Odgovorna urednica: Marija Volčjak

Glas izpod Krvavca je občasna priloga časopisa Gorenjski glas

Časopis izhaja občasno

www.gorenjskiglas.si

Znova v
šolske klopi

»Ne bom se pustil
izgnati iz Cerkelj«

Osnovno šolo Davorina
Jenka v Cerkljah, skupaj
s podružnično šolo v
Zalogu, letos obiskuje
808 otrok, kar je 32 več
kot lani.

Župan Franc Čebulj je spregovoril o
aktualnih projektih ter odgovarjal na
vprašanja o trenutnem političnem
dogajanju v občini ter o tem, ali se bo
potegoval za še sedmi mandat
župana.
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Ob letališču raste
logistični center

V Cerkljah zapeli,
zaplesali in zaukali
Zadnji konec tedna v avgustu je bil deževno
obarvan, a ljubitelje folklornega plesa in dobre
glasbe to ni zmotilo. Obiskovalci so skupaj z
nastopajočimi na Festu po rokovem pričarali
nepozaben vstop v novo šolsko leto.

Avstrijsko podjetje Cargo-Partner si je za lokacijo svoje največje naložbe doslej izbralo zemljišče ob
brniškem letališču, kjer že raste petindvajset milijonov evrov vreden sodoben logistični center, ki je
izjemnega pomena ne le za občino, ampak za celotno regijo.
V novem centru, ki je sploh
največji projekt tega mednarodnega ponudnika prevozov in informacijskih logističnih storitev do sedaj, bo
25 tisoč kvadratnih metrov
skladiščne površine, v nadaljnjih fazah pa imajo tudi
možnost širitve. Novih delovnih mest in številnih
drugih prednosti in priložnosti se veselijo tako na

Kar petindvajset tisoč kvadratnih metrov velik logistični center ob brniškem letališču bo
končan prihodnje leto. / Foto: Gorazd Kavčič

nih mest. Želim si, da bi ga
v prihodnjih petih letih tudi
dokončali, in današnja slovesnost je optimističen kazalnik, da bo tako,« nam je
ob tem slovesnem dogodku
povedal cerkljanski župan
Franc Čebulj in dodal, da je
zadovoljen, da so z gradbenimi dovoljenji uspešna
tudi druga podjetja na tem
območju in da so v občini
tovrstnega razvoja zelo veseli. Prav avstrijski investitorji so bili tudi najbolj zaslužni za gradnjo nove ceste
mimo letališča.
»V našem poslu ni pomemben le denar, ampak tudi
zaupanje, in tega smo našli
med ljudmi na tem območju. Veliko je k naši odločitvi
prispevala tudi odlična geografska lega, saj bomo od
tod oskrbovali naše partnerje po večjem delu Evrope,«
pa je razloge, zakaj so si za
tako pomemben in drag
projekt izbrali prav Slovenijo oz. Zgornji Brnik, povzel
Stefan Krauter, lastnik podjetja Cargo-Partner, ki ima
svoje podružnice po vsem
svetu, tudi v Sloveniji.
Novi logistični center bo začel obratovati prihodnje leto.

OBČINA

ŠOLA IN VRTEC

KULTURA

ŠPORT

Ob prazniku plakete in
nagrade

Jubilej vrtca Murenčki

Počastili spomin na
Ignacija Borštnika

Preboj med najboljše

Zgornji Brnik – Aeropolis,
mesto v malem, ki bo zraslo
ob brniškem letališču, počasi že dobiva svoje obrise.
Med večjimi objekti bo zagotovo iLogistični center podjetja Cargo-Partner, ki ga gradijo že nekaj tednov, 30. avgusta pa so slavnostno položili tudi temeljni kamen.

Trinajstim nagrajencem
bodo na nocojšnji proslavi v
Kulturnem hramu Ignacija
Borštnika ob občinskem
prazniku podelili občinska
priznanja.

Leta 1968 so v preurejeni
učilnici takratne šole odprli
predšolski vzgojno-varstveni
oddelek. Vrtec Murenčki pri
OŠ Davorina Jenka Cerklje
na Gorenjskem tako letos
beleži petdeset let delovanja.
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gospodarskem ministrstvu
kot v občini Cerklje, pa tudi
v Luki Koper in Fraportu
Slovenija, kjer si obetajo tesno sodelovanje. »Osebno
sem izredno zadovoljen, da
smo po številnih prizadevanjih in usklajevanjih prišli
do začetka realizacije načrtovanega poslovnega območja ob letališču, ki bo prineslo vsaj 2500 novih delov-

Ob 160. obletnici rojstva
prvega slovenskega profesionalnega igralca Ignacija
Borštnika so v Cerkljah pripravili pestro kulturno prireditev.
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Poleg domačega Kulturnega društva Folkora Cerklje sta se
predstavili še Folklorna skupina Kamnik in Folklorna
skupina Šenčur. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar
Cerklje – Zavod za turizem
Cerklje je skupaj s PGD Zalog in Občino Cerklje organiziral že peti Fest po rokovem, ki je letos drugič zaradi
neprimernih vremenskih
razmer potekal v športni
dvorani Cerklje. Direktor zavoda Tomaž Tolar pojasnjuje, da v njihovem kraju 16.
avgusta goduje svetnik Rok
in njemu v čast priredijo festival. "Gre predvsem za
kulturno prireditev, ki temelji na predstavitvi folklornih
skupin, cerkljanske godbe

Atleti navdušujejo z
odličnimi rezultati, preboj v
reprezentanco pa je uspel
Luciji Kropar.
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in narodnih noš," pravi Tolar in dodaja: "Prvi dan je bil
koncerten, namenjen mlajši
publiki, nastopile so tri lokalne skupine: Incident, Posebni gostje in pevka Nina
Tajč, vrhunec večera pa je
bila skupina Mi2. Drugi dan
pa so nas zabavali Dejan Vunjak in Brendijeve barabe."
Zaradi dežja so morali prilagoditi tudi spremljevalni
program, odpovedali so pritrkavanje zvonov in košarkarski turnir, so pa potekale
likovne in ustvarjalne delavnice za otroke.
416. stran

Ob občinskem prazniku občine Cerklje
na Gorenjskem, 23. septembru, vsem
občankam in občanom iskreno čestitamo.

WWW.CERKLJE.SI

Jasna Paladin

Franc Čebulj, župan
Občinski svet
Občinska uprava
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Občina

Ob prazniku plakete
in nagrade

Krvodajalska akcija
v Cerkljah
Aleš Senožetnik
Cerklje – V torek, 2. oktobra,
od 7. do 13. ure bo v športni
dvorani v Cerkljah potekala
krvodajalska akcija. "S seboj
prinesite krvodajalsko izkaznico in osebni dokument s
fotografijo. Pred odvzemom
krvi vas bodo zdravniško
pregledali. Vljudno prosimo, da na dan odvzema ne
jeste ničesar mastnega in ne
pijete mleka. Priporočamo
čaj, kruh z marmelado, sadje in podobno. Iskrena hvala
za plemenito dejanje, saj boste s svojo krvjo marsikomu

vrnili zdravje ali celo rešili
življenje," sporočajo organizatorji s Krajevne organizacije Rdečega križa Cerklje.
Že v četrtek, 27. septembra,
med 17. in 18. uro pa bo za
cerkljansko športno dvorano
potekal preizkus hoje na dva
kilometra. Organizatorji udeležence prosijo, da pridejo
športno oblečeni in obuti.
Meritve krvnega tlaka, kostne gostote (z ultrazvokom
na peti), holesterola in sladkorja v krvi bodo v prostorih
občinske uprave v Cerkljah
potekale v soboto, 29. septembra, od 7. do 11. ure.

Ob občinskem prazniku Občine Cerklje na Gorenjskem bodo nocoj na osrednji slovesnosti v
Kulturnem hramu Ignacija Borštnika podelili nagrade in priznanja občinskim nagrajencem.
Aleš Senožetnik
Cerklje – Nocoj ob 19. uri bo
v Kulturnem hramu Ignacija
Borštnika v Cerkljah potekala občinska slovesnost. Poleg
bogatega kulturnega programa, v katerem bodo sodelovali Godba Cerklje, Vrtec
Murenčki, Komorni moški
pevski zbor Davorina Jenka
Cerklje in Folklora Cerklje,
bodo trinajstim nagrajencem
podelili občinska priznanja.

Za zdaj dva kandidata
Aleš Senožetnik
Cerklje – V Cerkljah sta kandidaturo za župana za zdaj
napovedala le Franc Čebulj
in Luka Štumberger. Čebulj,
ki občino vodi ves čas obstoja in velja za enega od županov z najdaljšim stažem v
Sloveniji, se bo potegoval že
za svoj sedmi mandat. Kot
pravi, se je za vnovično kandidaturo odločil na prigovarjanje več list in posameznikov, iskal pa bo tudi podpo-

ro volivcev. Kandidaturo pa
je najavil tudi sedanji občinski svetnik Luka Štumberger, ki bo kandidral s svojo
TOP listo. Štumberger je po
poklicu sicer profesor športne vzgoje, poleg tega pa trener nogometa in smučanja,
sicer pa direktor podjetja Jecom šport.
Lokalne volitve, na katerih
bodo občani izvolili člane
občinskih svetov in župane,
bodo potekale v nedeljo, 18.
novembra.

Podelili plaketi in
nagrado
Veliko plaketo občine bo na
današnji seji prejel Jožef
Žlebir, ki je član PGD Cerklje na Gorenjskem od leta
1966, šest let pa je opravljal
tudi funkcijo poveljnika
društva. Žlebir je bil leta
2007 eden izmed pobudnikov ustanovitve Gasilske
zveze Cerklje in na ustanovnem občnem zboru izvoljen
tudi za njenega predsednika. Funkcijo je opravljal vse
do letos, ko je postal častni
predsednik zveze.
»Jožef Žlebir si je vseskozi
prizadeval za napredek in
razvoj gasilskih organizacij
v občini in na širšem območju. Z njegovo posebno pripravljenostjo za delo, dolgoročno vizijo delovanja gasilskih organizacij in vzorom
mlajšim generacijam, na
katere je z veseljem prenašal
svoje znanje in izkušnje, je
Gasilska zveza Cerklje napredovala v trdno in povezano organizacijo,« so zapisali
v obrazložitvi.
Prejemnica letošnje male plakete je Angelca Maček, ki aktivno sodeluje v Kulturnem
in umetniškem društvu Pod
lipo Adergas, v cerkvenem
mešanem pevskem zboru, v

Naj pridelek 2018
Zavod za turizem
Cerklje
Občina Cerklje na Gorenjskem sporoča vsem pridelovalcem, da bo letošnji Naj
pridelek v soboto, 27. oktobra, ob 19. uri v Kulturnem
hramu Ignacija Borštnika
Cerklje. Za naj pridelek se
bodo potegovali pridelovalci
buč, korenja, rdeče in krmilne pese, krompirja, nadze-

mne in podzemne kolerabe
ter zelja. Tehtanje pridelkov
bo potekalo pred Kulturnim
hramom Ignacija Borštnika
od 17. ure do 18.30. Na prireditvi bodo v okviru projekta
»Moja dežela – lepa in gostoljubna« podeljena tudi
občinska priznanja za najlepše urejene vasi, ulice,
kmetije ter stanovanjske,
poslovne in turistične objekte. Vljudno vabljeni!

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

Priznanja občine petim
posameznikom
Priznanja občine bodo letos
prejeli: Lojzka Mrgole, Brane Jagodic, Breda Žargaj,
Mira Gerkman ter Marija
Marko.
Lojzka Mrgole bo priznanje
prejela za zavzeto delo v
skupini klekljaric Lastovke,
kot dobra organizatorka in
promotorka slovenske kulturne dediščine. Kot izvrstna učiteljica k delu in vaji
spodbuja tudi ostale članice
skupine, katere pobudnica
ustanovitve je bila.
Brane Jagodic ga bo prejel za

bogato delo na področju glasbe in kulture. Vodi cerkveni
mešani pevski zbor na Šenturški Gori, bil je eden od
ustanoviteljev narodno-zabavnega ansambla Nagelj in pobudnik ustanovitve Šenturškega okteta, ki je ob vključitvi krajanov prerasel v Kulturno društvo Šenturška Gora.
Eno izmed petih priznanj
bo prejela tudi Marija Marko, ki pomembno prispeva k
razvoju Društva upokojencev Cerklje na Gorenjskem.
Vodi krožek ročnih del ter je
članica upravnega odbora in
drugih organov društva. S
svojim delom je prispevala
tudi pri ustanavljanju programa Starejši za starejše v
društvu in veliko občanov
vključila v program.
Priznanji bosta prejeli tudi
Breda Žargaj in Mira Gerkman z Dramske sekcije Pod
Stražo. Žargajeva vsako leto
režira igre, pripravlja program ob kulturnem dnevu,
martinovanjih in različnih
etnološko obarvanih prireditvah. Sodeluje kot scenaristka
in igralka, k sodelovanju pa
pritegne tudi mladino. Gerkmanova z veliko vnemo išče
besedila za dramska dela in
jih prireja za dramsko sekcijo. Pomaga pri scenografijah,
oblikovanju vabil in plakatov
ter skrbi za odnose z javnostjo. Skupaj z Bredo Žargaj
sta pripravili tudi brošuro
Sem na Krvavcu kravce pasel.

Tudi štiri spominske
plakete
Spominsko plaketo bo prejel
Silvo Sirc, dolgoletni režiser
in scenograf, že od leta 1963
aktiven član KUD Pod Lipo
Adergas, ki je letos zabeležilo osemdeset let delovanja.
Sirc, ki je nekaj časa društvo

vodil kot predsednik, se lahko pohvali z izjemnimi dosežki na področju kulturnega življenja v občini in je zaslužen za ohranjanje ljudskega izročila in običajev.
Spominsko plaketo bo prejel Frane Kropivnik – za prispevek k razvoju in dogajanju v vasi Zgornji Brnik,
občine ter dolgoletno delo v
društvih, predvsem PDD
Zgornji Brnik ter ostalih organizacijah v občini.
Za prispevek k turističnemu
razvoju občine je pripadla
spominska plaketa tudi Gradu in Kavarni Strmol. Grad
Strmol je za visokokakovostne storitve letos prejel tudi
nagrado unikatni grad leta
2018, ki jo podeljuje turistična revija Travel & Hospitality iz Londona.
Dolgoletni operativni gasilec,
član PGD Cerklje na Gorenjskem Marjan Luskovec bo
spominsko plaketo prejel za
prizadevanje in požrtvovalnost na prostovoljnem in humanitarnem področju. Opravljal je delo predsednika gasilskega društva v Cerkljah, z
ustanovitvijo GZ Cerklje mu
je bila zaupana funkcija podpredsednika zveze, že leta
2003 pa tudi funkcija poveljnika Civilne zaščite Občine
Cerklje.

Posebno priznanje
Katji Cukjati
Najvišje priznanje za človekoljubno dejanje bo prejela Katja Cukjati, diplomirana babica in članica PGD Štefanja
Gora, ki je lani novembra
nudila pomoč starejšemu pohodniku, ki mu je na Krvavcu
zastalo srce. Neprekinjeno je
izvajala masažo srca do prihoda reševalcev in tako pohodniku rešila življenje.

Poklon hraniteljem orožja

Spoštovani!
Ob praznovanju občinskega praznika Občine Cerklje
na Gorenjskem vas vljudno vabimo na

Na Spodnjem Brniku so se z obeležjem poklonili hraniteljem orožja v času osamosvajanja.

OSREDNJO OBČINSKO SLOVESNOST
s podelitvijo nagrad, priznanj in plaket
Občine Cerklje na Gorenjskem.

Aleš Senožetnik

Osrednja občinska slovesnost bo
v petek, 21. septembra 2018, ob 19. uri
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah.
V kulturnem programu bodo sodelovali: Godba Cerklje,
Vrtec Murenčki, Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka
Cerklje in Folklora Cerklje.
Po slovesnosti ste vljudno vabljeni na pogostitev.

WWW.CERKLJE.SI

Počastili nas boste s svojo prisotnostjo!
Župan
Franc Čebulj

Župnijskem pastoralnem
svetu ter krasi župnijsko cerkev v Adergasu. Kot pravijo v
obrazložitvi, pa njen umetniški prispevek ni viden le v domači vasi Adergas, temveč
tudi na kulturnem področju v
občini. Angelca Maček v
KUD Pod lipo Adergas aktivno sodeluje kot članica odbora, idejni vodja in organizator nekaterih tradicionalnih
prireditev, kot so Družina
poje, Pokukajmo v špajzo,
Zlati časi, kam hitite in drugi. »Z etnološko obarvanimi
prireditvami prispeva k širjenju znanja o naši kulturi in
ljudskem izročilu,« je še zapisano v obrazložitvi letošnji
prejemnici male plakete.
Nagrado občine pa bo letos
prejel Stanko Maček, ki vodi
Športno društvo Adergas in
je pretekel že več kot 25 maratonov, leta 2016 pa tudi
dvestokilometrski ultramaraton v Beogradu, ki je štel za
kvalifikacije za sodelovanje
na najprestižnejšem ultramaratonu na svetu – Špartatlonu. Z 246 kilometri Špartatlona je Stanko Maček
opravil v manj kot 33 urah.

Spodnji Brnik – Policijsko
veteransko društvo Sever
Gorenjska je na območju
Gorenjske postavilo že 18.
obeležje Tajno skladišče
orožja milice v obdobju
1990–1991. Obeležje so v
začetku septembra s krajšo
svečanostjo odkrili na hiši
Česnovih in se s tem poklonili spominu na danes že
pokojna Cveta in Draga Česna. Milan Klemenčič, nekdanji poveljnik Posebne
enote Milice Uprave za no-

tranje zadeve Kranj, organizator manevrske strukture
narodne zaščite in član koordinacijske podskupine za
Gorenjsko, je ob tem spomnil, da so v času osamosvajanja ljudje veliko tvegali,
zato je prav, da se dogodkov
iz tega pomembnega obdobja spominjamo in se zavedamo pomena lastne države. Zbrane je nagovoril tudi
cerkljanski župan Franc Čebulj, ki je ob tej priložnosti
izrazil hvaležnost vsem, ki
so pomagali v času osamosvajanja Slovenije.

Obeležje hraniteljem orožja so odkrili tudi na Spodnjem
Brniku. / Foto: Andraž Zalokar
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Občina

»Ne bom se
pustil izgnati
iz Cerkelj«
Župan Franc Čebulj je spregovoril o aktualnih projektih ter odgovarjal na
vprašanja o trenutnem političnem dogajanju v občini ter o tem, ali se bo
potegoval za še sedmi mandat župana.
Aleš Senožetnik
Poletje je prineslo dobro novico za začetek gradnje krvavškega vodovoda. Koliko
sredstev si torej obetate s
strani EU in države?
"V začetku poletja smo po
več letih prizadevanj, odkar
smo leta 2009 podpisali
medobčinsko pogodbo, vendarle dosegli pomemben
mejnik pri izgradnji krvavškega vodovoda. Razvojni
svet posamezne regije ter
Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo sta namreč podpisala dogovor, v
katerem so navedeni projekti, ki bodo financirani, med
njimi pa je tudi projekt
Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1.
sklop, torej krvavški vodovod. Kot je znano, gre za
projekt petih občin. Kranj,
Šenčur in Cerklje spadajo
pod gorenjsko regijo, medtem ko Vodice in Komenda
spadata v ljubljansko. Del na
Gorenjskem je ocenjen na
8,7 milijona evrov, zanj pa
smo s strani EU in države
upravičeni do 3,17 milijona
evrov. V ljubljanski regiji pa
projekt ocenjen na 3,35 milijona evrov, delež financiranja pa je ocenjen na približno 2,55 milijona evrov. Vrednost celotnega projekta je
tako skoraj 12 milijonov
evrov. V Cerkljah sicer prevzemamo 43 odstotkov investicije, Šenčur 16, Komenda
in Vodice po 15, Kranj pa 11
odstotkov.
Dogovor bo šel v prihodnjih
tednih na Ministrstvo za
okolje in prostor, kjer bodo
potekala intenzivna dogovarjanja in usklajevanja.
Najverjetneje bo projekt na
Ministrstvu za okolje in prostor dokončno potrjen za
črpanje kohezijskih sredstev
šele po tem, ko bomo z javnim razpisom uspešno izbrali izvajalca del.
Zelo vesel in zadovoljen
sem, da smo končno dosegli to, za kar smo si prizadevali. Še posebej zato, ker
me je marsikdo prepričeval,
da evropskega denarja za ta
projekt ne bo. Kot član Razvojnega sveta zahodne kohezijske regije sem si sicer
vselej prizadeval, da za kandidiranje za evropska sredstva prijavljamo projekte, ki
so dobro pripravljeni in 'pijejo vodo'. V nasprotnem
primeru namreč denar, ki

bi ga lahko počrpali, ostaja
neporabljen. Glede na to,
da je v istem svetu z mano
sedel tudi nekdanji komenski župan Marko Bandelli,
ki je v novi vladi nastopil
mandat ministra za kohezijo, upam, da bo na tem področju kaj spremenil. Na ta
način bomo v Sloveniji lahko počrpali bistveno več
sredstev in denar ne bo
ostajal v Bruslju."
Kaj to prinaša občanom
vseh petih občin?
"Skupno se bo zgradilo
okoli 28 kilometrov vodovoda v petih občinah, ki bo
oskrboval približno 33 tisoč
ljudi. S tem, ko se bo uredil
krvavški vodovod, bomo zagotovili bistveno bolj kvalitetno oskrbo s pitno vodo,
brez defektov in zastojev.
Zgrajen bo filtracijski sistem, ki bo v primeru padavinskih vod zagotavljal nekaljivost vode ter tako kontinuirano zagotavljal, da bo
dovolj vode na razpolago.
Pri zajetju krvavškega vodovoda bi radi naredili tudi
rudarski rov, s čimer bi se
zaščitili pred morebitnim
vdorom vode s pobočij, kar
se je zgodilo v primeru hudourniške vode konec maja
letos."
Že dlje časa v Cerkljah čakate na krožišče, ki ga bo gradila država. V kateri fazi je
projekt?
"Ravno pred dnevi je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca; ali se bo krožišče
dejansko začelo graditi že v
letošnjem letu, pa težko rečem, saj gre za državni projekt. Želimo si, da se bo gradnja začela čim prej."
Kateri projekti so še v teku v
občini?
"V zaključni fazi je gradnja
vodovodne infrastrukture
na Štefanji Gori. Zaključili
smo s preplastitvijo ceste v
Lahovčah, prav tako tudi del
odseka Zalog–Klanec, kjer
smo uredili tudi most, pa
odsek Zalog–Glinje. V celoti
je urejena tudi Stara cesta.
V Cerkljah se bomo lotili
tudi naslednjih ulic: Ulice
Janeza Mežana, Ulice Andreja Vavkna, Ulice Ignacija
Borštnika in del Ulice 4. oktober. Nato pa bomo uredili
tudi drugi del Dvorij, kjer se
zdaj gradi kanalizacija na severnem delu naselja. Za

hkratno prenovo se nismo
odločili, ker zaradi gradbenih del tam trenutno vozijo
težki tovornjaki, ki bi utegnili nov asfalt poškodovati.
V načrtu smo imeli tudi obnovo ceste od Grada do spodnje postaje žičnice, vendar
v primeru, da bomo prihodnje leto začeli črpati sredstva za krvavški vodovod, to
ne bi bilo smiselno in bomo
cesto urejali hkrati z gradnjo
vodovoda. Po neurju na tem
območju pa še vedno v dogovoru z Direkcijo RS za
vodo poteka sanacija določenih brežin.
Uspel je tudi javni razpis za
izgradnjo kanalizacije in
ostale komunalne infrastrukture v Cerkljah. Gre za
območje od odcepa Slovenske ceste s križiščem ceste
Vasca–Pščenična Polica,
mimo Trga Davorina Jenka,
preko Krvavške ceste in do
cerkve v Dvorjah. Hkrati se
bo takrat uredil tudi del krvavškega vodovoda mimo
picerije Pod Jenkovo Lipo,
kjer bomo od cerkve v Dvorjah do križišča z Barletovo
cesto zgradili tudi pločnik. V
nadaljevanju pa bomo prihodnje leto ob Krvavški cesti
gradili kanalizacijo, obnavljali vodovodno infrastrukturo, javno razsvetljavo in
uredili del struge. Poleg tega
pa bomo uredili tudi pločnik. Vrednost projekta je
2,06 milijona evrov. Izvajalec je Gorenjska gradbena
družba skupaj s partnerjem
Gratelom.
V postopku preverjanja je za
zdaj še projekt kanalizacije
in komunalnega opremljanja v Zalogu, kjer je vrednost projekta 2,3 milijona
evrov.
V Cerkljah je v teku tudi gradnja nove mrliške vežice, za
kar smo od župnije odkupili
zemljišče, hkrati pa obnavljamo tudi obstoječi mrliški vežici. Vrednost projekta
znaša slabih 250 tisoč
evrov."
Kako kaže s pokritim nogometnim igriščem v Velesovem?
"Na tretjem javnem razpisu
smo bili uspešni pri izbiri
izvajalca. S ponudbo dobrih
748 tisoč evrov je bilo uspešno podjetje Gorenjska
gradbena družba, pogodbo
smo že podpisali in računamo, da se bo gradnja začela
konec meseca."

Franc Čebulj / Foto: Matic Zorman
Že nekaj časa se govori tudi
o gradnji zdravstvenega
doma. Ste že izbrali izvajalca del?
"Avgusta je bil končan prvi
javni razpis za izbiro izvajalca del. Žal so vse ponudbe,
ki so prispele na razpis, presegle zagotovljena sredstva v
proračunu. Postopek izbora
izvajalca bomo nadaljevali s
pogajanji, in če pogajanja ne
bodo uspela, bomo izvedli
nov javni razpis."
Pestro je bilo tudi poletno
politično dogajanje v občinskem svetu. Kako komentirate zahteve za sklic izredne
seje s strani opozicijskih
svetnikov?
"Opozicijski svetniki in tudi
nevidna opozicija izven občinskega sveta je z mano obračunavala vsa štiri leta.
Vendar pa je treba vedeti, da
je občina Cerklje danes ena
izmed najbolj razvitih v državi, za kar pa smo vseh 24
let mojega županovanja garali in ne le trdo delali. Ne le
jaz, temveč celotna občinska
uprava, s podporo dela članov občinskega sveta, ki so
verjeli vame in v mojo vizijo
razvoja. Razvoj ni bil samoumeven, potrebnega je bilo
ogromno naprezanja, prilagajati se je bilo treba tudi
vsakokratni državni oblasti.
Zato me žalosti, da po vseh
teh letih z mano obračunavajo na tako grd način. Že v
začetku tega mandata sem
dobil kriminaliste, ki so pregledali projekte od leta 2000
dalje (anonimnih prijav je
bilo 98), predvsem pa so se
osredotočili na izgradnjo
Domačije Vodnik, saj so bila
sredstva pridobljena iz prodaje zemljišč, kreditov in
EU-sredstev. Družinsko
podjetje, ki danes uspešno
deluje, je prineslo dodano
vrednost tako vasi Adergas
kot občini, delovna mesta,
prihodek državi in občini.
Ponovno so pregledali tudi
Dom Taber in ostale projekte in niso ugotovili nepravilnosti. Transparentnost poslovanja pri vseh projektih
sem dokazoval tako osebno
doma kot tudi na občini.
Imam čisto vest, ker sem

vseskozi delal vestno in pošteno. Med drugim je rezultat tega dela tudi dejstvo, da
Občina Cerklje ni zadolžena
in imamo v proračunu zagotovljena sredstva za projekte, ki so v teku.
Namen opozicije je le diskreditirati projekte, ki se jih
lotevamo, od zdravstvenega
doma do pokritega igrišča v
Velesovem. Svetnike sem
večkrat prosil, da naj pridejo
na občinsko upravo in jim
lahko projekte predstavimo,
obrazložimo, a se niso odzvali. Gre za predvolilno
igro, ki je edini način, da so
sploh dobili pozornost javnosti v medijih. A na takšen
način se ne bom pustil izgnati iz Cerkelj.
Razlika opozicije v Cerkljah
od tistih iz drugih občin je v
tem, da v Cerkljah prihajajo
na seje s kritiko projektov z
neznanimi avtorji in nasprotujejo projektom, ki so v
korist vsem občanom."
Torej boste ponovno kandidirali za župana?
"Odločil sem se za kandidaturo s podporo volivcev. Za
to sem se odločil tudi na
prigovarjanje nekaterih
strank in drugih list. Pote-

goval se bom za sedmi
mandat. Šestkrat so me občani že izvolili. Včasih se
vprašam, zakaj mi je tega
sploh treba, a mi nekaj govori, da naj vztrajam, ne glede na vse peripetije, ki jih
doživljam od vsega začetka,
odkar sem v politiki. Naj pa
povem, da se gotovo ne bi
odločil za vnovično kandidaturo, če bi delo v občinskem svetu v zadnjem mandatu potekalo v normalnem,
prijateljskem odnosu. Na ta
način pa se ne bom pustil
izgnati iz Cerkelj. Poleg
tega pa imam še ogromno
energije, izkušenj, znanja
in sem zdrav, čeprav nekateri špekulirajo, da nisem.
Končno odločitev pa imajo
tako ali tako volivci."
Kandidaturo je napovedal
tudi Luka Štumberger.
"To se mi zdi prav, njegovo
potezo pozdravljam. Tako
imam vsaj enega protikandidata. Njegovega programa
nisem imel časa prebrati,
tako da ga težko presojam.
Trenutno imam namreč še
ogromno dela z vodenjem
občine, tako da nimam prav
veliko časa za kampanjo. Za
to je še čas."
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Občina
Kranjska Kovačnica je v dobrih dveh letih
delovanja za daljše obdobje gostila več kot
štirideset podjetnikov.
Nives Justin
Kranj – Sodelanje oz. coworking je sodoben način dela,
ki je v zadnjih letih v svetu
doživel neverjeten razcvet.
Samozaposlenim in drugim
profesionalcem omogoča,
da si stalno ali občasno delijo delovno okolje z drugimi
ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. Takšen prostor
ponuja tudi kranjska Kovačnica. Kovačnica je stična točka oz. prostor, kjer se srečujejo, izobražujejo in razvijajo mladi posamezniki, potencialni podjetniki, podjetniki začetniki in že uveljavljeni podjetniki, umetniki
in kreativci.
V dobrih dveh letih obstoja
smo v Kovačnici organizirali
več kot 150 dogodkov, ki jih je
obiskalo več kot dva tisoč ljudi, za krajše ali daljše časovno
obdobje smo gostili več kot
štirideset podjetnikov in navsezadnje – porabili približno tristo kilogramov kave.
V Kovačnici lahko podjetniki najamejo pisarne ali sodelavno mesto, prostor za izvedbo lastnih dogodkov ali
pa se izobražujejo in razvijajo svoje ideje.

V Kovačnici deluje tudi Informacijska točka SPOT svetovanje Gorenjska, ki potencialnim in obstoječim podjetnikom nudi brezplačno svetovanje, registrira in spreminja obstoječa podjetja, organizira različne izobraževalne
in informacijske dogodke.
Nudimo tudi Program Erasmus za mlade podjetnike,
ki potencialnim in obstoječim podjetnikom ponuja (s
podjetniškim statusom do
tri leta) izmenjavo v tujini
pri izkušenih podjetnikih.
Poleg tega, da se iz prve
roke učiš in pridobivaš izkušnje iz podjetništva, pa program bivanje v tujini tudi
sofinancira.
Kontaktna točka Europe direct Gorenjska je prvi kontakt ob vprašanjih ali težavah občanov z EU in njenimi institucijami. Poleg tega
pa organiziramo različne
zanimive dogodke, delavnice in druženja.
Poleg tega pa so v Kovačnici
na voljo še drugi nacionalni
in evropski projekti, ki spodbujajo podjetništvo preko
različnih aktivnosti, kot sta
na primer STOB Regions ali
RISE.

Pse na povodce
Na območju občine Cerklje iz leta v leto narašča problematika, povezana s psi, ki jim njihovi neodgovorni
lastniki dovolijo, da se brez nadzora prosto gibljejo v naravi ter preganjajo in trgajo divjad.
Lovska družina
Krvavec
Cerklje – Problematika je
najbolj pereča na območju
vasi Lahovče, Zalog in Poženik, kjer se spuščeni psi celo
združujejo v skupine in nato
podobno kot volčje krdelo
sistematično gonijo in morijo srnjad. Da so pri svojem
početju precej uspešni, pričajo napol požrta trupla, ki
ležijo po gozdovih in na katera nas s telefonskimi klici
opozorijo naključni najditelji. Povečuje se tudi število
nesreč v prometu, ki nastanejo pri trku vozil z divjadjo.
Ne smemo zanemariti dejstva, da zlasti srnjad v paničnem begu pred psi brezglavo beži preko cest in zato
pogosteje konča pod kolesi
vozil. V teh primerih nastaja
gmotna škoda, ogroženo pa
je tudi življenje in zdravje
ljudi.
Vsa divjad je zlasti ranljiva v
poletnem času, ko polega
mladiče, in pozimi v snegu,
ko ji snežna odeja oteži bežanje in zmanjšuje njene
prehranske možnosti. V nedeljo, 24. junija, se je zgodilo, da so psi prignali visoko
brejo srno prav v vas Lahovče. Srna, ki je bila tik pred
kotitvijo, je v paničnem
begu pred zasledovalci zašla
v ogrado, kjer so jo psi vso
izčrpano dohiteli. Večji pes,
šarplanincu podoben meša-

nec, jo je podrl po tleh in jo
začel daviti, dokler ga niso
odgnali vaščani, ki jih je pritegnil pretresljiv jok srne.
Poškodovano srno smo lovci
odpeljali na varno v oboro in
ji nudili veterinarsko oskrbo, vendar je zaradi hudih
poškodb naslednji dan poginila. Skupaj s srno sta poginila tudi oba njena še nerojena mladička. Lastniki psov
vse pogosteje pozabljajo, da
pse vodi močan plenilski nagon, ki ga kot potomci volka
skrivajo v sebi. Ta nagon je
pogosto tako silen, da se največkrat sploh ne odzivajo
več na klice lastnika in kot bi
bili v transu vidijo pred seboj samo bežečo divjad in
nič drugega. Ali je vse to res
potrebno, se ne sprašujemo
le lovci, ampak tudi drugi
občani, ki jih še zlasti moti
tudi vse bolj pogosto prosto
sprehajanje psov po naseljih
in drugih javnih površinah.
Nemalokrat se namreč dogaja, da se pes z dvorišča
zažene za nič hudega slutečimi kolesarji ali naključnimi sprehajalci, zlasti tistimi,
ki na povodcih mimo vodijo
svojega psa. Vedeti je treba
tudi, da se nekateri ljudje
močno bojijo psov, zlasti še,
če so imeli v otroštvu z njimi neprijetno izkušnjo. Nekateri otroci se zato na poti v
šolo in drugih aktivnostih
izogibajo dvoriščem, kjer
psi niso za varno ograjo.

Neodgovorni lastniki psov
se na žalost očitno ne zavedajo vseh naštetih posledic,
ki lahko nastanejo zaradi
psov, ki so brez nadzora. Posledično pa trpijo očitke in
posledice neodgovornih lastnikov psov tudi tisti lastniki, ki za svoje štirinožce lepo
skrbijo in jih vodijo na sprehode pripete na povodcih,
kot to veleva zakon. Ne samo
lovce, ampak tudi številne
druge občane takšno divjanje psov po naravi moti in ga
obsojajo, zato nas pogosto
kličejo in pričakujejo, da
bomo lovci kot varuhi narave in divjadi nekaj ukrenili.
Nekateri ljudje od nas celo
pričakujejo, da bomo pse
brez nadzora enostavno po-

strelili. Lovci so bili v preteklosti res zakonsko pooblaščeni, da so lahko ustrelili
psa, ki je prosto spuščen v
naravi. Po trenutni zakonodaji pa so za obravnavo takšnih prekrškov zadolženi
veterinarska in lovska inšpekcija, občinski redarji in
policija. Zakonsko so predvidene relativno visoke denarne kazni. Če pes na javnem
mestu ni na povodcu, je kazen od dvesto do štiristo
evrov, če je pes brez nadzora
v naravi, pa kazen od štiristo
do 1200 evrov. Poleg kazni
mora lastnik poravnati tudi
škodo, ki jo je povzročil njegov pes. Že star pregovor
pravi, da ljudi najbolj zaboli,
ko jih udari po denarnici.

jo tudi SMS-sporočilo kot
klic v sili. Ta možnost je
predvsem namenjena invalidom z omejenimi govornimi
zmožnostmi. V novejših vozilih obstaja tudi sistem
eKlic (eCall), ki ga lahko ročno sprožijo potniki v vozilih
ali pa se sproži samodejno,
takoj ko senzorji v vozilu zaznajo nesrečo. Ta sistem je v
Sloveniji omogočen od leta
2015, v vseh državah EU pa
deluje od leta 2018.
V Sloveniji imamo 13 regijskih centrov za obveščanje
(ReCO), kjer sprejmejo vaš
klic 24 ur na dan vse dni v
letu. V lanskem letu so se na
centrih za obveščanje odzvali na več kot 500.000 klicev,
v ReCO Kranj na 46.359 klicev. Največkrat so aktivirali
gasilske enote.

Pomembno je, da številko
112 poznamo vsi, vedeti pa
moramo tudi, kaj je ob klicu
treba povedati. Ko kličete na
številko 112, povejte: KDO
kliče, KAJ se je zgodilo, KJE
se je zgodilo, KDAJ se je
zgodilo, KOLIKO je ponesrečencev, kakšne so POŠKODBE, kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče
(požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali
druge napeljave ...) ter kakšno POMOČ potrebujete.
V mesecu oktobru nekatera
društva v naši občini pripravljajo tudi dneve odprtih
vrat ter tako skrbijo za preventivno izobraževanje občanov. Vabimo vas, da se
udeležite kakšnega izmed
njih ter tako še bolj podrobno spoznate njihovo delo.

O dosežkih tudi na slovesnosti

Poleg tega urejajo vodotok
reke Reka v Cerkljah, obnovili so znamenje na Praprotni Polici, zvonove v cerkljanski cerkvi, obnovili zvonik v Šmartnem, spomenike
Davorinu Jenku in Antonu
Kodru, sodelovali pri obnovi
župnijske dvorane, oltarne
slike svetega Štefana v Velesovem, zgradili pločnik v
Češnjevku in kupili hladilni
agregat za športno dvorano
v Cerkljah.

Klic v sili
Podjetniki lahko v Kovačnici najamejo pisarno ali
sodelavno mesto. / Foto: arhiv Kovačnice

Zbirajo sredstva
za defibrilator
V Velesovem pripravljajo dobrodelno srečanje za
nakup defibrilatorja v vasi.
Aleš Senožetnik
Velesovo – Vaška skupnost
Velesovo in Društvo za humanitarne namene del vas
Velesovo pripravlja projekt
Avtomatski defibrilator reši
življenje, s katerim želijo
Velesovo opremiti z javno
dostopnim defibrilatorjem,
ki bo nameščen na vaško-gasilskem domu v ogrevani
omarici in dostopen vsakomur, ki bi v primeru zastoja
srca potreboval pomoč. V
kritičnih trenutkih je nudenje prve pomoči z uporabo
avtomatskega defibrilatorja
pred prihodom reševalcev
ključnega pomena. V ta na-

men bodo v nedeljo, 28. oktobra, med 10. in 17. uro v
Nogometnem centru Velesovo pipravili poučno in
predvsem zabavno dobrodelno srečanje, katerega celotni izkupiček bodo namenili nakupu defibrialtorja.
Obiskovalci se bodo spoznali s prikazom temeljnih postopkov oživljanja z avtomatskim defibrilatorjem ter
s pravilnim gašenjem z ročnimi gasilnimi aparati. Svoje delo bo predstavila tudi
enota reševalnih psov. Poskrbljeno bo tudi za športne
in družabne aktivnosti ter za
srečelov. Poskrbljeno bo
tudi za hrano in pijačo.

Foto: LD Krvavec

Kjer se kujejo ideje

Tematika letošnjega oktobra, meseca varstva pred
požari, je namenjena številki za klic v sili 112.
Luka Martinjak,
Komisija za preventivo
Gasilske zveze Cerklje
Cerklje – Kot vsako leto je
mesec oktober namenjen
preventivnim dejavnostim
na področju požarne varnosti. Letošnja tematika meseca oktobra je namenjena številki za klic v sili – 112, saj so
ljudje kljub enaindvajsetletni
uporabi in stalni promociji
še vedno premalo osveščeni
in poučeni o možnostih nje-

Aleš Senožetnik
Cerklje – Na nocojšnji občinski slovesnosti bodo gostom predstavili tudi nekaj
večjih projektov, ki so se jih
v Cerkljah lotili v zadnjem
obdobju. Med pomembnejšimi je odprtje obvoznice
mimo letališča, ki so jo do-

ne uporabe. To številko že od
leta 1997 v Sloveniji lahko
brezplačno pokličete, kadar
potrebujete pomoč ob različnih neljubih dogodkih, deluje pa tudi v vseh državah
Evropske unije. Številko 112
državljani največkrat pokličejo, ko potrebujejo nujno medicinsko pomoč in pomoč
gasilcev ob požarih, prometnih nesrečah in naravnih
nesrečah ali druge reševalne
službe. Že nekaj let v Sloveniji na številko 112 sprejema-

čakali po večletnem čakanju. Preplastili so tudi cesto
na Ambrožu pod Krvavcem,
v Lahovčah, na odseku Zalog–Klanec ter Zalog–Glinje. Lotili so se izgradnje
vodovoda na Štefanji Gori,
komunalne infrastrukture v
naselju Grad, čistilne naprave v Dvorjah s črpališčem,

vodovoda letališče–Velesovo
ter nove cestne povezave
med letališčem, Praprotno
Polico in Velesovim. Obnovili so komunalno infrastrukturo in cesto v zahodnem delu Cerkelj ter izvedli komunalna dela v Dvorjah, na Spodnjem Brniku in
Zgornjem Brniku.

Glas izpod Krvavca, petek, 21. septembra 2018
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Aktualno
Znova v šolske klopi

Modri kotiček

Na Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem so vstopili v novo
šolsko leto. Osrednja tema, ki jih bo spremljala tokrat, je spoštovanje.

Z začetkom šolskega leta je na cestah tudi več otrok. Bodimo previdni tudi
v prometu.
Robert Šebenik, vodja
policijskega okoliša

Damijana Božič Močnik

Aleš Senožetnik
Cerklje – Osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah,
skupaj s podružnično šolo v
Zalogu, letos obiskuje 808
otrok, kar je 32 več kot lani.
»Prostorske stiske pri nas
sicer še ni, imamo pa ob začetku leta težave s pripravo
urnika, ki ga je zaradi dodatnih obveznih in neobveznih izbirnih predmetov kar
težko uskladiti. Letos imamo za cel oddelek učencev
več kot lani. Pri vpisu v prvi
razred podružnične šole v
Zalogu je bilo tudi več kot za
en oddelek otrok, zaradi česar smo bili primorani šest
otrok, ki bi sicer morali obiskovati šolo v Zalogu, vključiti v matično šolo v Cerkljah,« pravi ravnateljica
Damijana Božič Močnik, ki
pričakuje, da se bo zaradi
širjenja letališke poslovne
cone število otrok povečevalo tudi v prihodnje.
Šolsko leto in z njim šolski
koledar, ki letos vključuje
tudi tri delovne sobote, bo
teklo v ustaljenem ritmu, ki
so ga tako otroci in starši kot

učitelji že vajeni. Vendarle
pa prinaša nekaj novosti.
Vsako leto v šoli izberejo
rdečo nit, ki jih spremlja
skozi vse šolsko leto. Lani so
se ukvarjali z vodo in kulturno in naravno dediščino, povezani z njo. Letošnja rdeča
nit pa nosi naslov Spoštovanje mostove gradi. »Lani
smo se veliko srečevali s
starši, svetom staršev, saj
smo po desetih letih želeli
prevetriti vzgojni načrt. Med
pogovori se je najpogosteje
med pomembnimi vrednotami omenjalo spoštovanje,« pojasnjuje ravnateljica
in dodaja, da se bodo teme
lotevali, kot je to v navadi,
med učnimi urami, pri urah
oddelčnih skupnosti ter pri
ostalih šolskih dejavnostih
in prireditvah.
»Želimo si, da bi bila cerkljanska mladina, pa tudi
odrasli, najprej spoštljivi do
samega sebe, saj si le tako
lahko spoštljiv tudi do vrstnikov, staršev, bratov in
sester, učiteljev ali starejših.
Spoštovanje pa se ne neha
pri ljudeh. Spoštljiv odnos
je treba graditi tudi do nara-

ve in hrane. Med jedjo se
malokrat zavedamo, da nam
jo je moral nekdo pripraviti
ali da je moral za peko kruha najprej nekdo posejati
žito. Vse to so pomembne
teme, s katerimi se je treba
ukvarjati,« dodaja Božič
Močnikova, ki je mnenja, da
so prav starejši tisti, ki morajo biti zgled mladim, saj
imamo le tako lahko upanje, da se bodo dobrih navad navzeli tudi otroci. »Temelj za vzgojo pravih vrednot je družina, šola pa pomaga pri krepitvi le-teh.«
Poleg številnih dejavnosti,
ki se jih lotevajo v šoli, bodo
letos predstavili zanimivo
novost. S programom Erasmus+, v katerem so doslej
v mednarodnih izobraževanjih sodelovali le učitelji,
bodo na tuje lahko odšli tudi
učenci. »Gre za enotedensko izmenjavo dveh otrok,
ki ju spremlja učitelj. Otroci
na ta način spoznajo življenje šolarjev v tujini, tudi živijo pri družini enega od
tamkajšnjih šolarjev,« pravi
sogovornica in dodaja, da jih
na obisk že vabijo v Grčijo.

Cerklje – V vas se je vrnil
mladostniški pridih vseh tistih, ki so več kot dva meseca sproščeno pohajkovali in
se ukvarjali zgolj z igro.
Prav je tako, da v poletnem
času napolnimo baterije, saj
tempo življenja in čas, v katerem živimo, od nas terjata
vedno več obveznosti.
A vsega lepega je enkrat konec; pa vendar, sej je lahko
tudi začetek šole lep, če tako
sami hočemo. Znatno večje
število učencev na OŠ Davorina Jenka, skupaj s podružnico v Zalogu, od preteklih
let zahteva od nas dodatno
pozornost, da ne pride do
nesreče. Vsi skupaj smo odgovorni, da s svojim zgledom in obnašanjem v cestnem prometu nudimo
čim več znanja našim otrokom, ki se tako tudi največ
naučijo. Vsak zakaj ima tudi
svoj zato! Učimo otroke že
od prvega razreda dalje, kajti takšno znanje bo uporabno skozi vse življenje. Smi-

selno je, da starši na igriv
način prikažejo otrokom
osnovna pravila prečkanja
vozišča, hoje po hodniku za
pešce, uporabe jahačev in
varnostnih pasov ... Podrobno predstavitev bomo opravili tudi policisti, ki usmerjamo delo skozi celotno šolsko leto s projektom »Policist Leon svetuje«. Ker bo
toplo vreme privabilo tudi
veliko pešcev, predvsem na
poti v in iz šole, ustrezno
zmanjšajte hitrost skozi naselje in bodite pozorni na
naše malčke, ki so lahko dokaj nepredvidljivi zaradi
igrivosti.
V jesenskem času prihajajo
običajne obveznosti, ki nas
pestijo ob krajšanju dni. Nasvet, da se uporabljajo svetla/svetleča oblačila in odsevniki, vam je gotovo že
poznan, pa vendar ne bo
odveč opozorilo, saj s tem
pomagate sebi kot voznikom motornih vozil. Ker je
še vedno sezona kolesarjenja, velja omeniti, da je obvezna uporaba varnostne
čelade do 18. leta in da mo-

rajo kolesarji za vožnjo uporabljati cesto oz. kolesarsko
stezo, če ta obstaja, sicer pa
je vožnja po hodniku za pešce kazniva. Bodimo strpni
in upoštevajmo pravila prednosti, predvsem pa dejstvo,
da gre za šibkejše udeležence, ki jih je vedno več. Če ste
sami eden izmed teh voznikov, dajte mlajšim dober
zgled s svojim obnašanjem
in uporabljajte zaščitna
sredstva.
Posebnosti s področja kriminalitete ne beležimo,
kljub temu pa bodite pozorni na nepridiprave, ki pod
pretvezo, da prodajajo razne artikle, poskušajo izkoristiti vaše zaupanje ali pa
odsotnost od doma, in tudi
siceršnjo naivnost posameznikov. Ne nasedajte tem
ljudem, posebej ne tujcem,
ki si s tem namenom ogledujejo vaše stanovanje. Zapišite si registrske številke
teh voznikov in jih posredujte policiji. Policisti
bomo preverili upravičenost njihove prodaje in jih
vzeli pod drobnogled.

stranka z največjo podporo

Ob občinskem prazniku
čestitamo vsem občankam in občanom
Občine Cerklje na Gorenjskem

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

in vsem letošnjim
občinskim nagrajencem.

SERVISNE UGODNOSTI

Občinski odbor SDS Cerklje na Gorenjskem

Na podlagi starosti vozila
ste vsako leto upravičeni
do
Na višjega
podlagipopusta.
starosti vozila

SKUPAJ

SKRBIMO
SKUPAJ
ZANJ
SKRBIMO
ZANESLJIVO
SKRBNI
ZANJ

ste vsako leto upravičeni
do višjega popusta.
4 LETA
IN VEČ

3 LETA
IN VEČ

SERVISI CITROËN
SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
O splošnihSKRBNI
pogojih članstva v klubu
zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih

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

-15 %

IN VEČ

-10 %
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%
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%
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-30 %

-35
%
7 LET
IN VEČ

-35 %

pridruži se

-25 %
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-20 %

predsednik.cerkljenagorenjskem@sds.si

www.sds.si

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

ZA ČLANE
ZA
ČLANEZ LETI
RASTEJO
RASTEJO Z LETI
SERVISNE UGODNOSTI
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Šola in vrtec

Jerca Prosenc, Julija
Novak Hafnar
Cerklje – Na poti do Madžarske so se ustavili v Lendavi,
kjer so se povzpeli na razgledni stolp Vinarium, naslednji postanek pa so imeli na
Madžarskem, v mestu Veszprem. V večernem času so
prispeli v mesto Varpalota,
kjer so nekateri odšli v hostel, večina pa je spoznala
svoje gostitelje ter odšla z
njimi domov, kjer so bili nastanjeni vse dni obiska. Naslednji dan so imeli na tamkajšnji osnovni šoli zjutraj
nastop, nato pa odšli na celodnevni izlet v Budimpešto. Tam so si ogledali grad,
ki stoji na griču, s katerega
se pogled odpira po celem
mestu. Pevci so si ogledali
še parlament, ki je po zakonu najvišja stavba v mestu

in je visok kar 96 metrov.
Obiskali so Margaretin otok,
se sprehodili po ulicah in
spoznavali vrvež velikega
mesta. V soboto so si pod
vodstvom vodiča ogledali
grad v Varpaloti. Popoldne
so v grajski dvorani nastopili
z dvema madžarskima zboroma, nato pa je sledilo druženje ter učenje ljudskih
plesov, ki jih plešejo madžarske manjšine. V nedeljo
so se zjutraj poslovili od
družin ter se odpravili v eno
od cerkva, kjer so pri maši
zapeli nekaj pesmi. Na poti
proti domu so se ustavili ob
Blatnem jezeru, kjer so imeli čas za kopanje in kupovanje spominkov. Nato so se
odpravili domov. Z gostovanjem so bili zelo zadovoljni,
saj so ponosno zastopali domači kraj, se zabavali in
spletli nova prijateljstva.

Pevci mladinskega pevskega zbora cerkljanske šole so
gostovali na Madžarskem. / Foto: Tatjana Škrab Grašič

Tel.: 04/252 58 00,

Rok Ipavec, s. p. GSM: 040/775 585,
Zalog 61, 4207 CERKLJE

Tel.&faks: 04/252 16 82

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.

Jubilej vrtca Murenčki
Vrtec Murenčki pri OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem v letošnjem šolskem letu beleži
petdesetletnico delovanja.
Vlasta Košnik
Cerklje – Dne 21. septembra
1968 so v preurejeni učilnici
takratne šole odprli predšolski vzgojno-varstveni oddelek, in sicer na pobudo šole,
DPM Cerklje in prošenj staršev, ki so bili v glavnem zaposleni. Na začetku je redno
prihajalo v vrtec deset otrok,
starih od dve in pol do sedem let. Obratoval je šest
dni v tednu, med poletnimi
počitnicami je bil zaprt.
Otroškega igrišča ni imel,
niti ne dovolj igrač in didaktičnega materiala. Otroci so
zato hodili na sprehode in se
igrali na travnikih. Zaradi
naraščajočih potreb po organiziranem varstvu otrok je
bil v marcu 1973 ob osnovni
šoli odprt novozgrajeni
montažni vrtec za tri oddelke otrok. Bil je eden prvih
vrtcev, ki je ustanovil svet
staršev. Starši so skupaj z zaposlenimi organizirali 14 delovnih akcij na igrišču, kjer
so naredili peskovnik in
igrala iz lesa. Bil je prvi podeželski vrtec, ki je samostojno izvajal tečaj smučanja
za otroke v Strmolu. V tistih
časih je bilo tako, da so vzgojiteljice same v oddelkih vodile vzgojno-izobraževalno
delo, varuhinje so se jim pridružile na sprehodih in kosilu, drugače pa so pomivale
posodo, skrbele za pranje,
likanje in šivanje. V septembru 1979 so v Podružnični

Mineva petdeset let, odkar so v Cerkljah odprli prvi predšolski vzgojno-varstveni oddelek.
šoli Zalog odprli enooddelčni vrtec, v naslednjih letih so
se potrebe po organiziranem
varstvu povečale, zato je bil v
letu 1994 odprt drugi oddelek in v marcu 2010 še tretji.
V šolskem letu 1985/86 je
bila kolektivu vrtca v obeh
enotah dodeljena nagrada
Skupnosti otroškega varstva
Kranj za prizadevno in uspešno sodelovanje s starši in
širšem okoljem, leta 1998 pa
še občinska mala plaketa.
Dne 11. avgusta 1999 so vrtec Kurirček Robi porušili do
tal, ker ni več ustrezal potrebam. Po enoletnem gostovanju v šoli so se jeseni 2001
otroci in strokovni delavci
preselili v novozgrajeni štiri-

TUDI JESEN
ŽIVLJENJA
JE LAHKO
LEPA
socialno varstveni zavod

Erjavšek Zvone, s. p.
Slovenska c. 39, 4207 CERKLJE

Tel.: 04 252 91 30
Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

AVTOKLEPARSTVO
se priporoča
MILAN KRNIČAR s.p
Dvorje 93, 4207 CERKLJE
GSM: 041/331 396
Tel./fax: 04/25 26 750

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

AVTOKLEPARSTVO
se priporoča
MILAN KRNIČAR s.p
Dvorje 93, 4207 CERKLJE

oddelčni sodobno opremljen
vrtec Murenčki pri osnovni
šoli, za organizirano varstvo
otrok drugega starostnega
obdobja. Potrebe pa so se povečale tudi za vpis otrok prvega starostnega obdobja,
zato je bil na občinski praznik, 24. septembra 2010,
odprt prizidek k obstoječemu vrtcu s štirimi oddelki, z
enim od njih za polovično
skupino.
Strokovni delavci vrtca se
zelo dobro zavedamo vloge
svojega poslanstva pri delu
z otroki in njihovimi starši.
Zato z nenehnim izobraževanjem in izmenjavanjem
dobrih praks krepimo strokovne kompetence in nad-

grajujemo vsak svoj profesionalni razvoj. Vsako leto
posebej si prizadevamo
ohranjati certifikat kakovosti za prihodnost vzgoje in
izobraževanja, ki nam je bil
skupaj s šolo dodeljen v letu
2010. Bolj kot to pa nam je
pomembno naše delovanje
v procesu odraščanja otrok,
da bodo odrasli v svobodne,
strpne, spoštljive, delovne
in zadovoljne odrasle in
bodo kos zahtevam časa.
Želimo pa tudi staršem pripravljati varno in prijazno
okolje v partnerskem odnosu. To pa je najboljši prispevek lokalnemu okolju, ki
tako lahko deluje bolj prijazno in zadovoljno.

Dom Taber je začel s svojim delovanjem 28. 9. 2015. Danes Dom Taber nudi
toplino doma 154 stanovalcem, za katere skrbi 77 zaposlenih. Pri tem pa
nismo pozabili tudi na tiste, ki potrebujejo pomoč v domačem okolju. Dom
Taber poleg osnovne dejavnosti, institucionalnega varstva, opravlja tudi
dejavnost pomoč družini na domu ter razvoz kosil. Trenutno v okviru pomoči družini na domu socialne oskrbovalke nudijo pomoč devetim uporabnikom. Z svojo dejavnostjo razvoza kosil na dom pa zagotavljamo starostniku prilagojeno zdravo prehrano, če je potrebno, tudi dietno. Dostava
prehrane na dom je mogoča vsak dan v tednu med 11.30 in 13.30.
V domu se vedno trudimo, da imajo naši stanovalci raznovrstne prireditve. V prvi polovici leta smo imeli kar 33 različnih prireditev, ki so polepšale dan našim stanovalcem. Redno jih obiskujejo tudi številni prostovoljci, ki jim še dodatno obogatijo vsakdan.
Naši stanovalci pa zelo radi posedijo v
domski kavarni, od koder lahko opazujejo naravo in dogajanje v okolici. Pred kavarno smo v letošnjem letu postavili še
vodotesno lamelno pergolo, ki omogoča
prijetno senco. Domska kavarna ponuja
stanovalcem in ostalim obiskovalcem
pestro izbiro pijač, toplih napitkov in
sladkih prigrizkov po ugodnih cenah.
V domu poleg skrbi za stanovalce posebno pozornost namenjamo tudi našim zaposlenim. V okviru promocije zdravja na
delovnem mestu in projekta družini prijazno podjetje vzdržujemo dobre medsebojne odnose.
Ob tej priložnosti se vsem, ki kakorkoli
pripomorejo k dobremu počutju stanovalcev in zaposlenih, lepo zahvaljujemo.

DOM TABER, ŠMARTNO 70, CERKLJE

Pevci Mladinskega pevskega zbora Osnovne šole
Davorina Jenka iz Cerkelj so se v začetku
septembra pod mentorstvom zborovodkinje Irme
Močnik odpravili na gostovanje na Madžarsko.

Foto: Aleš Senožetnik

Pevci na Madžarskem

Kraj druženja in
srečevanja
Irena Zajec
Za nami je lepo poletje in
pred nami lepo šolsko leto. O
tem, da bo šolsko leto lepo,
sem prepričana. Ne verjamem sicer v horoskop ali v
kakršnokoli drugo napovedovanje prihodnosti. Verjamem pa v moč pozitivnega
mišljenja. Če na stvari pogledamo pozitivno, se bodo zgodile lepe. In obratno. Če smo
črnogledi, potem se skoraj
ne more zgoditi drugače kot
slabo. Torej glej na življenje
pozitivno, delaj pozitivno in
zgodile se bodo lepe stvari.
In šolsko leto bo lepo. Prepričana sem o tem. To sicer ne
pomeni, da bomo pozitivno
razmišljali, v redovalnice pa
bodo brez truda letele same
petice pri vseh otrocih. Poleg
pozitivnega pogleda je seveda treba vsak dan narediti
tudi vse, kar je v tvoji in moji
moči, potem pa sva lahko
mirna in ponosna na rezultat, ki je lahko opravljeno
delo v službi, pospravljeno
stanovanje, popravljen avto,
sklenjen posel ali dvojka,
trojka, štirica ali petica v šoli.
Odvisno od tega, kje v življenju je najino mesto.
Ta filozofija se sicer zelo zamaje takrat, ko so ocene nekaterih otrok kljub maksimalno vloženemu trudu in
pozitivnemu mišljenju še
vedno negativne. Na srečo
večina naših otrok še ni do
konca izkoristila teh dveh

možnosti (redno delo in pozitiven odnos) in imajo tukaj
še veliko rezerve. Iz tega ali
onega razloga se jim ne ljubi
delati in potrebujejo samo
kakšno dodatno ali drugačno
»brco v rit«. Morda prav iz
našega centra.
So pa tudi otroci, ki morajo
za pozitiven uspeh zelo veliko delati in velikokrat ne
zmorejo sami, pa naj se še
tako trudijo. Pomagajo jim
starši, stari starši, bratje in
sestre, trudimo pa se tudi na
našem centru. Takšnim otrokom ni lahko, saj nihče ne
želi biti neuspešen.
Otrok, ki prihajajo na DMC
delat nalogo in se učit, je kar
precej, zato tudi vabimo nove
in stare prostovoljce, ki bi jim
pri tem pomagali. Hkrati se
zahvaljujemo tudi vsem tistim, ki ste pomagali v lanskem šolskem letu. Če torej
čutiš, da bi lahko v okviru
učne pomoči pomagal
brcatienkrat tedensko od ene
do dve uri, te vabimo, da se
oglasiš, pokličeš, pišeš, prideš na kavo ... Učno pomoč
izvajamo vse dni v tednu, in
sicer od 13. do 17. ure. Dobrodošli ste vsi prostovoljci. Že
osnovnošolci zelo uspešno
delite svoje znanje z mlajšimi ali z vrstniki, ki jim ne gre
tako zelo dobro, prav tako pa
lahko veliko pomagate tudi
»odrasli«, upokojenci, tisti, ki
ste trenutno brez službe ali je
sploh ne želite, pa bi vseeno
radi kaj koristnega počeli …

Prostovoljstvo ima namreč
zelo koristne stranske učinke. Ni koristno samo za tistega, ki prejema, temveč
tudi za tistega, ki daje. Lahko se ti zgodi, da se boš
odlično počutil, da boš spoznal nove ljudi, da se boš kaj
novega naučil, pridobil pomembne izkušnje za življenje in zaposlitev, lahko boš
celo osebno zrastel (ne boj
se dodatnih centimetrov,
ampak pričakuj duhovno širino). Srednješolci, študenti
in brezposelni lahko dobite
tudi potrdilo za opravljanje
prostovoljnega dela.
Sicer pa je na DMC-ju poleg
učne pomoči še veliko drugih možnosti. Za vsakogar
se najde delo, za vsakogar
nekaj in nekdo in tako pri
nas nihče ne ostane sam.
DMC je kraj odprtih vrat,
prostor srečevanja, pogovora, učenja, medsebojne pomoči. Vsak je dobrodošel in
vsak lahko prispeva svoj kamenček v mozaik centra. Dejavnosti načrtujemo glede na
pobude in potrebe tistih, ki
prihajate k nam. Vedno smo
odprti za nove ideje. Namenjeni smo vsem generacijam
in prav vsakemu posamezniku: otrokom, mladim, odraslim, starim, samskim, poročenim, velikim, majhnim,
suhim, debelim, veselim in
žalostnim … Na ostale pridevnike nimamo vpliva, v
zadnjem primeru pa pri nas
tvegate, da postanete veseli.

HVALA ZA PODPORO MOJI KANDIDATURI

LUKA ŠTUMBERGER, TRNOVLJE 42, CERKLJE; KANDIDAT ZA ŽUPANA

Družinski in mladinski center Cerklje v novem šolskem letu vabi k obisku.

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN

Renault TWINGO
LIMITED SCe 70

Novi Renault CLIO

Novi Renault CAPTUR

LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

ZEN ENERGY TCe 90

Pogodba o dosmrtnem
preživljanju
Odgovarja odvetnica
Beti Vreček Močnik,
odvetniška pisarna
Erzin Potočnik
Bralec ima naslednjo situacijo: Njegova žena že več kot
deset let skrbi za ostarelo
mamo, ki potrebuje stalno
nego in pomoč. Ženina sestra pri skrbi za mamo noče
sodelovati, prav tako zavrača
vsakršen finančni prispevek,
saj žena poleg svoje osebne
pomoči nosi tudi celotno finančno breme oskrbe (občasno plačevanje negovalke,
stroški hrane, zdravstvenih
pripomočkov …). Bralca zanima, na kakšen način bi lahko
žena sedaj, ko je mama še
živa, poskrbela, da bi po njeni
smrti dobila vsaj delno povrnjene stroške oskrbe. Bralca
skrbi, da se bo po smrti
mame zapuščina (mama je
sicer lastnica stanovanja)
enostavno razdelila na dva
dela, ne glede na to, da sestra
ni ničesar prispevala k skrbi
za mamo. Žena se želi izogniti dolgotrajnim sodnim
postopkom po smrti mame.
V gornjem primeru svetujem, da vaša žena z mamo
čim prej sklene pogodbo o
dosmrtnem preživljanju. Takšna pogodba mora biti skle-

njena v notarskem zapisu. S
to pogodbo se bo žena zavezala, da bo za mamo skrbela
do njene smrti, mama pa se
bo zavezala, da bo v zameno
za to na vašo ženo prenesla
lastninsko pravico na svoji
nepremičnini. Zato se pogodba o dosmrtnem preživljanju šteje med odplačne
pogodbe. Izročitev nepremičnine kot tudi prenos lastninske pravice na stanovanju bo odložena do mamine
smrti. V pogodbi o dosmrtnem preživljanju se natančno dogovorite, kakšne so obveznosti vaše žene oziroma
kaj vse sodi pod pojem preživljanje. Po smrti mame bo
vaša žena postala lastnica
nepremičnine oziroma vsega premoženja, ki bo navedeno v pogodbi, in sicer tako,
da bo na podlagi notarskega
zapisa pogodbe o dosmrtnem preživljanju in izpisa iz
matičnega registra o smrti v
zemljiški knjigi predlagala
vknjižbo lastninske pravice
na svoje ime. Do mamine
smrti pa bo ostala lastnica
nepremičnine mama. Za
sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju podpis ženine sestre ni potreben. V
ženinem interesu pa je tudi,
da se v pogodbi istočasno do-

govorite še za prepoved odsvojitve in obremenitve nepremičnine v korist vaše
žene. S tem si bo žena zagotovila, da mama po sklenitvi
pogodbe o dosmrtnem preživljanju nepremičnine ne bo
prenesla na koga drugega.
Premoženje, ki je del pogodbe o dosmrtnem preživljanju, torej stanovanje, ne bo
spadalo v zapuščino mame
po njeni smrti in torej ne bo
predmet dedovanja, saj bo
žena lastninsko pravico na
nepremičnini na svoje ime
lahko vpisala takoj po smrti
mame, torej še pred začetkom zapuščinskega postopka po mami. Nujni dediči,
torej ženina sestra, lahko sicer pogodbo o dosmrtnem
preživljanju izpodbijajo zaradi prikrajšanja nujnega deleža, a le v primeru, da se ugotovi, da je pogodba vsaj delno
neodplačna (darilna). V vašem primeru, ko dejansko
celotno breme preživljanja
nosi vaša žena, in to že vrsto
let, bo tudi v primeru morebitnega izpodbijanja dokaj
jasno, da gre za odplačno pogodbo in ženina sestra po
mojem mnenju pri uveljavljanju nujnega deleža na
nepremičnini ne bi bila
uspešna.

Že za

Že za

9.490 €

Novi Renault MEGANE
LIFE SCe 115

Novi Renault SCENIC
LIFE ENERGY TCe 115

Že za

13.390 €

Že za

9.990 €

14.290 €

Renault KADJAR
ZEN ENERGY TCe 130

Že za

Že za

16.490 €

* velja za vozila iz zaloge

19.990 €

Vaš trgovec
v Cerkljah
navGorenjskem
Vaš
trgovec
Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, d.o.o., CERKLJE
PREŠA,
d.o.o.,
CERKLJE,
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjske
T.: 04/281Slovenska
57 00 I www.rpresa.si
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Objave
SEZNAM OBJAVLJENIH OBČINSKIH PREDPISOV V URADNEM GLASILU SLOVENSKIH OBČIN

od 10. marca 2018 do 27. julija 2018
Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23, 11. maj 2018)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem –
spremembe št. 11 (krajše: SD OPN – št. 11),
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25, 25. maj 2018)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerklje
na Gorenjskem za leto 2017
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23, 11. maj 2018)

Odlok o družinskih prejemkih v občini Cerklje na Gorenjskem
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32, 22. junij 2018)
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Cerklje
na Gorenjskem
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32, 22. junij 2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Cerklje
na Gorenjskem za leto 2018 – Rebalans I.
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23, 11. maj 2018)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem –
spremembe št. 12 (krajše: SD OPN – št. 12)
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25, 25. maj 2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem –
spremembe št. 9 (SD OPN – št. 9)
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23, 11. maj 2018)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem –
spremembe št. 13 (krajše: SD OPN – št. 13)
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25, 25. maj 2018)

Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23, 11. maj 2018)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem –
spremembe št. 14 (krajše: SD OPN – št. 14)
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25, 25. maj 2018)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32, 22. junij 2018)

Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-izobraževalnih
programov v vrtcih na območju občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23, 11. maj 2018)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem –
spremembe št. 15 (krajše: SD OPN – št. 15)
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25, 25. maj 2018)

Sklep o ceni storitve oskrbe s pitno vodo
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32, 22. junij 2018)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem –
spremembe št. 10 (krajše: SD OPN – št. 10)
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23, 11. maj 2018)

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del območja z oznako CR43/4 – A
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25, 25. maj 2018)

Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23, 11. maj 2018)

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 7
za prostorsko ureditev skupnega pomena (križišče v Lahovčah)
(krajše: SD OPN 07)
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23, 11. maj 2018)
Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Cerklje
na Gorenjskem za leto 2018 – Rebalans I.
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23, 11. maj 2018)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerklje
na Gorenjskem za leto 2017
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23, 11. maj 2018)

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje
razvoja gospodarstva in turizma v občini Cerklje na Gorenjskem
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32, 22. junij 2018)
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in socialnih dejavnosti
iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32, 22. junij 2018)

Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32, 22. junij 2018)

Sklep o ceni storitve, povezani z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Občini Cerklje na Gorenjskem
(Uradno glasilo slovenskih občin, Št. 32, 22. junij 2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 – Rebalans II.
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32, 22. junij 2018)

Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu
povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko
sheme pomoči
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36, 13. julij 2018)

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Cerklje
na Gorenjskem za financiranje izdatkov za odpravo posledic
neurja v letu 2018
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32, 22. junij 2018)

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja
socialnih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti iz proračuna
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2018 z dne 27. julij 2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem –
spremembe št. 11 (SD OPN št. 11)
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32, 22. junij 2018)

Objavljeni občinski predpisi so dostopni na spletni strani
Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si in na spletni strani
Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
www.lex-localis.info

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa
servis viličarjev in traktorjev

Jerovšek Primož, s. p.

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

Dan lekarn

ZDRUŽUJEMO ZNANJE

Letošnja strokovna tema ob dnevu slovenskih lekarn,
26. septembru, so izdelki iz zdravilnih rastlin.

ZAPOSLIMO TERENSKEGA
SERVISERJA
za prezračevalno, ogrevalno
in hladilno tehniko
• z vozniškim izpitom B-kategorije,
• aktivnim znanjem slovenskega in pasivnim znanjem
angleškega jezika,
• najmanj IV. ali V. stopnjo izobrazbe tehnične smeri.
Nudimo
• zaposlitev za določen čas s preizkusno dobo treh
mesecev oz. nedoločen čas,
• urejeno delovno okolje,
• strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje,
• stimulativno plačilo.
Kandidate, ki vas delovno mesto zanima in
ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svojo
predstavitev pošljete po e-pošti na naslov
info@t3-tech.si.

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

Ob dnevu slovenskih lekarn bo v lekarnah brezplačno dosegljiva knjižica Izdelki iz zdravilnih rastlin, s podnaslovom O pravilni in varni uporabi zdravil. »Že naše babice in
prababice so za lajšanje blažjih zdravstvenih težav pogosto uporabljale zdravilne rastline in domače izdelke iz
njih. Z razvojem sodobnih zdravil pa je njihov pomen
upadel, še več, nekatere zdravilne rastline so šle celo v
pozabo. Toda zadnja leta se vračajo v naše življenje kot
posledica vračanja k naravnemu oziroma k naravi. V trgovinah in lekarnah najdemo veliko izdelkov iz zdravilnih
rastlin, ponujajo jih tudi različni proizvajalci na spletu.
Marsikdo pa se tudi sam loti nabiranja in priprave izdelkov. Pri nabiranju, izdelovanju, kupovanju in uporabi izdelkov iz zdravilnih rastlin je potrebna previdnost,« je
med drugim v uvodniku knjižice napisala glavna urednica
mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec. Knjižico je izdalo Slovensko farmacevtsko društvo, Sekcija farmacevtov javnih lekarn, s prispevki sodeluje več avtoric s področja farmacevtske stroke.
Knjižica postreže s številnimi koristnimi nasveti o nabiranju,
pripravi, shranjevanju, pravilnem izboru izdelka iz zdravilnih rastlin in primernosti uporabe pri različnih bolezenskih
Vljudno vabljeni v Lekarno Cerklje,
kjer vam poleg naštetega vedno nudijo
tudi prijazen in strokoven nasvet glede
pravilne, varne in racionalne
uporabe zdravil.

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

stanjih in starostnih skupinah. Razdelana je na več poglavij:
Razlika med zdravilom in prehranskim dopolnilom, Izdelki
iz zdravilnih rastlin, Zdravstvene težave, primerne za samozdravljenje z izdelki iz zdravilnih rastlin, Kaj je pomembno, ko se odločate za uporabo izdelkov iz zdravilnih rastlin,
Uporaba izdelkov iz zdravilnih rastlin pri otrocih, nosečnicah in doječih materah, Galenski izdelki ter Nabiranje in izdelava izdelkov iz zdravilnih rastlin doma.
V Gorenjskih lekarnah bodo tudi letos ob dnevu lekarn, 26. septembru, brezplačno izvajali meritve telesne teže in višine, krvnega tlaka ter glukoze v krvi. V
tednu med 24. in 28. septembrom pa bodo brezplačno izvajali tudi storitvi pregled uporabe zdravil (PUZ)
in izdelava osebne kartice zdravil (OKZ). Več o teh storitvah lahko preberete na spletni strani Gorenjskih lekarn
www.gorenjske-lekarne.si ali vprašate v lekarni, kjer so
na voljo tudi informativni lističi s podrobnejšim opisom.
Ob tej priložnosti bodo izdali posebne Lekarniške e-novice iz Gorenjskih lekarn, ki bodo namenjene dnevu slovenskih lekarn in temam o zdravilnih rastlinah.

GORENJSKE LEKARNE, GOSPOSVETSKA 12, KRANJ

www.gorenjskiglas.si

Simon Zupanec, s. p.
Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

T3 TECH D.O.O., TRŽAŠKA CESTA 329, 1000 LJUBLJANA, www.t3-tech.si

WWW.CERKLJE.SI

Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32, 22. junij 2018)
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Zanimivosti

Nova podoba Devskega znamenja
Tistemu, ki znamenju skrbno prisluhne, to – sedaj poživljeno – prav rado zaupa kak drobec svoje zgodbe, če jo poslušalec le zmore in hoče poslušati.
Blaž Močnik
Praprotna Polica – Pri ledini
Devce, južno od Praprotne
Police, v križišču petih poti,
oddavna stoji vaško znamenje. Že ko sem ga pred
mnogimi leti prvič videl, je
bilo postarano, s preperelo
skodlasto streho in spranimi freskami, ki niso bile več
nikomur v čast, tudi upodobljenim svetnikom ne. Kljub
temu da se v omenjeno križišče ne stekajo pomembne
poti, se je poredkoma tam
mimo prizibal rekreativec,
ali pa je kak kmet s traktorjem dvignil cestni prah, sredi med potmi pa je komaj
opazno stalo od časov zdelano znamenje, in prav takšnega smo bili vajeni. Malokdo se je ustavil ob njem,
da bi se zazrl v komaj spoznavne podobe, morda pa se
je našel kdo, ki je pred njimi
celo kaj malega pomolil.
V avgustu tega leta pa je bilo
vse drugače. Neka ženska se
je sukala tam okrog in se
ukvarjala s tisto podrtijo. Od

mimoidočih je marsikomu
zastal korak, da bi pofirbcal,
kaj omenjena počne z našim znamenjem. To je, prej
na robu gozda osamljeno
stoječe, prav nič sramežljivo
stopilo v osredje dogajanja.
In prav je tako, zakaj bi mu
bilo nerodno. Ob skrbni
negi rok zgovorne restavratorke, Tržičanke Katarine
Blaži, si je počasi začelo celiti od časov prizadejane rane.
Po smernicah Zavoda za
varstvo kulturne dediščine
in po načelih svoje stroke seveda, oskrbo pa je priskrbela
cerkljanska občina. Manj ko
je imelo znamenje ran,
uglednejše lice je dobivalo
in bolj pomlajeno.

Kažipot romarjem
Tistemu, ki znamenju skrbno prisluhne, to, sedaj poživljeno, prav rado zaupa kak
drobec svoje zgodbe, če jo
poslušalec le zmore in hoče
poslušati. Meni je zaupalo,
kako je bilo, ko so pred kakimi tremi ali štirimi stoletji,

ne pomni več dobro, kdaj,
Kranjci z vseh strani s prošnjami in zahvalami ali pa
kar tako mrgoleli k Mariji v
Velesovo. Vsa pota so jih
bila polna in neredkoma se
je ta ali oni izgubil. Zato so
nune v Marijini dolini sklenile, da tam, kjer je potrebno, postavijo kažipote, kakršni so bili tedaj v modi, takšne s slikami, saj romarji
večjidel niso znali brati. Enega so tako zgradili ob poti, ki
vodi od Šenčurja proti Vasci,
tam, kjer je odcep proti Praprotni Polici, naprej na Trato in Prehkošter, kamor so
šli zaradi starodavnega, iz
hrasta izraslega milostnega
kipa Device. In ravno njo so
dale nune upodobiti v nišo
znamenja – kažipota na severno stran, da je lahko popotnikom kazala smer, v katero morajo iti, če želijo priti
do nje. Da ji ne bi bilo dolgčas, so dale zraven naslikati
še sveto Marjeto s Trate, kloštrsko Oznanjenje in pa Križanega, kot se za krščansko
deželo spodobi. Niše s podo-

bami so dale umestiti v visok iz kamna zidan kvader,
nad njimi pa so v nadstropje
v manjše niše naselile še štiri evangeliste. Da jim ob
dežju ne bi teklo za vrat, so
dale na zidovje postaviti še
piramidasto strehico s križem na vrhu.

Priča zgodovine
In potem je freska Velesovske Marije z Jezuskom iz
niše leto za letom usmerjala
romarje v Velesovo, k svoji
pravi iz hrasta izrasli milostni podobi, in gledala z znamenja skupaj s sostanovalci,
kako so tekli in se menjali
časi in kako so se menjali
ljudje, ki so hodili mimo.
Nekateri so prišli le enkrat,
druge so uzrli mnogokrat,
ko so desetletja hodili mimo,
potem pa je vsak od njih
prej ali slej prenehal prihajati. Gledala je in se čudila,
kako so od cesarja poslani
ljudje merili deželo in jo risali na velike liste papirja ter
tja vrisali tudi njeno zname-

Restavrirano znamenje v
Praprotni Polici
nje, poslušala govorice mimoidočih, kako so drugi poslanci istega cesarja razhajkali samostan, ki je zgradil
njeno bivališče, in omejevali

romanja, kako so njeno deželo kar trikrat zasedli francoski vojaki, in še marsikaj
je videla, slišala in se vsemu
čudila. Ravno nekako v času
francoskih prekucij so stari
omet na znamenju nakljuvali in čezenj nametali novega, podobar pa je na novo
naslikal svete stanovalce in
okrasje okrog niš. Kasneje
so stavbico še večkrat prenavljali, a podobe so ostale,
gledale svet okrog sebe in se
čudile. Mimo njih so tekli
časi, postajale so vedno bolj
blede in nerazpoznavne in
čemernih obrazov.
Sedaj je k sreči vse drugače,
ker so osvežene, spet pražnje oblečene, zmaj, ki ga
ima sveta Marjeta znova na
verigi, je zopet strašen in
bruha ogenj, Jezusek v naročju Velesovske Marije vnovič radovedno zre v svet, angel ob svetem Matevžu pa se
ponovno hudomušno smehlja. Znamenje se bo zopet
začelo utapljati v čase, postalo bo vedno manj opazno in
potem … Kdo ve?

Lesena gradnja postaja prva izbira
Podjetje Bauta izpod Krvavca s kombinacijo različnih tehnoloških rešitev ustvarja vrhunske lesene objekte, ki zagotavljajo najvišjo
kakovost zdravega bivanja.

Lesena skeletna gradnja ima v Evropi večstoletno
tradicijo, ki jo je sodoben razvoj tehnologije in
materialov razvil do popolnosti. Eno redkih podje
tij, ki se pri nas ukvarja s tovrstnim tipom gradnje
objektov na ključ, je podjetje Bauta. V petnajstih
letih delovanja so v podjetju skeletni sistem grad
nje, ki so ga dobro poznali že naši dedje, nadgra
dili s sodobnimi pristopi in rešitvami.
»S kombinacijo različnih sistemov lesene gradnje
dobimo optimalno rešitev za investitorja. Značil
nost našega sistema je, da že na debelini 34 centi
metrov zunanje stene lahko zagotovimo pasivni
standard brez parnih zapor, naši kupci pa lahko
pridobijo tudi več kot dvajset tisoč evrov nepovra
tnih subvencij s strani Eko sklada. Naši objekti so
zgrajeni iz naravnih materialov, tehnološko so

dobni, energetsko zelo varčni, hkrati pa zagotav
ljajo toplino in domačnost, ki jo lahko ponudi le
les,« o prednostih sodobne lesene gradnje pravi
Andrej Kosec, direktor podjetja Bauta.
Kljub številnim povpraševanjem iz tujine domala
vse objekte izdelajo za stranke v Sloveniji. Kot pra
vi Andrej Kosec, je v Sloveniji vse več naročnikov z
zahtevnimi arhitekturnimi rešitvami, ki cenijo in
želijo obrtniško izpopolnjene izdelke, prilagojene
prav njihovim željam.
Prav močna vpetost v domače, lokalno okolje je
eden od ključnih gradnikov podjetja, čigar zapo
sleni večinoma prihajajo iz občine Cerklje. Prav
tako v podjetju z veseljem vseskozi podpirajo de
lovanje in sodelovanje lokalnih društev in prebi
valcev pri njihovih družbenih aktivnostih.

S kombinacijo različnih tehnoloških rešitev ustrežejo zahtevnim željam kupcev in
uresničijo še tako kompleksne ideje arhitektov.
Že v naslednjih mesecih pa se bodo še močneje
zasidrali tudi v veduto središča Cerkelj. V neposre
dni bližini vaškega jedra bodo predvidoma že le
tos začeli z gradnjo dveh dvostanovanjskih hiš,
kjer si bodo dom na lepi lokaciji lahko ustvarili
nekateri izmed številnih, ki si želijo živeti v eni naj
lepših in najrazvitejših občin v Sloveniji. Čeprav
sta objekta tehnološko in funkcionalno sodobno
zasnovana, pa se bosta z videzom vključevala v
obkrožujočo arhitekturno podobo Cerkelj.
Podjetja Bauta v letošnjem letu uspešno zaključu
je izgradnjo večjega naselja v Mengšu, ki po svoji
zasnovi in z arhitekturno usklajenim videzom
predstavlja zgleden primer med podobnimi pro
jekti v Sloveniji. Po besedah Andreja Kosca pa
podjetje svojo poslovno priložnost vidi v vse ve

čjem razvoju turizma in naložbah, ki bodo na tem
področju sledile. Gradnja z lesom postaja namreč
zaradi številnih prednosti in kvalitete izvedbe vse
bolj priljubljena tudi pri investitorjih v turistične
objekte, še posebej tam, kjer je lesena gradnja tra
dicionalna. V naslednjem letu naj bi najprej gradili
lesen hotelski kompleks v Kranjski Gori, precej
povpraševanja pa je tudi z Bleda.
»Les je trajen in odporen material, če znaš pravilno
ravnati z njim,« zaključi Kosec. Pri podjetju Bauta
skupaj s svojimi sodelavci to zagotovo znajo.

BAUTA D.O.O., VELESOVO 100, CERKLJE NA GORENJSKEM

Sodobna lesena skeletna gradnja zagotavlja toplino in domačnost, hkrati pa so
objekti energetsko samozadostni in ekološki.
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Kultura
Aktivnosti v Liberiusu
Daniela Močnik
Cerklje – Ob 25-letnici delovanja študijskih krožkov pod
okriljem Andragoškega centra Slovenije je spomladi tudi
Klub Liberius z izbranim
gradivom dopolnil razstavo
na Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem Tivoliju.
Študijske krožke vse od začetka delovanja sofinancira
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport s podporo
domačih občin. Soorganizator omenjene razstave je bilo
Ministrstvo za okolje in prostor, ki je dokumentirano
gradivo dopolnilo, kako zaklade narave in kulture ohranjati za prihodnje rodove,
zakaj spoznavati in oživljati
stare modrosti: da bi jih tudi
razumeli in polneje živeli.
Pomladna meseca maj in junij sta namenjena vseslovenski prireditvi Teden vseživljenjskega učenja (TVU),
ki je letos potekal 22. leto
pod okriljem že omenjenega ministrstva in ACS po
vsej državi in onkraj naših

meja. Projekti nudijo kulturo učenja, s katero razvijamo pozitiven odnos do vseh
oblik, različnih vsebin in
poti učenja ter tako prispevamo k uresničevanju načela vseživljenjska učenja.
Ob dnevu Evrope smo doživeli grajski večer ob spominih na pred letom preminulega Janeza Jereba, med vojno prisilno mobiliziranega
in po večletnem trpljenju
23. maja 1948 prispelega v
Buenos Aires. Gosti večera
so bili pokojnikova otroka
Miriam in Janez z družinama, Janezovi sestri, podžupan Miha Zevnik s soprogo,
člani Narobetove družine in
BŠK, sosedje in znanci, ki se
jih je tema resnično dotaknila. Za organizacijo dogodka se zahvaljujem Marini Vidali, za gostoljubje na
Podgoršekovi domačiji pa
Miri in Viktorju Narobetu.
Drugo in tretje srečanje ob
TVU pa smo namenili zdravi prehrani in energijskim
centrom v telesu. Obe delavnici je vodila Marina Vidali.

Likovniki se pripravljajo na jubilej
Darinka Kralj

Cerklje – Tistim, ki smo včlanjeni v Društvo likovnikov Cerklje, ni nikoli dolgčas. Letos je v Sloveniji leto kulturne dediščine, za Cerklje pa je zelo pomembna obletnica Borštnikovega rojstva, zato smo za razstavo naslikali nekaj portretov
Ignacija Borštnika, njegovo hišo v Cerkljah pa tudi portret
njegove žene. Razstava bo do konca oktobra na ogled tudi v
Domu Taber. Drugi del razstave pa je namenjen ohranjanju
starih običajev in kulturne dediščine. Začelo se je novo šolsko leto in prav to bo za naše društvo zelo pomembno, kajti v letu 2019 bomo slavili dvajsetletnico delovanja. Naš
prizadevni član Branko Lozar pripravlja gradivo za zbornik,
ki bo namenjen temu jubileju. Zelo vestno zbira podatke,
zato vem, da bo naše društvo zelo lepo predstavljeno. D. K.

Počastili spomin
na Ignacija Borštnika
V Borštnikovi hiši so s pestrim kulturnim dogajanjem počastili rojstvo velikega igralca.
Aleš Senožetnik
Cerklje – Ob 160. obletnici
rojstva prvega slovenskega
poklicnega dramskega igralca Ignacija Borštnika so v
začetku julija na vrtu pri
igralčevi rojstni hiši v Cerkljah pripravili zanimivo dogajanje.
Slovesnost so začeli z odkritjem obnovljene plošče na
pročelju Borštnikove rojstne
hiše, nadaljevali pa na notranjem dvorišču, kjer je zbrane nagovoril direktor direktorata za ustvarjalnost na
ministrstvu za kulturo Igor
Teršar, ki se je spomnil velikega pomena Ignacija Borštnika za razvoj slovenskega
gledališča. Prav Borštnik je
namreč v slovenski gledališki prostor vpeljal za tisti čas
sodobne prvine dunajske
gledališke šole in prav z
njim se je začela profesionalizacija gledališča pri nas.
»Danes je velik dan za Cerklje, še posebno pa za rojstno hišo Ignacija Borštnika in našo družino. Hvala
torej družini, ki me je podpirala, da sem vztrajal pri
obnovi hiše. Sedem let smo
se borili in danes je izdelek
pred nami,« pa je povedal

Obletnico rojstva Ignacija Borštnika so s pestrim dogajanjem počastili pri igralčevi rojstni
hiši v Cerkljah.
Danijel Novak, predsednik
Kulturnega društva Ignacija Borštnika, ki je organiziralo prireditev, ter skrbnik
Borštnikove hiše, ki veliko
naporov vlaga v to, da bi
hiša zaživela in postala kraj
srečevanja kulturnih vsebin v občini.
Novak je pozval tudi polno
prizorišče obiskovalcev, naj
bodo ponosni na svojega rojaka, ter opozoril na pičla finančna sredstva, ki jih ima

na voljo za vodenje programa v hiši. Hkrati pa se je
zahvalil vsem obrtnikom in
drugim podpornikom, ki
mu stojijo ob strani.
Ob praznovanju pomembnega jubileja so na Borštnikovi domačiji posadili tudi
cepič štiristoletne vinske
trte, dogajanje pa popestrili
z bogatim kulturnim programom, za katerega so poskrbeli člani Godbe Cerklje,
Komornega moškega pev-

skega zbora Davorina Jenka,
KUD Pod Stražo, Folklora
Cerklje, Ansambel Trgovci.
Prireditev sta povezovala
Jože Jerič in Daniela Močnik.
Že oktobra pa v Borštnikovi
hiši pripravljajo prireditev
Od zemlje do žemlje, ki jo
bodo izvedli ob pomoči koroških Slovencev iz Bilčovsa
in skupaj z njimi obudili
običaj peke kruha v kmečki
krušni peči.

»isto je lepo.

Ekološki otoki niso smetišča – nasveti za ravnanje z odpadki

Uredite prejemanje in/ali plačevanje računov: preko e-pošte,
e-računa ali direktne obremenitve računa

V zadnjem času se je povečalo število klicev in opozoril s terena, zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov poleg
ekoloških otokov. V želji, da bi bilo neodgovornega ravnanja z odpadki in nesnage okoli ekoloških otokov čim manj,
smo za uporabnike pripravili nekaj koristnih nasvetov kam lahko odložijo odpadke.

REDNI
Kranj ali izpolnite
obrazec, ki ga najdete na spletni strani
ODVOZ
Komunale Kranj.
Soglasje za direktno obremenitev lahko
ODPADKOV
Namesto klasičnega računa v papirni obliki se lahko odpodpiše zgolj plačnik storitve in pri tem predloži veljavni
Redni odvoz odpadkov se izvaja po urnikih odvoza,
ločite za prejemanje računa preko elektronske pošte.
ki so objavljeni
na zadnji
strani računov,
mesec kartico. O znesku direktne
osebni
dokument
tervsak
bančno
na računu
Prijavite se preko e-naslova info@komunala-kranj.si.
V ali na spletni strani Komunale Kranj.
stenamesečno
obveščeni z računom. Izberete
Ločevanje naobremenitve
domu je razdeljeno
mešane
sporočilu navedete: ime in priimek, šifro kupca, naselje,
komunalne odpadke (zeleni), embalažo (rumeni)
lahko (rjavi
klasični
račun
v papirni obliki ali račun po elektronin biološke odpadke
zabojnik
ali kompostnik).
V zbirne
lahko pripeljete
dodatne
hišnocentre
številko
in e-naslov,
kamor želite prejemati račune.
ski pošti.
količine odpadkov iz gospodinjstev.
EKOLOŠKI OTOKI
Če gospodinjstvo
želite, se vključeno
lahko odločite
Vsako
v sistem za e-račun za komunalne
ravnanja z odpadki, lahko brezplačno odda
v elek
tronski
banki. V svoji e-bančni aplikacidostoritve
1 m³ odpadkov
mesečno,
največ pa
papir
3 m³ na dan (plačljivo).
steklo
plastenke
ji izberite prijavo na e-račun Komunale Kranj. Pri prijavi
pločevinke
navedite sklic zadnje položnice.

ROOF-RR, d.o.o.

CENTRI
PrejemanjeZBIRNI
računov

BimLine
računovodska hiša
Boljši servis. Boljše storitve.
Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

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

ODVOZ

KOSOVNIH
Plačevanje računov

ODPADKOV
Pri plačevanju računa za komunalne storitve Komunale

Ekološki otoki so namenjeni dodatnemu
E-račun
in račun
po elektronski pošti enakovredno nadoločevanju
odpadkov
iz gospodinjstev.
Odpadke vedno odložimo v zabojnik.
meščata račun v papirni obliki. Pomenita pa do okolja prijaOdlaganje poleg zabojnikov je
prepovedano
in kaznivo. in enostavnejše rokovanje za uporabnika.
znejše poslovanje

Vsako gospodinjstvo, ki je uporabnik
Kranj lahko izberete možnost direktne obremenitveZBIRANJE
va- Več informacij
UPORABNIH
lahko dobite na 04 28 11 300 ali na brezplačkomunalnih storitev v: Mestni občini
IZDELKOV
Kranj,
Šenčur,
Naklo
in
Preddvor,
lahko
v
šega plačilnega računa oz. trajnik. Če želite skleniti novo ni telefonski številki 080 35 55, lahko pa vprašanje pošljete
tekočem letu naroči brezplačen odvoz do
Kar je za nekoga odpadek, je za
2 m³
kosovnih odpadkov.
drugega morda
izdelek.na
Prinesite
soglasje
za izvajanje direktnih obremenitev ali spremetudi vuporaben
pisni obliki
info@komunala-kranj.si ali na napredmete, ki bi sicer končali kot odpadek in s
AKCIJA
niti obstoječe, to uredite osebno na sedežu Komunale
predelavoslov
ali obnovo
bodo znova
postalid.uporabni.
Komunala
Kranj,
o. o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
Zbiranje le-teh poteka v sodelovanju s socialnim
ZBIRANJA
podjetjem, Fundacijo Vincenca Drakslerja.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
GIK-2030/18

NEVARNIH
ODPADKOV

Nevarne odpadke lahko oddate v manjših
količinah v okviru akcije zbiranja nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev ali jih pripeljete
v zbirne centre. Oddaja odpadkov je
brezplačna.

POMOČ PRI RAVNANJU
Z ODPADKI

Pri zaščiti zabojnikov (80, 120 in 240 l) pred umazanijo si lahko pomagamo z
biorazgradljivimi vrečkami. Kupite lahko tudi mini zabojnike (7 l) za zbiranje
bioloških odpadkov v gospodinjstvu in biorazgradljive vrečke (7 l). V primeru
občasnega povečanja količin odpadkov lahko pri naši blagajni kupite vrečke
za mešane komunalne odpadke ali odpadno embalažo, označeno z logotipom
Komunale Kranj. Na dan rednega odvoza vrečko odložite poleg zabojnika.

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55

Čisto je lepo.
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Zanimivosti

Za preživetje naroda

KLEPARS T VO IN KR OV S T VO

JENKO

Dogodkov iz druge svetovne vojne so se spomnili na Štefanji Gori in planini Jezerca.

Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 70 10, fax: 04/252 70 11, GSM: 041/647 499

Aleš Senožetnik

Martin Jenko
Praprotna Polica - Cerklje
tel.: 04 / 25 26 120
faks: 04 / 25 26 121
GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net
AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.

Slovesnost na planini Jezerca
štva je odbor v začetku septembra organiziral tudi na
planini Jezerca. Slavnostni
govornik je bil dr. Bojan Potočnik, ki se je spomnil dogodkov iz preteklosti in se
kritično dotaknil aktualnih
dogodkov v državi. Opozoril
je, da smo v Sloveniji ostali
brez kvalitetnega obramb-

jan - Bogo, ki je poudaril: »Ta
naloga je bila ena najbolj plemenitih v korist slovenstva.
To ni bila borba za komunizem ali kolaboracijo s sovjetskim komunizmom. To je
bil boj za preživetje slovenskega naroda.«
Slovesnost in pohod iz B'ča
po poti spomina in tovari-

no-varnostnega sistema in
bil kritičen do ustanavljanja
paravojaških formacij, kakršna je Štajerska varda, ter
podtikanj, da naj bi pri takšni ekstremni formaciji sodelovalo Združenje borcev
za vrednote NOB. Obe slovesnosti so popestrili s kulturnim programom.

Dogajanje Pod lipo
KUD Pod lipo Adergas v jubilejnem, osemdesetem letu delovanja nadaljuje številne aktivnosti.
Janez Kuhar
Adergas – Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas, ki letos praznuje 80-letnico delovanja, je v soboto,
25. avgusta, ob 20. uri organiziralo koncert akustične
skupine Quart Akustika. Zaradi dežja je bil koncert prestavljen v polno dvorano v
Adergasu.
Primož Sirc je o skupini
Quart Akustika povedal:
"Naša akustična skupina
je nastala konec leta 2015
s skupno željo po preigravanju novejših najpopularnejših slovenskih kot
tudi tujih pop skladb v
naši akustični izvedbi. Naš
glasbeni repozitorij pa seveda zapolnjujejo tudi nepogrešljive zimzelene melodije, železni repertoar
najlepših pesmi dalmatin-

Člani skupine Quart Akustika, ki so navdušili občinstvo v
dvorani v Adergasu / Foto: Janez Ribnikar
Zarnik (vokal), Dominik
Snedec (vokal, kitara) in
Miro Hodža (tolkala).
Kmalu se nam je pridružil
še Primož Sirc (bas kitara,
vokal). Za nami je že lepa

skih klap itd. V kratkem
pa se bodo seznamu pridružile tudi avtorske
skladbe, ki so že v nastajanju. V prvi zasedbi smo se
odlično ujeli Petra Maček

vrsta uspešnih nastopov,
veselimo pa se že vseh prihodnjih."
V Adergasu so na prostem,
na dvorišču nekdanjega samostana, uprizorili srednjeveški misterij Theophilus in
Anima, v katerem je sodelovalo štirideset igralcev. V naslovnih vlogah sta nastopila
Rok Rezar in Diana Kuralt,
misterij Theophilus in Anima pa je priredil režiser Silvo Sirc. Na sporedu so bile
štiri ponovitve, le vreme jim
ni bilo naklonjeno. Po ocenah gledalcev je bila igra zanimiva in vredna ogleda. V
društvu razmišljajo, da bi,
če bo igralcem dovoljeval
čas, igro predstavili v odrski
izvedbi na večjih odrih v jesensko-zimskem času! V jubilejnem letu so ob dnevu
državnosti organizirali nočni pohod na Štefanjo goro.

PRIHAJA ČAS
ENERGIJE LEDVIC
Marija Stele

Po tradicionalni kitajski medici (v nadaljevanju TKM) prihaja z
zimo čas energije ledvic in mehurja. Zima se po TKM začne
novembra, ima višek 21. decembra in se konča v začetku februarja. Energija leve ledvice skrbi za tekočine, kot so kri, slina, sluz, solze, pot, torej vse, kar teče v telesu. Energija desne
ledvice pa skrbi za ogenj – torej toploto v telesu – in je tudi
ogenj življenja. Od tega ognja so odvisne vse organske funkcije v telesu, prav tako pa ta ogenj preobraža to energijo v
življenjsko energijo. Torej lahko z lahkoto rečemo, da je energija ledvic rezevoar za vse organe.
Energija ledvic je povezana z STRAHOM, ki je najmočnejše
čustvo, ki nas zablokira in ima največjo moč izmed vseh čustev. Energija ledvic je povezana z vodo in strah pomeni mraz.
Mraz pa zamrzne ves ledvični sistem, kamor spadajo rodila,
kosti, mehur, hormonski sistem, kostni mozeg.
Kako vemo, da imamo premalo energije v sistemu ledvic?
– kronična utrujenost in nespečnost,
–	šibkost ali bolečine v kolenih, kolkih, ramenih, najbolj pa
v križu,
– mrzla stopala ali pa nas stalno zebe,
– v obliki hormonskih motenj,
– slabši sluh, zvonjenje ali šumenje v ušesih,
– pomanjkanje spolnega poželenja,
– suha nožnica,
– težave z rodili – ciste, miomi, polipi na jajčnikih in maternici,
– težave z neplodnostjo,
– težave z menstruacijami – boleče, neredne …
– stalna vnetja mehurja,
– osteoporoza.
Kaj lahko sami naredimo za dvig energije ledvic?
–	da v času zime po TKM (od novembra do februarja) hodimo najkasneje spati ob 21. uri, saj je noč čas ledvic in s tem
damo možnost, da se ledvica regenerirajo,
–	da vsak večer pred spanjem damo noge v toplo vodo vsaj
za 10 minut,
– pijemo čaj za ledvica ali mehur med 16. in 18. uro popoldne,
– z vadbo, ki dovaja energijo v ledvica, mehur in rodila.
Sredi oktobra se začne vadba za dvig energije ledvic, kjer
bo poudarek na vadbi krepitve medeničnih vezi in se priporoča vsem ženskam, ki imajo kakršnekoli težave z maternico, jajčniki, mehurjem ali ledvenim delom hrbtenice.
Vadba je primerna tako za mlade kot starejše ženske in za vse
tiste, ki so že ali pa šele vstopajo v meno.

Kuhinjske stenske obloge Tuš kabine
Nadstreški Drsna vrata Nihajna vrata
Pregradne stene Steklene ograje
Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, Tel.: 04 25 26 580

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

REFLEKSNA

MASAŽA

Ročna limfna drenaža
Akupresurna masaža
Refleksna masaža stopal
Refleksna masaža obraza
Terapevtska masaža hrbta
Terapevtska masaža ramenskega obroča in vratu

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

MARIJA STELE s.p., Ulica 4. oktobra 19, 4207 Cerklje
E-pošta: marija.stele@siol.net, GSM: 070 832 042

JMJ D.O.O., PRAPROTNA POLICA 23, CERKLJE

Štefanja Gora, Jezerca – Območni odbor Združenja borcev za vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem je v preteklih tednih organiziral dve
proslavi v spomin na dogodke, ki so se na cerkljanskem
območju dogajali v času
druge svetovne vojne.
Avgusta je na pri lovskem
domu na Štefanji Gori potekala spominska slovesnost,
na kateri so obudili spomin
na leto 1942, ko je v napadu
padlo 13 borcev Druge grupe
odredov in trije borci Krvavške čete – Jože Grilc, Tone
Vrhovnik in Janez Koselj.
Organizirali so tudi pohod
po poti spomina in tovarištva
v Spominski park tovarištva
Davovec, kjer so pri spomeniku na Brezovici položili venec. Zbrane na slovesnosti je
prek pisma nagovoril eden
od še živečih borcev druge
grupe odredov, Božidar Gor-
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Šport
Novo šolsko leto
cerkljanskih karateistov

Preboj med najboljše
Cerkljanski atleti razveseljujejo z ducatom medalj z državnih prvenstev in reprezentančnim dresom
Lucije Kropar.

Predstavniki Karate kluba Cerklje na Festu po rokovem

Blaž Filipič
Cerklje – Že pred koncem
zadnjega poletnega meseca
smo se odzvali na povabilo
organizatorjev Festa po rokovem in se z veseljem pridružili prireditvi. Navkljub
muhastemu in deževnemu
vremenu se je dogodek vseeno odvil. Zaradi vremena
smo bili sicer pod streho v
dvorani, a nas to ni oviralo
pri naših delavnicah, kjer
smo družinam, ki jih vreme
ni odvrnilo od obiska, predstavili naš klub in trening
Sankukai karateja za otroke.
V septembru smo v našem
klubu že začeli s treningi karateja ter vpisom v obe zače-

tni skupini. Predšolski otroci
in prvi razredi obiskujejo
malo šolo karateja, ki poteka
od 17. ure do 17.45 ure vsak
torek. Starejši otroci in mladostniki pa trenirajo ob torkih od 17.45 do 18.30, ob četrtkih pa 17. ure do 17.45. Ob
teh urah nas v septembru
lahko tudi obiščete v mali telovadnici z ogledali, znotraj
športne dvorane v Cerkljah
ter se udeležite našega treninga. Tistim, ki boste med
nami tako uživali, da boste
želeli to še večkrat ponoviti,
pa v tem času omogočamo
tudi vpis v naš klub. Več informacij o treningu dobite
pri trenerju Blažu Filipiču in
na spletni strani kluba.

Junaki Krvavca
Janez Kuhar
Krvavec – V nedeljo, 23.
septembra, bo v Brunarici
Sonček na Krvavcu potekala zaključna prireditev s podelitvijo nagrad za člane
minule, tretje celoletne rekreativne akcije Junaki Krvavca, ki je bila zaključena
22. septembra letos. Namenjena je bila vsem ljubiteljem rekreacije, Krvavca,
prelepe narave, dobre druž-

be in prijateljstva. Kot so
pojasnili organizatorji, Turistična kmetija in okrepčevalnica Brunarica Sonček
na Krvavcu, je v letošnji akciji sodelovalo 38 članov, ki
so dosegli zahtevni razpisni pogoj, torej 52 zabeleženih vzponov na Krvavec, ter
s tem osvojili naziv junaka
Krvavca. Nova, četrta akcija
bo trajala od 23. septembra
letos do 21. septembra prihodnje leto.

Cerklje – Cerkljanski atleti
se približujejo zaključku
uspešne sezone, ki je izjemna ne samo po številu
osvojenih medalj na državnih prvenstvih, ampak tudi
zaradi preboja prve tekmovalke Atletskega kluba Cerklje Lucije Kropar v reprezentančno ekipo.
Lucija je na državnem prvenstvu za mlajše mladinke
presenetila slovenski tekaški
vrh, kjer je z rezultatom
2:15,45 za las zgrešila normo
za evropsko prvenstvo v kategoriji U18. Da gre za talentirano tekačico, je dokazovala iz tekme v tekmo in konkurenco premagovala tudi v
krajših tekaških disciplinah.
Lucija pa je le del vse boljše
cerkljanske ekipe atletov. Po

Foto: Atletska šola Rožle Prezelj

Foto: Karate klub Cerklje

Nika Brežnik

Tjaša Maradin, Lucija Kropar, Brina Fučka, Eva Rosulnik
medaljah so na državnem
prvenstvu segli tudi Tjaša
Maradin, Eva Boltežar, Eva
Rosulnik, Maja Boltežar,

Tinkara Janežič, Živa Jerič
in Zala Ravnikar. Starejša
dekleta se zdaj že več let zapored uvrščajo med najbolj-

še v državi, mlajši, Živa in
Zala, pa sta s tretjim mestom v ekipnem mnogoboju
dokazali, da sta vsestranski
atletinji, kar je najboljša popotnica za v prihodnje.
Pred zaključkom sezone
atlete v kategorijah U16,
U14 in U12 čaka še državno
prvenstvo v posamičnih nastopih. Ostali so z nastopi
zaključili in se bodo začeli
pripravljati na novo sezono.
Z novo sezono bodo otroci
začeli s prvim oktobrom, natančneje z dnevom odprtih
vrat, ki bo potekal v Športni
dvorani Osnovne šole Davorina Jenka in bo namenjen
vsem otrokom in mladostnikom, ki bi radi spoznali
atletski trening, in tudi tistim, ki jim je gibanje le zabava in osnova za zdrav razvoj.

Prvi spominski pohod

Jezdili skozi tri občine

Janez Kuhar

Janez Kuhar

Cerklje – Pohodniška sekcija Društva upokojencev Cerklje
na Gorenjskem, ki jo vodi Lado Rupar, vsako leto pripravi
osem pohodov po Sloveniji. Tako so v mesecu juliju organizirali pohod na Krvavec in ga poimenovali Prvi spominski
pohod Pavle Dolinar, v spomin na prezgodaj umrlo aktivno
članico Društva upokojencev (DU) Cerklje. Pohod naj bi postal tradicionalen. Pohodniki so se zbrali zjutraj pred Domom AMD Cerklje. Pavla Dolinar je bila veliko let članica
nadzornega odbora DU Cerklje in vedno pripravljena pomagati pri društvenih aktivnostih, ki jih v Cerkljah ni malo, še
posebej je z veseljem sodelovala na tradicionalnih srečanjih
sosednjih DU z naslovom Skupaj imamo se fletno. Pohodov
se redno udeležuje do 15 pohodnikov, med njimi tudi 82-letni Franc Dolinar iz Poženika. J. Ku.

Cerklje – Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je v soboto, 7.
julija, organiziralo 21. Pohod krvavške konjenice, ki se ga je
udeležilo 119 konjenikov. Med njimi je bilo tudi 36 deklet ter
14 kočijažev z različnih koncev Slovenije. Že dan prej, v petek, so člani Konjeniškega društva Krvavec Cerklje položili
venec in prižgali sveče k spominskemu obeležju v Poženiku,
kjer je pred trinajstimi leti tragično preminil mladi udeleženec konjenice, Davorin Čeh iz Spuhlje pri Ptuju. Pred začetkom 21. Pohoda krvavške konjenice, ki jo je vodil Janez Glastovec, je pred nogometnim centrom Velesovo udeležence
pozdravil stotnik Darko Kepic in vsem zaželel srečno in varno pot. Dvaintrideset kilometrov dolga pot je udeležence
vodila od nogometnega centra v Velesovem skozi Praprotno
Polico do Fazanerije, skozi Cerklje in mimo Šmartnega, po
obronkih gozdov do Viševce in Vrhovja ter Tunjic v kamniški
občini, kjer so se okrepčali, konji pa odpočili. Od tod so pot
nadaljevali skozi Komendsko Dobravo v občini Komenda do
Zaloga ter skozi Zgornji Brnik in mimo Fazanerije na cilj v
Velesovo, kjer je bilo v Baru Kantina tudi družabno srečanje.
Pohvale so organizatorjem izrekli konjeniki iz Gorenjske,
Štajerske, Velikih Blok, Novega mesta, Šentjerneja, Grosupljega in Primorske. Najmlajši udeleženec letošnje konjenice v Cerkljah je bil triletni Mark Koščak, ki ga je na konjenico
pripeljal dedi Silvo, najstarejši pa 87-letni Janez Kalan iz
Šenčurja. J. Ku.

Turnir in tekmi v Adergasu
Aleš Senožetnik

Adergas – Športno društvo Adergas jutri, v sobotoo, 22.
septembra ob 16. uri, vabi na tekmo v malem nogometu, ki
bo potekala na nogometnem igrišču v Adergasu. Prav tako
jutri, a uro kasneje, pa bo društvo na igrišču v vasi organiziralo tudi košarkarski turnir v metu trojk. V nedeljo ob 16.
uri pa bo na igrišču v Adergasu potekala še tekma v odbojki. A.Se.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

75

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

LET

Franc Zorman
Praprotna Polica 18
4207 Cerklje na Gorenjskem

Zalog 55, Cerklje na Gorenjskem

Slovenski in tuji TV programi s Krvavca
in Limbarske gore. Brezžično do objekta!
- TV od 15 €/mes., INTERNET od 13 €/mes., MOB. TEL. od 5 €/mes.
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
- INTERNET in IPTV signal tudi z Lubnika, kamniškega gradu, Ambroža,
Velike Planine, Zg. Javoršice, PD Moravče, Lukovice, Slivne,...

www.zvezdatv.si
www.gorosan.com

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

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

Ribogojnica
Mlada
govedina
Kisla repa in
kislo zelje

Kmetija Pr' Kral, Grad 13, Cerklje
Tel: 04-25-22-267
Mobi: 041-506-234, Avguštin
031-479-801, Helena

AVGUŠTIN VERBIČ - N. D. D. K.

www.sodnik.si

Agropromet d.o.o.

GSM: 031 760 594
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Šport, gasilci

Hu ar
ZOBOZDRAVSTVO

Pred začetkom tekmovalne sezone so rokometaši v Cerkljah organizirali pripravljalni turnir.
Aleš Senožetnik
Cerklje – V soboto, 15. septembra, je v okviru praznovanja občinskega praznika
Občine Cerklje na Gorenjskem potekal pripravljalni
turnir članskih ekip pred začetkom državnega prvenstva
v drugi državni rokometni
ligi za moške. Tekma med
ekipama Cerklje/Radovljica
in Alples Železniki se je
končala s 27:17, Grosupeljski rokometaši so premagali
Alples iz Železnikov z 29:14,
v tekmi med Grosupeljskimi rokometaši in rokometaši Cerklje/Radovljica pa je
bil končni rezultat 31:22.
S prvenstvom pa je ta dan
začela tudi selekcija starejših dečkov letnika 2004 in
2005 in zabeležila dve zmagi. Starejši dečki B letnika
2005 so ugnali Radovljico s
24:20, starejši dečki A letnika 2004 pa Alples z 32:27.
Rokometaši cerkljanskega
kluba so septembra skupaj z
novim šolskim letom začeli
s treningi in tekmovalno sezono. Za dečke od prvega do
tretjega razreda bodo oktobra organizirali šolo mini

Maruša Humar, dr. dent. med.
040 567 301

DELOVNI ČAS:
Torek: 7.00 – 13.30
Sreda: 13.00 – 20.00
Po dogovoru

zobozdravstvo.humar@gmail.com

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur. V prostorih MOS-DENT zobna ordinacija d.o.o.

Selekcija starejših dečkov letnika 2004 in 2005 s trenerko Pegi Berce / Foto: Rokometni klub Cerklje
rokometa. Klub bo z mini
rokometom deloval tudi na
osnovnih šolah v Preddvoru,
Vodicah in na Osnovni šoli
Marije Vere v Kamniku. V
svoje vrste pa vabijo tudi
ostale osnovnošolce.
"Priprave na novo sezono so
se začele takoj po zaključku
pretekle sezone, ko je bilo
treba najprej dodatno pridobiti strokovni kader, ki bo

deloval in vodil treninge posameznih selekcij v klubu.
Tako bo mini rokomet dečki
in deklice na OŠ Davorina
Jenka v Cerkljah in podružnični šoli v Zalogu deloval
pod strokovnim vodstvom
naših trenerjev. Selekciji
mlajših dečkov A in B bo
treniral Matija Mušič, selekcijo starejših dečkov letnik
2004/2005 bosta trenirala

Jure Zaplotnik in Pegi Berce, v mladinski in članski
selekciji pa bo glavna trenerka Pegi Berce s pomočnikom Goranom Debelakom,"
pojasnjujejo v klubu.
Starejši dečki so s tekmovanjem začeli v soboto, 15. septembra, mlajši dečki, mladinci in člani pa v tekmovalno sezono vstopajo v soboto,
6. oktobra.

Zapihal je nov veter

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

www.pogrebnik.si

Nogometni klub Velesovo Cerklje v pričakovanju pokritega igiršča z optimizmom pričakuje prihodnje
izzive. Sodelovali bodo tudi s sosednjim klubom iz Šenčurja.
Ivo Korošec
Velesovo – Nogometni klub
Velesovo Cerklje je uspešno
zaključil spomladanski del
tekmovanja. Ob koncu sezone je klub organiziral družabni zaključek, kjer je bilo
staršem in simpatizerjem
kluba predstavljeno delovanje mlajših selekcij in delovanje samega kluba.
Konec junija smo zaključili
tudi akcijo Značka mladega
nogometaša, ki je med najmlajšimi nogometaši naletela na zelo lep odziv. V njej
je namreč sodelovalo več kot
štirideset otrok vseh starostnih kategorij. Nekateri od
njih so že stalni člani našega
kluba, za ostale pa upamo,

da se nam bodo pridružili v
novi sezoni.
V času šolskih počitnic smo
nadaljevali z vsakoletno tradicijo in vsem otrokom
omogočili brezplačne počitniške nogometne urice, ki
so se dvakrat tedensko odvijale v nogometnem centru
Velesovo.
Glede na kadrovske težave,
ki smo jih imeli s trenerji v
pretekli sezoni, se je klub odločil za novo strategijo in v ta
namen v klub privabil trenerja z dolgoletnimi trenerskimi
izkušnjami pri delu z najmlajšimi. Jaka Kristan, ki je v
preteklih letih že deloval v
klubih NK Šenčur, NK Ilirija,
NK Vrhnika in NK Žiri, bo v
prihodnje delo v klubu opra-

vljal profesionalno. Zadolžen
bo za vodenje vseh mlajših
klubskih selekcij ter za organizacijo nogometnih krožkov v osnovni šoli in tudi v
obeh cerkljanskih vrtcih.
V prihajajoči sezoni bomo
sodelovali s sosednjim Nogometnim klubom Šenčur
in se dogovorili za tesnejše
sodelovanje med kluboma.
Tako smo združili moči pri
starostnih kategorijah od
U12 do U15 z namenom, da
omogočimo otrokom nemoten vadbeni in tekmovalni
ritem in jim s tem omogočimo, namesto računalnikov
in televizije, vztrajanje pri
nogometni igri.
Predvsem pa smo v klubu
navdušeni nad bodočo pri-

dobitvijo v našem nogometnem centru, in sicer pokritim nogometnim igriščem z
umetno travo, ki bo vsem
našim selekcijam omogočalo odlične pogoje za vadbo
skozi celotno sezono. To bo
eden najmodernejših tovrstnih objektov v Sloveniji in
vsi že prav nestrpno pričakujemo, da ga bomo dobili v
uporabo. Prav to nas navdaja z velikim optimizmom ter
nam daje še večji zagon in
upanje, da se bo nogomet
po nekaj kriznih letih zopet
vrnil v Velesovo. Poudariti
pa je treba, da vsega tega ne
bi bilo brez pomoči in razumevanja župana, občine ter
zvestih sponzorjev in donatorjev našega kluba.

Stkali prijateljske vezi
Janez Kuhar
Zgornji Brnik – Gasilci Prostovoljnih gasilskih društev
Vipava in Zgornji Brnik
prijateljske stike ohranjajo
že 22 let. Prvič so se gasilci
obeh društev srečali 1996.
leta na memorialnem tekmovanju Jožeta Žunkoviča,

na tekmovanje starih ročnih brizgaln v Šoštanju, v
spomin na znanega gasilskega častnika in velikega
strokovnjaka za motorne
brizgalne. Lani septembra
so vipavski gasilci praznovali 140-letnico delovanja
društva, zgornjebrniški gasilci pa 16. junija letos

110-letnico društva. Jubileja
na Brniku so se udeležili
tudi gasilci iz Vipave, ki so
prijateljem z Zgornjega Brnika na posebni slovesnosti
po gasilski paradi izročili
spominsko darilo. Sliko Vipave in sod njihovega, domačega vina jim je izročil
Alojz Peljhan iz pobratene-

ga gasilskega društva Vipava. Za darilo se jim je zahvalil predsednik PGD
Zgornji Brnik Aleš Jenko.
Ob stoletnici gasilstva na
Zgornjem Brniku so vipavski gasilci navdušili številne zbrane na slovesnosti s
postavitvijo treh prostostoječih visokih lestev.

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE
Brane Dolinar
Poženik 2, 4207 Cerklje, tel.: (04) 252 70 30

Maruša Humar s.p., Zalog pri Cerkljah 46, Cerklje

Turnir pred sezono

Vsak nasmeh je lahko zdrav nasmeh
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Prireditve
September, oktober 2018
Sprej em am o obl ač il a za kem ičn o čišč en je.
Per em o tudi odej e, gos tins ko per il o in vse vrs te zav es.

PETEK, 21. september, ob 19. uri
Osrednja občinska slovesnost, Kulturni hram Ignacija
Borštnika Cerklje
Organizator Občina Cerklje na Gorenjskem

PETEK, 21. september, ob 19. uri
Večerja na zajli, Kabinska žičnica Krvavec
Organizator Gostilna Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof

SOBOTA, 22. september, ob 10. uri
Rokometni turnir mlajših dečkov, Večnamenska športna
dvorana v Cerkljah

d.o.o

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

Organizator Rokometni klub Cerklje

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

SOBOTA, 22. september, ob 16. uri
Tekma v malem nogometu, nogometno igrišče v Adergasu
Organizator Športno društvo Adergas

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
Apno 70, Cerklje na Gorenjskem

SOBOTA, 22. september, ob 17. uri
Turnir v metu trojk, igrišče v Adergasu
Organizator Športno društvo Adergas

T: 051/393 504
E: jure.grilc@gmail.com

NEDELJA, 23. september, ob 10. uri
Košarkarska tekma za DP pionirji U15, Večnamenska
športna dvorana Cerklje
Organizator Športno društvo Krvavec

Ugodno vam ponujamo:

NEDELJA, 23. september, ob 11. uri
Zaključek celoletne akcije Junaki Krvavca,
Brunarica Sonček na Krvavcu

vse vrste zemeljskih izkopov
urejanje kanalizacij, dvorišč in okolice
posek, spravilo in odkup lesa

Organizator Brunarica Sonček

NEDELJA, 23. september, ob 14.30
Košarkarski turnir člani,
Večnamenska športna dvorana Cerklje
Organizator Športno društvo Krvavec

NEDELJA, 23. september, ob 16. uri
Tekma v odbojki, igrišče v Adergasu

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje
Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

Organizator Športno društvo Adergas

NEDELJA, 23. september, ob 17. uri
Otroška predstava Žogica Marogica,
Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Organizator Zabavno je, zavod za kulturne prireditve

PONEDELJEK, 24. september, ob 15. uri
Brezplačne inštrukcije iz matematike,
Petrovčeva hiša v Cerkljah
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

ČETRTEK, 27. september, ob 9. uri
Umovadba za starejše, Petrovčeva hiša v Cerkljah
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

PETEK, 28. september, ob 10. uri
Urejanje parka, Dom Taber v Šmartnem

Kern Matilda s.p.

Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

Trg Davorina Jenka 9
4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21
Delovni čas: od 6. do 22. ure
vse dni v tednu

PETEK, 28. september, ob 19.30
19.30 Košarkarski turnir generacij ŠD Krvavec,
Večnamenska športna dvorana Cerklje
Organizator Športno društvo Krvavec

SOBOTA, 29. september, ob 10. uri
Rokometna tekma za DP st. dečki B,
Večnamenska športna dvorana Cerklje
SOBOTA, 29. september, ob 11.30
Rokometna tekma za DP st. dečki A,
Večnamenska športna dvorana Cerklje
Organizator Rokometni klub Cerklje

SOBOTA, 29. september, ob 13.30
Košarkarska tekma za DP kadeti U17,
Večnamenska športna dvorana Cerklje
Organizator Športno društvo Krvavec

SOBOTA, 29. september, ob 19. uri
2. državna rokometna liga,
Večnamenska športna dvorana Cerklje
Organizator Rokometni klub Cerklje

NEDELJA, 30. september, ob 9. uri
Košarkarski turnir najmlajši U11,
Večnamenska športna dvorana Cerklje
Organizator Športno društvo Krvavec

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
www.geodetske-storitve.com

NEDELJA, 30. september, ob 13. uri
Košarkarska tekma za DP pionirji U15,
Večnamenska športna dvorana Cerklje
Organizator Športno društvo Krvavec

NEDELJA, 30. september, ob 15. uri
15.00 Košarkarska tekma za DP mladinci U19,
Večnamenska športna dvorana Cerklje
Organizator Športno društvo Krvavec

PONEDELJEK, 1. oktober, ob 19. uri
Beremo skupaj, Bar Kern v Cerkljah
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

TOREK, 2. oktober, ob 7. uri
Krvodajalska akcija, Večnamenska športna dvorana Cerklje
Organizator Rdeči križ Cerklje

TOREK, 2. oktober, ob 8. uri
Pohodni izlet po vaseh Občine Cerklje (Cerklje–Grad–
Adergas–Praprotna Polica–Cerklje), zbor pred AMD Cerklje
Organizator Društvo upokojencev Cerklje

SOBOTA, 6. oktober, ob 10. uri
Otroška predstava Nogavička in gusar Val, Kulturni hram
Ignacija Borštnika v Cerkljah
Organizator Zabavno je, zavod za kulturne prireditve

SOBOTA, 6. oktober, ob 14. uri
Dan Odprtih vrat PGD Cerklje, Gasilski dom v Cerkljah
Organizator Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje

NEDELJA, 7. oktober, ob 9. uri
Blagoslov obnovljene župnijske dvorane,
župnijska cerkev v Cerkljah
Organizator Župnija Cerklje

NEDELJA, 7. oktober, od 10. do 18. ure
Dan odprtih vrat Borštnikove hiše,
Rojstna hiša Ignacija Borštnika v Cerkljah
Organizator Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje

NEDELJA, 7. oktober, ob 9.30
Muzikal Briljantina, Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah
Organizator Planet dogodkov

TOREK, 9. oktober, ob 8. uri
Kolesarski izlet po mejnih vaseh Občine Cerklje (37 km),
zbor pred AMD Cerklje
Organizator Društvo upokojencev Cerklje

TOREK, 16. oktober, ob 8. uri
Planinski izlet Goli vrh (4 ure, 1787 n. m., z Jezerskega), zbor
pred AMD Cerklje
Organizator Društvo upokojencev Cerklje

TOREK, 16. oktober, ob 16.30
Tombola, Petrovčeva hiša v Cerkljah
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

SREDA, 17. oktober, ob 17. uri
Risanje mandal – način sproščanja,
Petrovčeva hiša v Cerkljah
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

SOBOTA, 20. oktober, ob 10. uri
Humanitarna prireditev bolnikov z osteoporozo,
Večnamenska športna dvorana v Cerkljah
Organizator Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije

NEDELJA, 21. oktober, ob 11. uri
Gamsi in osli pri Viženčarju, pri Viženčarju na Krvavcu
Organizator Eko turizem Viženčar

ČETRTEK, 25. oktober, ob 9. uri
Umovadba za starejše, Petrovčeva hiša v Cerkljah
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

ČETRTEK, 25. oktober, ob 20. uri
Predstava gledališkega abonmaja: Petelinji zajtrk, Kulturni
hram Ignacija Borštnika v Cerkljah
Organizator Smejmo se, zavod za kulturne dejavnosti

PETEK, 26. oktober, ob 10. uri
Urejanje parka, Dom Taber v Šmartnem
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

SOBOTA, 27. oktober, ob 19. uri
Naj pridelek 2018, Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje
Organizator Občina Cerklje na Gorenjskem

SOBOTA, 27. oktober, ob 19. uri
Koncert klasične glasbe Šenturškega okteta z gosti, cerkev
svetega Urha na Šenturški Gori
Organizator Kulturo društvo Šenturška Gora

PONEDELJEK, 29.–SREDA, 31. oktober, ob 9. uri
Mednarodno košarkarsko tekmovanje pionirjev U15 za pokal
Cerklje 2018, Večnamenska športna dvorana Cerklje
Organizator Športno društvo Krvavec

SREDA, 31. oktober, ob 11. uri
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve, pri osrednjem
spomeniku NOB Cerklje
Organizator Občinska organizacija združenja borcev za vrednote
NOB Cerklje na Gorenjskem
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Zanimivosti

Blagoslov v Lahovčah
V zadnjih letih je bila cerkev sv. Florjana v Lahovčah deležna temeljite prenove.
Janez Kuhar
Lahovče – V nedeljo, 9. septembra, ko podružnica sv.
Florijana v Lahovčah praznuje praznik blagoslovitve,
je bila sveta maša z blagoslovom obnovitvenih del, ki jo
je daroval ljubljanski škof

dr. Anton Jamnik ob somaševanju cerkljanskega župnika mag. Jerneja Marenka
in prelata Stanislava Zidarja. V pridigi se je škof zahvalil velikim dobrotnikom Lahovč in iz okoliških krajev.
V zadnjih nekaj letih je bila
cerkev temeljito obnovljena.

Letos pa so obnovili streho
župnišča, strelovod na podružnični cerkvi sv. Florijana in pridobili nov parkirni
prostor. Prelat Stanislav Zidar se je zahvalil dr. Jamniku in župniku Jerneju Marenku za vso podporo in razumevanje ter zgledno so-

Srečanje sorodnikov
Na srečanju rodbine Vrhovnik se je zbralo okoli sto petdeset sorodnikov.
Janez Kuhar
Ravne pod Krvavcem – Dandanes, v tem hitrem tempu
življenja, ko tudi po lastni
krivdi nimamo časa za druženja s prijatelji, znanci in
celo s svojci, je vsako družabno in družinsko srečanje
prav lepo doživetje. In tako
se je nadvse prijetno srečanje potomcev rodbine Vr-

hovnik prvič odvijalo minulo soboto, na kmetiji Vrhovnik v Ravnah pod Krvavcem,
kjer so se v soboto, 1. septembra, na domačiji Franceta in Marinke Vrhovnik prvič
srečale tri generacije sorodnikov rodbine Vrhovnik.
Na srečanje so se pripravljali
več mesecev, kljub slabemu
vremenu pa se ga je udeležilo 150 sorodnikov, ki so prišli

iz različnih koncev Slovenije. Srečanje se je začelo na
domačiji Vrhovnik na Ravnah, nadaljevalo pa s sveto
mašo za vse pokojne Vrhovnikove, ki jo je daroval župnik Edi Strouhal, ki upravlja župniji Tunjice in Šenturška Gora. Za hrano in pijačo so poskrbeli v Cateringu
Gitadela iz Kranja, za prijetno vzdušje pa ansambel Ve-

delovanje. Zahvalil pa se je
tudi pritrkovalcem, pevcem
Mešanega pevskega zbora iz
Lahovč, narodnim nošam,
ključarjema, ministrantom
in možem, ki so pripravili
prostor za parkiranje vozil.
Dobrote pa so pripravile gospodinje iz Lahovč.

seli Gorenjci. Vsakdo se je že
zagotovo kdaj vprašal, kdo so
njegovi predniki in kam segajo njegove družinske korenine. Priimek daje svojevrsten pečat naši osebnosti,
globoko v sebi nosi zelo močan pomen ter razkriva človeka, čeprav se tega premalokrat zavedamo. Miha Vrhovnik je izdelal družinsko drevo, v katerem so vpisani podatki petih generacij. V soboto pa so družinsko drevo še
dopolnili. Ob slovesu so
sklenili, da se ponovno srečajo čez tri leta, ključ za organizacijo srečanja pa so zaupali sorodniku Klemenu Logarju s Suhe pri Kranju.

Zunanja podoba obnovljene cerkve / Foto: Janez Kuhar

Obletnica obnove koče
Janez Kuhar

Kriška planina – Pašna skupnost Kriška planina je pred devetimi leti pod vodstvom takratnega predsednika Franca
Močnika iz Stiške vasi popolnoma obnovila pastirsko kočo,
ki jo je nato na veliki šmaren blagoslovil župnik Pavel Krt.
Od takrat vsako leto 15. avgusta, ob obletnici blagoslovitve
koče, organizirajo srečanje in sveto mašo. Letos se ga je
udeležilo več kot sto štirideset ljudi. Mašo je daroval župnik
Edi Strouhal. Bogoslužje in obletnico pastirske koče na Planini Koren so polepšali pevci Šenturškega okteta. Po maši
so člani pašne skupnosti Kriška planina, ki jo s pastirjem
Markom Kuharjem vodi Franc Vrhovnik, pripravili golaž, pohodnikom pa so postregli tudi s pecivom in napitki. J. Ku.

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si
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Skupinska fotografija udeležencev srečanja / Foto: arhiv družine Vrhovnik

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

NUDIMO VAM
LONČNICE
REZANO CVETJE
VSE ZA POROKO
ŠOPKE
ŽALNI PROGRAM
ARANŽIRANJE

 ADRUŽNA CVETLIČARNA
Z
V CERKLJAH ODPRTA TUDI

31. OKTOBRA

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

NOVO V DOMAČEM KOTIČKU

www.gorenjskiglas.si

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

KRUH in PEKOVSKI IZDELKI

SLADKOR
KRISTALNI –
ZELO
UGODNO

MEŠANA DRVA
in PELETI
PREDSEZONSKE CENE

 AKCIJA! SEMENSKA ŽITA IN MINERALNA
GNOJILA ŽE NA ZALOGI
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glas izpod krvavca
V Cerkljah zapeli, zaplesali
in zaukali
31. stran
Društvo likovnikov Cerklje
je pripravilo tudi razstavo
svojih slik na temo Ivana
Cankarja in kulturne dediščine. Kot je pojasnil Tomaž
Tolar, je Fest po rokovem
vrhunec poletnega dogajanja, ki napove prihod šole,
hkrati je namignil, da si na-

slednje leto lahko obetamo
tridnevno prireditev.
V okviru Rokovega sejma je
potekal tudi folklorni festival
z naslovom Zapojem, zaukam, dekleta zasukam …, ki
ga je organiziralo Kulturno
društvo Folklora Cerklje.
Strokovni vodja društva Brane Šmid pravi, da je Rokov
semenj tradicija, ki se ne

sme pozabiti, saj je sejem
predstavljal v življenju njihovih prednikov pomemben
družaben in gospodarski dogodek. Na festivalu so se
predstavile folklorne skupine iz Cerkelj, Šenčurja in
Kamnika, preddvorska skupina pa je žal odpovedala
obisk. Nastopila je tudi Godba Cerklje in sekcija naro-

Na ogled so bile slike slikarjev Društva likovnikov Cerklje, ki so slikali na temo Ivana
Cankarja in kulturne dediščine. / Foto: Tina Dokl

dnih noš KD Foklora Cerklje. "Plesna tradicija je ljudem ostala le še v poznavanju polke in valčka, ostale
ljudske plese pa ohranjajo
samo še folklorne skupine,"
pojasnjuje Brane Šmid in
dodaja: "Za nas, folkloriste,
je aplavz publike največja nagrada za ves vloženi trud, ki
ga plesalci, pevci in godci
vlagajo na rednih vajah.
Kljub starosti in ob tem spremljajočih težavah si nadvse
prizadevno trudimo osvajati
nova znanja in spretnosti."
Gostujoči šenčurska in kamniška folklorna skupina
sta prikazali različne gorenjske plese. Kamničani so zaplesali dva gorenjska spleta z
naslovom Po dekle ter Na
planini, Šenčurjani pa so zaplesali ples Potovčke ter
predstavili parodijo na foklorni ples Nojkatoliš, ki so
jo poimenovali Eko Šenčurjanka. Domači cerkljanski
folkloristi, ki so bili oblečeni
v kostume s konca 19. stoletja oziroma začetka 20. stoletja, rečejo jim kar cerkljan-

Glavna organizatorja Festa po rokovem Tomaž Tolar,
predsednik Zavoda za turizem Cerklje, in predsednik PGD
Zalog Miha Škrabar skupaj z Luko Jezerškom / Foto: Tina Dokl

Za otroke so potekale likovne in ustvarjalne delavnice,
brezplačno so jim poslikali tudi obraze. / Foto: Tina Dokl
ska noša, so se predstavili s
štajerskim plesom iz Slovenskih goric Ali z’ onkraj Dravce in s spletom gorenjskih
plesov iz bližnje okolice Cer-

kelj z naslovom U Cerklah je
pa toko. Fokloristi so srečanje zaključili s plesom vseh
nastopajočih, zaplesali so
ples kovtre šivat.

