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• Za nami so lokalne volitve. Kako ste zadovoljni z rezul-
tati?
Hvala vsem volivcem za podporo za moj sedmi županski 
mandat. Še posebno sem pa vesel, da imam tudi večino v ob-
činskem svetu. Glede na izkušnje, ki jih imam na županskem 
položaju in ne nazadnje tudi iz dveh mandatov v državnem 
zboru, vem, kaj pomeni, če imaš večino, in kaj, če vlada status 
quo. Prepričan sem, da se bomo znotraj koalicije poenotili in 
sodelovali tudi z opozicijo ter izpeljali projekte, ki so za na-
daljnji razvoj občine Cerklje nujno potrebni. Pričakujem pa, 
da bo tudi ravnanje opozicije v tem mandatu drugačno kot v 
prejšnjem, vsaj tako so mi zagotovili tudi nekateri opozicijski 
svetniki.
• Po konstitutivni seji vas na prihodnji čaka formiranje od-
borov in komisij. Boste že sedaj imenovali tudi podžupana?
Želim si podžupana, ki bo bdel nad delom v občini in ga ko-
ordiniral. Torej takšnega, ki bo imel čas tudi čez dan, ne le ob 
večerih, kar pa je težko, kadar govorimo o neprofesionalnih 
županih, ki so dopoldne v službah, tako da bom z imenova-
njem najverjetneje še nekoliko počakal. Predvsem bi rad k 
delu – ne le v občinskem svetu, temveč v občini na splošno 
– pritegnil mlade.
Se v novem mandatu obetajo tudi kakšne spremembe v ob-
činski upravi?
V prejšnjem mandatu so bili uradniki obremenjeni s svetni-
škimi vprašanji, samo za zadnjo sejo so morali pripraviti od-
govore na 54 vprašanj in pobud. Opozicija je s tem dušila delo 
občinske uprave, kar je evidentno, saj se uradniki niso mogli 
ukvarjati s projekti in razvojem občine. Vendarle pa je treba 
povedati, da je občinska uprava trenutno podhranjena. Nujno 
potrebujemo strokovnjaka na področju prostorskega načrto-
vanja, kar nam nalaga tudi zakonodaja. Ali bo šlo za pogodbe-
no sodelovanje z zunanjim partnerjem ali pa za zaposlitev, se 
bomo še odločili, sam pa se nagibam k slednjemu. Občinska 
uprava bi nujno potrebovala tudi nekoga za delo na področju 
komunalne infrastrukture, saj se ena od uradnic večinoma 
ukvarja z razvojem letališke poslovne cone. Ob tem pa velja 
omeniti, da trenutno občinska uprava niti nima prostora za 
širitev. Zato čakamo na izgradnjo zdravstvenega doma, saj bi 
s tem uprava dobila dodaten prostor, ko bi se izpraznila seda-
nja zdravstvena ordinacija.
• Omenili ste razvoj letališke poslovne cone. Kakšna je vlo-
ga občine na tem področju?
Na področju letališča sodeluje več resorjev, med drugimi Di-
rekcija za infrastrukturo, direktorat za letalstvo, ter Fraport 
Slovenija, ki ima koncesijo nad upravljanjem zemljišč, ki so v 
lasti države. Potem pa je tu še lokalna skupnost, ki jo zastopa 
občina. Že ob začetku razvoja smo se dogovorili, kako naj bi 
delitev zemljišč potekala, torej kaj bo v lasti Fraporta, kaj v 
lasti države in občine. Občinska uprava sodeluje pri spremi-
njanju prostorskih aktov. Že pred časom smo prenesli del ko-

munalne infrastrukture na letališču v last občine, poteka pa 
še prekategorizacija cest. Glede notranjih cestnih povezav se 
še dogovarjamo, saj mora ne nazadnje občina lastnikom tudi 
zagotoviti dostop do zemljišč.
• Občinski svet čaka tudi obravnava proračuna za priho-
dnje leto. Kateri so glavni projekti, ki se obetajo?
V predlogu proračuna imamo namenjenih kar nekaj sredstev 
za velike projekte, ki so že v teku: pokrito nogometno igrišče 
v Velesovem, komunalno opremljanje v Cerkljah in Zalogu, 
zdravstveni dom, krožišče v Cerkljah, ki ga Gorenjska gradbe-
na družba začne graditi spomladi, ter ureditev mrliških vežic 
v Cerkljah.
Eden največjih pa bo izgradnja krvavškega vodovoda. Januar-
ja bomo oddali vlogo na ministrstvo za okolje in prostor, nato 
bodo verjetno sledila dopolnila in zahteve z njihove strani. Po 
optimistični napovedi bi se gradnja lahko začela že jeseni, si-
cer pa verjetno šele v letu 2020.
Drugi pomemben projekt pa je projekt za izdajo gradbenega do-
voljenja in začetek gradnje kanalizacije na visokogorskem po-
dročju. Zahtevali smo sestanek na ministrstvu za ureditev aglo-
meracije za vasi Šenturška Gora, Sidraž Lenart, Ravne, Apno, 
Stiška vas in Ambrož. Zavzemali se bomo, da pridemo do želene 
aglomeracije, kar je pogoj, da se bo občina nato lahko prijavila na 
razpise, bodisi za evropska bodisi za državna sredstva.
Omeniti velja, da smo v fazi priprave prometne študije za iz-
delavo hodnika za pešce v vaseh Spodnji Brnik, Vopovlje, La-
hovče z vso spremljajočo komunalno opremo ter postavitev 
avtobusnih postajališč in tudi idejne zasnove za ureditev sre-
dišča v vaseh Cerklje in Zalog. 
Z vsemi naštetimi projekti poleg tega pa še izgradnjo kanali-
zacije in obnovo vodovodne infrastrukture v nižinskem delu 

Za delo v občini želim pritegniti mlade
Po nastopu sedmega županskega mandata smo se o prihajajočih projektih in načrtih 
pogovarjali z županom Francem Čebuljem.

Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl
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NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) SO PRILOGA ČASOPISA                                            ZA OBČINO CERKLJE. 
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Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, tisk: Nonparel, d. o. o., distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. NOVICE IZPOD KRVAVCA, številka 
3, so priloga 101. številke Gorenjskega glasa, 18. decembra 2018, 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: Praznično vzdušje / Foto: Gorazd Kavčič

Občankam in občanom želimo prijetno praznovanje  
božično-novoletnih praznikov ter voščimo srečno, zdravo  

in uspehov polno leto, ki je pred nami. 

Župan Franc Čebulj, Občinski svet, Občinska uprava
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Gradnja novega zdravstvenega doma, ki 
bo občino stala 1,96 milijona evrov, se 
je s položitvijo temeljnega kamna za-
čela novembra. V zdravstvenem domu, 
ki raste v Cerkljah na križišču s cesto v 
Pšenično Polico, bosta občanom na vo-
ljo dve splošni ter ena pediatrična am-
bulanta z ultrazvokom, fizioterapevt in 
zobozdravnik ter lekarna in sestrska 
soba. Del mansarde bodo namenili ar-
hivu občine, del pa sejni sobi, primerni 
za organizacijo različnih predavanj in 

seminarjev. Pred stavbo bo na voljo tudi 
28 parkirišč.
Začetek gradnje je pozdravil tudi Jože 
Veternik, direktor Osnovnega zdravstva 
Gorenjske, ki bo zagotovilo tudi ustrezen 
kader. Kot obljublja Veternik, bodo zagoto-
vili pediatra, ki ga Cerklje nimajo že 25 let, 
in zdravnika ter prihodnje leto tudi do-
datnega zdravnika za otroke in mladino. 
Osnovno zdravstvo Gorenjske pa bo pri-
skrbelo tudi opremo zdravstvenega doma.
Po besedah župana Franca Čebulja bo 
Gorenjska gradbena družba objekt do-
končala prihodnjo jesen.

Jeseni v nov zdravstveni dom
Novembra so začeli gradnjo težko pričakovanega 
zdravstvenega doma v Cerkljah.

Polaganje temeljnega kamna za nov zdravstveni dom
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bomo počrpali vsa privarčevana sred-
stva in se bomo morali zadolžiti. Toda 
ko bodo vsi ti projekti zaključeni, bodo 
Cerklje dejansko predstavljale polno 
opremljeno in razvito občino.
• Vendarle pa občanom veliko pomeni-
jo tudi manjše investicije v šport, kultu-
ro in druge prostočasne dejavnosti. Lah-
ko omenite načrte na tem področju?
Občina bo še vedno namenjala sredstva 
tudi za razvoj turizma, podjetništva in 
kmetijstvo. Poleg tega pa bomo vlagali 
tudi v kulturo, spomeniško varstvo in 
šport. V prihodnjih letih tako načrtuje-
mo gradnjo kolesarskih poti od Spodnje-
ga Brnika do Vodic ter kolesarskih poti 
znotraj občine. Poleg tega bomo verjetno 
že prihodnje leto investirali v drsališče, 
ki bo v zimskem času stalo na asfaltni 
ploščadi v Velesovem. Med idejami je 
tudi športno-rekreacijski objekt za mla-
dino in odrasle, t. i. pump track in po-
ligoni za rolkanje. Precej projektov bo 
izvedenih tudi v okviru programa LAS, 
med drugim medgeneracijski park in 
otroška igrišča. V načrtu so wi-fi točke 
in polnilnice za električna vozila.
Za obnovo oltarjev imamo že v tem 
proračunu namenjenih trideset tiso-
čakov, prav tako bomo financirali tudi 
zamenjavo streh cerkva v Stiški vasi, 
Zgornjem Brniku in Trati, na Spodnjem 
Brniku pa načrtujemo obnovo mrliških 
vežic.
Šola potrebuje obnovo centralnega ogre-
vanja in dvigalo. V proračunu je že tudi 
idejni projekt za povečanje šole ter iz-
gradnjo kulturnega doma v Zalogu, že v 
prihodnjih mesecih pa bomo pristopili 
tudi k več manjšim projektom po občini, 
kot so nove avtobusne postaje in uredi-
tev prehodov za pešce. 
• Hvala za pogovor ter prijetne pra-
znike in srečno v novem letu.
Tudi sam vsem občankam in obča-
nom želim vesele praznike ter srečno 
in uspešno novo leto. Želim si, da bi – 
ne le v občini, temveč tudi po državi in 
drugod po svetu – zavel veter medse-
bojnega spoštovanja, saj le to omogoča 
prijetno bivanje v skupnosti in nadalj-
nji razvoj.
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TOMAŽ TOLAR, FOTO: IZTOK MEDJA

V Zavodu za turizem Cerklje smo glede 
na vse aktivnosti, predvsem na podro-
čju digitalnega marketinga, ter glede 
na trend rasti števila turistov v Sloveniji 
pričakovali, da se bo rast števila nočitev 
nadaljevala in presegla rezultate iz pre-
teklega leta, nismo pa si upali niti po-
misliti, da se bo to zgodilo že v mesecu 
oktobru. V obdobju od januarja do okto-
bra 2018 je namreč v naši občini preno-
čilo kar 82.561 turistov, kar je skoraj 15 
odstotkov več kot v enakem obdobju pre-
teklega leta in skoraj pet odstotkov več 
kot v celotnem lanskem letu. Predvsem 
pa nas veseli dejstvo, da so bili izredno 
močni tudi poletni meseci, predvsem 
avgust. Cerklje na Gorenjskem tako po-
stajajo zanimive za turiste in obiskoval-
ce skozi celo leto.
Delno je k dobrim rezultatom prispevalo 
tudi povečanje promocije na družbenih 
omrežjih, kjer velja poudariti dejstvo, da 
so našo občino tudi na povabilo Zavoda 
za turizem Cerklje obiskali in o njej prek 
svojih portalov intenzivno objavljali 
mednarodni vplivneži (t. i. influencer-
ji). Turizem je res postal panoga, ki se 
je v veliki meri prenesla v digitalni svet, 
predvsem Facebook, Messenger, Insta-
gram in YouTube so postali glavni mar-
ketinški kanali. S postopno prenovo foto 
in video vsebin ter z optimizacijo spletne 
strani, ki bo kmalu zaživela, okrepljena 
z rezervacijskim sistemom, si v Zavodu 
za turizem Cerklje prizadevamo, da bi 
sledili svetovnim trendom in bili v kora-
ku s časom. Omeniti velja, da smo Zavod 
za turizem Cerklje uspešno registrirali 
kot turistično agencijo, s čimer želimo 
razširiti svojo ponudbo, predvsem pa 
vpeljati nove prodajne produkte tako za 
domačine kot tudi za turiste.
Veseli nas, da so potenciale turizma ob-
čine Cerklje na Gorenjskem prepoznali 
tudi drugi vplivni turistični ponudniki 
iz Slovenije in Evrope. Skupaj z močno 
britansko agencijo Connections, slo-
vensko agencijo Luxury Slovenia in ob 
podpori Slovenske turistične organiza-
cije ter mednarodno priznane britan-

ske medijske hiše Jacobs Media Group, 
ki je eden izmed vodilnih medijev na 
področju turizma, smo gostili osemde-
set predstavnikov turističnih agencij iz 
Evrope. Ti agentje so tako lahko sami 
spoznali turistično ponudbo v občini ter 
o turizmu v Cerkljah na Gorenjskem in-
tenzivno poročali prek svojih promocij-
skih kanalov.
Turistični potenciali v občini so vedno 
bolj prepoznavni in dobivajo svoje mesto 
tudi na policah mednarodnih ponudni-
kov. Med drugim tako lahko ponudimo 
najbolj unikaten grad v Evropi, tretjo 
najlepšo tematsko pot v Sloveniji in 
enega od boljših petzvezdičnih doživetij. 
Trend v svetovnem turizmu pa je uživa-
nje v neokrnjeni naravi, česar pa nam v 
naši občini ne manjka.
V Zavodu za turizem Cerklje se zaveda-
mo, da je poleg dobre medijske izpo-
stavljenosti ključnega pomena za ra-
zvoj turizma tudi povezovanje na vseh 
ravneh, lokalno, regijsko, državno in 
mednarodno. Tako smo postali član 
Združenja Kamniško-Savinjske Alpe ter 
član Kongresnega urada Slovenije. Cilj 
povezovanja je boljša in lažja komuni-
kacija s tujimi trgi in promocija na njih, 
nagovarjanje večjega števila potencial-

nih turistov, predvsem pa optimizacija 
stroškov.
Seveda pa si prizadevamo, da bi popestri-
li tudi dogajanje v občini. Tako smo letos 
uspešno organizirali kar nekaj priredi-
tev. Omeniti velja Fest po rokovem, ki je 
bil letos dvodnevni dogodek, prireditev 
Naj pridelek, na katerem smo najprej 
podelili priznanja za najlepše urejene 
vasi, ulice in hiše, v nadaljevanju pa še 
priznanja za največje in najtežje pridel-
ke, ter Miklavžev sejem z razstavo jaslic. 
V sklopu Miklavževega sejma smo odprli 
tudi stalno razstavo maket starih hiš in 
cerkva, ki je na ogled v Petrovčevi hiši. Ob 
tej priložnosti vas vabimo, da si jo pridete 
ogledat, nato pa se ustavite še v prosto-
rih Zavoda za turizem Cerklje, morda pa 
med našimi prodajnimi artikli najdete 
kaj primernega zase.
V prihodnjem letu si bomo prizadevali, 
da ohranimo pozitiven trend rasti noči-
tev in še večjega števila turistov in obi-
skovalcev ter pestrost dogajanja v naši 
občini. Cerklje na Gorenjskem želimo 
postaviti na zemljevid krajev s certifika-
tom Slovenia Green destination, kar bi 
še povečalo našo prepoznavnost in do-
dalo težo dejstvu, da smo zelena, neokr-
njena in aktivna destinacija.

Število nočitev že preseglo lanskoletno
Prizadevanje in trud ponudnikov namestitvenih kapacitet, ponudnikov gostinskih 
in turističnih storitev ter Zavoda za turizem Cerklje sta obrodila sadove v izjemnem 
številu dviga nočitev in s tem seveda števila turistov v naši občini.
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Prvi izmed dobrih mož je že razveselil cerkljanske otroke. Za-
vod za turizem je namreč pred Petrovčevo hišo že zadnji dan 
novembra pripravil Miklavžev sejem, na katerem se je pred-
stavilo 12 ponudnikov domačih izdelkov in dobrot, polovica 
tudi iz cerkljanske občine. Zbrane je z glasbenim nastopom 
zabavala Zala Smolnikar, najmlajše pa je razveselil prihod Miklavža s svojim spremstvom – angelčki in nepogrešljivimi 

parkeljni. 
V Petrovčevi hiši so odprli tudi razstavo ročno izdelanih jaslic, 
ki je na ogled do 4. januarja. Še posebno pa so ponosni na ma-
kete znamenitih cerkljanskih stavb, ki jih je izdelal domačin 
Avgust Starovašnik. Zaščitene v steklenih vitrinah so postale 
del stalne zbirke v Petrovčevi hiši. 
Praznikov pa so se spomnili tudi osnovnošolci, ki so v matični 
šoli v Cerkljah in podružnični v Zalogu pripravili Miklavžev 
sejem, pridružili pa so se jim tudi otroci iz Vrtca Murenčki. 
Obiskovalcem so ponudili voščilnice ter številne druge prak-
tične izdelke, ki so jih sami izdelali, ter jim postregli s slad-
kimi dobrotami. Izkupiček dobrodelne prireditve so namenili 
šolskemu skladu in Vrtcu Murenčki, del sredstev pa za nakup 
kompleta Lego mindstorms.
Konec tega tedna je otroke obiskal tudi Božiček, starejši pa so 
lahko prisluhnili prazničnemu koncertu Policijskega orkestra 
z Majo Keuc. Več o ostalih dogodkih pa najdete v Koledarju 
prireditev na strani 18.

Praznične Cerklje
Miklavž je razveselil otroke pred 
Petrovčevo hišo, kjer je na ogled tudi 
razstava jaslic, Miklavžev sejem pa je 
potekal tudi v avli šole.

Miklavževanje v Cerkljah

Makete Avgusta Starovašnika so postale del stalne razstave v 
Petrovčevi hiši.
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Novembrskih rednih lokalnih volitev se 
je udeležilo slabih 64 odstotkov volivcev, 
ki so izbirali med županskima kandi-
datoma Francem Čebuljem in Lukom 
Štumbergerjem. Volivci so z 2314 glasovi 
oz. 61,62 odstotka glasov odločili v prid 
sedanjega župana Čebulja, ki je tako na 
decembrski konstitutivni seji občinske-
ga sveta že zaprisegel za svoj sedmi žu-
panski mandat. 
Volivci so odločali tudi o sestavi občin-
skega sveta v naslednjem štiriletnem 
obdobju. Največjo podporo so namenili 
Listi Franca Čebulja – za razvoj vasi pod 
Krvavcem (28,69 odstotka), sledijo pa 
TOP Lista Občine Cerklje (18,79 odstotka), 

koalicija SDS in SLS (18,20 odstotka), Li-
sta Za mlade Občine Cerklje (12,12 odsto-
ka). V občinski svet pa so se uvrstile še 
Lista za vas (7,27 odstotka), NSi (5,5 od-
stotka) in Lista za Cerklje (5,01 odstotka).
V občinskem svetu bodo tako sedeli 
Andreja Maček, Andreja Bogataj, Janez 
Korbar, Stanislava Rozman, Blaž Kaple-
nik (vsi Lista Franca Čebulja – za razvoj 
vasi pod Krvavcem), Luka Štumberger, 
Polona Kuhar, Luka Jezeršek (TOP lista), 

Andrej Kosec, Marija Kropivnik, Miha 
Zevnik (koalicija SDS in SLS), Jure Na-
robe, Nina Veselinović (Lista Za mlade), 
Marko Bolka (Lista za vas), Jože Ipavec 
(NSi) in Andrej Vidmar (Lista za Cerklje). 
V primerjavi s prejšnjim mandatom je 
novih kar deset od 16 svetnikov, župan 
pa bo lahko računal na podporo enaj-
stih. Poleg tistih iz svoje liste še iz vrst 
koalicije SDS in SLS, Liste za mlade in 
NSi.

Kako smo volili 
v Cerkljah
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TERAPEVTSKA
MASAŽA VRATU 
IN RAMENSKEGA
OBROČA
Marija Stele

Skorajda ni človeka, ki ne bi kdaj občutil bolečin ali zategnjenosti 
v vratu in ramenskemu obroču. Zaradi težav v vratu in ramen-
skem obroču se pojavljajo tako bolečine v samem vratu kot tudi 
glavoboli in mravljinčenje v rokah. 

Terapevtska masaža vratu in ramenskega obroča je zato kom-
binacija več tehnik. Najprej se naredi limfna drenaža ramenskega 
obroča in vratu, nato pa sledi tehnika tuina masaže in tibetanske 
refleksne masaže. Z ročno limfno drenažo se najprej sprosti vse 
mišice na tem območju. S tuina masažo se nato aktivira akupre-
surne točke, ki so na vratu, ramenskemu obroču in zatilju. Sledi 
tibetanska refleksna masaža, s katero se sprostijo vse globoke 
mišice vratu, zatilja in ramenskega obroča. Glede na težave se 
obravnava tudi roke in področje okoli ušes, saj ima tam narasti-
šče mišica obračalka glave. 

Kako pa si lahko sami pomagamo doma? 
Večkrat dnevno si zmasiramo naslednji dve akupresurni točki: 
Prva točka (GB 39) se nahaja na nogi na zunanji strani, in sicer 
tri palce nad zunanjim gležnjem. Točko masiramo vsaj pet minut 
večkrat dnevno. Ta točka omili bolečine v samem vratu.  
Druga točka se nahaja na roki in se imenuje Hou Xi. Tudi to toč-
ko masiramo večkrat dnevno, pomaga pa tudi pri bolečinah v 
ledvenem delu hrbtenice. 

MATJAŽ IVAČIČ

Pred začetkom letošnje sezone na smučišču Krvavec so člani Gorske 
reševalne službe Kranj v soboto, 6. oktobra, opravili reševalno vajo 
na gondolski žičnici. Čeprav imajo tovrstne vaje vsako jesen, je bila 
letošnja še posebno zahtevna. Razponi med stebri, višine jeklenice 
in oddaljenost od običajnih prometnic so namreč povsem drugač-
ni kot na sedežnicah. K izbiri lokacije za vajo iz reševanja jih je še 
posebej vzpodbudila lanska decembrska okvara na sedežnici Zvoh, 
kjer so skupaj z drugimi službami varno rešili štirideset smučarjev. 
Na vaji je sodelovalo 25 gorskih reševalcev, ki so ponovili in ponov-
no preizkusili reševalno tehniko na najvišjih in najdaljših odsekih 
gondolske žičnice. Prav tako so preverili tudi možnosti dostopnih in 
sestopnih poti. Spoznanja in zaključke reševalne vaje so sporočili 
upravljavcu in ustreznim službam na področju zaščite in reševanja. 
Člani GRS Kranj, nekateri so tudi občani Cerkelj in okolice, že vrsto 
let opravljajo reševanje med zimsko smučarsko sezono na Krvavcu, 
obenem pa se odzovejo na različne gorske, gorskokolesarske, pa-
dalske in druge nesreče v hribovitem in gorskem svetu.

Reševalna vaja GRS Kranj

JANEZ KUHAR

Konec novembra je bila v prostorih Mestne občine Kranj slovesnost, 
na kateri so predstavniki Rdečega križa Slovenije (RKS), Območne-
ga združenja Kranj, ki delujejo na območju šestih občin, podelili 
zaslužnim prostovoljkam in prostovoljcem bronasta, srebrna in zla-
ta priznanja. Edini, ki je prejel zlato priznanje, je Franc Gerkman 
iz Cerkelj, ki je prostovoljec že 25 let. Med prejemniki preostalih 
priznanj pa so bile štiri prejemnice iz Cerkelj. Srebrni znak so pre-
jele Simona Delavec, Anica Janežič in Marinka Prestor, bronastega 
pa Magda Jenko. Priznanja sta podelila podpredsednica RKS Irena 
Nečemer in podpredsednik RKS OZ Kranj mag. Janez Frelih, hkrati 
pa so vsem prisotnim pripravili krajši kulturni program z nastopom 
Gorenjskega okteta. V RKS OZ Kranj deluje več kot tristo prostovoljk 
in prostovoljcev in prav njim gre zahvala, da prepoznavajo vse tiste 
ljudi v njihovi bližini, ki potrebujejo pomoč. Predsednik komisije 
za krvodajalstvo in priznanja Vid Močnik je vsem prejemnikom pri-
znanj čestital in se vsem prostovoljcem zahvalil za opravljeno delo, 
saj je prostovoljstvo rdeča nit Rdečega križa v Sloveniji.

Priznanja tudi cerkljanskim  
prostovoljcem

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



GASILCI | 7 

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 

Vsem občankam in občanom naše prelepe občine Cerklje  
voščimo mirne praznike in vso srečo v prihajajočem letu.

MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Gasilskemu tekmovanju gasilskih zvez Naklo, Tržič in Kokra, ki je v 
začetku oktobra potekalo v Športnem parku Visoko, se je letos prvič 
pridružila tudi Gasilska zveza Cerklje, iz katere je nastopilo 25 tek-
movalnih enot. PGD Cerklje je prejelo pokal za najboljše društvo, ki 
je imelo največ enot in so bili najbolje uvrščeni, PGD Zalog pa pokal 
za najboljšo vajo v članski enoti.

Prvič na gasilskem tekmovanju
ALEŠ SENOŽETNIK

Ob mesecu požarne varnosti je v začetku oktobra v PGD Cerklje 
potekal dan odprtih vrat, na katerem so cerkljanski gasilci obisko-
valce seznanili s svojim delom. Pokazali so vozila in opremo ter 
prostore, seznanili pa so jih tudi s postopkom gašenja in oživljanja 
z avtomatskim defibrilatorjem v primeru srčnega zastoja. "Čim več 
ljudi želimo ozavestiti, kako pomembna je pomoč v primeru zastoja 
srca, zato se lahko vsakdo preizkusi v tehniki oživljanja," je pove-
dal predsednik društva Primož Močnik.

Gasilci odprli svoja vrata

Primož Močnik

Izdelava pohištva, notranjih vrat 
in tapeciranje.

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

Rok Ipavec, s. p.
Za log 61, 4207 CER KLJE

Srečno in zdravo 2019!
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MIHA GRO ŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, faks: 04 25 25 859, GSM: 041 672 057

KLJU ČAV NI ČAR SKE STO RIT VE
4207 Cer klje, Po že nik 14a

d.o.o

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. JM
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ALEŠ SENOŽETNIK

Ob 180. obletnici rojstva in 120. obletnici smrti Andreja Vav-
kna so se svojega rojaka spomnili tudi v Osnovni šoli Davorina 
Jenka. Spominu na nekdanjega učitelja, ravnatelja, župana, 
organista, zborovodjo in skladatelja so posvetili precej dejav-
nosti. Mladi pevci so sodelovali na slavnostnem koncertu v 
njegov spomin v Cerkljah, devetošolci pa so konec oktobra z 
učiteljico glasbe pripravili praznovanje Vavknovega 180. roj-
stnega dne in ob tej priložnosti izdelali spletno stran o njem 
in rodovnik v obliki družinskega drevesa.
Šola je uspešno kandidirala tudi za evropska sredstva projekta 
Erasmus+. Gre za projekte, ki povezujejo šole in učence iz raz-
ličnih držav Evropske unije. V vsako od držav gostiteljic bosta 
potovala po dva naša učenca v spremstvu učiteljev. V projektu 
bodo sodelovali učenci med desetim in dvanajstim letom sta-
rosti. Prvo gostovanje je že za nami, dve učenki naše šole sta 

v spremstvu dveh učiteljic v oktobru teden dni preživeli na 
obisku pri vrstnikih na grškem otoku Kos.
Šola pa z izmenjavami že od leta 2015 sodeluje s sarajevsko 
Osnovno šolo Kovačići, tokrat pa se je povabilu odzvala tudi 
Večstopenjska šola Vladimir Bartol iz Trsta. Učenci in učitelji 
vseh treh šol so se tako sredi oktobra srečali v Sarajevu. Poleg 
druženja z vrstniki so se učenci udeležili šolske očiščevalne 
akcije, sodelovali pri pouku in si ogledali film v kinu. Vsakdan 
vrstnikov v Sarajevu pa so spoznavali tudi v njihovem doma-
čem okolju, saj so bili nastanjeni pri družinah učencev sara-
jevske osnovne šole. 
V adventni čas so v šoli vstopili z izdelovanjem adventnih 
venčkov. Konec novembra je namreč skupina prostovoljcev – 
Nina Močnik, Matevž Teran, Daša Skubic, Nika Šmajc in Eva 
Žižek – iz osnovne šole obiskala Dom Taber in skupaj s stano-
valci izdelovala venčke, ki krasijo skupne prostore doma.

Pestra jesen  
osnovnošolcev
Osnovnošolci so se spomnili obletnic 
rojstva in smrti Andreja Vavkna, gostovali 
v Sarajevu, obiskali grški otok Kos in se 
odeli v praznično vzdušje.

Dve učenki sta teden preživeli na izmenjavi na otoku Kos.
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   Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
   Peremotudiodeje,gostinskoperilo invsevrstezaves.
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 Ribogojnica
  Mlada  
govedina 

  Kisla repa in 
kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

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

031 479 801, Helena AV
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, tel.: 04 25 26 580

Kuhinjske stenske obloge   Tuš kabine  
Nadstreški  Drsna vrata  Nihajna vrata

Pregradne stene  Steklene ograje 

ESTERA BURGAR

V sredo, 28. novembra, smo otroci in zaposleni Marijinega vrtca 
pripravili prvi Miklavžev sejem. V pripravi nanj je v celotnem vrtcu 
vladalo ustvarjalno vzdušje. V dveh mesecih priprav smo strigli, 
lepili, pobirali in trli orehe, pekli piškote, kvačkali, šivali, barva-
li, spoznali kozmetične snovi in jih mešali, sušili sadje, delali z 
modelirno maso, slanim testom, lesom, blagom, betonom, filcem 
itd. Dogodek smo začeli s predstavo Miklavževo pismo, ki smo 
jo pripravili zaposleni. Zatem so si obiskovalci na stojnicah lah-
ko izbrali izdelke. Na voljo so bili različni dekorativni predmeti, 
igre in igrače, novoletna darilca, nakit različnih vrst in materia-
lov, kvačkani in leseni izdelki, naravna kozmetika, hrana in drugi 
izdelki. Veliko iskric v očeh sta ujela tudi fotografa v prostorih, 
namenjenih božičnemu fotografiranju. Druženje, smeh in klepet 
smo nato nadaljevali v prostorih nove župnijske dvorane ob Je-
zerškovem "šmornu". Zbrana sredstva bomo namenili nakupu 
novih skirojev, ki so bili uničeni v požaru. Ob tem se želimo za-
hvaliti vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi dogodka, še zlasti 
podjetju Jezeršek za pogostitev, Mizarstvu Boštic, članom sklada 
vrtca, otrokom za njihov trud ter drugim neimenovanim posame-
znikom, ki so darovali svoje izdelke in talente. Hvala tudi vsem 
obiskovalcem za dar, ki bo otrokom omogočil še bolj razgibane 
dopoldneve v vrtcu.

Miklavžev sejem tudi  
v Marijinem vrtcu ROBERT ŠEBENIK, VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

December in zimske radosti, ki se nam porajajo v mislih, so pove-
zane s snegom, nizkimi temperaturami, a tudi s pregledom uspe-
šnosti minulega dela. Policisti to obdobje ocenjujemo kot eno 
izmed rizičnih, saj nas božično-novoletni prazniki s svojim decem-
brskim navdihom močno obremenijo. Kot vedno opozarjam, nepri-
dipravi v tem času nikakor ne počivajo, saj izkoriščajo odsotnost 
stanovalcev in načrtujejo vlome v hiše, stanovanja. Poskrbite, da 
je v popoldanskem času, ko vas ni doma in ko se temni, prižgana 
vsaj ena luč v stanovanju ali radio oziroma televizija. Še vedno se 
pojavljajo tudi razni preprodajalci posode in drugih artiklov, kar je 
velikokrat zgolj prikrit ogled hiše in bližnje okolice za potencialne-
ga storilca – vlomilca. Zimska sezona na Krvavcu privabi mnogo 
smučarjev iz celotne Slovenije, zato se frekvenca vozil močno po-
veča. Občane pozivam, da se strpno vključujejo v promet in tako 
prispevajo k večji varnosti. Policisti bomo poostreno nadzirali pro-
met in poskrbeli, da bo pretočnost čim bolj nemotena. Ker pa je to 
čas, ko se ljudje radi poveselimo in popijemo kozarček alkohola, 
naj opomnim, da alkohol in vožnja ne sodita skupaj. S tem ogro-
žamo sebe in druge udeležence v prometu. Bodimo dober zgled in 
poskrbimo, da nas domov varno pripelje nekdo, ki ni pil alkoho-
la, ali pa taksi. Le tako se bomo lahko naslednji dan, spominjali 
lepega praznovanja. Tudi policisti bomo ob poostrenih nadzorih 
iz prometa izločali voznike, ki so pod vplivom alkohola, saj so ti 
pogosti povzročitelji prometnih nesreč.

Modri kotiček
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Članice klekljarske skupine Lastovke Cerklje že devet let s spretni-
mi rokami in tanko nitjo izdelujejo prelestne čipke. Dvaintrideset 
gospa, med njimi so tako študentke kot upokojenke, se srečuje 
enkrat tedensko v prostorih OŠ Davorina Jenka Cerklje, kjer preple-
tajo druženje in ljubezen do klekljanja. Mentorici Lojzka Mrgole in 
Zdenka Zajc pravita, da je ročno izdelana čipka še vedno izredno 
cenjena. "Ljubitelji se zavedajo, koliko ur je vloženih v eno čipko, 
kako potrpežljiv in ročno spreten moraš biti," pojasni Mrgoletova. 
Letošnje leto so med drugim izdelovale čipke za ljubljansko stolni-
co in sodelovale na natečaju izdelovanje čipke za šal v Žireh, kjer 
je njihova članica Andreja Štern dosegla prvo mesto. Vsako leto pri-
pravijo tudi pregledno razstavo svojega umetniškega dela. Letos so 
jo naslovile Lastovke malo drugače.

Lastovke so umetnice klekljanja
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DANIELA MOČNIK

V novi župnijski dvorani smo v nedeljo, 25. novembra, prisluhnili 
recitalu Krst pri Savici z glavnim interpretom mag. Jankom Krišto-
fom, dekanom boroveljske dekanije in predsednikom Krščanske 
kulturne zveze v Celovcu, ob glasbeni spremljavi Tonča Feiniga, 
poklicnega pianista iz znane sveške družine. Poezija dr. Franceta 
Prešerna je prepletena s številnimi elementi, drobci in citati iz sve-
topisemskih besedil, tako v najeminentnejšem delu naše sloven-
ske literature Krst pri Savici z zgodbo o Črtomirjevi in Bogomilini 
ljubezni in usodi, v spevu dveh src pa se naslanja celo na Visoko 
pesem. Krsta ni mogoče prezreti, saj je del Čopovega in Prešerno-
vega načrta kultiviranja slovenskega jezika: v kulturi pesniškega 
jezika doseči tisto, česar Slovenci kot še nerazvit in nepriznan na-
rod ni mogel doseči ne v upravi ne v politiki in tudi v prosveti ne. 
V takratni Evropi je razvita jezikovna kultura pomenila legitimacijo 
naroda in njegovega obstajanja. In Prešernov cilj: v maternem je-
ziku obvladati umetnostno najbolj zahtevne in ugledne pesniške 
oblike evropskih poezij. Prešernu je vse to uspelo v eni sami knjigi 
z naslovom Poezije. Sam Krst je bil objavljen 1836 v Prešernovi prvi 
samostojni knjižici. Uvaja ga sonet, posvečen Čopu, sledita Uvod 
h Krstu v tercinah in sam Krst v stancah. Z recitalom smo počasti-
li bližnji rojstni dan in skorajšnjo 170. obletnico pesnikove smrti, 
interpret Janko Krištof in memoriam svojemu očetu, prirediteljica 
Daniela Močnik pa pokojnemu soprogu skladatelju in profesorju 
Janezu Močniku, ki je neizmerno spoštoval materni jezik, ljubil slo-
vensko besedo in jo v pesmih ponesel po domovini in v svet.

Krst pri Savici
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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

Srečno 2019!
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SAMO LESJAK

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
v Cerkljah so s koncertom pevcev Ko-
mornega moškega pevskega zbora Da-
vorina Jenka obeležili častitljiv jubilej 
– zborovodja Jožef Močnik praznuje pet-
desetletnico umetniškega poustvarja-
nja. S slavnostnim koncertom so se pev-
ci zbora in tudi vsi navzoči obiskovalci 
ter mnogi častni gostje Jožefu Močniku 
simbolično zahvalili za njegov nepre-
cenljiv prispevek zboru, domačemu kul-
turnemu društvu in cerkljanski kulturi 
nasploh. V Kulturnem hramu je bilo slo-
vesno, a obenem prijetno domače. Pe-
smi je sproščeno povezovala Beti Vreček 
Močnik, koncertni večer pa so obogatili 
s filmsko pripovedjo o umetniški ži-
vljenjski rasti zborovodje, ki jo je izdelal 

Urban Močnik. Člani KD Davorina Jen-
ka so slavljencu podelili naziv častnega 
člana, listino mu je podelil predsednik 
Andrej Hočevar, jubilant pa je prejel tudi 
umetniško grafiko kot spominsko dari-
lo pevskega zbora. Župan Franc Čebulj 
je zborovodji izročil umetniško sliko kot 
zahvalo lokalne skupnosti za prizadevno 
in odmevno dolgoletno delo na področju 
zborovske dejavnosti, s čimer je neizbri-
sno zaznamoval kulturno podobo svo-
jega kraja in širše skupnosti. Čestitkam 
sta se pridružila tudi predstavnika Cer-
kvenega MPZ Andreja Vavkna ter nekda-
njega MPZ Peko, s katerima je bil Jožef 
Močnik vrsto let povezan kot zborovodja, 
v vrste cerkvenega zbora pa še vedno za-
haja kot pevec. Zadnjo besedo so seveda 
imeli pevci, ki so praznični večer zaklju-
čili tako, kot se spodobi – s pesmijo.

Zbore vodi že petdeset let

Predsednica ZKD Slovenije Mija Aleš ter Gregor Grašič sta slavljencu podelila priznanje Zveze 
kulturnih društev za življenjsko delo ter jubilejno priznanje Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti. / Foto: arhiv prireditve (Evgen Žižek)

"Delaj to, v kar verjameš, in verjemi v to, kar 
počneš. Vse drugo  je tratenje energije in časa"

.                                                  (Nisargadatta)

Cenjenim strankam in  
poslovnim partnerjem se iz srca  

zahvaljujemo za izkazano zaupanje  
in vsem želimo srečno,  

zdravo in uspešno novo leto 2019.

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

NOVO
   zdravi pasji priboljški

   brez soli, aditivov, umetnih barvil 
in konzervansov 

WWW.PASJAPEKARNA-PIKA.SI

JU
RE

 G
RI

LC
 S

.P.
, A

PN
O

 7
0,

 C
ER

KL
JE

Cikotić in partner, d. n. o., 
Pipanova 13a, 4208 Šenčur

04/251 61 00, 040/513 968
pod.kostanji@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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Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

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

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

www.pogrebnik.si

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

MIRA GERKMAN

Izvedli smo prireditev Po martinovem, ki smo jo posvetili 
Andreju Vavknu, častnemu občanu Cerkelj, ob 180. obletnici 
njegovega rojstva. Pobliže smo se spoznali z njegovim vse-
stranskim delovanjem v Cerkljah, kamor je leta 1857 kar peš 
prikorakal iz Ljubljane, star 18 let. Postal je nadvse priljubljen 
učitelj in kasneje nadučitelj. Šolo v Cerkljah je povečal in jo po 
uspehu postavil na prvo mesto med gorenjskimi. Kot župan se 
je zavzemal za pridobitve za vse Cerkljane. Tako je ustanovil 
pošto, mnogi požari v tem času pa so ga leta 1892 "prisilili" k 
ustanovitvi gasilskega društva Cerklje.
Bil je izvrsten pevec, organist in zborovodja. Vavken pa je za 
slovensko javnost najpomembnejši kot skladatelj. Ustvarjal je 
predvsem vokalno posvetno in cerkveno glasbo, orgle ali kla-
vir je uporabljal le za spremljavo. Uglasbil je več kot devetdeset 
pesmi različnih piscev, tudi Šmarčana Jakoba Bedenka. Večer 
smo popestrili še s krstom mošta in ga zaključili s prijetnim 
druženjem. 
Naši najmlajši se pridno pripravljajo na obisk varovancev 
Doma Taber in na prihod Božička. Otroško igrico o dobrem 

snežaku, recitacije, petje, ples in igranje različnih instrumen-
tov, vse to si boste lahko ogledali v četrtek, 20. decembra, v 
Domu Taber in v petek, 21. decembra, ob 17. uri v Domu kraja-
nov Poženik, kjer bo otroke obiskal tudi Božiček.
V začetku decembra smo v Kulturnem hramu Ignacija Bor-
štnika na ogled postavili novo komedijo Jake Štoka Lažni 
zdravnik v priredbi Brede Žargaj in Mire Gerkman. Za kuli-
se, luč in glasbo so kot vedno poskrbeli sami igralci in člani 
skupine. Čeprav je igra stara skoraj sto let, je tematika tudi 
danes aktualna. Zdravnikov sluga Boštjan in njegov prijatelj 
Lipe sta tudi na pustno soboto, ko bo veselica in ples, čisto brez 
denarja. Po nenadnem odhodu pravega zdravnika zdoma sta 
"ujela pametno misel". Kako uspešna sta bila pri onih kmetih 
in kmeticah, pa presodite sami na ponovitvah in gostovanjih, 
ki bodo sledili po novem letu.

Pestro Pod Stražo
November in december sta za člane in 
članice Dramske skupine Pod Stražo 
vedno zelo pestra.

Člani Dramske skupine Pod stražo so na oder postavili komedijo 
Lažni zdravnik. / Foto: Aleš Senožetnik

Uspešno  
v novem  

letu!
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servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s. p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

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

 

Jerovšek Primož, s. p. 

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

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

Bra ne Do li nar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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ODGOVARJA ODVETNICA BETI VREČEK MOČNIK, 
ODVETNIŠKA PISARNA ERZIN POTOČNIK

Bralka je prejela sklep sodišča, s katerim ji je sodišče iz-
reklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, saj je 
kot mlada voznica prejela več kot sedem kazenskih točk. 
Bralko zanima, ali obstaja kakšna možnost, da ji ne bi bilo 
treba ponovno opravljati vozniškega izpita, saj si tega iz fi-
nančnega vidika ne bi mogla privoščiti, avto pa potrebuje 
zaradi opravljanja študijskih obveznosti.
Po tretjem odstavku 22. člena Zakona o prekrških (ZP-1) sodišče 
izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, če voznik 
v času dveh let doseže ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem 
prometu. Imetniku vozniškega dovoljenja, ki je voznik začetnik 
(voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in 
voznik dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja), se 
po določbi 26. člena ZPrCP izreče prenehanje veljavnosti voz-
niškega dovoljenja, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel 
ali presegel sedem kazenskih točk v cestnem prometu. To se 
je zgodilo tudi bralki. Vozniško dovoljenje sicer preneha veljati 
trideseti dan po pravnomočnosti sklepa, ki ga je prejela bral-
ka. Vendar pa ima bralka možnost, da v roku 15 dni po prav-
nomočnosti sklepa (sklep postane pravnomočen osmi dan po 
vročitvi), oziroma v 23. dneh od dneva vročitve sklepa, pri istem 
sodišču, ki je sklep izdalo, vloži predlog za odložitev izvršitve 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ter sodišču pre-
dlaga, da izvršitev te sankcije odloži pod pogojem, da v času 
odloga ne stori hujšega prekrška in izpolni obveznosti, ki ji jih 
določi sodišče. Predlogu za odlog mora biti priloženo originalno 
zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstve-
nem pregledu ali vsaj potrdilo, da je storilec prekrška naročen 
na kontrolni pregled. Iz tega razloga svetujem, da se bralka 
nemudoma naroči na kontrolni pregled, saj je to nujen pogoj, 
da ji sodišče odvzem vozniškega dovoljenja odloži. Istočasno pa 
naj v predlogu za odlog opiše tudi osebne okoliščine ter okoli-
ščine storitve prekrška, ki kažejo na to, da bralka sicer ni redna 
kršiteljica cestnoprometnih predpisov. Če bo sodišče po preso-
ji okoliščin predlogu za odlog odvzema vozniškega dovoljenja 
ugodilo, bo bralki določilo preizkusno dobo (od 6 do 24 mese-
cev), v katerem ne sme storiti hujšega prekrška, istočasno pa 
ji bo naložilo obveznosti, ki jih predvideva ZVoz-1 (udeležba v 
programu usposabljanja za varno vožnjo ali udeležba v ustre-
znem rehabilitacijskem programu). Če bo sodišče ugotovilo, da 
je bralka izpolnila oba pogoja, bo po preteku preizkusne dobe s 
sklepom odločilo, da se vozniško dovoljenje bralki ne odvzame.

Grožnja z odvzemom  
vozniškega dovoljenja

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

Uspešno  
v novem  

letu!
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CERKLJE NA GORENJSKEM
KULTURNI HRAM
14. 2. 2019 OB 19.30

VSTOPNICE: 
TIC CERKLJE, EVENTIM.SI (PETROL, POŠTA, OMV)

S PRAVOČASNIM NAKUPOM VSTOPNIC 
SI ZAGOTOVITE NAJBOLJŠI POGLED NA ODER!

Planetdogodkov
www.mammamia-muzikal.si

OGLAS 90,5 X 131.indd   1 10/12/18   14:23
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Podjetniki, obrtniki in  
društva, ki se predstavlja-

mo  
v Novicah izpod Krvavca,  

vam želimo  
vesele praznike ter srečno  

in zdravja polno leto  

2019!

IRENA ZAJEC

V tem čarobnem, svetlečem, pravljičnem in dišečem mesecu de-
cembru me še prav posebej nagovarja hlev ali po domače "štala". 
Prav nič čarobno, tudi ne pravljično, po navadi ne pretirano svetlo 
in še najmanj dišeče. Konec meseca bomo praznovali božič. Lahko 
rečem, da ga praznujemo vsi, po vsem svetu, verni in neverni. Verni 
praznujemo Jezusov rojstni dan, neverni pa ga imajo za družinski 
praznik, ko se zberejo skupaj. Posvojili so ga tudi trgovci, ki imajo v 
tem mesecu polne roke dela. Vabijo nas in prepričujejo, kaj vse mo-
ramo imeti in kaj vse ne sme manjkati na že tako preobloženi mizi. 
Tisti, ki praznujemo Jezusovo rojstvo, se ob božiču vsak po svojih 
močeh trudimo iz svojega hleva narediti prijazen hlev za Jezusa. 
Vemo, da moramo "štalo skidati" zunaj in znotraj, da se bo počutil 
prijetno, domače, toplo in varno. Jezus pri nas ne pričakuje hotela 
in ga prav nič ne moti, da prihaja v hlev. Da bo le na varnem, v miru 
in se bo dobro počutil. Prav tako tudi tisti, ki ne verujejo v Jezusa. 
Ob božiču se vračajo v "štale", iz katerih so odšli, ko so odrasli. 
Otroci od blizu in daleč prihajajo za praznike na obisk k svojim dru-
žinam. Božični čas je res čaroben čas, ker nam daje priložnost, da 
se ponovno srečamo in povežemo v svojih "štalah", kjer živimo, in 
v "štalah" iz katerih smo odšli. Prav tako je to čas, ko lahko poku-
kamo tudi v sosedov in prijateljev hlev in si zaželimo in ustvarimo 
medsebojno povezanost, prijaznost in naklonjenost. DMC-jevska 
štala ima tudi decembra na široko odprta vrata in vas vabi na obisk, 
na srečanje, pogovor, učenje, medsebojno pomoč. Vsak je dobro-
došel in vsak lahko prispeva svojo slamico v toplino našega hleva.

DMC o praznikih
ALEŠ SENOŽETNIK, JANEZ KUHAR

Rojstna hiša Ignacija Borštnika v Cerkljah v prihodnjem letu spremi-
nja svoj režim delovanja in odprtja. Po več kot dveh letih ukinjajo 
redne dneve odprtih vrat, ki so bili vsako prvo nedeljo v mesecu. A 
kot pravi skrbnik hiše Danijel Novak, to nikakor ne pomeni, da se 
hiša zapira za javnost. "Ravno nasprotno. Hiša bo za javnost še ve-
dno odprta, in to ob posebnih priložnostih in dogodkih, ki jih bo or-
ganiziralo domače ali katero koli drugo društvo. V hiši nameravamo 
ohraniti vse dosedanje vsebine, tako da bo še naprej zanimiva za 
obiskovalce in turistične oglede, če bodo za to le pokazali interes 
Občina Cerklje, Zavod za turizem Cerklje in drugi zainteresirani," 
dodaja Novak. Na Borštnikovi domačiji sta sicer jeseni potekala 
dva zanimiva dogodka, povezana s peko. Konec oktobra so pri-
pravili prikaz peke kruha v krušni peči. Greta Zlate iz Praš pri Mav-
čičah je prikazala postopek vključno z mesenjem testa v mentrgi. 
Predstavitev peke je potekala v sodelovanju s prijatelji iz avstrijske 
Koroške, še posebej s Pavletom Zablatnikom, ki podobne dogodke 
pozabljenih običajev oživlja na Koroškem. Na vrtu domačije je No-
vak ob pomoči Ivana Kropivnika in animatorja Stena Vilarja razkril 
še marsikateri zanimiv običaj, povezan s peko kruha. Prikazali pa 
so tudi postopke, kako se seje, žanje in obdeluje proso. Novembra 
pa so obudili star običaj – peko prešc. Običaj je zaznamoval čase, 
ko so gorenjske gospodinje pred praznikom vseh svetih napekle 
veliko hlebčkov, imenovanih prešce. Ta obredni kruh je bil name-
njen dušam umrlih prednikov, ki naj bi se v tem času vračale nazaj 
na svoje domove.

Še vedno ostajajo odprti za vse
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GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog55,CerkljenaGorenjskem

75   LET

ErjavšekZvone,s.p.
Slovenskac.39,4207CERKLJE

Tel.:++386(0)42529130
Odprtovsakdanod7.do23.ure,občetrtkihod7.do12.ure.

Srečno 2019!

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

KLEPKLEPARSARSTTVVO IN KRO IN KROOVVSSTTVVOO

JENKJENKOO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

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

ALEŠ SENOŽETNIK

Pegi Berce kot rokometna trenerka deluje že od leta 1993. Svojo tre-
nersko pot je začela v domači Škofji Loki, nadaljevala v Radovljici 
in eno leto delovala tudi pri ljubljanski Olimpiji, sedaj pa že dve leti 
vodi cerkljanske rokometaše. Kot pravijo v vodstvu, takšne klime v 
klubu že dolgo ni bilo, kot je danes. Kot edina ženska rokometna 
trenerka je na ta račun morala požreti tudi kakšno pikro. A kot pra-
vi, se s predsodki drugih ne ukvarja, pomembno ji je le, da so jo 
v Cerkljah vodstvo in igralci odlično sprejeli. »Nekatere izmed teh 
fantov sem trenirala še v mlajših selekcijah v Radovljici, zato so radi 
videli, da pridem, in dobro sodelujemo. Tukaj se odlično počutim,« 
pravi Pegi Berce, ki se ravno te dni mudi v Parizu, kjer opravlja pro-
fesionalno trenersko licenco master coach. Dobro razpoloženje v 
klubu se odraža tudi na lestvici. V času pogovora so bili namreč 
člani po šestih tekmah še neporaženi v drugi rokometni ligi in tako 
na sledi zastavljenemu cilju, da se uvrstijo v 1. B-rokometno ligo. 
Pegi Berce vodi tudi mini šolo rokometa, v kateri trenirajo otroci do 
četrtega razreda osnovne šole, ter druge mlajše selekcije dečkov, 
kadetov in mladincev. "Pri mlajših selekcijah odlično sodelujemo 
s klubom iz Radovljice. Imamo namreč skupne ekipe, saj je fantov 
sicer premalo za eno ekipo. Sistem odlično deluje, sicer pa bi oba 
kluba životarila," še dodaja sogovornica.

Ženska na čelu rokometašev

JAKOB KRISTAN

Nogometni klub Velesovo Cerklje od septembra sodeluje s trener-
jem Jakom Kristanom, ki je zadolžen tako za delo z najmlajšimi v 
klubu kot tudi za nogometne krožke v šolah v Cerkljah in v Zalogu, 
ki jih obiskuje več kot petdeset otrok. Januarja pa nameravamo za-
četi izvajati nogometne urice tudi v obeh cerkljanskih vrtcih. 
Mlajše selekcije so uspešno zaključile jesenski del in so novembra 
začele treninge v dvorani. Selekciji U9 in U11 nastopata v zimski ligi, 
udeležujeta se turnirjev Rad igram nogomet, v načrtu pa imajo tudi 
udeležbe na turnirjih. Decembra se bosta na vabilo avstrijskega 
kluba SV Spittal udeležili božičnega turnirja. Krstnega tekmovanja 
bo deležna tudi najmlajša selekcija U8, ki bo sodelovala na turnirju 
v Komendi. Intenzivno potekajo tudi priprave za naš tradicionalni 
zimski turnir, ki ga bomo organizirali januarja v športni dvorani v 
Cerkljah in kjer pričakujemo udeležbo ekip iz celotne Slovenije in 
sosednje Avstrije. Poleg tega nas je EFCO Championship izbral za 
organizacijo enega izmed štiridesetih kvalifikacijskih turnirjev za 
selekcije U9, ki se bodo odvijali po različnih evropskih državah. 
Naš klub je bil izbran za organizatorja kvalifikacijskega turnirja, ki 
bo v Velesovem 18. maja in katerega zmagovalec se bo uvrstil na 
evropsko prvenstvo prihodnje leto na Dunaju. Poleg zmagovalca 
pa se je s povabilom organizatorja, tja že uvrstila tudi naša ekipa. 
Naši nogometaši bodo imeli tako enkratno priložnost pomeriti se z 
vrstniki iz nogometnih šol evropskih velikanov. 

Nogometaši z novim trenerjem
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MARTIN KADIVEC

TRETJI DEL: ZAGREB

Zaradi gmotnih težav v gledališču, ne-
ujemanj z gledališkim vodstvom glede 
modernejšega repertoarja in igralskega 
nivoja gledališke interpretacije, neizo-
braženega in zato nezahtevnega občin-
stva in še zlasti veliko večjih umetni-
ških možnosti, ki so se jima ponujale v 
Zagrebu, sta oba Borštnika na povabilo 
vodja zagrebškega gledališča dr. Stje-
pana Miletića leta 1894 odšla v Zagreb. 
Ignacij Borštnik je odhajal iz Slovenije 
s težkim srcem, a razmere so bile take, 
da je ostal v Zagrebu skoraj do smrti leta 
1919 (25 let).
Dr. Miletić je Ignacija Borštnika povabil v 
zagrebško Dramo z namenom, da sicer v 
visoko kvalitetno, vendar klasično in ro-
mantično usmerjeno gledališko igro vpe-
lje realističen (naturalističen, verističen) 
način igranja. Ignacij Borštnik je to na-
logo izvrstno opravil. Igra vodilne vloge 
klasičnega repertoarja (Ajshila, Sofokle-
ja, Calderona). Ustvari vloge Molièrovega 
Tartuffa, Shakespearovega Hamleta in 
Jaga, zdravnika Astrova v drami Striček 
Vanja Antona Pavloviča Čehova.
Najrajši ima severnjaške (nordijske) 
avtorje, kot so Henrik Ibsen, Gerhart 
Hauptmann, August Strindberg.
Gledališki ocenjevalci so se zlasti raz-
pisali o vlogi Osvalda v Ibsenovi drami 
Strahovi, kjer so Borštnika primerjali z 
znamenitim italijanskim verističnim 
igralcem Ermettejem Zacconijem. Ne-
kateri so Borštniku dajali celo prednost 
pred Zacconijevo igro.
Dr. Miletić je Borštniku dajal glavne ali 
pomembne vloge klasičnega in moder-
nega značaja, v katerih se je spopadal 
z gledališko snovjo, z vlogami, a tudi z 
izvrstnimi tekmeci, zlasti z nadarjenim 
in izkušenim igralcem Andrijanom Fija-
nom. Fijan je bil blesteč igralec, ljublje-
nec občinstva, ki je s svojo romantično 
nadahnjeno igro znal dvigniti tempera-
turo med občinstvom, gledalce fascini-
rati, čustveno razgibati. Borštnik je bil po 

rasti nižji od Fijana, vendar kot iz enega 
kosa, kot blok. Ko je stopil na oder, je ob-
činstvo onemelo. Kajti tako stopati, kot 
je stopal Borštnik, ni znal nihče. Malo 
je gestikuliral. Nekaj trenutkov sploh 
ni spregovoril, a vendar je govorilo vse 
njegovo telo do zadnje gubice. Njegova 
dihalna tehnika je bila tako perfektna, 
da so, ko je spregovoril – spregovoril 
pa je šepetaje – njegov žametni bariton 
razločno slišali dijaki na galeriji. Nikoli 
ni vpil. Ni kričal, le z odmori med bese-
dilom, z vibracijo glasov, posameznih 
besed, besednih zvez, podkrepljenimi z 
značilno kretnjo, je znal doseči najbolj 
optimalno zaželen učinek.
V kasnejših letih so intendanti zagreb-
škega gledališča Borštniku dodeljevali 
tudi stranske vloge. Zaradi zavzemanja 
za stanovske in socialne pravice gleda-
liščnikov je namreč prišel v zamero pri 
gledališkem vodstvu. Vendar zagrebški 
kritiki pišejo, da je Borštnik znal in zmo-
gel iz obrobnih likov napraviti pomemb-
ne gledališke karakterje, ki so jim kriti-
ki posvečali več pozornosti kot glavnim 
likom. Za Borštnika velja, da ni poznal 
velikih in majhnih vlog, ampak le dobre 
in manj dobre.
V tistem času je še veljalo, da igralec 
ne sme igrati s hrbtom obrnjen proti 
gledalcem. Po pripovedovanju igralcev 
(Fran Lipah, Stane Sever, Polde Bibič) si 
je Borštnik to privoščil, toda pri tem je 
ves njegov hrbet in vsaka mišica v njem 
posebej govorila o tem, kar se je dogajalo 
v njegovi notranjosti.
Borštnik je v Zagrebu ostal 25 let, ker ni 
bilo možnosti, da bi se vrnil v Ljubljano. 
Pač pa se je v Ljubljano pogosto vračal kot 
gostujoči umetnik. Naj omenim le dve 
njegovi ljubljanski stvaritvi: mojstrsko 
je upodobil Kantorja v Cankarjevi drami 
Kralj na Betajnovi in odigral vlogo Rit-
mojstra v sloviti Strindbergovi drami Oče. 
Kreacija stotnika Edgarja v Strindbergo-
vem Smrtnem plesu je bil eden izmed 
Borštnikovih igralskih viškov v Zagrebu, 
Ritmojster bleščeči zadnji višek v Ljublja-
ni. Po predstavi so ga odpeljali v bolnišni-
co, kjer je 23. septembra 1919 izdihnil.

Borštnik je bil predvsem vrhunski 
dramski igralec. Ampak ne samo to. V 
Ljubljani je veliko režiral, poučeval igral-
ce, pisal dramska besedila, objavljal pri-
spevke v časopisju; v Zagrebu je prevajal, 
pisal pesmi in sodeloval kot igralec in 
pisec scenarija pri nastajanju tedaj še 
nemega filma na naših tleh.
Borštnikovo veličino bom označil s pre-
prosto primero: To, kar nam v arhi-
tekturi pomeni Jože Plečnik, v besedni 
umetnosti Ivan Cankar, v plesni Pino 
Mlakar ..., nam v igralstvu pomeni Igna-
cij Borštnik.
Vendar pa bi Borštnik verjetno potonil v 
pozabo, kot so bolj ali manj mnogi ve-
liki igralci (npr. Anton Verovšek, Hinko 
Nučič, Vika Podgorska ...), če ne bi vse-
slovenski gledališki festival potreboval 
simbolne osebnosti, ki bi ga predsta-
vljala. Tako je Skupščina Občine Mari-
bor leta 1970 sprejela odlok o Borštniko-
vih nagradah in s tem potrdila predlog 
Branka Gombača, ravnatelja Drame SNG 
Maribor, in Josipa Vidmarja, predsedni-
ka SAZU, naj se teden slovenskih dram-
skih gledališč v Mariboru imenuje Bor-
štnikovo srečanje, slovenska nagrada za 
življenjsko delo na področju gledališke 
igre pa Borštnikov prstan.
Borštnik se je rodil pod gorami na Go-
renjskem, v Cerkljah, kjer še stoji obno-
vljena Borštnikova hiša, toda populari-
zirali so ga Mariborčani, Štajerci. Seveda 
jim gre za to dejanje vse priznanje. Ob 
tem pa moramo Gorenjci vendarle ve-
deti, da je Borštnik le naš rojak. Toda: 
Borštnik je tako velik igralec, da ga je za 
Gorenjce in Štajerce in vse Slovence do-
volj. (Konec)

Ignacij Borštnik
Slovenci se letos spominjamo stošestdesete obletnice 
rojstva, prihodnje leto pa stote obletnice smrti 
dramskega igralca Ignacija Borštnika. Objavljamo še 
zadnji del njegove življenjske zgodbe.

Ignacij Borštnik / Vir: Wikipedija
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Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com

ALEŠ SENOŽETNIK

Konec septembra je Občina Cerklje pra-
znovala občinski praznik. Za slovesno 
vzdušje v cerkljanski osrednji dvorani 
so z nastopi poskrbeli Godba Cerklje, Ko-
morni moški pevski zbor Davorina Jen-
ka, Folklora Cerklje, s simpatičnim pro-
gramom pa so slovesnost popestrili tudi 
otroci Vrtca Murenčki.
Slavnostni govornik je bil župan Franc 
Čebulj. »Stopamo po poti, ki je določena. 
Tudi če mislimo, da lahko spreminjamo 
svet, vse teče po natančno določenih tir-
nicah. Ali bomo potovali skupaj, s pozi-
tivno energijo ali zavedanjem ali pa se 
prepirali in zastrupljali drug drugega? 
To je samo naša odločitev, za dobro in 
slabo pa smo sami odgovorni,« je pou-
daril cerkljanski župan.

Osrednje mesto pa so na slovesnosti 
zavzemali letošnji nagrajenci. Veliko 
plaketo je prejel Jožef Žlebir, eden od 
pobudnikov ustanovitve Gasilske zveze 
Cerklje. Mala plaketa je šla v roke Angel-
ce Maček, aktivne članice KUD Pod lipo 
Adergas. Nagrado občine je prejel ultra-
maratonec Stanko Maček, ki vodi Špor-
tno društvo Adergas. 
Priznanja občine pa so prejeli Lojzka Mr-
gole, Brane Jagodic, Marija Marko ter 
Breda Žargaj in Mira Gerkman.
Spominske plakete so prejeli Silvo Sirc, 
Frane Kropivnik, Marjan Luskovec ter 
Grad Strmol. Podelili so tudi priznanje 
za človekoljubno dejanje, ki ga je prejela 
Katja Cukjati, ki je pohodniku na Krvav-
cu pomagala ob zastoju srca. Podrobneje 
smo občinske nagrajence predstavili v 
septembrski izdaji Glasa izpod Krvavca.

Podelili občinska priznanja

JANEZ KUHAR, ALEŠ SENOŽETNIK

Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas, ki deluje na območju vasi Adergas, Vele-
sovo, Trata in Praprotna Polica, je ob praznovanju osemdesetletnice delovanja društva 
podelilo naziva častni član društva njihovima dolgoletnima in zaslužnima prostovoljnima 
kulturnima delavcema, režiserju in človeku z velikim srcem Silvu Sircu ter glasbeniku in 
učitelju Danetu Selanu. Visoki priznanji sta v polni društveni dvorani v Adergasu prejela 
iz rok predsednika društva Francija Sirca in podpredsednice društva Barbare Brezar. Na 
Martinovo soboto so že sedmič pripravili prireditev Družina poje. Nastopilo je deset družin 
in skupin, skupaj kar 61 pevcev iz cerkljanske in šenčurske občine in celo iz Ljutomera. Pri-
reditev sta domiselno povezovala Dominik Puškarič in Aljaž Ribnikar. Decembra pa so člani 
društva pripravili še prireditev Pokukajmo v špajzo. Domače marmelade, sokovi, peciva, 
izdelki iz medu in druge dobrote, ki jih je prispevalo 25 gospodinj, so čakali na pokušino, 
a še pred tem so obiskovalci prisluhnili kratkemu kulturnemu programu KUD Pod lipo, ki 
ga je povezovala Angelca Maček, sicer tudi glavna organizatorka večera. Osrednja tema 
letošnje prireditve je bil med, zato sta o svoji ljubezni do čebelarjenja spregovorila tudi 
čebelarja Janez Hočevar in Franc Čebulj, sicer cerkljanski župan.

Priznanji Silvu Sircu in Danetu Selanu

V projekt Tradicionalnega slovenskega zaj-
trka so se prvič vključili tudi v Domu Taber. 
Pobudo je dal zaposleni Urban Rozman. Zaj-
trka se je udeležilo 154 stanovalcev. Vodja 
kuhinje Biljana Bučić je predstavila jedi to-
kratnega tradicionalnega zajtrka iz sloven-
skih sestavin: medu, masla, jabolka, bele 
kave in več vrst kruha. 

Zajtrk tudi v Tabru
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VEČ O DOGODKIH SI LAHKO PREBERETE NA WWW.CERKLJE.SI IN  
NA WWW.TORURISM-CERKLJE.SI.

Od petka, 21., do nedelje, 23. decembra • Krvavec 

BOŽIČNI SKI VIKEND
Organizator: RTC Krvavec

Petek, 21. decembra • Dom krajanov Poženik, ob 17. uri

OTROŠKA IGRICA O DOBREM SNEŽAKU
Za otroke iz Poženika, Šmartna in Pšate

Organizator: Dramska skupina Pod Stražo

Petek, 21. decembra • Kulturna dvorana v Adergasu, ob 18.30

OTROŠKA IGRICA SPIM LAHKO TUDI JUTRI
Organizator: KUD Pod lipo Adergas

Petek, 21. decembra • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri

KOMEDIJA PROFESOR KUZMAN MLAJŠI
Organizator: Zavod Smejmo se

Sreda, 26. decembra • Krvavec, ob 10. uri

SVETA MAŠA IN TRADICIONALNO ŽEGNANJE KONJ NA ŠTEFANOVO
Organizator: RTC Krvavec

Sreda, 26. decembra • Trg Davorina Jenka v Cerkljah, ob 16.30

KOLEDOVANJE V CERKLJAH
Organizator: Kulturno društvo Folklora Cerklje

Četrtek, 27. decembra • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 19. uri

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE CERKLJE
Organizator: KD Godba Cerklje

Sobota, 29. decembra • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 17. uri

OTROŠKA GLEDALIŠKA PREDSTAVA ELZINO KRALJESTVO
Organizator: Zavod Zabavno je

Ponedeljek, 31. decembra • Krvavec, ob 18. uri 

SILVESTROVANJE NA PLAŽI KRVAVEC
Organizator: RTC Krvavec

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

Zavod za turizem 
Cerklje

Občina Cerklje  
na Gorenjskem

TIC Cerklje  
na Gorenjskem

MAŠA LIKOSAR

Ob svetovnem dnevu osteoporoze je v Cerkljah potekalo vsesloven-
sko srečanje društev bolnikov z osteoporozo, ki se ga je udeležilo 
več kot sedemsto članov 18 slovenskih društev. Organizacija je to-
krat pripadla Društvu bolnikov z osteoporozo Kranj, ki letos beleži 
18 let delovanja.

Srečanje bolnikov z osteoporozo

JANJA REHBERGER

V Borštnikovem hramu poteka že šesta sezona gledališkega abo-
nmaja Nasmejmo se. Letošnji program je odprla velika uspešnica 
in absolutna zmagovalka več gledaliških festivalov Petelinji zaj-
trk. Odrska priredba legendarnega filma je nastala v koprodukciji 
Šentjakobskega gledališča Ljubljana in Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice, za vsesplošno navdušenje publike pa sta vsekakor naj-
bolj zaslužna režiser Gojmir Lešnjak - Gojc in glavni igralec Damijan 
Perne. Novembrska predstava Priznam, v kateri so blestele odlič-
ne Marijana Brecelj, Zvezdana Mlakar, Tina Gorenjak, Aleksandra 
Balmazović in Maja Martina Merljak, se je vsebinsko navezovala 
na našo polpreteklo zgodovino in bila kritična tudi do današnjega 
družbenopolitičnega dogajanja. Abonmajsko dogajanje se bo na-
daljevalo v januarju s koncert predstavo Frpruh z legendarno zasa-
vsko glasbeno zasedbo Orlek in humoristom Matjažem Javšnikom.
V želji, da tudi december mine v prijetno nasmejanem vzdušju, Za-
vod za kulturne dejavnosti Smejmo se vabi na ogled izvenabonmaj-
ske odrske uspešnice Profesor Kuzman mlajši. Predstava doktorja 
matematike in komika Uroša Kuzmana, ki so jo podnaslovili kot 
monokomedijo o di(v)jakih in (m)učiteljih, od nedavne premiere 
uspešno polni gledališke dvorane. V Kulturnem hramu Ignacija Bor-
štnika Cerklje bo na ogled v petek, 21. decembra 2018, ob 19. uri.

Pestro gledališko dogajanje  
v Borštnikovem hramuALEŠ SENOŽETNIK

Vaška skupnost je v sodelovanju z Društvom za humanitarne name-
ne in Prostovoljnim gasilskim društvom Velesovo v začetku novem-
bra pripravila pester dobrodelni dogodek z zabavnim in poučnim 
programom. Glavni namen druženja pa je bilo zbrati dovolj sred-
stev za nakup defibrilatorja, ki so ga sredi novembra namestili na 
vaško-gasilskem domu v Velesovem. S tombolo in prostovoljnimi 
prispevki so zbrali 1800 evrov, kar zadostuje za nakup in montažo 
naprave skupaj z ogrevano omarico in alarmom, nekaj malega pa je 
po besedah organizatorja Iva Korošca ostalo tudi za prednovoletno 
obdaritev otrok v vasi. Obiskovalci so se seznanili s praktično upo-
rabo avtomatskega defibrilatorja, s katerim lahko ob zastoju srca 
pomagamo rešiti življenje. Prav usposabljanje vaščanov, kako rav-
nati z napravo, je ključnega pomena, zato bodo prikaze ponavljali 
tudi v prihodnjih mesecih. Domači gasilci so pripravili predstavitev 
gašenja olja z ročnimi gasilnimi aparati, poskrbljeno pa je bilo tudi 
za najmlajše, ki so lahko uživali ob ogledu gasilske opreme in se v 
vlogi gasilca Sama preizkusili kot gasilci, medtem ko so se starejši 
zabavali ob druženju in dobrotah.

Defibrilator tudi v Velesovem

Organizacija World Ski Awards je v avstrijskem Kitzbühelu podelila 
nagrade najboljšim v smučarskem turizmu. Smučarskega oskarja za 
najboljše slovensko smučišče je tretjič zapored prejel RTC Krvavec.

Najboljše smučišče na Krvavcu
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MAŠA LIKOSAR

Za naj pridelek so se potegovali pridelovalci buč, korenja, repe, 
rdeče in krmilne pese, krompirja, nadzemne in podzemne ko-
lerabe ter zelja. Tričlanska komisija, ki so jo sestavljali Robert 
Golc, Peter Polajnar in Žan Omers, je najprej vse stehtala, oce-
nila in popisala, sledilo je podeljevanje praktičnih nagrad, ki so 
jih podarila domača podjetja, cerkljanska in sosednje občine, in 
sicer prvim trem najtežjim v posamezni kategoriji. Najtežji pri-
delek je letos prinesel Jože Kosem iz Češnjevka, 181 kilogramov 
težko bučo, ki pa žal ni bila rekordna. Obdarili so še enajst la-
stnikov posebnih pridelkov, med katerim so bili srčkast krom-
pir, ogromna jajčevec in paradižnik, velika jajca, korenje, slonji 
česen, jabolka, čebula, črna redkev in zelena. 
Na prireditvi je v okviru projekta Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna župan Cerkelj Franc Čebulj podelil občinska priznanja 
za najlepše urejene vasi, ulice, kmetije ter objekte v katego-
rijah stanovanjski, poslovni in turistični objekt v cerkljanski 
občini. Naziv najlepša vas si je prislužil Sveti Lenart, najlep-
ša ulica je Trg Davorina Jenka. Najlepši stanovanjski objekt 
imata Jožica in Marijan Polajnar s Štefanje Gore, poslovnega 

Streha Oman krovstvo in kleparstvo iz Poženika, najlepši turi-
stični objekt je Ekoturizem Viženčar z Ambroža pod Krvavcem, 
najlepši kmetijski objekt pa je Pri Gornjem Jagodcu na Svetem 
Lenartu.

Občudovanja vredni plodovi zemlje
Občina Cerklje je skupaj z Zavodom za turizem Cerklje oktobra organizirala že 
sedemindvajseto kulturno-zabavno prireditev Naj pridelek.

Kulturno-zabavna prireditev Naj pridelek vsako leto pritegne več 
gorenjskih vrtičkarjev in kmetov, med katerimi je tudi veliko otrok.

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

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20 
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 80Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

VSEM SEDANJIM IN BODOČIM STRANKAM ŽELIMO VESELE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO.

DOBRI MOŽJE  
KUPUJEJO PRI NAS.  

V NAŠI CVETLIČARNI 
VAM NUDIMO:

LONČNICE
REZANO CVETJE
VSE ZA POROKO

ŠOPKE
ŽALNI PROGRAM

ARANŽIRANJE

PIROTEHNIKA   

-30% popust

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

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
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

PROGRAM ZA KMETIJSTVO

● Odkup in prodaja mleka

● Odkup in prodaja živine

● Odkup in prodaja poljščin

● Krmila

● Gnojila

● Kmetijska semena

● Program za varstvo rastlin

● Več vrst profesionalnih čistil za mlekovode 

in sredstev za odpravljanje težav pri živalih 

iz proste prodaje.

PROGRAM ZA DOM IN VRT

● Sadike

● Lončnice

● Gnojila

● Program za varstvo rastlin

● Orodje za dom in vrt

● Hrana in oprema za male živali

● Gradbeni program

● Program za ekološko vrtnarjenje

● Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij 

(domači rezanci, keksi, vino, jabolka ...)

IZ NAŠEGA PROGRAMA:

V poslovalnicah KZ Cerklje vam po zelo ugodnih cenah nudimo vse za koline: 
čreva (EU poreklo), ješprenj, kaša (iz domačega mlina), dodatki, ...
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  VSE ZA KOLINE 
  ČREVA, JEŠPRENJ, KAŠA, DODATKI ...



Prinesemo srečo v kapljici vode,
pospravimo tisto, kar v oči bode,
skrbimo za čisto okolje in svet,
tako želimo za cel planet.

Srečno, čisto in lepo 2019.

Komunala Kranj d.o.o., Mirka Vadnova 1, Kranj / NIK-2041/18
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Ugodno za novoletne  
              praznike

Nakupi se seštevajo  
na kartici zaupanja.

Po naročilu vam pripravimo tudi narezke in obložene kruhke.

V predprazničnem 

času nas obiščite v Cerkljah,  

kjer Vam po ugodnih cenah  

nudimo sveže meso in  

mesne izdelke iz lastne  

proizvodnje (suho meso,  

mrežno pečenko, biftek, 

mesne rolade ...).

Naročila  

sprejemamo  

na tel. št. 

04 25 26 100.

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 ...


