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Proračun,
ki obeta velike
projekte

Foto: Matic Zorman

Pred drugo obravnavo in
sprejetjem na decembrski
seji je proračun za
prihodnje leto, ki v občini
obeta kar nekaj večjih
projektov. O tem in ostalih
aktualnih temah smo se
pogovarjali z županom
Francem Čebuljem.

ALEŠ SENOŽETNIK

• Na decembrski seji bodo svetniki še

v drugem branju obravnavali predlog
proračuna za prihodnje leto, ki predvideva tudi nekaj večjih projektov, ki se
jih lotevate v prihodnje. Jih lahko nekaj omenite?
"Že z rebalansom, ki smo ga sprejeli na
novembrski seji, smo zagotovili sredstva
za nakup zemljišča za zdravstveni dom
v Cerkljah, ki je eden od pomembnejših
projektov. Investicija je ocenjena na 1,3
milijona evrov in jo bomo s proračuni v
prihodnjih dveh letih realizirali. Poleg
tega bo država v Cerkljah gradila tudi
krožišče, ki ga občina sofinancira v vrednosti 50 odstotkov. V Cerkljah bomo
dogradili in obnovili tudi mrliške vežice.
V proračunu za prihodnje leto smo zagotovili sredstva tudi za druge projekte,
ki že potekajo, ali se jih bomo še lotili.
Obnovili in v last občine bomo prenesli
vodovod na Štefanji Gori. Kanalizacijska
dela so tudi jeseni potekala v Cerkljah,
na območju Ulice Janeza Mežana, Stare
ceste in Ulice Josipa Lapajne, nadaljevali pa so se na Ulici 4. oktobra. V prihodnjem letu se bo kanalizacija gradila na
območju celotne Pšenične police, delu
Dvorij, severnem delu Poženika, krajših
odsekih v Lahovčah, ter Cerkljanski Dobravi, gradili pa bomo tudi prečrpališče
Češnjevek – Dvorje, tako da se bo sedanja ČN Češnjevek opustila in se bodo odpadne vode v celoti usmerile v ČN Domžale. V Češnjevku, Lahovčah, na Štefanji

Gori in v Cerkljah bomo v okviru projekta LAS gradili otroška igrišča, v okviru
projekta Temno nebo bomo na Ambrožu
namestili javno razsvetljavo, v Petrovčevi hiši pa načrtujemo dopolnitev muzejske zbirke.
Kot veste, nameravamo v Velesovem
zgraditi pokrito malo nogometno igrišče
z umetno travo, ki bo prav prišel tako
nogometašem, kot tudi drugim rekreativnim športnikom v občini."
• Svetniki so se razveselili tudi povečanja sredstev za gasilce.
"Gasilcem bomo pomagali pri nakupu
vozil. Nova vozila namreč potrebujejo gasilci iz Velesovega, projekt nakupa
vozila pripravljajo tudi cerkljanski gasilci, sofinancirali pa bomo tudi zaloške
gasilce. Pomembno je, da naše gasilce
finančno podpiramo, saj spadajo med
najbolje pripravljene pri nas. Znova se je
pokazalo, da je bila odločitev za ustanovitev Gasilske zveze Cerklje pred dvajsetimi leti prava odločitev, ki se danes že
obrestuje."
• Na seji občinskega sveta ste ponovno
poudarili pomen izgradnje kanalizacije na hribovitem območju Krvavca.
"Prizadevamo si, da bi na tem področju
vzpostavili območje enotne aglomeracije,
s čimer bi si lahko zagotovili tudi evropska sredstva za gradnjo kanalizacije. Le
tako bomo to območje lahko ekološko
uredili in zavarovali vodo, saj se iz vodnih zajetij na tem območju zagotavlja
oskrba s pitno vodo tudi za druge občine

v nižini. Poleg tega ne smemo razlikovati
med občani, saj si vsi zaslužijo primerljivo komunalno infrastrukturo, ne glede
na to, ali živijo v hribih ali nižini. Velja
pa razmisliti o lastnikih objektov, ki niso
občani naše občine. Vprašanje je, ali velja do tistih pristopiti na enak način, če
občina niti glavarine ne dobi. Mislim, da
bo kraj stalnega prebivališča tudi eden
od kriterijev pri odločanju o sofinanciranju komunalnega prispevka. Z izgradnjo kanalizacijskega sistema se odpira
možnost razvoja nastanitvene turistične
infrastrukture na področju Krvavca."
• Pred kratkim ste imeli člani sistema
krvavškega vodovoda tudi Projektni
svet. Kaj ste dorekli?
"Člani Projektnega sveta, ki ga sestavljajo
župani vseh petih občin sofinancerk sistema krvavškega vodovoda, smo se v zadnjem obdobju večkrat sestali. Predvsem
sem vesel, da sedaj vse občine podpirajo
obnovo vodovoda in so k projektu pristopile z vso potrebno resnostjo. Trenutno je
pred nami težka naloga, da pripravimo
vso potrebno dokumentacijo za kandidiranje za evropska sredstva. Rok za pripravo dokumentacije je namreč že 15. januar
2018. Nadejam se, da bo projekt sofinanciran v takšni meri, kot ostali kohezijski
projekti v državi. Pomembno vlogo pa bo
kot nosilka projekta odigrala tudi Občina
Cerklje, ki izmed vseh občin prevzema
največji delež investicije."
• Na območju letališke poslovne cone
pa so se začele tudi prve večje investi-
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cije. Kako občina sodeluje z investitorji
in državo?
"Na tem področju podjetje Invest4See
za logistično multinacionalko Kuehne
+ Nagel gradi enega največjih logističnih centrov v Evropi. Celoten postopek
od nakupa zemljišča, pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj in usklajevanja
glede izgradnje komunalne opreme,
lahko označimo za primer dobre prakse.
Dokazali smo, da lahko občina, država
in investitor ob spoštovanju zakonodaje deluje hitro in dobro. V Občini Cerklje
smo si želeli odpreti vrata takšni investiciji v vrednosti 50 milijonov evrov, ki
bo ponudila tudi 200 delovnih mest. Dokončan bo drugo leto poleti.
Nekoliko počasneje gre v primeru Raiffeisen Leasinga, oz. Cargo-partnerja, ki
namerava v območju L8 zgraditi logistični center v vrednosti 25 milijonov.
Upam, da bo glede na usmeritve Računskega sodišča, katerega smo zaprosili za
mnenje, v mesecu dni pogodbeni odnos
za izgradnjo komunalne infrastrukture
dokončno tudi zaključen.
Težava se kaže tudi v odnosu z vodstvom
Fraporta, kar se nanaša na zatečeno stanje komunalne infrastrukture in tudi
razumevanja v pogodbenem odnosu za
izgradnjo infrastrukture v območju L1.
Zakonodaja je namreč tu zelo jasna, žal
pa očitno nekateri še vedno želijo živeti
poslovno v času realsocializma. "
• Pred časom ste na občinski upravi prejeli pismo občana, ki trdi, da je
kanalizacijski vod v Glinjah in Šmartnem narejen nekvalitetno.
"Težavo smo zaznali že pred pismom občana in jo izvajalec na zahtevo občine že
rešuje. Na določenem delu so kanalizacijski vodi tudi več kot štiri metre pod
zemljo, zaradi močne podtalnice pa je
na določenih mestih prišlo do manjšega
vdora vode v cevi. Izvajalec zadevo sanira z varjenjem spojev. Sam sem zahteval
varjenje vseh spojev preventivno, čeprav
je do vdora prišlo le na posameznih mestih. Kot vsako, sem tudi to kritiko vzel
resno, in mislim, da bomo stvari kmalu
rešili. Seveda pa imamo na voljo tudi
druga varovala, ki se jih bomo poslužili,

v primeru, da se situacija ne bi rešila na
način, kot si vsi želimo."
• Ponagajali pa so vam tudi vandali, ko
so v Češnjevku odnesli ohišje radarja.
"Mislim, da so se le mladci malo ponorčevali. Na naš poziv, da se ohišje čim
prej vrne, se je kmalu zatem res pojavilo
nepoškodovano. Kot veste, smo se zaradi številnih pritožb občanov o prehitri
vožnji nekaterih voznikov, odločili, da
težavo razrešimo. Tako nameravamo v
Velesovem, Češnjevku, Cerkljah, Zalogu
in na Ulici Ignacija Borštnika namestiti
stacionarna ohišja za radar, ki ga bomo
nato premeščali iz enega ohišja v drugega. Rad bi poudaril, da ukrep nikakor ni
namenjen polnjenju občinske blagajne.
Če bi bil to naš namen, bi premični radar prestavljali na različne lokacije, ne
da bi na to opozorili voznike. V našem
primeru pa bomo pred vhodom v naselje
postavili označevalno tablo, ki bo voznike že v naprej opozarjala, da se njihova
hitrost meri. Tako bodo lahko zmanjšali
hitrost. Naš namen je na kritičnih mestih umiriti prehitro vožnjo in obvarovati občane, predvsem pešce in otroke."
• Gospod župan, hvala za pogovor in
vse dobro v prihajajočem letu.
"Tudi sam vsem želim vesele in mirne
božično-novoletne praznike ter uspešen
vstop v leto 2018. Predvsem osamljenim
in starejšim v domovih in bolnišnicah
pa želim zdravja in dobre volje. Upam,
da bomo v prihodnje živeli bolj složno, s
čim manj negativne energije do stvari,
ki nam v življenja prinašajo izboljšave."

Božiček v Cerkljah
To nedeljo, 17. decembra, bo otroke od
prvega leta starosti do učencev prvih
razredov osnovne šole, s stalnim bivališčem v Občini Cerklje na Gorenjskem,
obiskal Božiček. Skupaj z domačimi ter
prijatelji jih vabi v Kulturni hram Ignacija
Borštnika. Ob 14.30 tiste iz vasi Ambrož
pod Krvavcem, Apno, Grad, Pšata, Ravne, Spodnji Brnik, Sv. Lenart, Sidraž, Stiška vas, Šenturška Gora, Štefanja Gora,
Vašca, Viševca, Vrhovje, Zgornji Brnik in
Cerklje na Gorenjskem, ob 16.30 pa tiste,
ki stanujejo v vaseh Adergas, Cerkljanska
Dobrava, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Lahovče, Poženik, Praprotna Polica, Pšenična Polica, Šmartno, Trata pri Velesovem,
Velesovo, Vopovlje in Zalog. Prireditev
organizira Občina Cerklje na Gorenjskem,
program pa bodo pripravili člani Kulturno
umetniškega društva Pod lipo Adergas.

Božično-novoletni
koncert
V petek, 15. decembra, ob 19. uri Občina
Cerklje na Gorenjskem vabi v Kulturni hram
Ignacija Borštnika v Cerkljah na Božično-novoletni koncert Policijskega orkestra s Kvatropirci. Pod vodstvom dirigenta Nejca Bečana bodo člani orkestra in solisti predstavili
bogat glasbeni repertoar, ki bo obsegal tako
skladbe Čajkovskega in Straussa kot druge
priljubljene domače in tuje božične napeve.

Občankam in občanom želimo prijetno
praznovanje božično-novoletnih praznikov,
v letu 2018 pa voščimo veliko sreče,
zdravja in uspehov.
Franc Čebulj, župan / Občinski svet / Občinska uprava

NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) SO PRILOGA ČASOPISA

ZA OBČINO CERKLJE.

Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednik Aleš Senožetnik, oglasno trženje Janez Čimžar, 041/704 857. Oblikovanje Matjaž Švab.
Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, tisk: Nonparel, d. o. o. , distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. NOVICE IZPOD KRVAVCA, številka
4, so priloga 99. številke Gorenjskega glasa, 12. decembra 2017, v nakladi 2440 izvodov jih brezplačno dobijo vsa gospodinjstva v občini Cerklje. Sestavni del NOVIC
IZPOD KRVAVCA je tudi Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem in je uradno glasilo za objavo sprejetih aktov Občinskega sveta in Občinske uprave Občine Cerklje na
Gorenjskem. Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Na naslovnici: Cerkev sv. Simona in Jude na Spodnjem Brniku / Foto: Tina Dokl
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Kulturno obarvan občinski praznik
Ob občinskem prazniku je v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika potekala slovesnost,
na kateri so podelili priznanja in nagrade občanom, zbrane pa je nagovoril tudi
slavnostni govornik Tone Partljič.

Letošnji občinski nagrajenci skupaj z županom Francem Čebuljem
ALEŠ SENOŽETNIK
Občina Cerklje svoj praznik praznuje 23.
septembra. Že dan prej pa so na slovesnosti, ki je potekala v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika, podelili priznanja in nagrade letošnjim nagrajencem.

LETOS DEVET DOBITNIKOV PRIZNANJ
IN NAGRAD
Ker naziv častnega občana podeljujejo le
enkrat na štiri leta, je bila najvišja letošnja nagrada velika plaketa občine, ki si
jo je prislužil zdravnik Borut Belehar, ki
se je po skoraj petdesetletnem delu v občini konec lanskega leta upokojil.
Malo plaketo so podelili Aleksandri Česen, eni izmed le dveh slovenskih mednarodnih nogometnih sodnic z licenco
mednarodne zveze FIFA. Poleg uspehov
na področju nogometa pa je Aleksandra
Česen aktivna tudi na področju humanitarne dejavnosti. Organizirala je že
več družabnih nogometnih dogodkov in
dražb, na katerih so zbirali sredstva za
pomoči potrebne otroke.
Občinska priznanja so prejeli: Gasilska zveza Cerklje na Gorenjskem, ki je
bila ustanovljena pred desetimi leti in
združuje osem gasilskih društev, član
Društva likovnikov Cerklje in mojster
izdelovanja jaslic Avgust Starovašnik,

prostovoljni gasilec in dolgoletni član
PGD Zornji Brnik Janez Glastovec, Martin Dobnikar, eden najbolj zaslužnih, da
je bil slovenski znakovni jezik uradno
priznan in uzakonjen kot ustavna pravica gluhih ljudi, ter Janez Kuhar, dolgoletni dopisnik in promotor turistične
ponudbe občine Cerklje. Nagrado občine
je za uspehe in prizadevanja na področju
prostovoljstva prejela Župnijska karitas
Cerklje na Gorenjskem, spominska plaketa pa je šla v roke podjetja Orglarstvo
Močnik, ki uspešno deluje tako doma
kot na tujem.

KULTURNI HRAM – POMEMBNA
PRIDOBITEV ZA OBČINO
Občinski praznik je letos sovpadel z deseto obletnico Kulturnega hrama Ignacija Borštnika, ki je v desetih letih gostil
številne prireditve in predstavlja pomembno popestritev kulturnega in družabnega življenja v občini oziroma je, kot
je v svojem govoru poudaril župan Franc
Čebulj, bolj kot materialna pomembna
kulturna pridobitev za Cerklje in okolico. Cerkljanski župan se je v svojem govoru dotaknil tudi številnih projektov, ki
so se jih že ali pa se jih še bodo lotili v
občini. Med večjimi so izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja,
vlaganja v cestno infrastrukturo, gra-

dnja zdravstvenega doma in obvoznica
mimo letališča, ki jo sofinancira občina.

PARTLJIČ: VSE GRE NAVZGOR
Letošnji slavnostni govornik je bil pisatelj, scenarist, komediograf in politik
Tone Partljič, ki je pred polno dvorano
kulturnega hrama o Cerkljah povedal le
najboljše: »Ko od daleč spremljam vašo
občino in tudi danes, ko sem se vozil po
njej, vidim, da gre vse navzgor.«
Kot velik poznavalec slovenske kulture pa se ni mogel izogniti njenemu pomenu za vse nas: »Za državo je kultura
strošek, za vas je impulz, da ste boljši,
bolj tolerantni.« Ob dogodkih iz polpretekle zgodovine, ki odzvanjajo še v današnjih časih, se je navezal na roman
Draga Jančarja To noč sem jo videl, ki se
odvija na gradu Strmol, in ob tem poudaril, da je treba z zgodovino opraviti na
»etičen in pošten način«. Svoj govor pa
je sklenil z besedami Antigone, »ne da
sovražim, da ljubim, sem na svetu«.
Program tokratne slovesnosti ob občinskem prazniku so popestrili tudi nastopi članov domačih društev in skupin:
Kulturno-umetniškega društva Pod lipo
Adergas, Komornega moškega pevskega
zbora Davorina Jenka, Dramske skupine Pod Stražo, Folklore Cerklje in Godbe
Cerklje.
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Prenovili več kilometrov cest
Jeseni so v občini pripravili slovesnosti ob skupno enajstih prenovljenih kilometrih
cest na Ambrožu in v Praprotni Polici.
ALEŠ SENOŽETNIK
Septembra so na Ambrožu pod Krvavcem pripravili krajšo slovesnost ob uradnem odprtju ceste, ki je pomembna
tako za domačine kot tudi za sam turistični razvoj Krvavca. Kot je povedal župan Franc Čebulj, je občina v zadnjih letih na novo asfaltirala osem kilometrov
ceste na Krvavcu. Gorenjska gradbena
družba je preplastila 1,8-kilometrski odsek Stiška vas–Škrjančevo, preplastili pa
so tudi 1,7-kilometrski odsek Kuhar–Slatnar ter približno tristometrski odsek
Kuhar–Martinjak. Že lani so asfaltirali
šeststo metrov ceste v Viženško dolino
ter poldrugi kilometer na relaciji Ravne–Stiška vas. Pred štirimi leti pa so obnovili kilometer in pol ceste na odseku
Škrjančevo–Kuhar, kjer pa je bila občina na podlagi uveljavljanja reklamacije
upravičena do tisoč ton asfalta, ki so jih
porabili za letošnja dela.
Oktobra so se nove cestne infrastrukture razveselili tudi krajani Praprotne
Police, ki so ob tej priložnosti pripravili
krajšo slovesnost. Cesta iz Praprotne Po-

Odprtje prenovljene ceste na Ambrožu pod Krvavcem
lice proti letališču je bila zgrajena pred
petnajstimi leti, ob širitvi letališke cone
pa so večje tudi potrebe po oskrbi z vodo,
zaradi česar so v Cerkljah pristopili h
gradnji glavnega kolektorja od Velesovega do letališča. »Ob gradnji vodovodne infrastrukture smo obnovili cesto,
hkrati pa na željo vaščanov asfaltirali
tudi dober kilometer poljske poti, ki se iz

Praprotne Police navezuje na cesto proti Šenčurju,« je ob odprtju ceste povedal
cerkljanski župan Franc Čebulj. Občina
Cerklje je tako skupno obnovila in na
novo zgradila več kot tri kilometre ceste,
na tem območju pa jih v prihodnjih letih najverjetneje čaka tudi postopek komasacije, s katero bodo med lastnike na
novo razdelili kmetijska zemljišča.

Poklon hraniteljem orožja

Obisk iz Pulja

Septembra so spominsko ploščo hraniteljem orožja odkrili na poslopju Doma gasilcev in krajanov na Štefanji Gori in se poklonili vaščanom in gasilcem, ki so med osamosvojitveno vojno v svojih objektih
imeli tajno skladišče orožja. Slavnostni govornik je bil takratni načelnik Uprave javne varnosti Kranj, organizator manevrske strukture narodne zaščite in vodja koordinacijske podskupine za Gorenjsko Ivan
Hočevar. Ploščo sta odkrila cerkljanski župan Franc Čebulj in Janez
Kapler, takratni v. d. komandirja vojne enote Oddelka milice Cerklje.

V Domu Taber so novembra gostili obisk iz hrvaškega Pulja, kamor je segel dober glas o uspešnosti cerkljanskega doma za
starejše. Gostje iz tamkajšnjega doma, ki jih je spremljala tudi
namestnica župana istrske regije Sandra Čakić, so si ogledali
cerkljanski dom za starejše in se seznanili s potekom gradnje in
načinom dela v njem, zanimale pa so jih tudi podrobnosti glede
sofinanciranja z evropskimi sredstvi. Poleg Čakićeve so gostili še
direktorico puljskega doma Vesno Grubišić Juhas in predsednico
sveta zavoda Gordano Ferenčić, spremljalo pa jih je še več kot
dvajset zaposlenih in prostovoljnih delavcev v njihovem domu.
Nekdanji v. d. direktorja zavoda Zdravko Kastelic in župan Franc
Čebulj sta hrvaškim gostom predstavila potek izgradnje doma,
sedanja direktorica Elizabeta Pristav Bobnar pa delovanje doma
v Šmartnem pri Cerkljah. Obisk pa je služil tudi kot priložnost, za
medsebojno izmenjavo izkušenj. Formalni del srečanja je potekal
v novih prostorih, ki povezujejo oba dela doma. V Domu Taber so
namreč uresničili želje in obe stavbi povezali tudi v prvem nadstropju, in ne zgolj v pritličju. »To je za nas res velika pridobitev,
ki nam bo omogočala precej boljše delovne pogoje, stanovalcem
pa olajšala bivanje v domu. Poleg tega pa prostor, ki smo ga s tem
pridobili, lahko namenimo tudi takšnim dogodkom, kakršen je bil
današnji,« je ob tem povedala direktorica Doma Taber.
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Cerkljanski gasilci pripravili Dan odprtih vrat
JANEZ KUHAR
Tema projekta oktober – mesec požarne varnosti, so bile površine za gasilce.
Projekt izvaja Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo
Slovenije in Slovenskim združenjem za
požarno varstvo.
Zavedati se je treba, da je preventivno
delovanje zelo pomembno. Velikokrat se
zgodi, da ob požaru, nesreči ali ko nekdo
potrebuje medicinsko pomoč, interventna vozila ne morejo pripeljati do vhoda
v stavbo ali njegovo bližino.
Gasilci PGD Cerklje so v soboto, 14. oktobra, pred gasilskim domom v Cerkljah ob
mesecu požarne varnosti pripravili dobro
obiskan dan odprtih vrat. Na ogled so postavili vseh pet gasilskih vozil in opremo,
s katero ob neljubih dogodkih priskočijo
na pomoč. Obisk je bil nad pričakovanji, je
povedal Blaž Kaplenik, poveljnik Gasilske
zveze Cerklje. Prikazali so posredovanje pr-

vih posredovalcev in obnovitev temeljnih
postopkov oživljanja in uporabo defibrilatorja, kjer pri oživljanju štejejo minute. Prikazali so tudi gašenje začetnih požarov ter
prikazali, kako gasimo maščobne eksplo-

zije. Prisotne so opozorili, da ne gasimo olja
na štedilniku z vodo, ampak so bili prikazani drugi načini gašenja, kot sta z vlažno
krpo ali pokrovko. Številni so prinesli na
pregled in servisiranje gasilnike.

Pridelki vseh oblik in velikosti
Prireditev Naj pridelek je znova postregla z zanimivimi pridelki, ki so zrasli na
domačih vrtovih in njivah, razglasili pa so tudi najlepše urejene vasi, ulice in objekte.
ALEŠ SENOŽETNIK
Pred 26 leti je pobudo za prireditev Naj
pridelek dal Janez Kuhar, zadnja leta
pa je organizacijo prevzela Občina Cer-

Letošnji nagrajenci s pestro bero pridelkov

klje z Zavodom za turizem Cerklje in
ob pomoči Družinskega in mladinskega centra. Tako so vrtičkarji v in pred
Kulturni hram Ignacija Borštnika tudi
letos prinesli različne nadstandardne

primerke svojih vrtnin in se potegovali
za praktične nagrade v desetih kategorijah vrtnin in poljskih pridelkov. Najtežja in največja je bila 445-kilogramska
buča. A vsi niso stavili na velikost. Ena
izmed kategorij je namreč zajemala tudi
pridelke zanimivih oblik, med katerimi
so obiskovalci lahko videli zelenjavo, ki
je zrasla izven pričakovanih oblik in dimenzij.
Na prireditvi, ki so jo popestrila domača društva s pestrim kulturnim programom, pa so podelili tudi nagrade za najbolj urejene vasi, ulice in objekte. Med
vasmi je bil za najlepšo izbran Češnjevek
pred Adergasom in Dvorjami. Z nazivom
najlepše ulice v občini so se okitile Trnovlje pred Ulico Andreja Vavkna in
Dvorjansko ulico. Najlepši stanovanjski
objekt ima Štefan Krč z Zgornjega Brnika, najlepšega turističnega Pizzerija in
špageterija Botana, poslovnega pa Dom
Taber. Med kmetijskimi objekti je bila
za najlepšo izbrana kmetija Pr' Preku iz
Velesovega.
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Pomoč družini na domu
V Socialnovarstvenemu zavodu Taber smo junija 2017 prevzeli izvajanje storitve pomoč
družini na domu za občino Cerklje na Gorenjskem.
KATARINA BITENC
Do storitve so upravičene osebe, starejše od 65 let, osebe s statusom invalida, kronično bolne osebe in hudo bolni otroci oziroma otroci s težko motnjo v duševnem razvoju, ki ne morejo
sami skrbeti zase, jim pa s tovrstno pomočjo omogočimo, da
čim dlje časa ostanejo v svojem domačem okolju.
Upravičenci oz. njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci
lahko podajo vlogo za uveljavljanje storitve pisno, ustno ali preko elektronskega medija. Po navadi je naš prvi stik telefonski
klic, ki je bolj informativne narave, dogovorimo se pa tudi že za
uvodno srečanje na naslovu dejanskega izvajanja storitve. Na
prvem obisku skupaj z uporabnikom in njegovimi svojci izpolnimo prošnjo in preverimo upravičenost do storitve. Uporabnik
je namreč upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj
dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil, ki zajemajo: a)
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, b) gospodinjsko pomoč
in c) pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Medtem ko pregledujemo nabor opravil, lahko obenem že izdelujemo osebni načrt, kjer skupaj z uporabnikom raziščemo,
kakšno pomoč bi potreboval, v kakšnem obsegu in kako pogosto. Temu sledi še drugi obisk, na katerem podpišemo dogovor

o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja socialne oskrbe na
domu ter predstavimo svoje socialne oskrbovalke.
Poleg vseh formalnosti, ki nam jih veleva pravilnik, pa se zavedamo tudi pomena ustvarjanja dobrega osebnega stika. Spustiti tujega človeka v svoj dom, v svojo intimnost, lahko za marsikoga predstavlja trenutke velike ranljivosti, zato si še posebej
prizadevamo, da se približamo ljudem s spoštovanjem, preprostostjo in občutljivostjo do njihovih stisk in razmer.
Ključni člen pri zagotavljanju kakovostne oskrbe na domu
so naše socialne oskrbovalke. Uporabniki se pogosto navežejo nanje, pa tudi same pripovedujejo, kako vzljubijo ljudi, za
katere skrbijo. Prednost storitve pomoč družini na domu je
v tem, da se lahko človeku bolj posvetijo, saj je več osebnega
stika in prisrčnosti. To opažajo tudi svojci, ki poročajo, kako
so starostniki bolj pripravljeni sodelovati s tujim, a usposobljenim človekom, ki je hkrati prijazen, spoštljiv, potrpežljiv
in brez čustvenih vezi, ki včasih otežujejo komunikacijo med
člani družine. Lepo je videti naše oskrbovalke na delu, kadar
jih družine malodane posvojijo. Biti priča temu vzdušju med
njimi in slišati pohvale, kako zadovoljni so z našimi sodelavkami, nas navdaja s ponosom in hvaležnostjo, da lahko ljudem ponudimo kakovostno storitev.

Z NAMI JE TUDI STAROST
LAHKO LEPA

ZA VEČ INFORMACIJ POKLIČITE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO:
04/20 27 600 ALI PIŠITE NA: INFO@DOMTABER.SI

DOM TABER, ŠMARTNO 70, CERKLJE

Ste osamljeni? Potrebujete pomoč pri gospodinjskih
opravilih? Poskrbimo tudi za kosila, ki vam jih dostavimo
na dom. Naša ekipa pomoči družini na domu vam nudi
kakovostne in strokovne storitve.
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Miklavž naznanil praznični čas v Cerkljah
Miklavžev sejem, odprtje razstave jaslic ter drugi dogodki so naznanili pestro
predpraznično dogajanje tudi v občini Cerklje.
ALEŠ SENOŽETNIK, JANEZ KUHAR
Predpraznično vzdušje se je začelo že v začetku najbolj veselega meseca v letu. Že prvi konec tedna so obiskovalci na
Miklavževem sejmu pred Petrovčevo hišo nakupili izdelke iz
keramike, obeske, med in medene izdelke, domače sokove in
marmelado, mila, polstene izdelke, kot so copati, torbice, šali,
nakit, adventne venčke, svečke, čaje, kape, predpasnike, rokavice, nogavice ter še mnogo drugega. Pester program v organizaciji Zavoda za turizem Cerklje ter Družinskega in mladinskega centra Cerklje so pripravili tudi otroci Vrtca Murenčki,
ki so s pesmijo privabili Miklavža, angelčke in parkeljne.
V galeriji Petrovčeve hiše so s pomočjo članov Društva likovnikov Cerklje pripravili vsakoletno razstavo jaslic, med katerimi
najbolj izstopajo stvaritve Avgusta Starovašnika, ki je v jaslicah upodobil številne znamenitosti Cerkelj. Letos, ko praznujemo Plečnikovo leto, jim je dodal njegov spomenik Davorinu
Jenku in mrliško vežico v Cerkljah, ki je tudi delo velikega arhitekta. Na razstavi pa je moč videti tudi številne druge jaslice, ki so prav tako vredne vse pozornosti.
Miklavžev sejem pred Petrovčevo hišo pa ni bil edini, ki se
je odvil ta dan. Le čez cesto so namreč učenci Osnovne šole
Davorina Jenka pripravili sejem, na katerem so bili na voljo
izdelki, ki so jih otroci sami izdelali na delavnicah. V prostorih Družinskega in mladinskega centra Cerklje pa je potekala
delavnica izdelovanja adventnih venčkov.
V praznično vzdušje pa so se odeli tudi drugod. V Vopovljah so
postavili božično drevo. Smreko jim je daroval Milan Bučar iz
Pšenične Police, brezplačni prevoz do Vopovelj in postavitev

V Petrovčevi hiši je na ogled razstava jaslic.

Cerklje je obiskal tudi prvi izmed dobrih mož, Miklavž.
dvanajst metrov visoke smreke v središču vasi pa je opravil
s tovornjakom avtoprevoznik Lojze Grošelj iz Poženika. Kot je
povedal predsednik vaške skupnosti Vopovlje Lado Ahčin, se v
njihovi vaški skupnosti v zadnjih dveh desetletjih lahko pohvalijo s številnimi občinskimi, regijskimi in državnimi priznanji za urejenost kraja in posameznih objektov.
Novoletno vzdušje pa se šele začenja. Več o številnih prazničnih
prireditvah, ki se še bodo zvrstile v občini, si preberite v koledarju
dogodkov na zadnjih straneh tokratnih Novic izpod Krvavca.

Blagoslov koles in kolesarjev
Podjetniki, obrtniki in društva,
ki se predstavljamo v Novicah izpod JANEZ KUHAR
Krvavca, vam želimo
V Adergasu so septembra pred župnijsko cerkvijo Marijinega oznanjenja pripravili peti blagoslov koles in kolesarjev. Udeležilo se ga
vesele praznike ter srečno
je 155 rekreativnih kolesarjev iz bližnje in daljne okolice, med njimi
in zdravja polno leto
pa so bile tudi družine z otroki ter člani kolesarskih društev, največ

2018!

iz športnega društva Bam.bi. Kolesa in kolesarje je blagoslovil velesovski župnik Slavko Kalan, ki je bil zadovoljen nad tako veliko
udeležbo. Po blagoslovu so gospodinje iz velesovske fare in članice
pastoralnega župnijskega sveta pripravile pogostitev.
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Onesnaženje potoka Reka
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA ZAŠČITO VODA
Po informacijah, ki so jih pridobili v Slovenskem društvu za
zaščito voda, je do onesnaženja potoka Reka pri Spodnjem Brniku konec avgusta prišlo zaradi nedovoljenega izpusta industrijske odpadne vode v meteorni kanal. Odvedena odpadna
voda, ki je nastala pri predelavi zelenjave, je vsebovala povišane koncentracije organskih snovi in dušika, kar je povzročilo,
da se je organska snov v potoku začela razgrajevati, vsebnost
kisika v potoku pa je padla pod koncentracijo, primerno za
preživetje ribjega življa. Situacijo je poslabšal še nizek vodostaj in visoke temperature vode. V postopke preverjanja vira
onesnaženja so se po odvzemu vzorcev vode iz potoka vključile
tudi inšpekcijske službe, ki so z dogodkom seznanile lastnika
komunalne infrastrukture, Občino Cerklje na Gorenjskem. Po
podatkih, s katerimi razpolagajo v društvu, je vloga za priključitev povzročitelja na fekalno kanalizacijo, ki jo na tem območju upravlja Komunala Kranj, še vedno v teku, priklop pa
bo po pridobitvi soglasja matične občine mogoč v roku 14 dni.
Po pridobljenih informacijah je povzročitelj uporabljal vodo iz
lastne vrtine, uporabo pa je razširil še na poslovno dejavnost
in jo namesto v fekalni odvajal neposredno v meteorni kanal.
V društvu opozarjajo, da vsako odvajanje odpadne vode brez
prečiščenja prinaša dolgoročne negativne posledice in je za
naravo škodljivo, zato je odgovornost vsakega posameznika,
da z ustreznim ravnanjem ohrani naše vode čiste.

Skupaj združimo
novoletne želje tako,
da bo vse Ëisto
in nam bo lepo.
SreËno 2018

www.komunala-kranj.si
NIK-1040/17
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Bogata jesen v
Dramski skupini
Pod stražo
BREDA ŽARGAJ, MIRA GERKMAN

PASTIRSKE IGRE
Že ves teden pred planiranimi pastirskimi igrami na travniku v Poženiku je prav
nesramno deževalo. Pa se nismo dali. Izvedli smo jih v gasilnem domu na Brniku.
Zbralo se nas je preko 60 otrok in odraslih.
Irena in Vesna sta pripravili zanimive pastirske igre. Naši najmlajši so prav hitro
še nas, odrasle, pritegnili v različne aktivnosti. V posodico smo metali storže, skakali čez palico, se plazili podnjo, skakali v
'žaklju'. Najmlajšim je bila zanimiva hoja
do cilja po papirni preprogi. Uporabili smo
tudi modernejše pripomočke, ki jih včasih
niso poznali. Skupno smo ugotavljali svojo
gibčnost in urnost ter se smejali spodrsljajem. Vmes smo ob zvokih naših glasbenikov plesali »beksl«, lovili prazen stol pa še
potešili žejo ter lakoto. Tako dan pastirskih
iger ni bil prav nič čemeren in moker. Bil je
prežet z veseljem, smehom in vriskom iz
mladih in malo manj mladih grl.

POKLON GLASBENIKOMA
Ljudem iz vasi pod Krvavcem je še živo v
spominu kulturnik, glasbeni pedagog in
odličen violinist Nikola Ignatjev ter njegova žena, prav tako odlična pianistka Stanka Borštnikova, hči Ignacija Borštnika. Nikola je bil rojen 6. decembra 1896 v mestu
Mogilev v današnji Belorusiji, Stanka pa v
Zagrebu 18. marca 1897. Pot ju je pripeljala
v Cerklje, kjer sta si v Lojzetovi hiši ustvarila dom. Bila sta zelo srčna, velikodušna
in nadvse prijazna. Pri njiju so se številni fantje in dekleta učili igranja različnih
instrumentov, od harmonike, klarineta,
trobente, baritona, kitare, havajke, berde

Janez Žargaj
in violine. In mnogim je prejeto glasbeno
znanje v nadaljnjem življenju pustilo neizbrisen pečat. Njun poslednji dom je na
cerkljanskem pokopališču. Člani Dramske
skupine Pod Stražo smo pokojnima postavili nov lesen križ in pripravili spominsko
slovesnost z blagoslovom. Nagovor smo
sklenili: hvala obema za tako velik prispevek na glasbenem področju, ki sta ga dala
ljudem pod Krvavcem. Naj spomini nanju
vedno živijo.

strani cerkve priča, da je cerkev stala že
prej. Tudi šmarska cerkev je posvečena sv.
Martinu. Pod šmarski zvon pa spadata še
vasi Glinje in Poženik, ki je v listinah prvič omenjen že leta 1160 kot Bosenic. Vmes
smo zapeli in prebrali pesmi o Martinu,
o rujni kapljici, tudi Slomškovo Veselo na
svetu živet. Sledil je krst mošta, ki sta ga
opravila člana Matija in Miro, v družabnem delu pa smo se zavrteli po vižah našega ansambla Sami sosedje.

MARTINOVANJE V PESMI IN BESEDI

OTROŠKA IGRICA ZA VAROVANCE
DOMA TABER

V domu krajanov Poženik je bilo spet veselo. Po pravi Martinovi nedelji in blagoslovitvi v Šmartnem smo člani Dramske
skupine pripravili Martinovanje v pesmi
in besedi. V kulturnem programu smo
spoznali, kdo je bil sveti Martin, kako ga
praznujejo v Ameriki ter razlago in pogostost tega imena. Martin je tudi v mnogih
vremenskih pregovorih: če Martinova gos
po ledu plazi, o božiču po blatu gazi. Najbolj slaven slovenski Martin je Levstikov
Martin Krpan. Ugotovili smo, da je kar
78 cerkva na Slovenskem posvečeno njemu. Številne vasi in mesta nosijo njegovo
ime. Eno izmed njih je tudi Šmartno pri
Cerkljah. Vas je prvič omenjena v listinah
leta 1387, čeprav nam grobnica na vzhodni

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

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Naši najmlajši že pridno študirajo otroško igrico o prihajajoči zimi in kulturni
program, s katerim želijo varovancem in
osebju Doma Taber krajšati urice v jeseni
življenja. Prireditev bo v četrtek, 14. decembra, ob 16. uri v jedilnici Doma Taber.

BOŽIČEK NAJAVIL OBISK OTROK IZ
VASI POD STRAŽO
V petek, 22. decembra, ob 18. uri vabljeni
v Dom krajanov Poženik. Naši najmlajši
bodo za svoje male in velike sovrstnike
zaigrali igrico Didl daja, zima prihaja s
kulturnim programom in skupaj počakali Božička.

KLEPARS T VO IN KR OV S T VO

JENKO

Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 70 10, fax: 04/252 70 11, GSM: 041/647 499
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Srebrno priznanje za Davorince
Člani Komornega moškega pevskega zbora so odlično nastopili na regijskem
tekmovanju odraslih pevskih zasedb v Škofji Loki.
ALEŠ SENOŽETNIK
Pevci Komornega moškega pevskega zbora Davorina Jenka, pod vodstvom zborovodje Jožefa Močnika, so v konkurenci
dvanajstih gorenjskih pevskih zasedb,
odlično nastopili na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb, ki je konec
novembra potekalo v Škofji Loki. Vsaka
skupina se je predstavila s štirimi pesmimi, od katerih je morala biti ena umetna
pesem slovenskega skladatelja, napisano
po letu 1987, ena slovenska ljudska, dve
skladbi pa sta bili prepuščeni lastni izbiri. Davorinci so občinstvu v Sokolskem
domu zapeli El Grillo (skladatelj Josquin
des Pres), Rožmarin (Frana Gerbiča na
besedilo Rudolfa Maistra), sodobnejšo
skladbo Janeza Močnika Mraz ter ljudsko po zapisu Janeza Močnika Oblaki so
rdeči. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali glasbena pedagoginja in zborovska

dirigentka Danica Pirečnik (predsednica
komisije), dirigent in zborovodja Marko
Vatovec ter ena najboljših mladih zborovodkinj Petra Grassi, je njihov nastop nagradila s srebrnim priznanjem.
Že sredi novembra pa so Davorinci skupaj s Šenturškim oktetom zapeli Šenturški gori. Cerkev Sv. Urha je bila skorajda
premajhna za vse, ki so želeli prisluhniti
koncertu. Vsaka zasedba je pripravila za

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

pol koncerta skladb iz svojega bogatega
repertoarja, ob koncu pa so svoje glasove
združili ob Kimovčevi Morski zvezdi ter
občuteni Tiho lučka gori.
December pa so člani pevskega zbora začeli v Domu Taber, kjer so tamkajšnjim
varovancem vstop v praznične dni polepšali s pesmimi o živalih in program
začinili s šaljivimi dovtipi in primerami
iz živalskega sveta.

Srečno 2018!
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Izid občasnika Naša dediščina
DANIELA MOČNIK
Letošnji rdeči niti Dnevov evropske kulturne dediščine Voda
od mita do arhitekture se je posvetil tudi Klub Liberius. Konec septembra je bilo v Petrovčevi hiši odprtje razstave Voda
v literaturi, v okviru katere je bil razstavljen rokopis Bukue
neznanega slovenskega avtorja, razgledanega na več področjih, vsaj na pisnem in zdravilskem, ki v uvodnem delu bralca
nagovori: »… med usem ta nar več sreča na zemlji je to lubu
zravje enga človeka.« Dragoceni zapis v bohoričici, najverjetneje z začetka 19. stoletja, razkriva številne ljudsko-medicinske nasvete in navodila za zdravljenje ljudi »od use sorte rož
inu korenin, vode inu erznijah«.
Bukue je dopolnjevala fotografska paleta utrinkov z iskrivimi
vodnimi odtenki cerkljanske narave v vseh letnih časih.
V literarnem opusu je bilo predstavljeno več spomenikov izredne vneme in ljubezni do domovine. Tako Janeza Vajkarda
Valvasorja o rekah in potokih, nevihtah, toči, blisku in gromu,
navadah pri gorenjskih krstih, kranjskem medu, o rastlinah
na Kranjskem in zdravilstvu. Papeža Karla Wojtyla pesem Izvir, Matevža Ravnikarja Poženčana Mlinarček in uglasbitve
Janeza Močnika. Dominiral je Krst pri Savici, v katerem pesnik dokončno spozna, da mu ljubezen ne bo nikdar postala
to, v kar je upal.
Poseben pečat prireditvi je dodal Blaž Močnik z izidom občasnika Naša dediščina št. 2, v katerem piše o cerkljanskem potoku Reka, zgodovini krsta, krstišč in krstilnikov ter znamenjih na Cerkljanskem.
Za prelepo jesensko cvetlično zaveso se zahvaljujemo Arboretumu Volčji Potok in Urošu Klemencu in Klari Gantar za vilinsko vzdušje ob njeni ljubi violini.
Svetovni dan učiteljev je Liberius 10. oktobra posvetil besedi
cerkljanskih učiteljev s prireditvijo V spominu naprej živi pretekli čas in ob tej priložnosti izdal občasnik Naša dediščina št.
3. Ob 190. obletnici svojega rojstva je "spregovoril" Matej Močnik, Jurčkov Matevž iz Zaloga. Malokdo ve zanj in za njegov
doprinos na šolskem področju od Kamnika do Ljubljane in
domačega Zaloga.
A v naših srcih je še prostor za spomine, ki vedno prikličejo nasmeh, tako tudi spoštovane učiteljice in pesnice Tončke
Perčič, njenega učenca in skladatelja Janeza Močnika ter za
krajši čas sodelavca na cerkljanski šoli Nikola Ignatijeva, zeta
slovenskega igralca Ignacija Borštnika.

Sklepni del občasnika je posvečen kulturnim društvom in javnemu kulturnemu delu iz prejšnjega stoletja, iz raziskovalnega dela prof. Daniele Močnik. Obe številki občasnika Naša
dediščina sta izšli s podporo Občine Cerklje.
Naslednje besede pa je ob izidu občasnika zapisala ddr. Verena
Vidrih Perko iz Gorenjskega muzeja: "Publikacija je poljudne
narave in vsebuje vse tisto, kar bralec pričakuje od tovrstnega
dela. Široko in poglobljeno interdisciplinarno znanje, zavito v
prijetno, tekočo pripoved, opremljeno s številnimi risbami in
fotografijami."
Publikacija je namenjena širjenju dediščinskega znanja in je
ob prihajajočem letu, posvečenem kulturni dediščini, več kot
potrebna. Obravnava različne teme, ki so povezane z vodo,
rekami, krstilnimi kamni, znamenji itd. Vse izbrane teme
se ob snovnih objektih navezujejo na dediščinske vsebine in
vrednote, ki so temeljnega pomena za lokalno skupnost in
so tudi splošnega, širšega pomena za vsakega človeka. Knjižica omogoča razumevanje različnih pomenov posameznih
zvrsti kulturne dediščine, ohranjene v izvirnem, naravnem
okolju, in s tem doprinaša h gradnji odnosa ljudi do dediščine in lastnega življenjskega okolja. In prav ta odnos je
presodnega pomena za ohranjanje in varovanje dediščine,
ki je temeljni identitetni, izobraževalni, gospodarsko-razvojni kapital – kar posebej poudarjajo mednarodne dediščinske
pogodbe, Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. septembra 2015 in –, kar posebej naroča Komisija Evropskega parlamenta ob letu 2018.
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Predstavitev knjige Vaški obrazi
JANEZ KUHAR

Prešerno vzdušje na odprtju razstave, ki je sedaj na ogled v Domu
Taber. / Foto: Branko Lozar

Vode na Cerkljanskem

KUD Pod lipo Adergas je oktobra v dvorani v Adergasu pod Krvavcem pripravil večer poezije, na katerem so predstavili knjigo profesorja Martina Kadivca, doma iz Britofa pri Kranju, z naslovom Vaški
obrazi ter razstavo ilustracij slikarke Marinke Štern iz Srednje vasi
pri Šenčurju. Na večeru poezije so sodelovali člani KUD Pod lipo
Adergas. Uredil je obsežni zbornik občine Šenčur, kar nekaj desetletij pa se je posvečal velikemu slovenskemu igralcu Ignaciju Borštniku ter za objavo pripravil dve knjigi njegovih del.

SAMO LESJAK
Društvo likovnikov Cerklje je pripravilo tematsko slikarsko razstavo Vode na Cerkljanskem. Po Petrovčevi hiši so jo prenesli v Dom
Taber, kjer bo na ogled z drugimi slikami z vodno tematiko iz ostalih krajev Slovenije še v decembru in januarju. Ob odprtju so Fantje
treh vasi ubrano zapeli nekaj ljudskih pesmi o vodi. Član Ivan Kropivnik je recitiral lastno pesem o reki Pšati, Marinka Štern pa svojo
zgodbo o vodi iz njene mladosti in del sestavka Blaža Močnika z
naslovom Cerkljanska Reka. Program je povezovala članica Tončka
Prdan. Razstava obsega devetnajst slik cerkljanske vodne narave:
potok Reka, izvir Pšate, bajer v Češnjevku, ribnik v Lahovčah, bajer
pri Strmolu, slapiče in potočke pod Krvavcem. Večina slik je narejena v tehniki akrila ali olja na platnu pa tudi v pastelni tehniki.

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

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

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.

- TV ali INTERNET od 15 E/mesec
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
-	INTERNET in IPTV signal tudi s kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine,
Zg. Javoršice, PD Moravče, Lubnika, Peč pri Mor., Slivne, zasav. gore,...
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Seznam obajvljenih občinskih predpisov v
Uradnem glasilu slovenskih občin
od 10. marca 2017 do 30. novembra 2017
•POSLOVNIK Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13, 24. marec 2017)

•Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 43, 8. september 2017)

•ODLOK o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 19, 14. april 2017)

•Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43, 8. september 2017)

•ODLOK o Zaključnem računu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19,
14. april 2017)

•Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 43, 8. september 2017)

•PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles in članov drugih občinskih organov Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19, 14. april 2017)

•Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu oprem
ljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43, 8. september 2017)

•Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30, 16.
junij 2017)

•Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43, 8. september 2017)

•Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Davorina Jenka
Cerklje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30, 16. junij 2017)

•Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 7 (krajše: SD OPN 07) (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 48, 13. oktober 2017)

•Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-izobraževalnih programov v Marijinem vrtcu (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
30, 16. junij 2017)
•Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 30, 16. junij 2017)
•Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30, 16. junij 2017)
•Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem
– spremembe št. 6 (krajše: SD OPN 06) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31, 23. junij 2017)
•Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31, 23. junij 2017)
•Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 43, 8. september 2017)
•Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43, 8. september 2017)

•Odlok 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. 48, 13. oktober 2017)
•Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območja poslovnih con ob letališču (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48, 13. oktober 2017)
•Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks
Brnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48, 13. oktober 2017)
•Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem, spremembe št. 4 (SD OPN
– št. 4) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48, 13. oktober 2017)
•Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 1 (SD
OPN – št. 1) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48, 13. oktober 2017)
•Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v
občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 52, 10. november 2017)

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.
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V spomin na padle borce Priznanja krvodajalcem
in prostovoljcem
ALEŠ SENOŽETNIK

Septembra je pri osrednjem spomeniku NOB na planini Jezerca pod Krvavcem potekala tradicionalna spominska slovesnost ob 75. obletnici napada na 2. grupo odredov ter padle
borce in domačine. Na prireditvi, ki jo je tradicionalno organizirala Občinska organizacija Združenja borcev za vrednote
NOB Cerklje na Gorenjskem, je imel slavnostni nagovor dr.
Dušan Plut, član predsedstva Republike Slovenije med leti
1990 in 1992. Plut je v govoru poudaril pomen ohranjanja in
branjenja zgodovinske resnice o partizanskem boju, ob tem
pa dodal, da je potrebna kritična distanca do vojnih in povojnih pobojev, ki jih je treba obsoditi in za katere so se partizani že večkrat opravičili. »A to ne sme biti podobno bežanju
od bistva druge svetovne vojne, to je upora proti nacizmu.
Priče smo okrepljenim poskusom izbrisa spomina na nacionalno, z vidika preživetja slovenskega naroda nedopustno
kolaboracijo,« je povedal Plut. Ob dnevu spomina na mrtve
pa so se občani pred osrednjim spomenikom NOB v Cerkljah
spomnili padlih borcev z Občine Cerklje. 55 padlih borcev, 25 v
taborišču umrlih in na domu ubitih pripadnikov Osvobodilne
fronte ter dveh ustreljenih talcev v drugi svetovni vojni, 74
padlih v prvi svetovni vojni, ter Petra Petriča, padlega v osamosvojitveni vojni. Delegacija, župan Franc Čebulj in predstavniki Občinske organizacije Združenja borcev za vrednote
NOB Cerklje so k spomeniku položili venec.

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.

JANEZ KUHAR
Rdeči križ Slovenije, območno združenje Kranj je v petek, 3.
novembra v osnovni šoli v Naklem pripravilo redno letno
krvodajalsko prireditev, na kateri so podelili priznanja in
zahvale zaslužnim krvodajalcem in prostovoljcem. Skupno
je krvodajalska priznanja, za različno število darovanj krvi
in krvne plazme prejelo 525 krvodajalcev in 32 prostovoljcev. Krvodajalska priznanja RKS za največkrat darovano kri
so prejeli: Srečko Blagovič, ki je kri in plazmo daroval 140krat. Viktor Erzar iz Cerkelj jo je daroval 130 krat, (daruje
tudi trombocite od leta 1976), Zoran Sitar (120) in stokrat
Ivan Kern iz Cerkelj. Na slovesnosti v Naklem so podelili
tudi priznanja prostovoljcem. Prejemnice Zlatega priznanja so Helena Kalan, Marija Mohar, Marija Teran in Emilija
Wolf, podelili pa so tudi 8 srebrnih in 20 bronastih priznanj.
Krvodajalstvo in prostovoljstvo sta na območju kranjskega združenja zelo razvita. V 30 krajevnih organizacijah
imajo 11.922 članov ter tudi 271 aktivnih prostovoljcev, ki
so v prvem poletju skupaj opravili 7.000 prostovoljnih delovnih ur. Konec septembra so člani krajevne organizacije
RKS v Cerkljah ponovno pripravili krvodajalsko akcijo, katere se je udeležilo kar 139 krvodajalcev, od teh jih je 12 kri
darovalo prvič.

FRANŠIZNA SKUPINA

Apno 70, Cerklje na Gorenjskem

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

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

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

Vse, v kar upate, naj se izpolni, kar iščete, naj se odkrije,
kar si želite, naj se uresniči!

T: 040 825 242

Odkup bukove hlodovine-goli.
Takojšnje plačilo.
www.biomasa-markun.si

Vesele božične in novoletne praznike
ter vse dobro v letu 2018!
Zahvaljujemo se vam
za dosedanje zaupanje
in se veselimo
sodelovanja tudi v prihodnje.
KZ Cerklje, z.o.o.

www.kzcerklje.si

16 | DOGODKI

Petdeseta obletnica valete v Cerkljah
Letos je minilo petdeset let, odkar so učenci v šolskem letu 1966/67 polni upanja, želja
in radovednosti prvi zapustili osnovnošolske klopi nove osnovne šole v Cerkljah.
JANEZ KUHAR
Dva osma razreda, A in B, je končalo 42
učenk in učencev, tokratnega jubilejnega
srečanja, ki je bilo oktobra na Domačiji
Vodnik v Adergasu, pa se je udeležilo 30
sošolk in sošolcev. Veseli so bili, da se je
praznovanja udeležil tudi Milan Ažman,
učitelj zgodovine. Do sedaj so imeli dve
srečanji za dvajseto in trideseto obletnico. Bili so srečna generacija, ki so se sredi
šolskega leta preselili v novo šolo in pomagali pri prenosu dokumentov in arhiva iz stare šole v novo. Prisotne je tokrat
nagovorila ena od soorganizatorjev srečanja Anica Stare. Najdlje se je pripeljala na
srečanje Marica Knafel Nardin iz Kresnic
pri Litiji. Srečanja se je udeležil tudi Marko
Bolka, Koroščev, ki je že 40 let na invalidskem vozičku. Kljub svoji hudi življenjski
usodi je ostal optimističen in dobre volje
ter dodal, da ima rad dobro družbo. Pozdrave pa so poslali sošolcu Janku Močniku, ki se zaradi bolezni ni mogel udeležiti
srečanja v Adergasu. Sedaj živi v Domu
starejših v Radljah ob Dravi. Vse slavljence
je pozdravil tudi cerkljanski župan Franc
Čebulj. Zelo zadovoljna, da so se ponovno

zbrali skoraj vsi, pa je bila organizatorka
in pobudnica srečanja Anica Stare, ki sta
ji pri organizaciji aktivno pomagala Filip
Frantar in Lojzka Mrgole. Sošolke in sošolci so prinesli spominska darila in si
jih izmenjali z žrebanjem, sošolki Albina
Kuralt in Vera Kopitar pa sta presenetili še
s spominskim darilom za vse udeležence

srečanja. Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju in ob prijetni glasbi, za kar
sta poskrbela Franci Osterman in sošolec
Vinko Vertnik z igranjem na diatonično
harmoniko, oživeli so mladostni spomini
iz šolskih dni, ki so polepšali druženje do
poznih večernih ur. Sklenili so, da se zopet
srečajo čez pet let.

Pregled druge polovice leta v DMC
SARA POLANČEC IN ANJA KRŽIČ
Društvo Družinski in mladinski center
Cerklje je vedno bolj obiskan. V drugi
polovici leta 2017 nas je obiskalo več kot
500 različnih uporabnikov vseh starosti.
Redno nam pomaga 15 prostovoljcev. Širimo ponudbo vsebin za vse uporabnike
in si prizadevamo, da ugodimo potrebam in željam vseh okoliških prebivalcev.
Še vedno nam bo zelo prav prišel še kakšen prostovoljec. Pri učni pomoči imamo tedensko več kot 35 ur učne pomoči,
zato prosimo vsakogar, ki je pripravljen
pomagati, da se oglasi pri nas in pomaga otrokom, ki potrebujejo pomoč pri
domači nalogi in usvajanju nove snovi.
V letošnjem šolskem letu so na voljo:
neformalna druženja, učna pomoč, an-

gleščina za odrasle, šola za starše, pogovori za pare, skupina za zakonske in zunajzakonske pare, skupina za pare pred
poroko, skupina za mamice na porodniškem dopustu, ustvarjalne delavnice za
otroke, igrane urice za predšolske otroke, pogovor o veri, mladinska srečanja
in večerna srečanja za mlade.
Trenutno potekata začetni in nadaljevalni tečaj angleščine. Ni potrebnih prijav, na spletni strani DMC le preverite
termin in nas obiščite. Veseli bomo novih obrazov.
Šola za starše: Šola za starše vključuje
predavanja in izkustvene delavnice, kjer
bomo obravnavali aktualne teme na področju vzgoje in razvoja otrok in mladostnikov.
13. decembra ob 18.00: (Ne)usklajenost in
(ne)doslednost v vzgoji

Šolo za starše vodita Sara Polančec, uni.
dipl. teologije, zakonska in družinska
terapevtka, doktorska kandidatka Zakonske in družinske terapije, mediatorka Anja Kržič, uni. dipl. biopsihologinja,
študentka magisterija programa Zakonske in družinske študije.
Da bomo v mesecu decembru še bolj povezani, bomo izvedli delavnico: Stik z
otrokom, ki bo 20. decembra ob 18. uri.
Prijave zbiramo preko telefona in e-pošte. Priporočamo, da se delavnice udeleži en otrok na starša. Tako bomo res
lahko dosegli namen in cilj delavnice –
povezanost, usklajenost in sodelovanje,
kar poglablja odnos med starši in otroki.
Na centru smo na voljo za pogovor ali
svetovanje v nepričakovanih življenjskih
situacijah. Dobrodošli kadarkoli. Kontakt: mc.cerklje@gmail.com, 041 945 604
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Dobrote iz domače
"špajze" v Adergasu
JANEZ KUHAR

Metulji ujeti v nitke in glino
JANEZ KUHAR
V Petrovčevi hiši v Cerkljah na Gorenjskem je bila od četrtka, 21., do četrtka, 28.
septembra, na ogled osma samostojna
razstava 315 klekljanih izdelkov pridnih
rok tridesetih deklet in žena Klekljarske
skupine Lastovke Cerklje, ki so letošnjo
razstavo poimenovale Metulji ujeti v
nitke in glino. Na razstavi so sodelovali z izdelki učenci krožka keramike OŠ
Davorina Jenka Cerklje pod vodstvom
mentorice Maje Zajc Sobočan. V spodnjih prostorih Petrovčeve hiše je bilo na
ogled 260 klekljanih metuljev. Lastovke združujejo klekljarice, ki pridno in
urno sučejo kleklje, iz občine Cerklje in
številnih okoliških krajev. Njihovo delo
je prepleteno z ljubeznijo do klekljanja
in druženja, zato pod vodstvom Alojzije Mrgole ustvarjajo čudovite unikatne

izdelke. Nad izvedbo njihovih klekljarskih izdelkov skrbno bdita od leta 2009
mentorici Lojzka Mrgole in Zdenka Zajc.
V preteklem letu so klekljale prt, ki od
božiča krasi glavni oltar v župnijski cerkvi Marije vnebovzete v Cerkljah, sodelovale so na razstavi jaslic v Cerkljah in na
Prevaljah, svoja dela pa so razstavljale
v Domu Taber v Šmartnem, v Žireh na
natečaju Čipka na torbici, kjer je Zdenka
Zajc osvojila tretje mesto. Sodelovale pa
so tudi pri projektu Kulturnega društva
Dutovlje Fabijanova čipka. Zanje so izdelale cvet krizanteme, ki povezuje čudovit
Fabijanov prt.
Ob odprtju so pripravile krajši kulturni
program. Klekljarice so se zahvalile Tini
Ručigaj, ki je skupaj z možem Marjanom
izvirno postavila razstavo, ter mentorici
učencev OŠ Davorina Jenka Maji Zajc Sobočan za sodelovanje na letošnji razstavi.

Člani KUD Pod lipo iz Adergasa in gospodinje iz vasi pod Krvavcem so v petek, 1. decembra, v dvorani v Adergasu pripravili peto
prireditev Pokukajmo v špajzo, na kateri se
je z dobrotami predstavilo 30 gospodinj iz
vasi Adergas, Trata, Velesovo in Praprotna
Polica pod Krvavcem. Predstavile so ozimnico, okusne marmelade iz najrazličnejšega
sadja, tudi iz kivija, kutine in kakijev, sadne
sokove, posušeno sadje, domače žganje,
likerje, med, jabolčni kis, zdravilna zelišča,
kruh, pečen v krušni peči, ocvirke, domače
salame, piškote, medenjake, potice, krofe
in najrazličnejše paštete ter sladke in kisle
pripravke za zimske dni. Bernarda Frantar iz
Šenčurja pa je predstavila izdelavo orehove
potice. V kulturnem programu so sodelovali
člani domačega kulturno-umetniškega društva, v prijetnem druženju in ob zvokih harmonike pa so obiskovalci vse dobrote tudi
pokusili. Za odlično organizacijo, izvedbo
in vodenje prireditve je bila številnih pohval
deležna Angelca Maček, ki je obiskovalce
popeljala med mize, polne domačih dobrot.

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur

FREZA SESTAVLJENA + OLJE = GRATIS

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

STG 8062 - 8 KM/5,9 Kw, 854 EUR z DDV
več ponudbe na www.agrotehnika.si
RETRA, d.o.o.,PRAPROTNA POLICA 34, CERKLJE

Cikotić in partner, d. n. o.,

AKCIJA - snežne freze:

kmetijska mehanizacija vrtna oprema
rezervni deli gozdarska oprema
akumulatorji, gume, olja, maziva
potrošni material
DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

www.pod-kostanji.com
DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–23.00, sobota
12.00–23.00, nedelja 12.00–22.00

Vsem občanom in občankam
občine Cerklje želimo srečne
in vesele praznike.
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Slavnostni koncert
ob jubileju
Ob osebnem jubileju, petdesetletnici
dirigenta in skladatelja Damijana
Močnika, so pripravili slavnostni koncert
v domačih Cerkljah.
SAMO LESJAK
Tako so cerkev Marijinega vnebovzetja napolnili obiskovalci
domala z vse Gorenjske ter tudi od drugod ter prisluhnili kakovostnemu koncertu, v katerem sta sodelovala Zbor Slovenske
filharmonije in Komorni zbor Megaron, ki ga sestavljajo bivši
pevci zborov Škofijske klasične gimnazije, oba pod dirigentsko
taktirko slavljenca Damijana Močnika. Ta je svojo glasbeno pot
začel prav v tej cerkvi, kjer je prvič stopil pred zbor in so zazvenele njegove prve skladbe. Danes, več kot tri desetletja po
teh začetkih, njegove skladbe pojejo profesionalni in ljubiteljski
zbori po celem svetu pa tudi sam je kot mednarodno priznani
in nagrajevani skladatelj in dirigent gostoval marsikje – od Tajvana na vzhodu do kanadskega Vancouvra na zahodu.
Damijan Močnik se je po diplomi iz kompozicije v dirigiranju
izpopolnjeval v tujini, od leta 1993 je profesor, zborovodja in
umetniški vodja glasbenih dejavnosti v Zavodu sv. Stanislava
v Ljubljani. S sodelavci je zasnoval zborovsko piramido, ki je
pomemben dejavnik domačega zborovstva. Močnik je ustanovitelj in od leta 2001 umetniški vodja Slovenskega otroškega
zbora. Sodeluje v strokovnih komisijah, uredniških odborih, je
soavtor učbenika Glasba za gimnazije, bil je rezidenčni skladatelj Bavarske glasbene akademije, predava doma in v tujini

Po veličastnem slavnostnem koncertu v cerkljanski cerkvi je
slavljencu, dirigentu Damijanu Močniku, šopek izročila tudi njegova
nečakinja Manca. / Foto: Tina Dokl
na tečajih in univerzah, vodi delavnice, je član žirij ... Med
drugimi je prejel tudi nagrado Republike Slovenije za izjemne
dosežke na področju šolstva. Težišče njegovega skladateljskega snovanja je posvečeno človeškemu glasu, zborovskim
skladbam brez spremljave, tistim z inštrumenti ali kantatnim delom velikega dramaturškega zamaha. Njegova osebno
obarvana in jasno prepoznavna glasbena govorica se navdihuje iz izbranega besedila in temelji na njegovih ritmičnih in
melodičnih pobudah.
Zbrani obiskovalci so lahko prisluhnili delčku Damijanove bogate ustvarjalnosti, skladbam skladateljev, ki so mu blizu, ter
seveda tudi njegovim skladbam, med njimi nekaterim božično obarvanim, ki so še posebej čustveno prevzele poslušalce.
Prav vsem zbranim se je Damijan iskreno zahvalil za obisk
koncerta, ki je bil dobrodelne narave, ter se nato v krogu družine in prijateljev v sproščenem vzdušju poveselil na večerni
družabni pogostitvi v prostorih bližnje osnovne šole.

Blagoslovili stranski oltar
JANEZ KUHAR
V nedeljo, 19. novembra, je ljubljanski nadškof in metropolit
msgr. Stanislav Zore ob somaševanju cerkljanskega župnika
Jerneja Marenka, duhovnega pomočnika Lucijana Potočnika,
prelata Stanislava Zidarja in duhovnega pomočnika Gregorja
Celestina v podružnični cerkvi sv. Simona in Juda Tadeja na
Spodnjem Brniku slovesno blagoslovil obnovljen stranski oltar sv. Urbana. Z obnovo oltarja in nedavno prenovljenega tabernaklja je cerkev, kjer se zbirajo verniki s Spodnjega Brnika
in Vopovelj, postala še lepša. Nadškof in metropolit Stanislav
Zore se je zahvalil domačinom za lepo opravljena obnovitvena
dela in dodal: »Danes nas navdaja veselje, ki ga navzven izraža okrašenost te cerkve in govori o prazničnosti današnjega
dneva. Veselimo se obnovljenega oltarja sv. Urbana.« Verniki
in številne narodne noše so ob tej priložnosti povsem napolnili lepo okrašeno podružnično cerkev na Spodnjem Brniku. Pri
sveti maši je prepeval in polepšal bogoslužje mešani cerkveni
pevski zbor podružnične cerkve sv. Simona in Juda Tadeja, pod
vodstvom Mateje Stare. Restavriranje je bilo zahtevno, ključar
Ciril Pfeifer pa je poudaril: »Delo je bilo opravljeno strokovno

in tako danes oltar krasi našo cerkev v prvotni barvi, kot jo
je imel pred več kot dvesto leti.« Obnovitvena dela je opravila
ekipa Rudolfa Polnerja iz Maribora. Oltar je leta 1779 izdelal
Valentin Vrbnik iz Kranja in spada med pozni barok na Gorenjskem, sliko sv. Urbana v stranskem oltarju pa je upodobil
priznani slikar Leopold Layer. Cerkev je bila prvič omenjena v
pisnih virih leta 1511.
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Previdnost tudi med prazniki ni odveč
voznike pod vplivom alkohola, ker povzročajo prometne nesreče in s tem slabo
voljo nesrečnih naključij drugih udeležencev. Naj pripomnim, da je ob bližajočih se praznikih prepovedana uporaba
pirotehnike, katerih glavni namen je
učinek poka (petarde in podobno), dovoljene pa so sredstva, katerih glavni
namen je svetlobni učinek (rakete in podobno) in sicer v času od 26. decembra
do 2. januarja. Splošna prepoved uporabe pirotehnike ne glede na namen pa
je pred bolnišnicami, domovi starejših
občanov, v zaprtih prostorih, strnjenih
delih naselja in podobno, kjer je urbano
središče za zadrževanje ljudi.
Upajmo na najboljše in da nas bo zima,
ki je že krepko zakorakala v naš vsak
dan, razveselila tudi s snežno odejo in
tako pripomogla k dobri zimski sezoni
tudi na smučišču Krvavec.
Želim vam vesele praznike in seveda
polno zdravja ter uspehov v prihajajočem letu.

ROBERT ŠEBENIK,
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

bližnje okolice za potencialnega storilca – vlomilca. Bodite pozorni na vsako
spremembo v okolju in se odzovite na
njo (dlje časa parkirano neznano vozilo,
registrsko območje vozila iz drugih regij
Slovenije, osebe imajo ob sebi večje torbe
za prodajo artiklov….) Vse to je zgolj za
ustvarjanje vtisa, da se prodaja.
V veselem decembru se ob praznovanjih
popije tudi kakšen kozarček... Policisti
ob tem opažamo, da je bilo v zadnjih
letih veliko takšnih voznikov, kateri so
se v skupini dogovorili o vozniku, kateri
ne uživa alkohola. Pohvalno! Resnično
opažamo spremembe na cesti, čeprav le
te še vedno niso zadovoljive in policisti
ob tem stremimo k popolnosti. Veselje
je lahko neizmerno tudi brez alkohola,
če pa že, do mere in z organiziranim
prevozom. Poostreni nadzori bodo seveda uperjeni v to, da se iz ceste odstrani

Kern Matilda s.p.

Kot bi mignil, smo na poti h koncu leta.
Čas hiti in nas nič kaj ne opozarja na obstanek dela, saj se venomer kaj dogaja.
Prav je tako, da smo veseli in da veselje znamo deliti med prijatelje. Vedno
je tako, da se ob koncu leta pregledujejo analize, pišejo poročila in ustvarjajo
novi plani za prihodnje leto. Na policiji
se seveda to obdobje ocenjuje, kot eno
izmed rizičnih obdobij, saj nas božično
novoletni prazniki s svojim decembrskim navdihom, močno obremenijo.
Seveda bi vas ob tem spomnil, da ne govorim o veselih dogodkih, raznih praznovanjih in druženju, katere si organiziramo v zasebnem življenju. Tukaj so
mišljeni tudi tisti posamezniki ali skupine, kateri poskušajo to naše prizadevanje za mir in red, spodnesti. Vlomilci
v tem času nikakor ne počivajo, saj izkoriščajo odsotnost stanovalcev, saj vedno
vsi ne poskrbijo za lastne samozaščitne
in druge preventivne ukrep. Znova bom
ponovil, kar vsako leto ponavljam … in
še bom. Že sama luč v kuhinji, je določen podatek za tistega, ki razmišlja o kaznivem dejanju. Nikar v teh prazničnih
dneh ne zapuščajte stanovanja, ne da bi
se prepričali, da so vrata zaklenjena in
okna zaprta. Še vedno se pojavljajo razni preprodajalci posode in drugih artiklov, kar je zgolj prikrit ogled hiše in

Trg Davorina Jenka 9
4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21
Delovni čas: od 6. do 22. ure
vse dni v tednu
tabla.pdf 1 20.6.2015 17:35:36

ŠIVILJSTVO

Vsem strankam, prijateljem in
poslovnim partnerjem želimo vesel božič
in srečno novo leto 2018.

AVTOHIŠA JENKO D.O.O., Praprotna Polica 23, 4207 Cerklje, T: 04/25 26 600, E: avtohisa.jenko@siol.net.

PREVOZNIŠTVO MARTIN GRILC S.P., ULICA 4. OKTOBRA 1, CERKLJE

Naj vam leto 2018
spremeni sanje v resničnost in naj se
trud pokaže v dosežkih.

GRILC

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI
GSM: 031 641 335
ponedeljek, sreda, petek
14h - 18h
torek, četrtek
9h - 14h
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Druži jih
ljubezen
do Tomosov
Zaloške mopediste je v
prijateljstvo povezala
ljubezen do znamenitih
mopedov znamke Tomos.
ALEŠ SENOŽETNIK
FOTO: ARHIV DRUŠTVA
»Dobil sem idejo in pri drugih fantih v
vasi se je dobro prijela, tako da smo že
čez en teden šli na prvi Moped tour,« se
začetkov Moped toura iz Zaloga pod Krvavcem spominja Rado Škrabar, eden od
ustanovnih članov društva. Pred petindvajsetimi leti se je 14 mladeničev zbralo
na prvi vožnji po Sloveniji s Tomosovimi
motorji, ki je odtlej postala tradicija, ki se
ji vse do danes niso izneverili. Danes je
voznikov 24 in vsako leto se za podaljšan
konec tedna odpravijo na turo po Sloveniji, v kateri prevozijo od štiristo do petsto kilometrov. Traso izbere vsakokratni
predsednik, ki ga izvolijo za eno leto.
Vsi motorji, s katerimi odhajajo na pot,
so starejši od letnika 1968 in v krajih, ki

jih obiskujejo, predstavljajo pravo atrakcijo. Med mlajšimi vzbujajo radovednost, med starejšimi pa tudi nostalgijo. Ker so zaloški mopedisti družabni in
dobrovoljni, se jim je na poti pripetilo že
marsikaj zanimivega. Nekoč so za srebrno mašo menda postavili celo mlaja,
nekje drugje pa so pomagali betonirati. Seveda se včasih pripeti tudi kakšna
okvara, ki pa jo mehaniki hitro popravijo. O motorjih znamenite tovarne iz Sežane pa vedo povedati le najlepše. »Tako
vzdržljivega mopeda, kot je Tomosov, ne
najdeš nikjer drugje,« je prepričan aktualni predsednik Krištof Janežič.
So prvo društvo, ki se ukvarja izključno
s Tomosovimi motorji, in šele ko so se
začeli pojavljati v medijih, so jim sledili

tudi drugod po Sloveniji. Za večjo prepoznavnost teh jeklenih konjičkov so
dvakrat organizirali tudi Tomosijado,
druženje ljubiteljev motorjev te znamke.
Vsako leto pa sodelujejo tudi na tradicionalni prvomajski paradi v Cerkljah.
Imajo celo svojo himno. Besedilo je napisal Ivan Sivec, uglasbili pa so jo člani
zasedbe 12. nasprotje.
Ko se ozirajo na četrt stoletja zgodovine
društva in tisoče prevoženih kilometrov,
so najbolj ponosni na to, da se je tudi po
njihovi zaslugi pri nas prebudilo zanimanje za dediščino našega tehničnega znanja. »Prav skrb za ohranjanje naše tehnične dediščine je eno naših glavnih vodil.
Slovenci se še premalo zavedamo njenega
pomena,« pravijo zaloški mopedisti.

Praznovali so sedemdeseti rojstni dan
JANEZ KUHAR
V gostišču Češnar v Cerkljah so se v soboto, 28. oktobra, srečali občani, rojeni na območju občine Cerklje, ki so letos praznovali sedemdeseti rojstni dan. Srečanje je bilo namenjeno

predvsem druženju, pogovorom in obujanju spominov na preteklost. Udeležilo se ga je 34 sošolcev od skupno še živih 59
sošolcev, 17 pa jih je že umrlo. Srečanje je minilo v sproščenem
vzdušju, zelo čustveno in prisrčno. Prvič so srečanje organizirali ob 40-letnici, nato pa še petkrat, na vsakih pet let, je povedal Stane Bolka, eden od organizatorjev srečanja. Po končani
osnovni šoli so šli vsak po svoji poti v življenje. Štirje živijo v
tujini, in sicer v Avstriji, v Nemčiji, Švici in Kanadi. Organizatorji srečanja so bili poleg Staneta Bolka še Jožica Mezeg in
Štefan Polajnar. Oživeli so mladostni spomini iz šolskih dni, ki
so polepšali druženje. Tudi zapeli so, za prijetno razpoloženje
pa je poskrbel z igranjem na diatonično harmoniko Marinkin
vnuk Rok. Sošolke so pripravile za srečanje okusno domače
pecivo, vsi pa so se posladkali z veliko čokoladno torto, posebej narejeno za jubilej. Za vse udeležence jubilejnega srečanja
je Jožica Mezeg pripravila tudi lično spominsko darilo, ki ga
je izdelala njena vnukinja Tajda Šter. Veliko prijetnih besed,
čestitk in lepih želja je bilo izrečenih. Srečanje se je končalo v
poznopopoldanskem času z besedami: ponovno si vzemimo
čas in se vidimo v isti družbi, že čez leto dni.
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Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774
Prodaja in dostava kurilnega olja.

Razrez in čiščenje hišnih cisteren.

Prodaja in razvoz slovenskih peletov,
briketov in premoga.
Sin Franc pred slikami svojega očeta Franca Petriča

Letos preminuli Franc Petrič iz Pšenične
Police se je po izgubi sluha vse življenje
ukvarjal s slikanjem. Njegove stvaritve
krasijo številne domove in cerkve.

ROOF-RR, d.o.o.

Živel in ustvarjal v tišini

ALEŠ SENOŽETNIK
Hiša slikarja Franca Petriča stoji na robu Pšenične Police. Danes je precej večja, kot je bila nekoč, saj si je v prizidku dom
ustvaril njegov sin Franc Petrich, ki tam živi z ženo Nensi in
šestimi otroki. Tudi sama sta slikarja, ki do pokojnega očeta
in tasta gojita veliko občudovanje.
Slike Franca Petriča krasijo številne domove ne le v Sloveniji,
temveč tudi na Švedskem, v Nemčiji, Avstriji, Italiji ... Naročniki so prihajali celo iz Severne in Južne Amerike ter Avstralije. O
tem pričajo tudi številna pisma iz vseh koncev sveta, ki jih še
vedno hranita Petricheva. Poleg slikanja na platna je ustvarjal
tudi cerkvene bandere, poznan pa je bil tudi kot dober freskar.
Obnovil in poslikal je številne kapelice in cerkve, v letih dela pa
se je v tej težki slikarski tehniki vseskozi izpopolnjeval. "Ves čas je
raziskoval barve. Za obstojnost barv na freskah je veliko preizkušal različna razmerja materialov ter uporabljal svoje tehnike. Na
domači fasadi je imel 'raziskovalni center', ogromno različnih
odtenkov z različnimi podlagami, ki jih je izpostavljal različnim
vremenskim vplivom. Tudi obstojnost barv je najprej preizkušal
doma. Njegove freske pa še danes kljubujejo času, kljub soncu in
mrazu, ki so jima izpostavljene," pripoveduje njegov sin.
Že v rani mladosti je po hudem prehladu oglušel. Morda je
prav zaradi izgube enega od čutil toliko bolje izostril oko in se
zapisal slikanju. Od svojega 17. do 77. leta je neumorno ustvarjal. »Delal je od zgodnjih jutranjih ur pa vse do večera, velikokrat pozno v noč. Včasih je imel toliko naročil, da so ljudje
stali v vrsti. V delo pa je bila vpeta celotna družina. Vse smo
naredili doma. Napenjali smo platna, jih grundirali, pripravljali barve, prebadali skice, ki jih je z lastno tehniko nato prenesel na svež omet,« pripoveduje njegov sin Franc.
Le v zadnjih letih življenja mu je delo preprečila bolezen.
Franc Petrič je v 85. letu starosti umrl avgusta letos. Njegova
bogata zapuščina pa bo živela naprej. Sin Franc in žena Nensi
v njegov spomin že pripravljata prostor, kjer bo nekaj del iz
njegovega bogatega opusa tudi razstavljenih, s čimer bosta izpolnila njegovo zadnjo željo.

d.o.o

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

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

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

Tel.: ++386(0)4 252 91 30
Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

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

Tel.: 041 355 899 www.bim-line.si
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Uspehi
košarkarjev
Krvavca
DAMJAN KOROŠEC
Ekipe ŠD Krvavec uspešno zaključujejo z
letošnjimi nastopi. Mladinci Ambrož Krvavec so zmagali kar na petih od šestih
tekem. Po dvakrat so premagali Šenčur
GGD ter Jesenice in enkrat Radovljico. V
drugi del tekmovanja so se tako uvrstili kot zmagovalci svoje skupine 2. SKL. V
drugem delu so tudi že premagali Postojno, igrajo pa še z Ilirsko Bistrico, Mesarijo
Prunk Sežana, Hrastnikom, Vrhniko, Kolpo Črnomelj in Novo Gorico mladi.
Kadeti ekipe Krvavec Botana so dvakrat
premagali ekipo ŠD Šentvid Ljubljana, enkrat Ivančno Gorico, niso pa bili kos Iliriji. Po prvem delu so tretji. Sledijo tekme z
Izolo, Krko, Helios Suns in Logatcem.
Zelo dobro igrajo tudi pionirji Europcar
Krvavec, ki so imeli v prvem delu veliko smolo s poškodbami igralcev. Zelo
tesno so izgubili z močnimi ekipami
Krka, ECE Triglav in Vrhnika. V drugem
delu so premagali ljubljansko Ježico,

Ekipa kadetov Krvavec Botana
igrajo pa ponovno še z Vrhniko, Metliko, Ivančno Gorico in HPG Brežice.
Tudi mlajši pionirji Domačija Vodnik Krvavec so začeli zelo uspešno, saj so bili po
prvem delu tretji na lestvici – za Slovanom in Brinox Medvodami – ter pred ekipo Grosuplje. Drugi del so začeli uspešno
z zmago proti Pivki, igrajo pa še s Petrol
Olimpijo.
Na prvo zmago še čakajo člani ekipe Krvavec Meteor, ki so lani obstali v višji 3.
SKL. Fo zdaj so igrali z močnimi ekipami
Ježica, Kolpa, Troti, Enos Jesenice, Calcit
Basketball, do konca leta pa upajo vsaj
še na uspeha v Litiji in Ljubljani.
Pet naših najmlajših ekip se bo tudi letos udeležilo Sončkovega dneva v Novi

Gorici, kjer sodeluje 140 ekip iz desetih
držav. Še dve mlajši ekipi, Krvavec Tonač in Brunarica Štern Krvavec, se vneto
pripravljata na začetek lige Alpe-Adria, v
kateri sodelujejo po dve ekipi iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Na povabilo direktorja šolske košarkarske lige Litve se
bomo s tremi ekipami tudi letos udeležili
božičnih turnirjev v deželi košarke Litvi.
Na teh turnirjih igrajo tudi največje ekipe iz Rusije, Latvije, Ukrajine, Belorusije,
Finske, Nemčije, Poljske in Litve.
Ob koncu uspešnega leta se člani ŠD Krvavec zahvaljujemo zvestim sponzorjem
in donatorjem, brez katerih zagotovo ne
bi odigrali toliko tekem in doživeli veliko lepih trenutkov.

Za nogometaši je prelomno leto
IVO KOROŠEC
V letu 2017 so se nam dogodile štiri prelomne zadeve: dve v
tekmovalnem in dve v statusnem delu.
Prva prelomnica je vsekakor, kljub prizadevanjem vseh deležnikov v klubu in izven, izpad naše članske ekipe iz 3. SNL center. Po
analizi izpada smo ugotovili, da je bil glavni vzrok pomanjkanje
kvalitete igralskega kadra. Seveda smo bili nemalo razočarani
ob izpadu, vendar nam optimizma ni zmanjkalo, tako da člani
nadaljujejo s tekmovanjem v prvi gorenjski ligi, vodstvo kluba pa
se zaveda, da bo treba pomladiti člansko ekipo in je v ta namen
že dobilo novega trenerja. Obenem smo si zadali cilj, da v doglednem času ponovimo vstop v tekmovanje v 3. ligi.
Druga pomembna prelomnica je v samo tekmovanje dodana
ekipa U-17 (kadeti), ki smo jo v tekmovanje vključili z namenom,
da dolgoročno sledimo ciljem svojih članov in hkrati zadržimo
igralce v klubu. Zavedamo se, da rezultati v tekmovalnem delu
trenutno niso najboljši, vendar stavimo vse karte na prihodnje
strokovno delo z domačimi trenerji in aktivno pridobivanje še
drugih igralcev. S tem bomo kratkoročno v klubu zagotovili celotno tekmovalno piramido. Tretja prelomnica v letošnjem letu pa
je ločitev ženskega dela kluba v svojo pravno osebo. Ženski del našega kluba je izrazil željo po samostojnosti, tej želji nismo naspro-

tovali, še več, njihovo željo spoštujemo in smo se z njimi v vseh
pogledih korektno dogovorili za prihodnje sodelovanje v nogometnem centru. Žal smo pri tem naleteli na kar nekaj nasprotovanj
s strani opozicijskih svetnikov, pri tem pa je bilo na to temo tudi
obilo dopisovanj po e-pošti. Ob tem smo se zavedali, da za nasprotovanje ločitvi nismo imeli nikakršne zakonske podlage. Upamo,
da so se strasti svetnikov že nekoliko umirile, ker v sodelovanju
med obema kluboma trenutno ne vidimo težav.
Četrta prelomnica pa je sprememba imena našega kluba, saj smo
v sredini leta na skupščini sprejeli sklep o sami spremembi imena, ki se po novem glasi Nogometni klub Velesovo Cerklje. Za spremembo smo se odločili predvsem zaradi tega, da nas širša javnost
bolje prepozna, saj smo dodali imenu kluba še ime občine. S tem
smo vsekakor tudi potrdili dejstvo, da smo že vseskozi prisotni na
območju celotne občine in bomo s spremembo bolje prepoznavni tudi širši javnosti. Žal smo tudi na tej prelomnici naleteli na
nasprotovanja občinskega svetnika, ki nam še vedno izpodbija
spremembo imena, po našem trdnem prepričanju povsem neupravičeno. V klubu si v prihajajočem letu seveda želimo boljšega
sodelovanja z vsemi deležniki v nogometu: županom, občinsko
upravo, svetniki, osnovno šolo, podružnično šolo, vrtci in predvsem s podjetji in obrtniki v naši občini, da bomo skupaj dobro
sodelovali in bomo s tem še bolj uspešni.
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Oljčni venec za
maratonca Stanka Mačka

www.pogrebnik.si

Pretekel je Špartatlon, 246-kilometrsko
preizkušnjo od Aten do Šparte v Grčiji.
Jerovšek Primož, s. p.
MAJA BERTONCELJ

PREDDVOR

ZA ZAVAROVALNICE
•CENITVE IN POPRAVILA
•KLEPARSTVO
041/635
043
•NADOMESTNA VOZILA
•LIČARSTVO
•MENJAVA STEKEL
•MEHANIKA
•HLADNO POPRAVILO TOČE
•ČIŠČENJE, POLIRANJE IN POPRAVILO BARVE NA VOZILU

Srečno vožnjo 2018!

AVTOSERVIS KERŽAN, ANITA KERŽAN CELAR S.P., GORIČICA 3, 4205 PREDDVOR

PREDDVOR
041/635 043

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.

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

Letošnje leto je bilo zagotovo posebno tudi za rekreativnega
tekača Stanka Mačka. Konec septembra se je prvič podal na
Špartatlon in ga tudi pretekel. Dolžina te zahtevne preizkušnje
246 kilometrov pomeni, da je v enem kosu pretekel skoraj šest
razdalj klasičnega maratona. Za to je potreboval 32 ur, 57 minut in 32 sekund.
Pred leti je zaradi težav s poškodbo že zaključil tekaško kariero. Ko so bile poškodbe sanirane in pozabljene, je znova začel
teči. Izziv je našel v daljših preizkušnjah, po izpolnitvi norme
za Špartatlon na 24-urnem teku v Beogradu pa pravi, da poti
nazaj ni bilo več. Treninga je bilo veliko, tudi po dvajset ur na
teden, program pa mu je pisal Rajko Podgornik. Veliko treninga je opravil skupaj s Špelo Šavs iz Preddvora, ki je Špartatlon
prav tako uspešno pretekla. "Špartatlon je enkratno doživetje.
Priprave so zelo dolge, veliko je odrekanja, gre veliko prostega
časa, a na koncu je enkraten občutek, ko prideš v Šparto pred
kip Leonidasa, kjer vsakemu dajo na glavo oljčni venec. Je pa
res težko. Tja do 75. kilometra ni bilo posebnosti, potem pa so
se začeli krči, ki so pri meni pogosti. Tokrat sem jih začel še
pravi čas sanirati, tako da sem se jih po okrog dvajsetih kilometrih rešil. Potem so prišle še bolečine, vzameš kakšno protibolečinsko tableto in tečeš naprej. Vsakemu tekaču, ki pride v cilj v
predvidenem času, gredo vse čestitke. Če bi se še bolje pripravil,
bi bil lahko še kakšno uro hitrejši," pravi Stanko Maček. Za vso
izkazano podporo je hvaležen tudi Športnemu društvu Adergas.

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

Karateisti na državnem prvenstvu v sankukai karateju za otroke

Uspešni na državnem prvenstvu v karateju
BLAŽ FILIPIČ
Tokratno državno prvenstvo se je odvijalo v soboto, 18. novembra, v Kočevju. Na
njem smo imeli iz Karate kluba Cerklje
svoje predstavnike v vseh treh tekmovalnih disciplinah – ippon kumiteju,
športnih borbah in katah. Prva in zadnja
sta prvenstveno-tehnični disciplini, kjer
je zmagovalec tisti, ki karate tehniko
najbolj pravilno in elegantno izvede, v
športnih borbah pa pride do izraza tudi
borbeni duh in občutek za nasprotnika.

Najmlajši otroci tekmujejo le v tehničnih
disciplinah, starejši pa svoje izkušnje že
lahko nabirajo tudi v športnih borbah.
Najvidnejše rezultate so iz našega kluba
tokrat dosegli učenci OŠ Davorina Jenka Cerklje: Lana Mohar Kralj je postala
državna prvakinja v tehnični disciplini
ippon kumite ter obenem osvojila še 3.–
4. mesto v katah. Nina Močnik je postala
državna podprvakinja v ippon kumiteju
v svoji kategoriji, Nal Kotar Podgoršek pa
je v svoji kategoriji dosegel 3.–4. mesto v
športnih borbah.

Na državno prvenstvo so se iz našega
kluba preko kvalifikacij na regijskem
tekmovanju gorenjske regije uvrstili
tudi Žan Tomaževic, Nika Žabjek, Julija
Likozar, Tajda Arh, Sara Merjasec, Saša
Černe Klavs, Enej Tavčar, Lars Lotrič Erbežnik in Gal Malnarič.
Verjamemo, da bodo dobri uspehi tudi
motivacija za nadaljnji trening, ki je
že usmerjen v pripravo na januarski
semestrski izpit za višje pasove, ki bo
tokrat za gorenjsko regijo potekal v Komendi.

Trenira tudi zlato košarkarsko reprezentanco
ALEŠ SENOŽETNIK
Miro Majkić od septembra v športnem
parku Velesovo vodi fitnes Mfit Studio,
kot kondicijski trener pa sodeluje tudi z
mnogimi uspešnimi športniki. Skrbi za
dobro fizično pripravo velesovskih nogometašev, sodeluje pa tudi s košarkarji
Košarkarskega kluba Šenčur, ki uspešno
nastopa v prvi slovenski ligi. "Vse življenje sem vpet v košarko tako kot trener
mlajših selekcij kot tudi kondicijski trener," pravi dvaintridesetletnik, ki mu je
pred kratkim uspel še en podvig. Postal je
namreč pomočnik kondicijskega trenerja

zlate slovenske košarkarske reprezentance in našim fantom pomagal pri telesni
pripravljenosti ob kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo, ki bo čez dve
leti na Kitajskem. "Večino naših junakov
sem poznal že od prej, saj sem z nekaterimi že sodeloval kot kondicijski trener v
mlajših selekcijah reprezentančne vrste.
Predvsem pa je bilo lepo videti aktualne
evropske prvake, ki so po uspehu v Carigradu res upravičeno samozavestni," še
dodaja Miro, ki vrata svojega fitnesa v Velesovem seveda odpira tudi vsem rekreativnim športnikom, ki bi radi izboljšali
svojo fizično pripravo.

Foto: osebni arhiv

Miro Majkić v Velesovem vodi fitnes, kot kondicijski trener pa skrbi za pripravo
mnogih rekreativnih in vrhunskih športnikov.

Miro Majkić skupaj z Jakom Blažičem
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PRALNICA PERILA
Pavec Slavka, s. p.
Ul. 4. oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem
GSM: 041 603 082
Sprejemamo oblačila za kemično čiščenje.
Peremo tudi odeje, gostinsko perilo in vse vrste zaves.
Pranje ter likanje srajc in bluz za 1 EUR.

Srečno 2018!
Štiritisočkrat na Šenturški gori
JANEZ KUHAR
Vinko Janežič s Spodnjega Brnika poleg pohodništva zelo rad kolesari, balina, keglja, igra šah in namizni tenis. Ko je dopolnil 40
let delovne dobe v podjetju Živila Kranj in se leta 2003 upokojil, se
je odločil za pohodništvo. S Spodnjega Brnika se Vinko največkrat
odpelje do Cerkelj oziroma do Poženika, kjer začne vzpon. Redno se
vpisuje v pohodniško knjigo. Do sedaj se je do kmečkega turizma
Pavlin, ki leži na nadmorski višini 667 metrov, povzpel več kot štiritisočkrat in prehodil okoli 35 tisoč kilometrov. Jubilejni, štiritisoči
pohod je opravil letos petega novembra. Letos je za njim 219 pohodov, največ pa jih je opravil leta 2004, kar 351. Vključno z vzponom
za sedemdeseti rojstni dan pred dvema letoma se je Vinko povzpel
na Šenturško goro 3346-krat. Kot pravi Vinko, mu pohodi po svežem
zraku pomenijo sprostitev in nabiranje kondicije. Že več kot deset
let vodi sekcijo namiznega tenisa pri Društvu upokojencev Cerklje,
poleg tega aktivno balina in tekmuje za cerkljanske upokojence v
medobčinski upokojenski ligi. Že 55 let pa Vinko Janežič, ustanovitelj in vodja drugega najstarejšega ansambla v Sloveniji, Trgovci,
igra trobento in poje.

Že petdeset let brcajo žogo
JANEZ KUHAR
Septembra je petdesetletnico rekreativnega igranja malega nogometa praznovala skupina osmih rekreativcev. Ustanovitelj rekreacijske ekipe je bil danes že pokojni Avgust Perne. Vsako sredo se
igre udeleži šest do osem rekreativcev. Ob koncu leta razglasijo najboljšega strelca. Lani je moral iz zdravstvenih razlogov z igranjem
prenehati Milan Ažman, ki pa še vedno skrbno beleži vse mesečne
in letne dogodke. Najstarejši član ekipe je 80 letni Jože Žun, sestavljajo pa jo še 79-letni dr. Franci Mezeg, 77-letni dr. Borut Belehar,
76-letni Milan Ažman, 70-letni Ciril Mrgole, 67-letni Jernej Zajc in
45-letni Matjaž Petek.
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Koledar dogodkov in prireditev
TIC Cerklje na Gorenjskem, Krvavška 1b, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: +386 4 28 15 822, F: +386 4 28 15 822, W: www.tourism-cerklje.si
E: info@tourism-cerklje.si, FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem
Torek, 12. december • Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje, ob 15.30
UČIM SE SLOVENSKO
Brezplačne delavnice za tujce za pomoč pri vključevanju v družbo
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Torek, 12. december • Petrovčeva hiša v Cerkljah (1. nadstropje), ob 9. uri
UMOVADBA ZA STAREJŠE
Prijave na 041 724 134 ali mck-prijava@luniverza.si
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Torek, 12. december • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri
KOMEDIJA ČAKALNICA
Igrata Janez Hočevar Rifle in Lado Bizovičar. Vstopnice so na voljo po 17
EUR na mojekarte.si.
Organizator: Zavod Smejmo se
Sreda, 13. december • Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje
(vhod pri športni dvorani), ob 17. uri
SOMATSKI GIBI
Prijave na 041 724 123 ali na mck-prijava@luniverza.si
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Sreda, 13. december • Prostori Družinskega in mladinskega centra
Cerklje, ob 18. uri
ŠOLA ZA STARŠE: (NE)USKLAJENOST IN (NE)DOSLEDNOST
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje
Petek, 15. december • Kulturna dvorana v Adergasu, ob 18. uri
OTROŠKA IGRICA MAJHEN, PA KAJ
Otroke bo obiskal tudi Božiček.
Organizator: Kulturno društvo Pod lipo Adergas
Petek, 15. december • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 19. uri
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT POLICIJSKEGA ORKESTRA S KVATROPIRCI

Zavod za turizem
Cerklje

Občina Cerklje
na Gorenjskem

TIC Cerklje
na Gorenjskem

Ponedeljek, 18. december • Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje (vhod pri
športni dvorani), ob 16. uri
TELOVADBA ZA VSE GENERACIJE
Prijave na 041 724 134 ali mck-prijava@luniverza.si
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Ponedeljek, 18. december • Knjižnica Cerklje, ob 18. uri
BEREMO SKUPAJ
Skupina, namenjena pogovorom o prebranih knjigah, izmenjavi misli in mnenj
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Torek, 19. december • Petrovčeva hiša v Cerkljah (1. nadstropje), ob 10. uri
TOMBOLA – DRUŽABNO DOPOLDNE
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske
Sreda, 20. december • Prostori Družinskega in mladinskega
centra Cerklje, ob 18. uri
DELAVNICA Z GLINO: STIK Z OTROKOM
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje
Četrtek, 21. december • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 19.30
VELIKI BOŽIČNI KONCERT: MATJAŽ KUMELJ IN BIG BAND KRŠKO
Gostje koncerta so Alenka Godec, Daša Gradišek , Zala Smolnikar in
Ladybugz. Vstopnice po 15 EUR so na voljo na mojekarte.si.
Organizator: Big band Krško
Petek, 22. december • Dom krajanov v Poženiku, ob 18. uri
PRIHOD BOŽIČKA V POŽENIKU
S programom za male in velike
Organizator: Dramska sekcija Pod Stražo
Sobota, 23. december • Krvavec, ob 9. uri
DM SKI OPENINGU ZA ŽENSKE
Organizator: dm drogerimarkt Slovenija, Alpina in RTC Krvavec

Organizacija: Občina Cerklje na Gorenjskem

Ponedeljek, 25. december • Krvavec, ob 11. uri
BOŽIČEK IN BOŽIČNA MAŠA NA KRVAVCU

Sobota, 16. december • Krajevni dom na Šenturški Gori, ob 18. uri
LETNI KONCERT ŠENTURŠKEGA OKTETA IN TRŽNICA

Organizator: RTC Krvavec

Od 17. do 18. ure in po koncertu bo za obiskovalce na voljo tržnica z izdelki
domače obrti.

Torek, 26. december • Štefanja Gora, cerkev sv. Štefana, ob 10. uri
SVETA MAŠA IN TRADICIONALNO ŽEGNANJE KONJ NA ŠTEFANOVO

Organizator: Kulturno društvo Šenturška Gora

Organizacija: Konjeniško društvo Krvavec

Nedelja, 17. december • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje
BOŽIČEK za predšolske otroke od dopolnjenega 1. leta starosti in otroke 1.
razredov v spremstvu staršev s stalnim prebivališčem v Občini Cerklje

Torek, 26. december • Trg Davorina Jenka v Cerkljah (nasproti cerkve), ob
16.30
KOLEDOVANJE V CERKLJAH s Folklorno skupino Cerklje in Kranjskimi
furmani

14.30 – za otroke iz krajev: Ambrož pod Krvavcem, Apno, Ravne, Šenturška
Gora, Sv. Lenart, Sidraž, Stiška vas, Viševca, Vrhovje, Štefanja Gora, Grad,
Pšata, Cerklje na Gorenjskem, Vašca, Spodnji Brnik, Zgornji Brnik
16.30 – za otroke iz krajev: Adergas, Češnjevek, Trata, Velesovo, Cerkljanska Dobrava, Dvorje, Glinje, Lahovče, Praprotna Polica, Pšenična Polica,
Šmartno, Poženik, Vopovlje, Zalog
Organizacija: Občina Cerklje na Gorenjskem

Organizacija: Kulturno društvo Folklora Cerklje
Sreda, 27. december • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 19. uri
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE CERKLJE
Organizacija: KD Godba Cerklje
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Sreda, 27. december • Cerkev Marijinega oznanjenja v Adergasu, ob 19. uri
BOŽIČNI KONCERT V CERKVI V ADERGASU
Sodelovala bosta Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj
in Gorenjski oktet.
Organizator: Kulturno društvo APZ France prešeren Kranj

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s. p.
Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

Četrtek, 28. december • Prostori Družinskega in mladinskega centra
Cerklje, ob 19. uri

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

POGOVORI O VERI: DOBRODELNOST
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje
Nedelja, 31. december • Krvavec
SILVESTROVO NA KRVAVCU
Organizator: RTC Krvavec

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Po Siddharti prihaja
Klapa Intrade

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

Rokovska institucija Siddharta je
navdušila občinstvo v cerkljanskem
Kulturnem hramu Ignacija Borštnika.

75
LET

GSM: 031 760 594

SAMO LESJAK, FOTO: ALJAŽ REPNIK
Siddharta je ponovno dokazala, da po več kot dvajsetih letih
ustvarjanja še vedno zmore premikati meje in pomembno sooblikovati sodobno domačo rokovsko sceno, z mnogimi uspešnimi gostovanji v tujini pa so prepoznavni tudi izven slovenskih meja. Ob nedavnem jubileju, dvajsetletnici ustvarjanja, so
fantje posneli albuma Infra in Ultra ter poskrbeli za uspešnico
leta Ledena, nato pa na edinstvenem koncertu združili moči
s še eno domačo glasbeno supersilo, zasedbo Big Foot Mama.
V hramu Ignacija Borštnika so tokrat postregli z akustično,
bolj intimno verzijo, ki pa prav nikogar ni pustila ravnodušnega, tako da so nastop na veselje občinstva krepko podaljšali. Svoje zimzelene uspešnice so nadgradili z novejšimi skladbami, občinstvo pa je lahko uživalo v glasbeni nostalgiji.
V Cerkljah pa se v organizaciji Izobraževalnega centra Čveka
kmalu obeta še en spektakularen glasbeni večer, tokrat v dalmatinskih ritmih. Za valentinovo je organizatorka Maruša
Korelc na Gorenjsko povabila odlično Klapo Intrade, ki bo poslušalce v cerkljanski Športni dvorani navdušila 3. februarja
prihodnje leto.

www.sodnik.si

Zalog 55, Cerklje na Gorenjskem

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.
KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.
Franc Zorman
Praprotna Polica 18
4207 Cerklje na Gorenjskem
gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

Pevec Siddharte Tomi Meglič na odru Kulturnega hrama v Cerkljah

Agropromet d.o.o.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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V studiu Jakopina
ponujamo idejo za čudovito
unikatno darilo …
personalizirane odeje
za male in velike iz
100% certificiranega
organskega bombaža.
Obiščite nas v Dvorjah ali na
www.jakopina.eu.

Vso srečo v novem letu.
Dvorje I T: 04 25 21 573

Delovni čas: od ponedeljka do četrtka: 7. –17. ure, petek: 7.–19. ure, sobota: 7.–13. ure, nedelja: 8.–11. ure

TRAJNO NIZKE CENE

DEGUSTACIJE

DNEVNE PONUDBE

TEDENSKE AKCIJE ...
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Nakupi se seštevajo
na kartici zaupanja.

Po naročilu vam pripravimo tudi narezke in obložene kruhke.

Mesarstvo Kmečki hram Iztok Likozar s.p., Trg Davorina Jenka 6, Cerklje

Ugodno za novoletne
praznike

