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Društva so
gonilna sila
življenja
v vaseh

Ob občinskem prazniku
bodo petnajstim letošnjim
nagrajencem podelili
občinska priznanja.

O aktualnih zadevah smo
se pogovarjali z županom
Francem Čebuljem.
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Milijonske investicije
v infrastrukturo

Cerklje z novo
zgodovino
Zgodovina Cerkelj se premika za še nekaj sto let
v preteklost. Poleti so namreč v središču Cerkelj
našli 65 staroslovanskih grobov in še druge
zanimive najdbe.

V Občini Cerklje potekajo številna gradbena dela. Obnova in gradnja komunalne infrastrukture v
Cerkljah bo končana do konca letošnjega leta, dela v Zalogu pa bodo zaključena prihodnje leto.

Igor Kavčič
Cerklje – V okviru menjave
komunalne infrastrukture v
Cerkljah potekajo obsežna
gradbena dela na glavni cesti skozi kraj na relaciji
Zgornji Brnik–Krvavec. Na
začetku poletja so stroji zabrneli tudi v neposredni bližini župne cerkve Marijinega vnebovzetja, zgrajene
med letoma 1777 in 1783 na
lokaciji srednjeveške predhodnice, prvič omenjene
leta 1239. Na poziv mimoidočega, ki je na gradbišču

Aleš Senožetnik
Cerklje – V središču Cerkelj
Gorenjska gradbena družba
skupaj s partnerji gradi oz.
obnavlja fekalno in meteorno kanalizacijo ter sekundarni vodovod s priključki,
hkrati pa bodo posodobili
tudi pločnike, javno razsvetljavo in na koncu cesto preplastili. Gradbišče poteka od
križišča Krvavške ceste z
Ulico Franca Barleta preko
Trga Davorina Jenka do križišča Slovenske ceste s Cesto v Polico, kjer skupaj z
državo občina v polovici sofinancira izgradnjo novega
krožišča v skupni vrednosti
700 tisoč evrov. Rondo je že
zgrajen in čaka le še na ureditev z rožami. Celotna investicija v komunalno infrastrukturo, brez investicije v
krožišče, v Cerkljah znaša
2,2 milijona evrov.
Zaradi arheološke najdbe
ostankov staroslovanskega
grobišča in arheoloških izkopavanj, ki so sledila, bo
investicija v Cerkljah zaključena nekoliko kasneje, kot
so sprva predvidevali. Arheologi so v tem času že zaključili dela, gradnja se nadaljuje in bo po županovih

besedah najverjetneje končana do konca leta.
Zaradi gradnje v Cerkljah še
potekajo zapore cest, vendar
je preko označenih obvozov
in prometne signalizacije
dostop omogočen do vseh
objektov v naselju.
Ob krožišču še naprej poteka tudi gradnja zdravstvenega doma, ki naj bi bila zaključena spomladi prihodnje leto in bo občino stala
2,6 milijona evrov.

Obsežna gradnja poteka
tudi v Zalogu, kjer na več
gradbiščih gradijo kanalizacijo in ostalo komunalno infrastrukturo, s katero so začeli že konec lanskega leta.
Zgrajeno kanalizacijsko
omrežje bo omogočalo priklop 105 obstoječim in desetim predvidenim hišam v
naselju.
V vasi bodo poleg gradnje in
obnove fekalne in meteorne
kanalizacije ter sekundarne-

ga vodovoda s priključki
uredili tudi javno razsvetljavo ter obnovili in zgradili
pločnike. Kot pravi cerkljanski župan, prav v zvezi s tem
potekajo še nekateri odkupi
zemljišč. Gradnja v Zalogu
bo občino predvidoma stala
2,4 milijona evrov in bo po
besedah cerkljanskega župana dokončana jeseni prihodnje leto.
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Za več gibanja

V spomin na rojaka

Ob začetku šolskega leta
smo se pogovarjali z mag.
Boštjanom Mohoričem, ki je
konec junija prevzel
ravnateljevanje na cerkljanski osnovni šoli.

Ob stoti obletnici rojstva
škofa Jožeta Kvasa bodo po
njem poimenovali župnijsko
dvorano v Cerkljah, vanjo pa
umestili škofovo sliko, delo
akademskega
slikarja
Tomaža Perka.

Jubilejni sejem v čast
svetega Roka
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Gradnja komunalne infrastrukture v Cerkljah / Foto: Aleš Senožetnik

Redki grobovi so bili ohranjeni v celoti / Foto: Uroš Košir, Avgusta
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Ob občinskem prazniku
Občine Cerklje na Gorenjskem,
23. septembru,
vsem občankam in občanom
iskreno čestitamo.

Konec avgusta je v Cerkljah
potekal jubilejni, deseti Rokov sejem.
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Na petkovi slovesnosti, ki jo
bodo s kulturnim programom popestrili člani
domačih društev, bodo trinajstim letošnjim nagrajencem podelili tudi občinska
priznanja.

opazil ostanke zidu, je odgovorna konservatorka kranjske enote Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, arheologinja Judita Lux, izdala odločbo o arheološkem najdišču ter o takojšnji ustavitvi
gradbenih del. »Odločba je
bila vročena lastniku Republiki Sloveniji, saj gre za državno cesto, in investitorju
Občini Cerklje na Gorenjskem,« je ob srečnih okoliščinah, ki so pripeljale do
predhodnih arheoloških
raziskav, zadovoljna Luxova.
44. stran

Župan Franc Čebulj
Občinski svet
Občinska uprava
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V zahvalo občinskim
nagrajencem

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Spoštovani!
Ob praznovanju občinskega praznika Občine Cerklje
na Gorenjskem vas vljudno vabimo na

OSREDNJO OBČINSKO SLOVESNOST

Na petkovi slovesnosti, ki jo bodo s kulturnim programom popestrili člani domačih društev, bodo
petnajstim letošnjim nagrajencem podelili tudi občinska priznanja.

s podelitvijo nagrad, priznanj in plaket
Občine Cerklje na Gorenjskem.
Osrednja občinska slovesnost bo
v petek, 20. septembra 2019, ob 19. uri
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah.

Aleš Senožetnik

V kulturnem programu bodo sodelovali KD Godba Cerklje,
KD Folklora Cerklje, KUD Pod lipo Adergas in
Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje.
Po slovesnosti ste vljudno vabljeni na pogostitev.

Župan
Franc Čebulj
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Počastili nas boste s svojo prisotnostjo!

Naj pridelek
Cerklje – Občina Cerklje na
Gorenjskem sporoča vsem
pridelovalcem, da bo letošnji
Naj pridelek 2019 v petek,
18. oktobra, ob 19. uri v Kulturnem hramu Ignacija Bor-

Velika plaketa
Primožu Sircu
Naziv častni občan v Cerkljah podeljujejo le na vsaka
štiri leta, tako da bo letošnje
najvišje priznanje, veliko plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem, prejel Primož
Sirc, ki je že trideset let član
Kulturno umetniškega društva Pod lipo Adergas. »Na
odrske deske je stopil pri rosnih osmih letih, ko je začel
igrati v otroških dramskih
delih, skozi leta pa je nizal
nastope tudi v mladinski in
članski dramski sekciji. Vrsto let je sodeloval še v mladinskem pevskem zboru in
Orffovem orkestru društva,
aktivno pa sodeluje v zboru
Angelski glasovi in v moški
pevski zasedbi Fantje izpod
lipe. Njegov glas zveni tudi v
komornem moškem pevskem zboru Davorin Jenko,
zadnjih nekaj let pa je tudi

štnika Cerklje. Za naj pridelek se bodo potegovali pridelovalci buč, korenja, rdeče in
krmilne pese, krompirja,
nadzemne in podzemne kolerabe ter zelja. Tehtanje pridelkov bo potekalo pred Kulturnim hramom Ignacija
Borštnika od 17. do 18.30.

Javna razgrnitev idejne zasnove
kolesarskih poti in obvoznice mimo Vašce

Sočasno bo potekala tudi javna razgrnitev idejne zasnove obvoznice iz smeri letališča, mimo Vašce do ulice Franca Barleta
v Cerkljah, za katero je v pripravi sprememba občinskega prostorskega načrta (SD OPN št. 14).
Vabljeni!
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V prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem bo do konca leta
2019 potekala javna razgrnitev idejne zasnove kolesarskih
poti lokalnega in državnega pomena za območje celotne občine. Pripombe in predloge glede predlaganih tras kolesarskih
poti lahko podate na posebnem obrazcu, ki je na voljo na
spletni strani občine in na javni razgrnitvi. Obravnavani bodo
le pripombe in predlogi, kjer bodo navedeni verodostojni podatki predlagatelja. V drugi polovici januarja 2020 bo organizirana javna obravnava idejne zasnove kolesarskih poti na
podlagi podanih pripomb in predlogov, na katero bodo vabljeni tudi vsi pripombodajalci.

Veliko plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem bo prejel Primož Sirc, član Kulturno
umetniškega društva Pod lipo Adergas. / Foto: osebni arhiv
vezujočemu zborovskemu
petju,« so med drugim zapisali v obrazložitvi. Za svoje
delo je prejel že več priznanj, med drugim tudi
bronasto, srebrno in zlato
Gallusovo značko Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti, priznanje za več kot
štiridesetletno delo na področju ljubiteljske glasbene
dejavnosti.

Poleg dela v kulturnem društvu s svojim znanjem in
delom že dolga leta pomaga
tudi pri delu v Župniji Velesovo, dejaven pa je tudi v
športnem društvu Adergas
in Prostovoljnem gasilskem
društvu Velesovo.

Malo plaketo bo prejel
Alojz Vidmar
Malo plaketo bo prejel Alojz
Vidmar, ki ga je za nagrado
predlagalo Kulturno društvo Davorina Jenka. Vidmar je že pol stoletja vpet v
lokalno kulturno in družbe-

Nagrada občine
Avgustu Starovašniku
Nagrada Občine Cerklje na
Gorenjskem bo šla letos v
roke Avgusta Starovašnika,
dolgoletnega člana društva
Likovnikov Cerklje in avtorja makete znanih cerkljanskih stavb, ki je del stalne
zbirke v Petrovčevi hiši. V
sedmih letih prizadevnega
in natančnega dela je nastala postavitev starih Cerkelj,
makete v merilu 1 : 100, na
kateri si obiskovalci lahko
ogledajo, kako so bile Cerklje videti nekoč, saj marsikatera hiša, ki jih je v pomanjšanem merilu izdelal
Starovašnik, ne stoji več.
Priznanje mu bodo podelili
za dosežke na kulturno-umetniškem področju ter
za doprinos k zbirki zgodovinskih vrednot Cerkelj in s
tem prepoznavnosti občine.

Veliko plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem
bo prejel Primož Sirc, malo plaketo Alojz
Vidmar, nagrado Občine Cerklje na Gorenjskem
pa Avgust Starovašnik. Priznanja bodo prejeli:
Boris Kovačevič, Ante Atlija, Miha Zupin, Ivan
Kmetič in vzgojiteljice Vrtca Murenčki iz enot
Cerklje in Zalog. Spominske plakete bodo
prejeli: Ciril Grilc, Damjan Korošec, Janez
Prijatelj, Janez Vreček ter Minka Škoda.
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član skupine quartAkustika,
kjer poleg petja igra baskitaro, akustično kitaro ter klavir,« so med drugim zapisali
v obrazložitvi. Sirc je nepogrešljiv tudi pri delu z zvokom in svetlobo, in kot pravijo v društvu, se predstave,
tudi zaradi njegovega obvladanja obeh elementov, dotaknejo gledalcev. »Njegovo
delo se začne že s študijem
besedil, spremljanjem vaj,
usklajevanjem s sceno in kostumi. Nato sledi snemanje,
montaža in raziskovanje zvokov. Vrhunec oblikovanja
zvoka je nedvomno dosegel
pri predstavi Slehernik, ki se
je tudi z njegovo pomočjo
dotaknila drugih,« so še zapisali v obrazložitvi nagrade.

no okolje in bo plaketo prejel za prizadevno in požrtvovalno delo v društvu in Komornem moškem pevskem
zboru Davorina Jenka, kjer
je pustil največji pečat. »Z
Davorinci je že leta 1972 prvič odšel v Maribor na tekmovanje Naša pesem. Lojze
ni bil predan zgolj zborovski glasbi, pač pa se je v
najstniških in mladostnih
letih preizkusil tudi z igranjem v zabavnih ansamblih, kot sta bila Eros in Mavrica. Po skoraj 14 letih preigravanja v različnih sestavih in nastopanju na raznovrstnih tekmovanjih in prireditvah, se je zaradi družinskih obveznosti posvetil
izključno manj časovno ob-

Pet priznanj in
sedem spominskih plaket
Podelili bodo tudi priznanja in spominske plakete.

Priznanja bodo prejeli Boris Kovačevič za delo v prostovoljnem gasilstvu, Ante
Atlija za prostovoljstvo in
povezovalno delovanje v
skupnosti, Miha Zupin za
preplezane prvenstvene
smeri nad ledenikom Revelation na Aljaski, Ivan
Kmetič za delovanje v gasilskih društvih in prispevek
k razvoju lokalne skupnosti
ter vzgojiteljice Vrtca Murenčki iz enot Cerklje in
Zalog za kreativno, povezovalno, družbeno koristno
delo ter profesionalno in
strokovno delovanje in posredovanje znanja na predšolske otroke.
Spominske plakete bodo
prejeli: Ciril Grilc za prispevek k ohranjanju kulturne dediščine in spodbujanje medgeneracijskega
druženja, Damjan Korošec
za dolgoletno udejstvovanje na področju športa, rekreacije in obšolskih dejavnosti za otroke in mladino,
Janez Prijatelj za prispevek
k širjenju in ohranjanju domače slovenske pesmi, Janez Vreček za delo na področju glasbe in ohranjanje
kulture naroda, Minka Škoda za prostovoljno delo v
različnih občinskih društvih, Jožef Močnik za dolgoletno vodenj KMoPZ Davorina Jenka in Franc Kern
za večletno sodelovanje in
pomoč Občini na področju
vodarstva.

Napoved o prodaji zemljišč
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Zavod za turizem
Cerklje

Cerklje – Kulturni program
letošnje slovesnosti bodo sooblikovali cerkljanski godbeniki, člani Kulturnega društva Folklora Cerklje, KUD-a Pod lipo Adergas in Komornega moškega pevskega
zbora Davorina Jenka Cerklje. Na slovesnosti, ki bo
potekala v petek ob 19. uri,
bodo podelili tudi nagrade,
priznanja in plakete Občine
Cerklje na Gorenjskem.

Na portalu Občine Cerklje na Gorenjskem bo objavljen razpis
za prodajo zemljišč v Šmartnem ob Domu Taber, ki so namenjena za izgradnjo stanovanjskih hiš in varovanih stanovanj.
Občina Cerklje na Gorenjskem
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Društva so
gonilna sila
življenja v vaseh
Pred občinskim praznikom smo se pogovarjali z županom
Francem Čebuljem.
Aleš Senožetnik
V občini že nekaj mesecev
potekajo gradbišča v Cerkljah in Zalogu. Kako napredujejo projekti?
V občini tečejo številni projekti. Projekt izgradnje kanalizacije v nižinskem delu
občine smo lani začeli v
Gradu in Dvorjah, sedaj pa
nadaljujemo v središču Cerkelj, kjer infrastrukturo gradimo tudi v stranskih ulicah. Obnavljata se fekalna in
meteorna kanalizacija, sekundarni vodovod s priključki, gradi se javna razsvetljava, na koncu pa se bo
obnovila tudi cesta in pločniki. Poleg tega smo v Cerkljah skupaj z državo financirali tudi izgradnjo krožišča, ki bo bolje uredil promet na tem območju. Potekajo tudi obrtniška dela v
zdravstvenem domu. Računamo, da bo ta dokončan
spomladi prihodnje leto.
Uredili smo tudi mrliške vežice, dodatno pa bomo uredili celotno zunanjo infrastrukturo od glavnega vhoda

vojn na Trati, financirali pa
smo tudi del obnove velesovske cerkve v Adergasu. V
OŠ Davorina Jenka smo financirali novo centralno
ogrevanje, v vrtcu pa še iščemo izvajalca za izgradnjo
dvigala.
Postavitev pokritega nogometnega igrišča na Nogometnem centru Velesovo je
v zaključni fazi. Odprtje šotora bo v petek, 11. oktobra,
ob 16. uri.
Katere projekte pa načrtujete v prihodnje?
V pripravi imamo projekte v
nižinskem delu občine, za
katere smo v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj. Na
območju Pšenične Police,
Poženika in Pšate bomo gradili kanalizacijo in obnovili
vodno infrastrukturo. Ob cesti iz Pšenične Police v Poženik nameravamo odkupiti
tudi nekaj zemljišča za razširitev ceste za izgradnjo površine za pešce in kolesarje.
Prav tako je v načrtu tudi
izgradnja dveh odsekov kanalizacije v Šmartnem.

"Kot sem že večkrat povedal, brez celovite
izgradnje sistema fekalne kanalizacije na
Krvavcu, ureditve parkirnih prostorov in s tem
zaščite vodovarstvenega območja nadaljnji
razvoj tega območja ni možen. Razvoj turizma
in kmetijstva na tem območju namreč
neposredno vplivata na šest virov pitne vode, ki
oskrbujejo približno petdeset tisoč ljudi v petih
občinah, skratka celotno območje občine
Cerklje" pravi župan Franc Čebulj.
do vežic. Dela še naprej potekajo tudi v Zalogu, kjer se
gradijo kanalizacija, primarni in sekundarni vodovod
ter ostala cestna infrastruktura. Po terminskem planu
bodo dela v Cerkljah zaključena do konca leta 2019, v
Zalogu pa prihodnje leto.
Skupna investicija vseh navedenih del je 8,5 milijona
evrov.
Poleg tega pa je občina financirala še več manjših, a
nič manj pomembnih projektov. Sofinancirali smo
obnovo cerkve v Stiški vasi,
na Zgornjem Brniku in na
Trati pri Velesovem. Prav
tako smo obnovili spomenik
Juriju Varlu, župniku, ki je
izdal knjigo o zgodovini velesovskega samostana in takratne fare. Obnovili smo
spomenik NOB in žrtvam

Med projekti, ki so še v načrtu, je izgradnja kanalizacije
za del naselja Dvorje, ki bi
bila lahko zgrajena sočasno
kot v naselju Grad, vendar
za manjkajoči del Dvorij nismo dobili vseh služnosti.
Za severnozahodni del vasi
Dvorje pričakujemo gradbeno dovoljenje do konca leta.
V pripravi je projektna dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja izgradnje kanalizacijskega
sistema in vodne infrastrukture Cerkljanska Dobrava–Zalog.
Skupno računam, da bomo
do pomladi imeli gradbena
dovoljenja za štiri večje
gradbene projekte za izgradnjo kanalizacije v nižinskem delu občine. Poleg
tega pa se bo gradilo tudi na
več krajših odsekih v Lahov-

čah in na Spodnjem Brniku,
kjer pa že imamo gradbeno
dovoljenje. Gre za projekte v
skupni vrednosti okoli štiri
milijone evrov.
Naredili smo že tudi geodetske posnetke za izgradnjo
kanalizacije na Štefanji Gori
ter določili traso.
Kaj je novega s krvavškim
vodovodom?
Projekt oskba s pitno vodo
na območju Zg. Save – 1.
sklop (krvavški vodovod) bo
eden izmed najzahtevnejših
projektov, ki nas čaka v naslednjem obdobju. V pretekli finančni perspektivi žal
nismo bili uspešni pri pridobitvi EU- in državnih sredstev. Med tem časom smo
predimenzionirani projekt
novelirali. Projekt 'krvavški
vodovod' v dolžini 28 km in
s filtracijskim sistemom financira pet občin (Cerklje,
Šenčur, Vodice, Komenda,
Mestna občina Kranj), s tem
da je Občina Cerklje vodilna
občina, ki prevzema 48-odstotni delež investicije.
Po novelaciji projekta trasa
vodovoda ne bo več potekala
skozi Šmartno in Glinje,
temveč preko Poženika v vas
Zalog. Vloga za pridobitev
EU-sredstev je v pregledu na
Ministrstvu za okolje in prostor, na Direktoratu za investicije in vode. Upam, da
bomo nekje do konca tega
leta pridobili pozitivno odločbo za pridobitev kohezijskih sredstev.
Noveliran projekt je zelo
zahteven. Na objavljeno javno naročilo 'Projektiranje
PZI in PID ter izvedbe gradnje projekta Oskrba s pitno
vodo na območju Zg. Save
– 1. sklop' ponudniki zastavljajo veliko vprašanj, na katera je treba odgovoriti. Projekt se bo izvajal delno po
rumeni in delno po rdeči
FIDIC knjigi, kar pomeni,
da bo moral ponudnik izdelati najprej projekt za izvedbo del in nato zgraditi vodovod s spremljajočim objektom za pripravo pitne vode.
Tukaj smo imeli nekaj smole, saj je šlo zadnje izbrano
projektantsko podjetje IEI,
d. o. o., Maribor v stečaj. Ne
glede na vse predvidevam,
da bi drugo leto lahko začeli
dela na terenu.
Sredstva Evropske unije so
na voljo, čeprav so bistveno
nižja kot v prejšnji finančni
perspektivi, zaradi spremembe razmerij sofinanci-

Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl
ranja projektov. Mislim, da
bi bil projekt pred nekaj leti
lažje izveden z lastnimi
sredstvi kot pa danes z EU-sredstvi, saj so se cene na
trgu bistveno povišale.
Na Krvavcu pa si prizadevate tudi za izgradnjo kanalizacije.
Trenutno smo v fazi pridobivanja služnostnih pravic
na območju gradnje kanalizacije v dveh krakih, od Jezerc preko Stiške vasi v dolino Grad ter iz Raven preko
Apna in Šenturške Gore v
Poženik. Do zdaj se je odzvala približno polovica lastnikov za 250 parcel. Je pa
bila udeležba na predstavitvenih sestankih 92-odstotna, kar pomeni, da so ljudje
seznanjeni z načrti občine
in projekt podpirajo, so pa
zahtevali, da jim ga predstavimo. Lastniki so predlagali
tudi nekatere manjše spremembe trase.
Računam, da bomo imeli
spomladi celoten pregled
vseh lastnikov, nato pa sledi
izdelava cenitev, na podlagi
katerih bodo določene odškodnine za sklenitev služnostnih pogodb in vpis v
zemljiško knjigo, kar je tudi
pogoj za nadaljnje aktivnosti. Tako bi lahko prihodnjo
jesen na Upravno enoto
Kranj vložili vlogo za gradbeno dovoljenje. Želim si,
da bi še pred koncem mojega mandata objavili razpis
za izbiro izvajalca.
Največja težava za zdaj je izgradnja kanalizacije od
zgornje postaje žičnice do
Jezerc. Že pred časom so
me predstavniki pašnih skupnosti in RTC Krvavec seznanili z namero, da želijo
to cesto asfaltirati, kar pa ni
mogoče, saj na tem območju niso urejene lastninske
pravice, poleg tega je po tem
delu predvidena tudi trasa
kanalizacije.
Zastopnikoma pašnih skupnosti Kriška planina in Jezerca sem povedal, da je pridobitev služnostnih pravic
nujna za izgradnjo kanalizacije in nato tudi ureditev ceste, vendar se zapleta zaradi

neurejenih oz. nerešenih
zapuščinskih postopkov.
Kot sem že večkrat povedal,
brez celovite izgradnje sistema fekalne kanalizacije na
Krvavcu, ureditve parkirnih
prostorov in s tem zaščite
vodovarstvenega območja
nadaljnji razvoj tega območja ni možen. Razvoj turizma in kmetijstva na tem območju namreč neposredno
vplivata na šest virov pitne
vode, ki oskrbujejo približno petdeset tisoč ljudi v petih občinah, skratka celotno
območje občine Cerklje.
Trudimo se, da bi pripravili
projekte, vendar še enkrat
poudarjam, da se morajo
najprej rešiti lastninske pravice. Gre za resno vprašanje,
ki se je odprlo že leta 1992,
še v takratni kranjski skupščini. Takrat so predstavniki
krajevnih skupnosti nasprotovali vsakršnemu zasneževanju in morebitni razširitvi
turistične ponudbe na območju Krvavca. Glede na odnos tega področja se lahko
kmalu pokaže, da so imeli
še kako prav. Takratne inšpekcije so bile bistveno bolj
učinkovite in so dejansko
nadzirale takšna področja,
danes pa vsak dela, kakor
želi, zato smo lahko resnično zaskrbljeni. Če res pride
do onesnaženja, bomo ogroženi vsi uporabniki vodnih
virov izpod Krvavca. Zato
vedno znova trdim, da moramo dolgoročno zaščititi
vodne vire, kar pa lahko storimo z izgradnjo kanalizacije in večjim nadzorom inšpekcij krvavškega območja.
Seveda se trudimo, da bi pridobili evropska sredstva, saj
je na območju Krvavca oz.
na območju aglomeracije
več kot tisoč stavb (stanovanjskih, počitniških, poslovnih), letno je evidentirano vse večje število turistov,
veliko je enodnevnih obiskovalcev, ki niso vsi evidentirani, kljub temu pa ni možno
zagotoviti in dokazati, da
območje izpolnjuje 2000
PE, in ne le nekaj čez osemsto, kolikor jih kaže statistika. Bomo videli, kako uspešni bomo.

Poleti ste naleteli na najdišče staroslovanskih grobišč.
Bo del najdb morda nekoč
na ogled tudi v Cerkljah?
Najdba gotovo spreminja
dozdajšnje pojmovanje zgodovine tega območja. Niti
stroka se ni nadejala, da bi
na tem področju lahko bilo
staroslovansko grobišče.
Vsekakor si želimo za svojo
zgodovinsko dediščino
ustrezno poskrbeti. Mislim,
da je prav, da je nekaj najdenih predmetov razstavljenih
tudi v Cerkljah, bodisi v Petrovčevi hiši ali kje drugje.
Gorenjska banka prodaja
Hribarjevo hišo. Zelo sem
naklonjen temu, da jo občina odkupi. Seveda pa je vanjo treba pripeljati določen
program, da bo zaživela in
živela. Glede na to, da lahko
v Cerkljah pokažemo ogromno zanimivega iz kulturne
dediščine, bi bil takšen
objekt zagotovo dobrodošel.
V povezavi z rojstno hišo
Ignacija Borštnika bi lahko
imeli lep kulturni center v
Cerkljah.
Bliža se praznik občine, ki
ga spremlja pestro dogajanje.
Dogajanje v občini je res
pestro, tako na kulturnem,
športnem kot tudi duhovnem področju. Za to gre
zasluga predvsem številnim društvom, ki so gonilna sila življenja v vaseh.
Želim si, da bi tako ostalo
tudi v prihodnje, občina pa
jih mora pri njihovih prizadevanjih tudi finančno podirati. Menim, da je sodelovanje med občino in društvi zelo dobro.
Vsem občankam in občanom čestitam ob občinskem prazniku Občine Cerklje na Gorenjskem in želim, da se bodo v občini
dobro počutili. Vabim vas
na osrednjo občinsko slovesnost, ki bo v petek, 20.
septembra, ob 19. uri v Kulturnem hramu Ignacija
Borštnika, in da se udeležite prireditev, ki bodo organizirane septembra in oktobra ob praznovanju občinskega praznika.
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Občinske novice

Cerklje z novo zgodovino
31. stran
»Ob pozitivnem pristopu
občinske uprave je podjetje
Avgusta iz Idrije že takoj naslednji dan začelo izkopavanja,« dodaja Luxova. Ob prvih ogledih na terenu so poleg zidu odkrili tudi vidne
ostanke človeških kosti.
V nadaljevanju so arheološka izkopavanja vključno z
opravljenimi arheološkimi
nadzori gradbenih del potekala 32 delovnih dni – med
28. junijem in 9. avgustom. Ekipa Avguste, ki je
opravljala terenska dela
pod vodstvom dr. Uroša
Koširja, je štela dnevno
tudi do devet arheologov in
nekaj tehnikov.
Po besedah odgovorne
konservatorke je najdba
slovanskih grobov precej-

odkrite najdbe – uhani, prstani, obsenčni obročki in
drugi deli ženske noše – naj
bi bile sicer tipične za slovanske grobove na območju
Gorenjske. Po mnenju arheologov je glede na preliminarne podatke, ki so jih
zbrali med raziskavo, odkrito grobišče moč umestiti v
čas 10. in 11. stoletja. Natančnejša datacija bo seveda
mogoča po opravljeni identifikaciji in analizah vseh
odkritih predmetov.
Kljub temu da se najdba slovanskih grobov nekako postavlja v ospredje, pa dr. Košir poudarja: »Čeprav so bili
grobovi tisto glavno presenečenje, mogočen stolp protiturškega obzidja v našem
pogledu ni nikoli stopil v
drugi plan, saj gre za najdišče z ostalinami iz različnih

šnje presenečenje, saj v
Cerkljah niso pričakovali
nahajališča iz obdobja slovanske poselitve.
Arheologi so skupaj dokumentirali 65 grobov, ki so
jih skozi čas sicer poškodovali različni gradbeni posegi. »Izmed vseh dokumentiranih grobov je bilo v celoti
ali delno izkopanih 59 skeletov. Nekateri grobovi so se
namreč nadaljevali izven izkopnega polja in jih ni bilo
mogoče v celoti izkopati, saj
bi bili v tem primeru primorani razširiti območje raziskave, kar bi presegalo meje
območja gradbenih posegov,« ob tem poudarja dr.
Uroš Košir; da na skeletih
na splošno ni bilo opaznih
posebnih značilnosti, ne iz
arheološkega ne iz antropološkega vidika. V grobovih

Stolp protiturškega tabora / Foto: Uroš Košir, Avgusta

obdobij, ki so vsa pomembna za razumevanje zgodovine tega območja. Enakovredno so bili obravnavani slovanski grobovi, stolp protiturškega tabora, ostanki kaplanije iz 19. stoletja in
bunkerja iz druge svetovne
vojne. Vsaka najdba ima
svojo zanimivo zgodbo.« Seveda pa so, kot pove Judita
Lux, vsi kasnejši posegi na
tem območju slovansko grobišče zagotovo tudi uničevali. To se delno širi tudi v
smeri proti zahodu in vzhodu. »To je izven območja
tokratnih gradbenih posegov. Če bodo v prihodnosti
na tem delu načrtovani novi
posegi v podpovršino, bo
vsekakor treba območje tudi
arheološko raziskati,« poudarja dr. Uroš Košir.
Kot je povedala Judita Lux, z
grobiščem velja v bližini po-

vezati tudi morebitno naselbino, za to bo po smernicah
Zavoda na nekaterih območjih gradbenih del tudi v prihodnje še potekal arheološki
nadzor.
Na vprašanje, kako so se
med izkopavanji na njihovo
delo odzivali v Cerkljah, je
vodja izkopavanj povedal:
»Lahko bi rekli, da so bili
odzivi različni. Nekateri so
si z zanimanjem ogledovali
potek del in spraševali o podrobnostih odkritij, spet
drugi so z negodovanjem
dali vedeti, kaj si mislijo o
arheologiji in dediščini Cerkelj. Občina nam je bila vedno v podporo, saj je s tem
pripomogla tudi k boljšim
delovnim pogojem in hitrejšemu zaključku del. Spodbudno je bilo videti, da je
bilo veliko zanimanja pri
mlajših generacijah, pred-

Prikazovalnik hitrosti
tudi v Cerklje

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISOV

Agencija za varnost prometa je podelila prikazovalnik hitrosti tudi
Občini Cerklje.

Na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.
cerklje.si sta v rubriki Javni razpisi, od 13. 9. 2019 objavljena naslednja javna razpisa:

Aleš Senožetnik

1. 	Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v občini Cerklje na Gorenjskem za leto
2019.
Rok za oddajo vlog na razpis je 26. 9. 2019 do 14. ure.
Dodatne informacije: Špela Bergant Zarnik,
spela.bergant@cerklje.si; tel.št. 04 281 58 19.
2. 	Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva
in turizma v občini Cerklje na Gorenjskem za leto
2019.
Rok za oddajo vlog na razpis je 26. 9. 2019 do 14. ure.
Dodatne informacije: Špela Bergant Zarnik,
spela.bergant@cerklje.si; tel.št. 04 281 58 19.

WWW.CERKLJE.SI

Razpisna dokumentacija za navedena razpisa je na voljo
na spletnih straneh Občine Cerklje na Gorenjskem www.
cerklje.si v rubriki Javni razpisi in v sprejemni pisarni Občine
Cerklje na Gorenjskem.
Občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem

Pogled na arheološka izkopavanja / Foto: Uroš Košir, Avgusta

Cerklje – Agencija za varnost
prometa je konec avgusta na
podlagi javnega razpisa v
brezplačni desetmesečni najem tridesetim občinam podelila prikazovalnike hitrosti
»Vi vozite«. S prikazovalniki
hitrosti želijo na Agenciji
spodbuditi voznike k strpnejši in bolj umirjeni vožnji ter tako prispevati k večji
varnosti vseh udeležencev v
cestnem prometu. Agencija
želi obenem občine spodbuditi, da bi uporabljale prikazovalnike hitrosti, saj so dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in
izven njih. S prikazovalniki
hitrosti se zbirajo tudi podatki o izmerjenih hitrostih, na
podlagi zbranih podatkov pa

je mogoče pripraviti analize
ter predloge za izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cestah, ki še dodatno
prispevajo k izboljšanju prometne varnosti.

Kot pojasnjujejo na agenciji, so se prikazovalniki hitrosti že v preteklosti izkazali kot učinkovito sredstvo
za takojšne zmanjšanje
povprečnih hitrosti. Prehi-

Znak je v imenu Občine Cerklje prevzel podžupan Andrej
Kosec. / Foto: Občina Cerklje

vsem predšolskih otrocih, ki
so z zanimanjem opazovali
odkritja v njihovem domačem kraju. Nadvse so jih
navdušili predvsem najdeni
skeleti.«
Sledi poročilo, tako imenovana poterenska faza raziskave. »Ta pogosto traja dlje
kot same terenske raziskave, predvsem zaradi čiščenja, konzervacije in dokumentiranja odkritih predmetov, izdelave načrtov in
poročila ter urejanja celotnega arhiva najdišča. Časa
za oddajo končnega poročila
je zakonsko dve leti, čeprav
se vedno trudimo, da se takšne zadeve končajo pred
rokom,« je še povedal dr.
Uroš Košir. Skrbnik najdb
je Gorenjski muzej, interes
občine pa je, da bi bile te nekoč v prihodnosti predstavljene v domačem kraju.

tra vožnja je, kljub pogostim preventivnim akcijam
in opozarjanju vseh institucij, ki delujejo na področju
preventive, še vedno najpogostejši vzrok prometnih
nesreč z najhujšimi posledicami. Omejitev hitrosti
pa je predvsem v naseljih
ključnega pomena. V okviru zadnje akcije Hitrost so
policisti največ kršitev prekoračitve dovoljene hitrosti
izmerili prav v naseljih. V
času trajanja akcije med 12.
in 18. avgustom so tako
ugotovili 3048 kršitev prekoračitev hitrosti, od tega
kar 2492 kršitev v naselju.
Na razpis se je prijavilo 41
občin, izbrane, med katerimi je tudi Občina Cerklje,
pa je na podlagi razpisnih
kriterijev izbrala strokovna
komisija. Prednost pri izbiri
so imele občine z izpostavljenimi in prometno nevarnimi mesti, kjer poteka šolska pot (pot v šolo ali vrtec),
kjer ni zagotovljen minimalni standard za šolsko pot,
kjer je visoka stopnja zabeleženih prometnih nesreč ter
mesta s pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim povprečnim letnim dnevnim
prometom. Prikazovalnik
stoji na Spodnjem Brniku.
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Aktualno

Dan športa v Cerkljah

Milijonske investicije
v infrastrukturo
31. stran

Na Dnevu športa v Cerkljah se bodo obiskovalcem predstavila domača športna društva, organizirali
pa bodo tudi prvo Cerkljansko 10ko.

Pokrito igrišče oktobra
Pokrito igrišče z umetno
travo v Nogometnem centru
Velesovo je dokončano, odprli ga bodo oktobra. Kot
pravi župan Franc Čebulj, je
zanimanje zanj med občani
in predvsem športnimi društvi v občini veliko. »Čakamo le še uporabno dovoljenje, nato bomo igrišče tudi
predali v uporabo. Prednost

Zavod za turizem
Cerklje

Tekmovalci bodo tekmovali
v več kategorijah:
do 6 let (2013 in mlajši)
od 7 do 8 let (2012–2011)
U12 (2010–2008)
U14 (2007–2006)
U16 (2005–2004)
U20 – 5 km (2003–2000)
od 20 do 35 let – 5 km
(1999–1984)
od 36 do 55 let – 5 km (1983–
1964)
nad 55 let – 5 km (1963 in
starejši)
U20 – 10 km (2003–2000)
od 20 do 35 let – 10 km
(1999–1984)

V času tekmovanja, med 9. in 12. uro, bodo posamezne ceste zaprte. / Foto: Zavod za turizem Cerklje
od 36 do 55 let – 10 km
(1983–1964)
od 56 let in starejši – 10 km
(1963 in starejši)
Predprijave so možne izključno na www.timing.si
do srede, 18. septembra.
Prevzem številk je na prizorišču tekmovanja od 8. ure
do 9.30. Prijave so možne
tudi na dan tekmovanja od
8. ure do 9.30 na štartnem
prostoru. Da bi se izognili
gneči pri prijavah na dan
tekme, priporočamo spletno
prijavo. Vsak tekmovalec
prejme tudi startno številko.
Štartnine ni!
Prvi trije v vsaki kategoriji
prejmejo medalje. Absolutni zmagovalci na 3, 5 in 10
kilometrov prejmejo pokale.
Razglasitev rezultatov bo po-

tekala pred Osnovno šolo
Davorina Jenka Cerklje. Izvedena bo predvidoma ob
12. uri oziroma pol ure po
prihodu vseh tekmovalcev
na cilj. Vabljeni, da se prijavite na tek ali pa pridete navijat in spoznat dejavnosti
športnih društev v Cerkljah!

Zapora ceste
Start in cilj bosta na križišču Ulice Franceta Barleta,
Ulice Andreja Vavkna in
Kurirske poti v Cerkljah na
Gorenjskem (pri avtobusni
postaji). Tekmovalci se
bodo nato podali po asfaltiranih in makadamskih ulicah. Za izvedbo teka so potrebne popolne zapore cest.
Prireditev želimo izpeljati
čim bolj varno za vas in

tekmovalce, zato bodo zaprti posamezni odseki cest
v naseljih Cerklje, Dvorje
in Vašca. Zapore cest se
bodo izvedle med 9. in 12.
uro. Ure zapor so okvirne,
saj gre za popolne začasne
zapore, na katerih bo promet občasno sproščen oziroma se bodo zapore prilagodile trasam teka.
Prosimo vas, da upoštevate
navodila redarjev. Organizator prireditve bo s pomočjo
redarske službe, ki bo izvajala popolne zapore, omogočil vsem morebitnim intervencijskim vozilom neoviran in varen prevoz.
Občanom in udeležencem v
prometu se za vse nevšečnosti opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

Izdelajte odejo z napisom
po vaši izbiri
(ime otroka, datum rojstva
ali poljubnim napisom).
Organski bombaž,
ki zdravju ne škoduje,
je koži prijazen,
prijeten in biorazgradljiv.
Odeje si oglejte na:
www.jakopina.eu

Dvorje 22, Cerklje I M: 031 792 767
T: 04 25 21 573

Ob novem krožišču v Cerkljah nastaja tudi zdravstveni
dom. / Foto: Aleš Senožetnik

Podelili bodo štiri štipendije
Šmartno – Socialno varstveni zavod Taber bo v oktobru objavil javni razpis za podelitev štipendij za šolsko leto
2019/20, in sicer za poklica bolničar-negovalec in zdravstveni tehnik. Na razpis se bo lahko prijavila oseba s statusom
dijaka, ki se izobražuje po programih z javno veljavnostjo.
Štipendije bodo namenjene rednim dijakom. Podelili bodo
štiri štipendije. A. Se.
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SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

Zavod za turizem Cerklje v
soboto, 21. septembra 2019,
pred Osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje v dopoldanskem času organizira
Dan športa v Cerkljah. Na
dogodku vam bodo domača
športna društva predstavila
njihove dejavnosti. Obiskovalci boste lahko dobili informacije o društvih ter
kako in kje se lahko udeležite treningov.
Poleg predstavitve društev
pa bo skupaj z Atletsko šolo
Rožle Prezelj organizirana
prva CERKLJANSKA 10KA.
Štart in cilj teka bo na križišču Ulice Franceta Barleta,
Ulice Andreja Vavkna in
Kurirske poti v Cerkljah na
Gorenjskem (pri avtobusni
postaji).

pri najemu bodo imeli seveda domači športni klubi in
rekreativci, med katerimi je
veliko povpraševanja, saj je
tudi cerkljanska športna
dvorana precej zasedena,«
pojasnjuje cerkljanski župan. Investicija je občino
stala približno 800 tisoč
evrov.
Uredili so tudi mrliške vežice v Cerkljah, kjer bo investicija skupaj z zunanjo ureditvijo, ki sledi, stala pol
milijona evrov.

Glas izpod Krvavca, torek, 17. septembra 2019
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Šola
V Cerkljah bo šlo
»vse za med«

Za več gibanja

Na OŠ Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem
smo se pred štirimi leti prvič uspešno prijavili v
programe evropskega vseživljenjskega izobraževanja
za učitelje v okviru projekta Erasmus+. Letos
smo zagnali že tretji dvoletni projekt.

Ob začetku šolskega leta smo se pogovarjali z mag. Boštjanom Mohoričem, ki je konec junija prevzel
ravnateljevanje na Osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem.

Osnovna šola Davorina
Jenka Cerklje na
Gorenjskem
Cerklje – Kljub poudarjanju
pomena trajnostnega razvoja in odgovornega ravnanja
na šoli v zadnjih letih ugotavljamo, da po šolski malici
in kosilu ostaja vedno več
hrane. Ker je šola velika, to
pomeni, da tedensko zavržemo skoraj 400 kilogramov

skupina učiteljev iskala tudi
na različnih izobraževanjih
in obiskih šol v tujini.
S projektom želimo izboljšati predvsem zavest o velikem pomenu trajnostnega
razvoja pri mladih naslovnikih, bodočih potrošnikih in
odločevalcih. Izboljšati želimo organizacijo prehrane in
ravnanje z drugimi viri s
čim boljšo reciklažo ostankov, izboljšanjem socialne-

Rdeča nit šolskega delovanja v naslednjih dveh
letih bo povezana s smotrnejšo in učinkovitejšo
rabo naših virov. Povezali bomo več različnih
vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti ter
projektov med vsemi strokovnimi aktivi od vrtca
do devetošolcev. Primere dobre prakse bomo
iskali tudi na obiskih šol v tujini.
hrane. Učenci imajo premalo razvito zavest in znanje o
kakovostni hrani, vplivu
hrane na razvoj telesa in na
splošno slabo cenijo naravno okolje. Ker sta hrana in
naravno okolje večinoma
lahko dosegljiva, je pogosto
odnos do njiju neprimeren.
Rdeča nit šolskega delovanja
v naslednjih dveh letih bo
povezana s smotrnejšo in
učinkovitejšo rabo naših virov. Povezali bomo več različnih vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti ter projektov med vsemi strokovnimi
aktivi od vrtca do devetošolcev. Strokovno pomoč in
primere dobre prakse bo

ga vključevanja ranljivejših
skupin, krepitvijo sodelovanja z lokalnim okoljem in
kakovostnim tržiščem … Na
to želimo vplivati z inovativnimi učnimi metodami, novimi učnimi gradivi, raziskovalnim delom, igrifikacijo, učenjem v naravnem
okolju, projektnim in izkustvenim učenjem, reorganizacijo dni dejavnosti …
Obenem želimo, tako kot z
vsemi mednarodnimi projekti, povečati medkulturno
sodelovanje in večjo odprtost šole. Da nam bo trajnostni razvoj dišal kot med,
sodelovanje pa nam bo šlo
vedno bolj po maslu!

Rok Ipavec, s.p.
Zalog 61, 4207 CERKLJE

Aleš Senožetnik
Cerklje – Damijano Božič Močnik je na ravnateljskem
mestu nasledil mag. Boštjan
Mohorič, do zdaj računalnikar in učitelj računalništva
na šoli. Štiridesetletnik, ki je
otroštvo in mladost preživel
v Železnikih, trenutno pa z
družino živi v Podljubelju, se
že od malih nog ukvarja s
športom, v poučevanje pa ga
je zaneslo bolj po naključju.
Po tem, ko je zaključil študij
na Fakulteti za organizacijske vede, je prvo službo našel
na cerkljanski osnovni šoli.
»Leta 2002 sem na šolo prišel kot računalnikar, najprej
začasno, v letu 2003 pa sem
se na šoli tudi redno zaposlil,« pravi Mohorič, ki je
kmalu dobil priložnost tudi
za poučevanje; naprej tehnične vzgoje, z uvedbo devetletke na šoli pa računalništva,
zato je opravil pedagoške izpite ter strokovni izpit in se
tako preizkusil tudi v vlogi
učitelja, dokler ni po 17 letih
dela na šoli kandidiral za ravnateljsko mesto.
Kot športni navdušenec v
času svojega mandata napoveduje tudi nekaj sprememb. »Šola je znana po
tem, da velik poudarek namenja kulturi, sam pa bi želel temu dodati več naravoslovnih dejavnosti, športa in
gibanja. Da bi otroke bolj
spodbujali k hoji in kolesarjenju v in iz šole. Zato si želimo tudi novo kolesarnico.
Nagibamo se k temu, da bi
učitelji več pouka izvajali
tudi zunaj, da bi torej več
uporabljali šolski atrij, šol-

Boštjan Mohorič / Foto: Aleš Senožetnik
ski vrt in okolico šole. Hkrati pa želimo biti tudi bolj
trajnostno naravnani. Ob
začetku šolskega leta je tako
občina prvošolčkom razdelila stekleničke, želimo pa si,
da bi sčasoma povsem ukinili plastenke in bi vsi šolarji uporabljali steklenice,«
nam je o načrtih in usmeritvah šole povedal novi ravnatelj. Stremijo k temu, da
bi na šoli imeli čim manj
plastičnih odpadkov, zato
učenci ne bodo dobivali pijače v plastenkah, zavitih
sendvičev v folijo … Pri tem
pričakujejo podporo in razumevanje staršev.
Novostim navkljub pa bo
tudi letos izobraževalno in
vzgojno dejavnost šole povezovala rdeča nit, kot smo jo
poznali že v preteklih letih.
To bo hkrati tudi tema ene-

ga od projektov Erasmus+, h
kateremu je pristopila šola.
Rdeča nit bo potekala pod
naslovom Vse gre za med,
kot se glasi tudi znan slovenski rek. V tej smeri se
bomo trudili, da bomo učinkovito podajali znanje,
učencem približali trajnostni razvoj in jih usmerili v
trajnostne oblike mobilnosti, gibanja,« je pojasnil Mohorič. Tako kot v preteklih
letih bodo celoletno delo ob
koncu leta zaokrožili.
Cerkljansko šolo v letošnjem letu, skupaj s stotimi
učenci v podružnični šoli v
Zalogu, obiskuje 812 učencev. Kot pravi Mohorič, se
sicer soočajo z manjšo prostorsko stisko, a za zdaj še
shajajo, kar pa za prihodnja
leta ne bo mogoče reči. »Potrebovali bi še kakšno učilni-

co. Letos je potrebnega malo
več prilagajanja med učitelji, učenci pa kakšnega pomanjkanja prostora za zdaj
še ne občutijo,« pravi Mohorič, ki dodaja, da projekcije
naraščanje števila učencev
napovedujejo še za prihodnji dve leti, nato pa naj bi
se stanje umirilo.
Učenci so že dodobra zakorakali v novo šolsko leto.
Kljub temu da v Cerkljah
potekajo dela, pa večjih zapletov ni bilo. »Večinoma
starši poznajo situacijo, tako
da ni bilo težav. Se pa dogaja, da imajo šolski avtobusi
rahlo zamudo, kar pa že poskušamo rešiti z Arrivo.
Starše prosimo za razumevanje, če pa imajo kakšno
težavo, pa smo jim seveda
na voljo,« zaključuje novi
ravnatelj.

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

TRGOVINA Z AVTODELI 
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.
TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

Jerovšek Primož, s. p.

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

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Agropromet d.o.o.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18
4207 Cerklje na Gorenjskem

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

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

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

d.o.o

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

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

KLEPARS T VO IN KR OV S T VO

JENKO

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

Jesensko dogajanje
med upokojenci
Jesen bo pestra tudi v Društvu upokojencev Cerklje, kjer v naslednjih mesecih organizirajo številne
prireditve in izlete za starejše.
Marta Hočevar
Cerklje – V našem Društvu
upokojencev Cerklje se kar
veliko dogaja, zato vabljeni
vsi člani in članice, da se
nam pridružite pri aktivnostih, kakor tudi upokojenci,
ki še niste včlanjeni. Včlanite se lahko pri poverjeniku
ali v naši pisarni v prostorih
AMD vsak četrtek od 17. do
18. ure. Vsak član nam je
pomemben, ker več nas bo,
lažje bomo zahtevali svoje
pravice in bomo slišani.

Dejavnosti, ki jih
organiziramo
Vsak prvi torek v mesecu organiziramo pohodni izlet,
vsak drugi torek v mesecu
kolesarski izlet, vsak tretji

Bralka piše, da je njena babica začela prejemati varstveni
dodatek. Vnukinjo zanima, kaj se bo zgodilo po babičini
smrti. Bo treba ta dodatek vračati, in če da, kdo? Edina dedinja po babici bo njena hči, to je mama od bralke, ki pa tudi
sama prejema socialno pomoč. Babica ima sicer v lasti še
dve parceli manjše vrednosti.

Beti Vreček Močnik,
odvetnica

Zaključek sezone balinarjev za medalje in pokale med vasmi občine Cerklje / Foto: arhiv društva
torek v mesecu pa planinski
izlet. Srečanje starejših poteka vsak ponedeljek ob 10.
uri v mali sejni sobi v občinski stavbi. V soboto, 21. septembra, ob 8. uri bomo na
balinišču pod Jenkovo lipo,
v spomin na vse preminule
balinarje in navijače, organizirali Jožetov memorial.
V petek, 4. oktobra bomo
organizirali izlet v nezna-

no. Obiskali bomo zanimive kraje, spoznavali arhitekturne, naravne in kulturne
znamenitosti s Turistično
agencijo AR TUR in njeno
vodnico Andrejo Remic.
Prijave so možne do 20.
septembra na telefonsko
številko 041 855 615 ali pri
svojem poverjeniku.
V torek, 12. novembra bomo
šli na martinovanje v Belo

krajino. Obiskali bomo Semič, Črnomelj, Adlešiče, izvir Krupe. Martinovanje bo
potekalo na Kmetiji Cerjanec, kjer bo poskrbljeno za
dobro jedačo in pijačo ter
glasbo in ples. Izvedbo in
vodenje po znamenitostih
Bele krajine nam je pripravila Turistična agencija AR
TUR in njena vodnica Andreja Remic.

Fitnes prostovoljstva v DMC
DMC v novem šolskem letu vabi na brezplačni fitnes prostovoljstva.
Irena Zajec
Cerklje – DMC v Cerkljah je
en tak »fajn« prostor, v katerem se zbira polno enih
»fajn« ljudi, mladih, pa tudi
malo manj mladih. Tudi dogaja se polno enih »fajn«
stvari, predvsem po zaslugi
tistih »fajn« ljudi, ki prihajate k nam, vnašate življenje,
ideje in aktivnosti. Če bi bilo
vse odvisno samo od naju,
ki sva tam zaposleni, bi bilo
vse skupaj bolj revščina. Saj
ne, da bi se »dajali v nič«,
vendar je in mora biti DMC
veliko več kot dva človeka, ki
prihajata v službo. Namenjen je vsem vam, da pridete, ga (so)ustvarjate, se družite, se pogovarjate in pri
nas počnete stvari, ki ste si
jih od nekdaj želeli in so
vam v veselje.
V prvem tednu julija je v
Cerkljah potekal oratorij, ki
ga prav gotovo ne bi moglo
biti, če bi računali samo na
dva človeka. Tako pa se v
Cerkljah lahko zanesemo na
sto mladih prostovoljcev, od
katerih so nekateri bolj izkušeni, drugi manj, nekateri

imajo pomembnejše in bolj
vidne naloge, drugi bolj rutinske, postranske, a samo
na videz nepomembne. Kajti vsak par rok je pomemben
in vsaka ideja dobrodošla,
da se pod odličnim vodstvom izpeljejo tako veliki in
dobri projekti, kot je cerkljanski oratorij.
Glavno sporočilo letošnjega
oratorija povsod po Sloveniji
je MOČ. S Petrom Klepcem
so se udeleženci vpisali v fitnes in trenirali mišice. Spoznali so, da telesne mišice
niso edine, ki premikajo skale. Še pomembnejše kot
»sixpacki« na trebuhu, bicepsi in tricepsi na rokah so mišice, ki dvigujejo in premikajo skale naših slabih navad in
grdih medsebojnih odnosov.
Zato so udeleženci vedno
bolj »bildali« tudi te duhovne
mišice, da so ostre in grobe
skale kar letele od njih ...
Najboljše pri vsem tem pa je
to, da se fitnes v Cerkljah po
koncu oratorija ni zaprl. Po
tako intenzivni vadbi bi bila
velika škoda natrenirane mišice pustiti na milost in nemilost lenobi.

DMC-jevski fitnes prostovoljstva je tako odprt vse leto
in vas vabi, da se odločite in
vključite v brezplačno, vsestransko, redno vadbo, s katero boste oblikovali mišice,
ki bodo spreminjale vas
same in svet okoli vas na
lepše.
Nekateri ste sicer že vključeni v vse mogoče telovadbe in
za našo telovadnico res nimate časa. Gotovo pa je med
bralci marsikdo, ki že dolgo
časa razmišlja o tem, da bi
moral kaj storiti za svoje duhovne mišice, za to, da bi
komu pomagal in naredil kaj
dobrega. Med mladimi je
verjetno marsikdo, ki bi lahko za kakšno uro ali dve na
teden zamenjal telefon za fitnes vadbo prostovoljstva.
Rezultati vadbe pri nas so
stoodstotno zanesljivi. Zagotavljamo hitro vidne mišice v obliki osebnostne rasti,
dobrega počutja, veselja, samozavesti, pridobljenih novih znanj, izkušenj, referenc
za delodajalce, bogatih medsebojnih odnosov … Nudimo vam mentorstvo, pomoč
in podporo, saj je vsaka vad-

ba včasih lahko naporna ali
boleča in človek pri vsakem
športu lahko doživi pomanjkanje motivacije, »muskelfiber« ali kakšne druge nevšečnosti.
Prav vsak od nas lahko nekaj
da, nekje pomaga in tako prispeva kamenček v mozaik
lepšega in boljšega sveta.
Največ »prostih mest« je na
naslednjih področjih: učna
pomoč, ustvarjalne delavnice, počitniško varstvo, igralne
urice, učitelj kitare, pomoč
pri angleških pogovornih delavnicah, učitelj nemščine za
odrasle začetnike, dežurstva
ob večerih za mlade, urejanje
spletne in Facebook strani,
občasna organizacija dejavnosti, kot je izmenjevalnica
oblačil in podobno.
To je samo nekaj možnosti.
Smo pa vedno odprti za
nove ideje in pobude, če ste
pripravljeni darovati svoj
čas, znanja, sposobnosti in
talente z drugimi in za druge. Pridite in se nam pridružite pri spreminjanju sveta z
majhnimi koraki, brez velikih besed, a zanesljivo v pravo smer.

Da, načeloma bo treba varstveni dodatek po smrti babice vračati. Vračilo prejetega
dodatka se bo izvedlo na način, da bo Republika Slovenija v okviru zapuščinskega
postopka po smrti babice
uveljavljala omejitev dedovanja. V skladu s 128. členom
Zakona o dedovanju se dedovanje premoženja osebe, ki
je uživala pomoč v skladu s
predpisi o socialnem varstvu,
omeji do višine vrednosti
prejete pomoči. Ta omejitev
se izvede tako, da postane del
zapustnikovega premoženja,
ki ustreza vrednosti prejete
pomoči, lastnina Republike
Slovenije (ali občine, če je
pomoč dajala občina). Ne
glede na to pa lahko zapuščinsko sodišče odloči, da
dediči dedujejo vse zapustnikovo premoženje, če se ti obvežejo vrednost dane pomoči
povrniti.
Glede na to, da bo v zgornjem primeru edina dedinja
po babici njena hči, ki pa ravno tako prejema socialno pomoč, lahko dedinja v okviru
zapuščinskega postopka po
babici zaprosi, naj se Repu-

blika Slovenija odpove pravici do povračila te pomoči.
129. člen Zakona o dedovanju namreč določa, da se RS
ali občina, iz proračuna katere se je financirala pomoč
zapustniku v skladu s predpisi o socialnem varstvu, lahko odpove pravici do povračila te pomoči, če so zapustnikovi dediči njegov zakonec
ali njegovi otroci, ki so sami
potrebni pomoči. Če bo torej
edina dedinja v času dedovanja po babici še prejemnica
socialne pomoči, menim, da
bo s prošnjo za odpoved pravici do povračila prejete denarne pomoči lahko uspela.
Če se dedinja ne bi mogla
dogovoriti za odpoved pravici do povračila prejete pomoči in se bo torej omejitev
dedovanja izvedla, predlagam, da se dedinja in Republika Slovenije preko Državnega odvetništva RS dogovorita, da se vračilo prejete denarne pomoči izvede na način, da postane Republika
Slovenija lastnica ene ali
celo obeh parcel (obseg vračila bo namreč odvisen od
višine prejete pomoči), ki so
v lasti babice in bodo tako
po njeni smrti spadale v zapuščino.

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

Martin Jenko
Praprotna Polica - Cerklje
Tel.: 04 / 25 26 120
Faks: 04 / 25 26 121
GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.

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

V soboto ob 8. uri
bomo na balinišču
pod Jenkovo lipo, v
spomin na vse
preminule balinarje
in navijače,
organizirali Jožetov
memorial.

Pravni nasvet: Vračilo
varstvenega dodatka
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Kultura

V spomin na rojaka
Ob stoti obletnici rojstva škofa Jožeta Kvasa bodo po njem poimenovali župnijsko dvorano v Cerkljah,
vanjo pa umestili škofovo sliko, delo akademskega slikarja Tomaža Perka.
Jernej Marenk
Cerklje – V Župniji Cerklje
na Gorenjskem bomo v nedeljo, 22. septembra, slovesno praznovali 100. obletnico rojstva rojaka škofa Jožefa Kvasa (rodil se je 9. septembra 1919 v Zalogu). To
bomo uresničili tako, da
bomo po njem poimenovali
obnovljeno župnijsko dvorano, vanjo pa namestili
škofovo sliko, ki jo je naslikal akademski slikar Tomaž
Perko.
Poimenovanje župnijske
dvorane po škofu Jožefu
Kvasu je nekaj, kar si pokojni škof zasluži. Dvorana
bo tako dobila ime, ki jo bo
ločilo od drugih. S poimenovanjem dvorane škofova
rojstna župnija izreka priznanje človeku, ki je vzorno živel svoje poslanstvo:
bil je srečen duhovnik in
škof.
Poimenovanje bo le zunanje dejanje slovesnosti. Notranje pa nas rojak škof
Kvas obvezuje, da ga posnemamo v vsem, kar žari iz

Kuhinjske stenske obloge Tuš kabine
Nadstreški Drsna vrata Nihajna vrata
Pregradne stene Steklene ograje

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV
tabla.pdf 1 20.6.2015 17:35:36

ŠIVILJSTVO

Akademski slikar Tomaž Perko ob portretu škofa Jožeta
Kvasa
njegovega portreta: milina,
dobrota, prijaznost. Vrline,
ki jih je imel in z njimi živel. Stota obletnica rojstva
je za nas priložnost, da se
spomnimo škofove življenjske poti, predvsem pa njegovega poslanstva, ki ga je
najlepše izrazil v geslu
»Služiti z veseljem«.

Akademski slikar Tomaž
Perko je o portretu škofa Jožefa Kvasa med drugim povedal: "Škofa sem upodobil na
klasičen način. Takšnega, kakršen je bil v času drugačnih
pravil in vrednot, kot so danes. V njegovem času so ljudje te vrednote resnično živeli, tudi trpeli in umirali zanje.

GRILC Lastovke praznujemo

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

Klekljarice Lastovke smo se prvič srečale septembra 2009. V okviru občinskega praznika pripravljamo
deseto razstavo čipk in klekljanih izdelkov.
Lojzka Mrgole
PREVOZNIŠTVO MARTIN GRILC S.P., ULICA 4. OKTOBRA 1, CERKLJE

GSM: 031 641 335
ponedeljek, sreda, petek
14h - 18h
torek, četrtek
9h - 14h

Kern Matilda s.p.

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

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

Škof Kvas je zares udejanjal
svoje geslo: Služiti z veseljem. Upodobil sem ga z insignijami cerkvenega dostojanstvenika, predvsem pa milega obraza, dobrega srca, velikega cerkvenega moža. Pri
slikanju sem uporabljal fotografske predloge o njem.
Vendar nisem ostal le pri
tem, pri zunanji škofovi podobi; želel sem, da ljudje vidijo in začutijo njegovo notranjo podobo, osebnost, značajske poteze. To je Kvasovo
milino, dobroto, ljubeznivost
in ponižnost. Tisto, kar si je
izbral za škofovsko geslo in v
polni meri uresničeval. Prvi
vtisi in besede obiskovalcev
govorijo, da mi je to uspelo,
česar sem zelo vesel."
Predavanje duhovnika Maksa Ipavca bo v soboto, 21.
septembra, ob 20. uri v Dvorani Jožefa Kvasa. Škofov
nečak nam bo spregovoril o
duhovni podobi svojega strica škofa Kvasa. Predstavljena bo tudi nova knjiga o škofu Kvasu »Moč ljubezni«, ki
bo izšla ob obletnici njegovega rojstva.

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

Cerklje – Hitro je minilo
enajst let našega druženja
ob punklju. Ko smo se prvič
srečale v septembru 2009,
nas je bilo osem žena. Čez
vsa nadaljnja leta so se nam
pridružila dekleta in žene z
bližnje in daljne okolice.
Tako da naša "jata" sedaj
trenutno šteje 36 "lastovk".
Če se ozrem nazaj, na leta
našega klekljanja, smo najprej izdelale čipke za zavese
in prte, ki krasijo Petrovčevo
hišo. Za vse te čipke smo porabile 2180 ur dela. Vesele
smo tega prispevka za lepši
naš kraj.
V naslednjih letih smo se
udeleževale raznih projektov, h katerim smo bile povabljene.
Gospa Tanja Oblak nas je
opazila in povabila k projektu »čipka za Lurd«, lurško
votlino krasi 25 naših čipk.
Naše čipke krasijo tudi cerkev v Strunjanu. Brezjanske
oltarje krasi 16 naših čipk.
Naše čipke krasijo tudi oltarje v ljubljanski stolnici in
frančiškanski cerkvi. Lastovke iz Lahovč so s čipkami opremile svojo domačo
cerkev. Klekljani prti krasijo
tudi našo farno cerkev v
Cerkljah. Naše čipke je mogoče videti tudi drugod po
Sloveniji, kjer smo se do-

Klekljarice Lastovke / Foto: arhiv društva
brodelno udeleževale raznih akcij posamezno. Tako
portoroško cerkev krasi prt,
ki ga je v celoti izdelala Fanči Ciperle iz Lahovč. Ela
Škarja je izdelala prt za kapelo v Eko resortu v Godiču
nad Kamnikom. Milena Jerič in še nekaj njenih prijateljic so s prti opremile domačo cerkev v Dupljah. Posamezne čipke pa so še
marsikje po naši lepo deželi, pa tudi izven nje. Trenutno izdelujemo čipke, ki
bodo krasile oltar našim rojakom v slovenski cerkvi v
Buenos Airesu. Verjetno nisem omenila vsega in sem
kaj pomembnega izpustila.

Še več pa izveste na naši
otvoritveni prireditvi.
V okviru občinskega praznika vam pripravljamo jubilejno 10. razstavo čipk in klekljanih izdelkov. Naslovile
smo jo kar Naših okroglih
deset let. Na njej si boste
lahko ogledali pregled dela
skozi naše obdobje, izdelke
za dom in družino, nakit,
naše nagrajene izdelke, s katerimi smo sodelovale na
natečajih v Žireh, in še marsikaj lepega.
Letošnja razstava bo zopet
malo drugačna od prejšnjih.
Predvsem pa smo jo razširile na vse prostore v Petrovčevi hiši, ki so nam na voljo.

Zato ste vsi občani in občanke lepo povabljeni na našo
10. jubilejno razstavo čipk
in klekljanih izdelkov. Trudimo se, da bo zagotovo kaj
zanimivega za vse. Vsakdo
si že nekaj najde zase.
Na odprtje razstave s kratkim kulturnim programom
vas vabimo 19. septembra
ob 18. uri pred Petrovčevo
hišo. Ogledali pa si jo boste
lahko vse dni od 19. do 26.
septembra med 9. in 19.
uro.
Vsi ljubitelji prepletene bele
niti in iz nje narejenih čudovitih izdelkov lepo povabljeni na odprtje in ogled v naslednjih dneh.
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Zgodovina Cerkelj
v fotografijah
Franci Belšak je na razstavi v Cerkljah predstavil 126 starih fotografij, ki jih je zbiral dvajset let.
Najstarejša je bila iz leta 1899.
Janez Kuhar
Cerklje – V Galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah je bila
na ogled prva samostojna
razstava zbiratelja starih fotografij Francija Belšaka iz
Dvorij pri Cerkljah. Na
ogled je bilo 126 starih fotografij, ki so razdeljene v več
tematskih sklopov. Slike za
razstavo je zbiral dvajset let,
nekaj pa jih je dobil od prijateljev in znancev.

Franci Belšak je
razstavil več zanimivih
fotografij, ki
prikazujejo zgodovino
Cerkelj in okolice v
preteklem stoletju.
Najstarejša
razstavljena fotografija
je bila iz leta 1899, več
pa iz obdobja 1930–
1940.

Franci Belšak iz Dvorij pri Cerkljah / Foto: Janez Kuhar
Razstava se začne z najstarejšo sliko Cerkelj iz leta
1899, več fotografij Cerkelj
pa je tudi iz obdobja 1930–
1940. Zanimive so stare
fotografije predstavitve dejavnosti kmetov in obrtnikov, med njimi je tudi fotografija o razstavi živine ob
nekdanjem šolskem igrišču
iz leta 1956. Posebno me-

Motoristi pred Kernom leta 1957 / Foto: arhiv Francija Belška

sto pa je Franci Belšak namenil začetku obratovanja
žičnice na Krvavec avgusta
1958. leta in razvoju Krvavca. Na sliki iz leta 1959 je
bil edini še živeči žičničar
in strojnik Peter Slatnar iz
Cerkelj. Na ogled sta bili
tudi fotografiji prvega
doma na Krvavcu iz leta
1925 in kapelica, ki je bila

izdelana po načrtih Jožeta
Plečnika leta 1926.
Fotografije so predstavljale
tudi šolske športne aktivnosti med letoma 1955 in 1960
in dejavnosti AMD Cerklje,
pri tem je bila zanimiva fotografija iz leta 1954, motorne dirke skozi Cerklje. Več
fotografij je predstavljalo
delo v opekarni v Češnjevku
med letoma 1948 in 1959.
Zanimiva je bila fotografija
Vovkovega ata Toneta iz leta
1960, ki prikazuje, kako
kuje konja pred gostilno Zupin - Milhar v Gradu, ki je
danes ni več.
Fotografija iz leta 1957 je
prikazovala pletenje vencev
na Zgornjem Brniku, zanimiva pa je bila tudi fotografija zaloške cerkve iz leta
1908. Na šestih izbranih fotografijah je bilo na ogled
odkritje spomenika Davorinu Jenku, 17. oktobra 1954.
leta v središču Cerkelj ter
gradnja nadstreška pri glavnem vhodu v župnijsko cerkev iz leta 1952.

Cerklje leta 1899 / Foto: arhiv Francija Belšaka

Dediščina, umetnost
in razvedrilo
Daniela Močnik
Cerklje – Avgustovski Semenj na rokovo, 10. po vrsti,
smo preživeli v bralnem kotičku ljubiteljev pisane in
brane besede ter ob žirafi
Zofki, ki se je pojavila v Sloveniji ob obisku litovskega
pisatelja in ilustratorja Kestutisa Kasparavičiusa. Okoli nje je bilo kar nekaj otroškega žuborenja, ki je hitro
prešlo v likovno poustvarjalnost. Za vloženi trud je bila
mladež nagrajena s knjižnimi darili.
Knjigi odpiramo vrata tudi
vnaprej, saj mesec septem-

ber prinaša dva mednarodna projekta, in sicer Nacionalni mesec skupnega branja 2019 in Dneve evropske
kulturne dediščine. V tem
času bodo po domovini in
širše po Evropi potekale različne prireditve, med njimi
tudi bralne oblike, in katerokoli bomo izbrali, bo prava.
Pravijo, da je branje eno
samo potovanje vsakega posameznika posebej, ob tem
spreminjamo na bolje svoje
védenje in morda tudi svet.
Enako z usvajanjem dediščine, ki tlakuje pot iz preteklosti v prihodnost. Dnevi
evropske in kulturne dedi-

ščine so odmevna akcija pod
okriljem Sveta Evrope, v kateri sodeluje petdeset držav.
Osrednja tema letošnjih prireditev so dediščina, umetnost in razvedrilo. V Cerkljah bomo predstavili rojake, katerih dela presegajo
lokalni pomen in so del narodove kulturne zakladnice.
Še naprej bomo brali skupaj
in čim več in tako vas vabimo, da se nam v času od 12.
septembra do 7. oktobra pridružite ob svetovnem dnevu
miru, ob spoznavanju Osapske doline, v kateri je mladostna leta preživel Stičan Ivan
Železnikar, ob obujanju

spominov na Nacetovo prehojeno življenjsko pot. Odstirali bomo strani del koroških prijateljev in rojakov,
Nacionalni mesec skupnega
branja pa bomo sklenili ob
dnevu gusarskega govora in
branja ter krašenju tort.
Ob vseh srečanjih in prireditvah še posebej vljudno vabimo na slavnostno akademijo 100 let po Borštniku, ki jo
bomo glasbeno in interpretativno sooblikovali medgeneracijsko s "škrjančki naših polj" in predstavniki gledališke umetnosti pod vodstvom dramaturga Roka
Andresa.

Sprejemamo oblačila za kemično čiščenje.
Peremo tudi odeje, gostinsko perilo in vse vrste zaves.

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

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

TERAPEVTSKA MASAŽA
vratu in ramenskega
obroča
Marija Stele

Moderen način življenja, predvsem pa pisarniško delo
pogosto prinaša preveč sedenja in s tem prisilne drže
pred računalnikom. Po drugi strani pa jeseni pobiramo
pridelke, nabiramo darove gozda in s tem izvajamo nove
gibe, ki jih naše telo ni navajeno. Zato skorajda ni človeka,
da ne bi predvsem v tem obdobju občutil bolečin ali zategnjenosti v vratu in ramenskemu obroču.
Običajno te zategnjenosti minejo same od sebe, lahko pa so vzrok za vrtoglavico, boleče in mravljinčaste
roke, občasno izguba ravnotežja in celo glavobol!

Kaj lahko storimo?
Zagotovo je preventiva najboljši odgovor; redno razgibavanje & raztezanja mišic, ki so najbolj obremenjene. Če
se bolečina vendarle pojavi, je najboljši odgovor
terapevtska masaža vratu, ramenskega obroča, zatilja in rok.
Masaža poteka v več fazah; prvi cilj je površinska sprostitev vseh mišic na zateglem območju. V naslednjem koraku aktiviramo akupresurne točke, ki so na vratu, ramenskemu obroču in zatilju, s tem pa sprostimo tudi globoke
mišice na tem predelu in posledično odpravimo vzrok
bolečine, mravljinčenja, vrtoglavice in lahko celo glavobolov.
Pokličite za termin, že prvi obisk lahko povsem odpravi vaše težave ali pa vsaj omili bolečino!

REFLEKSNA

MASAŽA

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

MARIJA STELE s.p., Ulica 4. oktobra 19, 4207 Cerklje
E-pošta: marija.stele@siol.net, GSM: 070 832 042
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Sreča v nesreči družine štorkelj
Po poškodbi samice štorklje samec sam ni mogel preživljati štirih odraščajočih mladičev, zato so jih odpeljali v Zatočišče za živali prosto živečih vrst na
Muti, kjer so dobro okrevali.
Aleš Senožetnik
Cerklje – V začetku julija se
je pred župniščem v Cerkljah odvijal dokaj nenavaden prizor. Pomoč je namreč
potreboval par štorkelj, ki že
vrsto let gnezdi na tamkajšnjem dimniku. Po poškodbi samice namreč samec ni
zmogel hraniti štirih odraščajočih mladičev, zato so jih
člani Društva za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije
(DOPPS) odpeljali na okrevanje v Zatočišče za živali
prosto živečih vrst na Muti.

»Ko smo po župnikovem
klicu prišli v Cerklje, je bilo
očitno, da je s štorkljo nekaj
narobe. Odpeljali smo jo na
veterinarsko kliniko in ugotovili, da ima zlome v ramenskem obroču,« nam je
o poškodbi samice povedal
dr. Damijan Denac iz DOPPS, ki pravi, da so takšni
dogodki precej redki, v zadnjih letih so v podobnih
situacijah posredovali le
dvakrat. O tem, zakaj so odpeljali tudi štiri mlade štorklje, pa je dodal: »Le oba
osebka lahko prehranita

družino. Štirje mladiči namreč potrebujejo od kilograma in pol do dva kilograma hrane na dan, poleg
tega pa mora samec tudi
sam jesti.«
Po dobrem mesecu bivanja
v Muti, kjer so tako mama
kot mladiči dobro okrevali,
je prostovoljec Slovenskega
centra za obročkanje ptičev
Dušan Dimnik štorklje
obročkal, nato pa so jih znova spustili na svobodo na
polju v bližini Cerkelj. »Po
rentgenski sliki smo bili
sprva skeptični, saj je imela
samica zlomljen plečni
obroč, ki je ključen za letenje, dviganje in jadranje.
Vendar smo kost uspešno
fiksirali in se je dobro zacelila, tako da je samica že po
treh tednih začela leteti,« je
povedal Zlatko Golob, dr.
vet. med. iz zavetišča, in dodal, da so se tudi mladiči v
času oskrbe lepo okrepili.
»V naši oskrbi so pridobili
od 1400 do 1800 gramov. V
času rasti štorklje namreč
potrebujejo veliko kvalitetne
hrane, vsak dan pojedo od
25 do trideset odstotkov svoje telesne teže hrane, kar po-

Štorklje med prevozom iz Mute v Cerklje / Foto: Aleš Senožetnik

Na Zvohu so pripravili regato na najvišji
nadmorski višini v Evropi.

Zgornji Brnik – Sredi poletja
sta se na Zgornjem Brniku
mudila 37-letni Christophe
Rukundo in 34-letni Jean Damascene Kwizero iz ruandske karitas, ki sta se pri tamkajšnjem podjetju Damahaus
Prestige učila izdelovanja
opeke iz mešanice prsti in cementa, za katero potrebujemo le stiskalnico, opeke pa je
moč zlagati po sistemu lego

kock. Ideja za takšno gradnjo
se je direktorju podjetja Damahaus Prestige Marku Štirnu, ki sicer izdeluje skeletne
hiše, porodila pred leti, ko je
prvič obiskal Gano in ugotovil, da gradnja iz lesa za to
okolje ni primerna.
»Takoj mi je bila všeč ta celina in ljudje, ki so polni življenja. Začeli smo iskati rešitev, ki bi bila primerna za
tamkajšnje okolje, in jo nazadnje tudi našli v opekah,

ki so poceni in enostavne za
izdelavo, poleg tega pa je
material povsod dostopen.
Prst je namreč povsod po
svetu, ''recept'' za izdelavo
opek bi deloval tudi na Marsu,« pravi Marko Štirn, ki je
skupaj s sinom Anžetom
pomagal predajati znanje
obema Ruandcema.
Kot pravi Jean Damascene,
je projekt za njune rojake
več kot dobrodošel. »Novo
znanje bo za nas izjemnega

Foto: Aleš Senožetnik

Na Zvohu so se jadralci pomerili na Regati na najvišjem
nivoju. / Foto: Aleš Senožetnik

Krvavec – Na akumulacijskem jezeru na Zvohu, so
konec julija po devetih letih
znova pripravili jadralsko regato, ki s skoraj dva tisoč
metri nadmorske višine velja za najvišjo v Evropi. V
Jadralnem klubu Bohinj in
Nautic Clubu Rogla, kjer so
regato organizirali v sodelovanju z RTC Krvavec, so jo
zato poimenovali kar Regata
na najvišjem nivoju. »Gre
za regato, ki je organizirana
na najvišji točki nad morjem v Evropi, kar je gotovo
svojevrstna zanimivost, čeprav tehnično gledano za

hitro, a se na poti ustavljajo
na območjih, kjer je dosti
hrane, dokler ne dosežejo
cilja kje v Tanzaniji ali Nigru. Vendar se tudi po Afriki precej selijo in lahko priletijo celo povsem na jug
celine,« nam je pojasnil Tilen Basle iz DOPPS, ki je
cerkljanske štorklje pospremil ob ponovni izpustitvi na
svobodo.
Nesrečna prigoda cerkljanskih štorkelj se je torej srečno razpletla, občani pa bodo

Del poletja sta na Zgornjem Brniku preživela Christophe Rukundo in Jean
Damascene Kwizero, ki sta se učila izdelovanja opek, s katerimi bodo v
njuni domovini Ruandi gradili hiše za najrevnejše sloje prebivalstva.
Aleš Senožetnik

tekmovalce to ne predstavlja
kakšne posebne ovire – kdor
zna, pač zna,« nam je povedal Marko Kavs, predsednik
bohinjskega jadralnega kluba. Veter in visoka nadmorska višina je na koncu najbolj ustrezala Zlatku Kovaču, ki je zmagal pred Nikom
Skočirjem in Joštom Šmajdekom.
Podobno regato so pripravili
že pred devetimi leti, vendar
so imeli takrat organizatorji
smolo z vremenom, ki jim
tudi tokrat ni bilo povsem
naklonjeno, a jim je sobotni
del prireditve vendarle uspelo izpeljati, nedeljskega pa
je odplaknil dež.

meni, da je rast res intenzivna. Pri nas smo jih hranili z
živimi mišmi, podganami
in ščurki, enodnevnimi piščanci in ribami ter posebnimi vitamini za ribojede ptice.«
Štorklje v tem času začenjajo selitev na jug. Čeprav lahko preletijo ogromne razdalje, pa selitev traja nekaj
časa. »Štorklje sicer lahko
preletijo ogromne razdalje v
enem dnevu, tako da bi potovanje lahko opravile precej

Za pomoč Ruandi

Jadranje na Zvohu

Aleš Senožetnik

Preden so poletele, so si štorklje še nekaj minut "pretegovale" krila. / Foto: Aleš Senožetnik

Jana Lampe, Jean Damascene Kwizero, Christophe Rukundo in Anže Štirn

ptice lahko spremljali tudi v
prihodnjih letih, in to ne
samo na župnijskem dimniku, saj gnezdišča opažajo
tudi v okolici. Kot pravi Denac, na Gorenjskem gnezdi
vse več štorkelj, trenutno beležijo kakšnih deset gnezd:
»V Prekmurju je nosilnost
okolja dosežena, tudi kvaliteta hrane je slabša. Nov življenjski prostor so našle na
Gorenjskem, kjer več parov
opažamo v zadnjih desetih
letih.«

pomena, saj ga bomo doma
lahko dobro uporabili. Navadno pri nas ljudje za gradnjo uporabljajo opeke iz
blata in trave, sušene na
soncu, ki pa so zelo slabe
kvalitete in se hitro uničijo,
po drugi strani pa so prave
glinene opeke zelo drage, pa
še okolju neprijazne,« pravi
Jean Damascene.
A projekt, ki ga sofinancira
ministrstvo za zunanje zadeve, se ni zaključil zgolj z
osvojenim novim znanjem.
Jean Damascene in Christophe sta se v domovino
vrnila skupaj s petimi stiskalnicami, od katerih je dve
prispevalo tudi podjetje z
Zgornjega Brnika. Z njimi
bodo lahko izdelali zadostno
količino opek za zidanje hiš
za revne sloje prebivalstva.
Prav zaradi pomoči Slovenske karitas in ljudi, kakršna
sta Marko in Anže Štirn, se v
Ruandi o Sloveniji in Slovencih širi dober glas, pravi Jana
Lampe iz Slovenske karitas,
ki je v času bivanja v Sloveniji spremljala Jeana Damascena in Christopha: »Čeprav
morda ne vedo, kje je Slovenija, pa so vsi tamkajšnji prebivalci zanjo že slišali in so
za pomoč izredno hvaležni.
Projekti že žanjejo sadove.
Vedno znova sem ganjena,
kako ljudje vsak evro trikrat
obrnejo, ne le enkrat, in iz
vsake pomoči iztisnejo največ, kar lahko. Ljudi učimo,
da si bodo sami lahko izboljšali življenje, nič ni podarjenega, hkrati pa izhajamo iz
njihovih potreb, saj le to obrodi sadove.«
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Poklonili so se
padlim borcem

Ribiči na memorialu
Ribiči, ki so se udeležili memoriala v Češnjevku, so ujeli ribe v skupni teži
26,31 kilograma, ki pa so jih po tehtanju vrnili nazaj v ribnik.
Janez Kuhar

Avgusta je pri Lovskem domu na Štefanji Gori potekala spominska
slovesnost ob 77. obletnici napada na Drugo grupo odredov in 13 padlih
borcev Druge grupe odredov ter tri kurirje, domačine, iz Krvavške čete.
Septembra pa so tradicionalno slovesnost pripravili tudi na planini Jezerca.
Maša Likosar,
Aleš Senožetnik
Pospešiti upor zoper okupatorja in mu preprečiti izseljevanje Slovencev je bil
glavni cilj Druge grupe odredov, ki je bila po odločitvi
glavnega štaba Slovenije
premeščena na Štajersko.
Med prebojem, ko se je enota z Jelovice podala proti
koči na Krvavcu, so jih na
območju Brezovice nad Davovcem 13. avgusta leta 1942
nepričakovano napadli
Nemci. »Nenadoma se je
usula toča bomb in svinčenk. Presenečeni in panični smo se umaknili nazaj in

desetih dneh neprestanih
bojev s sovražnikom končno
uspelo priti na Štajersko.
Pohod je bil velika preizkušnja, utrditev morale in borbene sposobnosti enote, ki
je pomenila upanje na končno zmago nad okupatorjem.«
Na dan spominske slovesnosti v čast padlim borcem, ki jo je pripravila Občinska organizacija združenja borcev za vrednote
NOB Cerklje na Gorenjskem, je potekal tudi pohod
po poti spomina in tovarištva v Spominski park Davovec. Pohodniki so se na
Pečeh poklonili neznane-

spomin na padle borce druge grupe odredov in Krvavške čete pripravili tudi na
planini Jezerca pod Krvavcem. Zbrane je ob tej priložnosti nagovoril tudi častni
predsednik Zveze slovenskih častnikov Miha Butara, ki je poudaril, da nas je
boj proti okupatorjem postavil ob bok velikim narodom zaveznikov ter spomnil na besede duhovnika
in pisatelja Frana Saleškega Finžgarja, da je kolaboracija velik črni madež v
slovenski zgodovini. Opozoril je tudi na novodobne
oblike kolaboracije, ki se –
tako Butara – dogajajo ob

Češnjevek – Člani Ribiške
družine Bistrica Domžale,
pododbora Pšata, so zadnjo
nedeljo v avgustu, 25. avgusta, na ribniku v Češnjevku
organizirali tradicionalen,
že 30. memorial Vinka Stareta, ki ga že trideset let prirejajo v spomin na svojega
zaslužnega člana, ki je umrl
v prometni nesreči. Srečanja se je udeležilo šestdeset
ribičev iz desetih slovenskih
ribiških družin. V štirih dopoldanskih urah jih je z ulovom imelo srečo štirinajst
od njih. Ujeli so ribe v skupni teži 26,31 kilograma, ki
pa so jih po tehtanju vrnili
nazaj v ribnik. Vse tekmovalce, številne obiskovalce in
goste so pozdravili predsednik pododbora Pšata Janez
Zupan, častni predsednik
RD »Bistrica« Domžale Rajko Bajec, podpredsednik RD
Bistrica Domžale Gojo Kern
in vodja tekmovanja Tomaž
Stare. Sledila je razglasitev
rezultatov, podelitev pokalov
in praktičnih nagrad. Šest
tekmovalcev je prejelo praktične nagrade, za prvo, drugo in tretje mesto pa so bili

Gibanje za vse
generacije

Organizatorji z najboljšimi ribiči letošnjega 30., jubilejnega
memoriala Vinka Stareta / Foto: Janez Kuhar
podeljeni tudi pokali, ki jih
je izdelal kovaški mojster Janez Globočnik iz Cerkelj.
Pokale in nagrade so podelili predsednik pododbora
Pšata Janez Zupan, podpredsednik RD Bistrica
Domžale Gojo Kern ter sin
Vinka Stareta Tomaž Stare,
tudi kot vodja tekmovanja,
ter častni predsednik RD Bistrica Rajko Bajec.
Najboljšo uvrstitev je dosegel Hasan Delič iz Ribiške
družine (RD) Medvode, ki je
ujel tri krape skupne teže
5,02 kilograma. Sledila sta
mu Matjaž Tirovič iz RD Tr-

žič s skupno težo 4,37 kilograma in Janez Rebernik iz
RD Kočevje (2,98 kg). Četrti
je bil Aleksander Šumi iz
RD Kočevje (2,68 kg), peti
Brane Ružičič iz RD Medvode (1,90 kg) in šesti Aldo
Kunstelj iz RD Tržič (1,78
kg). Najboljši ribič Ribiške
družine Bistrica Domžale je
bil Janez Seničar, ki je prejel
pokal družine Vinka Stareta,
ki pa je prejel tudi še prehodni pokal pododbora Pšata.
Pokala in zahvale pa sta prejela tudi Pododbor Pšata in
Ribiška družina Bistrica
Domžale.

www.pogrebnik.si

Aleš Senožetnik

se na ta način ognili najhujšemu, a okupatorju je vseeno uspelo ubiti dvajset partizanov, nekaj jih je bilo ranjenih in ujetih,« je dejal
slavnostni govornik slovesnosti Anton Erjavec Robin,
ki je eden izmed treh še živečih borcev Druge grupe
odredov, in dodal: »Najvažneje je bilo, da nam je po

mu padlemu partizanu, pri
grobu padlih borcev Druge
grupe odredov in Krvavške
čete na Brezovici položili
venec, ob vračanju so se
ustavili še pri požgani Davovčevi domačiji.
V začetku septembra so
spominsko slovesnost ob
77. obletnici napada na
Drugo grupo odredov ter v

razprodaji nacionalnega
premoženja in poneverjanju zgodovine.
V sklopu prireditve so opravili tudi tradicionalni pohod
do obeležja na Jezercih, ki
so se ga kljub slabemu vremenu udeležili trije pohodniki, v spomin na padle pa
je delegacija ob spomenik
položila venec.

RETRA, d.o.o.,PRAPROTNA POLICA 34, CERKLJE

Padlih so se spomnili tudi s položitvijo venca na Jezercih. / Foto: Aleš Senožetnik

Cerklje – Pod vodstvom Tadeje Brankovič v Cerkljah in
okolici poteka organizirano
gibanje na prostem za vse
generacije. Spodbujajo raznoliko vadbo v naravi, ki jo
zmore vsak in ni tekmovalnega značaja. Kot pravijo, je
na koncu bistven nasmeh,
zato vabijo k udeležbi. Za
najmlajše otroke poteka
program Gibalne urice v vrtcih, za osnovnošolce program Gibanje za nasmeh,
za odrasle pa Multi gibanje
za nasmeh. Oba programa
potekata zunaj. A. Se.

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

Foto: Tina Dokl

PRODAJA ORIGINALNIH IN ORIGINALOM ENAKOVREDNIH
REZERVNIH DELOV ZA VSE TIPE TRAKTORJEV.

Pohodniki so se podali po poti spomina in tovarištva v Spominski park Davovec.

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 17. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 064 191 422, E-pošta: info@agrotehnika.si

Glas izpod Krvavca, torek, 17. septembra 2019

12

Šport

Nogometaši proti
Juventusu

Sezono začenjajo tudi
rokometaši

Nogometaši Nogometnega kluba Velesovo Cerklje začenjajo priprave na
prihajajočo sezono in tekmovanja v vseh selekcijah.

Janez Martinčič

Matjaž Ljubeljšek
Velesovo – V Nogometnem
klubu Velesovo Cerklje smo
pričeli s pripravami na prihajajočo sezono. Za uvod v
novo sezono je poskrbela
naša selekcija U9, ki se je že
v mesecu juliju na Dunaju
udeležila zaključnega evropskega prvenstva U9 in kjer
se je merila z vrstniki iz nogometnih šol evropskih velikanov. Fantje so častno zastopali barve našega kluba,
višek tega turnirja pa je bila
za njih zagotovo tekma proti
italijanskemu Juventusu.
So pa s svojimi treningi pričele tudi vse preostale klubske selekcije, od šestletnikov
do naše članske ekipe. Predvsem smo navdušeni nad
odzivom otrok, ki se želijo
vključiti v naš klub in katerih
vpis je presegel vsa naša pričakovanja. Na osnovi tega
pričakujemo, da bomo v prihajajoči sezoni imeli aktivne
vse mlajše selekcije od U7 do
U13, katere tudi predstavljajo
nove temelje našega kluba.

Še vedno pa bo organizirana
tudi Odprta otroška nogometna šola (ONŠ), ki bo brezplačno v okviru nogometnih
krožkov potekala na obeh
naših osnovnih šolah.
Omeniti velja prav tako našo
člansko ekipo katere okostje
še vedno predstavljajo domači igralci in ki je po dveh
sezonah malo slabših rezultatov, z novima trenerjema
in nekaterimi novinci, dobila nov zagon in za katero vsi
upamo in verjamemo, da bo
zopet krojila vrh gorenjske
lige.
Zelo pa nas veseli dejstvo,
da bodo vse naše ekipe imele že zelo kmalu še boljše
pogoje za vadbo kot do sedaj. V NC Velesovo je bilo
zgrajeno novo pokrito nogometno igrišče z umetno travo, ki je trenutno najmodernejše v Sloveniji in ki omogoča nemotene nogometne
treninge skozi celo leto ne
glede na vremenske razmere. Naši otroci bodo tako
imeli vrhunske pogoje za
treniranje nogometa in vsi

Zelo nas veseli dejstvo, da bodo vse naše ekipe
imele že zelo kmalu še boljše pogoje za vadbo
kot do sedaj. V NC Velesovo je bilo zgrajeno
novo pokrito nogometno igrišče z umetno travo,
ki je trenutno najmodernejše v Sloveniji in ki
omogoča nemotene nogometne treninge skozi
celo leto ne glede na vremenske razmere. Naši
otroci bodo tako imeli vrhunske pogoje za
treniranje nogometa in vsi že prav nestrpno
pričakujemo njegovo otvoritev.

že prav nestrpno pričakujemo njegovo otvoritev.
Zato želimo še enkrat povabiti vse otroke, ki jih zanima
nogometna žoga in ki si želijo
svoj prosti čas preživeti v
družbi svojih vrstnikov, da se
nam pridružijo na treningih v
našem nogometnem centru
Velesovo. Obljubljamo veliko
zabave, nove dogodivščine,
tekmovanja proti vrstnikom
iz drugih klubov, predvsem
pa aktivno preživljanje prostega časa namesto ob računalnikih in televizijah z žogo
na nogometnem igrišču.

Spored tekem
11. oktobra ob 16. uri bomo
ob otvoritvi nogometnega
igrišča organizirali Otroški
nogometni turnir za kategorije U8 in U9 ter tekmo U10
med kluboma Velesovo Cerklje in Bitnjami.
Selekcija U10 sicer danes
igra z Lescami, 27. septembra s Triglavom, 14. oktobra z
Zarico Kranj, 18. oktobra pa s
Šenčurjem. Selekcija U12
igra 19. septembra z Jesenicami, 21. septembra s Triglavom iz Kranja, 28. septembra
s Škofjo Loko, 4. oktobra s
Šenčurjem in 19. oktobra z
Lescami.
Selekcija U13 25. septmebra
igra z Železniki, 9. oktobra
z Zarico Kranj, 12. oktobra z
Medvodami-Škofjo Loko,
26. oktobra pa z Žiri Ledine.
Člani igrajo 21. septembra z
Britofom, 5. oktobra z Bohinjem in 19. oktobra s Škofjo
Loko.

NOGOMETNI KLUB VELESOVO CERKLJE, VELESOVO 100, CERKLJE NA GORENJSKEM

Velesovo Cerklje – Juventus (Dunaj, U9 Eurochampionship 2019) / Foto: arhiv kluba

Začetek treningov in tekmovanj tudi za rokometaše

Cerklje – Za novo tekmovalno sezono 2019/20 smo se
začeli pripravljati takoj po
zaključku pretekle. Najprej
smo kadrovsko pokrili vse
delujoče selekcije v klubu,
tako bo mladinsko in člansko vrsto treniral Goran Debelak, kadete bo v novi tekmovalni sezoni trenirala
Pegi Berce, ki bo vodila tudi
mini rokomet na Osnovni
šoli Davorin Jenko, starejše
dečke bo treniral Jure Zaplotnik, ki bo na podružnični
šoli v Zalogu vodil mini rokomet, mlajše dečke bo treniral Matija Mušič, ki bo v
Kamniku na Osnovni šoli
Marije Vere vodil mini rokomet, v klubu bo deloval tudi
Klemen Arh, ki pa bo vodil
mini rokomet na OŠ Preddvor in v Vodicah.
Starejši dečki in kadeti tekmovanje začnejo v soboto,
14. septembra, mlajši dečki,
mladinci in člani pa v soboto, 5. oktobra. Tudi mini rokomet začnemo 17. septembra na OŠ Davorin Jenko v
Cerkljah.
Pred začetkom državnega

Mladi nadobudni rokometaš Jaka Ostronič v napadalni
akciji / Foto: arhiv kluba
prvenstva se nam je predstavila mladinska ekipa na turnirju v soboto, 14. septembra, članska ekipa pa bo
igrala v soboto, 21. septembra, z začetkom ob 16.30.
Urnik treningov v Cerkljah:
Mini rokomet bo vsak torek
in sredo od 15.30 do 16.30.
Mlajši dečki letnik 2008/09
in starejši dečki 2006/07:
vsak ponedeljek od 18. ure
do 19.30, vsak torek od
19.30 do 21. ure in vsak četrtek od 16.30 do 18. ure.
Posebno vabimo dečke le-

tnikov 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 in 2011, da se
nam pridružijo pri vadbi.
V soboto, 21. septembra, bo
predstavitev rokometa v
okviru praznovanja občinskega praznika od 9. do 12.
ure. Na predstavitvi bodo sodelovali trenerji klubskih selekcij in posamezni igralci,
istočasno pa bomo vpisovali
nove člane. Vse nadaljnje informacije o klubski aktivnosti in napovedi prihajajočih
tekem pa najdete na klubski
Facebook strani.

Karateisti spet na treningih
Blaž Filipič
Cerklje – Vroči poletni dnevi
so za nami. Nekateri so september nestrpno pričakovali
zaradi ohladitve, karateisti
pa zaradi začetka treningov
Sankukai karateja. Ko so se
poletne počitnice že iztekale, smo se odzvali vabilu na
Rokov sejem. V nedeljo, 25.
avgusta, smo tako na svoji
stojnici, ob kateri smo med
drugim izvajali hitre treninge karateja, uživali v pestrem sejemskem dogajanju.
Kot lahko vidite na fotografiji, smo to popoldne preživeli
aktivno in v dobri družbi.
Nina, Gal, Luka, Maj, Mai in
Žan so poleg Blaža in Špele
mimoidočim predstavili, kaj
vse karateisti počnemo v našem klubu.
Tisti, ki so poklepetali z
nami, so izvedeli tudi, da je
september čas, ko medse va-

Karateisti so se udeležili tudi Festa po rokovem konec
avgusta. / Foto: arhiv kluba
bimo vse znanja in aktivnosti željne predšolske in
osnovnošolske otroke. Preizkus treninga in vpis potekata tako v Malo šolo karateja (5–7 let/ cicibani) kot tudi
v skupino začetnikov (7–15
let). Cicibani trenirajo ob

Med nogometašicami
Primož Štrajhar
Velesovo – Poletje smo v
Ženskem nogometnem klubu Cerklje izkoristili za načrte o prihodnosti kluba. V
teh dneh so dekleta že začela tekmovanja v vseh starostnih kategorijah. Mlajša

komaj čakajo, da začnejo s
krožki na osnovni šoli, do
takrat pa bodo vadila v NC
Velesovo. Veseli smo, da so
se pogoji z novim balonom
bistveno izboljšali in tako z
veseljem pričakujejo nova
dekleta. V preteklosti je bila
to tudi ovira glede vključeva-

torkih od 17. ure do 17.45,
starejši otroci – začetniki pa
ob torkih od 17.45 do 18.30
in ob četrtkih od 17. ure do
17.45. Do konca septembra
vabljeni v Športno dvorano
Cerklje – v malo telovadnico
z ogledali.

nja deklet, saj nas je jeseni
kmalu pričakal kratek dan
in blatno igrišče. Te dni, ko
se začenja novo šolsko leto,
smo zelo veseli deklet, ki se
na novo vključujejo v ženski
nogometni klub. Tako, da če
se prepoznaš in si želiš družiti z dekleti svoje starosti,
se nam lahko pridružiš, da
se ti razbije tabu, da dekleta
niso za nogomet.
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Kolesarska kralj
in kraljica Krvavca

Konjenica pod Storžič

Kolesarski vzpon na Krvavec: več kot dvesto
kraljev in kraljic

Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je v juliju zelo uspešno organiziralo tradicionalni, 22. Pohod
krvavške konjenice, ki se ga je udeležilo 141 konjenikov, med njimi je bilo 42 deklet ter 16 kočijažev iz
različnih koncev Slovenije.

Maja Bertoncelj
Dvorje – V organizaciji ŠD
BAM.Bi je konec avgusta
potekal 14. Vzpon za Kralja
in Kraljico Krvavca, ki je bil
organiziran v sklopu Bike
festivala. Udeležba je bila rekordna.
Startalo je 225 kolesarjev, od
tega 182 v tekmovalnem delu
(162 moških, dvajset žensk)
in 43 v povsem rekreativnem
brez merjenja časa. Kolesarji
so bili iz 47 društev, prišli pa
so iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Velike Britanije, Japonske in celo iz Tajva-

na. Kot pojasnjujejo v ŠD
BAM.Bi, je bilo tekmovanje
rekreativnega značaja, štelo
pa je tudi za državno prvenstvo za amaterske kategorije.
Merjenje časov je bilo na
koncu asfalta na Jezercih, cilj
kraljevskega vzpona pa pri
brunarici Sonček. Najhitreje
ga je končal Kristian Gruenfeld, med ženskami pa rekordno desetič Špela Škrajnar. Oba sta bila uradno tudi
okronana za kralja in kraljico
Krvavca 2019. Med ekipami
je bilo najuspešnejše Športno društvo BAM.Bi, ki je
bilo tudi najštevilčnejše.

Janez Kuhar
Velesovo – Med udeleženci
tokratnega pohoda krvavške
konjenice je bil tudi Franci
Štempihar z Luž, ki je z lepo
okrašenim zapravljivčkom
najprej peljal mladoporočenca Evo in Gašperja iz
Praprotne Police k cerkveni
poroki v Adergas, nato pa se
priključil konjenici. Že dan
prej (v petek) so člani Konjeniškega društva Krvavec
Cerklje položili venec in prižgali sveče k spominskemu
obeležju v Poženiku, kjer je
pred štirinajstimi leti tragično preminil mladi udeleženec konjenice Davorin Čeh
iz Spuhlje pri Ptuju. Pred
začetkom 22. Pohoda krvavške konjenice, ki jo je vodil
Janez Glastovec z Zgornjega
Brnika, je pred Barom Kantina Velesovo oziroma nogometnim centrom Velesovo
udeležence pozdravil stotnik

Darko Kepic iz Dvorij in
vsem zaželel srečno in varno
pot. Zahvalil pa se je tudi
vsem sponzorjem, ki so pomagali pri izvedbi 22. krvavške konjenice. Osemindvajset kilometrov dolga pot je
udeležence vodila izpred nogometnega centra v Velesovem po obronkih gozdov in
po poljskih poteh skozi vasi
Luže in Olševek v šenčurski
občini ter Tupaliče, Breg ob
Kokri in Srednjo Belo do
Babnega Vrta v preddvorski
občini, kjer so se udeleženci
konjenice okrepčali v Kmečkem turizmu Markun, konji
pa spočili. Od tod so se vračali skozi vasi Breg ob Kokri,
Tupaliče in Luže na cilj v Velesovo, kjer je bilo v Baru
Kantina družabno srečanje,
vsi udeleženci pa so prejeli
spominske majice. Za osvežilno pijačo in hrano na poti
sta skrbela Tim Jerič in Jakob Drobne. Poskrbljeno je

Janez Glastovec je skrbel za vse konjenike do Babnega Vrta
in nazaj do Velesovega (prvi z leve). / Foto: Janez Kuhar
tudi za zdravstveno oskrbo
na poti, za vse udeležence je
skrbel reševalec in gasilec
PGD Cerklje Boris Žagar.
Na vseh 22. Pohodih je bil
Franci Rifel iz Ždinje vasi
pri Novem mestu, sicer član
Konjeniškega društva Grčevje sv. Jurij in lastnik hotela
Dolenc ob avtocesti pri izvo-

zu za Novo mesto. Najstarejši udeleženec je bil 88-letni
Janez Kalan, po domače Žumrov iz Šenčurja. Na poti je
odmevala tudi harmonika.
Konjeniško društvo Krvavec
Cerklje, ki ga uspešno vodi
Tone Gubanc, je bilo ustanovljeno 24. julija 1998.
leta.

Na vzponu na Krvavec je sodelovalo več kot dvesto
kolesark in kolesarjev. / Foto: Peter Košenina

Srečanje v Lahovčah
Srečali so se bolniki in invalidi iz Krščanskega
bratstva bolnikov in invalidov Slovenije.
Janez Kuhar
Lahovče – Na Tomaževičevi
kmetiji v središču Lahovč so
se konec junija, pripravili
srečanje za bolnike in invalidov iz Krščanskega bratstva
bolnikov in invalidov Slovenije, ki se ga je udeležilo 86
invalidov iz vse Slovenije.

17. decembra lani, je ob somaševanju cerkljanskega
župnika Jerneja Marenka in
prelata Stanislava Zidarja
daroval upokojeni ljubljanski nadškof Alojzij Uran.
Bogoslužje so polepšali pevci mešanega cerkvenega
pevskega zbora sv. Florjana
iz Lahovč pod vodstvom Mi-

Tomažičeva družina je letos sprejela 86 invalidov in
bolnikov z vse Slovenije, upokojenega nadškofa Alojzija
Urana in ljudski pevki Anico Rehberger in Francko
Rozman / Foto: Janez Kuhar
Srečanje so začeli s sveto
mašo v podružnični cerkvi
sv. Florijana v Lahovčah, nadaljevali pa na Tomažičevi
kmetiji. Sveto mašo za pokojno Tomažičevo mamo
Marijo Galjot, ki je umrla

tja Žiberta ter mladi pritrkovalci. Prvič so srečanje na
Galjotovi, po domače Tomažičevi kmetiji, ki se ga je
udeležilo petdeset invalidov,
pripravili leta 1993 na dan
državnosti.

Letošnje dvaindvajsete konjenice se je udeležilo 141 konjenikov in 16 vpreg. / Foto: Janez Kuhar

Novi

Renault
CLIO
Navdihnjen z življenjem.

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,3 l/100 km. Emisije CO2 109–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175–0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev:
0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu 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. Več informacij
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Renault priporoča

Vaš trgovec
trgovecvvCerkljah
Ljubljani
Vaš
na Gorenjskem
AVTOHIŠA
IN
NJENO
URADNO
IME
PREŠA CERKLJE,
Slovenska
cesta 51,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Naslov
trgovca
eni vrstici
T.:
04/281
57 00,vwww.rpresa.si

renault.si
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Prireditve
75
LET

GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog 55, Cerklje na Gorenjskem

September, oktober 2019
NEDELJA, 1. september
10.30 Voden ogled po Poti pastirskih škratov, Krvavec
Organizator Zavod Škrateljc

PONEDELJEK, 2. september
8.00 Razstava starih slik Cerkelj in Krvavca, Petrovčeva hiša
v Cerkljah, razstava je na ogled do 13.9.
Organizator Franci Belšak

TOREK, 3. september
8.00 Pohodni izlet: Dolina Vrata iz Mojstrane, zbor pred
AMD Cerklje
Organizator Društvo upokojencev Cerklje

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

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

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

PETEK, 6. – NEDELJA, 8. september
15.00 Mednarodno košarkarsko tekmovanje pionirjev U13
za pokal Cerkelj 2019, Večnamenska športna dvorana
Cerklje
Organizator Športno društvo Krvavec

SOBOTA, 7. september
8.00 Pohod na Planino Jezerca in Spominska slovesnost,
Planina Jezerca
Organizator Občinska organizacija združenja NOB Cerklje na
Gorenjskem

AVTOKLEPARSTVO

9.00 Škratov spust, Krvavec

se priporoča
MILAN KRNIČAR s.p

10.00 Državno prvenstvo v orientacijskem teku na srednje
proge, Stiška vas

Dvorje 93, 4207 CERKLJE
GSM: 041/331 396
Tel./fax: 04/25 26 750

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

AVTOKLEPARSTVO
ROOF-RR, d.o.o.

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

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

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

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

Organizator RTC Krvavec d.o.o.

Organizator Orientacijski klub Komenda

NEDELJA, 8. september
15.00 Procesija z Marijinim kipom, cerkev Marijinega
oznanjenja v Adergasu
Organizator Župnija Velesovo

PONEDELJEK, 9. september
16.30 Tečaj astrologije, Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje
(vhod pri športni dvorani), tečaj bo potekal vsak
ponedeljek v septembru
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

17.30 Telovadimo – vadba za zdravo telo, Osnovna šola
Davorina Jenka Cerklje, vsak ponedeljek
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

TOREK, 10. september
9.00 Kolesarski izlet: Tunjice, zbor pred AMD Cerklje
Organizator Društvo upokojencev Cerklje

ČETRTEK, 12. september
17.00 Ustvarjalna delavnica Polstenje, Petrovčeva hiša v
Cerkljah
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

19.00 Beremo skupaj Pesmi štirih ob svetovnem dnevu
miru, Borštnikova hiša v Cerkljah
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske in Kulturni klub
Liberius Cerklje

16.00 Mladinski rokometni turnir, Večnamenska športna
dvorana Cerklje
Organizator Rokometni klub Cerklje

NEDELJA, 15. september
10.00 Blagoslov obnovljene strehe na cerkvi v Stiški vasi,
cerkev Sv. križa v Stiški vasi
Organizator Župnija Cerklje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

Organizator Klekljarice Lastovke

19.00 Beremo skupaj – Osapska dolina, Borštnikova hiša v
Cerkljah
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske in Kulturni klub
Liberius Cerklje

PETEK, 20. september
19.00 Osrednja občinska slovesnost, Kulturni hram Ignacija
Borštnika Cerklje
Organizator Občina Cerklje na Gorenjskem

SOBOTA, 21. september
9.00 Dan športa v Cerkljah – Cerkljanka 10ka, pred
Osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje
Organizator Zavod za turizem Cerklje in Atletska šola Rožle Prezelj

10.00 Košarkarska tekma prve kadetske lige U17,
Večnamenska športna dvorana v Cerkljah
Organizator Športno društvo Krvavec

13.00 Zaključek celoletne akcije Junaki Krvavca, Brunarica
Sonček na Krvavcu
Organizator Brunarica Sonček

13.00 Rokometni tekmi, Večnamenska športna dvorana
Cerklje
Organizator Rokometni klub Cerklje

16.00 Članski rokometni turnir, Večnamenska športna
dvorana Cerklje
Organizator Rokometni klub Cerklje

20.00 Predavanje Duhovna podoba škofa Jožeta Kvasa,
Župnijska dvorana v Cerkljah
Organizator Župnija Cerklje

NEDELJA, 22. september
10.00 Poimenovanje Župnijske dvorane v Cerkljah,
župnijska cerkev in dvorana v Cerkljah
Organizator Župnija Cerklje

TOREK, 24. september
19.00 Naši gledališčniki – ob 100-obletnici smrti Ignacija
Borštnika, Borštnikova hiša v Cerkljah
Organizator Kulturni klub Liberius Cerklje

SREDA, 25. september
19.00 Večerja na zajli, Kabinska žičnica Krvavec
Organizator Jezeršek Gostinstvo in Gostilna Krištof

ČETRTEK, 26. september
19.00 Slavnostna akademija 100 let po Borštniku, Kulturni
hram Ignacija Borštnika Cerklje
Organizator Kulturni Klub Liberius Cerklje

PETEK, 27. september
17.00 Razstava slik ob 20-letnici Društva likovnikov Cerklje,
Župnijska dvorana v Cerkljah
Organizator Društvo likovnikov Cerklje

19.30 Košarkarski turnir generacij ŠD Krvavec, Večnamenska
športna dvorana Cerklje
Organizator Športno društvo Krvavec

SOBOTA, 14. september
13.00 Rokometni tekmi, Večnamenska športna dvorana
Cerklje
Organizator Rokometni klub Cerklje

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

ČETRTEK, 19. september
18.00 Odprtje letne razstave Klekljaric Lastovk, Petrovčeva
hiša v Cerkljah, razstava bo na ogled en teden

SOBOTA, 28. september
7.00 Preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja,
holesterola in kostne gostote, prostori Občine Cerklje
Organizator Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje

9.00 Bike closing, Spodnja postaja žičnice Krvavec
Organizator RTC Krvavec, d.o.o.

14.30 Košarkarski turnir člani, Večnamenska športna
dvorana Cerklje
Organizator Športno društvo Krvavec

10.00 Škratkov Spust, Krvavec
Organizator RTC Krvavec

PONEDELJEK, 16. september
9.00 Povežite se s svetom – internet in elektronska pošta,
sejna soba Občine Cerklje, tečaj bo potekal 16., 19., 23.,
26. in 30.9.
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

9.00 Svetovanje ISIO in svetovanje zaposlenim, sejna soba
Občine Cerklje
Organizator Večgeneracijski center Gorenjske

17.00 Ustvarjalna delavnica Poslikava keramike, Petrovčeva
hiša v Cerkljah (1. nadstropje)
organizator Večgeneracijski center Gorenjske

TOREK, 17. september
7.00 Planinski izlet: Menina planina, Goli vrh, Vivodnik,
zbor pred AMD Cerklje
Organizator Društvo upokojencev Cerklje

NEDELJA, 29. september
10.00 Blagoslov obnovitvenih del na turnu cerkve v
Šmartnem, cerkev sv. Martina v Šmartnem
Organizator Župnija Cerklje

17.00 Otroška predstava Mojca Pokrajculja, Kulturni hram
Ignacija Borštnika Cerklje
Organizator Zavod Zabavno je

TOREK, 1. oktober
7.00 Krvodajalska akcija, Večnamenska športna dvorana
Cerklje
Organizator Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje

8.00 Pohodni izlet: Hudo na Tržičem, Brezje, zbor pred
AMD Cerklje
Organizator Društvo upokojencev Cerklje

Glas izpod Krvavca, torek, 17. septembra 2019
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Zanimivosti
ČETRTEK, 3. oktober
19.00 V mislih s koroškimi rojaki, Borštnikova hiša v
Cerkljah

PONEDELJEK, 28.–SREDA, 30. oktober
9.00 M
 ednarodno košarkarsko tekmovanje pionirjev U15 za
pokal Cerkelj 2019, Večnamenska športna dvorana Cerklje
Organizator Športno društvo Krvavec

Organizator Občinska organizacija združenja NOB Cerklje na
Gorenjskem

NEDELJA, 6. oktober
12 ur nogometa za dekleta, Nogometni center Velesovo

SREDA, 30. oktober
18.00 Večerja na zajli, Kabinska žičnica Krvavec
Organizator Jezeršek Gostinstvo in Gostilna Krištof

SOBOTA, 9. NOVEMBER
18.00 Martinova pojedina 1600 m nad morjem, Krvavec
Organizator RTC Krvavec

Organizator Ženski nogometni klub Cerklje

PONEDELJEK, 7. oktober
19.00 Med škrjančki naših polj, Borštnikova hiša v Cerkljah
Organizator Kulturni klub Liberius Cerklje

TOREK, 8. oktober
9.00 Kolesarski izlet: po mejnih vaseh občine Cerklje, zbor
pred AMD Cerklje
Organizator Društvo upokojencev Cerklje

ČETRTEK, 10. oktober
19.00 Dan gusarskega govora ob krašenju tort, Borštnikova
hiša v Cerkljah
Organizator Kulturni klub Liberius Cerklje

PETEK, 11. oktober
16.00 Slovesno odprtje pokritega igrišča v Nogometnem
centru Velesovo, Nogometni center Velesovo
Organizator Občina Cerklje na Gorenjskem

SOBOTA, 12. oktober
10.00 Otroška predstava Zvezdica Zaspanka, Kulturni hram
Ignacija Borštnika Cerklje
Organizator Zavod Zabavno je

TOREK, 15. oktober
8.00 Planinski izlet: Golava iz Prebolda, zbor pred AMD
Cerklje
Organizator Društvo upokojencev Cerklje

PETEK, 18. oktober
19.00 Naj pridelek 2019, Kulturni hram Ignacija Borštnika
Cerklje
Organizator Občina Cerklje na Gorenjskem

SOBOTA, 19. oktober
18.00 Koncert Šenturškega okteta, cerkev sv. Urha na
Šenturški Gori
Organizator Kulturno društvo Šenturška Gora

20.00 Koncert KoMPZ Davorina Jenka Cerklje in MePZ
Davorina Jenka iz Banjaluke, Kulturni hram Ignacija
Borštnika Cerklje
Organizator Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje

Predstave za otroke tudi
to sezono

Urša Šeruga
Cerklje – Vsako leto naše
prelepe otroške predstave v
Kulturnem hranu ignacija
Borštnika obišče več ljudi,
zato se z njimi vračamo tudi
v naslednji sezoni.
Predstava Mojca Pokrajculja
bo na sporedu v nedeljo, 29.
septembra, ob 17. uri, Zvezdica Zaspanka v soboto, 12. oktobra, ob 10. uri, Po Sloveniji

v soboto, 16. novembra, ob
10. uri, Maša in Medved v soboto, 11. januarja, ob 10. uri,
Čarovnik Nik v soboto, 1. februarja, ob 10. uri ter Janko
in Metka v soboto, 14. marca,
ob 10. uri. Vpis abonmajev
bo možen do nedelje, 29.
septembra. Predstave so namenjene otrokom od tretjega
do 10 leta starosti. Več informacij pa najdete na spletnih
straneh zavoda Zabavno je.

Ob stoti obletnici smrti
Ignacija Borštnika
Danijel Novak,
Kulturno društvo
Ignacija Borštnika
Cerklje
Cerklje – Kulturno društvo
Ignacija Borštnika Cerklje
in družina Novak vabita, da
se udeležite svete maše, ki
bo darovana za pokojnega
Ignacija Borštnika v torek,
24. septembra, ob 19. uri v

župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Cerkljah. V počastitev stote obletnice njegove smrti bo po maši v cerkvi
krajši kulturni program,
nato sledi druženje in pogovor o prvem slovenskem poklicnem šolanem igralcu,
njegovem delu in sodobnikih v njegovi rojstni hiši v
Cerkljah. Dunaj bi bil ponosen nanj, kaj pa Cerklje?

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

V CVETLIČARNI VAM NUDIMO:
• LONČNICE

• POROČNE ARANŽMAJE
• ŽALNI PROGRAM

Ne glede na letni čas
in vreme, vam

NAFTO

in KURILNO OLJE
priskrbimo po vedno
ugodnih cenah.
Pokličite nas!
Na voljo tudi kurilni
PELETI in DRVA.

Cerklje – Na letošnjem Rokovem sejmu je sodelovalo
tudi Čebelarsko društvo Cerklje na Gorenjskem. Dogo-

mativnih plakatov, na ploščadi pred postajo pa so si
lahko ogledali panj za rezervno družino, nakladni
panj, nekaj čebelarskih pripomočkov in Dominikovo

Čebelarsko društvo so zastopali mentor in skrbnik
čebelnjaka Boris Jereb, čebelar in član upravnega odbora
Dominik Jelenc ter učenec Timotej Karun. / Foto: arhiv društva
dek je bil organiziran v in
pred društvenim čebelnjakom, ki se nahaja za šolo. Za
mlajše obiskovalce smo pripravili delavnico izdelave voščenih svečk, starejši pa so
imeli možnost ogleda prenovljenega čebelnjaka, notranjost naseljenih panjev, za
čebelnjakom pa so lahko izvedeli ali pogledali še marsikaj, kar je povezano s čebelarstvom. Čebelarsko društvo so zastopali mentor in
skrbnik čebelnjaka Boris Jereb, čebelar in član upravnega odbora Dominik Jelenc
ter učenec Timotej Karun, ki
obiskuje čebelarski krožek.
Na transformatorsko postajo smo izobesili nekaj infor-

DOMAČA ŠPAJZA:
Suhe mesnine, siri, jogurti, različni pekovski izdelki

NOVO
VINOTOČ

Vabljeni
na pokušino
svežih in sadnih vin
iz Goriških brd:

13. 9. Trgovina Cerklje (14.–19. ure)
14. 9. Trgovina Voklo (10.–13. ure)
20. 9. Trgovina Moravče (14.–19. ure)
21. 9. Trgovina Cerklje (10.–13. ure)
27. 9 Trgovina Voklo (14.–19. ure)
28. 9. Trgovina Moravče (10.–13. ure)

šestglavo vrtalno napravo za
sočasno vrtanje izvrtin v satnike, ki jo je izdelal sam.
Obiskovalci so ob obisku
lahko izvedeli veliko informacij: splošno o čebelarstvu, o letošnji situaciji, o
čebelarskih pridelkih, o delu
s čebelami … in dobili tudi
vse odgovore na svoja vprašanja.
Da bi bilo v naši občini tudi
v prihodnje dovolj čebelarjev in dovolj znanja o čebelah in čebelarjenju, vabimo
vse osnovnošolce, ki jih ta
tematika zanima, da se
vključijo v čebelarski krožek, ki na naši osnovni šoli
neprekinjeno deluje že od
leta 1986.

Vsak nasmeh je lahko zdrav nasmeh

Hu ar
ZOBOZDRAVSTVO

Maruša Humar, dr. dent. med.

• ŠOPKE
• REZANO CVETJE
• ARANŽIRANJE

Miha Štular

Tudi v prihajajoči sezoni bomo v Cerkljah na
Gorenjskem razveseljevali male in malo večje
otroke.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si
http://www.kzcerklje.si
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

Čebelarji so pri društvenem čebelnjaku pripravili
več aktivnosti, skozi katere so se obiskovalci
lahko seznanili s čebelarstvom.

040 567 301

MARUŠA HUMAR S.P., ZALOG PRI CERKLJAH 46, CERKLJE NA GORENJSKEM

SOBOTA, 5. oktober
11.00 Spominska slovesnost ob 75. obletnici, v spomin na
padle in umorjene na Sidražu, pri Dobovškovih na Sidražu

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

zobozdravstvo.humar@gmail.com

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

Ribogojnica
Mlada
govedina
Kisla repa in
kislo zelje

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

AVGUŠTIN VERBIČ - N. D. D. K.

Organizator Kulturni klub Liberius Cerklje

Resje (Calluna, Erica), krizanteme, ciklame, … za
jesenske zasaditve v posode in na gredice

Čebelarji na sejmu
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glas izpod krvavca
Foto: Tina Dokl

Jubilejni sejem v čast
svetega Roka
Deseti Rokov sejem, ki ga organizirata Občina Cerklje in Zavod za turizem Cerklje,
je ponudil še pestrejši in bogatejši program kot pretekla leta.
Maša Likosar
Rokov sejem, ki ga v Cerkljah pripravijo v čast svetega Roka, tradicionalno poteka konec avgustu in napoveduje začetek šole. Organiza-

torji so tokrat pripravili razgiban dvodnevni program,
ki pa so ga morali zaradi
vremenskih nevšečnosti nekoliko prilagoditi. Živahno
in pisano sobotno dogajanje
pred Osnovno šolo Davorina

Jenka Cerklje, ki je letos po
besedah direktorja zavoda
Tomaža Tolarja zabeležilo
rekordno število stojnic, kjer
so se predstavili lokalni obrtniki in rokodelci, je prekinilo hudo deževje. Osmi fol-

Letos so na Rokovem sejmu zabeležili rekordno število stojnic. / Foto: Neža Sirc

Folklorni festival Zapojem, zaukam, dekleta zasukam je
potekal v avli Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje.

V okviru sejma je letos
prvič potekalo
Tekmovanje
harmonikarjev za
pokal Cerkelj, kjer se
je v treh starostnih
skupinah pomerilo 22
harmonikarjev.
klorni festival z naslovom
Zapojem, zaukam, dekleta
zasukam, ki ga pripravi Foklorna skupina KD Folklora
Cerklje, so zato morali prestaviti v avlo osnovne šole.
Na festivalu so se predstavili
Godba Cerklje, domača skupina KD Folklora Cerklje in
njihova sekcija narodnih
noš, FS Društva upokojencev Brežice in FS KUD Triglav Srednja vas v Bohinju.

V okviru sejma je letos prvič
potekalo Tekmovanje harmonikarjev za pokal Cerkelj,
kjer se je v treh starostnih
skupinah pomerilo 22 harmonikarjev. Izmed vseh je
tričlanska komisija, ki so jo
sestavljali Matjaž Kokalj, Denis Kokalj in Jernej Hostnik,
izbrala tri absolutne zmagovalce. Najbolj jih je navdušil
Matic Čebulj, na drugo mesto se je uvrstil Aljaž Mauko,
na tretje pa Jan Zgonc. Načrtovan je bil tudi sobotni kino
na prostem, ki je obljubljal
ogled filma Vesna, a je bil
žal odpovedan.
Nedelja, ko jim je bilo vreme bolj naklonjeno, je bila
namenjena predvsem družinam z otroki. Obiskovalce je
zabavala skupina Čuki, za
najmlajše so s pomočjo

dramske skupine Pod stražo
in KUD Pod lipo Adergas
pripravili delavnice in starodavne igre; otroci so lahko
izvajali prave smučarske
skoke na Mini Planici ali pa
se podali na lov za skritim
zakladom. Oba dneva so bile
na ogled razstave lokalnih
društev, Borštnikova hiša je
odprla svoja vrata, obiskovalci so se lahko udeležili
tudi ene izmed mnogih delavnic. »Želimo si, da bi ideja o obuditvi Rokovega sejma, ki so ga pred stoletjem v
Cerkljah pripravljali ob
godu sv. Roka, ki goduje 16.
avgusta, prerasla v prepoznavno prireditev, ki bi jo
domačini sprejeli kot del tradicije domačega kraja,« je
dejal župan Občine Cerklje
Franc Čebulj.

Vabljeni
v prenovljeno
trgovino.

Novo v ponudbi: suho zorjeno meso (sprejemamo naročila).
Pečeno meso (rebra, rolade, lovska pečenka...).
Sveže meso, suho meso iz klasične prekajevalnice.
V ponudbi že pečenice.
Velika izbira pripravljenega mesa za peko.

Mesarstvo kmečki hram
Iztok Likozar s.p.
Trg Davorina Jenka 6, Cerklje
04 2526 100

Obratovalni čas
Pon-pet: 7-15
Sob : 7-13
Ned: 8-11

