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• V Cerkljah raste nov zdravstveni 
dom, hkrati pa se v državi soočamo z 
odpovedmi zdravnikov družinske me-
dicine. Bo občanom v novih prostorih 
na voljo dovolj zdravniškega osebja?
»Že pred časom smo se na sestanku z vod-
stvom Zdravstvenega doma Kranj župani 
seznanili s problematiko, povezano z od-
povedmi delovnih razmerij zdravnikov 
družinske medicine. V Cerkljah sta nam 
bila obljubljena dva koncesionarja družin-
ske medicine, zdaj bomo dobili le enega. 
Morali bomo počakati na jesen, da bomo 
videli, kako se bo zaplet reševal v priho-
dnje, mislim pa, da bo treba vložiti še kar 
nekaj prizadevanj, da bomo napolnili pro-
store v novem zdravstvenem domu, ki bo 
dokončan najkasneje januarja prihodnje 
leto. Zakonodaja jasno določa, kolikšno 
število zdravnikov je treba zagotoviti na 
določeno število občanov, pa jih država ne 
zagotavlja. Počutimo se izigrane, saj in-
vesticijo financiramo iz javnega denarja 
občanov, ki zdravstveni dom in zdravnike 
v njem potrebujejo. Imamo pa zagotovilo, 
da bo v Cerkljah deloval pediater, zanima-
nje je tudi za zasebno zobozdravstveno 
ambulanto in lekarno.«
• Z rebalansom proračuna ste na za-
dnji seji občinskega sveta zagotovili 
sredstva tudi za razvojno strategijo na 
področju turizma do leta 2030. Lahko 
poveste kaj več o tem?
»S strategijo želimo poiskati ključne 
usmeritve razvoja turizma za prihodnjih 
nekaj let. Predvsem se bomo osredotočali 
na področje razvoja ponudbene turistične 
infrastrukture. Na ta način bi radi tudi 
preverili, kakšno je zanimanje posame-
znikov in podjetij v občini za takšne in-
vesticije, saj bi tako dobili tudi osnovo za 
vlaganje proračunskih sredstev v spodbu-
janje tovrstnih projektov. Lani je število 
turističnih nočitev v občini naraslo na 91 
tisoč, kar gre v precejšnji meri sicer pri-
pisati pospešeni gradnji na območju leta-
lišča, zaradi česar so bili številni tuji de-
lavci nameščeni v naši občini. Letos sicer 
ne pričakujem, da se bo število nočitev bi-
stveno povečalo, mislim celo, da bo ostalo 
na podobni ravni kot lani, a dejstvo je, da 

se turizem razvija in da moramo temu 
slediti tudi mi. Žal mi je le, da ministr-
stvo za gospodarstvo tovrstnih investicij 
ne spodbuja dovolj, saj smo občine na tem 
področju dokaj nemočne.«
• Kako potekajo gradbena dela v sre-
dišču Cerkelj in drugih delih občine ter 
kdaj bodo dokončana?
»V Cerkljah že nekaj časa poteka gradnja 
krožišča, hkrati pa tudi obnova kanali-
zacijske in vodovodne infrastrukture, 
skupaj z ostalimi spremljajočimi deli. 
Zaradi tega je spremenjen tudi prome-
tni režim, nekateri občani in vozniki so 
razumevajoči, nekateri pa z neupošteva-
njem prometnega režima v centru Cer-
kelj in z vožnjo po gradbišču upočasnju-
jejo izvedbo del. Gradnja bo predvidoma 
dokončana v začetku septembra, tako 
da bo čez poletje še precej pestro. Poleg 
tega Hidrotehnik ureja tudi strugo Reke.
Hkrati komunalna dela še vedno pote-
kajo v Zalogu. Skupno bomo prekopali 
okoli sedemdeset odstotkov Zaloga. Ob-
navljata se kanalizacija in vodna infra-
struktura, na tem področju bomo gradili 
tudi del krvavškega vodovoda.
V Velesovem imamo že izbrane izvajalce 
za obnovo vodne infrastrukture, čaka-
mo le še na začetek del. Hkrati bomo v 
kratkem preplastili kar nekaj občinskih 
cest, bliža se tudi gradnja poligona za 
kolesarje, t. i. pump tracka. V Velesovem 

pa je v sklepni fazi že gradnja pokritega 
nogometnega igrišča, ki ga bomo ura-
dno odprli pred občinskim praznikom v 
drugi polovici septembra.
Poleg tega v teh dneh (pogovor je pote-
kal prejšnji torek, op. a.) pripravljamo 
sestanke z lastniki zemljišč za pridobi-
tev služnostnih pravic v različnih delih 
občine. V Zalogu dobro sodelujemo z 
lastniki, nekoliko pa se zapleta v vaseh 
Pšenična Polica, Šmartno in Poženik, 
kjer nameravamo predvidoma leta 2021 
graditi kanalizacijo in obnavljati vodno 
infrastrukturo ter ostalo spremljajočo 
cestno infrastrukturo. Energijo in čas 
bom v tovrstna pogajanja in dogovar-
janja z občani vlagal še letos, če ne bo 
uspeha, bodo pač nekateri projekti mo-
rali počakati na boljše čase ali morda 
drugega župana.«
• Je kaj novega glede gradnje kanali-
zacije na območju Krvavca?
»Jasno je, da nam aglomeracije ne bodo 
priznali, saj na tem delu ne živi potreb-
nih dva tisoč ljudi. Bo pa najverjetneje 
država formirala sklad za sofinancira-
nje kanalizacijskih sistemov na obmo-
čjih zaščitenih vodnih virov, tako da se 
nam obeta velika priložnost, da za gra-
dnjo pridobimo državna sredstva. Morda 
pa bo v naslednji finančni perspektivi, 
ki nastopi čez dve leti, znova več denarja 
namenjenega tudi tovrstnim projektom. 

Potrebujemo zdravstveni dom in zdravnike v njem
Na območju občine se odvijajo številni projekti, o katerih je v tokratnem pogovoru 
spregovoril župan Franc Čebulj.

Župan Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl
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Vljudno vabimo vsa društva v Občini Cer-
klje na Gorenjskem, da sodelujejo pri pri-
pravi praznovanja občinskega praznika v 
mesecu septembru. S kult urnimi, športni-
mi in drugimi prireditvami bomo izkazali 
spoštovanje Ignaciju Borštniku, enemu 
največjih slov enskih igralcev, režiserjev in 
dramaturgov, rojenemu v Cerkljah na Go-
renjskem. Prosimo vas, da svoje programe 
in pre dloge za praznovanje pisno posre-
dujete najkasneje do 15. avgusta 2019 na 
naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg 
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenj-
skem ali na e-naslov ob cinacerklje@siol.net. 
Številka: 030-01/2019-01
Datum: 6. 6. 2019

Župan Franc Čebulj l.r.

VABILO DRUŠTVOM ZA 
SODELOVANJE OB OBČINSKEM 
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Vsekakor računam, da bi gradnjo lahko 
začeli do konca tega mandata.«
• Na zadnji seji občinskega sveta ste 
omenili tudi nekaj novosti v Lahovčah.
»Za to področje smo naročili prometno 
študijo, ki jo zahteva ministrstvo za in-
frastrukturo. Sprva smo načrtovali gra-
dnjo krožišča na glavni cesti na križišču 
z vasjo in odcepom proti Vodicam, a ta 
rešitev za zdaj še ne pride v poštev, mor-
da kdaj v prihodnje. Dogovarjamo se, 
da bi na tem križišču uredili semafori-
ziran prehod za pešce, hitrost prometa 
pa bomo najverjetneje regulirali tudi z 
radarjem. Ob glavni cesti bomo uredili 
tudi pločnik in avtobusno postajo, prav 
tako bo treba urediti tudi avtobusno po-
stajo v Vopovljah. A to so projekti za pri-
hodnja leta.«
• Nedavno ste imenovali podžupana, 
svetnika koalicije SDS in SLS Andreja 
Ko sca.
»Želel sem izbrati osebo, ki ima voljo in 
je pripravljen žrtvovati tudi nekaj proste-
ga časa za delo v občini. Andrej Kosec je 
vpet v delovanje različnih društev, pozna 
razmere v občini in tudi razume glavne 
izzive, s katerimi se soočamo, zato je bil 
logična in mislim da tudi prava izbira.«

Občina Cerklje na Gorenjskem tudi v letu 2019 organizira izbor najbolj urejenih vasi, 
ulic in poslovnih objektov v občini Cerklje na Gorenjskem. Izbor poteka v povezavi s 
projektom Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki ga izvaja Turistična zveza Sloveni-
je. Ocenjevanje bo potekalo med junijem in septembrom, in sicer v šestih različnih 
kategorijah. V ocenjevanje so vključene vse vasi, ulice, stanovanjski objekti, kmeti-
je, turistični in poslovni objekti. Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja v občini, 
spodbuditi sodelovanje in povezovanje občanov pri urejanju okolice in objektov. S 
projektom želimo poskrbeti za večjo privlačnost celotnega območja občine, prispevati 
h kakovostnejšemu življenju ter k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju. 
Z vključenostjo v projekt bomo vsi skupaj prispevali k večji turistični privlačnosti in 
promociji občine ter razvoju okoljske zavesti.

Občina Cerklje na Gorenjskem, župan Franc Čebulj

Cerklje – lepe in gostoljubne 2019

LUKA MARTINJAK

Za PGD Cerklje je pestra prva polovica 
leta. Že na začetku leta smo začeli pri-
pravljati razpis za novo avtocisterno, ki 
smo ga objavili februarja. Po zaključku 
razpisa smo aprila oddali naročilo. Avto-
cisterna bo prevažala 10 tisoč litrov vode 
za gašenje in še veliko druge opreme. 
Nakup takega vozila je za nas zelo po-
membna naložba, saj nam bo koristila 
pri posredovanjih na lokacijah, kjer ni 
zadostnega hidrantnega omrežja. Vozilo 
v garaži pričakujemo ob koncu leta. Se-
veda ne smemo pozabiti, da investicija 
ne bi bila izvedljiva brez pomoči Občine 
Cerklje, ki sofinancira nakup, podjetij, ki 
so nam v zadnjih letih namenjala dona-
cijska sredstva v ta namen, in občanov, 
ki s prostovoljnimi prispevki omogočajo 
naše delovanje. 
Aprila smo se udeležili čistilne akcije v 
občini. Četrtega maja, ko goduje sv. Flo-
rijan, zavetnik gasilcev, smo že tradi-
cionalno organizirali srečanje in mašo 
za gasilce, h kateri smo povabili tudi 
člane drugih društev v občini. Gasilci – 
prvi posredovalci smo 18. junija obnovili 
svoje znanje in podaljšali licenco za prve 
posredovalce. Poleg naštetega se je naša 
mladina udeleževala tekmovanj, na ka-
terih je dosegala odlične rezultate.

V tem obdobju smo gasilci posredovali 
že na 14 intervencijah. Za varno in učin-
kovito posredovanje se redno izobražu-
jemo in usposabljamo ter skrbimo za 
svojo opremo. 
Še pred prihodom novega vozila pa va-
bimo, da se nam pridružite na dne-
vu odprtih vrat, ki bo letos 19. oktobra. 
Predstavili bomo svoje delo in prikaza-
li gašenje z gasilnimi aparati. Skupaj z 
nami boste lahko obnovili svoje znanje 
iz nudenja prve pomoči s poudarkom na 
temeljnih postopkih oživljanja in upora-
be avtomatskega defibrilatorja. Pozabili 
nismo niti na najmlajše, ki bodo uživali 
na napihljivem gasilskem tovornjaku.

V pričakovanju avtocisterne

Na slovesnosti ob septembrskem občin-
skem prazniku bodo podelili tudi občinska 
priznanja in nagrade. Veliko plaketo bo pre-
jel Primož Sirc, malo plaketo Alojz Vidmar, 
nagrado občine pa Avgust Starovašnik. Pri-
znanja občine bodo prejeli: Boris Kovače-
vič, Ante Atlija, Miha Zupin, Ivan Kmetič in 
vzgojiteljice Vrtca Murenčki iz enot Cerklje 
in Zalog. Spominske plakete bodo šle v roke 
Cirilu Grilcu, Minki Škoda, Janezu Prijatelju, 
Janezu Vrečku ter Damjanu Korošcu.

Znani občinski  
nagrajenci
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Andrej Kosec je bil občinski svetnik že v mandatu 2006–2010, 
po nekajletnem premoru, ko je bil član nadzornega odbora, 
pa se je na lanskih lokalnih volitvah ponovno odločil za kan-
didaturo v občinski svet, kjer zastopa skupno listo Koalicije 
SDS in SLS. Funkcijo podžupana opravlja neprofesionalno, 
saj sicer 46-letnik vodi tudi lastno podjetje. »V službi smo 
organizirani tako, da sem nadomestljiv, zato si lahko več 
časa vzamem tudi za obveznosti, ki jih prinaša podžupanska 
funkcija,« pravi Kosec, ki je tudi sicer vpet v življenje v obči-
ni. Je namreč član nadzornih odborov Društva obrtnikov in 
podjetnikov Cerklje in Nogometnega kluba Velesovo ter član 
disciplinske komisije pri Lovski družini Štefanja Gora.

»Ves čas moraš zasledovati kvaliteto življenja občank in ob-
čanov. Pogoje za razvoj imamo dobre, od turizma na hribo-
vitem delu občine, kmetijstva v nižinskem ter logistike in 
podjetništva na letališču. Če to uspešno povežemo med sabo, 
potem se lahko še razvijamo,« o stanju v občini pravi Kosec, 
ki sicer največji izziv vidi v zaščiti virov pitne vode. »Voda je 
osnova, ki jo potrebuješ za kakršen koli razvoj,« zaključuje 
novi podžupan Cerkelj.

Podžupan  
je Andrej Kosec
Župan Franc Čebulj je na mesto 
podžupana imenoval vodjo svetniške 
skupine SDS in SLS Andreja Kosca.

Andrej Kosec

ZAVOD ZA TURIZEM

Zavod za turizem Cerklje in Občina Cerklje v sodelovanju s partnerji 
in društvi vabita na Rokov sejem, ki bo v soboto, 24. avgusta, in 
nedeljo, 25. avgusta, pred Osnovno šolo Davorina Jenka. V sobo-
to dopoldne načrtujemo družinski tek, popoldne pa Tekmovanje 
harmonikarjev in Folklorni festival. Zvečer se bo na velikem platnu 
predvajal slovenski film Vesna. V nedeljo dopoldne vabljeni na ve-
selico s Čuki, poskrbljeno pa bo tudi za zabavo za otroke. Odvijale 
se bodo družabne igre za vse obiskovalce. Domača društva bodo 
predstavila svoje delo z razstavami in delavnicami. Ne bo manjkala 
tudi raznolika ponudba na stojnicah. Če bi želeli razstavljati, sporo-
čite to na elektronski naslov info@tourism-cerklje.si ali na telefon-
sko številko 04 28 15 822. Podrobnejši program in vse ostale infor-
macije bodo objavljene na spletni strani Zavoda za turizem Cerklje 
(www.visitcerklje.si) in Občine Cerklje (www.cerklje.si) med novica-
mi in v koledarju dogodkov. Poskrbljeno bo za pijačo in jedačo.

Rokov sejem 2019

ZAVOD ZA TURIZEM

Zavod za turizem Cerklje je v sodelovanju z Občino Cerklje na Go-
renjskem letos aktivno pristopil k pridobivanju certifikata Slovenia 
Green Destination oziroma Zelena shema slovenskega turizma, ki 
ga podeljuje Slovenska turistična organizacija in temelji na ideji 
trajnostnega turizma. Besedna zveza trajnostni turizem je danda-
nes zagotovo en najbolj uporabljenih pojmov v turistični industriji 
in se povezuje z besedo trajnostni razvoj. V eni izmed definicij je 
trajnostni razvoj takšen način razvoja, ki zadošča današnjim po-
trebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij za 
enako ali pa še boljše življenje, kot ga imamo mi. Trajnostni turizem 
je torej turizem, ki se lahko na posameznem območju ohranja za 
nedoločen čas, brez da bi prišlo do poslabšanja razmer. Pomaga 
ohranjati raznolikost rastlin in živali, spoštuje kulturno dediščino, 
hkrati pa tudi zagovarja gospodarsko uspešnost. S pridobitvijo 
certifikata Slovenia Green Destination želimo domačim in tujim 
gostom sporočiti, da je ohranitev naravne in kulturne dediščine po-
memben faktor v naši občini in da bodo pri nas lahko uživali v čisti 
in neokrnjeni naravi.

Razvoj trajnostnega turizma  
v Cerkljah na Gorenjskem

ALEŠ SENOŽETNIK

Cerkev sv. Martina v Šmartnem so razglasili za kulturni spomenik 
lokalnega pomena. Cerkev namreč stoji na južnem robu naselja na 
arheološki lokaciji rimskodobne in zgodnjesrednjeveške naselbine 
s staroslovanskim grobiščem in je domnevno najstarejša podru-
žnica mengeške prafare. Ponaša se z bogato baročno cerkveno ar-
hitekturo in opremo ter ohranjenim vedutnim pogledom. Kranjska 
območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je 
zato pripravila strokovne podlage za razglasitev kulturnega spome-
nika. Za razglasitev so se v Cerkljah odločili tudi zato, ker se zaradi 
tega nadejajo večjih možnosti uspeha pri kandidiranju na razpisih 
za sredstva, namenjena za obnovo.

Cerkev kulturni spomenik
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V letošnji generaciji osnovnošolcev v Cerkljah je bilo 19 ta-
kšnih, ki so skozi devet let šolanja izstopali s svojimi uspe-
hi. Ob zaključku šolanja, dan po tem, ko so se na cerkljanski 
Osnovni šoli Davorina Jenka od devetošolcev poslovili z valeto, 
jih je v prostorih občinske uprave sprejel župan Franc Čebulj.
V kratkem nagovoru jim je poleg čestitk za uspešnost zaželel, 
da bi odrasli v zrele in odgovorne odrasle osebe. Kot pravi, je 
prav prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja vrlina, na ka-
tero danes marsikdo, tudi ljudje na vodilnih položajih, prepo-
gosto pozabljajo. »Tudi od vas bo nekoč odvisno, kako bo država 
Slovenija delovala tako na kulturnem in športnem, predvsem 
pa na gospodarskem in političnem področju ter kako bomo po-
vezani v širšo skupnost držav Evropske unije in sveta,« je naju-
spešnejšim osnovnošolcem letošnjega leta povedal župan. 
Ravnateljica Damijana Božič Močnik pa je dodala, naj bodo po-
nosni, da živijo v tako lepih krajih. »Tudi če se boste nekoč po-
dali izven meja občine, v kar verjamem, saj ste zelo perspek-
tivni, vam želim, da se boste radi vračali v domačo skupnost 
in jo bogatili s svojim znanjem,« je še povedala ravnateljica.
Priznanja župana so prejeli: Eva Boltežar, Filip Herlec, Tomaž 
Jelenc, Katarina Kolbl, Neja Koželj, Renata Ločniškar, Lana 

Malnarič, Leja Marinšek, Lana Novak, Taja Pangerc, Leja Pe-
trič, Oskar Prezelj, Jerca Prosenc, Nina Sodnik, Izabela Stare, 
Leda Delfina Steidl Porenta, David Šimnovec, Blaž Tim Vid-
mar in Katja Žerovnik. Poleg priznanj pa so učenci prejeli 
tudi vodnik Igorja Drnovška Najlepše stvari so zastonj, slo-
vensko zastavo in majico Občine Cerklje.

Letos devetnajst najuspešnejših
Najuspešnejšim Cerkljanskim osnovnošolcem je čestital tudi župan Franc Čebulj. 

Letošnji najuspešnejši osnovnošolci na sprejemu pri županu 
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Konec marca so otroci in vzgojitelji Vrtca Murenčki, ki danes 
deluje pod skupnim zavodom z Osnovno šolo Davorina Jenka, 
v športni dvorani v Cerkljah pripravili prireditev ob praznova-
nju petdesetletnice delovanja. »Vrtec je priključen osnovni šoli 
v skupni zavod, tako da se lahko s skupno vizijo povezujemo 
po celotni vertikali vrtec–osnovna šola, sodelujemo v skupnih 
projektih in rdeči niti,« je ob jubileju povedala ravnateljica Da-
mijana Božič Močnik in dodala, da jih bodo tudi v prihodnjih 
letih vodile vrednote, ki krepijo poštenje, dobro sodelovanje, 
spoštovanje, medsebojno pomoč med otroki, starši in vzgo-
jitelji ter skrb za ohranjanje bogate kulturne dediščine kraja.
Vrtec danes obiskuje več kot dvesto otrok, ko pa so v preurejeni 
učilnici takratne šole 21. septembra 1968 odprli prvi predšol-
ski vzgojno-varstveni oddelek, ki ga je obiskovalo deset otrok, 
obratoval pa je šest dni v tednu – z izjemo poletnih počitnic, 
ko je bil zaprt.
Leta 1972 so začeli gradnjo novega vrtca, ki je pod imenom Ku-
rirček Robi v začetku leta 1973 sprejel šestdeset otrok, konec se-
demdesetih let pa so en oddelek odprli tudi v podružnični enoti 
v Zalogu. Pomemben mejnik v zgodovini vrtca predstavlja tudi 
leto 2001, ko je občina zgradila sodobnim standardom prilago-
jen Vrtec Murenčki, poimenovan po pesniku Josipu Murnu. V 

zgradbi, ki so jo v šolskem letu 2009/2010 še povečali, vrtec sku-
paj s podružnično enoto v Zalogu deluje še danes.
»Občina si bo tudi v prihodnje prizadevala za zagotavljanje 
zadostnega števila oddelkov, v katere bo mogoče sprejeti čim 
večje število otrok, ki potrebujejo varstvo, a bo ob tem zagota-
vljala prijetno okolje malčkom, njihovim staršem in zaposle-
nim,« pa je dodal cerkljanski župan Franc Čebulj.

Abraham Murenčkov
S praznovanjem so se v Vrtcu Murenčki spomnili petdesetletnice ustanovitve.

Pester program ob praznovanju petdesetletnice vrtca Murenčki
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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

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

»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

Vsem občankam in
občanom iskreno
čestitamo ob
dnevu državnosti.

OO SDS CERKLJE NA GORENJSKEM

Naročnik: Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana

Foto: RTV
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Konec maja so na Osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah s prire-
ditvijo v Kulturnem domu Ignacija Borštnika sklenili rdečo nit, na-
slovljeno Spoštovanje mostove gradi, na kateri so prikazali presek 
tega, čemur so učenci in otroci Vrtca Murenčki skozi letošnje šol-
sko leto posvečali pozornost. Na tovrstnih prireditvah učenci vselej 
pripravijo pester program in predstavijo svoje številne talente – in 
tudi tokrat ni bilo nič drugače. Pred zaključkom rdeče niti so na to 
temo organizirali tudi okroglo mizo, na katero so povabili tudi star-
še, upokojene učitelje. Kot nam je povedala pomočnica ravnate-
ljice Tatjana Škrab Grašič, je bil glavni namen rdeče niti ozavestiti 
vrednoto spoštovanja: "Na okrogli mizi so tako tudi sami poudarili, 
da si želijo spoštovanja in tega, da se jim postavljajo meje. Seveda 
pa smo bili pozorni na to, da se učijo spoštovanja preko pozitivne-
ga zgleda, ne pa prepovedi in žuganja."

Spoštovanje mostove gradi
Konec aprila je v okolici samostana v Adergasu potekal 11. likovni 
natečaj in sedmi Unescov ekstempore v organizaciji cerkljanske 
Osnovne šole Davorina Jenka. Na ekstemporu je sodelovalo 61 mla-
dih likovnikov iz petnajstih osnovnih in treh srednjih šol. Najprej 
so se seznanili z bogato zgodovino vasi Adergas, si pod strokovnim 
vodstvom ogledali zanimivo notranjost samostana, nato pa so v teh-
nikah, ki so jim najbolj ustrezale, ustvarjali različne motive, ki jih 
v Adergasu ne manjka. Končne stvaritve je ocenila žirija v sestavi 
akademskih slikarjev Monike Slemc in Timoteja Prosena. Med sre-
dnješolci so najboljša dela ustvarili Ana Ajša Vičar, Rino Rahmano-
vić in Nejc Jemec, med osnovnošolci predmetne stopnje so največ 
kreativnosti pokazali Ajda Zupan, Zoja Šporl in Jaša Kecman Kordež, 
med učenci razredne stopnje pa Lana Mohar Kralj, Urban Jenko in 
Matevž Teran.

Ustvarjali v Adergasu
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IMATE OBČUTEK  
DA ŽIVITE ZDRAVO,  
PA STE KLJUB TEMU 
POGOSTO BOLANI?

Marija Stele

Poznate koga, ki živi in je zdravo, pa se ves čas spopada 
z zdravstvenimi tegobami? In na drugi strani koga, ki 
prav nič ne pazi na svoje zdravje, pa kljub temu nikoli 
ne zboli? Ste se kdaj vprašali, zakaj zbolite ravno vi? Je 
kriv stres? Prehrana? Služba? Partner? 

Del našega zdravja je seveda genetsko pogojen, vendar 
geni niso vse, kar določa, kako trdnega zdravja bomo. Če 
bi upoštevali samo ta del, bi posameznikom za iste težave 
deloval isti način zdravljena, kar pa vemo, da ne drži. Kar 
pomaga nekomu drugemu, ni rečeno, da bo pomagalo 
tudi vam.

V tradicionalni kitajski medicini v ta namen uporabljajo  t. i. 
BAZI KARTO, ki že ob rojstvu otroka pove, kje bo njegova 
najšibkejša točka, kar se tiče zdravja, in v katerem obdo-
bju življenja bo ta točka najbolj na udaru. BAZI karta nosi 
zapis posameznika o njegovem zdravstvenem stanju skozi 
življenje, in ko človek resneje zboli, nam točno pove, kateri 
sistem telesa je oslabljen. Do bolezni po tradicionalni kitaj-
ski medicini največkrat pride zaradi neravnovesja. V telesu 
imamo pet vrst energij, to so ognjena, kovinska, zemeljska, 
vodna in lesena. Če prevlada samo ena od teh energij, se 
lahko zgodi »domino efekt«, ki poruši zdravje. BAZI karta 
nam lahko pokaže, kateri del telesa je preobremenjen in 
kateri ima manko. Z uporabo akupresure in refleksoterapi-
je oslabljeni del telesa lahko okrepimo. S tem preprečimo 
težave ali pa jih vsaj omilimo in tako omogočimo učinko-
vitejše zdravljenje. 

Primer: Ženska, ki ima v BAZI karti samo element »suhe 
zemlje«, težko zanosi. Zakaj? Če pogledamo v naravo, 
na suhi zemlji nič ne zraste, zemljo je treba napojiti z 
malce vode in potem začne rasti vegetacija. Pri taki 
osebi je treba redno masirati točke,  ki telesu pomaga-
jo, da se začne vlažiti. 

Če vas zanima vpogled v vašo BAZI karto, ste lepo vabljeni, 
da se mi oglasite.  

Sredi aprila so se učenci podružnične šole v Zalogu družili s Klav-
dijo Zorman, ki je igrače in šolske potrebščine, ki so jih zbrali 
otroci, predala otrokom Mavretanije, Senegala in Malija. Učenci 
so darove z veseljem sprejeli. Ravnatelj malijske šole nam je tudi 
napisal zahvalno pismo. Na srečanju s Klavdijo Zorman so si otroci 
ogledali slike pokrajin, ljudi in otrok v šolah, ki jih je gostja obi-
skala na svoji poti. Klavdija nam je prinesla nekaj daril. Med njimi 
nam je posebno zanimanje vzbudila njihova afriška žoga, nare-
jena iz ostankov tekstila, papirja, polivinila … V aprilu in maju so 
šolarji in otroci iz vrtca sodelovali v humanitarni akciji UNICEF Cent 
na cent. V 3. e so ustvarili predstavo, učenci šole pa so namesto 
vstopnice darovali kovanček v hranilnik, ki ga so nekaj časa polnili 
še na hodniku šole, in zbrali okoli 130 evrov. Z zbranim denarjem 
bodo Unicefovi delavci petim otrokom v Jemnu zagotovili terapev-
tsko hrano. Učenci so pripravili tudi finale Talentov 2019 za starše 
in ostale goste. Otroci so peli, plesali, vodili prireditev, povedali 
svoja mnenja kot žiranti na TV, ploskali, doživeli »laserski šov«… 
Celo prireditev so pripravili in izvedli sami. Zmagala pa sta Nik 
in  Žan, ki sta prejela zlati medalji. Vsi tekmovalci so dobili darilce 
za spomin na ta poseben dan, nato so se vsuli še konfeti izpod 
stropa. Pred dnevi pa so se ob sklepu delovanja krožka cerkljanski 
in zaloški šahisti v podružnični šoli udeležili šahovskega turnirja 
2019 in se pomerili med seboj, z učitelji in starši.

Dogajanje na podružnični šoli

Letošnjo tekmovalno sezono smo nadaljevali z drugo prvenstve-
no tekmo, ki je bila v nedeljo, 7. aprila, v Mariboru. Po poškodbi 
ene izmed mladink se je naša ekipa ponovno vrnila "na tepih". V 
kategoriji mladink je v vaji brez rekvizita stopila na najvišjo sto-
pničko Patricija Markun, v vaji z obroči pa je dosegla peto mesto. 
Dekleta so bila na pripravah na Rogli. Tekmovalno sezono smo 
nato nadaljevali z mednarodnim turnirjem v Pulju na Hrvaškem, 
ki se je odvijal prvi konec tedna v mesecu maju. Patricija Markun 
je s svojo ekipo med mladinkami osvojila odlično četrto mesto. 
Deklice so se udeležile tudi državnega prvenstva v Murski So-
boti, kjer je nastopilo več kot petsto tekmovalk iz različnih klu-
bov po Sloveniji. V kategoriji mladink je Patricija v vaji z obroči z 
ekipo osvojila peto mesto, v vaji brez rekvizita pa so si priborile 
bronasto medaljo.

Ritmična gimnastika

V soboto, 25. maja, je Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na 
Gorenjskem gostila državno tekmovanje Logična pošast, ki se 
ga je udeležilo 124 učencev od prvega do devetega razreda. Dr-
žavno tekmovanje je potekalo v dveh delih: najprej so tekmo-
vali učenci od prvega do četrtega, nato pa učenci od petega do 
devetega razreda. Logično razmišljanje je dokazovalo 26 cer-
kljanskih osnovnošolcev, od tega jih je kar 23 poseglo po srebr-
nem priznanju. To so: Lan Lederer, Ajda Kovačič, Brina Frantar, 
Eva Grabljevec, Anže Kölner, Anton Pavec, Eli Kavšek, Jaka Pa-
vec, Primož Pavec, Zala Jerovšek, Tevž Kern, Mark Udir, Manca 
Ilinčič, Nejc Tolar, Nal Kotar Podgoršek, Jasna Ivačič, Tom Udir, 
Tjaša Štern, Zala Vidmar, Maša Ljubeljšek, Ana Rupnik, Taja 
Pangerc in Leja Marinšek.

Logična pošast
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MIRAN SIRC

V soboto, 18. maja, smo pevci KMoPZ 
Davorina Jenka Cerklje s sodelovanjem 
pri sv. maši v Župnijski cerkvi Marije 
Vnebovzete v Cerkljah še zadnjič nasto-
pili pod taktirko dolgoletnega dirigenta 
Jožefa Močnika. Nastop smo sklenili z 

mogočno Kimovčevo Morsko zvezdo – 
dolgotrajen aplavz v polni farni cerkvi je 
povedal vse. Srečanje po končanem na-

Davorinci  
zadnjič pod 
taktirko Jožefa 
Močnika

Poraba pri mešanem ciklu 4,8−6,8 l/100 km. Emisije CO2 117−154 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za 
novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

Renault CLIO
LIFE TCe 75 + PAKET COOL

– Klimatska naprava

– Radio R&GO MP3 z Bluetooth  
+ USB + AUX z upravljalnikom ob volanu

– Kartica Renault

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– LED dnevne luči

Že za

8.990 €*

Renault CAPTUR
ZEN TCe 90

– Klimatska naprava

– Multimedijski sistem Media Nav Evolution 
z 18 cm (7”) zaslonom na dotik MP3, AUX, 
Bluetooth, USB, DAB

– Kartica Renault

– Platišča iz lahke litine 41 cm (16”)

– Meglenki spredaj

– LED dnevne luči C-shape

– Android Auto

Že za

13.240 €*

Novi Renault TWINGO
LIFE SCE 75 + PAKET COOL

Že za

8.590 €*

– Klimatska naprava
– Radio R&GO + Bluetooth  
    USB AUX z upravljalnikom ob volanu
– Pomoč pri speljevanju v klanec
– LED dnevne luči

*Cene so z vključenimi popusti.  Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

Vaš trgovec v Domžalah
AVTO SET-SETNIKAR d.o.o.
Dragomelj 26, 1230 Domžale

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem,
PREŠA, d.o.o., Cerklje
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Poraba pri mešanem ciklu 4,4−7,8 l/100 km. Emisije CO2 117−175 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za 
novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

– Kartica Renault za prostoročno upravljanje
– Samodejna 2-področna klimatska naprava s 

tipalom zaznave strupenih plinov
– Senzor za dež, avtomatski vklop luči in sistem 

za samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi 

– Meglenki spredaj

– Platišča iz lahke litine 51 cm (20”) Silverstone

Renault MEGANE
LIFE TCe 100 FAP

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Klimatska naprava

– LED dnevne luči

– Poklopljiv naslon zadnje klopi  
v razmerju 1/3-2/3

– Radio Bluetooth, USB, AUX

Že za

12.490 €*

Novi Renault KADJAR
LIFE TCe 140 FAP

– Klimatska naprava

– Električna parkirna zavora

– LED dnevne luči C-shape

– Vgrajen 18 cm (7”) TFT barvni zaslon med 
merilniki

– Pomoč pri speljevnaju v klanec

– Radio Arkamys (brez DAB in Shark antene)

Že za

16.990 €*
Že za

17.940 €*

Renault SCENIC
ZEN TCe 115 FAP

*Cene so z vključenimi popusti. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

 

Novi Renault CLIO
LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

 

  

 

 

 

 

Že za

9.990 €

Novi Renault CAPTUR
ZEN ENERGY TCe 90

 

 

 

 

 

Že za

14.290 €

Renault TWINGO
LIMITED SCe 70  

Že za

9.490 €

 

 
 

 

 
 

Novi Renault MEGANE
LIFE SCe 115

 

 

 

 

  

 

Že za

13.390  €

Renault KADJAR
ZEN ENERGY TCe 130

 

 

 

 

 

 

 

Že za

19.990 €
Že za

16.490 €

Novi Renault SCENIC
LIFE ENERGY TCe 115

* velja za vozila iz zaloge

*

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, d.o.o., CERKLJE, 
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem 

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

stopu v obnovljeni župnijski dvorani je 
bilo doživeto in čustveno. Poslovili smo 
se še od štirih dolgoletnih pevcev: prvega 
tenorista Janeza Prijatelja, ki je bil zbo-
ru zvest več kot štirideset let, drugega 
tenorista Jožeta Terana, ki je presenetil 
z bogato donacijo, ter baritonistov To-
neta Zlobka in Jožeta Kavčiča (ki je peti 
sicer prenehal že konec lanskega leta). 
Z nami je bila tudi nova zborovodkinja 
Neža Križnar, ki ji je Jožef simbolično 
predal taktirko našega zbora. Dragi naš 
Jože! Mi, davorinci, smo tvojo dobroto, 
srčnost in požrtvovalnost doživljali iz 
tedna v teden, iz leta v leto, iz nastopa 
v nastop. Zato se ti iz srca zahvaljujemo, 
da si dajal poseben smisel in bogastvo 
vsakemu od nas, ki smo bili deležni 
zgodbe, ki si jo tkal skozi leta. Vedno si 
bil in boš ostal naš "davorinec". Naj ti 
Bog ohranja zdravje, voljo in dober glas!

Vodenje zbora od Jožefa Močnika prevzema Neža Križnar. / Foto: Miran Sirc

Cerkljanski zavod za kulturne dejavnosti 
Smejmo se že vpisuje abonma za gledališko 
sezono 2019/20. V njej bosta dva svetovna 
odrska hita – glasbena komedija Nune v 
akciji!, v kateri med drugim blestijo Gojmir 
Lešnjak - Gojc, Simona Vodopivec - Franko 
in Alenka Godec, ter Predstava, ki gre na-
robe, nad katero se trenutno navdušujejo 
tudi v Parizu, Rimu, Budimpešti, Tokiu in In-
stanbulu. SLG Celje bo postreglo s komično 
dramo Ljubi moj, Mestno gledališče Ptuj z 
monokomedijo Štefka Valentin, v strastni 
komediji Dve na enega pa bodo občinstvo 
nasmejali Alenka Tetičkovič, Urška Hlebec 
in Luka Markus Štajer. Tokrat bo v Cerkljah 
prvič gostovalo tudi Slovensko mladinsko 
gledališče s čudovito biografsko dramo o 
edinem serijskem zmagovalcu v zgodovini 
slovenskega alpskega smučanja, Roku Pe-
troviču. Predstava Rokova modrina govori o 
velikem človeku, ki je igral, smučal, živel in 
razmišljal absolutno po svoje …

Vpis abonmajev
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KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net
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TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

BraneDolinar

Po že nik 2, 4207 Cer klje, tel.: (04) 252 70 30

MAŠA LIKOSAR

Dvanajsti večer folklore je v Kulturnem hramu Ignacija Borštni-
ka gostil štiri folklorne skupine, pevce ljudskih pesmi in alpski 
godčevski sestav. Predstavila se je domača Folklorna skupina 
KD Folklora Cerklje z gorenjskima plesoma U Cerklah je pa toko 
in Romanje v Kelmorajn. Nastopili sta otroški folklorni skupi-
ni iz vrtca Murenčki Cerklje in Osnovne šole Davorina Jenka 
Cerklje. Pevci in godci Kranjski furmani ter Bodeče neže, ki so 
del Akademske folklorne skupine Ozara iz Kranja, so večer po-
pestrili z ljudskimi melodijami in vižami. Cerklje je ob tej prilo-
žnosti obiskala tudi folklorna skupina Kulturno umetniškega 
društva Otona Župančiča Artiče, ki velja za skupino z najdaljšo 
tradicijo v Posavju. Predstavili so se s plesi vzhodne Štajerske in 
plesom iz okolice Brežic z naslovom Po Jurjevem. Za zaključek 
so pripravili skupni ples vseh skupin, več kot sto folkloristov je 
zaplesalo mostni ples kovtre šivat. "Večer folklore je naš osre-
dnji letni koncert, ki ga pripravimo zato, da predstavimo svoje 
delo, obenem oživljamo ljudsko tradicijo v domačem kraju," je 
pojasnila predsednica KD Folklora Cerklje Irena Naglič in doda-
la, da jim folklora pomeni balzam za telo in dušo. Vsem sode-
lujočim skupinam so podelili priznanja in zahvale za udeležbo 
na njihovem tradicionalnem večeru folklore. 

KD Folklora Cerklje je minulo soboto pripravilo še večer ljud-
ske pesmi in glasbe, prireditev pa so posvetili prazniku dne-
va državnosti. Zapeli in zaigrali so Kranjski furmani, Bodeče 
neže, ljudski pevci Hiše čez cesto iz Šenčurja in pevci ljudskih 
pesmi Klasje iz KD Folklora Cerklje.

Večer folklore, ljudskih pesmi in glasbe
Kulturno društvo Folklora Cerklje je aprila pripravilo dvanajsti večer folklore Dober 
večer vam bog daj, junija pa večer ljudske pesmi in glasbe Nocoj pa je en lep večer.

Cerkljanski folkloristi s plesom, petjem in glasbo ohranjajo kulturno 
dediščino prednikov. / Foto: Tina Dokl
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Prihajajo vroči dnevi

Edino 4-taktno motorno kolo, proizvedeno  
v Sloveniji, za katerega klanec ni ovira

MOTORNO KOLO NA 4 PRESTAVE 
ČVRSTO OGRODJE IN MOČAN MOTOR

že za  1.280 EUR
MOŽNOST PLAČILA  NA OBROKE(zaloga je omejena)

 

BREZ POLOGA –  0 €!   
BREZ OBRESTI – EOM 0%! 

01/23-55-665 

že od            /mesec 99 149 € 
€ 

že od                /mesec 

www.cresnik.si 
 

Proizvaja in prodaja 
Hiša popolne mobilnosti!
Spodnja Senica 20, 1215 Medvode

www.cresnik.si   I   01/23 55 665

DARINKA KRALJ

V društvu likovnikov se je pred časom oglasil gospod Jagodic iz 
Vopovelj in nam predstavil idejo, da bi v naravi postavil štirinajst 
postaj križevega pota. Slike naj bi bile naslikane na pločevino, 
ker bodo postavljene pod milim nebom, nameščene na drevesa v 
gozdu. Posvetovali smo se s strokovnjaki o primerni izbiri barv in 
postopku dela. Razdelili smo kopije slik, vsak si je izbral po eno, 
nekateri po dve postaji križevega pota, in začeli z delom. Vsak ima 
dugačen stil slikanja, zato bodo tudi slike različne. Na to smo opo-
zorili gospoda Jagodica, a je pojasnil, da bo to, dalo križevemu 
potu poseben čar. To delo je precej zahtevno, zato se bomo še bolj 
potrudili in naslikali ta »posebni« križev pot.

Naslikali bodo križev pot

                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

JANEZ KUHAR

Avto-moto društvo Cerklje na Gorenjskem je prvega maja organi-
ziralo tradicionalno, že 66. prvomajsko paradno vožnjo. Karavana 
vozil je obiskala sedemnajst vasi pod Krvavcem. Zaključno sreča-
nje je bilo Pod Jenkovo lipo v Dvorjah. V povorki je letos, po be-
sedah predsednika AMD Cerklje Zdravka Novaka, sodelovalo stod-
vanajst osebnih vozil, trinajst mopedistov Moped toura Zalog pod 
Krvavcem in dvainsedemdeset motornih koles, nekaj med njimi 
tudi iz sosednjih občin. Med udeleženci letošnje povorke je bil tudi 
cerkljanski župan Franc Čebulj. Članom AMD Cerklje so bili pri or-
ganizaciji paradne vožnje v pomoč tudi gasilci iz Velesovega, Zalo-
ga, Lahovč in Zgornjega Brnika, ki so poskrbeli za njihovo varnost. 
Najstarejši osebni avtomobil Fiat 600D, letnik 1965, je na paradni 
vožnji vozil Simon Rode iz Češnjevka, med mopedi Moped toura iz 
Zaloga pa so bili trije z letnico izdelave 1957.

Prvomajska parada
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STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
www.bc-naklo.si 

ZEMLJA NAŠ PLANET
Naša gimnazijka  Klara Žos  se je v letošnjem šolskem letu uvrsti-
la med finaliste enega največjih svetovnih ekoloških tekmovanj za 
osnovnošolce in srednješolce. Klara je pripravila prispevek (esej) v 
angleškem jeziku na temo Life on Land (Življenje na zemlji), ki je ena 
od osnovnih ciljev OZN v zvezi s svetovnim trajnostnim razvojem.
Pobudnik natečaja je bila angleška organizacija za trajnostni način 
življenja (The Trust for Sustainable Living – TSL), ki sodeluje z Uni-
verzo Oxford, z nekaterimi vladami (Kanada – Britanska Kolumbi-
ja) in številnimi mednarodnimi organizacijami (UNESCO, UNDP, 
UNO-Biodiversity). Tekmovanja esejev se je udeležilo 1470 mladih 
iz 53 dežel sveta.
V obsežni mednarodni konkurenci se je Klarin esej uvrstil med  de-
set odstotkov najbolje ocenjenih; posebna komisija je podala Klari 
priznanje finalistke; nagrada ji bo izrečena 8. julija 2019 v Victoriji 
oziroma v Vancouvru (Kanada).

»Kakšno naj bo življenje ljudi na zemlji? Očitno je, da s trenutno mi-
selnostjo naprej ne bo šlo. Prav nič se ne moremo sprenevedati, dol-
goročno izkoriščanje planeta in njegovih prebivalcev nas ne pelje 
nikamor.  Kar je treba spremeniti, je torej naša miselnost, zagotovo 
usmerjenost v enostranski cilj. O možnih alternativah se moramo 
spraševati in jih nadgrajevati, da bi lahko dosegli napredek. Ali bo pri-
hodnost ali ne, kakšna bo in kaj bomo storili, je, tako kot prihodnost 
življenja na Zemlji, odvisno od nas.   
Takšno je bilo moje razmišljanje na mednarodnem eseju. Julija  
se bom s pomočjo svoje srednje šole, Biotehniškega centra Naklo, 
udeležila mednarodnih debat v Kanadi, ki jih organizira Trust for Su-
stainable Living, naravovarstvena organizacija.«

ISO 9001    Q-1656

Klara Žos

SLAVICA BUČAN

Prva stvar, ki jo je predsednica uvedla, je 
redno obveščanje članov o dejavnostih 
v društvu in ostalih temah, ki zadeva-
jo starejše. Dva- do trikrat mesečno jim 
preko elektronske pošte sporoči, kaj se je 
v minulem obdobju dogajalo in kaj načr-
tujejo v prihodnje. Na ta način želi pove-
čati članstvo v društvu, saj marsikateri 
upokojenec sploh ne ve, kako društvo 
deluje, zato se tudi ne včlani. »Upokojen-
ci želimo biti slišani, slišani pa bomo, 
če nas bo veliko. Zato v društvu želimo 
članstvo povečati. Upokojencev imamo 
veliko, članov pa ne. Želim, da se v dru-
štvu tudi nekaj dogaja in da ljudje vejo, 
kaj se dogaja. Ne pa da slišiš na terenu, 
da samo članarino plačujejo, od tega 
pa nič nimajo. Zdaj, ko so obveščeni, se 
stvari obračajo, tudi povratne informa-

cije dobivam,« pravi predsednica. 
V društvu je trenutno okoli 850 članov, 
bilo pa jih je že tisoč sto, kar pomeni ve-
lik upad, se pa stvari izboljšujejo. Letos 
se je na novo včlanilo okrog petdeset 
upokojencev. 
Društvo organizira planinske izlete, po-
hode, balinanja, prstomet, petanko in 
pikado, namizni tenis, kolesarjenje in 
telovadbo ter ročna dela. Organizirajo 
tudi avtobusne izlete pa različna sreča-
nja in prireditve, med katerimi je še po-
sebej dobro obiskana prireditev Skupaj 
se mamo fletno. Poskrbijo za letovanje 
v Izoli, organizirajo druženje starejših 
in invalidnih oseb, ob jubilejih obisku-
jejo svoje člane ... Že osmo leto v društvu 
poteka program Starejši za starejše, v 
okviru katerega deluje 18 prostovoljcev, 
ki obiskujejo občane, starejše od 69 let. 
To niso samo člani društva, ampak tudi 

vsi ostali, ki so že toliko stari. Stari ljudje 
so najbolj veseli družbe, da imajo koga, 
ki jih posluša. Seveda pa jim pomagajo 
tudi drugače. Imajo pa tudi prostovoljko, 
ki obiskuje gospo, starejšo od devetdeset 
let, s katero se družita, tudi skuha ji, jo 
pelje v Ljubljano – to je trenutno najve-
čja pomoč.
Imajo tudi bralne urice. Te so enkrat na 
teden v prostorih občine, udeležujejo pa 
se jih predvsem starejše gospe. Sreča-
nja so prijetna, saj je gospa, ki jih vodi, 
razgledana, predvsem pa je pozitivno 
naravnana in to prenaša tudi na ude-
leženke. »Naloga in vloga društev upo-
kojencev pa ni samo skrb za družabno 
življenje in organizacijo različnih dejav-
nosti, ampak veliko več,« pravi predse-
dnica Društva upokojencev Cerklje Mar-
ta Hočevar. »Rada bi, da vsi upokojenci, 
ne samo člani, vejo, da imamo nekoga, 
ki nam na primer ureja stvari, da bi bile 
pokojnine višje … Da imamo nekoga na 
ravni države, ki nas zastopa. Da bi se 
tega malo bolj zavedali. Več je včlanje-
nih v društva upokojencev, več nas je, 
bolj bomo slišani. Tega si tudi v Cerkljah 
strašno želim.«

Upokojenci želimo biti slišani
Upokojenci želimo biti slišani, pravi nova predsednica 
Društva upokojencev Cerklje Marta Hočevar.
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PEGI BERCE

Dvajsetletnico samostojnega kluba, ro-
komet se v Cerkljah sicer igra že dobrih 
šestdeset let, smo kronali s prijateljsko 
tekmo moških članskih reprezentanc 
Slovenije in Avstrije. V polčasu tekme je 
združena članska ekipa Rokometni klub 
(RK) Cerklje - Radovljica prejela bronaste 
medalje za osvojeno tretje mesto v dru-
gi državni rokometni ligi (DRL) – moški. 
Medalje sta podelila župan Občine Cer-
klje na Gorenjskem Franc Čebulj in ge-
neralni sekretar Rokometne zveze Slo-
venije Goran Cvijič.
V pretekli sezoni smo v združeni zasedbi 
z RK Radovljica nastopili še v kategoriji 

mladincev in starejših dečkov A. Mla-
dinci so se v drugi DRL uvrstili na sedmo 
mesto, starejši dečki A (letnik 2004) so 
v predtekmovanju državnega prvenstva 
zasedli peto mesto v skupini, ki je na 
koncu dala državnega prvaka in podpr-
vaka ter dva četrtfinalista. Na koncu so 
zasedli 18. mesto, kar je zelo lep uspeh. 
Štirje igralci ekipe SD A (Sergej Selan, 
Žan Kovačevič, Nejc Moškotelec in Matic 
Škrjanc) so bili vpoklicani na širši izbor 
državne reprezentance Slovenije.
V državnem prvenstvu smo nastopili 
še v kategorijah starejši dečki B, mlajši 
dečki A, B in C ter mini in cici rokometu. 
Mlajši dečki so se borili za mesta od 17. 
dalje. 

Pripeljati v Cerklje tekmo državne re-
prezentance je velik dogodek. Organiza-
cijsko velik zalogaj, a hkrati velika čast 
in priznanje klubu. Za to gre zasluga 
Janezu Martinčiču, ki je že od vsega za-
četka gonilna sila rokometnega kluba 
v Cerkljah. Z dogodkom smo nagradili 
vse naše mlade rokometaše za njihovo 
udejstvovanje v klubu. Mnogi so dobili 
enkratno priložnost za druženje z repre-
zentanti in prepričani smo, da jim bo to 
ostalo v lepem spominu.
Zaključek sezone je potekal ves dan. Po-
merile so se vse ekipe mlajših selekcij. 
Potekal je tudi turnir v cici in mini ro-
kometu. Nastopile so vse ekipe, ki de-
lajo pod okriljem našega kluba (Cerklje, 
Preddvor, Vodice, Kamnik). Na dogodek 
smo povabili še najmlajše iz Škofje Loke, 
Železnikov, Radovljice ter Dupelj in Trži-
ča. 
Želimo si, da bi ta dogodek pustil neizbri-
sen pečat našim mladim rokometašem 
in jim dal zagon za delo v prihodnje. Ve-
seli bomo, če se nam pridružijo novi čla-
ni v naši rokometni šoli, da bomo skupaj 
pisali nove zgodbe. Otroci in mladina se 
skozi šport naučijo neprecenljivih lekcij 
za življenje. Seveda brez podpore staršev 
ne gre. Zato na tem mestu hvala star-
šem, ki svoje otroke vsakodnevno vozijo 
na treninge in tekme in jih podpirajo pri 
njihovem udejstvovanju.

Uspešen zaključek sezone
V Cerkljah so obletnico delovanja kluba kronali s prijateljsko tekmo reprezentanc 
Slovenije in Avstrije.

Cerkljanski rokometaši skupaj s slovenskimi reprezentanti / Foto: Tina Dokl

LAURA SLEMC

Po uspešno končani sezoni in zelo kratkem počitku se pripravljamo na novo. Članska ekipa 
se zbere v prvih dneh julija. Mlajše z izjemo slovenskih reprezentantk pa so na počitnicah 
do začetka avgusta. Ženski nogomet iz dneva v dan pridobiva priljubljenost. V juniju in 
juliju poteka svetovno prvenstvo v Franciji. Naši trenerji se bodo udeležili ene izmed tekem 
in ga izkoristili za strokovno ekskurzijo. Tako ženski nogomet ni več tabu, ampak je povsem 
normalno, da dekleta igrajo nogomet. Posledično se veča zanimanje za ženski nogomet. 
Tako se nam priključuje vse več deklet iz Cerkelj in drugih vasi občine. Tiste, ki ste še v di-
lemi, nas pridite pogledat v NC Velesovo, kjer so pogoji za vadbo deklic zelo dobri. V prvih 
dneh septembra se vidimo v NC Velesovo ali pa na šoli v Cerkljah. V klub in krožke se lahko 
vključijo dekleta vseh starosti, točne informacije pa dobite na naši spletni strani.

Nogometašice pred novo sezono



HAIBIKE XDURO AllMtn 3.0
BOSCH 500Wh 4.399 €

Vse cene so v € z vključenim 22% DDV-jem. Slike so simbolične. Ponudba velja do odprodaje 
zalog. A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si

        NAKUP
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Trg Da vo ri na Jen ka 9
4207 Cer klje, tel.: 04/252 13 21

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

MATJAŽ LJUBELJŠEK

Aprila je v Nogometnem klubu Velesovo 
Cerklje potekal redni občni zbor, ki je bil 
zaradi iztekajočega se mandata doteda-
njega vodstva hkrati tudi volilni in na 
katerem so člani izvolili novo vodstvo, 
katerega naloga je predvsem ponovno 
vzpostaviti tekmovalno piramido od 
najmlajših selekcij do članske ekipe. 
S tem namenom je novo vodstvo zopet 
obudilo sodelovanje s sosednjim klu-
bom iz Šenčurja, predvsem pri mlajših 
selekcijah, in sicer tako, kot sodelovanje 
potekalo že v preteklosti.

Ob zaključku sezone je bilo v organizaci-
ji kluba v nogometnem centru Velesovo 
obilica dogajanja, katerega namen je bil 
predvsem čim večjemu številu obisko-
valcev predstaviti klub in okolje, v kate-
rem deluje. Tako je bil organiziran dvo-
dnevni turnir za selekcije od U7 do U12, 
ki so se ga udeležile ekipe iz Slovenije in 
Avstrije. Ob zaključku šolskega leta je bil 
organiziran dogodek Mladi nogometaš, 
na katerem so vsi otroci, ki so vse leto v 
okviru šolskih dejavnosti obiskovali no-
gometne urice, pokazali svoje znanje in 
na koncu prejeli tudi zaslužene medalje 
in diplome. NK Velesovo Cerklje je maja 
organiziral tudi finalno tekmo Pokala 
Gorenjske v članski konkurenci, junija 
pa zaključno tekmo selekcij regijskih 

centrov MNZ Gorenjske in MNZ Ljublja-
ne v kategoriji U12 in U13. Zadnji konec 
tedna v juniju naša najmlajša selekci-
ja U9 odhaja na Dunaj, kjer se bodo na 
zaključnem turnirju evropskega prven-
stva U9 merili z vrstniki iz nogometnih 
šol evropskih velikanov in kjer jih že na 
uvodu prvenstva v prvi tekmi čaka na-
sprotnik italijanski Juventus. 
Ob tem bi želeli še poudariti, da bo od 
avgusta dalje potekal vpis v nogometno 
šolo, istočasno pa bodo v času šolskih 
počitnic organizirane brezplačne nogo-
metne urice za vse otroke iz naše občine.

Pestro  
v nogometnem 
klubu
V Nogometnem klubu 
Velesovo Cerklje imajo novo 
vodstvo, organizirali pa so 
tudi dvodnevni nogometni 
turnir.

Mladi nogometaši so prejeli medalje in diplome. / Foto: arhiv kluba
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JAVNI POZIV
ZA ODDAJO VLOG ZA UPORABO VEČNAMENSKE ŠPORTNE 

DVORANE V CERKLJAH 
ter

ZA ODDAJO VLOG ZA UPORABO POKRITEGA ŠPORTNEGA 
OBJEKTA – ŠOTORA V NOGOMETNEM CENTRU VELESOVO

Športna društva, klube, rekreativne skupine obveščamo, da Ob-
čina Cerklje na Gorenjskem razpisuje poziv za uporabo športnih 
površin v sezoni 2019/2020 v:
•  Večnamenski športni dvorani v Cerkljah, razpisani termini za 

obdobje od 2. 9. 2019 do 30. 8. 2020,
•  pokritem športnem objektu – Šotor v Nogometnem centru 

Velesovo, razpisani termin za obdobje od oktobra 2019 do 
30. 8. 2020, 

za aktivnosti, ki so namenjene športnim dejavnostim (kot npr. 
vadbi, treningom in igranju rokometa, nogometa, košarke, od-
bojke, namiznega tenisa, badmintona, jogi in različni drugi splo-
šni vadbi oziroma rekreaciji. 

Zainteresirani uporabniki lahko vložijo vlogo za dodelitev termi-
na uporabe športnih površin (prostorov) Večnamenske športne 
dvorane v Cerkljah ali za uporabo površin v pokritem športnem 
objektu – Šotor v Nogometnem centru Velesovo (v nadaljevanju 
besedila: Šotor) na predpisanem obrazcu. Vlagatelji vlogo (obra-
zec) oddajo ločeno za Športno dvorane Cerklje in ločeno za po-
kriti športni objekt – šotor. Predpisana obrazca sta objavljena na 
internetni strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si (v 
rubriki javni razpisi in natečaji), dobite pa ga tudi v času uradnih 
ur v prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem. Vloge za navedeno 
sezono se vložijo na predpisanih obrazcih v pisni ali elektronski 
obliki do vključno petka, 26. 7. 2019, do 12. ure. 

Površine v Večnamenski športni dvorani in šotoru bo mogoče 
uporabljati praviloma od ponedeljka do petka, ob sobotah in 
nedeljah pa le po predhodnem dogovoru oziroma le v primeru, 
da se objekta ne uporabljata za izvajanje tekmovanj in turnirjev.

Na podlagi v roku prejetih vlog ter razpoložljivih terminov in povr-
šin bo občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem pripravila 

predlog razporeditve terminov in površin, namenjenih športnim 
dejavnostim, ki ga potrdi župan Občine Cerklje na Gorenjskem. 
Prednost pri razporeditvi terminov imajo izvajalci LPŠ, društva 
oz. skupine občanov s stalnim prebivališčem, dosedanji naje-
mniki ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oziroma 
Fundacija za šport. 
Občina Cerklje na Gorenjskem si pridružuje pravico do:
•  razporeditve terminov in površin glede na prejete vloge 
•  da ob prevelikem številu vlog ne dodeli vsem vlagateljem termi-

na in površine v katerem izmed športnih objektov, navedenih 
zgoraj.

Na podlagi potrjenega predloga se bodo pripravile pogodbe 
vlagateljem, ki jim bodo podeljeni termini. Pogodbe bodo iz-
branim uporabnikom poslane na naslov, naveden v vlogi. Vla-
gatelje (tudi: uporabnike) se seznanja, da se občina zavezuje, 
da se bodo bo zbrani osebni podatki obdelovali, shranjevali in 
uporabljali zgolj za potrebe izvajanja tega poziva in z njim po-
vezanimi aktivnostmi. Vlagatelje (tudi: uporabnike) se seznanja, 
da se osebni podatki zbirajo toliko časa, kolikor je potrebno za 
dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, ter da bo občina 
osebne podatke hranila in varovala na primeren način, tako da 
ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov ne-
pooblaščenim osebam.

Javni poziv se objavi na spletni strani www.cerklje.si, dne 19. 6. 
2019. Vloga se posreduje najkasneje do petka, 26. 7. 2019, do 
12. ure. Vloga je lahko tega dne do 12. ure oddana v sprejemni 
pisarni občine, poslana po pošti ali na e naslov obcinacerklje@
siol.net.

Vloge, ki bodo oddane po tem roku, bodo obravnavane po vr-
stnem redu datuma prejetja vloge do zapolnitve prostih termi-
nov.

Številka: 352-20/2019-02     
Datum:   18. 6. 2019      
     Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN
      Franc Čebulj l.r.

BLAŽ FILIPIČ

Vzdušje vseh štirih skupin v Karate klubu 
Cerklje je bilo v zadnjih tednih v znamenju 
pričakovanja zaključnega dogodka. V špor-
tni dvorani OŠ Toma Brejca smo 15. junija 
namreč skupaj s Sankukai karate klubo-
ma iz Komende in Kamnika organizirali 
semestrski izpit za višje pasove in nastop 
za naše najmlajše. Cicibani so svojim star-
šem pokazali, kaj vse so se v poletnem se-
mestru Male šole karateja naučili, nato pa 
so nekateri med njimi opravljali tudi izpit 
za prvi bel pas (8. kyu) in si tako zagotovili 
vstopnico za trening v skupini dečkov in 
deklic v naslednjem šolskem letu. Starejši 

otroci so po nastopu cicibanov opravljali 
izpit za bel ali barvast pas. Pred nami je se-
daj poletna šola karateja v Umagu, kjer nas 
čaka zabavno druženje in treningi ob mor-

ju in v bazenih. Ko se bomo vrnili z morja, 
si bomo privoščili poletne počitnice, v sep-
tembru pa bomo nadaljevali s treningi in 
vpisom novih članov.

Izpiti za višje pasove in nastop cicibanov
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www.pogrebnik.si

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

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

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

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

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 

V italijanskem mestu Rimini se je med 14. in 16. junijem odvijal sve-
tovni pokal v kikboksu Bestfighter world cup, kjer se je pomerilo sko-
raj 1500 tekmovalcev iz 256 klubov iz 42 držav. Slovenske barve je 
pod okriljem Kickboxing zveze Slovenije zastopala tudi Maruša Jenko 
iz Praprotne Police, članica kranjskega Športnega društva Črni pan-
ter. Maruša je – kljub temu da kikboks trenira manj kot eno leto – ak-
tualna državna prvakinja, na mednarodnem tekmovanju je nastopila 
prvič in se že povzpela na stopničke. V disciplini kick light v kategoriji 
mladinke do 60 kilogramov je osvojila izjemno drugo mesto. S tem je 
več kot upravičila visoka pričakovanja glavnega trenerja Blaža Potoč-
nika, ki je tudi aktualni evropski in svetovni prvak, zmagal pa je tudi 
v Riminiju. Marušin trud in vsa odrekanja so bila s tem poplačana in 
sedaj se veseli kratkega zasluženega oddiha. Kmalu jo čakajo novi 
treningi, veseli pa se tudi novih tekmovanj.

Maruša Jenko srebrna v Riminiju

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Cerklje je junija V Cerkljah izvedlo 
32. Barletov memorial, ki se ga je udeležilo 74 ekip. Pomerile so se 
v spretnosti, hitrosti in znanju, podiranju tarče, metanju vrvi in cevi, 
izdelavi dvojne reševalne zanke in črpanju vode v tarčo z več kot 130 
let staro ročno batno črpalko. Pokal za zmagovalca v seštevku vseh 
kategorij so tudi letos prejeli gasilci PGD Cerklje. Drugi so bili gasilci 
Zgornjega Brnika in tretji gasilci Spodnjega Brnika - Vopovelj. Pri čla-
nih je bila prva ekipa PGD Hotemaže 1, drugi Zgornji Brnik 5 in tretji 
Zgornji Brnik 3, pri članicah pa je zmagala prva ekipa Prebačevo - Hra-
stje pred Voklim in Srednjo vasjo 1. V kategoriji mladih do 11 let so 
slavile Cerklje pred Mojstrano in ekipo Zgornjega Brnika. Mladina od 
12 do 15 let se je pomerila v prenosu vode in zbijanju tarče, v tej skupi-
ni pa je zmagala ekipa Cerkelj pred ekipo Šenturške Gore in Zgornjim 
Brnikom. V črpanju vode je bila najboljša ekipa PGD Hotemaže.

Barletov memorial gasilcem iz Cerkelj



16 | ZANIMIVOSTI

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

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
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

 Ribogojnica
  Mlada  
govedina 

  Kisla repa in 
kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

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

031-479-801, Helena
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JANEZ KUHAR

Humanitarno društvo Lions klub Brnik je soboto, 25. maja, Pod Jen-
kovo lipo v Dvorjah organiziralo dobrodelno druženje in rekreacijo 
Hodim, da pomagam, s katerim so zbirali sredstva za rehabilitaci-
jo otrok s cerebralno paralizo in učencem s posebnimi potrebami 
Osnovne šole Helene Puhar v Kranju ter za pomoč otrokom z avtiz-
mom. Letos se je dogodkov udeležilo 230 pohodnikov, ki so lahko 
izbirali med tekmovalnim desetkilometrskim pohodom na Štefanjo 
goro, šestkilometrskim rekreativnim in dvokilometrskim družinskim 
pohodom do gradu Strmol. Med udeleženci družinskega pohoda je 
bil tudi Janez Cetin iz Škofljice, ki je na pohod in druženje z otroki 
pripeljal terapevtske živali, med katerimi je izstopal južnoameriški 
noj Francl. S Cetinove kmetije so pripeljali še nekaj pernatih živali, 
med njimi tudi pavico Panči. V bližini spomenika skladatelja Davo-
rina Jenka so učenci Osnovne šole Helene Puhar iz Kranja postavili 
stojnico in poželi nemalo pohval. Dogodek sta obiskala smučarski 
skakalec Peter Prevc in alpski smučar Štefan Hadalin. 

Hodijo, da pomagajo

JANEZ KUHAR

Na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju so prvega maja že dvaindvaj-
setič podelili priznanja in nagrade pohodnikom na Štefanjo goro 
v sezoni 2018/2019, ki je trajala od lanskega 1. maja do letošnjega 
30. aprila. Med najbolj vztrajnimi obiskovalci je bil Janez Vertnik s 
Spodnjega Brnika, ki se je v zadnjem letu kar 362-krat podal na vrh, 
drugi je bil Viktor Pungartnik iz Adergasa s 356 vzponi, tretja pa Anč-
ka in Feliks Grkman iz Klanca pri Komendi s 355 vzponi. Peti je bil 
Bojan Bajželj iz Šenčurja (354), šesti Janez Žaler z Visokega (351), 
sedmi Marjan Koglar iz Cerkelj (333), osma Suzana Umnik iz Šenčur-
ja (331), deveti Peter Kavran iz Adergasa (313) in deseta Ana Blažun 
iz Velesovega s 308 vzponi. Pohodniki so se povezali v Klub K-100. 
Ta združuje vse, ki se v eni sezoni na Štefanjo goro povzpnejo vsaj 
stokrat. Teh je bilo letos 73. V letošnji sezoni je bilo enajst pohodni-
kov, ki so zbrali petdeset obiskov, pet pohodnikov s 75 obiski ter 
73 pohodnikov z več kot sto obiski. Na Štefanji gori je bilo več kot 
tristokrat 13 pohodnikov, ti pa so poleg majic in medalj prejeli tudi 
pokale. Najstarejši pohodnik je bil 87-letni Mitja Rakar iz Srednje 
vasi pri Šenčurju, ki je v letošnji sezoni dosegel 122 vzponov.

Podelili priznanja prijateljem  
Štefanje gore
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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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TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog55,CerkljenaGorenjskem

75   LET

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
POGREBNIH STORITEV

Navček d.o.o. Visoko 140, 4212 Visoko

24 ur na dan
041 628 940

   Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
   Peremotudiodeje,gostinskoperiloinvsevrstezaves.

ODGOVARJA ODVETNICA BETI VREČEK MOČNIK, 
ODVETNIŠKA PISARNA ERZIN POTOČNIK

Bralec ima naslednjo težavo: Ima sestro, njegova mama je 
še vedno živa. Celotno hišo, v kateri biva mama, je mama 
že pred leti podarila njegovi sestri. Drugega vrednejšega 
premoženja mama nima, razen – po predvidevanjih bral-
ca – nekaj malega denarnih sredstev na bančnem računu. 
Bralec sprašuje, kakšne pravice bo imel on kot dedič, saj bo, 
glede na to, da po smrti mame praktično ne bo več vrednej-
šega premoženja, ki bi se dedovalo, sam ostal brez dedišči-
ne, njegova sestra pa je dobila hišo, v kateri vrsto let tudi 
prebiva. Ali nima torej bralec po smrti mame kot dedič pra-
vice vsaj do dela dediščine po mami?
Bralec bo po smrti mame kot njen sin (potomec) spadal v kate-
gorijo zakonitih dedičev. Med zakonitimi dediči so osebe, ki so 
tako ozko povezane z zapustnikom, da bi bilo razumljivo, da bi 
zapustnik predvsem njim zapustil svoje premoženje ali njegov 
del. Zato daje dedno pravo določenemu krogu zakonitih dedičev 
posebno varstvo, ki je v tem, da jim zapustnik mora zapustiti del 
svojega premoženja. To so njuni dediči, med katere spada tudi 
bralec. Nujni dediči so namreč pokojnikovi potomci, njegovi po-
svojenci in njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec. 
Nujni delež potomcev (torej tudi v konkretnem primeru bralca) 
znaša polovico tistega deleža, ki bi mu šel po zakonu. Bralec bi 
bil, glede na to, da sta s sestro oba zakonita dediča, v prime-
ru zakonitega dedovanja upravičen do polovice zapuščine po 
mami, torej njegov nujni delež znaša četrtino zapuščine. Ker je 
mama praktično celotno svoje premoženje podarila že za časa 
življenja, bo nujni delež, ki bi ga bralec moral dobiti po smrti 
mame, očitno prikrajšan. Prikrajšanje nujnega deleža bo moral 
zato bralec uveljavljati v zapuščinskem postopku po mami. V 
tem primeru bo imel bralec pravico, da bo zahteval vrnitev da-
rila, ki ga je prejela sestra, v zapuščino, in sicer zgolj do višine, 
da se odpravi prikrajšanje nujnega deleža. Najprej bo treba ugo-
toviti vrednost čiste zapuščine (zapuščina, od katere odštejemo 
morebitne zapustnikove dolgove). Tej je treba prišteti vrednost 
daril, ki jih je zapustnik naklonil za časa življenja. To je obra-
čunska vrednost zapuščine. Od te izračunamo zakonite oziro-
ma nujne deleže. Vsota vseh nujnih deležev je rezervirani del, 
v katerega zapustnik namreč ne more poseči. V primeru bralca 
bo situacija po smrti mame, glede na to, da ostalega premože-
nja, ki bi spadalo v zapuščine, ni kaj dosti, po vsej verjetnosti 
takšna, da se bo ugotovilo, da je mama posegla v ta nujni sku-
pni (rezervirani) del, zato bo morala sestra v zapuščino vrniti 
toliko, da bo bralec dobil vsaj četrtino celotne zapuščine. Seveda 
pa lahko ne glede na to s sestro vedno skleneta dedni dogovor, 
kjer se dogovorita tako, da bosta oba zadovoljna.

Pravni nasvet

Zdravstveni dom Kranj obvešča, da ima šolska zobna ambulanta, 
ki deluje v prostorih Osnovne šole Davorina Jenka, še nekaj prostih 
mest za vpis otrok k zobozdravniku.

Šolska zobna ambulanta vabi  
k vpisu
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Rok Ipavec, s. p.
Za log 61, 4207 CER KLJE

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.

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

 Jerovšek Primož, s. p. 

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

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

VEČ O DOGODKIH SI LAHKO PREBERETE NA WWW.CERKLJE.SI IN NA 
WWW.VISITCERKLJE.SI.

Od 16. junija do 24. oktobra 2019

REDNI VPIS GLEDALIŠKEGA ABONMAJA V KULTURNEM HRAMU  
IGNACIJA BORŠTNIKA

Vpis poteka samo po elektronski pošti abonma@nasmejmo.se ali po 
telefonu 051 606 220.

Ponedeljek–sobota, 1.–6. julij • Župnijsko dvorišče v Cerkljah,  
ob 9. uri

ORATORIJ V CERKLJAH

Organizator: Župnija Cerklje na Gorenjskem

Torek, 2. julij • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 8. uri

POHODNI IZLET PO POTEH KRVAVCA

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sobota, 6. julij • Pod Jenkovo lipo v Dvorjah, ob 10. uri

TRADICIONALNI PIKNIK DRUŠTVA UPOKOJENCEV CERKLJE

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Torek, 9. julij • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 8. uri

KOLESARSKI IZLET ZBILJSKO JEZERO

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sreda, 10. julij • Kabinska žičnica Krvavec, ob 19. uri

VEČERJA NA ZAJLI
Organizator: Jezeršek Gostinstvo in Gostilna Krištof

Torek, 16. julij • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 7. uri

PLANINSKI IZLET NA KALIŠČE

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sreda, 24. julij • Kabinska žičnica Krvavec, ob 19. uri

VEČERJA NA ZAJLI

Organizator: Jezeršek Gostinstvo in Gostilna Krištof

Sobota in nedelja, 27. in 28. julij • Krvavec

JADRANJE NA ZVOHU
Organizator: RTC Krvavec, d. o. o., s partnerji

Sobota, 3. avgust • Krvavec, ob 8. uri

GORSKI DAN NA KRVAVCU

Organizator: Ona-On.com

Sobota, 10. avgust • Štefanja Gora, ob 8.30 (pohod) in ob 11. uri  
(slovesnost)
POHOD PO POTI SPOMINA IN TOVARIŠTVA IN SPOMINSKA  
SLOVESNOST NA ŠTEFANJI GORI

Organizator: Občinska organizacija združenja borcev za vrednote NOB 
Cerklje na Gorenjskem

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
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Leta 1919 je francoski industrialec Gu-
stave André Citroën ustanovil podjetje 
za proizvodnjo vozil. Za logotip podjetja 
je vzel dvojno puščico, simbol zobnika, 
s strukturo ribje kosti, katerega patent 
za izdelavo si je lastil. Bil je vizionar. Prvi 
na stari celini je v avtomobilski industriji 
uvedel tekoči trak, združil v istem vozilu 
samonosno karoserijo in prednji pogon, 
uvedel vrtce, zdrav stvene domove za za-
poslene, bil izjemen v marketingu, želel 
je, da so njegova vozila udobna, prepo-
znavna, množična.
Še pred uspehom je bilo podjetje na 
robu propada zaradi stroškov razvoja 
modela Traction Avant, prevzel ga je 
Michelin. Po drugi svetovni vojni so do-
živeli uspeh z modelom 2cv, pri nas ime-
novanim spaček. Z njim so motorizirali 
obubožano Francijo. Sledili so uspehi z 
najlepšim avtom vseh časov, modelom 
DS. Naslednika CX in XM sta prejela na-
ziv avto leta. Citroën je danes del skupi-
ne PSA in v vseh vozilih je prisoten duh 
vizionarja Andréa Citroëna, od malega 
C3 do C5 Aircross. Že v štartu je širil pro-
dajno in servisno mrežo. Pri nas je znam-
ka znana zaradi podjetja Tomos, kasneje 

Sto let prihodnosti, navdihnjenih z vami!
Cimos, kjer so sestavljali nekatere modele. Del zgodbe o uspehu je tudi malo družinsko podjetje 
v Praprotni Polici, kjer je pred 40 leti ustanovil mehanično delavnico Matevž Jenko. Pri Jenkovih 
sledijo visokim Citroënovim standardom. Leta 2017 so bili proglašeni za najboljšega serviserja 
v Sloveniji. Svoje znanje neprestano nadgrajujejo. Strinjajo se s sloganom podjetja Citroën: »In-
spired by you!«, navdihnjeni z Vami!

Torek, 13. avgust • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 8. uri

KOLESARSKI IZLET MENGEŠ
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Četrtek, 15. avgust • Krvavec

DAN ODPRTIH VRAT 2019
Organizator: RTC Krvavec, d. o. o.

Četrtek, 15. avgust • Planina Koren, ob 14. uri
MAŠA ZA PASTIRJE IN PLANINCE NA PLANINI KOREN
Organizator: Pašna skupnost Kriška planina in Kulturno društvo Šenturška Gora

Nedelja, 18. avgust • Krvavec, ob 10. uri
ŽEGNANJSKA MAŠA V KAPELI MARIJE SNEŽNE NA KRVAVCU
Organizator: Pašni skupnosti Jezerca in Kriška planina

Torek, 20. avgust • zbirno mesto pred AMD v Cerkljah, ob 7. uri

PLANINSKI IZLET NA KRVAVEC
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sobota in nedelja, 24. in 25. avgust • pred Osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje

ROKOV SEJEM 2019
Organizator: Zavod za turizem Cerklje in Občina Cerklje na Gorenjskem

Sobota in nedelja, 24. in 25. avgust • Krvavec
BIKE FESTIVAL
Organizator: RTC Krvavec, d. o. o., s partnerji

Nedelja, 25. avgust • Ribniki Češnjevek, ob 8. uri
RIBIŠKO TEKMOVANJE ZA MEMORIAL VINKA STARETA
Organizator: Ribiška družina Bistrica - Domžale, pododbor Pšata

Petek, 30. avgust • Kulturna dvorana v Adergasu, ob 20.30
ODPRTJE RAZSTAVE PLAKAT DRUŠTVA
Organizator: Kulturno društvo Pod lipo Adergas

V petek, 13. septembra, ob 20. uri, bo v ljubljanskih Križankah na 
pobudo staršev nedavno preminulega Viljema Julijana potekal do-
brodelni koncert, na katerem bodo nastopili Gibonni, SoulGreg Ar-
tis & Biglights Band, Perpetuum Jazzile, Kingston, Rebeka Dremelj, 
Alya, Slavko Ivančić, 6pack Čukur in Ansambel Žargon. Zbrana 
sredstva bodo namenjena otrokom z redkimi boleznimi.

Dobrodelni koncert Viljem Julijan

Med 1. in 6. julijem bo v Cerkljah potekal oratorij. Župnijsko dvorišče 
in okolica bosta postala "fitnes" za mlade in otroke, ki se bodo družili, 
igrali, peli, se zabavali, odkrivali in krepili svoje moči in na koncu vsi 
imeli »sixpacke« (prevod: paket šestih lepo oblikovanih mišic na tre-
buhu), le da bodo njihove mišice paket za premagovanje težav in pre-
izkušenj v življenju ter paket za veselo in prijazno mladost. V sredo, 
3. julija, ob 20. uri pa bo oratorijski fitnes brezplačno odprl vrata tudi 
odraslim. Prav tako kot vsako jutro otroci boste tudi odrasli dvignili 
zastavo, zapeli oratorijsko himno, pogledali igrico in trenirali svoje 
duhovne (in malo tudi jezične) mišice v pogovornih delavnicah. Da 
pravih »sixpackov« le ne boste čisto zanemarili, pa boste na koncu 
igrali še odbojko. Poleg oratorija bo DMC Cerklje odprt za počitniško 
varstvo od 9. do 13. ure, in sicer med 8. in 19. julijem, 12. in 14. av-
gustom in 19. in 30. avgustom. DMC bo zaradi kolektivnega dopusta 
zaprt od 22. julija do 9. avgusta ter 16. avgusta. Mladi pa se boste vse 
poletje, ne glede na počitniški čas, dobivali vsak torek in četrtek na 
našem dvorišču in se družili ob odbojki in glasbi med 19. in 23. uro. 

Imaš moč – oratorij Cerklje



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

V CVETLIČARNI VAM NUDIMO:
• LONČNICE

• ŠOPKE  
 • REZANO CVETJE

• POROČNE ARANŽMAJE

• ARANŽIRANJE 

• ŽALNI PROGRAM
Vam v vrtu delajo težave škodljivci in bolezni?

Posvetujte se s svetovalci v naših kmetijskih lekarnah!

DOMAČA ŠPAJZA
•SUHE MESNINE, SIRI, JOGURTI IN DRUGI 
MLEČNI IZDELKI

•SLADOLEDI LJUBLJANSKIH MLEKARN

VSEBUJE

GSH R A N A  Z A  Ž I V A L I

NOVO – krmni proizvodi FANON 
Predstavitev izdelkov:

• Trgovina Cerklje – sobota, 29. 6. 2019, od 9. do 12. ure • Trgovina Voklo – sobota, 6. 7. 2019, od 9. do 12. ure  FOLIJA IN MREŽA ZA BALIRANJE 

 
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
NIK-3023 /19 Čisto je lepo.

Uporabnike vabimo v e-poslovanje
Vsi skupaj lahko z varčevanjem papirja in tiskanja prispevamo k varovanju narave. Vabimo vas, da se namesto za klasični 

račun v papirni obliki odločite za prejemanja računa preko elektronske pošte ali se naročite na prejemanje e-računa, 
kjer račun prejmete kar v vašo elektronsko banko. Uporaba digitalnih poti pomaga pri ohranjanju narave. 

E-račun in račun po elektronski pošti enakovredno nadomeščata račun v papirni obliki. Navedeni način 
poslovanja je prijaznejši do okolja in hkrati pomeni tudi enostavnejše rokovanje za uporabnike.

Več informacij najdete na www.komunala-kranj.si. Pišete nam lahko na info@komunala-kranj.si ali nas 

pokličete na 04 28 11 300 oz. na brezplačno telefonsko številko 080 35 55. 


