ta 
problematika ne sodi v ta 
zakon. Pridobili smo tudi 
mnenje ministrstva za oko-
lje in prostor, kjer pravijo, 
da bodo preučili naše pri-
pombe, potem pa bomo vi-
deli, kako bodo stvari pote-
kale naprej.

Izteka se še en mandat. 
Kako ste zadovoljni z delom 
v zadnjih štirih letih?
Če pogledamo realizacijo 
projektov, smo bili res us-
pešni. Uresničili smo števil-
ne projekte, od preureditve 
središča Cerkelj, izgradnje 
krožišč, Zdravstvenega 
doma Cerklje, krvavškega 
vodovoda, številnih preplas-
titev cest in drugih infra-
strukturnih projektov po 
občini do manjših, kakršnih 
morda marsikdo niti ne 
opazi ali pa se mu ne zdijo 
tako pomembni. Zahvala 
gre gotovo sodelavcem na 
občinski upravi, brez kate-
rih ne bi zmogel in ki kljub 
epidemiji covida-19 niso po-
pustili, pa seveda tudi ob-
činskim svetnikom, ki so 
projekte potrdili na sejah 
sveta. Ob tem pa velja pou-
dariti, da občina danes ni 
zadolžena, še celo več – dru-
gi so dolžni nam.

Z županom Francem Čebuljem smo se tokrat pogovarjali o praznovanju občinskega praznika, delih na gradbiščih po občini in drugih novostih.

Uresničili številne projekte
Aleš Senožetnik

Župan Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl

»Krvavški vodovod je bolj ali manj zaključen. 
Gre za projekt, v katerega je malokdo verjel, a 
nam je uspelo in bo v zgodovino Cerkelj zapisan 
z zlatimi črkami, še posebno če se spomnimo 
suše v letošnjem poletju, ko smo lahko vsi 
skupaj še enkrat spoznali, kako pomembna je 
voda in kakšne težave lahko nastanejo, če je ni.«
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Tudi Cerklje s 
kvačkanim grbom
Tudi Občina Cerklje je dobila svoj kvačkani grb. Velik je 1,4 × 1,8 metra, za izdelavo pa je bilo 
potrebnih okoli sto ur dela in porabljenih 2,5 kilograma preje.

Cerklje – Naj niti in kvačka 
povežejo Slovenijo – to je 
slogan kvačkaric Slovenije, 
ki so združile svoje spre-
tnosti obračanja palčke in 
preje ter se lotile največjega 
kvačkarskega izziva v Slove-
niji – projekta Slovenija 
kvačka slovenske grbe, s ka-
terim so osvojile Guinnes-
sov rekord. Pobudnica pro-
jekta je bila Jadranka Smi-
ljić, za nov izziv pa si je za-
dala skvačkati grbe vseh 
slovenskih občin. »Izziv ji 
je pomagalo izpolniti 211 
kvačkaric in en kvačkar iz 
vse Slovenije, na Gorenj-
skem pa jih je kvačkalo 18 
kvačkaric«, je pojasnila Zla-
ta Kleindinst Oblak, koordi-
natorica za Gorenjsko.
Projektu se je z veseljem 
pridružila tudi Bernarda 
Valenčič iz Žej pri Komen-
di. Kvačkanje, pletenje, ve-
zenje in šivanje so njen 
hobi že od otroštva. Poveda-
la je: »Ob prijavi je bila iz-
delava grba moje občine, 

Občine Komenda, že odda-
na, mi je bilo pa v čast skvač-
kati grb sosednje občine, 
Občine Cerklje na Gorenj-
skem.« Za izdelavo grba Ob-

čine Cerklje na Gorenjskem, 
ki je velik 1,4 × 1,8 metra, je 
porabila sto kvačkanih ur in 
okoli 2,5 kilograma preje. 
Častni pokrovitelj projekta je 

bil predsednik republike Bo-
rut Pahor, podprla pa ga je 
tudi Slovenska turistična 
zveza in Društvo Heraldica 
Slovenija.

Župan Občine Cerklje Franc Čebulj se je zahvalil Bernardi Valenčič za kvačkani grb Občine 
Cerklje. / Foto: Janez Kuhar

Spominski 
slovesnosti
Pred nedavnim sta v spomin na dogodke v času 
druge svetovne vojne potekali dve slovesnosti, ki 
ju tradicionalno organizira Občinska organizacija 
Združenja borcev za vrednote NOB Cerklje na 
Gorenjskem.

Jezerca, Štefanja Gora – Naj-
prej so konec avgusta pri-
pravili pohod po Poti spo-
mina in tovarištva in pri 
grobišču na Brezovici polo-
žili venec v spomin na pa-
dle borce Druge grupe odre-
dov in Kokrškega odreda – 
Krvavške čete. Dogodke je 
orisal Jernej Logar. Ob vra-
čanju so se pohodniki usta-
vili še pri požgani domačiji 
na Davovcu, sledila pa je 
spominska slovesnost pri 
lovski koči na Štefanji Gori, 
na kateri je zbrane nagovo-
ril slavnostni govornik Božo 
Janež, za kulturni del pro-
grama pa so poskrbeli z re-
citacijami Irene Mežek in 
Janeza Martinčiča ter pe-
tjem partizanskih pesmi ob 
spremljavi harmonike.
Septembra pa je potekala 
tradicionalna slovesnost ob 
pomniku na planini Jezerca, 

kjer so prav tako obudili spo-
min na padle Druge grupe 
odredov in Kokrškega odre-
da. V pozdravnem pismu je 
na dogodke spomnil tudi 
Božidar Gorjan - Bogo, še 
edini živeči borec Druge 
grupe odredov, ki je bil ude-
ležen v napadu. Slavnostni 
govornik pa je bil dr. Martin 
Premk, poslanec državnega 
zbora in član predsedstva 
Zveze združenj borcev NOB 
Slovenije. V kulturnem pro-
gramu spominske slovesno-
sti so sodelovali učenci 
Osnovne šole Davorina Jen-
ka iz Cerkelj Zala Hudobiv-
nik, Lovro Remic, Mej Reh-
berger, klarinetist Ambrož 
Hudobivnik in harmonikar 
Mark Starič z mentorico uči-
teljico Špelo Srečnik.
Slovesnosti se je udeležilo 
86 članov in simpatizerjev. 
Po končani slovesnosti je 
sledilo druženje pri Prgozni-
kovi planšariji.

Aleš Senožetnik

Polaganje venca ob pomniku na Jezercih / Foto: arhiv dogodka

Albina Atlija iz Dvorij / Foto: osebni arhiv

Gozd - Martuljek – Na letošnjem srečanju gorenjskih turi-
stičnih delavcev, ki je bilo konec avgusta v Gozdu - Martulj-
ku, so podelili priznanja za okrogle obletnice TD, za najlep-
še izletniške kraje na Gorenjskem v okviru akcije TZS Moja 
dežela – lepa in gostoljubna, za dolgoletne uspešne in pri-
zadevne turistične delavce in tudi za najlepše gorenjske na-
geljne za leti 2021 in 2022. Med nagrajenimi je priznanje 
prejela tudi Albina Atlija iz Dvorij. M. P.

Najlepši nageljni v Dvorjah

Zgornji Brnik – Na zadnjo so-
boto v avgustu je bilo na 
Zgornjem Brniku veselo. Po-
ročila sta se Ana Tavčar in 
Jure Pernuš. Civilna poroka 
je bila v Dvoru Jezeršek. Vse 
je bilo že pripravljeno za 
šrango, kot se na vasi spodo-
bi. Gasilci z Zgornjega Brni-
ka so jo ob 16.15 postavili na 
bližnjem križišču. Po 15 mi-
nutah tega starega običaja, ki 
ga je spremljalo več kot sto 
svatov, pa se je naenkrat ste-
mnilo in začelo je močno de-
ževati. Svatje so se ravno 
umaknili pod strehe bližnjih 
hiš, ko je v bližino udarila 
strela.
Slišali pa smo tudi, da so Je-
zerškovi med obnavljanjem 
Dvora, predenj postavili zna-
menje, ki je morda obvarova-
lo svate pred udarom strele.
Kmalu so navzoči, tudi gasil-
ci Zgornjega Brnika, ki so 
šrangali, slišali krike, da gori 
gospodarsko poslopje Fran-
ca Kuralta, po domače se 
tam pravi pr' Ropotarju. Nji-
hovo gospodarsko poslopje 
je bilo od križišča, kjer je po-
tekala šranga, oddaljeno sla-
bih petdeset metrov. Gospo-
d a r  F r a n c  K u r a l t 

pripoveduje, da je bilo 
ostrešje zelo hitro v ognju, v 
vsega nekaj sekundah. Pri-
sebnost domačih gasilcev in 
njihova bližina v križišču 
vasi sta bili v veliko pomoč, 
da jim je uspelo zelo hitro 

priti do gospodarskega po-
slopja in s cevjo po lestvi do 
bližine strehe, kjer je gorelo.
Hkrati pa so brniški gasilci 
po besedah poveljnika Uroša 
Freliha pohiteli po gasilsko 
cisterno ter začeli interven-

cijo. Gasilci so se vrnili v ga-
silskih oblekah. Tako so 
kmetijo z družnimi močmi 
rešili pred ognjem, kasneje 
so skoraj vse poškodovane 
tramove očistili. Nad hlevom 
so imeli Ropotarjevi shranje-
nega več voz sena, več sena 
pa imajo shranjenega v ba-
lah oziroma v lopi pod ko-
zolcem. »Vse je potekalo hi-
tro kot v filmu,« je dejal 
gospodar Franc. Na veliko 
srečo so lahko zelo hitro 
ukrepali in preprečili hudo 
nesrečo in najhujše. V hlevu 
je bila živina. Gospodar 
Franc se je za izredno hitro 
in uspešno pomoč zahvalil 
poveljniku PGD Zgornji Br-
nik Urošu Frelihu ter vsem 
gasilcem, ki so sodelovali pri 
gašenju, tudi gasilcem PGD 
Cerklje na Gorenjskem, ki 
so bili zelo hitro na Zgor-
njem Brniku. Med interven-
cijo se je prevrnil tudi eden 
izmed mlajev, ki so ju posta-
vili mladoporočencema. Po 
koncu intervencije so se ga-
silci vrnili in šrango izpeljali 
do konca. Cerkvena poroka 
je bila v župnijski cerkvi Ma-
rijinega oznanjenja v Ader-
gasu, mladoporočenca pa 
bosta živela na Zgornjem 
Brniku.

Janez Kuhar

Franc Kuralt je na fotografiji pokazal, kakšne so bile 
posledice močnega udara strele na tramovih 
gospodarskega poslopja. / Foto: Janez Kuhar

Na Zgornjem Brniku je strela udarila ravno v času šrange in zagorelo je gospodarsko poslopje.

Namesto šrange intervencija

Janez Kuhar
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Cerklje – Občina Cerklje se je 
oktobra 2020 pridružila pro-
jektu Kolesarska veriga na 
podeželju, prav pred kratkim 
pa so vzpostavili tudi dve po-
staji za avtomatizirano izpo-
sojo koles. Ena stoji na parki-
rišču zraven turističnoinfor-
mativnega centra pri Petrov-
čevi hiši v Cerkljah, druga pa 
je na parkirišču pri nogome-
tnem centru v Velesovem.
Sistem, poimenovan Go-
renjska.Bike, je enotna reši-
tev, v katero je poleg Cerkelj 
vključenih več gorenjskih 
občin, in sicer Radovljica, 
Tržič, Naklo, Jesenice, 
Kranj, Škofja Loka in Bled.
Uporaba koles je enostavna. 
Uporabnik lahko postane 
vsak, starejši od 14 let. Naj-
prej si izbere kolo in preveri, 
da je to brezhibno, nato pa 
preko terminala, s katerim je 
opremljena vsaka izmed po-
staj, sledi postopku. Za prija-
vo v sistem je treba uporabiti 

kartico, vtipkati PIN, če karti-
ce nimamo, pa je treba vpisa-
ti uporabniško ime in geslo. 
Ko izberemo kolo, imamo 
dvajset sekund časa, da pri-
stopimo h ključavnici, priti-
snemo srebrni gumb in od-
klenemo ključavnico. Ko 
želimo kolo vrniti na postajo, 
pa ga le močneje potisnemo 
v ključavnico ter preverimo, 
da gumb na ključavnici sveti 
v modri barvi, kar pomeni, 
da je zaklenjena. Podrobnej-
ša navodila so sicer na voljo 
na spletni strani www.go-
renjska.bike. V vseh sodelu-
jočih občinah je vzpostavlje-
nih že 57 postaj, za izposojo 
pa je na voljo 318 koles. Sis-
tem izposoje praviloma delu-
je od aprila do novembra.
V Cerkljah so doslej poleg 
projekta E-nostavno na kolo 
zaključili še dva projekta, ki 
sta bila financirana iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, in sicer 
projekta Zelene rešitve ter 
Medgeneracijski center.

V okviru projekta Lokalne akcijske skupine (LAS) Gorenjska košarica so tudi v Občini Cerklje 
zagotovili dve postaji za izposojo koles.

Izposoja koles

Ena od postaj, kjer si je možno izposoditi kolesa v Cerkljah, 
je pred Petrovčevo hišo. / Foto: Občina Cerklje

Aleš Senožetnik

Tokrat začetek je potekal 
tako kot v prejšnjih letih – z 
gnečo in polno zastoji. Pa 
vendar, letošnje leto je bilo 
nekoliko mirnejše, z manj 
nestrpnimi vozniki in bolj 
organiziranim prevozom 
mimo šolskega centra. 
Vmes izstopajo učenci, ki 
že prve dni na poti s kole-
som ne uporabljajo kolesar-
ske čelade. Na skirojih po 
dva, v avtomobilih otroci 
brez »jahačev« in otroških 
sedežev.
Za mladoletnike so odgo-
vorni starši, skrbniki … in 
lepo bi bilo, če bi jih poučili 
o varnostnih segmentih. V 
zadnjem obdobju beležimo 
veliko število tovrstnih ude-
ležencev v cestnem prome-
tu, ki so udeleženi v prome-
tnih nesrečah. Poskrbite, da 
bodo vaši otroci varni, saj 
ob rednem policijskem nad-
zoru opažamo, da skorajda 
ni otroka, ki bi upošteval 
prometne predpise.
Za vse druge udeležence v 
prometu pa tudi tokrat apel, 
da s svojim zgledom in ob-
našanjem prenesemo čim 
več znanja našim otrokom. 

Starši naj na igriv način pri-
kažejo otrokom osnovna 
pravila – prečkanje vozišča, 
uporabo čelade, hojo po ho-
dniku za pešce, uporabo »ja-
hačev« in varnostnih pa-
sov ... In še enkrat: na cesti 
so zdaj že nekaj časa »nove« 
talne označbe, za katere ne-
kateri ne vedo, kako se pra-
vilno uporabljajo. Črtkana 
talna označba ob desnem 
robu vozišča je namenjena 
kolesarjem. Voznik z avto-
mobilom pelje čez omenje-
no označbo, in sicer čim 
bližje desnemu robu vozišča 
in na varni razdalji od njega 
– kot doslej. Ko voznik dohi-
ti kolesarja, ga pravilno, z 
nakazanim smernikom, pre-
hiti po levi strani, nato pa se 
vrne na desno stran prome-
tnega pasu, kjer ponovno pe-
lje čez talno označbo, ki 
označuje kolesarsko pot. Vo-
žnja po levem (in desnem) 
pasu je nepravilna in pred-
stavlja kršitev cestnoprome-
tnih pravil.
Policisti se bomo v okviru 
srečanj na osnovnih šolah 
potrudili, da predstavimo ce-
lotno problematiko tako, da 
bo kar najbolj razumljiva. 
Starši pa dodajte svoj ka-
menček v mozaik varnosti.

Modri kotiček

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Prvi mandat ste opravljali funkcijo pod
župana v Občini Cerklje na Gorenjskem. 
Kakšne odgovornosti in naloge vam je 
prinesla?
Gre za moj prvi mandat, ko sem kot nepo-
klicni podžupan nadomeščal župana v pri-
meru njegove odsotnosti ali zadržanosti. 
Največ časa sem posvetil pripravi več ob-
činskih strategij na različnih področij, prav 
tako pa sem aktivno sodeloval v razpravah 
glede priprave razvojnih projektov za pri-
hajajoča leta.

Smo tik pred koncem mandata. Kako 
ocenjujete opravljeno delo v minulih 
štirih letih?

Pred štirimi leti sem aktivno vstopil nazaj v 
lokalno politiko z namenom, da pomagam 
zagotoviti razmere v občinskem svetu, v 
katerih se bo moč povsem posvetiti izvedbi 
razvojnih projektov. Lahko rečem, da nam 
je s skupnimi močmi to uspelo in da smo 
lahko upravičeno ponosni na opravljeno 
delo. V letih 2020–2022 smo aktivno sode-
lovali z vlado, ki je imela posluh za razvoj 
lokalnih skupnosti in je s povišanjem pov-
prečnine zagotovila dodatna sredstva v 
občinskih proračunih, prav tako pa je uspel 
dogovor za večmilijonsko sofinanciranje 
izgradnje novega krvavškega vodovoda in 
še več manjših projektov, kar je navsezad-
nje omogočilo njihovo izvedbo.

V katero smer si želite, da bi se občina 
razvijala v prihodnje?
V prvi vrsti se zavzemam za izvedbo 
projektov, ki bodo pozitivno vplivali na 
kvaliteto bivanja občank in občanov, še 
posebej naših otrok, mladih in starejših. 
Večji projekt bo vsekakor izgradnja špor-
tno-turističnih površin na prostoru pod 
Jenkovo lipo, gradnja kolesarskih poti, 
oživitev Hribarjeve vile in gradnja demen-
tnega oddelka v Domu Taber. Vzporedno 
pa je treba zagotoviti pogoje za nadaljnji 
razvoj občine na logističnem področju ob 
letališču, kmetijskem področju v dolini in 
turističnem področju v hribovitem delu 
občine. Eden takšnih multiplikativnih 
projektov je vsekakor dolgoročna zaščita 
virov čiste pitne vode pod Krvavcem, ka-
mor spadata prometna ureditev na Krvav-
cu in izgradnja kanalizacijskega sistema 

od Krvavca skozi vse hribovske vasi do 
same doline. To so projekti, ki presegajo 
en mandat in zahtevajo sprejetje širokega 
konsenza. 

Kakšne imate načrte za volilno precej 
razgibano jesen?
Če se malo pošalim, ni volilno razgibana 
le jesen, ampak je pestro dogajanje že 
celo leto. Kar se tiče lokalnih volitev, že-
limo v Koaliciji za razvoj Občine Cerklje 
nadaljevati v novem mandatu na način, 
kot smo delovali v zadnjem, do sedaj naj-
uspešnejšem mandatu. Ker pa je pogoj za 
izpeljavo projektov uspešno pridobivanje 
evropskih in državnih sredstev, sem se 
skupaj z županom odločil, da kandidiram 
za državnega svetnika spodnje Gorenjske 
in z morebitno izvolitvijo zastopam širše 
interese razvoja te regije. 

Z več sodelovanja smo uspešnejši
Andrej Kosec je občinski 
svetnik opravlja pa tudi 

funkcijo podžupana  
Občine Cerklje na  

Gorenjskem. Pred iztekom  
mandata je spregovoril o 

delu in dosežkih v minulih 
štirih letih ter izzivih  
in najpomembnejših  

projektih, ki občino čakajo 
v naslednjem obdobju.

Andrej Kosec  podžupan Občine  
Cerklje na Gorenjskem

Robert Šebenik, vodja 
policijskega okoliša

Cerklje pod Krvavcem, torek, 11. oktobra 2022
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Tolun – Okrajni muzej polj-
skega mesta Torun je letos je 
že 43. razpisal mednarodni 
likovni natečaj na temo Moja 
avantura v Muzeju. Na raz-
pis je prispelo nekaj tisoč li-
kovnih del z vsega sveta. Na 
omenjenem razpisu so sode-
lovali tudi učenci OŠ Davori-
na Jenka Cerklje na Gorenj-
skem. Kar 12 jih je bilo iz-
branih za razstavo v muzeju, 

osmošolka Auri Čučnik pa je 
dobila prvo nagrado v svoji 
kategoriji in povabilo na gala 
prireditev s podelitvijo na-
grad in odprtjem razstave. 
Dogodek je potekal 16. sep-
tembra, udeležili sta se ga 
nagrajena učenka in mento-
rica Maja Zajc Sobočan. 
Nagrado za svoje mentorsko 
delo je prejelo deset profe-
sorjev likovne umetnosti, 
med njimi tudi mentorica 
Maja Zajc Sobočan.

Maja Zajc Sobočan

Tokratni začetek šolskega 
leta je bil verjetno bolj spro-
ščen kot minuli dve leti?
Letos smo pouk ponovno 
začeli, kot smo bili navajeni 
pred epidemijo, torej brez 
posebnosti, vsaj kar se tiče 
omejitev zaradi covida-19, 
smo pa na drugih področjih 
vpeljali nekaj sprememb.

Lahko poveste kaj več?
Odločili smo se, da v prvih 
razredih pouk vodimo brez 
učbenikov in na ta način ot-
rokom omogočimo nekoli-
ko »mehkejši« prehod iz 
vrtca v šolske klopi. Otroci 
se tako več učijo skozi igro 
in na nekoliko bolj sproščen 
način. Pouk pa vodi ekipa 
učiteljic, ki je bila priprav-
ljena sprejeti izziv. Za zdaj 
so odzivi dobri, tako da ra-
čunamo, da bomo v tak na-
čin pouka v prihodnjih letih 
postopoma vključevali vse 
otroke prve triade.

Kaj bodo sicer ključni pou-
darki letošnjega leta?
Letošnja redeča nit je (Vz)
trajnostna dediščina, v sklo-
pu katere bomo brali tudi 
Poženčanovo berilo. Letos 
namreč zaznamujemo 220. 
obletnico rojstva Matevža 
Ravnikarja - Poženčana, zato 
se bodo tudi učenci bolj sez-
nanili z njegovim delom. V 
okviru rdeče niti pa se bomo 

spomnili tudi na odnos mla-
dih do dediščine, se učili o 
pomenu vztrajnosti in tudi 
trajnosti v današnjem času.
Sicer pa nas čaka še polno 
drugih dejavnosti. Konec 
septembra smo praznovali 
dan športa, v tem šolskem 
letu bomo za učence prvih 
razredov pripravili tridnevno 
naravoslovno ekskurzijo v 
Kranjsko Goro, sodelovali pa 
bomo tudi v Unescovih in 

Erasmusovih programih. 
Obiskali nas bodo učenci iz 
Portugalske, Hrvaške, Itali-
je, Španije, Nemčije in že v 
tem mesecu učenci iz Latvi-
je. Pomembno je namreč, da 
se otroci družijo z vrstniki iz 
drugih držav in tako spozna-
vajo različne kulture.
V okviru Unesca pa priprav-
ljamo projekt Vsaka vas ima 
svoj glas in vsaka pesem svoj 
naglas. Gre za nadgradnjo 

svetovnega dneva poezije, ki 
smo ga na šoli počastili že 
lani. S tem pa otroke spod-
bujamo, da napišejo svojo 
pesem ali pa poiščejo kakšno 
manj znano, morda že po-
zabljeno.

Ste pred začetkom šolskega 
leta v šoli ali vrtcu izvedli 
kakšna obnovitvena dela?
Izvedena so bila nekatera 
manjša popravila, brušenje 
parketa in druga vzdrževal-
na dela. Sicer pa smo pred 
šolo postavili tudi betonske 
klopi, v vrtcu pa smo s kli-
matskimi napravami opre-
mili še tiste igralnice, ki niso 
bile klimatizirane. Načrtuje-
mo tudi odprtje čutne poti 
in zunanje učilnice.

Za reševanje prostorske sti-
ske načrtujete tudi dodatne 
učilnice v mansardnih pro-
storih.
Šola in vrtec sta res povsem 
polna, zato je predvideno, da 
v mansardnih prostorih ure-
dimo dodatne učilnice in ka-
binete. Občina je trenutno 
še v fazi pridobivanja grad-
benega dovoljenja, saj je za 
projekt treba pridobiti tudi 
okoljevarstveno soglasje. 
Kljub temu upam, da bodo 
novi prostori čim prej prip-
ravljeni sprejeti učence. V 
prihodnjih letih pa bo treba 
poiskati dolgotrajnejše rešit-
ve tako v Cerkljah kot tudi v 
Zalogu.

V Osnovni šoli Davorina Jenka tudi v letošnjem letu pripravljajo vrsto aktivnosti, vpeljali pa so tudi 
nekaj novosti. O načrtih smo se pogovarjali z ravnateljem Boštjanom Mohoričem.

V novo šolsko leto

Aleš Senožetnik

Likovni uspeh

Boštjan Mohorič, ravnatelj Osnovne šole Davorina Jenka 
v Cerkljah / Foto: Aleš Senožetnik

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.

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 

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

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

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

Nagrajeno delo Auri Čučnik z naslovom Avtoportret à la 
Picasso / Foto: arhiv šole

Cerklje pod Krvavcem, torek, 11. oktobra 2022
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Cerklje – Čas od dneva dr-
žavnosti do praznika naše 
občine, 23. septembra, se je 
neverjetno hitro iztekel. Bil 
je poln načrtov, ki smo jih 
pridno udejanjali, a nekaj jih 
ostaja še za poznojesenski 
čas. V pozdrav jeseni smo v 
sodelovanju z Društvom 
upokojencev in privzeto sek-
cijo likovnikov zastavili z 
Mežanovo slikarsko koloni-
jo, v okviru katere smo pou-
darili delovanje treh po-
membnih mož: Jožeta Pleč-
nika, Janeza Mežana in Ma-
tevža Ravnikarja - Poženča-
na v družbi pred 150 leti ro-
jenega znamenitega impre-
sionističnega slikarja Jožeta 
Jame.
Ob samem občinskem pra-
znovanju v počastitev rojaka 
Ignacija Borštnika smo ve-
čer domoljubne poezije po-
častili z gostom Igorjem Pir-
kovičem in ob vsebinsko 
bogatih zbirkah spoznali, da 
je domoljub in pisec domo-
ljubne poezije našel identi-
teto, ki jo nekateri še vedno 
iščejo. Vsaka od njegovih pe-
smi nosi svojo sporočilnost.
V Hribarjevem popoldnevu 
s Folkloro Cerklje je bil 22. 
september posvečen zaved-
nemu Slovencu in velikemu 
domoljubu, po rodu Trzin-
cu, a po srcu Cerkljanu. 
Prepričana sem, da bosta še 
naprej veli preteklost nekda-
njega pomembnega lastnika 
in njegova zgodovinska vlo-
ga za slovenski narod, za kar 
naj bi v prihodnje skrbela 
Občina Cerklje kot nova 
lastnica po odkupu zanimive 

nepremičnine v središču na-
šega malega mesta.
Dne 23. septembra 1919 je 
pod težo bremen omagal 
Ignacij Borštnik, utemelji-
telj sodobnega slovenskega 
poklicnega gledališča. Nje-
mu v spomin je bil ob izbra-

ni poeziji in prozi v literar-
nem večeru Beseda združuje 
med drugim prebran tudi 
govor, ki ga je ob igralčevem 
odprtem grobu povedal igra-
lec Danilo - Anton Cerar.
Uspeli smo tudi zaključiti 
študijski krožek Gora sv. 

Štefana, v katerem smo 
odstirali zgodovinski pog-
led na ta neokrnjeni 
cerkljanski biser z vsem na-
ravnim bogastvom; vasico, 
ki se je skozi čas spreminja-
la, a vendarle ohranila pri-
dih spokoja, kljub temu da 
so jo v preteklosti bremeni-
li turški pohodi in novo-
verska gibanja. Vsakodnev-
no vabi številne obiskovalce 
na vrh, kjer je že leta 1132 
stala cerkvica, prenovljena 
skozi čas v baročni preoble-
ki in danes evidentirana kot 
kulturna dediščina. Poleg 
nje na štefanjski planoti vi-
dimo še nekaj razpel, Šu-
štarjevo kapelico, vodnjak 
sredi vasi in pomnike NOB, 
ob katerih tudi ob letošnji 
80. obletnici polpretekle 
zgodovine potekajo spo-
minske slovesnosti. Zbrano 
je stkano v zgodbo s spomi-
ni na očeta, ki mi je že v 
mladosti pričaral ta višje le-
žeči svet. Ostajajo pa zgod-
be, ki bodo za vedno ostale 
le v srcih številnih Štefanj-
cev, a zgodovinski spomin 
pripada vsem, ki smo ga 
dolžni ohranjati.
Nekaj projektov ostaja za po-
znejši čas, med njimi 220. 
obletnica rojstva Matevža 
Ravnikarja - Poženčana, 
prvega zbiralca ljudskega 
blaga na Slovenskem, s po-
stavitvijo spominske plošče 
na njegovi rojstni hiši. 
Odstirali bomo še spomine 
na gledališko igralko Polon-
co Juvan in dva spodnjebr-
niška rojaka – Lojzeta Ilijo, 
pisatelja, ter Janeza Mežana, 
slikarja številnih umetniških 
stvaritev po vsej domovini.

Štefanjska cerkev / Foto: arhiv društva

Daniela Močnik

Člani Kluba Liberius so v zadnjem času pripravili več dogodkov, sodelovali pa so tudi pri izvedbi 
občinskega praznika.

Literarne zgodbe

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI 
ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO

Samooskrba s kompletnim sistemom 
za deževnico
Odločitev za zbiranje in uporabo deževnice pripomore 
k prihrankom v denarnici zaradi do 50 % nižjega računa 
za vodo na položnici. Rožice in zelenjadnice vam bodo 
zelo hvaležne, ker jim boste privoščili zalivanje z mehko 
deževnico brez klora. Izberite enega od kompletnih 
sistemov s filtri, črpalko in vsem pripadajočim.

Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki poskr-
bi za družinski proračun in okolje. Visok učinek čišče-
nja, v rezervoarju ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba energije in minimalno 
vzdrževanje. Rezervoar je povozen.

Okrasni nadzemni 
rezervoarji
Poudarite videz terase z novim ok-
rasnim zbiralnikom deževnice videza 
antične glinene amfore ali katerega-
koli drugega izmed 70 različnih oblik, 
barv in velikosti. Poleg varčevanja 
je ob uporabi zalivanja z deževnice 
treba upoštevati še, da pri tem opra-
vilu naredimo še veliko koristnega za 
svoje zdravje.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, 
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

Vas zanima najina zgodba Kako sva izbirala 
in izbrala čistilno napravo in kako se nama 

obrestuje “rudarjenje” vode z neba? 

Dostopna je na povezavi 
https://go-to.si/najina-zgodba 

ali pa prek QR kode.

Cerklje pod Krvavcem, torek, 11. oktobra 2022

Cerklje – Kulturno društvo 
Folklora Cerklje je v okviru 
občinskega praznika Občine 
Cerklje na Gorenjskem v če-
trtek, 22. septembra, pripra-
vilo spominski dan na vrtu 
Hribarjeve vile v Cerkljah.
Prireditev so pripravili v so-
delovanju s Klubom Libe-
rius Cerklje, posvetili pa so 
jo Ivanu Hribarju. Navzoče 
je uvodoma pozdravila pred-
sednica Kulturnega društva 

Folklora Cerklje Irena Nag-
lič. Prisotni so bili tudi 
cerkljanski župan Franc Če-
bulj in gostje iz Trzina. 
Predsednica KUD Ivan Hri-
bar Trzin je vse nastopajoče 
povabila na prireditev, pos-
večeno Hribarju, ki bo v Tr-
zinu 22. oktobra. Prireditev 
Hribarjevo popoldne je pod-
prla Občina Cerklje, povezo-
vala pa Vida Plevel. S plesi 
in pesmimi so navdušili 
Folklorna skupina Kulturne-
ga društva Folklora Cerklje, 
Klub Liberius Cerklje, pevca 
ljudskih pesmi in godca Jo-
žica in Jože Rekar iz Trboj, 
ki sta zaigrala na diatonično 
harmoniko in bršljanov list, 

ter ljudski godci Cerkljanski 
gavnarji.
Kako pomemben mož je bil 
za Cerklje in celotno Slove-
nijo, so obiskovalci izvedeli v 
zgodbah, ki so bile predsta-
vljene skozi kulturni pro-
gram prireditve. Program so 
združili s Klubom Liberius, 
ki ga uspešno vodi prof. Da-
niela Močnik.
Življenjsko zgodbo Ivana Hri-
barja, rojenega 19. septembra 
1851. leta v Trzinu v družini s 
šestimi otroki, umrlega pa 18. 

aprila 1941, torej pred 83 leti, 
sta predstavili prof. Daniela 
Močnik in Lilijana Skubic. 
Prof. Daniela Močnik je prip-
ravila in poudarila Hribarje-
ve spomine, ki so na vseh 
ravneh dragoceno pričevanje 
o avtorju kot možu načel. Li-
lijana Skubic pa je predstavi-
la Hribarjevo mladost, Silva 
Česen je interpretirala Hri-
barjev Sonet, objavljen v pe-
sniški zbirki Brstje, ki sta jo 
1872 v Mariboru izdala s pri-
jateljem Filipom Haderla-
pom. Prof. Močnikovi se je 
za zanimive zgodbe o Ivanu 
Hribarju zahvalila predsedni-
ca Kulturnega društva Folklo-
ra Cerklje Irena Naglič.

Janez Kuhar

Na vrtu njegove vile v Cerkljah je pred nedavnim 
potekal večer v spomin Ivanu Hribarju.

Hribarjevo popoldne

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

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

Folklorna skupina iz Cerkelj / Foto: Janez Kuhar

Nekaj projektov ostaja za poznejši čas, med 
njimi 220. obletnica rojstva Matevža Ravnikarja 
- Poženčana, prvega zbiralca ljudskega blaga na 
Slovenskem, s postavitvijo spominske plošče na 
njegovi rojstni hiši. Odstirali bomo še spomine 
na gledališko igralko Polonco Juvan in dva 
spodnjebrniška rojaka – Lojzeta Ilijo, pisatelja, 
ter Janeza Mežana, slikarja številnih umetniških 
stvaritev po vsej domovini.
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Adergas – Julija so v Aderga-
su članice gledališke skupi-
ne društva Slovenska Prista-
va iz Buenos Airesa 
uprizorile igro Jeklene ma-
gnolije. Predstavo sta sofi-
nancirala Urad Vlade za Slo-
vence v zamejstvu in po 
svetu in Izseljensko društvo 
Slovenija v svetu. Celotno 
dogajanje igre Roberta Har-
linga se odvija v frizerskem 
salonu, kjer stranke med 
urejanjem zunanjosti razga-
ljajo svoja čustva in razkriva-

jo težave, upe in strahove, s 
katerimi se soočajo. Komič-
na melodrama govori o šes-
tih ženskah, ki vsaka po svo-
je rešujejo svoje probleme. 
Igro je režirala Maruča 
Zurc. Župan Franc Čebulj je 
skupaj z velesovskim župni-
kom Slavkom Kalanom 
igralkam podaril knjigo Pod 
Marijinem varstvom. Za 
zelo lepo uprizoritev se jim 
je zahvalil predsednik KUD 
Pod lipo Adergas Franci 
Sirc, Angelca Maček pa jim 
je izročila knjigo »80 let 
društva Pod lipo Adergas«.

Jeklene magnolije
Janez Kuhar

Konec junija je Godba 
Cerklje svojim poslušalcem 
pripravila prav poseben skok 
v poletje – v Adergasu so 

pred cerkvijo pripravili kon-
cert na prostem in v prijet-
nem poletnem večeru poslu-
š a l c e  p o p e l j a l i  n a 
popotovanje po radijskih va-
lovih. Domen in Avgust sta 
nastopila kot radijska vodite-
lja za to priložnost nastalega 
Radia Cerklje na Gorenj-
skem in v improviziranem 
studiu gostila Godbo Cerklje 
pod vodstvom dirigenta To-

maža Kukoviča. Ker pa prvo 
oddajanje ni šlo brez težav 
in je prišlo do motenj v ra-
dijski frekvenci, so se poslu-
šalci znašli na frekvencah 
madžarskega radia Balaton, 

Radia Slovenija in Radia Ar-
gentina Buenos Aires, mo-
tnje pa so jih popeljale tudi 
na valove najbolj komercial-
nega radia v Sloveniji, radia 
Ena Antena, Radia Koper – 

Capodistria in nazadnje tudi 
na tretji program Radia Slo-
venija – Radio Ars. V izvedbi 
Godbe Cerklje so tako zazve-
nele skladbe z madžarskim 
pridihom (Czardas, pri kate-

rem je kot solist na marimbi 
blestel najmlajši član godbe 
Ožbej Urbančič), latino rit-
mi, pop klasike, nepozabne 
italijanske melodije in film-
ska glasba. Poslušalci za ra-

dijskimi sprejemniki so jih 
nagradi l i  z  bučnim 
aplavzom. Godbeniki so 
nato iz radijskih zaplavali 
med morske valove, jeseni 
pa zajadrali novim koncer-

tom naproti. Enega imajo že 
za sabo – konec septembra 
so nastopili za cerkljanske 
osnovnošolce in jim skozi 
glasbo predstavili godbo, pi-
halni orkester in različne in-
štrumente. Nastopili pa so 
tudi na občinskem prazni-
ku, kjer so bili za uspešno 
delovanje nagrajeni z malo 
plaketo občine Cerklje na 
Gorenjskem.

Cerkljanski godbeniki so poleti v Adergasu pripravili koncert na prostem in poslušalce popeljali na 
popotovanje po radijskih valovih.

Koncert na prostem

Anja Pfeifer

Člani cerkljanske godbe / Foto: Jože Žagar

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

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

Bra ne Do li nar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

POKLIČI

064 198 171

Mi smo drugačni:

BREZPLAČEN 
PREGLED

VIDA

Brezplačni pregledi vida 
(ob nakupu očal ali menjavi stekel)

Strokovni

Brez čakalnih vrst

Za vse generacije

OPTIKA CERKLJE
TRG DAVORINA JENKA 10, CERKLJE

www.optika-cerklje.si

Poskrbi za svoj vid in svoje oči

Prijazni in ustrežjivi

 
BON

40,00 € 
Bon za 40,00 € lahko unovčite pri nakupu korekcijskih ali sončnih
očal v vrednosti nad 160,00 €. Bon je veljaven do: 31.10. 2022. 

Bona ne morete kombinirati z drugimi ugodnostmi.
 

V izvedbi Godbe Cerklje so zazvenele skladbe z 
madžarskim pridihom, latino ritmi, pop klasike, 
nepozabne italijanske melodije in filmska glasba.

Predstava Jeklene magnolije / Foto: Nancy Sirc

Cerklje pod Krvavcem, torek, 11. oktobra 2022
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Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, Tel.: 04 25 26 580

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

 Jerovšek Primož, s. p. 

Lahovče 9, 4207 Cerklje
Tel./faks: 04/25 22 000
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KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

Trata – Prireditev so izvedli 
v veliko zadovoljstvo števil-
nih obiskovalcev. Pod Tra-
tarjevo lipo so se na prvi je-
senski dan predstavili pevci 
in igralci KUD Pod lipo 
Adergas, gostje pa so bili 
gasilci PGD Velesovo, ki so 

lani praznovali 100-letnico 
delovanja društva. Predsta-
vili so letošnje aktivnosti.
Pod Tratarjevo lipo so na-
stopili: harmonikar Žan 
Sirc in kitarist Rudi Sirc, s 
petjem pa Zala Ribnikar in 
Petra Maček ter Anika in 
Lovro Zarnik, s hudomušni-
mi skeči, ki jih je napisala 
Angelca Maček, ki je pripra-
vila tudi scenarij za uspelo 
prireditev, sta navdušila 

Anže Sirc in Simon Kotnik, 
v skeču Korona pa Zala Rib-
nikar, Patricija Bolka, Žan 
Sirc in David Puškarič.
Vse navzoče je pozdravil 
tudi predsednik PGD Vele-
sovo Zvone Ribnikar, ki je 
med drugim dejal: »Vse-
skozi skrbimo za gasilski 
podmladek, kar je izjemno 

pomembno za nadaljeva-
nje gasilske tradicije. Z 
vzgojo mladih krepimo ko-
renine gasilstva in si zago-
tavljamo prihodnost gasil-
ske organizacije. Ponosni 
pa smo tudi na naše gasil-
ke. Žensko ekipo smo us-
tanovili leta 2019, žal pa je 
korona za nekaj mesecev 
prekinila njihovo delova-
nje.« Matej Maček iz PGD 
Velesovo je predstavil delo-

vanje gasilcev v primeru 
požara. Na prireditev so se 
pripeljali z dvema gasilski-
ma voziloma.
Prireditev je domiselno po-
vezovala Angelca Maček, ki 
je predstavila domačijo Pr' 
Tratarju ter letošnje goste, 
člane PGD Velesovo. Na 
ogled je bila tudi razstava 

dvanajstih slik fotografa Ja-
neza Ribnikarja o delovanju 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Velesovo. Predse-
dnik KUD Pod lipo Adergas 
Franci Sirc se je voditeljici 
Angelci Maček zahvalil s 
šopkom rož. Po prireditvi 
so vsem obiskovalcem po-
nudili dobrote iz krušne 
peči in sokove, ki sta jih 
pripravila Ciril in Jeli Grilc 
s Tratarjeve domačije.

Člani Kulturno umetniškega društva Pod lipo Adergas so konec septembra 
na prostem pri domačiji Pr' Tratarju na Trati pripravili tradicionalen Večer 
pod vaško lipo.

Pod Tratarjevo lipo

Janez Kuhar

Skeč Korona so izvedli člani KUD Pod lipo Adergas. / Foto: Janez Kuhar

Cerklje – Na vrtu rojstne 
hiše prvega slovenskega gle-
dališkega igralca Ignacija 
Borštnika so pred dnevi iz-
vedli prvo trgatev Nacetove 
trte, potomko najstarejše, 
450 let stare vinske trte z 
mariborskega Lenta. Posadi-
li so jo 1. julija 2018, ob 160. 
obletnici Borštnikovega 
rojstva, in je letos prvič bo-
gato obrodila. Potrgali so 60 
grozdov, nabrali so jih za tri 
peharje. Tehtnica je pokaza-
la 9,30 kilograma. Prvi 
grozd je odtrgal igralčev 
praprapranečak in lastnik 
Borštnikove hiše Tomaž No-
vak, za njim pa Dane Novak 
in novi skrbnik trte Ivan 
Kropivnik ter cerkljanski žu-
pan Franc Čebul. Grozdje so 
po svojih močeh pomagali 
trgati in ga tudi pokusili va-
rovanci in uporabniki Cen-
tra Korak iz Kranja. To so ju-
naki in heroji, ki se spopada-
jo z izzivi življenja po tako 

ali drugače pridobljenih po-
škodbah možganov. Upo-
rabnik Centra Korak je tudi 
Tomaž Novak, ki je leta 
2002, star 25 let, preživel za-
stoj srca, kar mu je pustilo 
hude posledice, vendar jih 
ob strokovni pomoči osebja 
centra uspešno premaguje. 
Pripravili so tudi bogat kul-

turni program s Cerkljanski-
mi gavnarji in moško vokal-
no skupino Pozdrav Gorenja 
vas pod vodstvom Janeza 
Čadeža, ki so zapeli pesmi o 
trti in vinu, program pa je 
domiselno povezoval Rudi 
Zevnik. Poskrbeli pa so tudi, 
da trgači in nastopajoči niso 
ostali lačni in žejni.

Trgatev Nacetove trte
Janez Kuhar

Cerklje – Društvo upoko-
jencev (DU) Cerklje je Pod 
Jenkovo lipo v Dvorjah 
pripravilo 29. tradicionalni 
piknik za svoje člane in 
hkrati tudi občni zbor 
društva. Zbralo se je dvesto 
petdeset članov. Navzoče je 
pozdravil župan Občine 
Cerklje na Gorenjskem 
Franc Čebulj in pohvalil us-
pešno sodelovanje društva 
DU Cerklje s programom 
Starejši za starejše Prostofer. 
Predsednica DU Cerklje 
Marta Hočevar je predstavila 

aktivnosti, ki so jih imeli v 
preteklih dveh letih.
Lani je društvo praznovalo 
70-letnico delovanja. Slove-
snost so morali zaradi ome-
jitev, ki jih je narekoval co-
vid-19, odpovedati in 
meseca oktobra lani so 
pripravili samo slavnostno 
sejo članov upravnega in 
nadzornega odbora, na ka-
teri so posameznikom po-
delili priznanja Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije 
za njihovo prizadevno delo, 
društvo pa je od zveze ob 
jubileju prejelo posebno 
plaketo.

Društvo danes šteje 791 čla-
nov, svojo dejavnost so precej 
razširili. Članom ponujajo 
raznolike dejavnosti, lahko 
balinajo, igrajo namizni te-
nis, kolesarijo, hodijo na po-
hode, planinarijo, se ukvarja-
jo z ročnimi deli, telovadijo 
in plešejo, delujejo v kulturni 
sekciji ter hodijo na izlete in 
letovanja. Posebno mesto 
ima v društvu program Sta-
rejši za starejše, kjer je us-
pešno zaživel še projekt 
Prostofer, ki je rezultat dob-
rega sodelovanja z Občino 
Cerklje. Opravili so 516 obi-
skov, pomoč nudili 54 starej-
šim z druženjem, prevozi, 
dostavo iz trgovine in izvajali 
druge podobne pomoči.

Tradicionalni piknik
Janez Kuhar

Prvi grozd je odtrgal Tomaž Novak, ob njem je njegov oče 
Dane Novak. / Foto: Janez Kuhar

Cerklje pod Krvavcem, torek, 11. oktobra 2022
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Slavljenka v Tabru

Šmartno – Rodila se je 4. 
septembra 1922 na Štefanji 
Gori, v vasi, ki je tedaj imela 
le šest kmetij. Bila je drugi 
otrok Franca in Katarine, ki 
sta že imela hčerko, dobila 
pa je še dvanajst bratov in 
sestra. V številni družini so 
že bili trije fantje iz prvega 
zakona, ki jim je mama žal 
kmalu umrla. Ker je bila Šu-
štarjeva kmetija med večjimi 
v vasi, je moralo vseh se-
demnajst otrok od mladih 
nog pomagati v hlevu, na 
njivah in v hiši. Žal je mati 
Katarina razmeroma kmalu 
umrla in so dekleta prevzela 
tudi delo v gospodinjstvu, za 
kuho je skrbela najstarejša 
Manca. Ko so malce odrasli, 
so nekateri odšli delat na 
druge kmetije, Angelo pa so 
poslali v dolino, da se izuči 
za šiviljo. Stanovala je pri so-
rodnikih v Pšenični Polici in 
vsak dan pešačila v Češnje-
vek k Markovi Ani v uk. Po 
treh učnih letih se je vrnila 
na Štefanjo Goro in začela 
šivati. Šivalni stroj so ji pri-
peljali iz Nemčije in je bil za 
takratne razmere pravo bo-
gastvo. Žal pa to ni dolgo tra-
jalo, saj se je začela vojna in 
vse se je obrnilo na glavo. 
Angela je bila kurirka pri 
partizanih in na eni od poti 
jo je okupator zajel. Iz zapo-
rov v Begunjah je bila pre-
meščena na prisilno delo v 
Nemčijo, tam je dočakala ko-

nec vojne in se srečno vrnila 
domov. Dve leti po osvobodi-
tvi se je poročila s fantom iz 
zgornjega dela vasi, s kate-
rim sta se že pred vojno rada 
videla. Z Antonom Branko-
vičem sta zgradila hišo v 
Cerkljah, rodilo se jima je 
pet otrok: Angelca, Tončka, 
Jože, Rafko in Marinka. Časi 
so bili težki; oče je skrbel za 
preživetje, mama pa za dom 
in vzgojo otrok. Vsi so si 
ustvarili družine, tako da 
babi Angelo zdaj razveselju-
je 12 vnukov, 17 pravnukov 
in dva prapravnuka. Mož jih 
je na žalost po težki bolezni 
zapustil že pred veliko leti, 

pa tudi sin Jože je tragično 
preminul v hribih. Življenje 
prinese lepe stvari pa tudi 
trpke. »Naša babi jih je ved-
no znala stoično prenesti in 
živeti naprej. Čeprav ji 
zdravje vedno ni najbolje 
služilo, je z optimizmom do-
čakala okroglih sto let,« je 
povedala hčerka Marinka. 
Zadnjih šest let je njen dom 
v Domu Taber, kjer zanjo 
lepo skrbijo.
Slavljenki so na krajši slove-
snosti čestitali: direktorica 
Doma Taber Martina Mar-
tinčič, Katarina Bitenc je 
prebrala čestitko, ki so jo na-
pisali stanovalci, cerkljanski 

župan Franc Čebulj, ki je po-
nosen, da imajo v občini še 
eno stoletnico, ji zaželel 
predvsem zdravja, voščilo pa 
so izrekle tudi članice 
Društva upokojencev Cerklje 
Marta Hočevar, Zdenka Zajc 
in Majda Špenko ter ji poleg 
šopka podelile priznanje 
častne članice. V kulturnem 
programu so sodelovali 
Ljudski pevci Hiše čez cesto 
ter pevki Anica Rehberger in 
Francke Rozman. Kot se za 
tako priložnost spodobi, je 
Angela zarezala v roj-
stnodnevno torto, ki jo je iz-
delala vodja kuhinje Biljana 
Bučić.

Janez Kuhar

Slavljenka ob praznovanju stotega rojstnega dne / Foto: Janez Kuhar

Poženik – Obletnico poroke 
sta v družbi najbližjih pra-
znovala v sredo s postavitvijo 
mlaja, v četrtek, 4. avgusta, 
na dan diamantne obletnice 
poroke, pa sta se peljala k 
maši na Brezje, potem pa na 

kavo in na sladoled, kot na 
poročni dan pred 60 leti.
Jože je bil rojen 1938. leta v 
Poženiku, žena Justina, de-
kliško Bolka, pa leta 1942 v 
Glinjah. Justina prihaja iz 
družine, kjer je bilo trinajst 
otrok, Jože pa iz družine, 
kjer je bilo sedem otrok. Po 

poklicu je bila Justina slašči-
čarka, Jože pa vodovodni in-
štalater. Justina je s kolesom 
hodila v službo v restavracijo 
Brioni Kranj, Jože pa z mo-
torjem na Vodovod Kranj. 
Vsako jutro sta se srečevala 
na poti, ko ji je Jože nekega 
dne z motorjem ponudil 

ramo, za katero se je lahko 
prijela, in jo je skupaj s kole-
som zapeljal. Tako se je za-
čela njuna zgodba.
V zakonu so se Frantarjevi-
ma rodili trije otroci: Mirko, 
Ivana in Mateja. Danes jima 
življenje lepša še osem vnu-
kov in devet pravnukov.

Janez Kuhar

Adergas – V krogu domačih in številnih prijateljev je na 
Vodnikovi domačiji v Adergasu 70. rojstni dan praznoval 
župan Franc Čebulj. Slavje se je začelo v soboto, 20. avgu-
sta, na predvečer praznovanja rojstnega dneva, s postavi-
tvijo mlaja, ki so ga postavili možje in fantje iz Praprotne 
Police. Slavljencu so se pridružili člani kulturnih društev 
Godba Cerklje in Folklora Cerklje ter Moški komorni pevski 
zbor Davorin Jenko Cerklje. Prišli so tudi predstavniki gasil-
skih društev, in to z novo požarno lestvijo, pa velesovski 
župnik Slavko Kalan, občinski svetniki, vodstvo Doma Ta-
ber Šmartno ter člani KUD-a Pod lipo Adergas. Predstavni-
ka KUD-a Angelca Maček in Martin Bolka sta zbranim 
predstavila njegovo življenjsko zgodbo. Slavljencu je nato 
Cerkveni mešani pevski zbor iz Adergasa zapel ljubo mu 
pesem Cerkljanska fara. J. Ku.

Županovih sedemdeset let

Franc Čebulj z družino / Foto: Janez Kuhar

Četrtega avgusta je minilo natanko šest desetletij, odkar sta si v cerkljanski farni cerkvi Marijinega 
vnebovzetja večno zvestobo obljubila Justina Bolka in Jože Frantar iz Poženika.

Diamantna poroka

V Domu starejših Taber je prvo septembrsko nedeljo visoki jubilej praznovala Angela Brankovič, 
tamkajšnja peta stanovalka doma, ki je dopolnila sto let. 

GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Za log 55, Cer klje na Go renj skem
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Trg Da vo ri na Jen ka 9
4207 Cer klje, tel.: 04/252 13 21

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

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

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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renault.siRenault priporoča

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

Zajamčena cena velja za vozila iz zaloge, dobavljena do 31. 12. 2022. *Mesečni obrok velja za model Renault Clio equilibre TCe 90 in priporočeno maloprodajno začetno ceno 15.690 
€, ki že vsebuje redni popust v višini 300 € in DDV.  Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 4.062,54 € je narejen na dan 20. 9. 2022 in za dobo odplačila 48 mesecev ter 
upošteva variabilno obrestno mero, ki znaša: 6-mesečni EURIBOR + 4,49 % in polog v višini 4.410,06 €. EOM je 7,04 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. 
Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 129 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 7.217,40 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez 
vštetega vplačanega pologa, znaša 13.786,54 €, od tega znašata zavarovalna premija 151,54 € in strošek odobritve kredita 225,60 €. Višina obresti in s tem tudi mesečni obrok se lahko 
spremeni, če se spremeni EURIBOR. Vrednost 6-mesečnega EURIBOR-ja se ugotavlja v mesecu januarju in mesecu juliju. Upošteva se vrednost 6-mesečnega EURIBOR-ja, veljavnega 
na zadnji delovni dan v mesecu pred mesecem januarjem in mesecem julijem, ki ga objavlja Euribor rates na spletni strani www.euribor-rates.eu. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo 
obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila 
koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Ponudba velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financial Services kupec 
prejme obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 299 € v prvem letu in bon za 50 € v drugem letu ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Ne glede na 
obliko financiranja, kupec ob nakupu vozila prejme bon za zimske pnevmatike v vrednosti 200 €. Poraba pri mešanem ciklu: 4,1 - 7,8 l/100 km. Emisije CO2: 95 - 122 g/km. Emisijska stopnja: 
EURO6DFULL. 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 simbolična.  
GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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RENAULT CLIO
 zajamčena cena

  

129 €
5 let podaljšanega jamstva**

bon za zimske pnevmatike

/mesec*

že za

  

Naše prednosti:
  hitra odzivnost
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi  
standardi

  zelo ugodna cena

  

Cerklje pod Krvavcem, torek, 11. oktobra 2022

Šmartno – Leta 2012 je 
Mednarodna organizacija 
za Alzheimerjevo bolezen 
(ADI) razglasila mesec sep-
tember kot mesec intenziv-
nega ozaveščanja javnosti o 
Alzheimerjevi bolezni. Dru-
štvo Spominčica je spodbu-
jalo domove za starejše po 
Sloveniji, da so se ob 21. 
septembru, svetovnem dne-
vu Alzheimerjeve bolezni, 
pridružili akciji Sprehod za 
spomin. V Domu Taber v 
Šmartnem pri Cerkljah so 
takšen sprehod organizirali 
že četrtič. Udeleženci, bilo 
jih je šestdeset, so bili gle-
de na sposobnosti razdelje-
ni v dve težavnostni skupi-
ni, za pohod pred domom 
ali po poti na hrib, ki je za 
domom.
Pohoda so se poleg stanoval-
cev doma udeležili tudi za-
posleni in učenci OŠ Davori-

na Jenka Cerklje, da so lahko 
peljali tudi vse, ki so na inva-
lidskih vozičkih, ter tako po-
magali stanovalcem. Alzhei-

merjeva  bolezen je 
najpogostejši vzrok demen-
ce. Ob zaključku pohoda so 
v domu pripravili topel čaj in 

skupaj s harmonikarjem, 
stanovalcem Doma Taber 
Srečkom, zapeli nekaj slo-
venskih ljudskih pesmi.

V Domu Taber so v septembru, ki velja za mesec ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni, že četrtič 
organizirali Sprehod za spomin.

Sprehod za spomin

Janez Kuhar

Na Sprehodu za spomin ob dnevu Alzheimerjeve bolezni / Foto: Janez Kuhar

Trata – Na kmetiji Jelke in Cirila Grilca s Trate pri Veleso-
vem, po domače Pr' Tratarju, že vrsto let pridelujejo buče za 
krmo. Lani je najtežja buča tehtala 195 kilogramov, letos pa 
185 kilogramov, ostalih sedem buč je tehtalo od 139 do 96 
kilogramov. Kot je dejal gospodar, je njivo pognojil le s 
hlevskim gnojem, seme za buče ima tri leta domače, pred 
leti pa ga je dobil od znanega pridelovalca buč Janka Lovše-
ta. Letošnja suša ni bila naklonjena rasti buč. Kot je še dejal 
Ciril, jim je dvakrat na teden pripeljal po štiri tisoč litrov 
vode, ki jo je črpal iz vaške štirne. Poleg krmnih buč pa je 
letos pridelal še jedilne maslene in muškatne buče. Posejal 
je še pol hektarja ajde, iz katere bo mlel moko. Posejal je 
tudi pšenico, ki jo že melje, žena Jelka pa iz te moke v krušni 
peči peče zelo okusen kruh. V prostem času Ciril iz lesa iz-
deluje vaze in različnih velikosti sklede in skodelice. J. Ku.

Buče velikanke

Najtežja buča je tehtala 185 kilogramov. / Foto: Janez Kuhar

Cerklje – Na celotnem območju Slovenije gnezdi do dvesto 
parov belih štorkelj. Nekoč so bile značilne predvsem za 
Prekmurje, danes pa jih najdemo tudi na Dolenjskem, Go-
renjskem in na območju Ljubljane. Letos na Gorenjskem 
štorklje gnezdijo na 16 lokacijah. V torek, 28. junija, jih je 
Dušan Dimnik obročkal v Cerkljah in Lahovčah. V gnezdih v 
Lahovčah in na župnijskem dimniku v Cerkljah je obročkal 
po štiri mladiče. »Mlade štorklje avgusta odletijo na jug Afri-
ke in se po treh do petih letih, ko spolno dozorijo, vrnejo na 
približno isto mesto,« je povedal Dimnik. Letos so štorklje 
odletele 10. avgusta. J. Ku.

Obročkali štorklje

Štorklje je obročkal Dušan Dimnik / Foto: Janez Kuhar

Velesovo – Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je po dveh 
letih premora zaradi covida drugo julijsko soboto organizira-
lo 23. Krvavško konjenico, ki se je je udeležilo rekordnih 171 
konjenikov in kar 23 kočijažev z različnih koncev Slovenije. 
Zbor udeležencev je bil pri Nogometnem centru Velesovo. 
Že dan prej, v petek, so člani Konjeniškega društva Krvavec 
Cerklje položili venec in cvetje ter prižgali sveče k spominske-
mu znamenju v Poženiku, kjer je pred sedemnajstimi leti 
tragično preminil mladi udeleženec konjenice Davorin Čeh iz 
Spuhlje pri Ptuju. Pred začetkom 23. pohoda krvavške konje-
nice, ki jo je vodil Janez Glastovec, je pred nogometnim cen-
trom Velesovo udeležence pozdravil stotnik Darko Kepic ter 
vsem zaželel srečno in varno pot. Tokrat je bilo pod Krvav-
cem kar 217 konj. Pot je bila dolga 30 kilometrov. J. Ku.

Rekordna udeležba

Krvavška konjenica / Foto: Janez Kuhar
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Cerklje – Ob prihodu v Cer-
klje se je Rožle Prezelj, seda-
nji varuh športnikovih pra-
vic in trener finalistke s sve-
tovnega prvenstva v skoku v 
višino Lie Apostolovski, za-
vezal, da bo tudi otrokom v 
Cerkljah na Gorenjskem po-
nudil kvaliteten uvod v atle-
tiko in jim zagotovil pogoje 
za nadaljnji razvoj, če bo že-
lja po aktivnem ukvarjanju s 
tekmovalno atletiko prisotna 
tudi po prehodu atletov v 
srednjo šolo.
Rožle Prezelj je s progra-
mom svoje šole naredil prvi 
korak k razvoju atletike v 
Cerkljah in danes lahko re-
čemo, da so možnosti zago-
tovljene. Ob tem se Atletski 
klub Cerklje zahvaljuje 
Osnovni šoli Davorina Jen-
ka za posluh in pomoč, saj 
je sodelovanje bistvenega 
pomena.
Prve atletske korake lahko 
otroci naredijo že v vrtcu, za 

šoloobvezne otroke pa sta 
na voljo dve vadbeni skupi-
ni. Tiste bolj talentirane in 
predvsem zagnane, ki želijo 
tekmovati, povabijo na ob-
časne ali redne treninge v 
Kranju.
Tako so nas spomladi razve-
selili starejši učenci Nika 
Ravnikar (60 in 200 m), 

Stella Ćosić (60 in 200 m), 
Amalija Stare (60 m), Sara 
Ciperle (60 in 200 m), Bine 
Rosulnik (vorteks) in mlajši 
učenci Maša Berčič in Kaja 
Grilc (60 in 200 m), Mark 
Žbontar (vorteks in 200 m) 
ter Jaka Šter (200 m), ki so 
se udeležili tekmovanja na 
priznanem Vučkovem me-

morialu, ki je potekal 4. ju-
nija v Kranju. Gre za med-
narodno tekmovanje z 
močno konkurenco, kar 
pove že podatek, da je nasto-
pilo več kot osemsto mladih 
in perspektivnih atletov iz 
Slovenije, Hrvaške, Srbije in 
Italije.
V starejših kategorijah je v 
pretekli sezoni zopet bleste-
la Eva Boltežar, reprezen-
tantka Slovenije in dobitnica 
srebrne medalje na prven-
stvu Slovenije za starejše 
mladince in mladinke.
Z vidika razvoja kluba pa je 
zagotovo zelo spodbudna 
novica, da sta se v trenerske 
vode podali nekdanja odlič-
na tekačica in reprezentant-
ka Slovenije v mladinski ka-
tegoriji Lucija Kropar ter Eva 
Rosulnik, ki sicer še nadalju-
je svojo atletsko pot. Obe sta 
bili v prvi generaciji naše 
atletske šole, ki je treninge 
začela prav v telovadnici 
Osnovne šole Davorina Jen-
ka v Cerkljah.

Cerkljanski atleti nadaljujejo delo in treninge. V trenerske vode sta se podali Lucija Kropar in 
Eva Rosulnik.

Novosti med atleti

Eva Boltežar / Foto: arhiv kluba

Luka Mihelič

Preteklo sezono smo v Kara-
te klubu Cerklje zaključili z 
udeležbo na že 44. Letni ka-
rate šoli v Umagu, ki se je je 
udeležilo več kot 180 karate-
istk in karateistov iz vseh 
slovenskih sankukai karate 
klubov s spremljevalci. Tako 
je končno število presegalo 
tristo udeležencev.
Z novim šolskim letom po-
novno pričenjamo treninge 
sankukai karateja, kjer se va-
deči kalijo v mlade borce. 
Tudi v tem šolskem letu bo 

treninge vodil Blaž Filipič, 
delo pomočnika pa bo opra-
vljal Maj Ravnikar.
V oktobru imamo v Karate 
klubu Cerklje odprta vrata 
za vse, ki želijo spoznati san-
kukai karate. Cicibani (pred-
šolski otroci in učenci 1. ra-
zreda) se nam lahko 
pridružijo ob torkih 17.00–
17.45, šolarji (učenci 2.–9. 
razreda) ob torkih 17.45–
18.30 in ob četrtkih 17.00–
17.45. Naše dejavnosti pote-
kajo v mali telovadnici z 
ogledali v Športni dvorani 
Cerklje.

Karateisti pred 
sezono
Špela Filipič

04/25-31 267
Hotemaže 3a
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DOSTAVA NA DOM
ALI V PISARNO. 

ZAKLJUČENE
DRUŽBE.

 

VSAKODNEVNA
DOSTAVA

STAREJŠIM NA
DOM.

 

 Abonma smeha in dobre volje
Edinstveni gledališki abonma, pet predstav in dvorana,  

prijetno polna zadovoljnega občinstva

To so trije aduti letošnjega gledališkega abon-
maja Smejmo se, ki se po dveh letih epidemije 
v vsem svojem sijaju ponovno vrača v Boršt-
nikov hram. »In tudi v odlični kondiciji,« dodaja 
Janja Rehberger, direktorica zavoda Smejmo 
se, ki se je v več kot 15 letih delovanja na po-
dročju organiziranja abonmajev – že devet 
let ga pripravlja tudi v Cerkljah – izmojstrila 
v izboru pravih predstav za pravo občinstvo. 
»Pri izboru predstav vedno poskušam izbrati 
najboljše predstave s profesionalnimi igralci, 
pri tem pa hkrati gledam skozi oči občinstva, 
kaj iz Ljubljane, Maribora, Kopra, Nove Gorice 
... bi želeli videti tudi v svoji dvorani. Naše po-
slanstvo je namreč, da najboljše predstave 
pripeljemo tudi na podeželje. Ob dvorani, kot 
je v Cerkljah, ni prav nobene potrebe, da bi se 
ljubitelji gledališča morali za vsak odmerek kul-
ture odpraviti v velika mesta. Če bi še nekoliko 
izpopolnili tehnično opremo, bi bili v Cerkljah 
tozadevno skorajda samozadostni,« je pre-
pričana Rehbergerjeva. Zadovoljni gledalci so 
najboljša potrditev dobrega programa. In pozi-
tivnih odzivov je bilo v preteklih letih res veliko. 
Kaj obiskovalci Borštnikovega hrama v abon-
maju lahko pričakujejo letos? V abonmaju 
Smejmo se se bo letos zvrstilo pet predstav: 
nostalgična komedija Paloma Mladinskega gle-
dališča Ljubljana, družbenokritična komedija 
Tridesetletnice SNG Nova Gorica, divja komedi-
ja Iztoka Mlakarja Tutošomato, ki je nastala v 

koprodukciji SNG Nova Gorica in Gledališča Ko-
per, monokomedija Frizerka iz SiTi Teatra BTC 
Ljubljana, prva abonmajska predstava pa bo 
24. novembra nova produkcija zavoda Smejmo 
se – glasbena komedija Moj živòt je ROKen-
tROL. Avtorja in režiserja tega satiričnega rock 
kabareta sta Gojmir Lešnjak - Gojc in Jaša Jam-
nik, ki v predstavi tudi igrata, na odru pa jima 
družbo delajo štirje odlični glasbeniki – Robert 
Pikl, Miran Juvan, Peter Ogrinc in Jože Hauko. 
To je že njihova četrta produkcija. »Gojc je za 
predstavo napisal besedilo, Jaša pa je na njego-
vo prošnjo po sodelovanju, kot je dejal po teht-
nem premisleku, v dveh sekundah rekel ja,« v 
duhovitem tonu doda sogovornica. 
Redni vpis abonmaja bo potekal do prve  
abonmajske predstave oz. zapolnitve prostih 
mest. Več informacij je na voljo na spletni strani  
www.smejmo.se.

Gojmir Lešnjak – Gojc  
in Jaša Jamnik. 

Zvesti pokrovitelj dogodkov zavoda Smejmo se www.smejmo.se

Vpis do 31. Oktobra 2022 
info@smejmo.se / 051 606 220
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Trening na letni šoli karateja za otroke / Foto: Arhiv Kluba
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www.agrotehnika.si
Trgovina AGROTEHNIKA, Retra d.o.o., Beleharjeva c. 6a, 4208 Šenčur

t: 04 25 11 155
m: 064 19 14 22
info@agrotehnika.si

Noži za  
vrtavkaste  
brane od 7,20 EUR.

Originalni in  
    ne-originalni  
nadomestni deli  
  za vse znamke plugov.
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Velesovo – Predvsem smo 
navdušeni nad odzivom 
otrok, ki se želijo vključiti v 
naš klub in katerih vpis je 
ponovno presegel vsa naša 
pričakovanja. Trenutno v 
okviru kluba deluje 11 otro-
ških in mladinskih selekcij 
od vrtca (U6) do kadetske 
ekipe (U16). Na žalost pa se 
zaradi vse več novih otrok in 
posledično dodatnih selekcij 
srečujemo z vse večjo pro-

storsko stisko in vsi skupaj 
že nestrpno čakamo preno-
vo pomožnega igrišča z novo 
umetno travo. Za vse te otro-
ke in mladino skrbi ekipa 
desetih trenerjev, na katero 
smo še posebno ponosni in 
ki trenutno velja za eno naj-
boljših na Gorenjskem. V le-
tošnjem šolskem letu bo po-
novno organizirana Odprta 
otroška nogometna šola 
(ONŠ), ki bo v okviru nogo-
metnih krožkov potekala na 
obeh naših osnovnih šolah. 
Prav tako bomo v sodelova-
nju z Nogometno zvezo Slo-

venije še naprej izvajali no-
gometne urice v okviru 
pedagoškega izobraževanja 
v cerkljanskem in zaloškem 
vrtcu. Vadbe bodo potekale 
pod vodstvom naših klub-
skih trenerjev in ob pomoči 
inštruktorjev NZS.
Okrepljena in predvsem 
zelo pomlajena je tudi naša 
članska ekipa, ki je trenutno 
daleč najmlajša ekipa v ligi 
MNZ Gorenjske, kar nas 
navdaja s še večjim optimiz-
mom za vse prihajajoče se-

zone. Člansko ekipo bo tudi 
v novi sezoni vodil dosedanji 
trener Jaka Kristan. Zelo 
uspešno so v novo tekmoval-
no sezono vstopile naše 
mlajše selekcije, kajti prav 
vse tekmovalne ekipe od U13 
do članov so v svojih katego-
rijah v samem vrhu ligaških 
lestvic MNZ Gorenjske.
Po nekaj letih smo letos v 
mesecu juliju ponovno 
uspešno izpeljali tudi enote-
denski počitniški nogometni 
tabor, ki se ga je tokrat ude-
ležilo osemdeset otrok in ki 
ga lahko ocenimo kot zelo 

uspešno izpeljan projekt. 
Začeli smo priprave na orga-
nizacijo tradicionalnega 
otroškega dvoranskega tur-
nirja v mesecu januarju, ki 
velja za enega največjih dvo-
ranskih turnirjev v Sloveniji.
Za konec želimo ponovno 
povabiti vse otroke, ki jih za-
nima nogomet in ki si želijo 
prosti čas preživeti v družbi 
vrstnikov, da se nam pridru-
žijo na treningih v nogome-
tnem centru Velesovo pod 
vodstvom odlične trenerske 

ekipe. Da nogometni trenin-
gi niso le brcanje žoge, am-
pak so pomembni za razvoj 
koordinacije in motorike pri 
otrocih, dokazujejo tudi re-
zultati naših malih nogome-
tašev na različnih šolskih in 
občinskih tekmovanjih v 
krosu, kjer redno posegajo 
po najvišjih mestih. Vsem, 
ki nas bodo obiskali, oblju-
bljamo veliko zabave, nove 
dogodivščine, predvsem pa 
aktivno preživljanje prostega 
časa – namesto ob računal-
niku in televiziji z žogo na 
nogometnem igrišču.

V Nogometnem klubu Velesovo Cerklje smo že zelo zgodaj poleti začeli 
priprave na prihajajočo sezono.

Optimistično naprej

Ekipa U9 s trenerjema Klemnom in Matejem / Foto: arhiv kluba

Matjaž Ljubeljšek

V Ženskem nogometnem 
klubu Cerklje se vedno kaj 
dogaja. Zelo pestro je ob za-
četku novega šolskega leta, 
ko je tudi največ na novo vpi-
sanih nogometašic. Celotne-
mu kolektivu je najpomemb-
nejše, da deklice uživajo v 
vadbi. Te dni začenjamo vad-
bo na več osnovnih šolah v 
okolici Cerkelj in Kranja. 
Najmlajše se vključujejo v 
interesno dejavnost v vrtcih 
ob Osnovni šoli Cerklje in 
Osnovni šoli Matija Valjavca 
Preddvor. Deklice, ki hodijo 
v šolo, pa vadijo na OŠ Davo-
rina Jenka Cerklje, OŠ Šen-

čur, OŠ Matije Valjavca 
Preddvor, OŠ Simona Jenka, 
OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Stane-
ta Žagarja, OŠ Predoslje in 
podružnicah Zalog ter Naklo 
v Dupljah. V klub vključuje-
mo deklice od petega leta 
starosti dalje, ki si želijo še 
malo resneje spoznati igre z 
žogo. Letošnjo sezono je 
delo v klubu nagrajeno tudi 
z dobrimi rezultati starejših 
ekip, ki igrajo v tekmovanjih 
Nogometne zveze Slovenije. 
Tekme članske ekipe si je 
skoraj vsak konec tedna mo-
žno tudi ogledati po televizi-
ji oz. prenosu NZS. Progra-
ma, ki aktivno prenašata 
ženski nogomet, sta Planet 

TV in Šport klub. Za priho-
dnost pripravljamo tudi 
mlajše ekipe, ki imajo tekme 
netekmovalnega značaja, 
kjer v ospredju ni rezultat, 
temveč je tam poudarek na 
napredku posameznic ter se-
veda na druženju deklet ob 
nogometni žogi. V sklopu 
vadb želimo deklicam ponu-
diti raznovrstne dejavnosti, 
kjer je poudarek na razvoju 
in učenju gibalnih sposob-
nosti in veščin. Za veselje 
deklic in dodatna druženja, 
tudi za starše, pa v klubu or-
ganiziramo nogometne pri-
prave, tabore, piknike, adre-
nalinske izkušnje in še kaj bi 
se našlo.

Začenjajo vadbo
Primož Štrajhar
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T:04 252 66 00, 
E: servis@ah-jenko.si 

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

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

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

LOGOTIP

PRAKTIČNO UPORABNI

-30%
akumulatorji

Ponudba velja do 31. 12. 2022 za izbrane izdelke iz nabora originalne dodatne 
opreme. Točnejšo ponudbo za vaše vozilo preverite pri pooblaščenih serviser-
jih Citroën. Več o splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCITROËN 
plus in MyCITROËN za podjetja ter pripadajočih ugodnostih vam je na voljo 
na www.citroen.si. Slika je simbolična. Citroën si pridržuje pravico do napak v 
vsebini in ponudbi
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Cerklje – V Rokometnem 
klubu Cerklje vemo, da so za 
naš osebni in telesni razvoj 
zelo pomembni gibanje in 
izkušnje, ki jih v mladosti 
pridobimo skozi proces uče-
nja in delovanja v timu. Za-
vedamo se svoje odgovorno-
sti, zato želimo v čim večji 
meri to tudi upravičiti. Naše 
treninge vodijo izšolani tre-
nerji z licencami, ki so vsi 
tudi nekdanji igralci roko-
meta. Mladim tako z uspe-
šnim delom zagotavljamo 
igranje na najvišji ravni in 
jih pri njihovem napredku 
tudi individualno obravnava-
mo. Naš namen je navdušiti 
otroke nad rokometno igro, 
jih spodbuditi k rednemu gi-

banju, usmerjati k zdrave-
mu življenjskemu slogu. Ob 
pridobivanju osnov gimna-

stike in atletike ter drugih 
iger z žogo se bodo posto-
pno srečevali s prvinami ro-

kometne igre. Ponosni smo, 
da smo v preteklosti že vzgo-
jili mladostnike, ki so spo-
znali pomen vrednot, kot so 
timsko delo, požrtvovalnost, 
disciplina in zvestoba.
V letošnji sezoni bomo v dr-
žavnem prvenstvu tekmova-
li s štirimi selekcijami, torej 
mladinci, kadeti, starejšimi 
dečki A ter mlajšimi dečki B. 
Vsi naši rokometaši so že v 
tekmovalnem ritmu, saj so 
priprave začeli sredi avgusta 
in opravili težke kondicijske 
treninge, pa tudi nekaj tre-
ning tekem.
Predstavitve rokometne šole 
smo izvedli v septembru na 
OŠ Davorina Jenka in Po-
družnični šoli Zalog. Vpisu-
jemo otroke od 1. do 5. razre-
da osnovne šole.

V tekmovalnem ritmu

Mladi rokometaši že trenirajo. / Foto: Andrej Feldin

Grega OstroničNa kegljišču Kegljaškega klu-
ba Kranj je pred nedavnim 
potekalo kegljaško tekmova-
nje za prvi memorial Andre-
ja Ropreta, doma iz Veleso-
vega. Turnir za prehodni 
pokal je letos potekal med 
sedmimi vasmi na osemste-
znem kegljišču. Ekipe so se-
stavljali po trije tekmovalci. 
Prvo mesto je osvojila ekipa 
Pšate v sestavi Klemen Ura-

nič ter Milica in Ciril Globoč-
nik (rezerva je bil Tadej Ura-
nič) s 470 podrtimi keglji. 
Drugo mesto je osvojila eki-
pa Adergasa s 450 podrtimi 
keglji, tretje pa ekipa Veleso-
vega s 401 podrtim kegljem. 
Četrta je bila ekipa Vopovelj 
s 382 podrtimi keglji, peta 
ekipa Dvorij s 372 podrtimi 
keglji, šesta Praprotna Polica 
(365) in sedmi Zgornji Brnik 
(323). Vodja tekmovanja je 
bil Ivo Kepic.

Pokal v Pšato
Janez Kuhar

 NOVO  IZMERI  
GARAŽNA VRATA 
SAM in PRIDOBI 
7% DODATNEGA 

POPUSTA 
www.izmera.si 

 
 

  

VSA GARAŽNA VRATA NA ENEM MESTU 
praktična rešitev za vašo garažo 

 
 

 
 
 
 
 

    rolo dvižna               dvokrilna                industrijska sekcijska            sekcijska stranska                  drsna                        sekcijska dvižna 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V letošnji akciji ponujajo bela, srebrna in rjava dvižna garažna vrata do največje širine 
289 centimetrov in višine 204 centimetrov. 

 Z dostavo, montažo, prvim zagonom in 9,5-odstotnim DDV je cena vrat 839 evrov za 
navadni model in 1414 evrov za model z vgrajenim osebnim prehodom. Kip Kop ponuja 

še 12-letno garancijo proti prerjavenju in petletno garancijo za elektroniko vrat. Več 
informacij lahko dobite na brezplačni telefonski številki 080 24 40. 
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

  Ribogojnica
    Mlada  

govedina 
    Kisla repa in 

kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

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

031 479 801, Helena
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Zmagovalna ekipa Pšate v postavi Milica in Ciril Globočnik 
ter Klemen Uranič / Foto: Janez Kuhar
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STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
www.bc-naklo.si 

NAŠA ZARA  
NA PORTUGALSKEM 

Študenti prvega letnika študij-
skega programa Živilstvo in 
prehrana smo v okviru pred-
meta Tehnološki procesi z 
varstvom pri delu, embalaža in 
logistika spomladi 2022 obiskali 
obrat za izdelavo najbolj proda-

janega namaza (paštete) v Evro-
pi, blagovne znamke Argeta. 
Udeležili smo se tudi okrogle 
mize na temo razvojnih prilož-
nosti slovenskega kmetijstva v 
novi evropski perspektivi, v or-
ganizaciji Fakultete za organiza-

cijske vede Kranj in Biotehniške-
ga centra Naklo. 
Na lastne oči smo se prepričali, 
kako poteka proizvodnja v pod-
jetju. Hvaležni smo bili za gosto-
ljubnost, profesionalnost in čas, 
ki so nam ga zaposleni v Argeti 
namenili. Izjemni higiensko-proi-
zvodni standardi so nekaj, česar 
se bomo spomnili vsakič, ko 
bomo v prihodnosti strokovno 
sodelovali na področju kakovosti 
in proizvodnje v živilski industriji.

Veseli nas, da v Biotehniškem 
centru Naklo omogočajo prilož-
nosti za praktično izobraževanje 
in strokovno rast na najvišji ravni.

Sofija Lau,  
študentka živilstva in prehrane

Mladinski tabor na Portugalskem 
– Zarina nagrada za skoraj zma-
go na mednarodnem razpisu 
ekostrip Talking Bubbles – cilji 

trajnostnega razvoja Agenda 
2030 v organizaciji humanitarne-
ga društva ADRA
En teden je bil dom 21 dijakom iz 
Poljske, Češke, Portugalske in 
prav tako naše dijakinje nara-
vovarstvenice Zare Heme Mit-
rovič kar šotor v vasi Sesimbra v 
naravnem parku. 
»Razpravljali smo o problemih 
današnje družbe, planeta in iska-
li rešitve v angleščini, spoznavali 
smo zanimivosti bližnje in daljne 
okolice (obiskali smo tudi Lizbo-
no). Na plaži California v Sesimbri 
smo tekmovali s Čehi v kanujih 
(zmagala je Slovenija), se preva-
žali s traktorji, kot je dejansko vi-
deti prevoz turistov na tej plaži. 
Izkušnja je bila edinstvena, sploh 
zame zanimiva, ker ne potujem 
veliko. Če imate priložnost, da iz-
kusite kaj takega, priporočam.«

Zara Hema Mitrovič,  
4. letnik programa  
naravovarstveni tehnik

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Do 28. 10. 2022 vpisujemo v izredni študij na področju KMETIJSTVA,  
NARAVOVARSTVA, HORTIKULTURE ter ŽIVILSTVA IN PREHRANE.

Praktično naravnan študij vam nudi obilo priložnosti za krepitev strokovnih  
in podjetniških kompetenc. 

Več informacij: referat.visja@bc-naklo.si, 070 485 353

PRI STROKOVNIH PREDMETIH SPOZNAVAMO PRIMERE DOBRIH PRAKS

KAKO TE STRIP PRIPELJE NA PORTUGALSKO

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

info@cirles.si

 trgovina z lesom

 ročna in strojna sečnja

 žično in traktorsko  
spravilo lesa

 prevozi lesa in  
gradbene mehanizacije

 priprava drv in biomase

 sanacija in nega  
gozdov

 izkopi in gradnja  
gozdnih poti

Prodajamo bukova 
in hrastova drva.

Cerklje – Krajši dnevi in dalj-
ši večeri so v DMC vedno 
priložnost za še več vsebin, 
kot jih izvajamo že sicer.
Za odrasle bomo začeli zače-
tno angleščino (osnove jezi-
ka) in začetno računalništvo 
(Office ali OpenOffice, 
Word, Excel, Drive, spletne 
aplikacije, oblikovanje s 
Canvo, varna uporaba raču-
nalnika …).
Slovenščino za tujce že izva-
jamo, in sicer se pri nas slo-
venskega jezika učijo Ukra-
jinci, Albanci, Čehinja in 
Avstrijka.
Ustvarjalne delavnice za 
osnovnošolske otroke bomo 
začeli v četrtek, 13. oktobra, 
in bodo potekale vsak teden 
od 16. do 18. ure.
Igralne urice za predšolske 
otroke in druženja za mami-
ce na porodniškem dopustu 
se začnejo v petek, 13. okto-
bra. ob 10. uri.
Učna pomoč se izvaja med 
tednom od 13. do 17. ure. 

Potrebna je predhodna prija-
va, dogovor s starši in resno 
delo. Kar nekaj pridnih pro-
stovoljcev in učencev že 
marljivo dela.
Druženje za mlade poteka ob 
sobotah med 20. in 23. uro.
Svetovalnica z dr. Janezom 
Sečnikom je že povsem ute-

čena. Vhod je z zadnje stra-
ni, kjer je parkirišče za za-
poslene. Tisti, ki se srečujete 
s stisko, se lahko prijavite na 
e-naslov dmc.svetovanje@
gmail.com in se dogovorite 
za termin.
Imamo pa še posebno vabilo 
na dogodek, ki se ga je zares 

vredno udeležiti: v soboto, 
15. oktobra, bomo izvedli že 
drugi Dan družin, ki bo po-
tekal od 9. do 15. ure z naslo-
vom Mladostnikova energija 
– svež potencial za družino.
V goste vabimo celotne dru-
žine, posamezne starše z ot-
roki in druge posameznike, 

ki bi se nam želeli pridružiti. 
Poskrbljeno bo tudi za kosi-
lo, prigrizke in napitke. 
Program za starše in otroke 
bo potekal vzporedno. Pro-
gram za starše pripravljajo 
strokovnjaki s področja star-
ševstva z Univerze Sigmun-
da Freuda, ki jih že malo 

poznamo: dr. Andreja Po-
ljanec, dr. Janez Sečnik in 
Polona Greif. Zadnja bo do-
poldan pripravila tudi delav-
nico za prisotne otroke in 
mladostnike. Popoldan pa 
bodo z otroki in mladimi 
Marija Imperl in naši pri-
dni animatorji.
Od 9. do 12. ure bodo na vo-
ljo tudi individualni pogovo-
ri pri dr. Janezu Sečniku. Če 
ne veste, ali bi se odločili za 
svetovanje ali ne, če želite iz-
koristiti svetovanje brez ča-
kalne vrste, če bi radi samo 
preizkusili, dobili izkušnjo, 
»preverili«, ali je dr. Sečnik 
pravi terapevt za vas, vablje-
ni, da si rezervirate uro in se 
predhodno prijavite.
Za sam dogodek pa se kar 
pogumno prijavite na naši 
spletni strani: www.dmc-
-cerklje.si, vzemite si prosto 
soboto in jo preživite v odlič-
ni družbi.
Ker so odnosi in naše druži-
ne tisto, kar je v življenju da-
leč najpomembnejše, si je 
vredno vzeti čas.

V Družinskem in mladinskem centru Cerklje vabimo na redne dogodke, to soboto pa organiziramo 
tudi Dan družin.

Dogodki v DMC

Irena Zajec

Zdravstveni dom Kranj je septembra uvedel novo samo-
plačniško storitev fizioterapije na domu. »Znani so primeri, 
ko pacienti predolgo čakajo na institucionalno rehabilitacijo, 
za nekatere pa je obisk ambulante prenaporen in stresen,« 
so zapisali v sporočilu za javnost. Izvajajo različne metode in 
tehnike, prilagajajo se individualnim potrebam, na voljo pa 
so ob ponedeljkih, sredah in petkih med 10. in 14. uro, ob 
torkih in četrtkih pa med 11. in 15. uro. Dodatne informacije 
so na voljo v kranjskem zdravstvenem domu. A. Se.

Fizioterapija na domu

Zalog – V jesenskem času 
so se ponovno začele vadbe 
joge z društvom Joga v 
vsakdanjem življenju Kranj. 
Od 12. septembra namreč 
potekajo vadbe za začetne 
in nadaljevalne skupine, 
vključijo pa se lahko vsi, ne 
glede na starost, spol ali 
predznanje joge. Dovolj je le 
dobra volja. Del programa 
so tehnike dihanja, sprošča-
nja, dinamične vaje in jogij-
ski položaji. Udeleženci se 
zbirajo ob ponedeljkih ob 
19.15 v telovadnici Podru-
žnične šole Zalog. Z vsakim 
obiskom vadbe se naučiš 
kaj novega in koristnega za 
telo, so prepričani udeležen-
ci. Kot pravijo v društvu, se 
na vadbi sprostijo in umiri-
jo, nekateri pa jogo redno 
vadijo tudi doma, saj se z 
njo dan lepše začne.

Z jogo v lepši dan

Na Dan družin vabimo celotne družine, 
posamezne starše z otroki in druge 
posameznike, ki bi se nam želeli pridružiti. 
Poskrbljeno bo za kosilo, prigrizke in napitke. 
Program za starše pripravljajo strokovnjaki s 
področja starševstva z Univerze Sigmunda 
Freuda, vzporedno pa bo potekal tudi program 
za otroke.
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Skozi celoten konec tedna se 
je zvrstilo več dogodkov in 
razstav. Tako so že v petek 
člani cerkljanskega društva 
upokojencev v Hribarjevi vili 
odprli razstavo likovnih in 
ročnih del, v soboto dopol-
dne pa so na svoj račun priš-
li najmlajši, saj so člani Kul-
turno-umetniškega društva 
Pod lipo Adergas pripravili 
predstavo za otroke. Ti so se 
lahko udeležili tudi družab-
nih iger in ustvarjalnih de-
lavnic Družinskega in mla-
dinskega centra Cerklje.
Na ogled pa je bila tudi raz-
stava slik pomembnih mož v 
Cerkljah, imenovana Meža-
nova slikarska kolonija, z 

odstiranjem Plečnikovih, 
Mežanovih in Poženčanovih 
del. Na ogled so postavili sli-
ke rojakov, ki so delovali na 
Cerkljanskem, Janeza Meža-
na, Ignacija Borštnika in Jo-
žeta Plečnika, naslikala jih je 
Darinka Kralj, ter gobeline 
Dragice Kropivnik in plete-
ne košarice ter poslikave na 
steklo Ivana Kropivnika. 
Pred Hribarjevo vilo pa so 
številni obiskovalci lahko so-
delovali v likovni delavnici 
ob sodelovanju slikarjev čla-
nov Likovne sekcije pri DU 
Cerklje, ki jih vodi Zofija 
Hacin, tema pa je bila Pleč-
nik, Mežan in Borštnik.
V prostorih Petrovčeve hiše 
so pripravili odmevno 
razstavo čipk in prikaz 

umetnosti klekljanja članic 
Društva Lastovke iz Cerkelj, 
ki jih vodi Lojzka Mrgole. 
Na ogled je bilo 98 čipk z 
različnimi vzorci, je poveda-
la Mrgoletova. S prikazom 
so sodelovale Zinka Močnik, 
Francka Vrtnik in Andreja 
Štern.

Otroške predstave 
pripravili na vrtu 
Hribarjeve vile
V čudovitem ambientu na 
vrtu Hribarjeve vile, ki jo je 
kupila Občina Cerklje, so 
člani KUD Pod lipo Adergas 
pripravili zelo dobro obiska-
ne predstave za otroke.
V soboto dopoldne se je pred 
gasilskim domom v Cerkljah 
zbralo na tradicionalnem srečanju kar 26 gasilskih vo-

zil Scania iz vse Slovenije. 
Gasilci so si v spremstvu do-
mačega vodstva v ogledali 
grad Strmol, nato pa se ob 
12. uri odpeljali na panoram-
sko vožnjo po vaseh občine 
Cerklje, kjer sta vsem gasil-
cem zahvalo izrekla župan 
Franc Čebulj in predsednik 
cerkljanskih gasilcev Primož 
Močnik. Ustavili so se tudi 
na Letališču Brnik.
V soboto popoldne so v Dvor-
jah pripravili sprevod naro-
dnih noš in folklorni festival 
Zapojem, zaukam, dekleta 
zasukam. Zaplesali in zapeli 
so člani Folklorne skupine 
KD Cerklje, skupina Ozara iz 
Kranja, Kranjski furmani in 
Cerkljanski gavnarji ter Joži-
ca in Jože Rekar iz Trboj, ki 
sta zaigrala na diatonično 
harmoniko in bršljanov list. 
Ivan Kropivnik in Matija Ko-

ritnik pa sta pripravila skeč o 
zobozdravstvu.
»S prireditvijo smo v 
Cerkljah pokazali, da znamo 
stopiti skupaj in se povezati. 
Temu primerno pestra je 
tudi prireditev, za katero si 

želim, da bi postala tradicio-
nalna in pod enakim ime-
nom. Gorenjski nagelj sim-
bolizira naše področje in 
prav je, da ga negujemo,« je 
bil zadovoljen cerkljanski 
župan Franc Čebulj.

Pozdrav jeseni

Pestro je bilo tudi večerno dogajanje / Foto: Aleš Senožetnik

Likovna delavnica v Hribarjevi vili / Foto: Janez Kuhar

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

DOMAČE 
DOBROTE  

 

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

V CVETLIČARNI  
NUDIMO:

  LONČNICE, 
  ŠOPKE, 
  REZANO CVETJE, 
  POROČNE ARANŽMAJE,  
  ARANŽIRANJE DARIL,  
  ŽALNI PROGRAM

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

KRIZANTEME, CALLUNE, MAČEHE –  
RASTLINE ZA VAŠE JESENSKE ZASADITVE  
NA GREDICE IN V POSODE

OKRASNE ČEBULICE ZA JESENSKO SAJENJE 
TULIPANI, NARCISE, HIACINTE, LILIJE, … ČEBULČEK, ČESEN

DOLŽINA 25-33 cm

BUKOVA 
DRVA 

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

cerklje pod krvavcem
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Posebni gostje pred nastopom / Foto: Alenka Brun

Cerklje pod Krvavcem, torek, 11. oktobra 2022


