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Odpadkov 
vsako leto manj
Vseslovenski čistilni akciji
Očistimo Slovenijo 2012 se
je pridružilo tudi 1800 obča-
nov Cerkelj. Pobrali so 160
kubičnih metrov odpadkov,
med drugim so našli celo
eksplozivna sredstva.

Inovator smučarskih
vezi
Šestinštiridesetletni Peter
Slatnar ml. iz Cerkelj je po-
stal znan kot inovator v izde-
lovanju vezi za skakalne
smuči.

Trener mora poznati
skakalca
Eden najboljših trenerjev
smučarjev skakalcev pri nas je
zagotovo Jani Grilc iz Cerkelj,
ki je bil že od malega navdu-
šen nad skoki, uspešen pa je
tako pri kranjskem Triglavu
kot v naši reprezentanci.
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Jasna Paladin 

Cerklje - Turistična zveza
Slovenije je Cerklje, ki so v
minulih letih prejele že de-
vet priznanj za najbolj ureje-
ni manjši kraj v Sloveniji,
povabila v združenje za ure-
jenost krajev Slovenije (En-
tente Florale Slovenija),
hkrati pa tudi na mednarod-
no tekmovanje v urejenosti
krajev Evrope, v katerem so-
deluje dvanajst držav.
Evropska mesta na tekmova-
nju sodelujejo v dveh katego-
rijah - manjše in večje me-
sto, vsaka država pa lahko so-
deluje le z dvema krajema.
Slovenijo bodo Cerklje letos
zastopale skupaj s Ptujem.
Mednarodna komisija za
ocenjevanje bo v okviru pro-
jekta Cerklje obiskala in oce-
njevala 28. junija, zato so se
na občini že lotili potrebnih
priprav. "Ocvetličili bomo
nekatere stavbe v središču
kraja, predvsem Petrovčevo
hišo, in poskrbeli za naše ko-
zolce, k sodelovanju pa sem
v teh dneh že pozval tudi
predstavnike krajevnih skup-
nosti, da bomo vsi skupaj
pripomogli k čim lepšemu
videzu našega kraja in okoli-
ce. Vabim občane, da pod-
prejo to akcijo, da se pokaže-
mo v najboljši luči in da tudi
letos poskrbimo za urejenost
svojih domov," nam je po-
vedal župan Franc Čebulj.

Komisija bo Cerklje zelo na-
tančno ocenjevala po kar de-
setih kriterijih, ki bodo med
drugim zajeli razvojne pri-
stope občine, ukrepe za ka-
kovost naravnega okolja v
kraju, ulično podobo, čisto-
čo in urejenost površin,
upravljanje z okoljem, ureje-
nost parkov, zasebnih vrtov,
pokopališč, potokov in šport-
nih površin, vzdrževanje
trajnih zelenih nasadov in
kakovost cvetličnih zasadi-

tev, okoljevarstveno izobra-
zbo v šoli, obstoj in aktivno-
sti društev in drugih prosto-
voljnih skupin, turistično in-
frastrukturo, trajnostni raz-
voj in privlačnost kraja za
obiskovalce, kakovost infor-
macij za javnost ter samo
predstavitev kraja komisiji.
Za to pa bo imela občina na
voljo zgolj štiri ure. "Celoten
protokol je zelo natančno
določen in v tem kratkem
času bomo komisiji predsta-

vili in pokazali čim več stva-
ri: Petrovčevo hišo, samo
središče Cerkelj s Hribarje-
vo hišo, pokopališče, zbirni
center in gasilni dom, pode-
želsko pokrajino s kozolci,
obnovljeni grad Strmol, rib-
nik Češnjevek, nekdanji sa-
mostan v Adergasu, športni
center v Velesovem, vasi
Dvorje in Grad ter panoram-
ski pogled z vasi Ravne," je
program ogleda komisije
strnil župan.

Cerklje na ogled Evropi
Cerklje bodo Slovenijo letos zastopale na mednarodnem tekmovanju v urejenosti krajev Evrope (Entente
Florale). Mednarodna komisija bo kraj obiskala 28. junija, priprave na to pa so že v polnem razmahu.

Ob jubileju novo vozilo
Prostovoljno gasilsko društ-
vo Cerklje, najstarejše gasil-
sko društvo v občini, letos
praznuje 120-letnico delova-
nja.
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Cerklje z okolico se letos potegujejo za naziv najlepšega manjšega mesta v Evropi.

Zbiranje starih
hišnih imen
Občina Cerklje je pristopila k
projektu popisa starih hišnih
imen. Lastniki domačij bodo
prejeli brezplačne table z
napisi, imena pa bodo zbrana
tudi v knjižici.
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Varčevanje 
projektov ne ogroža
Z županom smo se tokrat pogovarjali o
vplivu državnih varčevalnih ukrepov na
občinske projekte, začetku gradnje doma
starostnikov, pozivu občanom k urejanju
okolice ter težavah pri sprejemanju
občinskega prostorskega načrta.
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Jasna Paladin

Cerklje - Zavod za zdravstve-
no varstvo Kranj je k sodelo-
vanju privabil župane šestih
gorenjskih občin, tudi Cer-
kelj na Gorenjskem, ter pred-
stavnike Lions klubov Brnik,
Kranj in Škofja Loka. Skupaj
bodo letos pripravili akcijo
cepljenj proti klopnemu me-
ningoencefalitisu (KME), ce-
pivo pa bo občanom dostop-
no po znižani ceni.
V Sloveniji na leto zboli oko-
li 250 oseb, od tega okoli
šestdeset prav na Gorenj-
skem, opozarjajo strokovnja-
ki, ki poudarjajo, da gre za

hudo bolezen osrednjega živ-
čevja, za katero zdravila ni,
najbolj učinkovita in varna
zaščita pa je cepljenje.
Osnovno cepljenje, ki je sa-
moplačniško, sestavljajo trije
odmerki cepiva. Prvo dozo je
priporočljivo prejeti v zim-
skih oz. spomladanskih me-
secih, drugo 14 dni do tri me-
sece po prvi ter tretjo devet
do dvanajst mesecev po dru-
gi dozi. Vsakih tri do pet let
je potrebna osvežitvena doza
cepiva. Zavod za zdravstveno

varstvo Kranj je v sodelova-
nju z Lions klubom Brnik v
minulih dveh letih cepil že
201 otroka iz občin Cerklje in
Gorenja vas - Poljane, tokrat
so akcijo še razširili. Zagoto-
vili so 1200 brezplačnih doz
cepiva, preostale bodo do-
stopne po znižani ceni (za
otroke 20 evrov, za odrasle
23 evrov).
Denar za cepljenje otrok pro-
ti klopnemu meningitisu
bodo člani Humanitarnega
društva Lions klub Brnik zbi-
rali tudi letos. Skupaj z Zavo-
dom za zdravstveno varstvo
Kranj in Občino pripravljajo
prireditev s pohodom trojk

Hodim, da pomagam - Giba-
nje v zdravem okolju, ki bo v
soboto, 26. maja, s startom
pri gostilni Pod Jenkovo lipo
v Dvorjah. 
Med preventivnimi zdrav-
stvenimi akcijami, pri kate-
rih sodeluje Občina Cerklje,
bo maja tudi predavanje o
zgodnjem odkrivanju raka
na debelem črevesju in dan-
ki, ki ga strokovni sodelavci
Zdravstvenega doma Kranj
18. maja ob 19. uri pripravlja-
jo v prostorih Občine.

Cepljenje proti klopom
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj v sodelovanju
z Občino Cerklje organizira cepljenje proti 
klopnemu meningoencefalitisu, ki je na 
Gorenjskem še posebej velik problem.

Glas izpod Krvavca
Časopis občine Cerklje na Gorenjskem, 26. aprila 2012, številka 1

Glas izpod Krvavca je občasna priloga časopisa Gorenjski glas Časopis izhaja občasno www.gorenjskiglas.siOdgovorna urednica: Marija Volčjak

Cepljenje za občane Cerkelj bo 5. maja in 
9. junija od 8. do 12. ure v prostorih 
OŠ Davorina Jenka Cerklje.

Ob dnevu upora proti okupatorju 
in prazniku dela

voščimo lepo praznovanje 
občankam in občanom

občine Cerklje na Gorenjskem.

Župan Franc Čebulj
Občinski svet

Občinska uprava

Fo
to

: M
at

ic
 Z

o
rm

an

w
w

w
.c

er
kl

je
.s

i



2 Glas izpod Krvavca, četrtek, 26. aprila 2012

Občina

Velesovo

Prostori fizioterapije za občane Cerkelj

Predstavniki Občine Cerklje in Osnovnega zdravstva Go-
renjske so uredili novo ambulanto za fizioterapijo, ki je svo-
je prostore našla v Nogometnem centru Velesovo. "Občina
Cerklje si je že dlje časa prizadevala, da bi na območju naše
občine uredili prostore za fizioterapijo, da se občanom ne bi
bilo treba voziti v Kranj, in izkoristili smo možnosti v stavbi
novega nogometnega centra," je bil na odprtju v začetku
marca zadovoljen župan Franc Čebulj. Občina je zagotovila
prostore, opremo pa Zdravstveni dom Kranj, ki bo tudi izva-
jal program. Kot nam je povedala vodja nove ambulante Si-
mona Cuderman Oblak, gre za dislocirano enoto zdravstve-
nega doma, kjer bodo izvajali protibolečinske terapije, ma-
gnetoterapije, terapije z ultrazvokom, kinezioterapije ..., 
namenjena pa je bolnikom z zdravniškimi napotnicami.
Ambulanta deluje vse dni v tednu, ob ponedeljkih od 6.30
do 17.30, preostale dni v tednu pa od 6.30 do 13.30. J. P. 

Jasna Paladin

Cerklje - Priprave na letoš-
njo čistilno akcijo so v obči-
ni Cerklje stekle že nekaj
tednov pred soboto, 24.
marca, ko je v okviru tega
največjega okoljskega pro-
stovoljskega projekta v zgo-
dovini okolje čistila vsa Slo-
venija. Na pobudo župana
Franca Čebulja so se na
organizacijskem sestanku
zbrali predstavniki vaških
skupnosti, kulturnih, gasil-
skih, športnih in prostovolj-
nih društev, lovskega in ribi-
škega društva, čebelarske
družine, svetniki in svetnice
ter številni drugi ter se dogo-
vorili o poteku čiščenja.
Zaradi odlične usklajenosti
pa tudi večletnih izkušenj -
čistilno akcijo so v občini le-
tos pripravili že štirinajsto
leto zapored - je čiščenje po-
tekalo hitro in brez težav.
Krajanom so se pridružili
tudi učenci OŠ Davorina
Jenka, ki so čistili vsak v svo-
jem kraju, pa tudi župan, ki
se je pokazal kot najboljši
možni vzgled svojim obča-
nom. Odpadke je po občini

pobiral s svojo prikolico in
jih vozil v zbirni center. "Po
moji oceni je odpadkov bis-
tveno manj kot pred leti, ko
smo začenjali s čistilnimi
akcijami. K temu je nedvo-
mno pripomogel zbirni cen-
ter za odpadke, ki je za obča-
ne zelo prijazen in priročen.
Pri tistih odpadkih, ki pa
smo jih danes vseeno pobra-
li, pa gre pretežno za one-

snaževalce iz drugih občin -
voznike, ki se vozijo po na-
ših cestah, predvsem mimo
letališča, in odmetavajo od-
padke iz vozil, pa tudi lastni-
ke vikendov. Tako se je zno-
va za najbolj onesnaženo
pokazala cesta Cerklje-Vas-
ca, ob kateri smo našli tudi
več povožene divjadi. Žal
spet ugotavljamo, da tistih,
ki največ onesnažujejo, na

takšnih akcijah ni videti," je
povedal župan Franc Čebulj
in izrekel veliko pohvalo
prav vsem, ki so se ta dan
podali na teren z vrečkami v
rokah in naredili veliko do-
brega za lepšo občino.
Kot je razbrati iz poročila, ki
ga je kot koordinator akcije v
občini Cerklje pripravil Me-
tod Kropar, je pri čiščenju
sodelovalo 38 različnih dru-
štev in skupin, 1800 obča-
nov, od tega 718 osnovnošol-
cev in srednješolcev in 150
otrok, ki pa so okolico vrtca
čistili že dan prej. Pobrali so
160 kubičnih metrov odpad-
kov ter v celoti sanirali tri
divja odlagališča. Med od-
padki so naleteli na ukrade-
ne registrske tablice in ukra-
dene dokumente, v Pšati pa
so našli celo 38 vadbenih
vžigalnikov za ročno bombo
M75, 388 vadbenih vžigalni-
kov, šest dimnih vložkov,
pet vadbenih imitacij solziv-
ca in 60 vadbenih protipe-
hotnih min. Nevarne najdbe
so odstranili pripadniki Dr-
žavne enote za varstvo pred
neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi.

Odpadkov vsako leto manj
Vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo 2012 se je konec marca pridružilo tudi 1800 občanov
Cerkelj. Pobrali so 160 kubičnih metrov odpadkov, med drugim so našli celo eksplozivna sredstva.

Jasna Paladin

V občini Cerklje trenutno po-
tekajo večja gradbena dela na
trasi fekalne kanalizacije Sp.
Brnik-Vopovlje-Lahovče. "Le-
tos je bil dokončan odsek ka-
nalizacije Vopovlje-Lahovče
in zgrajen odsek Sp. Brnik-
Vopovlje. Konec aprila se
bodo nadaljevala dela na Sp.
Brniku, v Vopovljah, spod-
njem delu Dvorij in na Kurir-
ski cesti. Na črpališču Lahov-
če se izvajajo montažna dela
na strojnih in elektroinštala-
cijah ter zaključna gradbena
dela. Izvajalec podjetje Hid-
rotehnik izvaja gradbena

dela s petimi ekipami, kar
pomeni, da dela potekajo na
petih gradbiščih," nam je po-
tek gradnje kanalizacije opi-
sal Metod Kropar iz občinske
uprave. Dodaja, da dela tre-
nutno potekajo po termin-
skem planu gradnje kanali-
zacije, da pa bo potek gradnje
tudi v prihodnje odvisen od
vremenskih razmer.
Vzporedno s kanalizacijo ob-
čina obnavlja vodovod in jav-
no razsvetljavo, gradila pa se
bosta tudi plinovod in kabel-
ska kanalizacija za širokopa-
sovno omrežje. Zaradi grad-
nje se konec aprila predvide-
vajo cestne zapore v južnem

delu Dvorij in od gasilskega
doma Sp. Brnik do državne
ceste Sp. Brnik-Kranj, trenut-
no pa je delno že zaprta cesta
mimo gasilskega doma Sp.
Brnik. Cestno zaporo predvi-
doma junija načrtujejo tudi v
Vopovljah. Kot nam je še po-
jasnil Kropar, je poleg grad-
nje omenjene kanalizacije v
južnem delu občine z nave-
zavo na občino Komenda, v
fazi pridobitve gradbenega
dovoljenja tudi odsek kanali-
zacije v naselju Vasca. Vzpo-
redno z izdelavo projekta re-
konstrukcije ceste Cerklje-
Grad je v fazi priprave tudi
projekt za kanalizacijo v na-

selju Grad. V fazi izdelave
idejne zasnove pa je projekt
kanalizacije za naselje Zalog,
ki bo zaradi razgibanosti te-
rena in naselja ter poplavne
ogroženosti eden izmed naj-
bolj zahtevnih projektov.
Kdaj pa se bodo občani posa-
meznih naselij lahko priklo-
pili na kanalizacijo? "Po za-
ključeni izgradnji kanalizaci-
je v južnem delu občine in
povezave v občini Komenda
se predvideva v letu 2013 pri-
ključitev naselij Lahovče, Vo-
povlje in višje ležečih naselij,
v katerih je že zgrajen pri-
marni kanal fekalne kanaliza-
cije," odgovarjajo na občini.

Gradnja kanalizacije po načrtih
V občini dela pri gradnji fekalne kanalizacije trenutno potekajo na petih gradbiščih.

V čistilni akciji je aktivno sodeloval tudi župan Franc Čebulj.

Preverite veljavnost osebnih dokumentov

Upravna enota Kranj opozarja občane, naj preverijo veljav-
nost svojih osebnih izkaznic in potnih listov. V prvih osmih
mesecih letošnjega leta bo veljavnost slednjih potekla večje-
mu številu državljanov, zato na upravni enoti pričakujejo
povečano število vlog za izdajo osebnih dokumentov in s
tem možnost gneče ter podaljšanja časa za izdelavo doku-
mentov. Vlogo za osebno izkaznico in potni list lahko vloži-
te na katerikoli upravni enoti v Sloveniji ali krajevnem uradu.
Uradne ure v Krajevnem uradu Cerklje so vsak torek in četr-
tek od 7.30 do 14.30, v poletnem času, ki velja od 1. julija do
31. avgusta pa samo ob četrtkih. Za vse informacije je v času
uradnih ur krajevnega urada na voljo uslužbenka upravne
enote Veronika Mušič (tel. št. 04/25 29 740, e-naslov: 
veronika.music@gov.si). J. P. 

Cerklje

Energetska svetovalna pisarna

Z mesecem aprilom je v prostorih Občine Cerklje začela de-
lovati energetsko svetovalna pisarna Kranj. Energetsko sve-
tovanje ENSVET je strokovna in neodvisna služba za sveto-
vanje in pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite
rabe energije, kar pripomore k zmanjšanju stroškov za ener-
gijo, izboljšanju bivalnih razmer in varovanju okolja. V sode-
lovanju z Občino pisarna občanom ponuja informacije in
pomoč pri rešitvah s področij ogrevanja, toplotne zaščite
zgradb in izbire oken, uporabe obnovljivih virov energije,
energetske sanacije stavb in učinkovite rabe energije ter
energetske zasnove nizkoenergijske in pasivne gradnje. Pi-
sarna deluje v mali sejni sobi v 2. nadstropju občinske
zgradbe vsak torek od 15.30 do 17. ure, informacije so za ob-
čane brezplačne, potrebna pa je predhodna najava v tajniš-
tvu občine na telefonski številki 04/28 15 800. J. P. 

Cerklje

Občina išče novega koncesionarja

Občina Cerklje je sporazumno prekinila pogodbo z Zavo-
dom za pomoč na domu Šenčur za izvajanja socialnovar-
stvene storitve pomoč družini na domu, saj z njihovim de-
lom niso bili zadovoljni. Občina je zato že objavila nov jav-
ni razpis, na katerega pa so se odzvali štirje ponudniki, ki so
trenutno v fazi dopolnjevanja svojih vlog. Stari koncesionar
bo svoje delo na terenu opravljal še vsaj mesec dni, na ob-
čini pa si za izvajanje pomoči na domu čim prej želijo najti
novega izvajalca. J. P. 

Delovanje nove fizioterapevtske ambulante je med prvimi
preizkusila Francka Bašelj iz Velesovega. I Foto: Matic Zorman

Zasedba občinskega sveta Občine Cerklje je po dobrem letu delovanja že nekoliko spremenjena. Svetniki so na svoji zadnji
seji potrdili mandat novemu članu. Decembra je svojo odstopno izjavo zaradi selitve v drugo občino podala svetnica SDS
Ana Remškar, njeno mesto pa je pripadlo njenemu strankarskemu kolegu Petru Preložniku. I Foto: Matic Zorman
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Jasna Paladin

Župan Čebulj, začniva tokrat
z najbolj aktualno temo - na-
povedanimi varčevalnimi
ukrepi države. So občinski
projekti zaradi načrtovanega
zmanjšanja sredstev obči-
nam ogroženi in kako naj bi
napovedane ukrepe občutili
občani Cerkelj?
"Med varčevalnimi ukrepi, ki
bodo najbolj prizadeli obči-
ne, je zmanjšanje glavarine.
Ta naj bi po novem znašala
okoli petdeset evrov na obča-
na manj, ukrep pa naj bi za-
čel veljati s 1. junijem. Na po-
gajanjih z občinami je mini-
ster za finance županom sve-
toval, naj zato zmanjšamo in-
vesticije, a dejstvo je tako, da
z glavarino večina občin ko-
majda pokrije le tiste najnuj-
nejše vzdrževalne investicije
na področju šolstva, predšol-
ske vzgoje, kulture in športa,
za celotno vzdrževanje in
druge naložbe pa nam osta-
ne le okoli deset odstotkov
tega denarja. To pomeni, da
smo občine za večje projekte
že doslej morale denar zago-
toviti same. 
Za glavne tri projekte, ki jih
pripravljamo že dlje časa - ka-
nalizacija, krvavški vodovod-
ni sistem in dom starostni-
kov - sem prepričan, da jih
bomo s pomočjo kohezijskih
sredstev, strukturnih skladov
in drugih evropskih progra-
mov in po potrebi z zadolže-
vanjem izpeljali tako, kot
smo si jih zamislili. Bojimo
se lahko edino tega, da bi dr-
žava zaradi nezadostnih var-
čevalnih ukrepov izgubila
pravico do kohezijskih sred-
stev. Potemtakem se investi-
cije po občinah lahko pov-
sem ustavijo. Bo pa treba,
glede na čas, ki prihaja, v pri-
hodnjih proračunih povečati
sredstva za socialne podpore
našim občanom. To bomo
vsekakor naredili, saj še niko-
li nisem niti pomislil, da tisti,
ki pomoč res potrebujejo, te
ne bi dobili."

Občina Cerklje se minuli te-
den ni pridružila stavki jav-
nega sektorja. Zakaj ne?
"Po moji oceni je bila ta stav-
ka precej politična. Vodje
sindikatov in vsi, ki so jim
sledili, bi morali najprej stav-
kati v času, ko so vlade podpi-
rale tajkunizacijo, nam pa
predstavljale pravljico o
uspehu realsocialističnega
kapitalizma. Prav tako bi mo-
rali proteste izvajati v času,
ko smo se začeli prekomerno
zadolževali. In zato danes ni-
mamo več kje česa vzeti. Var-
čevanje je potrebno." 

Kot je razvidno iz zaključne-
ga računa za lansko leto, ki
so ga svetniki potrdili minuli
teden, se tega držite že vse-
skozi. Občina ni zadolžena,
uspeli ste celo precej privar-
čevati.
"Kot župan sem vseskozi str-
mel k razmišljanju in kar
smo tudi izvajali, da je po-
trebno v konjunkturnih ča-
sih izkoristiti trende pridobi-
vanja sredstev v občinski pro-
račun iz razpoložljivih mož-
nih virov ne pa z zadolževa-
njem. Da se lahko znajdemo
tudi v pomanjkanju in da
bodo letom debelih krav sle-
dile suhe krave, kar že obču-
timo. Občina ni zadolžena, v
preteklih letih nam je celo
uspelo privarčevati okoli tri
milijone evrov, s tem da smo
s privarčevanimi sredstvi od-
kupili zemljišče z vso potreb-
no dokumentacijo za začetek
izgradnje doma starostnikov
v vrednosti skoraj treh milijo-
nov evrov (skupaj šest milijo-
nov). Moje osebno logično in
gospodarno razmišljanje je,
da je sedaj čas za zadolževa-
nje, toda le za projekte, ki so
ekonomsko opravičljivi ter
širše družbenega pomena."

Kako napreduje projekt
doma starostnikov? Koncesi-
jo vam je uspelo podaljšati,
kdaj pa lahko pričakujemo
začetek gradnje?
"Smo v fazi priprave razpisne
dokumentacije in prepričan
sem, da bomo jeseni začeli z
gradnjo. Dom bo dokončan
in odprt do leta 2014."

Občina se v teh tednih inten-
zivno pripravlja za Tekmova-
nje v urejenosti mest Evrope.
Kaj te priprave zajemajo?
"Načrtujemo ocvetličenje
nekaterih stavb v središču

kraja, predvsem Petrovčeve
hiše, k temu pa pozivam tudi
občane oz. občanke, saj so
bili nekateri deli Cerkelj do-
slej bistveno manj ocvetliče-
ni kot drugi kraji občine.
Osebno sem prosil lastnike
nekaterih neurejenih objek-
tov, da pripomorejo k ureja-
nju podobe našega kraja, v
teh dneh pa sem z dopisom
k sodelovanju pozval tudi
predstavnike vaških skupno-
sti. Posebej sem jih pozval k
urejanju kozolcev, ki so bili
nekdaj ponos naših krajev,
danes pa nam marsikje kazi-
jo okolico, a mednarodna ko-
misija bo še posebej pozorna
prav na to našo kulturno de-
diščino. Želimo si, da po va-
ških skupnostih pregledajo
situacijo na terenu, lastnike
kozolcev pa opozorijo na to,
da je objekte potrebno obno-
viti. Po zbranih podatkih se
bom z lastniki tudi osebno
pogovarjal za obnovo ali po-
moč pri odstranitvi. Sicer pa
vabim vse občane, še pose-
bej krajane Cerkelj in okoli-
ce, da podprejo to akcijo, da
se skupaj pokažemo v naj-
boljši luči in da tudi letos po-
skrbimo za urejenost svojih
domov."

Na seji občinskega sveta ste
nedavno predstavili težave, ki
spremljajo sprejemanje no-
vega občinskega prostorske-
ga načrta. Veliko občanov
misli, da odločitve v zvezi s
tem sprejemate na občini ...
"Ljudje mislijo, da občinski
uradniki v prostoru lahko de-
lajo, kar si zamislijo, a ni
tako. Občina ima ta prostor-
ski akt v postopku že od leta
2006, je pa v fazi pridobiva-
nja soglasij, teh pa potrebuje-
mo kar 49! Do sedaj smo
prejeli 22 pozitivno rešenih

mnenj, osem je neusklaje-
nih, 19 soglasodajalcev pa
odgovora v predpisanem
roku ni podalo. Če nimamo
vseh pozitivnih mnenj, akt
ne velja nič in takšnega goto-
vo ne bom dal svetnikom v
potrditev, saj je potemtakem
vseeno, če imamo prostorski
akt, kakršnega imamo že se-
daj. Največ problemov pri
pridobivanju pozitivnih
mnenj je na področju kmetij-
stva, gozdarstva in varstva
narave. Problem je tudi v
tem, da občina sama pelje
vse akte glede letališča Brnik,
čeprav je to območje držav-
nega pomena, prav tako za
območje Krvavca. Upam, da
bo do jeseni jasno, katere po-
vršine nam je z novim pros-
torskim planom uspelo dobi-
ti zazidljive in da bomo akt
lahko poslali svetnikom v po-
trditev. Ena od napak v vsem
postopku pa je bila najverjet-
neje tudi ta, da smo kljub
opozorilom našega urbanista
v proceduro za spremembe
uvrstili prav vse predloge ob-
čanov. Priznati je treba tudi,
da je v naših vaseh še veliko
nezazidanih površin, zako-
nodaja pa je tukaj jasna - naj-
prej moramo pozidati obsto-
ječe parcele, šele potem
bomo lahko za to dobili nove.
Želim pa poudariti tudi to,
da zelo malo naših občanov
potrebujejo zazidljiva zem-
ljišča za lastne potrebe. Veli-
ko več je takih, ki so z naši-
mi prostorskimi akti že v
preteklosti mnogo zaslužili.
Prepričan sem bil, da bodo
občani vložili sredstva v kak-
šen jasnejši razvoj danih
možnosti na našem podro-
čju, in to je turizem. Namen
prostorskega akta ni služiti
posameznim interesom, pač
pa razvoju občine."

Varčevanje projektov
ne ogroža
Z županom smo se tokrat pogovarjali o vplivu državnih varčevalnih ukrepov na občinske projekte, 
začetku gradnje doma starostnikov, pozivu občanom k urejanju okolice ter težavah pri sprejemanju
občinskega prostorskega načrta.

Župan Franc Čebulj I Foto: Matic Zorman

Cerklje - 
lepe in gostoljubne 2012

Občina Cerklje na Gorenjskem tudi letos organizira izbor najbolj
urejenih vasi, ulic in objektov v Občini Cerklje na Gorenjskem
na podlagi projekta Turistične zveze Slovenije Moja dežela -
lepa in gostoljubna. 

Ocenjevanje bo potekalo med junijem in septembrom v šestih
različnih kategorijah. Udeleženci izbora so vse vasi, ulice, sta-
novanjski objekti, kmetije, poslovni in turistični objekti v Občini
Cerklje na Gorenjskem.

Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja, spodbuditi sodelova-
nje in povezovanje občanov pri varovanju in urejanju vasi, ureje-
nosti okolice in objektov.

Tako bomo poskrbeli za večjo privlačnost vasi in ulic, stanovanj-
skih hiš, kmetij ter poslovnih in turističnih objektov. Z urejenost-
jo naših krajev in hiš bomo prispevali h kakovostnejšemu življe-
nju ter k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju ter
k večji turistični privlačnosti naših krajev. 

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

Franc Čebulj

Jasna Paladin 

Cerklje - Občina Cerklje je v
okviru evropskega progra-
ma Evropa za državljane
kandidirala za sofinancira-
nje mednarodnega projekta
Ljudska pesem in ples brez
meja in bila pri tem uspeš-
na. V okviru omenjenega
projekta bodo v Cerkljah
organizirali Srečanje držav-
ljanov pobratenih mest, in
sicer z učenci in drugimi
predstavniki občine Petro-
vec iz Makedonije, ki se
bodo lokalni in širši javnosti
predstavili z makedonsko
kulturo in folklornim izroči-
lom. Ob obisku bo slovesno
podpisan tudi sporazum o
pobratenju Občine Cerklje z
Občino Petrovec. Že oktobra
lani je cerkljanska občina
slovensko kulturo in kultur-
no dediščino Cerkelj pred-
stavila v Makedoniji. Pod

naslovom V sožitju narave
in varovanja okolja so se šir-
ši makedonski skupnosti
predstavili z ekološkim pro-
jektom ENO, v katerega je
aktivno vključena OŠ Davo-
rina Jenka Cerklje in za ka-
terega so v pobrateni Občini
Petrovec pokazali izredno
zanimanje. Tokrat Make-
donci vračajo obisk. "Gostili
jih bomo od 20. do 24.
maja, s srečanjem pa želimo
vsi skupaj dokazati, da nas
kulturna dediščina povezu-
je, kljub temu da govorimo
različen jezik," je povedala
Simona Vodlan in dodala,
da bodo predstavniki obeh
občin v znak sodelovanja
predvidoma posadili tudi
drevo prijateljstva. Projekt v
celoti financira Evropska
unija, občini pa bosta prilož-
nosti za sodelovanje v pri-
hodnosti iskali tudi na go-
spodarskem področju.

Povezovanje 
z Makedonci
Občino bodo konec maja v okviru evropskega
projekta Izmenjava med pobratenimi mesti 
obiskali predstavniki iz občine Petrovec.
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Občina

Jasna Paladin

Cerklje - Župan Franc Čebulj
je spoštovanje starejšim ob-
čankam in občanom letos iz-
kazal z osebnimi obiski. V
Domu starejših občanov
Preddvor se je njegove pozor-
nosti, rož in različnih dobrot
razveselilo osem občank, ki
so svoj dom na stara leta na-
šle v sosednji občini - Marija
Brankovič s Štefanje Gore,
Rozalija Galjot iz Lahovč, Cil-
ka Kuralt iz Dvorij, Antonija
Likozar iz Cerkelj, Katarina
Prosen iz Adergasa, Angela
Ribnikar s Praprotne Police,
Slavka Sajevic iz Velesovega
in Marija Žumer iz Dvorij. Z
zanimanjem so prisluhnile
županu, ki jim je predstavil
nekaj aktualnih projektov v
občini, in se razveselile pred-
vsem načrtov o gradnji doma
starostnikov. 
Njegovega obiska se je raz-
veselila tudi Frančiška Mu-
šič, najstarejša Cerkljanka,
ki bo konec letošnjega leta

dopolnila 98 let, zgolj leto
dni mlajša pa je Charlotte
Pokorn, ki s svojo hčerko in
njeno družino živi na Zgor-
njem Brniku. Ponosna nam
je povedala, da uživa zgolj
eno vrsto zdravil in da še
vedno bere brez očal. Župa-
na in njegove pozornosti se

je razveselila tudi Marija
Vertnik iz Lahovč, ki je bila
kljub zdravstvenim težavam
zelo zgovorna; tudi ona bo
novembra letos dopolnila
98 let. To častitljivo starost
pa je že dopolnila najstarejša
občanka Justina Vreček iz
Lahovč, ki je hudomušno ta-

koj pripomnila, da bomo vsi
skupaj dočakali tudi njeno
stoletnico. Rojstni dan je
praznovala skupaj s sosedi,
povedala pa nam je tudi, da
se ob toplih dnevih še vedno
rada odpravi v svoj vrt in da
po radiu rada posluša pred-
vsem osmrtnice.

Župan obiskal devetdesetletnice
Letos bo devetdeset let ali več praznovalo kar petnajst občank in občanov, najstarejša Justina Vreček
je bila marca stara že 98 let.

Klemen Klinar

Stara hišna imena so odraz
zgodovine določene rodbine,
domačije ali kraja. Oblikovala
so se na osnovi imena, priim-
ka, značilnosti prednikov po-
samezne hiše ali iz značilno-
sti kraja, kjer domačija stoji.
Imena so pomemben del
naše žive kulturne dediščine.
To se odraža v narečni izgo-
vorjavi hišnih imen in v nji-
hovi rabi v vsakdanjih pogo-
vorih med domačini.  Imena
se še uporabljajo predvsem
na kmetih, medtem ko v na-
seljih, ki izgubljajo kmečki
značaj, ta imena zamirajo in
izginjajo v pozabo. 
Da bi to preprečili ter obudili
in ohranili hišna imena, je
Občina Cerklje na Gorenj-
skem skupaj s še enajstimi
občinami Gorenjske pristopi-
la k projektu, ki je bil v prete-
klih letih že uspešno izveden
v nekaterih občinah. Projekt
vsebuje pregled zapisov hiš-
nih imen v zgodovinskih vi-
rih in njihov nabor v današnji

narečni podobi. V letu 2012
bodo v občini Cerklje raziska-
na naslednja naselja: Ader-
gas, Ambrož pod Krvavcem,
Apno, Češnjevek, Dvorje,
Grad, Praprotna Polica, Pša-
ta, Ravne, Sidraž, Stiška vas,
Sveti Lenart, Šenturška Gora,
Štefanja Gora, Trata pri Vele-
sovem in Velesovo. Rezultat
projekta bo knjižica s pregle-
dom hišnih imen, lastniki
domačij pa bodo, če se bodo s
tem strinjali, prejeli tudi
brezplačne table s hišnimi
imeni. Če pri vas doma ima-
te staro hišno ime, vas pozi-
vamo, da nam ga sporočite
na Razvojno agencijo Zgor-
nje Gorenjske, kjer bomo
imena zbirali. Pokličete nas
lahko na 04/581 34 16 ali
nam pišete na klemen.klinar
@ragor.si. Projekt Spoznaj-
mo stara hišna imena poteka
v okviru Lokalne akcijske
skupine Gorenjska košarica
in je sofinanciran s strani 
Evropske unije in Ministrstva
za kmetijstvo in okolje preko
programa Leader.

Zbiranje hišnih imen
Občina Cerklje je pristopila k projektu popisa
starih hišnih imen. Lastniki domačij bodo prejeli
brezplačne table z napisi.

V občini Cerklje upravljamo s tremi vodovodnimi siste-
mi. Naša glavna skrb je zagotoviti zadostno količino
pitne vode, ki je ustrezne kakovosti. Izraz "ustrezna ka-
kovost" pomeni, da pitna voda ne vsebuje mikroorga-
nizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali
skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost
za zdravje ljudi. 
Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev
vode na različnih mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se
transportirajo v laboratorij, kjer se opravijo mikrobiološka
in fizikalno kemijska preskušanja.

Vodovodni sistem Cerklje

Vodovodni sistem Cerklje s pitno vodo oskrbuje približno
5.600 prebivalcev in ima približno 1.700 vodovodnih pri-
ključkov. Oskrbuje naselja Adergas, Češnjevek, Dvorje,
Glinje, Grad, Cerkljanska Dobrava, Cerklje, Lahovče, Po-
ženik, Praprotna Polica, Pšata, Pšenična Polica, Spodnji in
Zgornji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Vele-
sovo, Vopovlje in Zalog pri Cerkljah. 
Vir pitne vode je staro zajetje Grad, ki se napaja iz razpo-
klinskega vodonosnika. Zajetje Grad predstavlja 40 od-
stotkov celotne količine, medtem ko ostala voda priteče iz
virov pod Krvavcem (vrtine in spodnje drenažno zajetje).
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih trideset
vzorcev pitne vode, medtem ko so bili za fizikalno kemij-
ska preskušanja odvzeti štirje vzorci pitne vode. Laborato-
rijska preskušanja so pokazala, da so bili vsi odvzeti vzor-
ci, glede na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Vodovodni sistem Ambrož pod Krvavcem

Vodovodni sistem Ambrož pod Krvavcem s pitno vodo
oskrbuje 90 prebivalcev (50 priključkov) v naselju Ambrož.
Viri pitne vode so vrtina Ambrož in zajetja Ambrož. Vrtina
se napaja iz razpoklinskega vodonosnika, medtem ko se
zajetja napajajo iz kraško kavernoznega vodonosnika.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih petnajst
vzorcev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno kemij-
ska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. Labora-
torijska preskušanja so pokazala, da en vzorec ni bil ustre-
zen. Vsi ostali vzorci so bili, glede na obseg opravljenih
preskušanj, ustrezni.

Vodovodni sistem Šenturška Gora

Vodovodni sistem Šenturška Gora s pitno vodo oskrbuje
300 prebivalcev (185 priključkov) v naseljih Apno, Ravne,
Sidraž, Sveti Lenart in Šenturška Gora.
Vir pitne vode so zajetja Blate, ki se napajajo iz razpoklin-
skega vodonosnika. 
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih petnajst
vzorcev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno kemij-
ska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. Labora-
torijska preskušanja so pokazala, da so bili vsi odvzeti
vzorci, glede na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode iz rednih in
rezervnih vodnih virov kot tudi iz omrežja vodovodnega
sistema bomo zagotavljali tudi v prihodnje in se trudili,
da boste še naprej uporabniki uporabljali zdravstveno
ustrezno pitno vodo. Ker vodni viri niso neomejeni, mo-
ramo z njimi ravnati skrbno, celovito in trajnostno.

Vab imo  va s ,  da  ob i š če t e  na šo  s p l e t no  s t ran  
www@komunala-kranj.si, kjer si letno poročilo o kakovosti
pitne vode ogledate v celoti. Prav tako boste našli tudi
podatke o trdoti vode.
Poleg notranjega nadzora se nad kakovostjo vode oprav-
lja oziroma izvaja tudi zunanji nadzor v okviru državnega
monitoringa, ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje. No-
silec monitoringa je Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, ki skupaj z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo
izvajajo program monitoringa za pitno vodo. 

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.

Spremljamo kakovost pitne vode
Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano 

ljudi v občini Cerklje za leto 2011

Župan na obisku v Domu starejših občanov Preddvor

Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na okolje, je tudi
ravnanje z odpadnimi vodami. Zato državna zakonoda-
ja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komu-
nalnih čistilnih naprav. 
Letos so se pogoji še bolj zaostrili, saj nova Uredba o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske od-
padne vode (Uradni list RS, št. 88/2011) predpisuje
obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistil-
nih naprav najmanj enkrat na tri leta. Pred tem je velja-
lo obvezno praznjenje na štiri leta. 
Gospodinjstva morate poskrbeti, da bo vaša greznica ali
mala čistilna naprava redno spraznjena ter omogočiti, da
se greznične gošče ali blato oddajo na Centralno čistilno
napravo Kranj, kjer se ustrezno obdelajo. 
Komunala Kranj je, kot izvajalec javne službe odvajanja in
čiščenja odpadne vode, dolžna zagotavljati prevzem blata iz
malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic in o
tem voditi ustrezne evidence. Na območju občine Cerklje smo
pooblaščeno podjetje za praznjenje ter edino za prevzem in
obdelavo greznične gošče in blata. Praznjenje izvajamo sami
in s pomočjo pogodbenih izvajalcev Gogala, Mežan in Konc
(delo opravijo na podlagi delovnega naloga Komunale
Kranj, zato je naročilo storitve možno samo preko Komunale
Kranj). Vsi morebitni ostali ponudniki storitve niso zakonsko
pooblaščeni, kar pomeni, da delo opravljajo nezakonito. 
V okviru javne službe mora naše podjetje zagotoviti redno praz-
njenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav po novem naj-
manj enkrat na tri leta. Zato je uvedeno sistematično praznjenje
pri uporabnikih, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in grez-
nice oz. čistilne naprave niso praznili v zadnjih treh letih. 
Na območju občine Cerklje praznjenje greznic že 
poteka, in sicer pri vseh tistih, ki se lani na naš poziv
niste odzvali. Z rednim praznjenjem bomo nadaljeva-
li na območju naselij Lahovče, Spodnji Brnik in Dvorje,
v mesecu oktobru in novembru 2012.

O datumu praznjenja vas pravočasno obvestimo. 
Če omogočite praznjenje greznice po našem prvem obvestilu,
boste za storitev plačali 135 evrov, z možnostjo plačila na šest
obrokov. Cena velja za velikost greznice do 10 kubičnih metrov.
Za praznjenje male čistilne naprave boste odšteli 90 evrov.
V ostalih primerih cena praznjenja greznice do 10 kubičnih
metrov znaša 150 evrov, z možnostjo plačila na šest obrokov.
Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom. Greznično
goščo in blato prevzamemo in ju, skladno s predpisi o ravna-
nju z odpadki, predelamo na Centralni čistilni napravi Kranj. 

Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine 
nitratov in okolju ter zdravju škodljivih snovi, zato so-
dijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo v gniliščih,
in tako ne onesnažujejo našega okolja. 

Za naročilo praznjenja izven rednega termina
nas pokličite po telefonu 04/281 13 90 oziroma
pišite na e-naslov: info@komunala-kranj.si. Cena
praznjenja greznice do 10 kubičnih metrov znaša
150 evrov. Če storitev plačate po predračunu,
vam priznamo ceno 135 evrov. Nudimo možnost
plačila na šest obrokov.

Z mesecem majem bomo pričeli s 
tedenskim odvozom bioloških 
odpadkov. Na dom ste prejeli nov 
urnik odvoza odpadkov do konca
meseca oktobra 2012. 
Shranite ga, naj vam bo v pomoč.

Ob vsaki uporabi pitne vode pomislimo, kaj splakujemo in 
katera sredstva pri tem uporabljamo. 
Ne pozabimo, da straniščna školjka in odtok nista 
zabojnika za odpadke! 
Pri čiščenju uporabljajmo okolju prijazna čistila. 
Bodimo previdni, ko se želimo znebiti nevarnih snovi, kot
so barve, laki, lepila, škropiva, in podobnih sredstev. 
Ne pozabimo, da tudi odpadno jedilno olje sodi med ne-
varne odpadke, s katerimi moramo ravnati pravilno. Od-
padnega jedilnega olja ne smemo zliti v odtok, niti v stra-
niščno školjko, niti ne v zabojnik za odpadke.
Veliki potencialni onesnaževalci podtalnice so divja odlagališ-
ča. Zlivanje odpadnih tekočin v kanalizacijo in vodotoke prav
tako povzroča onesnaževanje pitne vode. Še posebej v okoli-
ci objektov za zajem pitne vode je prepovedan vnos nevarnih
snovi in gnojil v tla ter preoravanje travinja. Pomembno je tudi,

kako pogosto in na kakšen način praznimo greznice. Greznič-
ne gošče so zelo koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih
spojin lahko vsebuje še druge strupene in okolju nevarne snovi.
Če greznične gošče odlagamo na kmetijske površine, tvega-
mo, da bodo te strupene snovi poniknile v podtalnico in se
sprale v vodotoke in tako posredno ogrozile vire pitne vode.
Nekaj nasvetov, kako lahko sami ohranjamo kakovost
vode v naši hišni napeljavi: 
- Redno čistimo mrežice na pipah.
- Vodo uporabljamo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši.
Vsako jutro, pred uporabo, stočimo malo vode. Enako nare-
dimo, ko se vrnemo domov, še posebej po daljši odsotnosti. 

- Pri novogradnjah oziroma obnovah cevi je pred upora-
bo vode priporočljivo cevi razkuži. Bodimo pozorni, ali
delavci, ki obnavljajo vodovodne cevi, uporabljajo oko-
lju in zdravju prijazna sredstva (in ne firneža).

Na kvaliteto pitne vode vplivamo vsi, tudi s tem, kako ravnamo 
z odpadki in odpadnimi vodami.

Po novem obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav na tri leta
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Jasna Paladin

Cerklje - Tuji in domači obis-
kovalci, ki prihajajo v Cerklje
in se o ponudbi prej pozani-
majo v Turistično-informa-
cijskem centru, se najbolj za-
nimajo za enodnevna doži-
vetja, primerna za skupine
in družine, pa tudi za različ-
ne aktivne programe, še po-
sebej kolesarjenje, smo izve-
deli v cerkljanskem TIC-u.
"V zimskem času so gostje
iskali največ informacij za
čas njihovega smučanja na
Krvavcu, v poletnem obdo-
bju pa dobivamo številne
prošnje za usmeritve na raz-
lična enodnevna doživetja.
Številne zanimajo tudi mož-
nosti kolesarjenja, zato
bomo še letos s posebnimi
tablami označili krožno kole-
sarsko pot po obstoječih lo-
kalnih cestah. Predvsem
med italijanskimi gosti pa se
povečuje povpraševanje po
možnostih kampiranja, če-
sar pa jim v občini trenutno
ne moremo ponuditi," nam
je povedala vodja TIC-a Si-
mona Vodlan in dodala, da
imajo za obiskovalce priprav-
ljenih več kot deset različnih
programov, da jim te sestavi-
jo tudi po naročilu in da je
med najbolj priljubljenimi
enodnevni strokovni izlet Po
sledeh kulturne dediščine.
Med priljubljene točke ogle-
dov sodijo Petrovčeva hiša z
muzejem in galerijo, baroč-

na cerkev Marijinega vne-
bovzetja, Hribarjeva vila,
spomenik skladatelja in diri-
genta Davorina Jenka, spo-
minski park, posvečen po-
membnim Cerkljanom, ne-
kdanji dominikanski samo-
stan Velesovo, čebelarsko-
kmečki muzej Francija Stru-
pija, vojaška zbirka v Zalogu,
ogled zeliščnega vrta na Ze-
liščni kmetiji Grilc na Šen-
turški Gori, kovaška delavni-
ca Globočnik, med pohodni-
ki pa je priljubljena pohodna
pot iz Adergasa na Štefanjo

Goro ter krožna Pot zgodovi-
ne na Krvavcu. Vse bolj pa
postaja priljubljen tudi Pole-
tni park Krvavec.
"Obiskovalci pri nas najbolj

občudujejo urejenost in od-
nos do kulturne dediščine,
številni presenečeni prizna-
vajo, da Cerklje premalo po-
znajo, glede na kulturno-et-
nološko ter naravno bogas-
tvo, ki ga premoremo v naši
občini. Navdušeni so nad
ohranjenim okoljem, gosto-
ljubnostjo domačinov ...,"
nam v TIC-u, kjer obiskovalci

dobijo različno informacijsko
gradivo za večji del Gorenj-
ske, ne le za Cerklje, predsta-
vijo nekaj vtisov obiskoval-
cev. Pred kratkim so se na
pobudo fakultete za gradbe-
ništvo in geodezijo povezali s
tamkajšnjimi študenti, ki si
želijo kulturno dediščino v
Cerkljah predstaviti mlajši
populaciji. V prihodnjih me-
secih bodo tako v okviru se-
minarske naloge pripravi-
li idejni osnutek otroškega
zemljevida glavnih turistič-
nih znamenitosti občine.

Turiste zanimajo predvsem
enodnevna doživetja
Lani so v občini Cerklje zabeležili že več kot 35 tisoč registriranih nočitev, ali dva tisoč več kot leto
poprej. Med bolj priljubljenimi je program Po sledeh kulturne dediščine. 

Med priljubljene točke ogledov sodi tudi Hribarjeva hiša v središču Cerkelj. 

Jasna Paladin 

Krvavec - "Letošnja smučar-
ska sezona, ki smo jo 16. de-
cembra začeli kot prvi v Slo-
veniji, zaključili pa smo jo 1.
aprila, je bila najkrajša in po
obisku najslabša v zadnjih
desetih letih. Največ smučar-
jev je bilo seveda Slovencev,
zabeležili smo porast obiska
družin, organiziranih otro-
ških skupin in obiskovalcev

z nekaterih tujih trgov (Srbi-
ja, Madžarska, Anglija). Mo-
čan upad pa je bil očiten s
strani hrvaških obiskovalcev
in nasploh smučarjev po
navdihu, ki so čakali na zimo
z več snega v dolin," je poda-
tke o minuli smučarski sezo-
ni strnil Luka Vrančič iz
RTC Krvavec.
Na Krvavcu te dni potekajo
potrebna vzdrževalna dela
in priprave na poletno sezo-

no, ki jo bodo začeli 12.
maja. Poleg urejenih po-
hodnih in kolesarskih poti
bodo takrat odprli Poletni
park, ki je že lani navduše-
val številne ljubitelje šport-
nih aktivnosti. Dosedanjo
ponudbo s pustolovskim in
kolesarskim parkom, gor-
skimi karti in skiroji, plezal-
no steno, trampolini, loko-
strelstvom, gibalno-spret-
nostnim poligonom, frizbi

golfom in spustom s tubo
bodo letos še povečali. Do-
dali bodo nekaj novih rekvi-
zitov, predvsem lani najbolj
priljubljene gorske karte. V
predsezoni do konca šole bo
Poletni park za individualne
obiskovalce odprt ob koncih
tedna, od 10. ure do 17.30,
za najavljene skupine tudi
med tednom, v času šolskih
počitnic pa od četrtka do ne-
delje.

Smučarska sezona je bila kratka
Na Krvavcu jim je v minuli zimski sezoni uspelo pripraviti 106 smučarskih dni in prepeljati 149 tisoč
obiskovalcev, s čimer pa niso zadovoljni.

Cerklje

Kosci na svetovno prvenstvo v Nemčijo
Največje mednarodno tekmovanje v ročni košnji bo letos v
sredini maja potekalo v Nemčiji, v mestecu Salbitz na Sa-
škem. Tekmovanja se bodo udeležili tudi člani Društva kos-
cev in kosic Slovenije, ki bodo tekmovali v treh kategorijah.
Med veterani bo barve Slovenije zastopal tudi Lojze Križnar
s Štefanje Gore. Še vedno pa iz tujine prihajajo pohvale
organizatorjem za odlično organizacijo evropskega prven-
stva v ročni košnji, ki je bilo avgusta lani na tekmovališčih v
Češnjevku in v Gradu. J. Ku. 

Cerklje

Na sejmu tudi obrtnika iz Cerkelj
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je od 21. do 24.
marca potekala specializirana razstavno-prodajna prireditev
obrtnikov in podjetnikov LOS 2012, na kateri se je pred-
stavilo več kot petsto razstavljavcev, od tega 80 obrtnikov in
podjetnikov z Gorenjskega. Na prostoru Območne obrtno-
podjetniške zbornice Kranj sta se predstavila tudi obrtnika
iz naše občine, in sicer Igor Stare s Spodnjega Brnika in 
Andrej Ropret iz Cerkelj. Sejem, ki je pritegnil predvsem
poslovno javnost, je obiskalo več kot 7000 ljudi. J. Ku.
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PRODAJA domačih
mesnih izdelkov iz
lastnih surovin

STORITVE: 
usluge klanja, 
razseka in izdelava
mesnih izdelkov

KMETIJA 
PR´ KOVČET 
BOŠTJAN JENKO

Pšata 12, 
4207 Cerklje
gsm: 064/134-910
tel.: 04/252-30-14
e-pošta:
prkovcet@gmail.com

VROČE CINKANJEVROČE CINKANJE
AVSTRIJA
Matjaž Golob s.p.
Gsm: 041 662 810
www.cinkanje.com

POGREBNIK d.o.o.

Pogrebne storitve Dvorje
Dvorje 13 tel.: 04/252 14 24
4207 CERKLJE 041/624 685

LOMM, Markovič Marko, s. p.
Izdelava in prodaja lahke obutve
Zalog 77, Cerklje
www.lomm.si 
www.facebook.com/ObutevLOMM
Kontakt: 040/169-162

Prodaja: Zalog pri Cerkljah 
in trgovski center Domača vas v Kranju.

Usnjeni ortopedski športni natikači
z možnostjo lastnega tiska za tople

pomladne dni

Usnjeni ortopedski športni natikači
z možnostjo lastnega tiska za tople

pomladne dni





Glas izpod Krvavca, četrtek, 26. aprila 2012

Kultura

7

Jasna Paladin

Cerklje - "Na dan Ivanovega
rojstva so bile rojenice očit-
no zelo dobre volje, saj so
mu podarile vrsto darov. In
kjer je lepo, družabno in
kulturno, tam je vedno tudi
Ivan," so se na odprtju mal-
ce pošalili številni prijatelji
Ivana Kropivnika z Zgornje-
ga Brnika, ki gotovo sodi
med najbolj aktivne občane
in to na številnih področjih.
Med drugim aktivno deluje
v društvu upokojencev in
pleše v folklorni skupini, zad-
nja leta pa se znotraj Druš-
tva likovnikov Cerklje po-
sveča predvsem svoji umet-
niški žilici, za katero si je
več časa lahko vzel šele, ko
se je pred desetimi leti upo-
kojil.
Kot smo lahko slišali na od-
prtju razstave, je veselje do
risanja kazal že v otroštvu, a
ker je bilo doma veliko
otrok, je moral namesto v
šolo večkrat delat na doma-
čo njivo in časa za risanje
preprosto ni bilo. Da je lah-
ko pomagal družini, se je
takoj po končani šoli zapo-
slil, risanja pa se je znova
lotil, ko je že imel svojo
družino. "Ko sta bila moja
dva otroka še majhna, sem
naslikal svojo prvo sliko -
cerkvico iz Zakala pod

Kamniškim vrhom in da-
nes sem zbral veliko pogu-
ma, da sem jo razstavil sku-
paj s svojimi deli," je smeje
povedal Ivan Kropivnik na
odprtju svoje razstave, kjer
so bili na ogled portreti, po-
krajine in drugi motivi, v
različnih tehnikah ter nje-
mu najljubšem akrilu. Pri-
znal je tudi, da slikanje ni

edina zvrst umetnosti, ki ga
veseli, saj se rad loti tudi
rezljanja, vžiganja v les, sli-
kanja na steklo ...
Veselje do umetnosti se je
pri Kropivnikovih očitno
preneslo tudi na mlajše ge-
neracije, saj sta avtorju raz-
stave kulturni program ob
odprtju pripravila vnuk Ga-
šper, ki je kljub roki v mav-

cu odlično zaigral na har-
moniko, ter vnukinja Sara,
ki je zaigrala na kitaro. Šte-
vilni obiskovalci razstave pa
so si bili enotni, da je Ivano-
vo delo odlična spodbuda
marsikomu, da nikoli ni
prepozno razviti svojih ta-
lentov.
Razstava je na ogled še da-
nes, 26. aprila.

Lepo je res na deželi
Tako je svojo prvo samostojno razstavo naslovil Ivan Kropivnik, ki se je aprila z likovnimi deli 
predstavljal v galeriji Petrovčeve hiše.

Ivan Kropivnik v galeriji Petrovčeve hiše na svoji prvi samostojni razstavi

Pogovor z Nežo Maurer so izvedli učenci osnovne šole
skupaj s svojo učiteljico Lilijano Skubic. / Foto: Matic Zorman

Marija Štern

Cerklje - Društvo likovnikov
Cerklje deluje že trinajsto
leto. Člani svoje likovno zna-
nje izpopolnjujemo na red-
nih tedenskih delavnicah in
občasnih tečajih. Srečujemo
se v likovni učilnici OŠ Davo-
rina Jenka, kjer imamo dobre
pogoje za ustvarjalno delo in
druženje. Vsako leto priredi-
mo letno razstavo v župnijski
dvorani, posamezni člani pa
se od leta 2010 dalje redno
predstavljajo na samostojnih
razstavah v galeriji Petrovče-
ve hiše v Cerkljah. 
Poleg izobraževalnih tem, kot
je slikanje v različnih tehni-
kah, pa je člane posebej pri-
tegnilo delo za koledar 2013,
ki ga pripravljamo od začetka
letošnjega leta. Ideja o izdaji
koledarja s cerkljanskimi mo-
tivi je dozorela po božičnih in
novoletnih praznikih, ko se je
končala razstava Z nami od-
krivajte čarobni adventni čas,
ki smo jo likovniki pripravili v
preddverju Petrovčeve hiše.
Naslikali smo 28 slik, ki so
predstavljale posamezne dne-
ve adventa s tipično motiviko,

slike zavetnikov, zimske in
praznične motive. Skupni cilj
je bil dobra motivacija za delo.
Slikanja del za prihodnji cer-
kljanski koledar se je lotilo
triindvajset članov, ki smo
naslikali skupno 32 slik z mo-
tivi s Cerkljanskega. Prevla-
dujejo krajine, slike Cerkelj
in drugih krajev v občini, Kr-
vavca in prostranih polj v
vseh letnih časih; nekateri so
naslikali zanimive detajle na
stavbah, portrete znamenitih
Cerkljanov in tihožitja s cvet-
jem ali domačimi dobrotami
za praznike. V koledarju je
tudi slika letala, ki je pristalo
na brniškem letališču. Kole-
dar smo likovniki pripravili
sami tako vsebinsko kot tudi
oblikovno. Velika večina slik
je nastala na novo, prav za ta
namen in jih bomo predsta-
vili hkrati s koledarjem na let-
ni razstavi društva v septem-
bru. Koledar 2013 bo na voljo
tako občanom kot tudi dru-
gim zainteresiranim, kot so
obrtniki, podjetja, občina, go-
stinski in turistični delavci, ki
si s predhodnim naročilom
lahko zagotovijo večje število
izvodov. 

Cerkljanski motivi 
na koledarju
Člani Društva likovnikov Cerklje pripravljajo
koledar s cerkljanskimi motivi.

Cerklje 

Šopek izbrane Nežine poezije
Člani bralnega študijskega krožka Liberius so ob materin-
skem dnevu pripravili srečanje s pesnico in pisateljico Nežo
Maurer. "Slovenska poezija in proza sta neizčrpen vir mate-
rinskih likov s prevladujočim motivom požrtvovalne, do kon-
ca nesebične žene in matere z mnogoterimi odtenki luči in
teme, človeške pokončnosti in šibkosti, ljubezni in trpljenja.
Tako tudi naša gostja Neža Maurer stoji na strani življenja.
Zato je njena materinska pesem več kot samo pesem, v ka-
teri se nam odkrivajo skrivnostne vezi, ki povezujejo ljudi in
jim pomagajo odkriti smisel življenja," je na prireditvi Nežin
teloh za vse naše mame, ki so jo skupaj z učenci iz OŠ Da-
vorina Jenka Cerklje organizirali člani BŠK Liberius pri Unes-
co klubu Cerklje, dejala Daniela Močnik. Dvainosemdesetlet-
no pesnico, pisateljico, dolgoletno novinarko, urednico in
pedagoginjo Nežo Maurer, ki je hkrati tudi ena od slovenskih
ambasadorjev aktivnega staranja in solidarnosti med genera-
cijami v letu 2012, so člani BŠK Liberius predstavili skozi nje-
no poezijo, pogovor z gostjo so izvedli učenci osnovne šole.
V programu so pred polno dvorano kulturnega hrama nasto-
pili tudi pevci šolskih zborov pod vodstvom zborovodkinje
Irme Močnik, in mladi recitatorji, Egon Rener pa je gostji po-
daril pesem, v katero je vključil vseh njenih 48 knjig. J. P.

KLEPKLEPARSARSTTVVO IN KRO IN KROOVVSSTTVVOO

JENKJENKOO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

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

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774

Prodaja in dostava kurilnega olja,
čiščenje hišnih cistern.

KONKURENČNE CENE - HITRA DOSTAVA

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

Jerovšek Primož, s.p. 

Rok Ipavec s.p.
Zalog 61, 4207 CERKLJE

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

Izdelava pohištva, notranjih vrat 
in tapeciranje

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec s.p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

Tel., fax: 04 25 21 615, GSM: 031 648 917, E-pošta:serviltra@gmail.com

SIMON SODNIK, s. p.
Faks: 04/25 21 090, GSM: 031 760 594, www.sodnik.si

Zalog 55, 4207 Cerklje na Gorenjskem

70 let

KAMNOSEŠTVO
Roman Šter s. p.

Zg. Brnik 18
4207 Cerklje

Tel.: 04/25-26-720
Tel.: 04/25-26-725

GSM: 041/36-88-79
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Nudimo vam nego obraza z naravno kozmetiko 

Dr. Hauschka in Eve Taylor, nego mladostniške

kože, pedikuro, pedikuro diabetičnega stopala,

terapevtske in sproščujoče masaže, depilacije,

nego rok in ličenje za posebne priložnosti.

Možnost nakupa darilnega bona. 

Naročila sprejemamo na 
telefonsko številko 040 425 402.

K
G

Z 
S

LO
G

A
K

R
AN

J,
 z

.o
.o

.,
 Š

U
C

E
VA

 U
LI

C
A 

2
7

, 
K

R
AN

J

MIHA GROŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, fax: 04 25 25 859

GSM: 041 672 - 057

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

d.o.o

Daniela Močnik

Zbrani ob slovenskem kultur-
nem prazniku smo začrtali ci-
lje in jih skozi leto uresničeva-
li. Sodelovali smo na Dnevih
slovenske knjige, pravzaprav
smo jih odprli s predstavitvijo
Partljičeve avtobiografije Hva-
la vam, bogovi, za te blodnje.
Jeseni smo znova začeli z de-
lom dvakrat na mesec. Posega-
li smo po prozi in poeziji do-
mačih in tujih avtorjev. V pros-
torih kranjske knjižnice smo s
člani okoliških bralnih krožkov
analizirali roman Samotnost
praštevil, delo Paola Giordana,
ki je osvojil kritike in srca števil-
nih bralcev. Prestop iz zimskih
v pomladne dni nam je otoplila
poezija Neže Maurer. Aprilska
četrtka zapolnjuje domača slo-
venska beseda Kraljevega Loj-
zeta z Zg. Brnika v delih Za-
dnja velesovska nuna in Doma-
če zgodbe. 
V četrtek, 10. maja, vabimo k
predstavitvi Kuharskih bukev,
najmlajšega od slovenskih
razsvetljencev, ki je že ob kon-
cu 18. stoletja pisal o zdravi

prehrani. Čeprav je postni čas
letos že minil, je zanimivo,
kako je Valentin Vodnik posve-
čal pozornost jedem, ki so pri-
merne za to obdobje. Priljublje-
ni so bili žganci, praznične 
pogače so sladili z medom, po-
pestrili s kakavom ali čokolado
ter cimetom. Objavil je kar štiri-
najst receptov za pripravo sad-
nih in zelenjavnih tort, med
jedmi pa najdemo celo recept
za sladoled. Delo, ki je izšlo pri
Mohorjevi družbi Celje, nima
klasične zgradbe sodobne ku-
harske knjige. So pa v njej po-
glavja, kot so "župe", veliko je
zelenjavnih jedi in solat z olj-
čnim in lanenim oljem, od
mesa prevladujeta perutnina in
divjačina. Zelenjava zveni zelo
sodobno: artičoke, brokoli, be-
luši. Krompir je omenjen le šti-
rikrat, največkrat pa zelje, repa,
korenje in koleraba. 
Četrti četrtek v mesecu bo po-
tekal ob tednu vseživljenjske-
ga učenja. Vabimo vas, da po-
stanete z receptom ali brez
njega ob Košarici zdravja, ki jo
pripravlja Marina Vidali 24.
maja v Petrovčevi hiši.

Janez Kuhar

Adergas - Doprsna kipa,
delo kiparke Eve Tršar, sta
odkrila župan Franc Čebulj
in predsednik KUD Pod lipo
Adergas Tomaž Selan, bla-
goslovil pa velesovski žup-
nik Slavko Kalan, ki je v na-
govoru dejal, da bi vsi obis-
kovalci dvorane v njunih de-
lih našli vzgled na področjih
kulture, izobraževanja, po-
vezovanja med narodi in ne
nazadnje krščanske kulture.
Doprsna kipa je društvu po-
darila občina Cerklje na Go-
renjskem. V nagovoru je
župan pohvalil delavnost
vseh članov društva KUD
Pod lipo Adergas in še pose-
bej prizadevnega Silva Sir-
ca, brez katerega slovesno-
sti in odkritja doprsnih ki-
pov ne bi bilo.
Misijonar med ameriškimi
Indijanci, glasbenik, pesnik
in poliglot Janez Čebulj
(tudi daljni sorodnik župa-
na Franca Čebulja) se je ro-
dil 13. oktobra 1832. leta v
Adergasu, po domače pri
Viršeku, umrl pa je 3. avgu-
sta leta 1889 v Ameriki. V
novomašnika je bil posve-
čen 3. novembra leta 1855.
Prva njegova služba je bila v
Poljanah nad Škofjo Loko.
Ko je bil star sedemindvaj-
set let, je postal misijonar v

Baragovem misijonu ob
Gornjem jezeru v Ameriki.
V indijanskem okolju je po-
stavil pet cerkva in bil eden
najzvestejših sodelavcev
škofa Barage. Bil je izvrsten
pevec in glasbenik, pred-
vsem pa jezikoslovec. Do-
bro je govoril nemško, an-
gleško, francosko, ter več
indijanskih narečij, pet slo-
vanskih jezikov, arabsko in
dva klasična jezika - latin-
sko in grško. Bil je preprost
kot otrok in ni hrepenel po
svetnih časteh. Dvakrat je
bil predlagan za škofa. Zad-
nje leto pred smrtjo je bil
imenovan za škofovega sve-
tovalca.
Pesnik Ivan Zorman, po do-
mače Muhovčev iz Aderga-
sa, se je rodil leta 1889,
umrl pa 4. avgusta leta 1957
v Clevelandu. Dolga leta je
bil organist v slovenski cer-
kvi v Clevelandu in zasebni
učitelj glasbe. Znanje je do-
polnjeval z marljivim študi-
jem na ameriških šolah.
Svoje pesmi je izdal v šestih
zbirkah v samozaložbi v le-
tih od 1919 do 1938. Med ro-
jaki v ZDA je bil posebno
priljubljen zaradi svojih pes-
mi. Njegova poezija je pre-
prosta, pogosto ujeta v pro-
bleme izseljenstva in ne
skriva hrepenenja po stari
domovini.

Odkrili kipa 
Čebulja in Zormana
Člani KUD Pod lipo Adergas so domačinoma, misijonarju, glasbeniku, pesniku in poliglotu Janezu 
Čebulju ter pesniku in organistu Ivanu Zormanu odkrili doprsna kipa, ki jih je društvu podarila Občina.

Silvo Sirc ob doprsnem kipu Janeza Čebulja v dvorani 
v Adergasu

Doprsni kip pesnika Ivana ZormanaTrg Davorina Jenka 9
4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21

Delovni čas: od 6. do 22. ure
torek zaprto
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Ob prvem letu delovanja
V Bralnem študijskem krožku Liberius smo 
s skupnim branjem začeli pred dobrim letom.
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    Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel bom 
od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:                                                                                                                                 

Tel.:                                                           Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

vzglavnik Dremavček
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ali darilni bon 
za trgovine TUŠ 

v vrednosti 
20 EUR

ali 
darilni bon 

za refleksno 
masažo stopal ali 

knjiga 
Pozdravljene 
gore II

ali 
palični 

mešalnik 
BOSCH   

Darila za nove naročnike

Pozdravljene, gore II
Jelena Justin

Zgornji Brnik

Čistilna akcija in materinski dan
Na Zgornjem Brniku smo se priključili akciji Očistimo
Slovenijo 2012. Najprej so se z rokavicami, vrečkami za
odpadke in veliko dobre volje na ulice in poljske poti podali
najmlajši. Dan za tem pa smo se vaščani in otroci OŠ Da-
vorina Jenka Cerklje na Gorenjskem ob 8. uri zbrali pred
gasilskim domom. Razporedili smo se v skupine in tako
pokrili celotno vas, kjer smo nabrali kar nekaj odpadkov, a
teh je bilo občutno manj kot prejšnja leta, kar nam je bilo v
zadovoljstvo. Po uspešno opravljeni čistilni akciji se sobot-
no druženje vaščanov še ni končalo, kajti zvečer je v okviru
tedna družine potekala še prireditev ob materinskem dnevu,
ki pa je bila posvečena tako mamam kot očetom. V prvem
delu večera so starši, ki so napolnili dvorano do zadnjega
kotička, lahko prisluhnili kulturnemu programu, v katerem
je sodelovalo dvajset nastopajočih. Raznolik program nas je
popeljal od recitacij, otroškega petja, do ubranega petja
brniških mož. Mladi glasbeniki so nam zaigrali tudi na svo-
je instrumente. Otroci in mladi so nas z igrico Mamica,
hvala ti spomnili, kako pomembni so lepi in spoštljivi
odnosi v naših družinah in kako so dobri starši neprecenljiv
dar. Drugi del večera je potekal v bolj sproščenem vzdušju,
ob prijetnem klepetu, petju ter ob kozarčku in sladkih do-
brotah. U. H.

Lahovče

Prijetna proslava ob materinskem dnevu

Tudi letos je bila v Lahovčah tradicionalna prijetna prosla-
va ob materinskem dnevu. Sobota, 24. marca, je bila za
okolico in naše mame velik dan. Dopoldne smo vsi pri-
spevali k čistejšemu okolju, v poznih popoldanskih urah
pa so stekle še zadnje priprave na večerno prireditev ob
materinskem dnevu. Nastopajoči so bili tako kot vsako
leto nadvse lepo urejeni, za pričeske je znova poskrbela
vaška frizerka, ne samo otroci, tudi gasilski dom je bil
lepo okrašen. Otroci so nas navdušili s pesmicami, dekla-
macijami in plesom, na koncu pa je sledil tudi skeč. Dvo-
rana je kar pokala po šivih in vsi, ki smo kakorkoli prispe-
vali, da je še en materinski dan uspel, smo bili zelo zado-
voljni. N. R.

Otroci so nas navdušili s pesmicami in plesom.

Janez Kuhar

Zgodnji Brnik, Cerklje - Šte-
vilne poljske poti so najprej
- že sredi marca - uredili
kmetje z Zgornjega Brnika.
Delovno akcijo sta podprli
občina Cerklje in vaška
skupnosti Zgornji Brnik.
Delo je potekalo organizira-
no, tako nakladanje, razvoz
s traktorji kot utrjevanje
poti in bankin. Kot smo sli-
šali v pogovoru s kmeti, še
vedno drži rek "V slogi je
moč". Skupaj so namreč
uredili kar šest kilometrov
poškodovanih poljskih poti,
za to pa so porabili sto ku-
bičnih metrov gramoza, ki

ga je prispevala občina. V
akciji je sodelovalo petnajst
domačinov ter osem trakto-
ristov, ki so vozili gramoz
na ceste. Poljske poti so naj-
prej zravnali številnih po-
škodb in jih uredili za nasi-
panje z buldožerjem, nato
pa so gramoz utrdili z va-
ljarjem. Dela so potekala
"udarniško", kot vedno v tej
vaški skupnosti. Posekati so
morali tudi nekaj grmovja
in odstraniti nekaj vej, ki so
segale ali rasle ob poljskih
poteh. Zadnja nasipanja va-
ških poti na Zgornjem Brni-
ku so kmetje izvedli pred
dobrimi štirimi leti. Ob za-
ključku uspešno izvedene

delovne akcije se je vsem
kmetom za sodelovanje za-
hvalil predsednik vaške
skupnosti Zgornji Brnik
Frane Kropivnik.
Nasipanje poljskih poti pa
so sredi aprila organizirali
tudi v Cerkljah. Sodelovalo
je petnajst kmetov, od tega
šest s traktorji. Uredili so
pet kilometrov poljskih
poti, trije pa so z motornimi
žagami odstranili veje, ki so
ovirale vožnjo do njiv in
travnikov. Poljske poti so
tudi že uredili v Vopovljah,
na Pšati, Šmartnem, Pože-
niku, Lahovčah in Zalogu, v
nekaj vaseh pa jih bodo ure-
dili do konca aprila.

Uredili poljske poti

Janez Kuhar

Cerklje - Za predsednika uprav-
nega odbora je bil že petič za
štiriletni mandat izvoljen Jan-
ko Golorej, za predsednika
nadzornega odbora pa Ivan Ti-
čar. Deseto leto Kmetijsko za-
drugo Cerklje uspešno vodi di-
rektor Miro Jenko. "Zadruga
si bo še naprej prizadevala na-
daljevati svojo tradicijo, to je
združevati kmete in jim po-
magati pri nadaljnjem razvo-
ju," je med drugim povedal
Jenko. Začetki Kmetijske za-
druge Cerklje segajo v leto
1900, ko sta bili ustanovljeni
Mlekarski zadrugi v Cerkljah
in Šenčurju. Na območju ob-

čin Cerklje in Šenčur je bilo
kasneje ustanovljenih več za-
drug. Nekatere med njimi so
usahnile, druge so se medse-
bojno združevale. Procesi
združevanja so se tako stekli
v zadrugi Cerklje in Šenčur,
ti dve pa sta se združili v
Kmetijsko zadrugo Cerklje,
ki ima danes 733 zadružni-
kov. V zadnjem obdobju je
Kmetijska zadruga Cerklje,
ki skupaj s svojimi predhod-
nicami obeležuje 120-letno
tradicijo, veliko vlagala v po-
večanje poslovnih prostorov,
zlasti trgovin. Pokriva celo-
tno občino Cerklje, skoraj ce-
lotno občino Šenčur ter obči-
ni Komenda in Moravče.

Volilni zbor kmetijske zadruge
Na občnem zboru, ki se ga je udeležilo 125 kmetov zadružnikov, so izvolili upravni in nadzorni odbor. 

Janez Kuhar

Cerklje - Pred šestimi leti je
na pobudo Janija Grilca, se-
danjega pomočnika trenerja
slovenske skakalne repre-
zentance, začel z razvojem
zadnjega petnega dela vezi
za skakalne smuči. Potem se
je pokazala potreba še po
nadgradnji prednjega dela
vezi. Ko je bila izboljšava kon-
čana, so bila potrebna števil-
na testiranja, ki so pokazala
veliko boljši občutek vožnje
skakalca po zaletišču in tudi
veliko boljšo lego smuči v zra-
ku. Skakalci so inovacijo zelo
dobro sprejeli, saj je komplet-
na vez sedaj za 1,2 kilograma
lažja od vezi drugih proizva-
jalcev. Nove vezi uporabljajo
vsi slovenski smučarji skakal-
ci in skakalke, reprezentance
Norveške, Japonske, Poljske
in Češke ter posamezni ska-
kalci iz drugih reprezentanc,
v zadnjem letu se zanimanje
za nove vezi povečuje tudi iz

klubov, ki tekmujejo na niž-
jih tekmovalnih nivojih. Le-
tos Peter razvija novo smu-
čarsko vez še za mlajše tek-
movalce in nove otroške ska-
kalne smuči, poleg tega izde-
luje še razne naprave in po-
magala za suhi trening od-
skoka.
Peter je že kot osnovnošolec
začel tekmovati v smučarskih
skokih pri Smučarsko skakal-
nem klubu Triglav Kranj in
nadaljeval kot mladinec do
leta 1987. Tekmoval je štiri-
najst let in dosegel več vidnih
uspehov, najdlje je skočil 132
metrov. Še vedno tekmuje pri
veteranih, kjer je leta 2008 v
Nemčiji osvojil naslov svetov-
nega prvaka. Odkar izdeluje
nove smučarske vezi, si je
ogledal skoraj polovico tekem
za svetovni pokal v smučar-
skih skokih in se seznanil s
prednostmi svoje inovacije.
Začetki Petrovega dela segajo
veliko let nazaj, ko je v delav-
nici svojega očeta Petra začel

delati razne kovinske izdelke
za avtomobilsko industrijo
ter splošno uporabne ele-
mente in dele. Razvijal in iz-
deloval je tudi motorne zma-
je in sestavne dele za ultra
lahka letala. Pred sedmimi
leti je stopil na samostojno

pot, na kateri kot športnik,
smučarski skakalec, razmiš-
lja tudi o tem, kako še izbolj-
šati smučarske vezi. Vse
inovacije razvija z lastnimi
finančnimi sredstvi, pot do
evropskega denarja pa je
zelo zapletena.

Inovator smučarskih vezi
Šestinštiridesetletni Peter Slatnar ml. iz Cerkelj je postal znan kot inovator v izdelovanju vezi 
za skakalne smuči.

Na občnem zboru Kmetijske zadruge Cerklje

Inovator Peter Slatnar iz Cerkelj
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TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

Erjavšek Zvone, s. p.

Slovenska c. 39, 4207 CERKLJE
tel.: ++386(0)4 252 91 30

UREJANJE VRTOV
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 

Ulica 4. oktobra 1
4207 Cerklje

Tel.: 04/25 25 189
GSM: 031/641 335

ŠIVILJSTVO GRILC 

Šivanje po meri - vsa popravila oblačil.
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Ksenija Verbič, s.p.
Stara cesta 33, Cerklje
GSM: 041/673-766, 041/708-504

PRODAJA:
SADIK ZELENJAVE, 
BALKONSKIH ROŽ, 
ZEMLJE IN GNOJIL, 
ZELENJAVE 

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

v Kranju - Primskovo (Domača vas).

Krvavec

Že deseti veleslalom obrtnikov
Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje je to zimo organizi-
ralo že deseto, jubilejno občinsko prvenstvo v veleslalomu na
Krvavcu. Šestdeset tekmovalk in tekmovalcev je nastopilo v
šestih kategorijah oz. skupinah, vsako ekipo pa so sestavljali
po trije tekmovalci. Po besedah predsednika Društva obrtni-
kov in podjetnikov Cerklje Andreja Ropreta, se obrtniki še 
vedno radi udeležujejo tega tekmovanja. Največ uspeha v za-
dnjih letih je imela obratovalnica Badrs iz Poženika, letos pa
so bili med vratci boljši tekmovalci obratovalnice VARGRO iz
Poženika. Iz rok Braneta Dolinarja so prejeli prehodni pokal, ki
ga je izdelalo podjetje Gorenc s Spodnjega Brnika. V skupini
do 15 let sta bila najboljša Rebeka Grošelj in Matic Žvelc, v ka-
tegoriji do 40 let Tanja Globočnik in Aleš Dolinar, nad 40 let
pa Breda Žargaj in Matjaž Črnič. Najboljši trije v vsaki skupini
so prejeli medalje, najboljše tri obratovalnice pa tudi pokale.
Za dobro vzdušje z družabnim srečanjem in razglasitvijo re-
zultatov so poskrbeli v Brunarici Sonček na Krvavcu. J. Ku. 

Spodnji Brnik

Mama, ti si moj sonček

Na Spodnjem Brniku je že tradicija, da za materinski dan pri-
pravimo prireditev in tako našim mamam izkažemo svojo lju-
bezen in hvaležnost. Ni nam žal ur, preživetih na vajah, pre-
magamo strah in pogumno stopimo na oder. Letos smo pri-
pravili več recitacij, posebej so nam všeč tiste s hudomušno
vsebino, pa tudi pesmice o mamah so lepe. Vsi pa najraje na-
stopamo v igricah. Tako smo letos zaigrali igrico v štirih pri-
zorih Mamici se je pokvarila ura in igrico v dveh slikah Vreme-
nar. Mladinci pa so zaigrali igrico Kjer se prepirata dva in skeč
Načitani Dolenjci. Prireditev so popestrili še mladi glasbeniki
in pevci. Prav vsi smo bili deležni močnega aplavza, nasmeja-
ni obrazi v polni dvorani pa so nam povedali, da jim je naš na-
stop všeč. Na koncu smo mame in žene obdarili z vrtnico, ob-
iskali smo tudi starejše žene, ki na našo prireditev niso mogle
priti. Vse so nas bile zelo vesele. Š. L.

Prireditev so popestrili še mladi glasbeniki in pevci. 

Klavdija Zorman - Klara

Trije prijatelji motoristi smo
sklenili, da letos ne obiščemo
svetovnega motorističnega
srečanja v Nemčiji, kjer tem-
peratura pade tudi do -25 sto-
pinj. Tja pridejo motoristi s ce-
lega sveta, Rusi se pripeljejo
najdlje, tudi po 6000 kilome-
trov daleč. Največkrat s svoji-
mi doma izdelanimi motorji.
To so motoristi z dušo, veliko
je takih s 60 leti in več. Robi,
Viktor in jaz smo se raje dogo-
vorili, da gremo letos na slo-
vensko moto srečanje, ki je
bilo konec februarja nekje na
poti med Mariborom in Vita-
njem in naprej. V kraju z nad-
morsko višino 1200 metrov.
To pomeni tri dni v naravi, ob
ognju, snegu in pod milim
zvezdnatim nebom - s pravimi
ljudmi, ki podobno razmišlja-
mo o življenju, vendar se je
bilo za te užitke potrebno poš-
teno namučiti. Cel mesec sem
se veselila, obenem pa sem se
spraševala, ali bom zmogla
dve uri voziti v mrazu in še
tam verjetno ne bo drugega
kot gozd in prostrani hribi.
Dan pred odhodom sem raz-
mislila, kaj bom vzela s sabo,
da me ne bo zeblo. Kot naroče-
no sem srečala sosedo, ki mi
je dala neko ovčjo kožo, ki sem
jo navila okrog sedeža, da mi
je bilo bolj toplo, sicer pa niko-
li ni tako mraz, da se človek ne
bi mogel bolj obleči, si rečem. 
Prišel je petek, dvanajsta ura,
konec službe in 'gas' proti ne-
znanemu. Prej je bilo to ime-
novano Slončkanje, letos, po
štirih letih pa se je zborovanje
preimenovalo v Mamutova-
nje. Mamuti pa so trdožive ži-
vali, mi je razložil Jaka, organi-
zator. Vozili smo se v sonč-
nem, a zelo mrzlem dnevu.
Kaj je lepšega, kot biti dobro

oblečen, zavit pod čelado in v
enem ogledalu gledati hribe, v
drugem pa sinje modro nebo,
sonce ti kaže pot. Do cilja ozi-
roma tabora smo porabili celo
popoldne, kajti nihče od do-
mačinov Vitanja nam ni znal
povedati, kje to sploh je. Pelja-
ti smo se morali kar precej ki-
lometrov po ledeni, zmrznje-
ni, s snegom pokriti cesti nav-
kreber, skozi sam gozd. Šele
nekje na vzponu te ceste sem
se zavedala, da se je že pošteno
znočilo, kajti motor ni šel več
po zaledeneli cesti, zato sem
morala počakati in pogledala
sem v jasno nebo. Viktor je s
svojim BMW-jem kar dobro
balansiral med kamenčki in
posutimi kolovozi, vendar ni
čakal, saj bi mu motor lahko
zakopal. Torej sem bila sama
(Primož je bil nekje zadaj, ker
je pobiral motor, ki ga je spod-
neslo), vse to pri tej cesti ni
bilo nič nenavadnega. Ko ho-
čem speljati klanec po snegu,
mi motor takoj spodnese, v
trenutku naravnam krmilo in
spet mi je uspelo kakšen me-
ter dalje in tega je bilo kar
okrog 10 kilometrov. Na naj-
strmejšem delu te gozdne
poti pa mi je motor spodneslo
tako močno, da je padel na
levi bok. Močno sem se trudi-
la, da bi ga pobrala, a po res
dolgem mučenju zaman, sem
pustila tistih 200 kilogramov
pločevine na tleh. Kolikor so
me še noge nesle, sem stekla
v hrib, kjer naj bi bil po mo-
jem izračunu tabor za nasled-
njim ovinkom. Kasneje so mi
povedali, da je bil ta ovinek še
dva kilometra oddaljen od tod,
a imela sem velikansko srečo.
Na desni strani vidim dve
majhni rdeči lučki in hitro po-
kličem, če je kdo tam in če mi
lahko kdo pomaga motor po-
staviti pokonci, da mi ne bo

olje ali kaj drugega steklo iz
motorja. Iz teme je bilo slišati
prijazen miren glas, z ne-
znancem Matjažem nama je
uspelo Hondo postaviti v nav-
pičen položaj, in ko sem hote-
la speljati, mi je motor spet
spodneslo na ledu. Še kakih
dvakrat sem to ponovila, po-
tem pa mi je rešitelj Matjaž
svetoval, naj počasi zaviram
na zadnjo zavoro. V prvo pre-
stavo in centimeter po centi-
meter naprej, dokler ne pri-
dem naprej iz najhujšega.
Tako zelo sem se namučila,
da sem si rekla, če bi vedela,
kakšna pot je do vrha, sploh
ne bi šla z motorjem, a potem
bi ostala doma, kajti z avtom
ni bil nihče. Mislim, da smo
našteli 27 motoristov in eno
motoristko. 
Splačalo se je potruditi, zvleči
to težko mrcino do vrha, kjer
se je odprl nov svet in tridnev-
no druženje s prijatelji. Tam
je bil ogenj, naokoli v snegu
postavljeni šotori, zraven šoto-
rov pa motorji. V trenutku se
mi je čas ustavil, kajti začutilo
se je tisto pravo, prvinsko
vzdušje. Laris - mojster preži-
vetja, ki gre vsako leto za dva
tedna brez hrane in brez vse-

ga preživljat v naravo. Zakuril
nam je ogenj s palico in vrvjo,
povedal nekaj zanimivih in
uporabnih nasvetov, kako pre-
živeti v naravi. Tukaj je bilo -15
stopinj C, ponoči še hladneje.
Prijatelj Andrej je skuhal naj-
boljši golaž v ogromnem ko-
tlu, najboljši do sedaj, skupaj
z ogromno skledo ajdovih
žgancev. Nič nam ni manjka-
lo. Dva dni je bila edina nalo-
ga le skrb, kako se ohraniti
toplega. Drugih skrbi ni bilo.
Kako se ti glava 'zresetira' ...
Jutro je bilo prehitro na-
okrog. Sončne meglice so se
začele dvigovati. V trenutku,
kot bi se zmenili, je bil vsak
pri svojem motorju, oziroma
vsi smo stali pri tistem, ki ga
je vžigal. In ko je zapel svojo
jutranjo melodijo, smo mu
zaploskali in se veselili. Toli-
ko pozitivne energije in
smradu iz napol zamrznje-
nih motorjev je bilo. V tistem
trenutku sem začutila domo-
tožje in enako srečo kot v pet-
ek, ko sem se odpravljala v
avanturo. Neznansko lepo je
oditi od doma, vendar vsakič
znova se rada vračam domov,
z vedno kakšno življenjsko iz-
kušnjo več.

Zimska avantura
Z zimskega slovenskega moto srečanja - tri dni v naravi, ob ognju, snegu in pod milim zvezdnatim
nebom - z ljudmi, ki podobno razmišljamo o življenju.

Na srečanju smo našteli 27 motoristov in eno motoristko. 
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PRALNICA PERILA

Pavec Slavka, s. p.
Ul. 4. Oktobra 4

4207 Cerklje na Gorenjskem

tel.: 04/25 21 314

Sprejemamo oblačila za kemično čiščenje.
Peremo tudi odeje, gostinsko perilo in vse vrste zaves.
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Del. čas: pon.- pet.: 7. - 19. ure, sob.: 7. - 13. ure, ned.: 8. - 11. ure

Prišel je čas piknikov! 
Velika izbira svežega mesa in mesnih izdelkov 

pripravljenega za žar. 

Pri nakupu le-teh nad 20 EUR dobite GRATIS 
1 kg paradižnika, nad 40 EUR pa 1 kg paradižnika 

+ 1 kg mlade čebule.

NOVOST: 
hrenovke, pivske klobase,... brez konzervansov (aditivov).

Likozar Iztok s. p., 
Trg Davorina Jenka 6, 

Cerklje
tel.: 04/2526-100, 

GSM: 041/646-494

TESARSTVO
OGRINEC MILAN, s. p.

Spodnji Brnik 62, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04 25-21-158, fax: 04 25-25-789
Mobitel: 050/654-880, GSM: 041/654-880

Razrez lesa, ostrešja, opaži, bruni, izdelava palet

Brušenje stekla, fazetiranje stekla in ogledal, 
peskanje stekla, izdelava izolacijskega termopan stekla,

kaljeno steklo, ornamentno steklo, ogledala, 
izdelava vitražev v tiffany tehniki, izdelava taljenega 

stekla z vzorci (fusing tehnika), 
suho cvetje med stekli, poslikava stekla

Martin PERNUŠ, s.p.
Zg. Brnik 32, 4207 Cerklje
Tel.: 04/25 26 580, fax: 04/25 26 581

DELOVNI ČAS:

Obratujemo ob vikendih

Petek od 16. do 22. ure

Sobota od 11. do 22. ure

Nedelja od 11. do 16. ure

tel.: 04/252 16 34, 041/808 505
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Vabljeni na pester izbor jedi po naročilu 
(kosila, hladne predjedi, domače jedi, vse vrste zrezkov, 

ribje jedi, solate in sladice).

Sprejemamo rezervacije za večje skupine 
(ohceti, obletnice, sedmine ...)

Letni vrt, igrala za otroke

Dvorje 46/b, Cerklje

Vilma Stanovnik

Jani Grilc je v smučarskih
skokih preizkusil že marsi-
kaj. Skakalec je bil sicer le
kratek čas, zato pa je skoraj
trideset let že trener pri
kranjskem Triglavu, vmes
pa ima različne funkcije
tudi v slovenskih skakalnih
reprezentancah. V minuli
sezoni je bil pomočnik glav-
nega trenerja Gorana Janu-
sa in je ogromno prispeval k
fantastičnim uspehom slo-
venskih orlov.

Kdaj ste ugotovili, da so
smučarski skoki šport, ki bi
mu lahko posvetili toliko
svojega časa?
"Smučarski skoki so me za-
čeli zanimati že zgodaj, v
nižjih razredih osnovne
šole. Zelo sem občudoval
Bogdana Norčiča, ki je bil ta-
krat moj vzornik. Ker pa v
Cerkljah ni bilo možnosti
treniranja, se kot otrok ni-
sem mogel pridružiti ska-
kalni šoli. Kasneje, v šestem
razredu, sem začel hoditi na
treninge v kranjski Triglav.
Imel sem kar nekaj težav,
saj doma nismo imeli avta
in sem se moral v Kranj vo-
ziti s kolesom ali z avtobu-
som. Smo pa bili v klubu
prijetna skupina z Benedi-
kom, Finžgarjem in drugi-
mi. Ker sem začel skakati
precej pozno, se najboljšim
nisem mogel pridružiti. Ko
smo šli z manjše na večjo
skakalnico, sem staknil še
poškodbo kolena in od ope-
racije naprej nisem več mo-
gel skakati, kot sem si želel.
Tako sem moral s skaka-
njem prekiniti pri sedem-
najstih letih. Še vedno pa
sem si želel biti blizu ska-
kalcem in skokom in odločil
sem se, da začnem trenirati
najmlajše skakalce. Ravno
takrat se je namreč tudi for-
mirala skupina otrok iz Cer-
kelj, ki jih je bilo zelo veliko
in jih je vodil Janez Bukov-
nik. On me je tudi navdušil,
da sem šel na šolanje za va-
ditelja. Ko sem prišel s slu-
ženja vojaškega roka leta
1979, sem s skupino v Cer-
kljah začel redno delati.
Trenirali smo v telovadnici
in kasneje na skakalnici v
Adergasu, precej pa smo na
treninge hodili tudi v
Kranj."

Se spomnite svojih prvih
skokov in osebnega rekor-
da?
"Ko sem prišel k Triglavu,
smo začeli skakati na 15-
metrski skakalnici v Stražiš-
ču, jeseni nato pa smo ska-
kali na 50-metrski skakalni-
ci v Kranju. Takrat je bila to

največja skakalnica in dobro
se spomnim tistih skokov.
Sicer pa je moj rekord 86
metrov, postavil pa sem ga
v Planici. Vendar to niso
dosežki, na katere bi bil po-
sebej ponosen, saj enostav-
no za treniranje nisem imel
pravih pogojev."

Kakšno pa je bilo takrat izo-
braževanje za trenerja?
"Najprej smo delali vadi-
teljske tečaje, kar je zado-
ščalo za amatersko delo.
Ker je skupina v Cerkljah
imela kar dobre rezultate,
so mi v klubu predlagali, da
bi delo prevzel profesional-
no. Tako sem moral najprej
končati srednjo šolo, nato
pa sem šel na Fakulteto za
šport, kjer so ravno takrat
odprli tudi program za tre-
nerje skakalcev. Nekateri so
obupali, meni pa je takratni
dekan dr. Bojan Jošt poma-
gal, da sem program lahko
zaključil. Tako sem leta
1986 postal profesionalni
trener v kranjskem Trigla-
vu in to sem še danes."

Vmes ste delali tudi kot re-
prezentančni trener različ-
nih selekcij?
"Po letu 1997 sem delal
tudi za reprezentanco. Zla-
sti se je to začelo v letih, ko
je prišla na površje genera-
cija Urbana Franca, Jureta
Žagarja, Primoža Peterke ...
To je bila generacija, ki je
imela odmevne mednarod-
ne rezultate. Od takrat na-

prej ves čas delam tudi z re-
prezentanti, dve leti sem bil
trener mladinske reprezen-
tance in iz te generacije smo
dobili kar veliko uspešnih
skakalcev."

Bili ste trener Primoža Pete-
rke, sedaj ste trener Robija
Kranjca in Petra Prevca.
Kdaj opazite, da lahko ska-
kalec pride do izjemnih re-
zultatov?
"To je težko vprašanje. Dej-
stvo je, da je v Sloveniji v klu-
bih v mlajših skupinah kar
veliko talentov. Problem se
pojavi, kako jih pripeljati
skozi mladinsko obdobje, ko
se fantje tako fizično kot psi-
hično zelo spreminjajo. Zato
je pri desetih ali dvanajstih
letih težko oceniti, kdo bo
dober skakalec. Je pa zelo
pomembno, da gredo pravil-
no skozi določena razvojna
obdobja. In mislim, da nam
je ravno to v Kranju dobro
uspelo. Delali smo strokov-
no in tudi na podlagi izku-
šenj. Nismo gledali zgolj na
skoke, temveč na splošen
psihofizični razvoj. Pri vr-
hunskih rezultatih je po-
membno, da športnik pozna
samega sebe, da ga dobro
pozna tudi trener. Prav tako
smo skrbeli, da bi bili šport-
niki čim bolj uspešni v šoli,
saj tudi to daje določeno sa-
mozavest. Mislim, da smo
pri tem imeli v klubu pravo
pot, pri čemer imata veliko
zaslug predsednik Jože Ja-
vornik in Marija Simčič."

Omenili ste, kako pomemb-
no je, da se trener in tekmo-
valec res dobro ujameta?
"Zagotovo brez tega ni pra-
vih rezultatov. Če je delo za-
snovano pravilno, potem je
tudi med skakalci in trenerji
prava klima in zaupanje.
Tako športnik pride v sezono
pripravljen, visoko motiviran
in v tem primeru je mogoč
res vrhunski rezultat."

Vam je bilo v skoraj tridesetih
letih trenerskega dela kdaj
žal, da ste se odločili zanj, saj
ste veliko zdoma, delo je do-
stikrat stresno, urnika ni?
"Če pogledam nazaj, je bilo
veliko lepih trenutkov, veli-
ko pa je bilo tudi zelo težkih.
Vendar, če dam vse skupaj
na tehtnico, bi gotovo šel še
enkrat po tej poti. Zgodilo se
je res veliko lepega, vesel
sem, da sem lahko dal tak de-
lež k uspehom slovenskega
skakanja. Je pa res, da mi je
delo vzelo veliko energije,
bilo je veliko stresov, odreka-
nja. Zadovoljen sem, da sem
vse to prenesel, da imam tudi
zelo razumevajočo družino,
zlasti ženo Mojco. Gotovo
sem bil zaradi skakanja manj
s svojima otrokoma, čeprav
sem jih skušal vzgajati po
najboljših močeh. Zato se
moram zahvaliti vsem naj-
bližjim, saj tudi brez njihove-
ga razumevanja, brez dej-
stva, da sem se res vseskozi
lahko stoodstotno posvečal
svojemu delu, vseh teh
uspehov ne bi bilo."

Trener mora 
poznati skakalca
Eden najboljših trenerjev smučarjev skakalcev v Sloveniji je zagotovo Jani Grilc iz Cerkelj, ki je bil že
od malega navdušen nad skoki, uspešen pa je tako pri kranjskem Triglavu kot v naši reprezentanci.

Jani Grilc (levo), eden najboljših trenerjev smučarjev skakalcev pri nas, skupaj z Robertom
Kranjcem in Petrom Prevcem. / Foto: Gorazd Kavčič



12 Glas izpod Krvavca, četrtek, 26. aprila 2012

Šport

Cerklje

Izjemna sezona rokometašev

"V sredini maja rokometaši zaključujemo nadvse uspešno
sezono, ki pa je bila tudi zelo naporna. Naši fantje vse od
septembra trenirajo tudi po petkrat na teden, med vikendi
pa tekmujejo, a naporno delo se je izplačalo. Najbolj uspeš-
na je bila letošnja sezona za naše kadete, ki so se pod vod-
stvom trenerja Matije Mušiča uvrstili med šestnajst naj-
boljših ekip v Sloveniji in bodo sredi maja igrali za uvrstitev
med mesti 13. in 16. To nam ni uspelo še nikdar doslej in za
tako majhen klub, kot je naš, je to izreden uspeh. Gre za
rezultat načrtnega dela z mladimi in na to ekipo smo zares
ponosni," je zadovoljen predsednik Rokometnega kluba
Cerklje Bojan Korbar, ki je vesel tako uspešnega podmladka.
Tudi člani si bodo sezono zapomnili kot zelo uspešno, saj
so si že štiri kroge pred koncem tekmovanja zagotovili ob-
stanek v 1. b moški državni rokometni ligi, v kateri so letos
nastopali prvo sezono. Veliko optimizma po športni plati v
klubu vzbuja tudi ekipa mlajših dečkov. Po besedah nji-
hovega trenerja Jožeta Cudermana gre za izredno nadarjeno
generacijo, kakršne v Cerkljah še ni bilo. "Igralce imamo, ne
vemo pa, kako dolgo bomo še zdržali. Posluha gospodarst-
va za šport na Gorenjskem ni, in če za nas ne bi imel
posluha  župan Franc Čebulj, ne bi mogli več igrati," je vsem
za podporo hvaležen Korbar, igralci pa sporočajo, da bi si v
prihodnje želeli še bolj bučne podpore s tribun. J. P. 

Naši karateisti znova uspešni
Marca smo se karateisti Karate kluba Cerklje udeležili prve
letošnje gorenjske regijske tekme, ki jo je organiziral Karate
klub Komenda v športni dvorani njihove osnovne šole. Naši
mladi karateisti so se pomerili v različnih kategorijah, dečki v
športnih borbah, deklice v katah. Tekmovanje je potekalo 17.
marca. Sodelovalo je sedemindvajset otrok iz naše regije.
Otroci iz Karate kluba Cerklje so dosegli več pomembnih us-
pehov, saj se je kar sedem tekmovalcev in tekmovalk uvrstilo
na Sankukai državni turnir za otroke, ki je 15. aprila potekal v
športni dvorani Kočevje. V močni konkurenci 154 tekmovalcev
in tekmovalk iz 20 klubov in sekcij ter 13 kategorijah smo svo-
jega zmagovalca dobili tudi mi: Mark Valjavec je v kategoriji
mlajših dečkov (9 - 12 let, 35 - 40 kg) osvojil prvo mesto, med
deklicami pa se je najbolje uvrstila Lucija Kropar. Karateisti pa
se počasi že pripravljamo na letošnjo 35. poletno šolo
Sankukai karateja in 9. Sankukai rekreacijo, ki jo organizira
Karate klub Forum julija v Umagu na Hrvaškem. A. P.

Damjan Korošec

Cerklje - Turnir, imenovan
Henri Seux, ima dolgo tradici-
jo, saj je bil prvič organiziran
leta 1983. Pod okriljem evrop-
ske košarkarske organizacije
FIBA ga organizira tamkajš-
nji košarkarski klub Ardres.
Letos (potekal bo od 24. do 30.
maja) bo že trideseti po vrsti
in naša ekipa Europcar Krva-
vec se ga bo udeležila desetič.
Na turnir v Francijo nas je pri-
peljala želja po igranju košar-
ke in druženju z evropskimi
vrstniki. Košarkarski prijatelji
so nas nato povabili v angleški
Eastbourne in irski Moycul-
len, Tralee in Oranmoor. Pa v
poljski, Wroclav in Gdansk,
ter litvanski mesti Kaunas in
Marijampole. Vabijo nas tudi
v Romunijo (Targo Mures), v
Bolgarijo (CSKA Sofija) ter v
Skopje, Beograd Trebinje in
na Martinique na tamkajšnjo
degustacijo ruma.
Na turnirju v Ardresu bo letos
sodelovalo kar trideset ekip iz
različnih držav. Lanski zma-
govalec turnirja je bila ekipa
Pas de Calais. Še leta poprej
pa ekipe Ile de France, Kau-
nas iz Litve, hrvaški Dubrov-
nik, nacionalna elitna ekipa
ZDA in Beograd iz Srbije.

Leta 1994 in 1995 so bili zma-
govalci iz Slovenije, ljubljan-
ski klub Slovan. Najboljša
uvrstitev naše ekipe Europcar
Krvavec na omenjenem tur-
nirju pa je tretje mesto, in si-
cer leta 2003 in 2009. Na tur-
nirju nastopajo ekipe iz An-
glije, Belgije, Bolgarije, Hrva-
ške, Bosne, Grčije, Nemčije,
Nizozemske, Finske, Franci-
je, Irske, Litve, Luksemburga,
Poljske, Romunije, Makedo-
nije, Srbije, Slovenije, Šved-
ske, Španije in Švice. Nasto-
pile bodo tudi ekipe iz Nigeri-

je, Slonokoščene obale, Zdru-
ženih držav Amerike in Gva-
jane ter z otočij Guadeloupe
in Martinique. 
Obenem bo na mednarodnih
turnirjih v Franciji nastopila
še naša mladinska ekipa Am-
brož Krvavec, in sicer v Le-
Portelu. Na turnirju v Ardre-
su bo tudi letos nastopila
naša plesno-navijaška skupi-
na D. J. plesnega studia Ko-
rak iz Cerkelj, ki bo popestri-
la dogajanja na igrišču. Ven-
dar ne samo takrat, ko bo ig-
rala naša ekipa, temveč bo

sodelovala na celotnem tur-
nirju in tudi na zaključni pri-
reditvi.
Naši otroci so zelo zadovoljni
z uvrstitvami in igrami na
tem turnirju. Pravo doživetje
jim pomeni druženje z vrst-
niki iz drugih delov sveta in
spoznanje, da tudi sami do-
bro govorijo angleško. Ob tej
priložnosti bi se radi zahvali-
li vsem, zlasti pa staršem,
sponzorjem in donatorjem,
ter občanom in županu obči-
ne Cerklje, ki nas podpirate
na naši športni poti.

Že desetič v Francijo
Pionirska košarkarska ekipa Športnega društva Krvavec se bo tudi letos udeležila 
mednarodnega turnirja v Franciji. 

Ekipa kadetov RK Cerklje / Foto: arhiv RK Cerklje

V Franciji bo maja nastopila tudi mladinska ekipa košarkarjev iz Športnega društva 
Krvavec. / Foto: arhiv društva

Silva Dolinar

Klub se dobro zaveda, da so
naši najmlajši nogometaši te-
melj kluba, vendar je do sedaj
vedno zmanjkalo vztrajnosti,
zavzetosti in dobre organiza-
cije, da bi ta projekt uresniči-
li. Danes lahko rečemo, da
smo naredili velik napredek,
saj imamo prvič v zgodovini
kluba ekipo U6, ki šteje
osemnajst otrok, ekipo pet-
najstih otrok U7 in ekipo U8,
ki jo sestavlja šestnajst navdu-
šencev. To je sad dobrega
dela z osnovno šolo, z organi-
zacijo nogometnih uric in de-
lavnih trenerjev. Na ta korak
smo lahko ponosni vsi v klu-
bu, saj s tem odnosom do
otrok lahko odgovorimo celo-
tni občini, da so nova stavba
in urejena igrišča vsak dan
polno zasedena in predana
svojemu namenu. Delo z naj-
mlajšimi nameravamo še do-
graditi z vrtci, saj bomo le
tako lahko imeli močne in
kvalitetne posamezne starost-
ne selekcije.
Na spomladanski del sezone
smo se dobro pripravili, saj so
bile ekipe vključene v zimsko

ligo, treningi pa so potekali v
Športni dvorani Cerklje, Za-
logu in Kranju. Organizirali
smo zimske priprave, ki se
jih je udeležilo skoraj sedem-
deset članov kluba. Dobili
smo pozitiven odziv, saj so se
otroci štiri dni športno druži-
li, dvakrat na dan trenirali,
odigrali prijateljske tekme in
se učili timskega dela. Tre-
nutno smo na polovici spo-
mladanskega dela sezone,
zato o rezultatih še ni moč
govoriti, je pa že znano, da
so vse ekipe tehnično in šte-
vilčno napredovale. Žal smo
sredi sezone iz ligaškega si-
stema izpisali ekipo mladin-
cev, zaradi nezadostnega
števila igralcev, saj ni bilo
več moč nastopati na tek-
mah. Igralci, ki so ostali, da-
nes pridno trenirajo in igra-
jo v Šenčurju, kjer se kalijo v
višji ligi. V Šenčurju imamo
že dve sezoni nekaj doma-
čih mladinskih igralcev, na
katere računamo, da nam
bodo v prihodnje okrepili
člansko ekipo, ki ima trenut-
no še vse odprte možnosti
za morebitno visoko uvrsti-
tev na lestvici. Dobro dela

ekipa U14, ki nastopa v slo-
venskem prostoru, kar pa je
spodbuda za celotni veliki
nogomet v klubu. Številčno
in tehnično gre pohvaliti
ekipi U12 in U10, ki sta v
fazi pridobivanja tehnike
nogometa. Tudi ženski no-
gomet smo številčno pove-
čali, saj nastopamo s štirimi
ekipami, ki nosijo naše ime
po vsej Sloveniji. Med sezono
smo pridobili dve licencirani

trenerki, ki sta magnet za
ženski nogomet, ki ga je po-
trebno še okrepiti.
Pripravljamo organizacijo že
sedmega Nogometnega tabo-
ra, ki bo zadnji teden v juniju
s prikupnimi spremembami.
Že v naprej vabljeni otroci
nižjih selekcij, da se pomeri-
te, kako poteka petdnevno
življenje z žogo, spanje pod
šotorom, brez računalnika,
televizorja ...

Temelj kluba so najmlajši
nogometaši
V Nogometnem klubu Velesovo smo naredili velik napredek v vzgoji mladih, saj imamo letos prvič
kar tri ekipe v mlajših starostnih selekcijah.

Uspehov na tekmovanjih se veselijo tudi najmlajši 
nogometaši. / Foto: arhiv NK Velesovo
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Lilijana Skubic

V razredih smo se pogovarja-
li o pomenu uživanja sadja
ter izdelali svoj najljubši sa-
dež. Razstavili smo jih pred
jedilnico in na panoje v pros-
toru. Večina otrok ima najra-
je jabolka, a zelo blizu po pri-
ljubljenosti so češnje. Brez
sadja ni zdravja. Tudi prego-
vor pravi: Eno jabolko na dan
odžene zdravnika stran.
Razmišljali smo tudi, kaj vse
je treba narediti, da smo
zdravi. Zdrava prehrana, gi-
banje, šport, počitek, smeh,
dobra volja, delo ... ideje so
vrele iz otrok. Zbrali smo se
na hodniku, kjer nam je
vodja šolske kuhinje poveda-
la nekaj besed o pomenu ze-
lenjave za naše telo oz.
zdravje. Pogovorili smo se o
zdravem in pestrejšem kosi-
lu, pri katerem naj bi bilo na
izbiro več solat. Ugotovili

smo, da nam bo jedilnik kar
ustrezal in zato želimo sode-
lovati v izzivu, da vsaj tega
dne vsi jemo zdravo, morda
tudi tisto, kar nam običajno
ni po volji. Navdušeni smo
čakali kosilo po velikonoč-
nih praznikih. Špinačna
juha s kroglicami, kuskus z
zeleno pobarvanimi krogli-
cami (marsikdo sploh ni ve-
del, da je to grahova priku-
ha), pet vrst solate in še ena
neokisana izbira zelene sola-
te. Ob spodbudi učiteljic, de-
klet iz 9. razreda ter naših
ENO-žabcev smo jedli, da se
je našim kuharicam ter uči-
teljem kar smejalo.
Po opravljenih domačih na-
logah smo se v krogu zbrali
na hodniku in poročali o na-
ših uspehih, občutjih, spo-
znanjih, odločitvah ... Od
177 otrok nas je 164 jedlo
solato, običajno pa le dobra
tretjina. Otroci, posebno pa

tistih petnajst, ki so prvič
poskusili kakršno koli sola-
to, smo spoznali, da "preži-
vimo", če jemo solato in da
sploh ni tako zanič. Ponosni
smo bili na skupni uspeh. V
štirih razredih so bili otroci

100-odstotno uspešni, saj
smo vsi posegli po solati.
Tem smo še posebej zaplo-
skali, sicer pa je to res velik
uspeh, da le trinajst otrok ni
uspelo poskusiti niti nekaj
peresc solate.

Lilijana Skubic

Ni dovolj le ločevati odpad-
kov. Vsi moramo razmišljati,
kako jih zmanjšati. Preden
kaj kupimo, pomislimo, kam
z embalažo. Bomo lahko kaj
še koristno uporabili?  Potru-
dimo se, da ne gre v odpad
hrana. Kupujmo živila slo-
venskega porekla. Za nakupe
uporabljajmo večnamenske
vrečke. Bi šli lahko nekam
peš in ne vedno z avtom? 
Take in podobne zaobljube
smo učenci naše šole dali
žabcu (maskoti ENO) in s
tem naši Zemlji od 28. fe-

bruarja do 28. marca. V 140
državah sveta so potekale
različne aktivnosti s skup-
nim ciljem: več nas bo, več
zaobljub bomo zbrali, več
dreves posadili, več bomo
prispevali zmanjšanju kli-
matskih sprememb.
V centralni in zaloški šoli, pa
tudi v lokalni skupnosti, smo
dali 755 zaobljub, ki jih
bomo tudi izpolnjevali. Otro-
ci so se pogovarjali s hišni-
kom, vodjo kuhinje, sodelo-
vali z otroki in vzgojiteljica-
mi iz vrtca, obiskali so naše-
ga župana Franca Čebulja, ki
jih vedno rad sprejme, saj

zelo podpira take akcije. K
varčevanju je otroke pozvala
tudi naša ravnateljica Dami-
jana Božič - Močnik, ki v svo-
ji pisarni hrani uporabljene
ovojnice, na eni strani popi-
sane liste ... in jih uporabi na-
mesto novih (razni zapiski,
zabeležke, jih da za risanje
otrokom). Otrokom so pri iz-
vajanju aktivnosti prostovolj-
no pomagala štiri dekleta Tja-
ša, Tamara, Lucija in Maša iz

8. razreda. Svojo ekološko
ozaveščenost so prenašale na
mlajše. Otroci so izdelali pre-
pričljive plakate. Z njimi in
žabicami so ropotali po vasi
(v žabico dajo zamaške, ki po-
menijo zaobljubo). Na za-
ključni prireditvi so poročali
o svojem delu. Želimo dihati
zdrav zrak, piti zdravo vodo,
se sprehajati po čisti naravi ...
Ukrepajmo! Vsak naj prispe-
va svoj delež. 

Solata sploh ni zanič
V oddelkih podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda so ob mednarodnem dnevu zdravja 7. aprila
potekale številne dejavnosti.

Otroci so jedli, da se je kuharicam in učiteljem kar smejalo.

Učenci so s svojimi žabicami in plakati ropotali po vasi.

Jasna Paladin

Cerklje - Ribiči iz občine
Cerklje so združeni v okvi-
ru Ribiške družine Bistrica
Domžale, ki deluje na ob-
močju štirih pododborov.
Eden takšnih je tudi podod-
bor Pšata s 44 ribiči, ki

uspešno gospodarijo z reko
Pšato, dvema ribnikoma v
Češnjevku, ter ribnikom La-
hovče, poleg tega pa še s
tremi gojitvenimi ribniki
ter desetimi gojitvenimi po-
toki.
Ker so v svojih vrstah ostali
praktično brez podmladka,
so v letošnjem šolskem letu
začeli z ribiškim krožkom
na OŠ Davorina Jenka Cer-
klje na Gorenjskem. "V to
nas je preprosto prisilil
upad mladih ribičev v na-
šem pododboru. Z nekdaj
10 do 15 mladincev smo v
letu 2011 prišli na žalostno
številko le dveh mladih ribi-
čev, kar je bil zadosten raz-
log za preplah ter motivaci-
jo, da smo stopili v stik z
osnovno šolo. Zavedamo
se, da je brez ribiškega pod-
mladka ogrožen obstoj nas,
ribičev, nasploh, ter da je
otroke nujno vzgajati v
duhu sobivanja z naravo,"
nam je povedal Jure Vajs iz
Češnjevka, mentor mladin-
cev in član upravnega odbo-
ra pododbora Pšata.

Ribiški krožek je namenjen
otrokom cerkljanske osnov-
ne šole od 4. razreda dalje,
pa tudi vsem drugim, ki jih
zanima ribolov ter kakovost-
no preživljanje prostega časa
v naravi. Srečanja ob lepem
vremenu potekajo na breži-
nah ribnikov, v primeru dež-

ja pa se zberejo v učilnicah
osnovne šole. Na prvih sreča-
njih so učenci že spoznali bi-
stvo ribolova, različne ribiške
tehnike in vrste rib, naučili
so se izdelovati vozle in pri-
praviti opremo za ribolov,
skupaj pa so se udeležili tudi
čistilne akcije. V dobrem me-
secu dni, odkar krožek pote-
ka, se je vabilu ribičem od-
zvalo dvanajst otrok, med
njimi tudi eno dekle, česar
so ribiči še posebej veseli.
"Odziv učencev je presenet-
ljivo dober in upam, da se
nam s časom pridruži še več
mladih nadebudnih ribičev,"
je optimističen Vajs.
V občini Cerklje ribiči ribo-
lov lahko izvajajo na dveh
ribnikih v Češnjevku in na
ribniku Lahovče, ter reki
Pšati. V ribnikih prevladuje-
jo predvsem krapi, somi,
ščuke, amurji, smuči, najde-
mo pa tudi babuške, kore-
seljne, linje, tolstolobike,
rdečeoke in zlate ribice, v te-
kočih vodah pa sta najpo-
membnejši vrsti potočna
postrv in šarenka. 

Ribiški krožek
Krožek je zaenkrat namenjen učencem OŠ 
Davorina Jenka od 4. razreda dalje, odziv mladih
ribičev pa je presenetljivo dober.

Udeleženci ribiškega krožka / Foto: arhiv ribiške družine

Gorazd Ciperle, s. p.
Lahovče 85, 4207 Cerklje

Mob.: 041 322 645, 041 767 506
Tel.: 04/25-26-810
Fax: 04 25 26 811

Praprotna Polica 23 - Cerklje
tel.: 04/25 26 120, fax: 04/25 26 121

stanovanje: 04/25 22 043

GSM: 041/781 023
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU
Beleharjeva 6a, kjer vas čaka široka izbira:

■ kmetijske mehanizacije ■ vrtne opreme ■ rezervnih delov za vse
vrste traktorjev in kmetijske mehanizacije ■ gozdarske opreme    

■ akumulatorjev, gum, olja, maziv ■ potrošnega materiala

NOVO! Servis in popravilo vrtnih kosilnic.

DELOVNI ČAS: pon. - pet.: od 8. do 18. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.comwww.gorenjskiglas.si

Pohod ENO žabic
V okviru mednarodnega projekta ENO smo se v
naši šoli letos usmerili predvsem v zmanjševanje
količine odpadkov. 
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Skupaj smo izdelali kar 1043 origamijev.

Jasna Paladin

Cerklje - Z dobrodelno pri-
reditvijo Podarim ti pesem
na OŠ Davorina Jenka Cer-
klje na Gorenjskem že vrsto
let na zelo ustvarjalen način
zbirajo denar za šolski
sklad.
Tudi letos so v nabito pol-
nem kulturnem hramu na-
stopili učenci od 4. do 9. raz-
reda in se svojim staršem,
učiteljem, prijateljem in dru-
gim občanom predstavili v
šestindvajsetih glasbenih,

pevskih in plesnih točkah.
"Slišali bomo ogromno to-
nov, videli ogromno plesnih
korakov in vse to nam bo po-
darjeno. A tudi vi boste s svo-
jo prisotnostjo nekaj podari-
li, zato spodbujajte naše mla-
de, saj smo z njimi lahko vsi
skupaj bogatejši," je številne
obiskovalce pred koncertom
nagovorila ravnateljica šole
Damijana Božič Močnik. Že
tako pester program so še
popestrili štirje mladi vodite-
lji s svojimi komentarji na
temo ljubezni, pomladi, star-

ševstva in poezije. Skupaj
več kot 130 nastopajočih je
svoje talente predstavilo na
kar štirih ponovitvah, s kate-
rimi so šolski sklad obogatili
za dobrih dva tisoč evrov. 
Zbrana sredstva so v minu-
lih letih namenili za različ-
ne programe in pomoči po-
trebne učence, tokrat pa si
bodo z njimi uredili šolske
hodnike. "Oba hodnika v
starem delu šole sta bila v
zadnjih dveh letih obnovlje-
na, otroci na hodnikih po-
grešajo mizice in klopi, saj

bo tako preživljanje odmo-
rov prijaznejše in koristnej-
še. Hodnike bi radi olepšali
tudi s cvetličnimi koriti in
panoji za razstave in obve-
stila, z vitrinami, kjer bi bila
shranjena priznanja, pokali
in drugi dosežki naših
učencev," je načrte šole po
uspelem koncertu predsta-
vila ravnateljica. 
Svoje nastope so tudi letos
ovekovečili s kamero, po-
snetek celotne prireditve, ki
ga je pripravil Vido Frantar,
je na voljo v osnovni šoli.

Pokazali so svoje talente
Na OŠ Davorina Jenka so konec marca organizirali že 12. dobrodelni koncert Podarim ti pesem, na
katerem se je predstavilo več kot 130 nastopajočih. Zbrana sredstva bodo letos namenili za ureditev
šolskih hodnikov za kakovostnejše preživljanje odmorov.

Mladi voditelji so s svojimi komentarji popestrili že tako 
bogat program. I Foto: Matic Zorman

Aljaž Jagodic iz 5. razreda je zaigral na harmoniko. 
I Foto: Matic Zorman 

Rišem, ker je zabavno
Intervju z Benjaminom Tajčem, ki je svoja 
likovna dela razstavljal na šolskem hodniku.

Patricija Rozman 8. a

Kaj rad rišeš? Katere temati-
ke imaš najraje? Zakaj?
"Najraje rišem risbe, ki vse-
bujejo veliko akcije, kontra-
sta ali svetlobe. Rad na pri-
mer rišem trk med dvema
avtomobiloma, ko vse leti
naokoli."

Katera tehnika risanja ti naj-
bolj leži?
"Rad uporabljam veliko teh-
nik. Od svinčnika do akril-
nih temper. Vsi načini so
uporabni in vse imam rad, a
največ uporabljam svinč-
nik." 

Rad delaš in razmišljaš še o
čem drugem? 

"Ko razmišljam, v glavi sestav-
ljam 3D modele tistega, kar ri-
šem. Najboljši pogled zaja-
mem in prenesem na papir."

Kje dobiš navdih za risanje? 
"Za navdih najraje vzamem
TV-oddaje ali računalniške
igre, še posebej znanstveno
fantastiko o prihodnosti."

Ali rad rišeš tudi avtoportre-
te in stripe? 
"Zdi se mi, da avtoportreti
ali portreti ne morejo biti
pretežki. Stripi so mi tudi
zabavni, ker so najboljši na-
čin za prikazovanje zgodb.
Za strip sem bil tud nagra-
jen in nagrada je bila tudi
knjiga, ki uči, kako narediti
dober strip." 

Cerklje

Šahisti na državnem tekmovanju

V soboto, 14. aprila, so se naši najmlajši šahisti Lovro Jereb,
Vid Kaltnekar, Sergej Selan, Nik Pišek, Žiga Novak in kot
spremljevalec za podporo ekipi Maj Jelar udeležili 14. držav-
nega ekipnega tekmovanja v kategoriji do 12 let. Zjutraj smo
se s kombijem odpeljali proti Postojni. Naš cilj je bil OŠ Mi-
roslava Vilharja. Tam so se zbrali učenci in učenke iz triin-
petdesetih šol. Po uradni registraciji je zaigrala himna, sle-
dil je pozdrav gostiteljev in prirediteljev, učenci tretjega raz-
reda pa so se predstavili z dvema plesnima točkama. Vsaka
ekipa je odigrala sedem partij in se trudila doseči čim več
zmag. Tekmovanje si je ogledal tudi selektor mladinske ša-
hovske reprezentance, kar je najstarejšim tekmovalcem še
povečalo šahovsko vnemo. Tekmovanje je potekalo v duhu
druženja mladih ljubiteljev šaha in spodbujanju ljubezni in
veselja do te kraljevske igre. Naši učenci so vse premore iz-
koristili za trening, najmlajši pa so se vmes sproščali z risa-
njem. Vseh šest učencev naše ekipe je na dogodku uživalo,
čeprav nam rezultati niso prinesli zmage. Uživali so v igri,
sproščenem in prijaznem vzdušju ter medsebojnem druže-
nju. Pozno popoldne smo se utrujeni, zadovoljni in polni
novih vtisov odpravili proti domu. T. N.Benjamin Tajč I Foto: Matic Zorman

Cerklje

Zlato priznanje za pevski zbor

Pevke in pevci Mladinskega pevskega zbora Osnovne šole
Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem so konec marca so-
delovali na 23. državnem tekmovanju otroških in mladinskih
zborov v Zagorju ob Savi, od koder so se vrnili še posebej
zadovoljni. Kljub temu da so bili na tekmovanju prvič, so
pod vodstvom profesorice Irme Močnik s čistim petjem, za-
nimivim programom in prepričljivo izvedbo štirih skladb
navdušili publiko in žirijo ter si z doseženimi devetdesetimi
točkami od možnih sto prislužili zlato priznanje z odliko.
"Da se lahko pomerimo z najboljšimi, smo dokazali lani no-
vembra na velikem koncertu izbranih mladinskih zborov v
Cankarjevem domu, ki nas je opogumil za državno tekmo-
vanje v Zagorju. A kljub vsemu je za takšne nastope treba
graditi dolgo časa. Tokratna generacija učencev v zboru je
zelo dobra, sploh 6. in 7. razred. Svoje velike sposobnosti za
večglasno petje so pokazali že v otroškem zboru, dve leti na-
zaj, in to sem z veseljem izkoristila, tako da smo se praktič-
no že takrat začeli pripravljati na nastope, kakršen je bil ta.
Učenci so zdaj tudi bolj samostojni in vedoželjni, več si tudi
upajo in želijo," je bila odmevnega uspeha svojih varovan-
cev vesela profesorica Irma Močnik. K uspehu je pripomo-
glo tudi dejstvo, da se učenci na vajah dobivajo kar trikrat na
teden, novih uspehov pa se bodo najverjetneje veselili tudi
v prihodnje, saj bo tokratna zasedba zbora tudi v prihod-
njem šolskem letu ostala večinoma nespremenjena. J. P.

Cerklje

Dobrodelni origamiji

Učenci in učitelji Osnovne šole Davorina Jenka smo se
pridružili humanitarni akciji družbe Toyota. Izdelali smo
1043 origamijev. Origami izhaja z Japonskega, od koder so
tudi Toyotini avtomobili. V posebno gubanje papirja smo
vložili svoj trud. Nastajali so metulji, zajčki, mucki ... Toyota
je nakazala za vsak izdelek en evro, tako je naš prispevek za
otroke z rakom in krvožilnimi boleznimi znašal 1043 evrov.
Pokazali smo se kot šola s srcem, ki želimo pomagati ma-
lim bolnikom. Posebna pohvala velja učencem 5. a in
razredničarki Jožici Ogorevc, saj so izdelali kar tretjino vseh
origamijev. Tretjino so dodali še učenci oddelkov po-
daljšanega bivanja, tretjino pa tudi učenci tretjih in šestih
razredov. Prvošolcem so v okviru projekta Mali in veliki pri-
jatelj pri delu pomagali devetošolci. Opravili smo dobro
delo. Korist je bila obojestranska. Urili smo spretnost
prstkov, se povezali med seboj, mislili na pomen zdravja in
plemenit namen, da osrečujemo skupaj. L. S.

Mladi šahisti so uživali v igri, sproščenem in prijaznem 
vzdušju ter medsebojnem druženju.

Mladinski pevski zbor OŠ Davorina Jenka Cerklje na
Gorenjskem / Foto: arhiv šole
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četrtek, 26. aprila 2012
Dnevi baročne glasbe Velesovo ob 19. uri

Orgle, čembalo in basso continuo; mojstrski tečaj, koncerti in predavanja

Predavatelj: Domen Marinčič. 

Župnija Velesovo. Informacije: harmonia@antiqua.si

Organizator Zavod Harmonia Antiqua Labacensis in Župnija Veleso-
vo v sodelovanju z Slovenskim orgelskim društvom

Slovenska poezija ob 19. uri
Petrovčeva hiša

organizator BŠK Liberius v okviru Unescovega kluba Cerklje. Vstop prost!

Dnevi Špargljev na Dvoru Jezeršek
Hiša kulinarike Jezeršek

Informacije: 04/252 94 10, organizator Hiša kulinarike Jezeršek

sobota, 28. aprila 2012
Dnevi baročne glasbe Velesovo ob 19. uri

Zaključni koncert udeležencev mojstrskega tečaja

Župnija Velesovo. Informacije: harmonia@antiqua.si

ponedeljek, 30. aprila 2012
Predprvomajski žur na Šenturški gori  ob 16. uri

Nastopal bo ansambel Krila ter Korado in Franci s pevko Anito

Informacije: 04/25 22 083. Kmečki turizem Pavlin 

Kresovanje ob 20. uri
Informacije: 04/252 15 81

Kmečki turizem Pri Mežnarju. Štefanja Gora

torek, 1. maja 2012
Prvomajska parada po Cerkljah ob 8. uri

organizator AMD Cerklje

Budnica na Šenturški gori ob 9. uri
Tekmovanje harmonikarjev ob 13. uri 

Pohod

Srebrni talenti ob 14. uri 

Veselica z ansamblom Podvig ter Korado in Franci s pevko Anito

Informacije: 04/25 22 083. Kmečki turizem Pavlin

petek, 4. maja 2012
Občni zbor Rokometnega kluba Cerklje ob 20. uri

Športna dvorana Cerklje

sobota, 5. maja 2012
1. mednarodni Polmaraton "Zlatih Gorenjskih 21,1, 10 km,
Komenda-Cerklje v okviru mednarodnega Pokala Alpe Jad-
ran od 8. - 14. ure

ob 8. uri Prijave tekmovalcev: 

ob 10. uri Start: Pol in Mini maraton Zlatih Gorenjskih

ob 12.30 "Pašta party" in razglasitev zmagovalcev

Informacije in prijave: www.maratonumag.hr

organizator Marathon club Umag

Rokometna tekma članov Cerklje : Dobova ob 19. uri
Športna dvorana Cerklje

nedelja, 6. maja 2012
Nogometna tekma U-14 Velesovo : Krka ob 11. uri

organizator NK Velesovo

torek, 8. maja 2012
Odprtje slikarske razstave ob 17. uri

razstavljata Drago Novak in Branko Lozar

Petrovčeva hiša, galerija

organizator Društvo likovnikov Cerklje. Vstop prost!

Nogometna tekma U-10 Velesovo : Sava ob 18. uri
organizator NK Velesovo

četrtek, 10. maja 2012
predstavitev Kuharskih bukev Valentina Vodnika ob 19. uri

Petrovčeva hiša

organizator BŠK Liberius v okviru Unescovega kluba Cerklje. Vstop prost!

sobota, 12. maja 2012
Pričetek poletne sezone v Poletnem parku Krvavec ob 10. uri

RTC Krvavec, d.d.

Nogometna tekma U-12 Velesovo : Kranj ob 14.30
organizator NK Velesovo

Nogometna tekma člani Velesovo : Naklo ob 17.30
organizator NK Velesovo

nedelja, 13. maja 2012
Ribiško tekmovanje PO Pšate na najtežjo ujeto ribo ob 8. uri

ribnik Lahovče

organizator Ribiška družina "Bistrica" Domžale, Pododbor "Pšata"

petek, 18. maja 2012
Predavanje Zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesju in
danki rešuje življenja ob 19. uri

prostori Občine Cerklje na Gorenjskem. 

Organizator Zdravstveni dom Kranj v sodelovanju z Občino Cerklje
na Gorenjskem

sobota, 19. maja 2012
12 ur košarke; tekmovanje v skupinah od 8. - 20. ure

Športna dvorana Cerklje; organizator Športno društvo Krvavec Cerklje

Jubilejni 25. Barletov memorial ob 8.30
PGD Cerklje organizira jubilejno 25. tekmovanje v spomin na Frana
Barleta med ekipami: mladina od 7-11 let; mladina od 12-16 let, člani,
članice.  

Pred OŠ Davorina Jenka Cerklje

Informacije: www.pgd-cerklje.si

Nogometna tekma U-14 Velesovo : Britof ob 11. uri
organizator NK Velesovo

Skupaj varni ob 16. uri
Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje

Kulturna prireditev ob zaključku projekta Pasavček in Ob dnevu
družin v Cerkljah; organizator Družinski in mladinski center Cerklje in
OŠ Davorina Jenka Cerklje

Zaključni koncert ob 30-letnici Mlpz KUD "Pod lipo" Ader-
gas ob 20. uri

Nastopali bodo: Mlpz, Orffov orkester in pevci, ki so sodelovali v
tridesetletni zgodovini zbora ; Kulturna dvorana Adergas

organizator KUD "Pod lipo" Adergas

nedelja, 20. maja 2012
12 ur malega nogometa od 8. - 20. ure

Športna dvorana Cerklje; organizator Športno društvo Krvavec Cerklje

ponedeljek, 21. maja 2012
Ljudska pesem in ples brez meja; Deželi se predstavita ob 11.30

Kulturni hram, Ignacija Borštnika

Kulturna prireditev pobratenih mest Občine Petrovec iz Makedonije
in Občine Cerklje; organizator Občina Cerklje na Gorenjskem v sode-
lovanju z Občino Petrovec

sreda, 23. maja 2012
Nogometna tekma U-12 Velesovo : Jesenice ob 18.30

organizator NK Velesovo

četrtek, 24. maja 2012
Košarica zdravja ob Tednu vse življenjskega učenja ob 19. uri

Petrovčeva hiša, vodi Marija Vidali; organizator BŠK Liberius v okviru
Unescovega kluba Cerklje. Vstop prost!

petek, 25. maja 2012
Nogometna tekma U-10 Velesovo : Jesenice ob 18.30

organizator NK Velesovo

sobota, 26. maja 2012
Hodim, da pomagam - Gibanje v zdravem okolju! ob 10. uri

Humanitarni pohod trojk za pomoč pri cepljenju otrok proti klopnemu
meningoencefalitisu

Informacije in prijave do 21. maja na lkbrnik@gmail.com; organizator
Lions klub Brnik v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo
Kranj, Občino Cerklje na Gorenjskem in Agencijo RS za okolje

Nogometna tekma člani Velesovo : Lesce ob 18. uri
organizator NK Velesovo

petek, 1. junija 2012
Šahovske urice ob 17. uri

učilnica nad vhodom v športno dvorano, OŠ Davorina Jenka Cerklje

za vse ljubitelje šaha; organizator Unesco klub Cerklje, Vstop prost!

sobota, 2. junija 2012
Nogometna tekma U-14 Velesovo : NŠ Matavža&Birse Bilje
ob 11. uri

organizator NK Velesovo

Nogometna tekma U-12 Velesovo:Britof ob 15. uri
organizator NK Velesovo

torek, 5. junija 2012
Odprtje fotografske razstave "Cerklje z okolico" Maje
Sobočan ob 18. uri

Petrovčeva hiša, galerija. Vstop prost!

Jezikovna delavnica ob 19. uri
sejna soba Občine Cerklje na Gorenjskem

za vse, ki jim je slovenščina trd oreh

organizator Unesco klub Cerklje, vstop prost!

petek, 8. junija 2012
Nogometna tekma U-10 Velesovo : Hrastje ob 19. uri

organizator NK Velesovo

sobota, 9. junija 2012
7. pohod bosonogih na Šenturško Goro ob 9. uri

Odhod izpred Jurčkove dobrave 

Organizator Športno društvo Bosa noga

Nogometna tekma člani Velesovo : Železniki ob 18.30
organizator NK Velesovo

petek, 15. junija 2012
Etnološka čebelarska tradicija v Cerkljah na Gorenjskem,
nekoč in danes ob 10. uri

Ob dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarjev, pred OŠ Davorina Jenka
Cerklje; organizator Čebelarsko društvo Cerklje

sobota, 16. junija 2012
Jubilejni koncert Cerkvenega ženskega zbora Andreja Vavk-
na ob 30-letnici delovanja ob 20. uri

Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja Cerklje

petek, 22. junija 2012
Veselo zabavno druženje s skupino Čuki

organizator Prostovoljno gasilsko društvo Zalog

sobota, 23. junija 2012
Slovesno odkritje spominske plošče s slovesnostjo ob 60-
letnici delovanja društva ter velika gasilska parada z družab-
nim druženje z Ansamblom Saša Avsenika

organizator Prostovoljno gasilsko društvo Zalog

ponedeljek, 25. junija 2012
Tradicionalni konjeniški pohod ob dnevu državnosti po 
mejah Občine Cerklje na Gorenjskem

organizator Konjeniško društvo Krvavec

Koledar dogodkov

Modri kotiček
Prihajajo topli dnevi, ko se bo na ulicah trlo staro
in mlado. Rekreirali se bodo tudi ob cestah,
hodili na vrtove, v bližnje lokale, otroška igrišča
... Vozniki, pozor! 

Robert Šebenik, vodja
policijskega okoliša

Bodite obzirni do šibkejših
udeležencev v prometu. Vo-
zite s prilagojeno hitrostjo,
ne uživajte alkohola, priča-
kujte, da so na cesti, za ovin-
kom, med hišami ter dru-
god, tudi drugi udeleženci.
Še posebej pozorni bodite
na otroke, ki so nepredvidlji-
vi. Da za žogo priteče na ce-
sto tudi otrok, že vrabci čiv-
kajo. Pripeljite se tudi vi za-
dovoljni na cilj in ne z gren-
kobo, ki jo je občutil že mar-
sikdo. Pešci, kolesarji in mo-
toristi so najmanj zaščiteni
in že najmanjši trk lahko
privede do hudih posledic.
Tudi pešci in kolesarji mo-
rajo spoštovati cestnopro-
metna pravila. Le tako bo
njihova varnost zagotovlje-
na v največji meri. Gibljejo
naj se po njim namenjenih
površinah, če teh ni, pač
tam, kjer je za njih varno,
oziroma predpisano v zako-
nu. Tam jih bo pričakoval
tudi voznik. Ponoči naj
uporabljajo odsevna telesa.
Tudi barve luči semaforja
imajo točno določene po-
mene v poduk tistim, ki

prečkajo cesto ob znaku
rdeče barve. Pričakujejo naj
tudi to, da jih voznik more-
biti spregleda, ne glede na
to, da imajo prednost. Pre-
pričajo naj se v sleherni va-
ren korak. Starši naj bodo
vzor otrokom. Cesto naj
prečkajo na označenih me-
stih, prikažejo naj pravilno
vedenje pešca, ki se vedno
prepriča, če je gibanje po
cestni površini varno. Po-
kazano bo otrokom dobra
popotnica za kasnejšo, še
aktivnejšo vlogo v prometu.

Robert Šebenik



Jasna Paladin

Cerklje - Na likovni natečaj,
ki so ga na cerkljanski
osnovni šoli v okviru Unes-
co programa letos pripravili
že četrtič, se je prijavilo tri-
deset slovenskih šol, spreje-
li pa so kar 225 del v različ-
nih likovnih tehnikah.
"Tema natečaja je vsako leto
razpisana v skladu z rdečo
nitjo šole, letos je bila ta Od-
nos do sebe, družbe in do-
movine. Odzivi učencev na
likovni natečaj potrjujejo,
da dokaj ozko usmerjena te-
matika ni utesnjevala otro-
ške likovne ustvarjalnosti.
Nasprotno, pri mladih
ustvarjalcih je spodbudila
posebna čustva in občutlji-
vost za tankočutno zaznava-
nje vsega, kar jih obdaja," je
z likovnim natečajem zado-
voljna Tatjana Škrab Grašič,
koordinatorica programa
Unesco na šoli. V prihodnje
si želijo, da bi natečaj postal
mednarodni, kar bi še dvig-
nilo kakovost likovnih del.
Le-ta so bila nagrajena v več
kategorijah, približno sto
najboljših del so razstavili
na šolskem hodniku, izbra-
na dela so izšla tudi v poseb-
nem katalogu. 
Učenci cerkljanske šole v
konkurenci niso sodelovali,
zato jih med nagrajenci ni,
so pa zato poskrbeli za odli-
čen kulturni program na za-
ključni prireditvi v kultur-
nem hramu. Učenke šolske-
ga gledališkega kluba so
pod mentorstvom Daniele
Močnik uprizorile igro Be-
dak Pavlek, prirejeno po be-
sedilu Franceta Bevka. Vlo-
ge, tudi moške, so samoza-

vestno odigrale Mateja Ka-
lan, Lea Slatnar, Maša Le-
bar, Tjaša Jenko, Ajda Peter-
nel, Nika Potočnik, Lucija
Krajnik, Damira Jarovič in
Špela Hudobivnik. Za glas-

beno spremljavo so poskr-
beli pevci šolskega otroške-
ga pevskega zbora, scena pa
je bila prispevek učencev iz-
birnega predmeta Likovno
snovanje in učencev likovne

vzgoje 7. razredov. 
V igro so učenci vložili veli-
ko truda in energije, zato si
jo želijo čim prej ponoviti
na kateri od gorenjskih
Unesco šol.

Uprizorili Bedaka Pavleka
Na OŠ Davorina Jenka so pripravili prireditev ob zaključku že 4. pilotnega Unescovega likovnega
natečaja. V kulturnem programu so s svojo igro navdušile učenke šolskega gledališkega kluba.

Jasna Paladin 

Cerklje - Športno dvorano v
Cerkljah je letos 16. marca
znova napolnila tradicional-
na humanitarna prireditev
Veselo na Jožefovo, ki sta jo
pripravila Občina Cerklje in
Rdeči križ Kranj. Ta s svojo
dejavnostjo pokriva tudi ob-
močje cerkljanske občine.
Celoten znesek od prodanih
vstopnic so organizatorji na-
menili pomoči za družine in
posameznike v stiski, ki jih
je v teh časih iz dneva v dan
več. Kot so nam sporočili, je
bil koncert, ki je v Cerkljah
postal že prava stalnica, tudi
letos zelo uspešen, saj so z
zbranim denarjem lahko ku-
pili tisoč prehranskih pake-
tov in prav toliko zavitkov
pralnega praška. 
Predsednik Rdečega križa
Slovenije Franc Košir je žu-

panu Francu Čebulju, ki je
vseskozi eden glavnih po-
budnikov in organizatorjev
omenjene prireditve, pred
dnevi na skupščini v Kranju
zato izročil bronasti znak
RKS, z obrazložitvijo, da žu-
pan že vsa leta podpira delo
Rdečega križa Kranj in ima
izreden posluh za pomoč
socialno šibkim družinam
in posameznikom.
Konec marca pa je v Kultur-
nem hramu Ignacija Boršt-
nika potekal še dobrodelni
koncert Korakova pomlad,
ki so ga organizirali člani
Kluba En korak in Lions
kluba Kranj. Obiskovalci so
z nakupom vstopnice pri-
spevali za nakup prilagoje-
nega vozila za prevoz upo-
rabnikov Centra Korak, ki
naj bi ga ob pomoči vseh do-
niranih sredstev lahko kupi-
li še pred poletjem.

Dobrodelne prireditve
Rdeči križ je županu Francu Čebulju podelil
posebno priznanje za njegov posluh pri pomoči
socialno šibkim družinam in posameznikom.

Igro Bedak Pavlek so pod mentorstvom Daniele Močnik uprizorile učenke šolskega 
gledališkega kluba. / Foto: Matic Zorman

Župan Franc Čebulj ob prejetju priznanja za svoje 
humanitarno delo I Foto: Arhiv RK

Razstava likovnih del na šolskem hodniku I Foto: Matic Zorman
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TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Brane Dolinar

Poženik 2, 4207 Cerklje, tel.: (04) 252 70 30

- VARJENJE INOXA
- IZDELAVA IN MONTAŽA OGRAJ IZ INOXA

(nerjavečega jekla)
- KLJUČAVNIČARSKA DELA

Praprotna Polica 18, 4207 Cerklje, 
tel./fax: 04/25 22 134, gsm: 041/608 798

FRANC ZORMAN, s. p.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
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PROGRAM ZA DOM IN VRT 

● Sadike ● Lončnice  ● Gnojila ● Program za varstvo

rastlin ● Orodje za dom in vrt ● Hrana in oprema za

male živali ● Gradbeni program ● Program za

ekološko vrtnarjenje ● Program zdrave domače

hrane s slovenskih kmetij (domači rezanci, keksi,

vino, jabolka ...)

PROGRAM ZA KMETIJSTVO 

● Odkup in prodaja mleka ● Odkup in prodaja živine 
● Odkup in prodaja poljščin ● Krmila ● Gnojila 
● Kmetijska semena ● Program za varstvo rastlin 
● Več vrst profesionalnih čistil za mlekovode 

in sredstev za odpravljanje težav pri živalih iz proste 

prodaje.

VABLJENI NA UGODNE NAKUPE V NAŠE POSLOVALNICE.

AKCIJA:




