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Paket zimskih pnevmatik*

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto**

5 let podaljšanega jamstva*** 

 Že za  
10.490 €*

TEST 2019

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Clio Life SCe 75 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v 
višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € preko Renault Financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete brezplačno obvezno 
in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault 
Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
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.
Renault priporoča renault.si
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Navdihnjen z življenjem.

Novi

Renault CLIO

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

Srečno 2020!

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

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

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

AKCIJSKA PRODAJA GNOJIL 
YARA IN AGROLINZ UREA

VEČ INFORMACIJ V POSLOVALNICAH

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

PONUDBA SVEŽE, DALJ ČASA  
OBSTOJNE ZELENJAVE

V TRGOVINAH KZ CERKLJE NUDIMO RAZNOVRSTNE DOMAČE DOBROTE: 
                                                                       SUHE MESNINE (SALAME, KLOBASE, ZASEKA, OCVIRKI)  
                                                                                 DOMAČI SIRI  DOMAČI ANJINI ŠTRUKLJI 
                                                                                                 PIŠKOTI   TESTENINE, MOKE, 

KAŠE …  VINO, LIKERJI

V CVETLIČARNI  
NUDIMO:

  LONČNICE
   ŠOPKE IN REZANO CVETJE
  POROČNE ARANŽMAJE
  ARANŽIRANJE DARIL
  ŽALNI PROGRAM
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KOLOFON
CERKLJE POD KRVAVCEM 
Cerklje pod Krvavcem 
(ISSN 2670-7934) priloga za  
Občino Cerklje na Gorenjskem. 

Prilogo izdaja 
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,  
Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
tel. 04 201 42 00 
e-pošta: info@g-glas.si

Delovni čas:  
ponedeljek, torek, četrtek in petek  
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, 
sobote, nedelje in prazniki zaprto. 

Urednik: 
Aleš Senožetnik

Odgovorna urednica: 
Marija Volčjak

Oglasno trženje:  
Janez Čimžar 
tel. 041 704 857 
e-pošta: janez.cimzar@g-glas.si 

Oblikovna zasnova: 
Matjaž Švab

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

Tisk: 
Delo d.o.o. Ljubljana, Tiskarsko 
središče

Naklada: 19.000 izvodov. 

Občina Cerklje na Gorenjskem,  
Trg Davorina Jenka 13,  
4207 Cerklje na Gorenjskem 
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Na naslovnici: 
Glinene jaslice Darinke Kralj  
Foto: Tina Dokl
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Cerklje znova na vrhu 
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STRAN 6

V Velesovem sodobno 
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nad povprečjem

STRAN 10

Širjenje obzorij

STRAN 12
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Glasa mladih
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Blagoslovili obnovljeni 
zvonik
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Praznično vzdušje v Cerkljah
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Defibrilatorja na Krvavcu  
in Ambrožu
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• Novinarji revije Moje finance so 
po analizi različnih statističnih ka-
zalcev občino Cerklje že tretjič za-
pored uvrstili na vrh lestvice občin, 
kjer se najbolje živi. Kot kaže, ste 
nepremagljivi?
Skozi vsa leta obstoja smo zasledovali 
vizijo razvoja občine, pri čemer sem 
vedno zagovarjal idejo, da se najprej 
zagotovi najnujnejša infrastruktura. 
Tako smo se v dobrih 25 letih prebili iz 
ene najmanj do najbolj razvite občine 
v Sloveniji. Prepričan sem, da je za to 
pomembna tudi kontinuiteta več žu-
panskih mandatov. Morda ne nujno 
sedmih kot v mojem primeru, ampak 
za razvoj občine je pomembno, da je 
župan na čelu občine vsaj tri mandate 
ter da tudi njegov naslednik sledi ide-
jam in potrebam in razvoju občine. 
V Cerkljah, kot rečeno investiramo 
v javno infrastrukturo, poleg tega 
poskušamo biti socialni, kar pa ne 
pomeni nujno tudi všečni za vsako 
ceno, temveč želimo občanom naredi-
ti življenje v občini čim bolj prijetno. 
Eden od nedavnih ukrepov je subven-
cioniranje obrestne mere za stano-
vanjska posojila mladim družinam 
in posameznikom. Želimo pomagati 
predvsem tistim, ki pomoč najbolj 
potrebujejo, ne pa kar vsevprek. Raz-
mišljamo tudi o nagrajevanju dru-
žin z več otroki. V Cerkljah starši ob 
rojstvu novorojenčka danes dobijo 230 
evrov, v prihodnje pa bi bil znesek ob 
vsakem naslednjem otroku še ustre-
zno višji. Da delamo dobro, se vidi tudi 
iz priseljevanja. Ob nastanku občine je 
v Cerkljah živelo 5600 ljudi, danes nas 
je 7700, če pa štejemo še vikendaše na 
področju Krvavca, ki stalnega naslova 
nimajo prijavljenega v naši občini, pa 
še nekaj sto več.
• V prvem branju ste že potrdili pro-
račun za prihodnje leto, po novem 

letu vas čaka še druga razprava v ob-
činskem svetu.
Glede na to, da sprejem proračuna še 
ni zaključen, tokrat ne bi rad podrob-
neje komentiral posameznih projek-
tov, saj se v času med prvim in dru-
gim branjem pojavlja več dodatnih 
predlogov, nekaj jih bom podal tudi 
sam. Kot vselej želim, da je proračun 
razvojno naravnan in se občina razvi-
ja po malih korakih, kot se je doslej in 
kot občani tudi pričakujejo v prihod-
nje. 
Seveda pa je prioriteta gradnja krv
avškega vodovoda. Tu nas čaka še ve-
liko birokracije, saj moramo do sep-
tembra oddati vso dokumentacijo, 
da bomo lahko pridobili nepovratna 
evropska kohezijska sredstva. Med-
tem pa bomo nadaljevali gradnjo na 
posameznih odsekih. Približno pet 
kilometrov vodovoda smo že zgradi-
li iz sredstev občinskega proračuna, 
v prihodnjem letu pa bomo nadalje-

vali gradnjo povezovalnih krakov v 
Zalogu proti Komendi, pa od Grada 
do Dvorij in na območju letališča. Ob 
koncu sezone se bomo lotili ceste od 
Grada do spodnje postaje krvavške 
žičnice, kjer je infrastruktura najbolj 
dotrajana.
Poleg tega se bomo lotili več kanaliza-
cijskih vodov, na odsekih v Poženiku, 
Pšati, Šmartnem, Pšenični Polici in 
manjših krakov v Lahovčah, na Spo-
dnjem Brniku. Gradili bomo tudi ploč-
nik v Pšenični Polici in Šmartnem, 
pod vprašajem pa je v Zalogu, saj še 
vedno nimamo vseh soglasij lastni-
kov zemljišč skozi zaselek Trata.
Poleg tega pa je v proračunu še vrsta 
drugih, manjših projektov.
• Investicijsko zelo plodno je bilo 
tudi letošnje leto. Če ob koncu leta 
potegnete črto, kako ste zadovoljni s 
postorjenim?
Izpeljali smo veliko zahtevnih projek-
tov, med katerimi velja posebej ome-

Cerklje znova na vrhu lestvice razvitosti občin
Pred iztekom leta smo se z županom Francem Čebuljem pogovarjali o izpeljanih 
investicijah, pa tudi o načrtih in izzivih v prihodnjem letu.

Župan Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl
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niti ureditev celotne infrastrukture 
v središču Cerkelj, pa nadaljevanje 
gradnje v Zalogu in seveda gradnje 
zdravstvenega doma in pokritega 
šotora v Velesovem, ki je že predan 
v uporabo. Veliko je bilo dela, sploh 
za tako majhno občinsko upravo, kot 
je naša. Čeprav sem v splošnem za-
dovoljen, pa sem nekoliko razočaran 
oz. manj zadovoljen z izvedbo del na 
cestni infrastrukturi na posameznih 
odsekih. Dejstvo je, da nekateri od-
seki niso asfaltirani tako, kot bi mo-
rali biti, zato bomo na teh delih uve-
ljavljali reklamacijo in od izvajalca 
zahtevali, da delo popravi.
• Dela v zdravstvenem domu gredo 
h koncu, kdaj bo zaživel?
Računamo, da bo spomladi odprt. 
Kot je znano, bo v njem prostora za 
dve družinski ambulanti, pediatrijo, 
zobozdravstvo, fizioterapijo in lekar-
no. Po novem bo v mansardi tudi or-
dinacija pulmologinje. 
Zaprosili smo sicer za dve koncesiji 
za družinska zdravnika, pa ju dobi-
li zavrnjeni. Sklicevanje Osnovnega 
zdravstva Gorenjske (OZG), da ima-
mo zdravnika na letališču in v domu 
starostnikov, se mi v tem primeru zdi 
brezpredmetno, saj v Cerkljah zdra-
vstvenega doma nismo gradili kar 
tako, temveč v dogovoru z OZG, vod-
stvom Zdravstvenega doma Kranj in 
ministrstvom, ki je spodbujalo grad-
njo tovrstne infrastrukture. Skratka, 
dom smo gradili zato, ker ga potre-
bujemo, zato bi bilo smiselno, da tudi 
ostale institucije opravijo svoje delo in 
priskrbijo kader.
• Ob razpravi o proračunu ste ome-
nili, da bo v prihodnje treba zateg-
niti pas in se navaditi, da denarja za 
investicije ne bo več toliko.
Mislim, da v prihajajočem letu še ne 
bo krize, pa tudi v prihodnje bomo 
sledili predvidenemu razvoju občine. 
Seveda pa se marsikaj lahko umesti 
v proračun le zato, da bo všečen lju-
dem, ampak to je le razmetavanje de-
narja in tega v preteklosti nikoli nis-
mo počeli. Vedno smo dajali prednost 
tistemu, kar najbolj potrebujemo za 
kvalitetno življenje in korist občanov, 
in tako bo tudi v prihodnje, čeprav bo 
denarja morda manj. Seveda bi na 

drugi strani lahko dvigovali davke, a 
mislim, da občani tega ne bi prav dol-
go tolerirali. Z davki smo bili vedno 
nekje v zlati sredini slovenskih občin 
in tudi v prihodnje bo tako.
• Razmišljate pa tudi o postavitvi 
električnih polnilnic in uvedbi siste-
ma koles, kot ga poznajo tudi v Kra-
nju in nekaterih drugih občinah.
Predvidevamo sredstva za prve pol-
nilnice za električne avtomobile, saj 
moramo tudi na tem področju sledi-
ti razvoju. Hkrati pa razvijamo tudi 
kolesarsko infrastrukturo. V načrtu 
imamo postavitev kolesarnice za tis-
te, ki se s svojimi kolesi pripeljejo v 
Cerklje, od koder pot nadaljujejo z av-
tobusom. Seveda si želimo razviti tudi 
sistem izposoje električnih koles, oz. 
skupaj z nekaterimi okoliškimi obči-
nami vstopiti v mrežo izposoje koles, 
ki je že vzpostavljena v Kranju, saj bi 
bilo to tudi najbolj smiselno. Sredstva 
v gradnjo kolesarske infrastrukture 
in kolesarskih poti bomo črpali preko 
LAS-projektov.
• Začela se je sezona smučanja, ki 
bo letos pestrejša za tekmo evrop-
skega pokala na Krvavcu, ki jo sofi-
nancira občina.
Občina bo prispevala 30 tisoč evrov, 
kar ni malo denarja. Seveda dogodek 
pomeni veliko promocijo za našo ob-
čino in naš turizem. To ni priložnost 
le za promocijo RTC Krvavec, temveč 
tudi za ostale ponudnike turističnih 
storitev pri nas in za občino nasploh.

• Dobra promocija občine pa je bil 
tudi nedaven nastop v oddaji Dobro 
jutro na RTV Slovenija.
Res je bilo odlično in mislim, da smo 
Sloveniji predstavili delček tega, kar 
počnemo. Žal pa je bilo javljanje v 
oddajo prekratko. Povabilu so se od-
zvala številna lokalna društva in po-
samezniki, pa žal nekateri niso prišli 
v kader. Gledalci tega morda niso ob-
čutili, je bilo pa nekaj slabe volje med 
tistimi, ki so se trudili in pripravljali, 
pa jih na koncu ni bilo v oddaji.
• Kakšne želje imate ob koncu leta?
Občanom želim vesele in mirne pra-
znike v krogu družine in bližnjih, vsem 
skupaj pa v prihodnjem letu želim, da bi 
se več pogovarjali tudi s tistimi, za kate-
re mislimo, da se ne moremo. Zavedati 
se moramo, da smo tudi mi tisti, ki lah-
ko pripomoremo k boljšim odnosom, to 
pa pomeni tudi več sodelovanja, dobre 
volje in spoštovanja, kar seveda prinese 
več napredka in dobrega za vse.

Ob požaru v četrtek, 12. decembra, po-
zno zvečer na Zgornjem Brniku se družini 
Kropivnik in Tavčar zahvaljujeta gasilcem 
PGD Zgornji Brnik in Cerklje, sosedoma 
Matjažu in Borisu za hitro posredova-
nje, da ni prišlo do še večje tragedije, ter 
gospe, ki jih je prva malo pred polnočjo 
zbudila, da se požar ni razširil še na sta-
novanjsko hišo.

Zahvala

Občankam in občanom želimo  
prijetno preživete božično-novoletne praznike  

v krogu najbližjih ter obilo zdravja,  
sreče in osebnega zadovoljstva v letu, ki prihaja.

Župan Franc Čebulj, Občinski svet, Občinska uprava
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Občina Cerklje je letos praznovala 25 let obstoja. Ob občin-
skem prazniku konec septembra so na slovesnosti v Kultur-
nem hramu Ignacija Borštnika, ki so jo popestrili cerkljan-
ski godbeniki, folkloristi, člani KUD Pod lipo Adergas in 
Komornega moškega pevskega zbora Davorina Jenka, pode-
lili tudi priznanja letošnjim občinskim nagrajencem.
Veliko plaketo je za spodbudo za nadaljnje delo na kultur-
nem, umetniškem, športnem in gasilskem področju prejel 
Primož Sirc, dol goletni član KUD Pod lipo Adergas. Malo 
plaketo je prejel Alojz Vidmar za požrtvovalno delo v Kul-
turnem društvu Davorina Jenka in istoimenskem komor-
nem moškem pevskem zboru. Nagrado občine pa je prejel 
Avgust Starovašnik za doprinos k zbirki zgodovinskih vre-
dnot Cerkelj v Petrovčevi hiši. Starovašnik je namreč iz-
delal makete pomembnih zgradb v občini, ki so danes del 
stalne zbirke v Petrovčevi hiši.
Priznanja so prejeli Boris Kovačevič, Ante Atlija, Miha Zu-
pin, Ivan Kmetič in vzgojiteljice iz cerkljanske in zaloške 

enote Vrtca Murenčki Cerklje, spominske plakete pa Jožef 
Močnik, Franc Kern, Ciril Grilc, Damjan Korošec, Janez Pri-
jatelj, Janez Vreček in Minka Škoda.
Zveza policijskih veteranskih društev Sever pa je podelila 
priznanji tudi županu Francu Čebulju in nekdanji ravnate-
ljici Osnovne šole Davorina Jenka Damijani Božič Močnik. 

Priznanja letošnjim nagrajencem
Ob občinskem prazniku so letošnjim nagrajencem podelili priznanja.

ALEŠ SENOŽETNIK

Pokritega igrišča z umetno travo so se najbolj razveseli-
li nogometaši in nogometašice cerkljanskih nogometnih 
klubov, ki so s tem dobili še boljše pogoje za treninge. Inve-
sticija v petdeset krat trideset metrov velik objekt z igralno 
površino v velikosti 47 krat 27 metrov je stala osemsto tisoč 
evrov in jo je v največji meri financirala Občina Cerklje, 
25 tisoč evrov je prispevala Nogometna zveza Slovenije, 
šestdeset tisoč pa Fundacija za šport. 
»Šotor, ki je ta trenutek eden najmodernejših v Sloveni-
ji, pa pomeni veliko pridobitev za nogomet v Velesovem 
in predvsem za najmlajše, ki imajo zdaj res dobre pogoje 
za trening skozi vse leto,« se je nove pridobitve razveselil 
predsednik Nogometnega kluba Velesovo Cerklje Matjaž 
Ljubeljšek, nič manj navdušen pa ni bil niti vodja Ženske-
ga nogometnega kluba Cerklje Primož Štrajhar.
Preden je skupaj s predsednikom Medobčinske nogome-
tne zveze Gorenjske Kranj Mihaelom Zrimcem, Janezom 
Sodržnikom iz olimpijskega komiteja in predsedniki klu-
bov prerezal otvoritveni trak in objekt prepustil mladim 

nogometašem, je zbrane nagovoril tudi cerkljanski župan 
Franc Čebulj. Kot je dejal, so vse preostale razpisane ter-
mine razgrabili zainteresirani okoliški rekreativci, tako da 
se za obratovanje objekta ni bati. Dodaja pa, da bodo ob 
dobrem delu z mladimi prednost zagotovo še naprej imeli 
nogometaši.

V Velesovem sodobno pokrito igrišče
Oktobra so namenu predali pokrito igrišče z umetno travo v Velesovem,  
ki velja za enega najsodobnejših tovrstnih objektov pri nas.
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TOMAŽ TOLAR, FOTO: IZTOK MEDJA

Leto 2019 se počasi izteka in v Zavodu 
za turizem Cerklje ocenjujemo, da je 
bilo rezultatsko uspešno. Vsi merlji-
vi kazalniki, ki smo si jih postavili, 
bodo v letu 2019 doseženi. V ospredje 
velja postaviti tri, ki se nam zdijo po-
membnejši. Število nočitev v občini 
Cerklje na Gorenjskem se je po podat-
kih Statističnega urada Republike Slo-
venije v primerjavi z letom 2018 pove-
čalo za šest odstotkov, kar je več, kot 
je povprečje povečanja nočitev v Slo-
veniji. Poleg tega smo občutno poveča-
li število sledilcev Facebook strani. V 
letu 2019 smo pridobili skoraj 3500 no-
vih, seveda na račun digitalnih ogla-
ševalskih akcij tako na slovenskem 
kot tudi na tujih trgih, kar je povzro-
čilo tudi več ogledov naše prenovljene 
spletne strani.
Poleg merljivih ciljev smo uspešno iz-
polnili še dva, dokaj pomembna cilja. 
Uspešno smo izpolnili vseh sto kazal-
nikov, kar je predpogoj za oddajo vloge 
za pridobitev certifikata Slovenia Gre-
en Destination, ki je evropsko priznani 
certifikat za trajnostni razvoj turizma 

v destinaciji, postali pa smo tudi pol-
nopravni član Združenja Kamniško-
Savinjskih Alp. Omeniti velja tudi 
sodelovanje s Kongresnim uradom 
Slovenije in ne nazadnje tudi s Sloven-
sko turistično organizacijo, predvsem 
pri projektih, vezanih na vodilne turi-
stične destinacije v Sloveniji.
Ciljev za naprej nam ne manjka. Tudi 
v prihodnjem letu si bomo prizadeva-

li, da ohranimo pozitiven trend rasti 
nočitev in še večjega števila turistov 
in obiskovalcev ter pestrost dogajanja 
v naši občini.
Ob tej priložnosti bi vas želeli obvesti-
ti, da bo Občina Cerklje v sodelovanju 
s Smučarsko zvezo Slovenije 26. in 27. 
februarja 2020 gostila dve smučarski 
tekmi za evropski pokal v veleslalomu 
za ženske, na Krvavcu. Vabljeni.

Povečanje števila nočitev nad povprečjem
Prizadevanje in trud ponudnikov namestitvenih kapacitet, ponudnikov gostinskih 
in turističnih storitev ter Zavoda za turizem Cerklje sta se tudi letos pokazala v 
dvigu števila nočitev in s tem seveda števila turistov v naši občini.

ALEŠ SENOŽETNIK

Terenska ekipa oddaje Dobro jutro, ki jo pripravljajo na RTV 
Slovenija, je na čelu z voditeljicama Moniko Tavčar in Ma-
rijo Merljak sredi decembra obiskala Cerklje. Uvodno ja-
vljanje je potekalo v Spominskem parku pomembnih mož 
v Cerkljah, kjer so se gledalci seznanili z zgodovino, pa tudi 
življenjem v Cerkljah danes. V Adergasu, od koder so se v 
oddajo javili z dvema vklopoma, pa so se zbrali domala vsi 
predstavniki cerkljanskega kulturnega, športnega in dru-
žabnega življenja in gledalcem širom Slovenije pripravili 
izjemno predstavitev tega, kaj ima občina ponuditi.

Dobro jutro, Cerklje

Voditeljici Marija Merljak in Monika Tavčar ter župan Franc Čebulj
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JANEZ KUHAR

Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki ga obele-
žujemo 21. septembra, so se tudi v Domu Taber v Šmar-
tnem pri Cerkljah na Gorenjskem v četrtek, 19. septembra, 
prvič pridružili akciji Sprehod za spomin. Že nekaj let ga 
za domove po Sloveniji organizira društvo Spominčica. 
Udeleženci sprehoda v Šmartnem so bili razvrščeni v dve 
težavnostni skupini – glede na sposobnostih stanovalcev 
doma. Prvega so se poleg stanovalcev doma udeležili tudi 
zaposleni in osnovnošolci iz Cerkelj in podružnične šole 
v Zalogu pri Cerkljah. Pred začetkom prvega sprehoda sta 
vsem udeležencem povedali veliko o bolezni v. d. direktori-
ca Doma Taber v Šmartnem Martina Martinčič in delovna 
terapevtka Nataša Lavtižar. Demenca je kronična napre-
dujoča možganska bolezen, ki prizadene višje možganske 
funkcije. Z njo se označuje skupek bolezenskih znakov, od 
motenj spomina do zmanjšane sposobnosti orientacije in 
razumevanja. Alzheimerjeva bolezen predstavlja kar se-
demdeset odstotkov vseh oblik demenc. Prva znamenja 
Alzheimerjeve bolezni so pozabljivost, neurejenost, nemir-
nost in motnje v presoji. Najpogostejša oblika se začne po 
65. letu starosti. Redna telesna vadba naj bi bila ključen 

del pri zmanjševanju tveganja za Alzheimerjevo bolezen, 
kajti vadba poveča pretok krvi in kisika ter tako pozitivno 
vpliva na možganske celice. Pogosta je predvsem v razvitih 
deželah zaradi podaljšane življenjske dobe prebivalstva. V 
Sloveniji za demenco boleha okoli 30 tisoč ljudi. V mesecu 
septembru so po vsej Sloveniji potekali številni sprehodi 
za spomin.
Leta 2012 je Mednarodna organizacija za Alzheimerjevo bo-
lezen (ADI) razglasila mesec september kot mesec inten-
zivnega ozaveščanja javnosti o Alzheimerjevi bolezni ter 
zmanjševanja stigme.

Sprehod za spomin
Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve 
bolezni so se tudi v Domu Taber 
pridružili akciji Sprehod za spomin.

Prvič so Sprehod za spomin organizirali tudi v Domu Taber  
v Šmartnem.

MAJA LESAR

Krajevna knjižnica Cerklje je ena od 
podružničnih knjižnic Mestne knji-
žnice Kranj. Svoje prostore ima v Pe-
trovčevi hiši. Je edina podružnična 
knjižnica v dveh nadstropjih in ima 
zato najlepši razgled. Najbolje, da se o 
tem prepričate kar sami. Glede na sla-
be statistične trende, tako po svetu kot 
v Sloveniji, ki kažejo na upadanje obi-
ska splošnih knjižnic, velja za Krajev-
no knjižnico Cerklje ravno nasprotno! 
Število članov v knjižnici se vztrajno 
veča. V primerjavi z letom 2018 se je 
število letos povečalo za 17 odstotkov. 
Prav tako se povečuje izposoja gradi-
va. V zadnjem polletnem obdobju se 
je izposoja gradiva povečala za dob-

ra 1,2 odstotka. Članska izkaznica, ki 
jo dobite ob vpisu v knjižnico, velja v 
vseh naših enotah, tudi v Kranju. Le-
tna članarina znaša 15 evrov, otroci 
do 18. leta starosti uporabljajo knji-
žnico brezplačno, prav tako brezpo-
selne osebe in prejemniki socialne 
in denarne pomoči z ustreznim potr-
dilom. Za študente, dijake in upoko-
jence je članarina nižja, devet evrov. 
Medoddelčna izposoja pomeni, da si 
lahko iz katerekoli enote brezplačno 
naročite knjigo/gradivo in jo prevza-
mete v Cerkljah. Za vračilo gradiva, 
ki ni iz matične knjižnice, v našem 
primeru iz Cerkelj, pa vam zaračuna-
mo simboličnih 0,50 evra. Člani knji-
žnice imajo zagotovljene tudi druge 
storitve, kot so: dostava gradiva na 

dom (starejši, bolni …), rezervacije in 
naročanje gradiva preko telefona ali 
po spletu (Moja knjižnica), dostop do 
brezžičnega omrežja, uporaba raču-
nalnika, vračanje gradiva izven obra-
tovalnega časa (boks pred vhodom v 
pisarno TIC-a) ter izobraževanje za 
uporabo e-virov in knjižnice na spletu 
(E-točka, enkrat mesečno). Miklavž pa 
je knjižnici podaril dva nova bralnika 
za branje e-knjig. Vabljeni k izposoji!
Nakup gradiva poteka v matični knji-
žnici v Kranju in je glede na obseg 
sredstev, ki jih nameni Občina Cerklje, 
premišljen in aktualen. Knjižnica 
Cerklje ima po zadnji inventuri 18.333 
enot knjižnega gradiva. Za izposojo na 
dom imajo člani na voljo tudi 46 raz-
ličnih naslovov revij in časopisov.  

Dnevna soba pod Krvavcem
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JANEZ KUHAR

Gasilci Prostovoljnega gasilskega dru štva (PGD) Cerklje na 
Gorenjskem so ob mesecu požarne varnosti pripravili dan 
odprtih vrat. Letošnja tema je bila »Za požarno varnost v 
večstanovanjskih stavbah skrbimo vsi!«. Pri pripravi in iz-
vedbi dogodka je letos prvič sodelovala Komisija za preven-
tivo Gasilske zveze Cerklje, udeležila pa se ga je tudi ekipa 
Nujne medicinske pomoči (NMP) iz Kranja, ki je prikazala 
posredovaje v primeru srčnega zastoja. Z njimi redno sode-
lujejo cerkljanski prvi posredovalci, kjer je odzivni čas do-
mačih prvih posredovalcev nekaj dragocenih minut krajši.
Gasilci so na ogled postavili vseh pet gasilskih vozil in 
opremo, s katero ob neljubih dogodkih priskočijo na po-
moč. Nad opremo, zaščitnimi oblačili in gasilskimi vozili 
so bili navdušeni tudi najmlajši, ki so se prikazov udeležili 
skupaj s starši. Nad napihljivim gasilskim tovornjakom pa 
je bila navdušena velika množica otrok. Gasilci so prika-
zali posredovanje prvih posredovalcev, temeljne postopke 

oživljanja ter uporabo defibrilatorja. Prikazali so tudi gaše-
nje začetnih požarov in gašenje maščobne eksplozije. Pri-
sotne so opozorili, naj ne gasijo gorečega olja na štedilniku 
z vodo, temveč z vlažno krpo ali pokrovko.

Prikazali delo prvih posredovalcev

JANEZ KUHAR

Rdeči križ Slovenije (RKS), Območno združenje Kranj, je 
pripravilo redno vsakoletno krvodajalsko prireditev, na 
kateri so podelili priznanja in zahvale zaslužnim krvoda-
jalcem in prostovoljcem za njihovo delo. Priznanja sta po-
delila predsednica Rdečega križa Slovenije Vesna Mikuž in 
Janez Frelih, predsednik Območnega združenja Kranj. 
Najvišje priznanje Rdečega križa Slovenije, častni član Ob-
močnega združenja Kranj, je prejel Vid Močnik iz Cerkelj, 
srebrni znak RKS Ante Atlija iz Dvorij, bronasti znak RKS pa 
Milena Burgar s Spodnjega Brnika.
Podelili pa so tudi trideset priznanj krvodajalcem, ki so da-
rovali kri in plazmo več kot petdesetkrat in dosegli okrogle 
številke. Kar 150-krat je daroval kri in plazmo Viktor Erzar 
iz Cerkelj, 50-krat pa je kri in plazmo daroval Štefan Pavec 
iz Šmartna. Vseh prejemnikov priznanj v KORK Cerklje je 
bilo 34.
V občini Cerklje uspešno delujejo tri krajevne organizacije 
Rdečega križa: Zalog, Cerklje in Velesovo. Letos so organi-
zirali dve krvodajalski akciji, ki se jih je udeležilo 279 krvo-
dajalk in krvodajalcev. Krvodajalci iz KORK Cerklje so do 

decembra opravili že več kot tristo odvzemov krvi. Dvakrat 
so za občane pripravili meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola, ki se jih je udeležilo 234 občanov, ter enkrat 
meritve kostne gostote. Teh meritev se je udeležilo 42 ob-
čanov. Te dni pa so za božično-novoletne praznike prosto-
voljci obiskali in obdarili 232 starejših občanov na obmo-
čju, ki ga pokriva KORK Cerklje.

Priznanja krvodajalcem
Kranjsko območno združenje 
Rdečega križa je priznanja podelilo 
tudi zaslužnim krvodajalcem in 
prostovoljcem iz občine Cerklje. 

Viktor Erzar, ki je kri in plazmo daroval stopetdesetkrat, ob njem 
Marjana Jekovec, predsednica komisije za krvodajalstvo, in 
predsednik Območnega združenja Kranj Janez Frelih.
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META MOČNIK, ALJAŽ MAČEK,  
AŽBE GABRIJEL LAUTAR, 6. RAZRED

Na Osnovni šoli Davorina Jenka ver-
jamemo, da v sodobno šolo, kakršna 
želimo biti, spada tudi mednaro-
dno sodelovanje in povezovanje. Da 
bi učencem in učiteljem omogočili 
tudi tovrstno širjenje obzorij, smo se 
priključili dvoletnemu projektu Eras-
mus+, s katerim želimo pri učencih 
spodbujati socialno vključenost in 
razvoj različnih spretnosti na osnovi 
evropske kulturne dediščine. V njem 
sodelujemo s šolami iz Litve, Grčije, 
Italije, Bolgarije in Španije, skupno pa 
bo okrog šestdeset učencev in prav to-
liko učiteljev potovalo na enotedensko 
izmenjavo v eno od omenjenih držav. 
Oktobra smo – ob radodarni pomoči 
Občine Cerklje in staršev – pripravi-
li bogat program za svoje goste. Naši 
učenci so doživetje zapisali takole: 
Prišli so v nedeljo, vsaka država ob 
svojem času. Otroci naše šole smo jih 
na letališču sprejeli in odpeljali na do-
move, kjer smo jih gostili cel teden.

V ponedeljek smo se zbrali pred šolo, 
kjer smo gostom izrekli in zaigrali 
dobrodošlico ter jim podarili majhna 
darilca. V glasbeni učilnici smo nato 
imeli glasbeno delavnico. Evropsko 
himno Oda radosti smo se naučili za-
igrati na orffova glasbila. Potem smo 
imeli mini tečaj slovenščine, kjer so 
se gostje naučili nekaj osnovnih slo-
venskih besed. Zvečer smo imeli skup-
no večerjo s starši, med katero smo si 
ogledali predstavitve knjižnih junakov 
iz posameznih držav. Najboljši se nam 
je zdel Kekec!
V torek smo se že navsezgodaj z avtobu-
som odpeljali do Predjamskega gradu. 
Po vodenju v angleščini smo obiskali še 
Postojnsko jamo. Večini je bil to najlep-
ši del tedna. Popoldan smo v Ljubljani s 
pomočjo mobilne aplikacije spoznavali 
mesto in iskali zaklad. Najboljši zaklad 
je sledil na koncu – sladoled!
V sredo smo imeli folklorno delavnico, 
gostje so lahko prisostvovali našemu 
pouku, na koncu pa smo imeli prire-
ditev, ki smo jo skupaj s cerkljanskimi 
folkloristi pripravili učenci naše šole. 

Predstavili smo nekaj cerkljanske kul-
turne dediščine. Popoldne nas je spre-
jel župan, ki nam je pripravil lep na-
govor in darilca, zvečer pa nas je gostil 
na večerji.
V četrtek smo se v dopoldanskih urah 
odpeljali na ogled Oplenove hiše v 
okolici Bohinja, potem pa smo se z 
ladjico zapeljali po tamkajšnjem je-
zeru. Kosilo smo imeli v Gozdni šoli, 
kjer so nas gostili taborniki, potem pa 
smo se povzpeli še do čudovitega sla-
pa Savica.
V petek smo se peš sprehodili do gra-
du Strmol in si ogledali zanimivo 
no tranjost. Še bolj zanimiva je bila 
notranjost v kavarni … V šoli smo se 
naučili peči jabolčni zavitek, potem 
pa smo imeli slovesno podelitev certi-
fikatov. Popoldne smo preživeli doma 
s svojimi gosti.
V soboto smo se poslavljali od svojih 
gostov, vsi z željami, da se še kdaj sre-
čamo, in vsi zadovoljni, saj nam pro-
jekt omogoča potovanja, spoznavanje 
drugih dežel, predvsem pa novih pri-
jateljev.

Širjenje obzorij
Na Osnovni šoli Davorina Jenka sodelujemo s šolami iz Litve, Grčije, Italije, 
Bolgarije in Španije. Učenci in učitelji bodo odšli na izmenjavo v eno od teh držav.

Na izletu pred Predjamskim gradom
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ALEŠ SENOŽETNIK

Učenci Osnovne šole Davorina Jenka so nedavno pripravili Zim-
ski koncert v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika. »Naj se ob 
lepi glasbi, pesmi, plesu in besedi pogrejejo tudi vaša srca,« so 
zaželeli obiskovalcem. Nastopili so otroci pevske pripravnice 
in otroška pevska zbora iz obeh enot šole ter mladinski pevski 
zbor, šolski orkester, D'best bend, Šolska folklorna skupina, 
tujejezična skupina ter igralci in likovniki. 

Zimski koncert osnovnošolcev
MAJA ZAJC SOBOČAN Z UČENCI

Sredi decembra smo se odpeljali proti Škofji Loki, v zavetišče 
Mačji dol, s polnimi vrečami dobrot za mucke. Tudi mi smo se 
z velikim veseljem družili z mucki iz zavetišča. Gospa Monika 
nam je razložila, kako pomembno je odgovorno skrbeti za male 
živalce, predvsem kadar potrebujejo veterinarsko oskrbo zaradi 
bolezni, poškodb ali drugih težav. Zlasti priporoča pravočasno 
sterilizacijo oz. kastracijo, cepljenje in zaščito proti parazitom. 

V mačjem zavetišču

JANEZ KUHAR

V Kulturnem hramu Ignacija Borštni-
ka v Cerkljah na Gorenjskem je bila 
v četrtek, 21. novembra, slavnostna 
akademija ob 15-letnici Glasbene šole 
Lartko iz Trzina. Pred petnajstimi leti 
je zasebno šolo ustanovila Renata 
Smolnikar s Šenturške Gore, ki jo vodi 
tudi še danes in je ena izmed petnaj-
stih najboljših glasbenih šol v Slove-
niji. 
S programom, s katerim se je uspešno 
predstavilo osemdeset mladih glasbe-
nikov, ki obiskujejo glasbeno šolo v Tr-
zinu, so navdušili polno dvorano Kul-
turnega hrama Ignacija Borštnika v 
Cerkljah. Ravnateljica šole Špela Pod-
goršek je predstavila delovanje šole, na 
kateri delujejo orkester, džezovski in 
narodno-zabavni ansambel, komorne 
skupine in pevski zbor. Predstavil in 
navdušil je tudi zbor dvanajstih učite-
ljev, ki poučujejo na šoli, zaplesali pa 
so tudi mladi plesalci Plesnega kluba 

Šinšin iz Kamnika in učenci Glasbene 
šole Lartko, ki so osvojili številna pri-
znanja na različnih glasbenih tekmo-
vanjih in mednarodnih festivalih. Več 
njihovih učencev je uspešno opravilo 
sprejemni izpit na Konservatoriju za 
glasbo in balet v Ljubljani. Šola uspeš-
no sodeluje z občino Trzin in društvi 
v občini. Ob jubileju so direktorici Re-
nati Smolnikar čestitali številni go-
stje, med njimi župana občine Cerklje 

Franc Čebulj in Trzina Peter Ložar. 
Ob jubileju so prejeli čestitko tudi od 
predsednika vlade Marjana Šarca in 
predsednika Republike Boruta Pahor-
ja. Renati pa se je za zelo uspešno pet-
najstletno delo zahvalila ravnateljica 
Špela Podgoršek s Spominsko knjigo. 
Program so povezovali Domen Valič, 
Mina Globočnik, Neža Kosirnik, Jaka 
in Maks Dolinšek, Maja Vinko in Ric-
cardo Lucerna.

Praznik mladih glasbenikov
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MIRAN SIRC

Že šestdeset let smo davorinci – pevci 
Komornega moškega pevskega zbo-
ra Davorina Jenka iz Cerkelj – eden 
trdnih kulturnih stebrov v občinskem, 
regijskem in celotnem slovenskem 
prostoru. Že šestdeset let ohranjamo 
tradicijo moškega petja in občinstvu 
prinašamo zlasti slovensko pesem. V 
šestdesetih letih je v zboru sodelovalo 
138 pevcev, vodilo ga je osem zborovo-
dij, naštudirali smo 600 pesmi, zapeli 
na 550 nastopih, opravili 2800 vaj ter 
za svoje delo prejeli 120 priznanj, pla-
ket, pohval in spominskih daril.
Pomemben jubilej smo davorinci obe-
ležili s slavnostnim koncertom. Slove-
sno in praznično je bilo v soboto, 30. 
novembra, ob 19. uri v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika v Cerkljah. Pe-
smi so se prepletale s prikazom pestre 
60-letne zgodovine KMoPZ Davorina 
Jenka Cerklje, ki ga je stkal naš prejšnji 
dolgoletni zborovodja Jožef Močnik.
S priznanji smo se zahvalili članom, 
ki jih povezuje ljubezen do lepega zbo-
rovskega petja in so za to pripravljeni 
darovati lep del svojega prostega časa. 
Mija Aleš je našemu zboru izročila 
jubilejni priznanji Zveze kulturnih 
društev Kranj ter Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti. Za več kot pet let 
glasbenega udejstvovanja so iz njenih 
rok bronaste Gallusove značke prejeli: 

Neža Križnar, Boštjan Pavec, Tomaž 
Pintar in Lovro Sirc; srebrno značko 
za več kot 10 let Jurij Podjed in Janez 
Zalokar ter za več kot 15 let prepeva-
nja zlato značko: Janez Ječnik, Urban 
Močnik, Igor Mohar, Igor Sirc, Primož 
Sirc, Jože Uranič in Simon Vošnjak. 
Častne Gallusove značke za več kot 
30 let zborovskega udejstvovanja so 
si prislužili: Jožef Bukovinski, Alojz 
Capuder, Jožef Gašperlin, Miroslav 
Osterman in Tone Šenk. Z namenom 
zahvale za minulo delo in nadaljnje 
spodbude so društvena priznanja in 
zlate značke prejeli: Miran Sirc, Andrej 
Hočevar, Sebastian Mohar, Jože Mar-

tinjak in Jože Teran, priznanje našega 
društva ter častne značke pa: Janez 
Prijatelj, Janez Vreček, Jože Kavčič in 
Tone Zlobko. Predsednik društva An-
drej Hočevar je za zgledna dejanja ter 
trajne dosežke v 60-letnem delovanju 
na kulturno-umetniškem področju 
posebno priznanje KD Davorina Jen-
ka izročil našemu častnemu članu. 
Za mnogoletno vsestransko aktivno 
udejstvovanje ter večkratne vidnejše 
prispevke so plakete našega društva 
prejeli Marjan Pograjc (sočasno tudi 
zlato značko), Alojz Vidmar (skupaj 
s častno značko) ter župan Franc Če-
bulj, ki nam je v nagovoru čestital ob 
lepem jubileju ter našemu zboru zago-
tovil nadaljnjo aktivno podporo.
Kot vedno je bilo naše največje dari-
lo publiki ubrana pesem. Davorinci 
z zborovodkinjo Nežo Križnar smo 
pripravili precej osvežen koncertni 
spored. Prenekatero skladbo smo na 
odru v Cerkljah slišali prvič; pri spletu 
sedmih slovenskih ljudskih pesmi pa 
so se nam pridružili Damijan Močnik, 
ljudski godci Janez Jocif in Volk Folk – 
ter publika.

Šestdeset let davorincev
V šestdesetih letih je v zboru sodelovalo 138 pevcev, vodilo ga je osem zborovodij, 
naštudirali smo šeststo pesmi, zapeli na petsto petdeset nastopih, opravili 2800 
vaj ter za svoje delo prejeli sto dvajset plaket in drugih priznanj.

Šestdesetletnico so člani Komornega moškega pevskega zbora Davorina Jenka 
praznovali v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah. 

Gledališki abonma Nasmejmo se v Borštnikovem hramu Cerklje se bo v drugo polovico 
prevesil z zgodbo o legendi slovenskega smučarja, Roku Petroviču. Biografska drama 
Boštjana Videmška z naslovom Rokova modrina je nastala v Slovenskem mladinskem 
gledališču, režiral pa jo je Matjaž Pograjc. Januarski abonmajski predstavi bodo do 
spomladi sledile še strastna komedija Dve na enega, slovenska različica Broadwayske 
uspešnice The Play That Goes Wrong v prevodu Jureta Ivanušiča in Gorazda Slaka, ter 
glasbena komedija Nune v akciji, v kateri med drugim blestijo Gojmir Lešnjak - Gojc, 
Simona Vodopivec - Franko in Alenka Godec. 

Zgodba o Roku Petroviču
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Jetra imajo pomembno nalogo pri pretvarjanju hrane v 
energijo, ki je nujna za delovanje organizma. Sodelujejo 
pri uravnavanju krvnega sladkorja, izdelujejo veči-
no krvnih beljakovin, skladiščijo vitamine in iz telesa 
odstranjujejo strupe in škodljive snovi. 
Jetra pa vseh teh funkcij ne morejo kakovostno opravljati, 
kadar so preobremenjena; najbolj pogosto takrat že govo-
rimo o zamaščenosti.  

Jetra obremenjujemo s težko, mastno prehrano, prekomer-
nim uživanjem slaščic, alkoholno pijačo pa tudi s stresom. 
Rezultati tega se nam pokažejo kot previsok holesterol, pre-
visok krvni sladkor, previsok krvni tlak in še bi lahko našteva-
li. Simptome pa lahko opazimo tudi sami – od pogostega  
uriniranja, nenehne žeje in lakote, bolečine v predelu 
trebuha, nabiranje maščob okoli trebuha, na zadnjici in 
boku, pridobivanje odvečnih kilogramov, pa do utruje-
nosti, razdražljivosti in nihanj v razpoloženju.
Takrat je nujno, da jetra čimprej razbremenimo s prehrano 
brez sladkih in mastnih jedi ter alkoholnih pijač. Pomaga tudi 
zadostna mera telesne aktivnosti, sam proces pa pospe-
šimo masažo notranjih organov. Z masažno tehniko 
QI NEI ZANG jetra stimuliramo, da le-ta postanejo bolj 
prekrvavljena in jim s tem omogočimo hitrejšo vrnitev 
v normalno delovanje. Simptomi bodo hitreje izginili, vi 
pa boste spet polni energije in prijazni do okolice. 

NUDIMO NOVOLETNI POPUST DO 10% PRI NAKUPU  
DARILNIH BONOV (velja od 18. 12. 2019 do 30. 12. 2019).

Svoj termin masaže si rezervirajte na: 

VAM GRE VSE  
NA JETRA?
Marija SteleJANEZ KUHAR

Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas pod Krvav-
cem je novembra že osmič pripravilo prireditev Družina 
poje. Nastopilo je enajst družin in skupin, skupaj kar 64 
pevcev iz cerkljanske, komendske, kamniške in šenčurske 
občine ter celo iz Ljutomera, prireditev pa sta domiselno 
povezovala Aljaž Ribnikar in Dominik Puškarič. Z ubrani-
mi nastopi so navdušile prav vse družine, ki so prepevale 
ponarodele in stare ljudske pesmi, za kar jih je občinstvo 
nagradilo z dolgim aplavzom. S pevskim večerom ohra-
njajo bogato ljudsko dediščino, obujajo spomine na življe-
nje preteklih rodov, ki je bilo vedno povezano s pesmijo, 
obenem pa poskrbijo za veselo druženje vaščanov vseh 
generacij. Korenine ljudskega petja segajo daleč nazaj do 
naših dedkov in babic, ljudje so si nekoč trdo kmečko živ-
ljenje lajšali s petjem. Najprej sta nastopili družini Beznec 
iz Ljutomera in Vreček z Zgornjega Brnika. Prvič so se z 
družinskim ansamblom Osterman predstavile družine 
Poljanšek, Osterman, Razboršek in Kern z Luž. Ubrano 
so zapele tudi družine Rozman iz Praprotne Police, dru-
žina Maček iz Adergasa, Kremžarjeva dekleta iz Šenčurja 
in Vranje Peči nad Kamnikom, Brigita Plevel in Damijana 
Božič Močnik ter družina Zarnik iz Šenčurja. Nastopile so 
tudi sestre Stanka, Marija in Lučka, po rodu iz Spodnjih 
Dupelj, s harmoniko pa jih je spremljal Lučkin mož Janez. 
S petjem so navdušili tudi Skadolski fantje, ki prihajajo 
iz treh vasi. »Ponovno se je izkazalo, da glasba in pesmi 
združujejo, zato bomo tovrstne prireditve nadaljevali tudi 
v prihodnje,« je ob koncu večera dejala Angelca Maček, ki 
je pripravila in režirala prireditev Družina poje. Vse so-
delujoče družine so prejele darilo, ročno izdelano leseno 
posodo in s sadjem, ki jo je izdelal Ciril Grilc s Tratarjeve 
kmetije na Trati.

V Adergasu so  
prepevale družine

Na vseh osmih prireditvah je prepevala družina Vreček z 
Zgornjega Brnika.
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4207 Cer klje, tel.: 04/252 13 21

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

Cirles d.o.o., Tupaliče 21, 4205 Preddvor
Ciril 041 629 415, Klemen 041 422 067  

info@cirles.si

 trgovina z lesom
 ročna in strojna sečnja

 žično in traktorsko  
spravilo lesa

 prevozi lesa in  
gradbene mehanizacije
 priprava drv in biomase

  sanacija in  
nega gozdov

 izkopi in gradnja  
gozdnih poti

Želimo vam  
lepe božične in  

novoletne praznike  
ter zdravja in  

poslovnih uspehov  
v novem letu 2020.

Kolektiv Cirlesa

Kulturno društvo Folklora Cerklje organizira Koledovanje na parkirišču pred cerkvijo v 
centru Cerkelj. V goste bodo prišli Koledniki – Kranjski furmani AFS Ozara iz Kranja. Ob 
prepevanju ljudskih koledniških pesmi in ob ljudski glasbi godcev nam bodo obudili 
stari običaj koledovanje ter voščili sreče in zdravja v novem letu. Začetek bo v četrtek, 
26. decembra, ob 16.30.

Koledovanje v Cerkljah

MAJDA BIZJAK

Kulturno društvo Folklora Cerklje prireja vsako leto spomladi in jeseni literarni večer z 
različnimi vsebinami. V torek, 3. decembra, smo predstavili avtorska dela svojih čla-
nov z gosti pod naslovom Sadovi življenja. Branko Lipar nas je s črtico Med jelšami 
in vrbami od Save do morja popeljal s spomini iz mladosti na potok Močnik, Branko 
Šmid pa je v zanimivi črtici  Najlepše počitnice obudil spomin na svojo mladost ob 
starih starših na Dolenjskem. Tina Primožič je večer popestrila z zgodbicami Smeh 
v šolskih klopeh, Ivan Kropivnik, Jožica Debelak in Majda Bizjak pa so predstavili po 
nekaj del iz svoje poezije. Da je bil večer pester in razgiban, so z glasbo in petjem pos-
krbeli Franci Urbanec, Lovro Plevel, Jožica Šmid, Miro Basarac ter godca Frane Marko 
in Matija Koritnik. S pesmijo Vso srečo ti želim je bil obujen tudi spomin na obletnico 
rojstva našega velikana poezije dr. Franceta Prešerna.

Sadovi življenja cerkljanskih folkloristov

JANEZ KUHAR

V dvorani KUD Pod lipo Adergas so 
pred časom odprli razstavo ročnih del 
Karoline Bidar iz Adergasa in Jožice 
Mlakar iz Velesovega, ki so jo s kraj-
šim kulturnim programom popestrili 
člani društva. Obe sta članici skupi-
ne Rožce z Zgornjega Brnika, Društva 
upokojencev Cerklje, kjer svoje znanje 
razširjata pod mentorstvom Marine 
Marko. Na ogled je bilo kar 148 ročnih 
del v različnih tehnikah, med vsemi 
pa so kraljevali rišeljeji, ki sta jih po-
pestrili s tehnikami vezenja in križci, 
ki so jih uporabljale že naše babice. Na 
ogled so bili tudi številni prti, zavese 
in prtički različnih velikosti za koša-
re. V dvorani sta na oder postavili tudi 
pregrinjali za posteljo, stari že skoraj 
sto let, in tudi lepo izdelane zavese za 
spalnico in prte za steno. Jožica se je 
z ročnimi deli prvič srečala v osnovni 

šoli, pred šestimi leti pa se je po smrti 
moža pridružila skupini Rožce na 
Zgornjem Brniku. V tem času je ustva-
rila veliko ročnih del, kar pričajo tudi 
polne mize razstavljenih izdelkov v 
dvorani. Razstavljena dela Jožice pre-
poznamo po živopisanih prtičkih, za 
izdelavo enega prta pa je porabila tudi 
do dvesto ur. Karolino pa zaznamuje 
elegantna belina. 

Ročna dela Karoline Bidar  
in Jožice Mlakar
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servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s. p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

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

Podjetniki, obrtniki in  
društva, ki se predstavljamo  

v reviji Cerklje pod Krvavcem,  
vam želimo  

vesele praznike ter srečno  
in zdravja polno leto  

2020!

IRENA ZAJEC

Čeprav me ni bilo zraven, se mi zdi, da je bilo včasih de-
cember veliko lažje preživeti kot danes. Seveda nimam v 
mislih obilice dobrot in dobrin, ki jih je danes neprimerlji-
vo več, kot jih je imel še tako bogat človek pred slabim sto-
letjem. Življenje pa je bilo gotovo bolj umirjeno. Zunaj sta 
bila mraz in sneg, dan je bil kratek, kmečka dela so bila 
pod streho, vsi so se »gnetli« skupaj v enem prostoru in 
večina si je to znala narediti prijetno: pletli so, peli, si pri-
povedovali zgodbe, molili in se šli kakšno preprosto igro, 
da je čas hitreje minil. V adventu, ki v slovenščini pomeni 
»prihaja«, so znali čakati in pričakovati praznik, svetlo-
bo, tistega, ki prihaja. Jožef in noseča Marija na osličku 
sta prihajala vedno bližje. Ko sta na sveti večer prišla v 
njihov Betlehem, ko sta se z novorojenim Jezusom »gnet-
la« v majhnem hlevu skupaj s pastirji in živino, so ljudje 
prižgali bakle, se prijeli pod roke in peš odšli k polnočnici.
Danes pa je december pravo nasprotje. Ko se list na kole-
darju obrne na december, se začne tek na kratke in dolge 
proge. Nakupujemo darila, prisotni smo na vseh mogočih 
sejmih, službenih zabavah, obiskujemo čudovita mesta, 
pospravljamo in okrašujemo domove, zvečer pa nam tele-
fon mimogrede vzame še eno, dve, tri ure. Advent je prav 
toliko dolg, kot je bil pred sto leti, vendar danes nimamo 
časa za skrivnostno pričakovanje. Čakanje res ne sodi v 
sodobni svet. Samo pomislimo, kako zoprna je vrsta pred 
blagajno. Prav tako skoraj ni več teme, v katero bi pos-
topoma prihajalo vedno več luči. Že novembra se prižge 
na tisoče in tisoče lučk. Komaj nam uspe nakupiti najbolj 
nujne stvari in se udeležiti vseh dogodkov, je tu božič, ko 
se le malo ustavimo, in še preden zadihamo, je že konec 
leta, začetek novega in nadaljevanje dnevne rutine.
V tem času, ko imamo tako veliko ponudbe, je nujno na-
rediti izbor. Tako kot pri hrani ni dobro, da pojemo vse, 
kar vidimo, prav tako ni dobro, da naredimo vse, kar nam 
narekuje današnji tempo življenja.
Vsaj med prazniki izbirajmo stvari, ki nas povezujejo. Pot-
rudimo se biti ljudje, na katere naši bližnji lahko računajo, 
ljudje, ki znajo praznovati, kot so praznovali naši predni-
ki: poskusimo, kako prijetno se je »gnesti« v istem prosto-
ru, čakati, pričakovati, plesti nogavice, peti, pripovedovati 
in poslušati zgodbe, moliti, igrati Človek ne jezi se, prijeti 
se pod roke in iti peš k polnočnici … Dandanašnji tega ne 
bomo delali zato, da bi čas hitreje minil, ampak zato, da 
bi čas ujeli, ga ustavili, podarili drugim, se povezali med 
seboj, prijeli pod roko in šli skupaj v naslednje leto.
Na DMC smo bili v letu 2019 veseli vsakega, ki se je »gne-
tel« v naših prostorih. Tudi v letu 2020 na široko odpiramo 
vrata in vas vabimo k nam. 

Za praznike se je lepo 
»gnesti« na kupu



December 2019 / številka 1

16 | POGOVOR

MATEJA RANT

Že ob razglasitvi rezultatov je priznal, 
da je sicer imel nekje v podzavesti, da 
bi želel postati zlati maturant, saj je 
vse štiri letnike na Gimnaziji Kranj iz-
delal z odliko. Kljub temu pa si po nje-
govih besedah ni upal zares pomisliti, 
da bi mu uspelo zbrati vse točke. »Ker 
se mora v tem primeru 'poklopiti' res 
veliko stvari – malo je odvisno tudi od 
sreče, predvsem pa je potrebnega ve-
liko učenja,« je pojasnil in dodal, da 
se je največ učil za izpit iz zgodovine, 
ker je bilo treba predelati res obsežno 
snov, še najmanj pa za matematiko in 
kemijo, kjer je tako kot pri angleščini 
pomembno predvsem razumevanje.
• Kako danes z nekaj časovne dis-
tance gledate na ta izjemen rezultat 
pri maturi?
Takoj ko sem izvedel za rezultat, sem bil 
čisto iz sebe in se res v bistvu nisem čis-
to dobro zavedal, kaj sem dosegel. Res-

nično nisem pričakoval, da bom zbral 
vse možne točke, komaj sem vedel, da 
sploh obstajajo diamantni maturanti. 
Tako da me je kar šokiralo, seveda v 
pozitivnem smislu. Sčasoma pa sem se 
potem bolj začel zavedati, sploh ko so 
mi številni izrekali čestitke, ko so izve-
deli za moj uspeh tudi prek Gorenjske-
ga glasa in drugih medijev. Potem sem 
tudi sam začel drugače gledati na to.
• Kako torej zdaj doživljate ta us-
peh?
Predvsem se zavedam, da sem v to 
vložil veliko truda in je bilo nekako 
pričakovano, da bi bil lahko vsaj zlati 
maturant. Tudi drugi so to pričakovali 
od mene.
• Verjetno tudi na podlagi vaših 
preteklih dosežkov v šoli? 
Večinoma sem imel povprečje 5,0, 
udeleževal sem se tudi veliko tekmo-
vanj, kjer sem dosegal tudi zlata pri-
znanja, predvsem na tekmovanjih za 
Cankarjevo priznanje. 
• Kdo vas je spodbujal, da ste se 
udeleževali tekmovanj? 
Odločitev o udeležbi na tekmovanjih 
je prepuščena dijaku samemu. Ne-

katerih tekmovanj sem se udeleže-
val vsako leto, recimo za Cankarjevo 
ali Vegovo priznanje, pa tekmovanj iz 
zgodovine in kemije, ker so mi bila res 
všeč. Malce je pripomogla tudi tekmo-
valnost med sošolci, a to je bilo dru-
gotnega pomena, predvsem sem želel 
samemu sebi dokazati, da zmorem 
doseči dober rezultat.
• Ali naše šole ponujajo dovolj spod-
budno okolje za mlade, ki bi radi do-
segli tudi kaj več od dobrih ocen v šoli?
V Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje 
so učitelji zelo spodbujali, da smo se ob 
rednem pouku udejstvovali tudi obšol-
skih dejavnosti, kot je recimo pevski 
zbor, zelo so se potrudili, da so nas prip-
ravili na razna tekmovanja. Zato imam 
na osnovno šolo zelo lepe spomine.
• Sami ste obiskovali tudi Glasbeno 
šolo Kranj. Je tudi ukvarjanje z glas-
bo, v vašem primeru igranje klavir-
ja, pripomoglo k boljšemu uspehu še 
na drugih področjih?
Zagotovo, dokazano je namreč, da 
so tisti, ki obiskujejo glasbeno šolo, 
uspešnejši tudi v redni šoli. Predvsem 
se naučiš organizirati čas, z glasbo se 

Bodoči pravnik, ki tudi piše pesmi
Med osmimi slovenskimi dijaki, ki jim je letos pri spomladanskem roku splošne 
mature uspelo zbrati vse možne točke in so torej postali diamantni maturanti,  
je bil tudi Jan Krajnik iz Cerkelj.

Jan Krajnik / Foto: Tina Dokl

Na sprejemu pri predsedniku države 
Borutu Pahorju za diamantne maturante 
na Brdu / Foto: osebni arhiv
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sprostiš, obenem pa treniraš možgane. Vse to se potem od-
razi pri splošnem uspehu v šoli.
• Predvidevam, da ste bili tudi navdušen bralec, glede 
na to, da ste se s takim navdušenjem udeleževali tekmo-
vanj za Cankarjevo priznanje. Verjetno je tudi to ena od 
stvari, ki pripomore k uspehu še na drugih področjih?
Najbrž res, saj ne samo, da si na ta način širiš besedišče, 
ampak ti to odpira nova obzorja. 
• Kakšni so vaši spomini na gimnazijsko obdobje?
Zelo lepi, gimnazija je bila zame čudovita izkušnja, saj 
smo se s sošolci zelo dobro razumeli, prav tako s profesorji. 
Z nekaterimi smo bili na koncu že v skoraj prijateljskih od-
nosih, sploh z našo razredničarko Tino Lušina Basaj. Tudi 
ostali profesorji so bili zelo v redu, saj so nas veliko naučili, 
podobno kot v osnovni šoli pa so tudi v gimnaziji velik po-
udarek namenjali obšolskim dejavnostim. 
• Kako pa se spominjate priprav na maturo, je bilo zelo 
naporno?
Profesorji so se vse šolsko leto zelo trudili, da bi delali spro-
ti, tako da sem se že na ta način veliko naučil. V tednih 
pred maturo pa je bilo kljub temu zelo intenzivno, takrat 
sem se res pripravljal po cele dneve. 
• Odločili ste se za študij prava. Verjetno se vam zdaj 
tudi pri študiju obrestuje, da ste se navadili delati sproti, 
saj je v primerjavi s srednjo šolo na fakulteti treba obde-
lati res ogromne količine snovi?
Zagotovo, na pravu je sploh pomembno, da si navajen 
sprotnega dela, saj je snovi res veliko; če malo 'zaspiš', zelo 
težko spet prideš nazaj v stik s snovjo. Zadnjič sem bil čisto 
presenečen, ko sem odprl neko knjigo in ugotovil, da smo 
predelali že tristo strani.
• Glede na to, da ste kolebali tudi med študijem medi-
cine in kemije – ste danes prepričani, da je bilo pravo 
prava izbira za vas?
Zelo vesel sem, da sem se odločil za pravo. Kemija mi je 
kot predmet zelo všeč, a si sebe ne predstavljam pri delu v 
laboratoriju, pri medicini pa sem si premislil zaradi težav, 
s katerimi se sooča naš zdravstveni sistem. Pravo mi je res 
všeč, ker dobiš široko vedenje, saj združuje veliko različnih 
znanj. Lahko razviješ celosten pogled na svet, ko se poglo-
biš v to, kako deluje sistem okrog nas.
• Spremljate tudi politiko? 
Zanima me, kaj se dogaja tako v naši državi kot po svetu. 
Na podlagi tega oblikujem svoje mnenje o zadevah, ki me 
zanimajo.
• Se vam zdi pomembno, da se tudi mladi zavedate, kaj 
se dogaja okrog vas, in mogoče tudi aktivno sodelujete v 
političnem življenju prek udeležbe na volitvah? 
Pomembno se mi zdi, da si razgledan in da razumeš, kaj se do-
gaja. Sploh v Sloveniji, kjer je vsak glas še toliko pomembnejši, 
ker smo majhni. Sam sem se imel priložnost udeležiti že treh 
volitev – državnozborskih, lokalnih in evropskih. Opažam pa, 
da mnoge moje vrstnike to ne zanima, niti ne poznajo razmer 
v Sloveniji. Komaj vedo, katere stranke imamo pri nas.
• Kako ste izkoristili čas po maturi oziroma najdaljše 
počitnice, ki so bile pred vami?

Precej časa sem preživel na morju, tako z družino kot s 
prijatelji. Prek Gimnazije Kranj sem se prvi teden sep-
tembra udeležil tudi ekskurzije na Danskem, ki jo vsako 
leto organizira Društvo slovensko-danskega prijateljstva. 
V dveh tamkajšnjih šolah smo pripravili slovenski večer s 
predstavitvijo Slovenije in njenih kulinaričnih posebnosti. 
Na Danskem smo preživeli dober teden, tako da smo si lah-
ko ogledali tudi tamkajšnje znamenitosti in glavno mesto 
København. Kopali smo se v Severnem morju – čeprav je 
zelo mrzlo, se valovom ne moreš upreti – in se »povzpeli« 
na njihovo najvišjo goro. Povzpeli v narekovajih, saj leži na 
dvesto metrih nadmorske višine. 
• S kranjske gimnazije sta se ekskurzije udeležila dva 
dijaka – kako so vas izbrali?
V Gimnaziji Kranj vsako leto izberejo dva uspešna dijaka 
četrtega letnika, ki sta po mnenju predlagateljev tudi ve-
liko prispevala k ugledu šole. Po drugih šolah pa izbirajo 
tudi po drugačnih kriterijih.
• Ste v preteklih treh mesecih že imeli priložnost dobro 
spoznati študij na ljubljanski pravni fakulteti?
Vstop na fakulteto se mi je zdel vsekakor lažji kot v gim-
nazijo, saj sem se enkrat že moral navaditi na spremembo 
okolja in je bilo zato prilagajanje zdaj enostavnejše. Zelo 

so mi všeč predavanja, sploh rimsko in ustavno pravo me 
zelo zanimata, pa tudi ekonomija. To je še vsaj približno 
moja zadnja vez z matematiko, kar mi je kar malo žal. 
Sicer pa mi študij zelo ustreza.
• Vam ob tako intenzivnem študiju še ostane čas tudi 
za igranje klavirja, pisanje pesmi in druge stvari, ki vas 
veselijo?
Si kar vzamem čas za to. Eno od svojih pesmi z naslovom 
How will I live oziroma v prevodu Kako bom živel sem 
predstavil tudi na nedavnem koncertu, ki smo ga imeli na 
pravni fakulteti, sam sem jo tudi zapel in zaigral na klavir. 
V njej sem opisal spomine na gimnazijo, prijatelje ... 

Z ekskurzije na Danskem / Foto: osebni arhiv
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BOŽO JANEŽ

Območni odbor Združenja borcev za 
vrednote NOB Kranj Cerklje na Go-
renjskem je v začetku oktobra izvedel 
spominsko slovesnost v počastitev 
padlim in umorjenim pri Dobovško-
vih v Sidražu: ustreljenega partizana 
– namestnika komandanta brigade 
Franca Lebarja - Jude in padlih borcev 
Šlandrove brigade ob spopadu s četni-
ki in domobranci v Lahovčah. Prisotne 
je pozdravil vnuk umorjenega Mihae-
la Ivan Dobovšek. Na spominski slo-
vesnosti so bili prisotni praporščaki s 
prapori Združenja borcev za vrednote 

NOB in Združenja veteranov vojne za 
Slovenijo. Pripravili so tudi bogat kul-
turni program, v katerem so z recita-
cijami nastopili učenci Osnovne šole 
Davorina Jenka Cerklje Eva Jagodic, 
Manca Petek, Žana Mohorič, Jerca 
Mohorič, Jera Šmajc ter brata Samo in 
Urban Frantar Erzar z mentorjem uči-
teljem Boštjanom Kerncem in harmo-
nikarjem Darkom Kovačem. Prav tako 
oktobra je delegacija cerkljanskega 
območnega odbora pri Bolkovi hiši po-
ložila venec v spomin na ustreljenega 
Franca Lebarja - Juda in se poklonili 
padlim borcem Šlandrove brigade ob 
obeležju v Lahovčah.

Poklon padlim na Sidražu

ALEŠ SENOŽETNIK

Pri Avtohiši Jenko v Praprotni Polici so nedavno namestili električ-
no polnilnico za polnjenje električnih vozil. Gre za prvo tovrstno 
pridobitev na območju občine, ki ne stoji na območju brniškega 
letališča. Podjetje, ki je letos drugič prejelo naziv serviserja leta, 
ki ga podeljuje Citroën, tako stopa v korak s časom, saj v prihod-
njih letih pričakujejo porast števila tovrstnih vozil. Kot so nam 
sporočili iz podjetja, je v polnilnici možno polniti dve vozili, cene 
pa bodo konkurenčne preostalim ponudnikom tovrstnih storitev.

Električna polnilnica 

MARIA MIA GRILLC

Na povabilo mlade kmetice iz leta 2008 
Marie Mie Grillc je mlada kmetica lanske-
ga leta Marjeta Šteharnik izvedla delav-
nico izdelovanja mesne torte za članice 
društva Gorenjski nagelj. Prikazala nam 
je, kako domače mesnine gostu ponuditi 
na inovativen način. Delavnice se je ude-
ležilo kar 26 članic. 

Delavnica izdelovanja 
mesne torte

ALEŠ SENOŽETNIK

V Velesovem sta nedavno zaživela Frizerski studio S stil in Kozme-
tični salon Zvezdica. Za moderne pričeske poskrbi Silva Podrep-
šek, za pedikuro, manikuro in ostalo pa Urška Vidmar. Kot nam je 
povedala Silva Podrepšek (na fotografiji), ki sicer prihaja prav iz 
Velesovega, je odločitev za odprtje salonov, med drugim spod-
budilo tudi dejstvo, da v vasi in okolici tovrstnih storitev doslej 
ni bilo. Domačini in okoliški prebivalci so novost menda odlično 
sprejeli.

Frizerstvo in kozmetični salon 
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STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
w w w.bc-naklo.si 

ZELENA SLOVENIJA SKOZI OČI GOSTUJOČIH DIJAKOV
Podjetnost med mladimi
Začetek oktobra 2019 smo dijaki biotehniške gimnazije 
BC Naklo v okviru mednarodnega Erasmus+ projekta Skil-
ls4life gostili dijake iz belgijske in nemške srednje šole na 
zadnji mobilnosti. Tema projekta je iskanje spretnosti oz. 
veščin za aktualne poklice prihodnosti. Na šolo smo po-
vabili start-up podjetnike, ki so nam pripovedovali o svojih 
začetkih na področju podjetništva in o svoji poti do uspeha 
oz. ovirah, na katere so naleteli. Obiskali smo ljubljanski 
start-up inkubator in goste odpeljali na ogled Ljubljane. 

Mobilnosti sva se udeležili prvič in za naju je bila to zelo 
pozitivna izkušnja. Ugotovili sva, da smo lahko ponosni 
na svojo domovino in lepote, ki nam jih nudi. 

Miša Rozman in Klara Markelj,  
dijakinji biotehniške gimnazije BC Naklo

PRISRČNO VABLJENI NA INFORMATIVNE DNEVE  
BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

petek, 14. 2. 2020, ob 9.00 in 15.00 Srednja šola in Izobraževanje 
odraslih; ob 17.00 Višja strokovna šola

sobota, 15. 2. 2020, ob 9.00 Srednja šola in Izobraževanje  
odraslih; ob 11.00 Višja strokovna šola

marec 2020, termini za  
En dan dijak na Srednji šoli in gimnaziji BC Naklo

w w w.bc-naklo.si 

Dijaki in mentorji, študentje in predavatelji  
vas bodo popeljali skozi šolske prostore, delavnice in 

vam predstavili izobraževalne programe: 

SREDNJE ŠOLE: VIŠJE STROKOVNE ŠOLE: IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
- Strokovna gimnazija - Hortikultura V vse izobraževalne programe 
- Živilstvo in prehrana - Upravljanje podeželja se lahko vpišete tudi odrasli. 
- Kmetijstvo    in krajine Izvajamo številne aktualne in 
- Hortikultura  - Naravovarstvo praktično naravnane TEČAJE 
- Naravovarstvo (redni in izredni študij) ter STROKOVNE SEMINARJE.  

SAMO LESJAK

V Črnomlju je potekalo že 41. tekmovanje Glas mladih, ki 
spodbuja glasbeno ustvarjalnost, obenem pa prispeva k 
prepoznavnosti še neuveljavljenih glasbenih skupin in 
jim daje dodaten zagon za nadaljnje ustvarjanje. Glasove 
je prispevalo občinstvo pa tudi strokovna komisija v se-
stavi Tina Marinšek, Anika Horvat, Miha Guštin - Gušti, 
Bort Ross ter Rudi Vlašič. Zmagovalci bendovskega glasa 
mladih so z avtorsko skladbo S teboj postali Posebni Go-
stje, zasedba iz Cerkelj, ki so si z zmago prislužili nastop 
na glasbenem festivalu Castle Kolpa, ki bo julija prihod-
nje leto v kraju Fara v občini Kostel. Posebni Gostje so tako 
prva uradna glasbena skupina, ki bo nastopila na festiva-
lu. Njihova konkurenca na Glasu mladih so bili drugouvr-
ščeni Before Time iz Kamnika, tretji DeBeat iz Šentjerneja 
in četrti M8s iz Moravč.
Zasedbo Posebni gostje sestavljajo kitarist in vokalist 
Benjamin Burgar, kitarist Tilen Stenovec, basist Aleš 

Gerkman ter bobnar in tolkalist Klemen Jelenc. Pred 
kratkim so v svoje vrste sprejeli tudi odličnega kitarista 
Mateja Nagliča z Bele pri Preddvoru.

Posebni gostje zmagovalci Glasa mladih
Na festivalu Glas mladih je navdušila zasedba iz Cerkelj Posebni gostje,  
ki si je z zmago prislužila nastop na festivalu Castle Kolpa.

Posebni Gostje so navdušili na tradicionalnem tekmovanju.  
/ Foto: arhiv prireditve (Uroš Novina)

Sodelavci BC Naklo vam želimo lepe praznike. 
Naj bo leto, ki prihaja, polno  
radovednosti in vedoželjnosti. SREČNO
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Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

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

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

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

JANEZ KUHAR

V nedeljo, 8. decembra, na praznik Brezmadežne, so v Cerkljah 
na Gorenjskem slovesno blagoslovili obnovljeno starodavno Šte-
fkovo znamenje. Znamenje je blagoslovil cerkljanski župnik mag. 
Jernej Marenk. Kovinsko ohišje, ki kljubuje vsem vremenskim raz-
meram in v katerem je Marijin kip, je izdelal umetnostni kovač iz 
Krope. Znamenje stoji na križišču poljskih poti na zahodni strani 
Cerkelj. Letos je bilo večkrat poškodovano. Zadnja poškodba je 
bila tako huda, da je bilo treba zamenjati pokončni nosilni drog. 
Za temeljito obnovo celotnega znamenja so poskrbeli sedanji 
lastniki, Praprotnikovi, po domače Hariževi iz Dvorij, ki vzorno 
skrbijo sedaj za znamenje. Čeprav Štefkove domačije že dolgo ni 
več, pa bo njihov spomin še dolgo živel po zaslugi Štefkovega 
znamenja in po zaslugi sedanjih lastnikov zemljišča.

Blagoslovili Štefkovo znamenje

V spomin 

Janezu Vertniku
List za listom,                            
dan na dan, 
nihče ne ve, 
kdaj obrnjena                    
bo zadnja stran ...

Globoko nas je pretresla vest, da je prav on, dragi naš 
Janko, obrnil zadnji list v knjigi življenja. Komaj smo 
začeli dojemati, da mogoče pa res ne bo mogel več ple-
sati z nami, že nas je doletelo dokončno slovo. Pa tako 
smo ga bili veseli, ko se nam je pred petimi leti pridružil 
poln elana in neomajne volje za učenje. Kmalu je usvojil 
vse folklorne splete in s plesalko Milko sta bila usklajen, 
poskočen par. Ob njegovem vrisku se nam je mnogokrat 
prikradel nasmeh na naše včasih preveč zaskrbljene ob-
raze. Njegovo slovo je v našem društvu pustilo globoko 
vrzel, ki jo bo težko zapolniti. 
Ostal bo z nami v lepem spominu na naše skupne čase.
Hvaležni smo zanje.

Njegovi prijatelji folkloristi

www.pogrebnik.si
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Vsem bralkam in bralcem nove revije Cerklje pod Krvavcem  
voščimo mirne praznike in vso srečo v prihajajočem letu.

JANEZ KUHAR

V Šmartnem pri Cerkljah so v nedeljo, 29. septembra, slo-
vesno blagoslovili obnovljen zvonik podružnične cerkve 
sv. Martina. Obnovljeni zvonik je blagoslovil upokojeni 
nadškof msgr. Alojz Uran, ki je tudi daroval sveto mašo 
ob somaševanju cerkljanskega župnika mag. Jerneja Ma-
renka. Slovesnost so polepšali pevci iz Šmartnega, Poženi-
ka in Glinj, pritrkovalci in številne narodne noše. Sedanja 
cerkev sv. Martina je bila posvečena leta 1742, pred tem pa 
je na tem mestu stala že cerkev v rimskih časih. Dve leti 
bo minilo, ko je tik pred darovanjem svete maše odpadel 
del simsa nad glavnim vhodom. Na pobudo cerkljanskega 
župnika mag. Jerneja Marenka so ustanovili gradbeni od-
bor in si skupaj s projektantom ogledali cerkev ter ugoto-
vili, da je treba cerkev obnoviti, najprej pa 42 metrov visoki 
zvonik. K obnovi sta bila povabljena projektantsko podjetje 
Sora inženiring in nadzornica Meri Lavrič, obnovitvena 
dela pa sta izvedla: krovsko-kleparska dela Simon Sodnik 
iz Zaloga in gradbena dela Roman Čebulj iz Pšenične Poli-
ce. Obnovitvena dela so začeli sredi leta 2018, zaključena 
pa so bila letos konec poletja. Kot je povedal Franci Čebulj, 
je bila sanacija obsežnejša in zahtevnejša od prvotno načr-
tovane. Izvedli so ojačitev ostrešja zvonika, popravilo kri-
tine, zamenjavo pocinkane pločevine za bakreno, sanacijo 
lesenega ostrešja, obnovo nadstreška pred cerkvijo, omet 

in pleskanje zvonika z delom ladje. V nedeljo je zvonik za-
sijal v lepši in varnejši podobi. Gradbeni odbor je skupaj z 
župnikom mag. Jernejem Marenkom izrekel posebno zah-
valo županu občine Cerklje na Gorenjskem Francu Čebulju 
in članom občinskega sveta za donacijo in da so cerkev v 
Šmartnem razglasili za kulturni spomenik lokalnega po-
mena. Zahvalili so se tudi vsem krajanom vasi Šmartno, 
Poženik in Glinje. O obnovljenem zvoniku v podružnični 
cerkvi sv. Martina v Šmartnem pri Cerkljah pa je upoko-
jeni nadškof msgr. Alojz Uran dejal: »To je znamenje, da 
so ljudje še zelo odgovorni in vedo, da je verska dediščina 
najdragocenejša slovenska kulturna dediščina in da jo je 
treba ohranjati, zato radi sodelujejo pri takih obnovitvenih 
delih. Zato iskrene čestitke cerkljanskemu župniku mag. 
Jerneju Marenku skupaj s krajani Šmartnega, Poženika in 
Glinj in županom Francem Čebuljem, ki tudi sodeluje in 
pomaga pri teh obnovitvah, da bi mogli to miselnost ohra-
njati tudi za prihodnje.«

Blagoslovili obnovljeni 
zvonik
Obnovljeni zvonik cerkve sv. Martina 
v Šmartnem je blagoslovil upokojeni 
nadškof msgr. Alojz Uran.

Na sliki člani gradbenega odbora z upokojenim nadškofom 
msgr. Alojzijem Uranom, župnikom mag. Jernejem Marenkom, 
županom Francem Čebuljem in nadzornico Meri Lavrič
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Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2019!

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

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

www.pod-kostanji.com

DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–23.00, sobota  
12.00–23.00, nedelja 12.00–22.00

 

Vsem bralkam in bralcem  
revije Cerklje pod Krvavcem  
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praznike.
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DANIELA MOČNIK

Člani Kluba Liberius smo se pridru-
žili evropski bralni kampanji Evropa 
bere (EURead), katere namen je dvig 
zavesti pomembnosti izobraževanja 
in pismenosti. Z minuto molka smo 
počastili žrtve vseh vojn na svetu in se 
spomnili tistih, ki so z delom in držo 
dokazali, da je lepo biti Slovenec. 
Slovensko je ustvarjal tudi rojak iz 
Stiške vasi Ivan Železnikar, čigar lite-
rarni opus smo odkrivali ob njegovi 180. 
obletnici rojstva. S Slikami samostan-
skega vrta smo se spomnili pisateljice 
in kulturne ustvarjalke Anite Hudl.
S slavnostno akademijo Sto let po 
Borštniku smo počastili življenje in 
delo Ignacija Borštnika, prvega slo-
venskega poklicnega igralca. Kulturni 
program so sooblikovali dr. Rok An-
dres, Saša Pavček, Tina Primožič in 
Jože Jerič, Ana Jagodic Dolžan, Gašper 
Jereb, Šenturški oktet, Klara Gantar 
in učenci OŠ Davorina Jenka Cerklje. 
Oder je z likovno opremo obogatila sli-
karka Irena Gayatri Horvat.
Ob Dnevih evropske kulturne dediš-
čine smo v Hribarjevi vili predstavili 

študijski krožek, v katerem so imeli 
glavno vlogo Ivan Železnikar, Ignacij 
Borštnik ob soprogi Zofiji Zvonarje-
vi, prav tako poklicni igralki, Josip 
Murn in Janez Močnik. Z zvoki citer 
je program dopolnjevala Slavica Bi-
derman.
S Pošto Slovenije in Društvom zbira-
teljev Sciurus v njegovi rojstni hiši 
postavili filatelistično razstavo Kaj po-
meni biti igralec avtorice Staše Prah, 
vsestranske gledališke ustvarjalke, 
dramaturginje, ki se zaveda posveče-
nosti in predanosti odru. Liberius je 
izdal tudi zbirateljsko ovojnico s po-
štnim žigom, ki je bil dan v uporabo 
na Pošti Cerklje na igralčev smrtni 
dan, 23. septembra. Žig in spomin-
ski kovanec en Nace je oblikoval Blaž 
Močnik.
Obstali smo nemočni ob slovesu dol-
goletnega člana Pina Vidalija, profe-
sorja matematike in velikega ljubi-
telja kraljevske igre, ki jo je večkrat 
odigral z mladimi šahisti. Mirno po-
čivajte na rodnem Krasu, kjer bori 
šumijo in škržati pojo, mi pa se bomo 
ozirali v nebo za novo svetlikajočo se 
zvezdo, ki bo spominjala na vas.

Knjiga, kdo bo tebe ljubil

www.gorenjskiglas.si
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MIRJAM PAVLIČ, GTZ

Gorenjska turistična zveza na vsakoletnem srečanju gorenj-
skih turističnih društev podeljuje tudi priznanja. Letos so se 
člani turističnih društev Gorenjske zbrali na že 49. srečanju 
v dvorani pod Avsenikovo marelo v Begunjah na Gorenj-
skem, kjer je bil program res pester, vesel in zanimiv, tako 
da so se gorenjski turistični delavci lahko poveselili in tudi 
izmenjali izkušnje in predloge pri delu v društvih. V okvi-
ru akcije Turistične zveze Slovenije "Moja dežela – lepa in 
gostoljubna" Gorenjska turistična zveza podeljuje priznanja 
krajem, ki so najlepše urejeni, ocvetličeni, kjer ohranjajo 
stavbno dediščino, na kar so domačini še posebej ponosni. 
Priznanja prejmejo tudi turistična društva, ki obeležujejo 
okroglo obletnico v tekočem letu. Priznanja prejmejo tri hiše 
za najlepše gorenjske nageljne, izberejo pa tudi prizadevne 
in dolgoletne člane, ki prejmejo priznanje za prispevek k ra-
zvoju turizma na Gorenjskem. Priznanje za najlepše gorenj-
ske nageljne je šlo letos tudi v občino Cerklje, prejemnica 
priznanja je Milena Preložnik iz Šmartna pri Cerkljah.

Najlepši nageljni  
so v Šmartnem

Milena Preložnik, dobitnica priznanja za najlepše gorenjske 
nageljne (prva z desne)

Od septembra v zgornjem nadstropju Vrtca Murenčki vsako prvo 
sredo v mesecu potekajo meditacije s sproščanjem. Gre za pri-
poročljivo povezavo dveh komponent v dobro našemu telesu: 
meditacije in sproščanja. Skozi vodeno vizualizacijo nas pelje 
do umirjanja našega fizičnega telesa in uma, do njunih ponov-
nih povezav in stanja globoke sprostitve, ki jo dodatno doseže-
mo še z zvoki naravnih glasbil. Zdravljenje z zvokom je namreč 
eden najstarejših načinov zdravljenja, saj preko vibracij zvoka v 
našem telesu potekajo tudi številni očiščevalni procesi.

Meditacije v Cerkljah

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
POGREBNIH STORITEV

Navček, d. o. o., Visoko 140, 4212 Visoko

24 ur na dan
041 628 940

GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog55,CerkljenaGorenjskem

75   LET
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ODGOVARJA ODVETNICA BETI VREČEK MOČNIK,  
ODVETNIŠKA PISARNA ERZIN POTOČNIK

Drži, odkar se uporablja novi Družinski zakonik (DZ), to je 
od 15. aprila 2019, se morata zakonca, preden vložita tožbo 
ali predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze, ude-
ležiti predhodnega svetovanja na centru za socialno delo. 
Udeležba na predhodnem svetovanju je predpogoj za vlo-
žitev tožbe ali predložitev sporazuma o razvezi zakonske 
zveze, saj je treba tožbi oziroma predlogu za razvezo pri-
ložiti zapisnik centra za socialno delo o opravljenem sve-
tovanju.
Predhodnega svetovanja pa se ni treba udeležiti v nasled-
njih primerih:
•  če zakonca nimata skupnih otrok, nad katerimi imata 

starševsko skrb;
•  če je eden od zakoncev nerazsoden;
•  če ima eden od zakoncev neznano prebivališče ali je po-

grešan;
•  če en ali oba zakonca živita v tujini.
Namen predhodnega svetovanja je pomagati zakoncema, 
da ugotovita, ali so njuni odnosi omajani do te mere, da je 
postala zakonska zveza za vsaj enega od njiju nevzdržna, 
ali pa mogoče le obstaja možnost za ohranitev zakonske 
zveze. Predhodnega svetovanja se udeležita zakonca oseb-
no brez morebitnih pooblaščencev.
Če zakonca ob predhodnem svetovanju ugotovita, da 
obstaja možnost za ohranitev zakonske zveze, ju strokovni 
delavec centra za socialno delo seznani z možnostjo pro-
stovoljne udeležbe na strokovnem svetovanju z namenom 
ohranitve zakonske zveze.
Strokovnega svetovanja se lahko udeležijo tudi zunajza-
konski partnerji.
V primeru, da imata zakonca skupne otroke, se v okviru 
svetovanja zakonca oz. starša opozori tudi na varstvo ko-
risti otroka pri urejanju razmerij z otrokom, na dober vpliv 
sporazumnega urejanja teh razmerij, prav tako pa se sez-
nanita tudi z namenom postopka mediacije.
Če imate torej namen vložiti tožbo za razvezo zakonske 
zveze ali pa sta se s soprogo sporazumela o razvezi, to spo-
ročite pristojnemu centru za socialno delo in zaprosite za 
termin. Center za socialno delo vam bo vabilo na svetova-
nje poslal v roku 14 dni. Srečno.

Pravni nasvet
Bralca, ki namerava vložiti predlog  
za razvezo zakonske zveze, zanima,  
ali je treba pred tem opraviti  
oziroma se udeležiti posebnega 
svetovanja. Kje se to opravi in kako 
poteka postopek?

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

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

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net
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Rok Ipavec, s. p.
Za log 61, 4207 CER KLJE

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

Vsem bralcem revije  
Cerklje pod Krvavcem  

voščimo  
vesele praznike.

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

MAJA BERTONCELJ

Zavod za turizem Cerklje je septembra pripravil prvi Dan 
športa v Cerkljah, na katerem so se predstavila športna 
društva, ki delujejo v občini. Skupaj z Atletsko šolo Rožle 
Prezelj je bila organizirana tudi prva Cerkljanska 10ka, tek, 
na katerem je nastopilo več kot sto udeležencev. »Naša že-
lja je, da spodbudimo čim več mladih h gibanju, da se odlo-
čijo za kakšen šport. Mislim, da je to, da je človek aktiven, 
nekaj najlepšega,« je povedal Tomaž Tolar, direktor Zavoda 
za turizem Cerklje. Tek je potekal na pet in deset kilome-
trov. Na krajši razdalji sta bila najhitrejša Uroš Bertoncelj 
in Lana Kotar, na daljši pa Matej Sladič in Darja Gebert. 
Otroci so tekli na tri kilometre. Prva sta bila v cilju Ožbej 
Jenko in Zala Šenk. Tek bo prihodnje leto del tekaške serije 
Gorenjska, moj planet. Potekal bo 19. septembra.

Na prvi Cerkljanski desetki več kot sto tekačev
Jeseni je v sklopu Dneva športa v Cerkljah potekala prva Cerkljanska desetka.

Na Dnevu športa se je predstavilo osem športnih društev.
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BLAŽ FILIPIČ

V soboto, 9. novembra, je v Ivančni Gorici potekal državni tur-
nir za otroke, na katerem so se odlično odrezali tudi učenci OŠ 
Davorina Jenka. Domov so prinesli odličja iz vseh treh disciplin. 
Gal Malnarič je osvojil prvo mesto v športnih borbah, Lana 
Mohar Kralj drugo mesto v katah in Eli Kavšek 3.–4. mesto v 
ippon kumiteju. Na državni turnir so se iz Karate kluba Cerklje 
po predhodni regijski tekmi gorenjske regije uvrstili tudi: Miha 
Grilc (športne borbe), Nejc Janževec (športne borbe), Maj Rav-
nikar (športne borbe), Nika Žabjek (športne borbe in kate), 
Nina Močnik (kate), Anže Žlebir (športne borbe), Žan Gradišek 
(športne borbe) in Neža Kešnar (ippon kumite). V decembru se 
bomo od starega leta poslovili na novoletni zabavi, na kateri 
bodo tudi otroci drugih Sankukai karate klubov Slovenije. Tudi 
vam želimo, da v dobri družbi veselo in sproščeno preživite 
zadnje dni iztekajočega se leta.

Uspešni na državnem prvenstvu
PRIMOŽ ŠTRAJHAR

Dekleta Ženskega nogometnega kluba Cerklje pridno vadijo v 
novih prostorih balona v Velesovem. Igralke prve triade prve no-
gometne korake nabirajo v telovadnici v Cerkljah. Tekme, ki so 
se končale, so prinesle različne rezultate. Veseli smo, da je za 
nami jesen, v kateri smo priključili klubu kar nekaj novih mla-
dih nogometašic. Veselimo se prihajajočih turnirjev in tekem 
zimske lige, ki bodo prinesle zaključek ženskega nogometnega 
leta, prav tako pa tudi treningov, obiska Božička in praznikov. 
Po počitku pa si želimo zagona in nove energije naših igralk. 
Naš cilj je, da vam v naslednjem letu še bolj približamo nogo-
met za deklice, dekleta in žene, saj nas je iz dneva v dan več 
in vedno več deklet je poistovetenih z ženskim nogometom v 
Cerkljah. Po praznikih tako dobrodošla vsa dekleta na nov korak 
v ženskem nogometu – najdete nas v Nogometnem centru Vele-
sovo, v športni dvorani Cerklje in na spletni strani.

Nogometašice pridno trenirajo

JURE ZAPLOTNIK

V soboto, 7. decembra, se je v športni dvorani v Cerkljah 
odvijal že 7. Miklavžev turnir v mini in cici rokometu. Na-
stopilo je več kot sto otrok, starih od šest do deset let. Po-
leg domačih ekip, ki delujejo v okviru RK Cerklje (Cerklje, 
Preddvor, Vodice in Kamnik), so se turnirja udeležile tudi 
ekipe rokometnih klubov iz Kranja, Radovljice, Dupelj, Tr-
žiča, Železnikov in Logatca. Turnir je potekal pred polnimi 
tribunami, v sproščenem vzdušju, ki so ga popestrile tudi 
plesalke Plesnega studia Korak. Pred koncem je zavzete in 
pridne športnike presenetil Miklavž, ki jih je tudi obdaro-
val. Manjkali niso niti parkeljni, ki pa so se s strašenjem 
porednih otrok lahko le obrisali pod nosom. Rezultat na 
tokratnem prazničnem srečanju ni bil pomemben, ampak 

so organizatorji in sodniki poskrbeli, da so se rokometaši 
zabavali, družili in spoznavali rokometno igro na pošten 
sodelujoč način.
V našem klubu RK Cerklje se trenutno športno udejstvu-
je 74 mladih rokometašev, ki tekmujejo v državnem pr-
venstvu v kategorijah: mladinci, kadeti, starejši dečki in 
mlajši dečki. Člansko in mladinsko moštvo je združeno z 
Rokometnim klubom Radovljica.
Z mladimi kategorijami smo se letos udeležili mednaro-
dnih turnirjev v Monoštru na Madžarskem in Poreču na 
Hrvaškem, konec decembra pa se bomo udeležili turnirja v 
Logatcu z mednarodno udeležbo.
Vabimo vse otroke, da se pridružijo našemu klubu RK 
Cerklje in se vključijo v vadbo rokometa, kjer bodo rasli v 
skladu s športnimi vrednotami.

Miklavž je obiskal mlade rokometaše 
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MATJAŽ LJUBELJŠEK

Vpis otrok v našo nogometno šolo je 
presegel najbolj optimistična pričako-
vanja, kvaliteta vadbe se dviga, rezul-
tati so vse boljši. V otroško nogometno 
šolo je trenutno vključenih več kot 130 
otrok, s katerimi dela sedem trener-

jev. Vse naše mlajše selekcije v svojih 
ligah posegajo po najvišjih mestih in 
se tako postavljajo ob bok vsem osta-
lim gorenjskim klubom. Tudi članska 
ekipa se je v jesenskem delu tekmo-
vanja zelo dobro borila in je še vedno 
v igri za prvih šest mest, ki spomladi 
vodijo v ligo za prvaka. Nas pa že takoj 

po novem letu čaka zelo velik izziv. 
Januarja organiziramo tradicional-
ni otroški nogometni turnir za veliki 
prehodni pokal Občine Cerklje. Tokrat 
se bo tako v športni dvorani kot tudi 
v novem nogometnem balonu v Vele-
sovem. Pričakujemo udeležbo blizu 80 
ekip iz Slovenije in sosednje Avstrije.

Optimistično v novo leto
Za Nogometni klub Velesovo Cerklje je bilo to leto pestro in polno novih izzivov.

  Ribogojnica
    Mlada  

govedina 
    Kisla repa in 

kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

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

031 479 801, Helena AV
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»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

Uspešno v novem letu!

Hu ar 
Z O B O Z D R A V S T V O

Vsak nasmeh je lahko zdrav nasmeh

Maruša Humar, dr. dent. med. 

040 567 301                 zobozdravstvo.humar@gmail.com

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

DELOVNI ČAS:
Torek: 7.00 – 13.30
Sreda: 13.00 – 20.00
Po dogovoru
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Praznično razpoloženje je v Cerklje že v začetku decembra 
prinesel prvi izmed dobrih mož Miklavž, ki je skupaj s svo-
jim zvestim spremstvom obiskal cerkljanske otroke pred 
Petrovčevo hišo. V Zavodu za turizem Cerklje so ponovno or-
ganizirali tudi predpraznični sejem, na katerem se je letos 
predstavilo 14 ponudnikov iz občine in okolice, kar je največ 
do sedaj. Kot nam je povedal direktor Zavoda za turizem To-
maž Tolar, je bilo zanimanje tolikšno, da so morali nekaj za-
interesiranih celo zavrniti, saj lokacija večjega števila stojnic 
ne omogoča, zato bo v prihodnje morda veljalo razmisliti tudi 
o selitvi sejma na kakšno od drugih bližnjih lokacij.
Prav tako v Petrovčevi hiši pa je na ogled tudi razstava jas-
lic. »Razstavljavci se res potrudijo, da vsako leto pripravijo 
nekaj svežega, in tudi letos je prekrasna,« je o razstavi, ki 
je na ogled do 7. januarja, povedal Tolar.
Kot vselej je sočasno potekal tudi Miklavžev dobrodelni sejem 
v Osnovni šoli Davorina Jenka. Otroci so tudi tokrat pripravili 
številne izvirne voščilnice in druge predmete. Zbrane prosto-
voljne prispevke bodo namenili za različne namene.
Med prazničnimi dogodki, ki so se že in se še bodo zvrstili 
v občini v teh veselih decembrskih dneh, so se otroci raz-
veselili tudi Božička, ki je letos pohitel in Cerklje obiskal 
že sredi decembra. Najprej so si ogledali predstavo Sovica 
Oka, v izvedbi članov KUD Pod lipo Adergas, nato pa je Bo-
žiček najmlajšim iz vseh vasi v občini razdelil tudi darila.

Praznično vzdušje v 
Cerkljah

MARTA HOČEVAR

Mineva pestro leto. Med drugim smo se udeležili trgatve v Vi-
tovljah ter letovanja v Izoli. Na izletu v neznano smo obiskali 
Ljubljansko barje, odšli pa smo tudi na martinovanje v Belo 
krajino. V prihodnjem letu vas vabimo na prireditev Skupaj se 
imamo fletno, ki bo 18. januarja v Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika. Dne 14. marca bomo imeli občni zbor, 19. maja bomo 
odšli na izlet po slovenski Istri, med 15. in 22. avgustom pa na 
letovanje v Izolo. Dne 2. oktobra bo sledil izlet po Prekmurju, 
11. novembra pa Martinov izlet. Datum in kraj pustovanja vam 
še sporočimo. Seveda pa se bomo tudi letos udeleževali že 
utečenih dejavnosti: pohodništva, kolesarjenja, planinarjenja, 
balinanja, namiznega tenisa, telovadbe, bralnih uric ... več pa v 
naši zloženki, ki vam jo bodo prinesli poverjeniki. 

Aktivnosti upokojencev

Člani Kulturno-umetniškega društva (KUD) Pod lipo iz Adergasa 
in gospodinje iz vasi pod Krvavcem (Adergas, Trata, Velesovo 
in Praprotna Polica) so v petek, 29. novembra, pripravili šesto 
prireditev Pokukajmo v špajzo. Rdeča nit večera je bila ajda, ki 
se vrača na naše mize. Triindvajset gospodinj je predstavilo ozi-
mnico, okusne marmelade iz najrazličnejšega sadja, tudi kivija 
in kakijev, sadne sokove, posušeno sadje, domače žganje, li-
kerje, med, jabolčni kis, zdravilna zelišča, največ pa ajdov kruh, 
pečen v krušni peči, piškote iz ajde, potice in najrazličnejše pa-
štete ter domače klobase in salame. Največ pa je bilo okusne-
ga peciva iz ajde, ajdovega kruha z orehi, tudi ajdovih žgancev 
in ajdove potice. Obiskovalci so dvorano v Adergasu napolnili 
do zadnjega kotička. V kulturnem programu so sodelovali člani 
domačega kulturno-umetniškega društva, v prijetnem druženju 
pa so obiskovalci vse dobrote tudi pokusili. Monika Ribnikar in 
Franci Sirc sta predstavila uporabo ajde v kulinariki in zdravilne 
učinke, o pridelavi ajde se je s Petrom Ahčinom pogovarjala An-
gelca Maček. Kot je povedal Peter, letno pridela okoli tono ajde, 
pogovor s kuharskim mojstrom Jožkom Bukovinskim pa je tekel 
o jedeh, ki jih kuha iz ajdove moke. Za organizacijo in izvedbo 
prireditve je bila številnih pohval deležna Angelca Maček, ki je 
obiskovalce popeljala tudi med mize, polne domačih dobrot. 
Namen razstave in degustacije je bil pokazati mladim, kaj vse 
so nekdaj babice in mame pripravile za obdaritev pridnih otrok.

Dobrote iz domače »špajze«

Obiskovalci so bili navdušeni nad dobrotami iz »špajze«.  
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ErjavšekZvone,s.p.
Slovenskac.39,4207CERKLJE

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

Srečno 2020!

Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774

Prodaja in dostava kurilnega olja. 
Razrez in čiščenje hišnih cisteren.

Prodaja in razvoz slovenskih peletov, 
 briketov in premoga.

Hribovit predel občine Cerklje je od nedavnega bogatejši za dva 
defibrilatorja. Na Krvavcu je nameščen pri Brunarici Sonček, 
zanj pa so sredstva zbrali s pomočjo sponzorjev in akcije Junaki 
Krvavca. Napravo, ki pomaga reševati življenja ob srčnem zasto-
ju, pa so namestili tudi pri domačiji Pr' Prvozenk na Ambrožu, 
za katero so sredstva zbirali vaščani Ambroža in Stiške vasi. Za 
napravi bodo skrbeli gasilci s Šenturške Gore, po novem letu pa 
bodo organizirali tudi tečaj prve pomoči.

Defibrilatorja na Krvavcu  
in Ambrožu

Decembrsko obdobje policisti ocenjujemo kot eno izmed ri-
zičnih, saj nas prazniki močno obremenijo. Ponovno opo-
zarjam, da nepridipravi v tem času nikakor ne počivajo, saj 
izkoriščajo odsotnost stanovalcev in s predhodnim ogle-
dom bivališč, načrtujejo vlome v hiše, stanovanja. Poskr-
bite, da je v popoldanskem času, ko vas ni doma in ko se 
temni, prižgana vsaj ena luč v stanovanju ali radijski spre-
jemnik, televizor. Ne nasedajte raznim preprodajalcem, saj 
gre velikokrat le za prikrit ogled hiše in bližnje okolice za 
potencialnega storilca – vlomilca. Bodite pozorni na dalj 
časa parkirano neznano vozilo, registrsko območje vozila 
iz drugih regij, osebe, ki imajo ob sebi večje torbe za prodajo 
artiklov … Vse to je zgolj za ustvarjanje vtisa, da se prodaja.
Tudi smučišče Krvavec že obratuje, s čimer se je močno 
povečal promet v tej smeri. Ceste so obnovljene, zgrajeno 
je krožišče, kar dodatno pripomore k večji varnosti. Ker 
pa ni nobenega zagotovila, da bodo vsi spoštovali cestno-
prometne predpise, bomo policisti vsakodnevno izvajali 
nadzore na omenjeni relaciji. Vse voznike pozivam, da se 
zaradi občasnih kolon strpno vključujete v promet in tako 
tudi sami prispevate k večji varnosti.
Ker pa je to čas, ko se ljudje poveselijo ob raznih prazno-
vanjih in popijejo kozarček alkohola, naj opomnim, da to 
ne sodi skupaj z vožnjo vozil. Tako ogrožamo sebe in druge 
udeležence v prometu. Bodimo zgled in poskrbimo za var-
no pot s taksijem ali prijatelji, ki niso pili.

Modri kotiček
Bodite pozorni, saj nepridipravi 
decembra ne počivajo. 

V soboto, 28. marca 2020, se v Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika z nastopom zasedbe Kvatropirci obeta enkratno do-
živetje dalmatinskih ritmov. Kot sporoča aktivna organizatorka 
Maruša Korelc iz Izobraževalnega centra Čveka, si najbolj zvesti 
privrženci lahko vstopnice za koncert v predprodaji kupite na Pe-
trolu, Eventimu ali si jih priskrbite na center.cveka@gmail.com.

Kvatropirci prihajajo v Cerklje
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December
Sreda, 25. december • Krvavec, ob 17. uri
BOŽIČNA MAŠA NA PLAŽI KRVAVEC IN VEČERJA V HOTELU KRVAVEC
Organizator: RTC Krvavec, d. o. o.

Četrtek, 26. december • Krvavec, ob 9. uri 
BREZPLAČEN TEST SMUČI Z EXTREME VITAL IN ZABAVA Z DJ-JEM
Organizator: RTC Krvavec, d. o. o.

Četrtek, 26. december • Cerkev sv. Štefana na Štefanji Gori, ob 10. uri
SVETA MAŠA IN TRADICIONALNO ŽEGNANJE KONJ NA ŠTEFANOVO
Organizator: RTC Krvavec, d. o. o.

Četrtek, 26. december • center Cerkelj (nasproti cerkve), ob 16.30
KOLEDOVANJE S FOLKLORO CERKLJE IN KRANJSKIMI FURMANI
Organizator: Kulturno društvo Folklora Cerklje

Petek, 27. december • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 19. uri
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE CERKLJE
Organizator: Kulturno društvo Godba Cerklje

Sobota, 28. december • Cerkev Marijinega oznanjenja v Adergasu, ob 19. uri 
ORGELSKI KONCERT RUSKEGA ORGANISTA FJODORA STROGANOVA
Organizator: Župnija Velesovo

Torek, 31. december • Krvavec, ob 16. uri
SILVESTROVANJE NA PLAŽI KRVAVEC Z ALYO
Organizator: RTC Krvavec, d. o. o.

Januar
Januar • Knjižnica Cerklje, v času uradnih ur knjižnice
RAZSTAVA 10 PRAVIL, KAKO (NE) RAVNATI S KNJIGO
Organizator: Knjižnica Cerklje

Vsak četrtek in petek v januarju, • Knjižnica Cerklje, ob 10. uri
IGRALNE URICE V KNJIŽNICI CERKLJE
Organizator: Knjižnica Cerklje

Vsak petek v januarju • prostori Družinskega in mladinskega centra 
Cerklje, ob 10. uri 
IGRALNE URICE ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Sobota, 4. januar • Krvavec, od 9. ure dalje 
ZDRAV VSTOP V NOVO LETO
Organizator: RTC Krvavec, d. o. o.

Ponedeljek, 6., 13., 20. in 27. januar • Osnovna šola Davorina Jenka 
Cerklje (hodnik pred zbornico), ob 17.30 
VADBA ZA GIBLJIVOST
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Torek, 7. januar • Knjižnica Cerklje, ob 19. uri
BRALNI KLUB MLADIH
Organizator: Knjižnica Cerklje

Sreda, 8. januar • Knjižnica Cerklje, ob 17.30
PRAVLJICA NA OBISKU: NAJBOLJ VEČJE NOVO LETO
Organizator: Knjižnica Cerklje

Sreda, 8. januar • prostori Vrtca Murenčki, ob 18. uri 
MEDITACIJA V CERKLJAH
Organizator: Tanja Ravnikar

Četrtek, 9. januar • prostori Družinskega in mladinskega centra 
Cerklje, ob 16. uri 
USTVARJALNA DELAVNICA ZIMSKA PRAVLJICA
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Četrtek, 9. januar • Bar Kern (posebna soba), ob 18. uri 
BEREMO SKUPAJ
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Petek, 10. januar • Gostilna Pod Krvavcem, ob 20. uri 
SREČANJE MUZIKANTOV NA GORENJSKEM
Organizator: Kulturno društvo Planet dogodkov

Sobota, 11. januar • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 10. uri
OTROŠKA PREDSTAVA MAŠA IN MEDVED – MEDVEDJA  
SIMFONIJA
Organizator: Zavod Zabavno je

Torek, 14., 21. in 28. januar • Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje 
(učilnica 100), ob 16.30
TEČAJ ASTROLOGIJE
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Sreda, 15. januar • Knjižnica Cerklje, ob 17.30
PRAVLJICA NA OBISKU: V DEŽELI SNEŽINK
Organizator: Knjižnica Cerklje

Koledar dogodkov in prireditev
TIC Cerklje na Gorenjskem, Krvavška 1b, 4207 Cerklje na Gorenjskem  
T: +386 4  28 15 822, F: +386 4  28 15 822, W: www.tourism-cerklje.si 
E: info@tourism-cerklje.si, FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem

Zavod za turizem 
Cerklje

Občina Cerklje  
na Gorenjskem

TIC Cerklje  
na Gorenjskem

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 
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Sreda, 15. januar • Kabinska žičnica Krvavec, ob 18. uri
VEČERJA NA ZAJLI
Organizator: Jezeršek gostinstvo in Gostilna Krištof

Četrtek, 16. januar • prostori Družinskega in mladinskega centra 
Cerklje, ob 16. uri 
USTVARJALNA DELAVNICA KOLEDAR 2020
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Četrtek, 16. januar • Bar Kern (posebna soba), ob 18. uri 
TOMBOLA
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Sobota, 18. januar • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 19. uri
SKUPAJ SE IMAMO FLETNO
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Nedelja, 19. januar • Krvavec, od 9. ure dalje 
ŠOLAR NA SMUČI
Organizator: RTC Krvavec, d. o. o.

Sreda, 22. januar • Knjižnica Cerklje, ob 17.30
MIŠKA PRIPOVEDUJE: NENSKE PRAVLJICE
Organizator: Knjižnica Cerklje

Sreda, 22. januar • Petrovčeva hiša, ob 10. uri 
UMOVADBA
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

Sreda, 22. januar • Knjižnica Cerklje, ob 19.15
KNJIGE ME SPREMINJAJO
Organizator: Knjižnica Cerklje

Četrtek, 23. januar • prostori Družinskega in mladinskega centra 
Cerklje, ob 16. uri 
USTVARJALNA DELAVNICA PTIČJA HRANILNICA
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Četrtek, 23. januar • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 20. uri
PREDSTAVA GLEDALIŠKEGA ABONMAJA: ROKOVA MODRINA
Organizator: Zavod Smejmo se

Ponedeljek, 27. januar • Krvavec, od 8. ure dalje 
GOURMET CUP
Organizator: RTC Krvavec, d. o. o.

Sreda, 29. januar • Knjižnica Cerklje, ob 17.30
PRAVLJICA NA OBISKU: NEKE ZIMSKE NOČI
Organizator: Knjižnica Cerklje

Sreda, 29. januar • Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje, ob 19. uri
POTOPISNO PREDAVANJE PROVANSA 
Organizator: Andreja Remic

Četrtek, 30. januar • prostori Družinskega in mladinskega centra 
Cerklje, ob 16. uri 
USTVARJALNA DELAVNICA PLETEMO ZAPESTNICE PRIJATELJSTVA
Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Petek, 31. januar • Gasilski dom Lahovče, ob 19. uri 
VEČER LJUDSKIH PESMI – VEČER Z MORAVŠKO MARO
Organizator: Večgeneracijski center Gorenjske

VEČ INFORMACIJ O DOGODKIH DOBITE NA SPLETNIH STRANEH  
WWW.CERKLJE.SI IN WWW.VISITCERKLJE.SI. 

   Sprejemamooblačilazakemičnočiščenje.
   Peremotudiodeje,gostinskoperiloinvsevrstezaves.

 JerovšekPrimož,s.p.

Lahovče9,4207Cerklje
Tel./faks:04/2522000
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Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, Tel.: 04 25 26 580

Kuhinjske stenske obloge   Tuš kabine  
Nadstreški  Drsna vrata  Nihajna vrata

Pregradne stene  Steklene ograje 

Martin Jenko

Praprotna Polica - Cerklje
Tel.: 04 / 25 26 120

Faks: 04 / 25 26 121
GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC. JM
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Delovni čas: od ponedeljka do četrtka: 7. –17. ure, petek: 7.–19. ure, sobota: 7.–13. ure, nedelja: 8.–11. ure

Ugodno za novoletne  
              praznike

Nakupi se seštevajo na kartici zaupanja.

 TRAJNO NIZKE CENE  DEGUSTACIJE  DNEVNE PONUDBE  TEDENSKE AKCIJE ...

Po naročilu vam pripravimo tudi narezke in obložene kruhke.

V predprazničnem času 

nas obiščite v prenovljeni 

mesnici v Cerkljah, kjer Vam 

po ugodnih cenah nudimo 

sveže meso in mesne izdelke 

iz lastne proizvodnje (suho 

meso, mrežno pečenko, 

biftek, mesne rolade ...).

Naročila  

sprejemamo  

na tel. št. 

04 25 26 100.

NOVO V PONUDBI: 
suho zorjeno goveje meso  
in dnevno pečeno meso  
(rebra, pečenke,..).

www.jakopina.eu/si/shop

Podarite objem tople odejice za veselje in srečo vse leto.

Želimo mirne in lepe božične praznike.


