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Vsem občankam in občanom  
občine Cerklje na Gorenjskem 
iskreno čestitamo  
ob občinskem prazniku.

 Franc Čebulj, župan
 Občinski svet
 Občinska uprava
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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
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

  Ribogojnica
    Mlada  

govedina 
    Kisla repa in 

kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

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

031 479 801, Helena AV
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SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU OBČINE CERKLJE

Na določenih cestah v naselju Cerklje 
na Gorenjskem in Grad je bila izvede-
na nova prometna ureditev, in sicer je 
bil označen kolesarski pas na vozišču. 
Kolesarski pas na cestah v naselju, ki 
je od prometnega pasu ločen s preki-
njeno vzdolžno črto, je poleg prometa 
koles in mopedov namenjen tudi pro-
metu drugih vozil. Načrtovanje kole-
sarskih površin je bilo projektirano 
in izvedeno v skladu s Pravilnikom o 
kolesarskih površinah.
S takšno novo označitvijo pa je med vo-
zniki motornih vozil nastal dvom, kako 
pravilno voziti. In kakšna je pravilna 
vožnja na takšnem vozišču? Motorna 
vozila se morajo voziti ob desnem robu 
vozišča v smeri vožnje, kar pomeni, da 

se vozite tudi po kolesarskem pasu. Lo-
čilna prekinjena vzdolžna črta pomeni, 
da je možna vožnja po njej ali čeznjo. 
Ko dohitite kolesarja na kolesarskem 
pasu, vozite za njim toliko časa, da ga 
lahko varno prehitite, nato pa nada-
ljujte vožnjo ponovno ob desnem robu 
vozišča. 

Za kolesarje pa je pravilno, da se vozi-
jo po kolesarskem pasu. Nepravilno je, 
če se motorno vozilo vozi med označe-
nima kolesarskima pasovoma. Če se 
vozite tako, pomeni, da se vozite po na-
sprotnem prometnem pasu v nasprotni 
smeri. Srečno vožnjo in bodite spoštljivi 
do vseh udeležencev v prometu.

Nova ureditev prometa – kolesarski pas
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KOLOFON
CERKLJE POD KRVAVCEM 
Cerklje pod Krvavcem 
(ISSN 2670-7934) je 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 8. do 15. ure, 
sreda od 8. 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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Vsem občankam in občanom  
iskreno čestitamo  
ob občinskem prazniku  
Občine Cerklje na Gorenjskem.

 župan Franc Čebulj
 Občinski svet
 občinska uprava

Na naslovnici: Vrata je odprl nov  
zdravstveni dom v Cerkljah 
Foto: Janez Kuhar
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Tokratni občinski praznik 
in investicije v senci 
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ALEŠ SENOŽETNIK

• Kako v času, ko se Cerklje pripravljajo na praznovanje 
občinskega praznika, ocenjujete zadnje leto?
Leto je bilo izredno težko in zahtevno, še posebno zadnji 
meseci, ko smo se spopadli z epidemijo, ki ji še ne vidi-
mo konca. Ta je prinesla izredno veliko obremenitev tako 
zame kot tudi za občinsko upravo in vse, ki so na občin-
ski ravni pomagali, da smo se z njo, vsaj za zdaj, uspešno 
spopadli. Poleg tega smo ves čas vodili ogromno investicij 
po občini, med katerimi velja poudariti denimo novo as-
faltno cesto od Jurčkove Dobrave do Vrhovelj pa gradnjo 
komunalne infrastrukture v vasi Cerklje in v vaseh Zalog, 
Velesovo, Pšata, Poženik, Šmartno in Glinje ter izgradnjo 
kolesarskega poligona oziroma pumptracka v Dvorjah. 
• Kako potekajo dela v Zalogu?
Dela bodo v skladu s pogodbo zaključena v naslednjih dveh 
mesecih. Projekt je bil zelo zahteven. Treba je bilo urediti 
lastništvo, služnosti, pridobivanje soglasij lastnikov. Vloži-
li smo veliko naporov v vse faze gradnje – z namenom, da 
se projekt izvede in dokonča. V naslednjem letu je v načrtu 
izgradnja pločnika skozi zaselek Trata v Zalogu in po kon-
čanih delih še preplastitev cest z asfaltom. 
• Dokončno pa je urejen center Cerkelj.
Središče Cerkelj je urejeno in dokončano, in sicer sta zgra-
jeni fekalna in meteorna kanalizacija ter obnovljena vod-
na infrastruktura, urejeni pločniki, javna razsvetljava, do-
ločeni so novi parkirni prostori. Asfaltirani sta tudi Ulica 
Ignaca Borštnika in Cesta Janeza Bobnarja od krožišča do 
Stare ceste. Od vključno novega rondoja s skulpturo čebel 
in satja do občinske stavbe smo zasadili cvetje in rastlinje 
ter grmovnice. V zadnjih štirih letih je obnovljena komple-
tna infrastruktura. 
• Kako je sedaj urejeno parkiranje?
Za zdaj bomo uvedli t. i. modro cono, kar pomeni eno uro 
brezplačnega parkiranja, pri čemer je na vidno mesto v av-
tomobilu treba napisati uro začetka. V prihodnje, najverje-
tneje po sprejetju naslednjega proračuna, pa bomo posta-
vili parkomat. O tem se pogovarjamo s Komunalo Kranj, ki 

pripravlja razpis. S tem bi lahko občinski redarji pristopili 
k izvajanju nalog za nadzor prometa. 
• Medtem je zaživel nov zdravstveni dom. Za zdaj obra-
tuje ena od ambulant družinske medicine, fizioterapija, 
pulmolog in lekarna. Kako pa je s preostalimi ambulan-
tami?
Še eno zdravnico družinske medicine pričakujemo 2. ok-
tobra. Sprva smo nameravali zdravnika pridobiti z raz-
pisom za koncesijo, za kar smo imeli tudi vsa potrebna 
pozitivna mnenja pristojnih institucij, a so nam dodatno 
zdravnico nato zagotovili v Zdravstvenem domu Kranj. 
Kako je s pediatrom, pa bomo izvedeli v kratkem. Za zdaj 
naj bi oviro predstavljala epidemija covida-19. Rečeno je, 
da ni možno zagotavljati vseh varnostnih ukrepov. Vseka-
kor bo v krajšem delovnem času pediater prisoten, a kaj 
več za zdaj ne morem potrditi. Podobno je tudi z zobozdra-
vstveno ambulanto. Ostaja namreč še odprto, ali jim bo na 
Osnovnem zdravstvu Gorenjske uspelo dobiti še eno kvoto 
za zobozdravnika prek koncesije, v nasprotnem primeru 
pa bomo ordinacijo oddali zasebniku, saj je povpraševanja 
dovolj. 
• V Cerkljah ste obnovili tudi poslovilne vežice. Je še 
kakšen tak objekt potreben obnove?
Poslovilne vežice smo celostno obnovili, sama obnova, 
ki je trajala dve leti, pa je bila precej zahtevna, saj smo 
morali ves čas gradnje omogočati, da so žalne slovesnosti 

Tokratni občinski  
praznik in investicije  
v senci koronavirusa
Župan Franc Čebulj je v pogovoru pred 
občinskim praznikom spregovoril 
o aktualnih investicijah, odprtju 
zdravstvenega doma in izzivih, ki jih 
prinaša čas epidemije covida-19.

Župan Franc Čebulj / Foto: arhiv Občine Cerklje
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potekale nemoteno in so bile vežice 
na razpolago pokojnim in žalujočim. 
Sicer pa nameravamo prihodnje leto 
obnoviti poslovilne vežice v Lahovčah, 
drugje pa tovrstne investicije niso 
potrebne, saj so bile poslovilne vežice 
pred časom že prenovljene na Spo-
dnjem Brniku, Šenturški Gori in Trati 
pri Velesovem.
• Poleti ste začeli tudi težko priča-
kovano gradnjo krvavškega vodo-
voda v dolžini 25 kilometrov. Kako 
napreduje?
Gradnja se je začela junija, do 30. sep-
tembra pa moramo na ministrstvo 
za okolje in prostor oddati dopolnitve 
k vlogi, ki je pomembna za črpanje 
evropskih kohezijskih sredstev. Žal mi 
je sicer, da druge občine soinvestitori-
ce, torej Mestna občina Kranj in obči-
ne Šenčur, Vodice in Komenda za zdaj 
še niso plačale nobene od gradbenih 
situacij v svojem deležu. Čas bi bil, da 
se vodstvo občin zave, da je ne glede na 
to, ali dobimo sredstva EU ali ne, tre-
ba dotrajan sedemdesetletni krvavški 
vodovodni sistem na novo zgraditi. 
Mislim, da je pitna voda prva, za ka-
tero smo odgovorni predvsem župani, 
in da oskrbujemo občanke in občane 
z zdravo pitno vodo. Zato nameravam 
v kratkem sklicati sestanek z župani, 
da se o vsem pogovorimo. Investicija 
je v teku in jo moramo izpeljati, brez 
dotoka denarja pa nam lahko grozi, 
da bomo primorani dela ustaviti. Rok 
za dokončanje projekta je januar 2022. 
Do takrat morajo biti vsa dela dokon-
čana in poravnane vse obveznosti, kar 
pomeni, da mora biti sama gradnja 
bolj ali manj zaključena do konca pri-
hodnjega leta in da bomo sredstva EU 
prejeli po vseh zaključenih delih. Sicer 
pa gradnja krvavškega vodovoda pote-
ka po načrtih. Kot kaže, kanjon proti 
spodnji postaji žičnice na Krvavec ne 
bo v celoti zaključen do konca leta, a 
čaka nas še precej dela v Poženiku, 
zgraditi moramo tudi del vodovoda 
proti Komendi, Vodicam, Šenčurju 
in Kranju. Prihodnje leto nas čaka še 
zelo zahtevna gradnja vodohrana nad 
Domom Taber in gradnja filtracijske-
ga sistema. Sicer pa smo nepopustljivi 
pri nadzoru, izvajalec vgrajuje le naj-
boljše in vnaprej določene materiale. 

Vodovod namreč gradimo za nasled-
njih sto let.
• Kateri so še drugi projekti v občini?
Veliko je večjih pa tudi manjših pro-
jektov, ki tečejo na različnih koncih 
občine. V Velesovem je tako v zaključ-
ni fazi gradnja infrastrukture, kjer 
smo zgradili tudi oporne zidove stru-
ge hudournika Trskovec in položili po-
hodne mreže za pešce. Čakamo še na 
dokončno preplastitev ceste, popravili 
pa bomo tudi nekaj delov glavne ceste, 
kjer se je ta posedla in se je ob dežju 
nabirala voda. 
Sicer pa podobna investicija poteka 
tudi v Češnjevku, kjer smo strugo prav 
tako regulirali z opornimi zidovi in 
položili pohodne mreže, ki služijo kot 
pločnik in omogočajo bistveno varnej-
ši dostop do otroških igral ob nekdanji 
čistini napravi v Češnjevku. Poleg tega 
smo v sklopu projekta LAS na novo 
zgradili tudi igrala v Cerkljah, na Šte-
fanji Gori in v Adergasu.
Pozornost pa namenjamo tudi kul-
turni dediščini. V cerkvi Marijinega 
oznanjenja v Adergasu smo restavri-
rali stanski oltar sv. Štefana, katerega 
obnova je stala 76 tisočakov. Obnavlja-
mo tudi obzidje pokopališča na Trati, 
ki je bilo nazadnje urejeno pred tride-
setimi leti.
Nadaljujemo s pripravo služnos-
tnih pravic za izgradnjo kanalizaci-
je s Krvavca in Štefanje Gore ter na 
Cerkljanski Dobravi. 
Poteka gradnja kanalizacije in vodo-
voda na Pšati in v Kurji vasi, Poženi-
ku, Šmartnem in Pšenični Polici. Dela 
bodo predvidoma zaključena prihod-
nje poletje. Če se nam bo uspelo dogo-
voriti z lastniki zemljišč, bomo uredili 
tudi pohodni pas ob cesti iz Pšenične 
Police proti Poženiku.
Proračunska sredstva smo nameni-
li za delovanje športa, kulture, kme-
tijstva, obrtništva in podjetništva, za 
dodelitev pomoči pri prvem reševanju 
stanovanjskega problema v občini 
Cerklje na Gorenjskem, za sofinanci-
ranje programov za mlade in projek-
tov, povezanih z delom mladih, za so-
financiranje programov in projektov s 
področja socialnih, humanitarnih in 
invalidskih dejavnosti, poleg tega pa 
so bili izvedeni tudi drugi javni razpisi 

za delovanje društev iz drugih občin, 
kjer so člani po domicilu naši občani, 
ter sredstva za vzdrževanje in obno-
vo nepremične kulturne dediščine, 
sakralnih objektov na Spodnjem Brni-
ku, Trati pri Velesovem in samostana 
v Adergasu. 
Na spletni strani občine smo objavili 
javni razpis za pospešitev razvoja go-
spodarstva in turizma v občini Cerklje 
na Gorenjskem. Zainteresirani vla-
gatelji lahko vloge oddajo do 25. sep-
tembra do 14. ure. 
V začetku meseca oktobra se bo za 
izboljšanje trajnostne mobilnosti na 
socialnem področju v občini Cerklje 
na Gorenjskem oz. za izvajanje mo-
bilnosti starejših začel izvajati projekt 
Prostofer – prostovoljni šofer. 
Od 1. septembra dalje je Občina Cerklje 
na Gorenjskem skupaj z družbo Ar-
riva, d. o. o., vzpostavila novo avto-
busno linijo za višinski del občine 
Cerklje. Nova relacija je tako vzpostav-
ljena v času šolskih dni, in sicer od 
vasi Cerklje na Gorenjskem, Apna do 
Šenturške Gore in obratno.
• Nov parket bo dobila tudi športna 
dvorana, vrtec pa dvigalo …
Dela v športni dvorani bodo dokonča-
na še ta mesec. Dvigalo v vrtcu je v po-
skusnem obratovanju. Po prevzemu, 
ki bo tudi predvidoma ta mesec, pa bo 
namenjeno za prevoz zaposlenih in 
otrok, prav pa bo prišlo tudi za razvoz 
malic iz kuhinje. 
• V kolikšni meri je epidemija co-
vida-19 zaustavila nadaljnji razvoj 
poslovne cone ob letališču?
Vsekakor se tudi na tem področju 
pozna vpliv epidemije. Nekateri in-
vestitorji so zamaknili investicije na 
prihodnje leto, kar za občino pomeni 
tudi, da ne bo načrtovanih sredstev od 
komunalnega prispevka. Zanimanja 
za zemljišča v poslovni coni pa je še 
vedno dovolj, tudi med tujimi inve-
stitorji. Še vedno je sicer na razpolago 
kakšni dve tretjini od skupno 150 hek-
tarov zemljišč.
• Ob koncu avgusta vam je epide-
mija covida-19 odnesla odprtje zdra-
vstvenega doma in drugih pridobitev 
v občini.
Ni nam uspelo zagotoviti vseh ukre-
pov za preprečevanje širjenja okužbe 
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s koronavirusom SARS-Cov-2, ki jih je 
predpisal Nacionalni inštitut za jav-
no zdravje, tako da predvidenega od-
prtja nismo mogli izpeljati. Vsekakor 
pa imamo dolžnost, da ob občinskem 
prazniku podelimo priznanja nagra-
jencem. Letošnja slovesnost ob občin-
skem prazniku, ki bo predvidoma v 
petek, 25. septembra, bo potekala dru-
gače, kot smo vajeni, in tudi gostov bo 
precej manj kot sicer.
• Kakšne so vaše misli in želje ob 
občinskem prazniku?
Epidemija je človeštvo postavila pred 
izziv in nam v veliki meri spremenila 
pogled na svet, način razmišljanja ter 
predvsem odnos do soljudi. Mislim, da 
na slabše, kar je skrb vzbujajoče. Mno-
gi ne verjamejo temu, kar se dogaja 
po svetu, svoje s potenciranjem novic 
dodajo še nekateri mediji. Mislim, da 
je treba spoštovati priporočila infekto-
logov in zaupati stroki, ki vsakodnev-
no razlaga, kako se je treba vesti, da 
bi bilo okužb čim manj. Želim si, da 
bi bili v občini zmožni tudi v prihod-
nje ohraniti nizko številu okuženih 
(trije), da bomo ostali zdrava občina, 
se bomo razumeli in se znali tudi po-
govarjati. Vse, kar v občini delamo, je 
za skupnost, za vse občane. Imejmo v 
mislih, da so investicije namenjene 
vsem nam in naši skupni blaginji. 
Tega zavedanja nam primanjkuje ozi-
roma ga je vse manj. 
Zahvaljujem se občinski upravi za 
učinkovito opravljeno delo, predvsem 
pa Metodu Kroparju, ki je skrbno bdel 
nad skoraj vsemi investicijami, ki so 
potekale v zadnjem obdobju. 
Ob občinskem prazniku, ki je pos-
večen igralcu in režiserju Ignaciju 
Borštniku, iskreno čestitam letoš-
njim nagrajencem, prejemnikom ob-
činskih nagrad in priznanj: Veroniki 
Sirc, Marjanu Luskovcu, Družinskemu 
mladinskemu centru Cerklje – Orato-
riju Cerklje in šestim atletinjam Atlet-
skega kluba Cerklje, Luciji Kropar, Evi 
Rosulnik, Evi in Maji Boltežar, Pauli 
Globočnik ter Živi Jerič, za njihove do-
sežke in delovanje v dobrobit občine. 
Ob občinskem prazniku Občine 
Cerklje na Gorenjskem iskreno česti-
tam vsem občankam in občanom. Že-
lim vam vse dobro in ostanite zdravi.

ALEŠ SENOŽETNIK

Konec avgusta so v Cerkljah skupaj z 
drugimi pomembnimi pridobitvami 
za občino želeli tudi uradno odpreti 
novozgrajeni zdravstveni dom, ki je 
nedavno zrasel ob novem krožišču na 
južnem delu naselja. Žal ob ponov-
nem razmahu okužb z novim korona-
virusom odprtja ni bilo mogoče varno 
izpeljati, zato so se na občinski upravi 
odločili, da ga odpovejo oziroma ga 
prestavijo na čas, ki bo takšnim do-
godkom bolj naklonjen.
Kljub vsemu pa zdravstveni dom delu-
je in sodeč po vrsti, ki jo je bilo v minu-
lih dneh opaziti, je zanimanja za vpis 

občanov k družinskim zdravnikom 
precejšnje. V pritličju trinadstropnega 
objekta so prostori namenjeni pedia-
trični ambulanti in za opravljanje le-
karniške dejavnosti, v prvem nadstro-
pju splošni ambulanti, fizioterapiji in 
zobozdravniku, v mansardi pa pulmo-
logu. Za zdaj v zdravstvenem domu že 
deluje ena ambulanta družinske me-
dicine, fizioterapija, pulmolog in le-
karna. V začetku oktobra pričakujejo 
še eno zdravnico družinske medicine, 
čakajo pa še na pediatra in zobozdrav-
nika. O zdravstvenem domu in drugih 
investicijah je v pogovoru, objavlje-
nem na četrti strani, spregovoril tudi 
župan Franc Čebulj.

Epidemija (za zdaj)  
odnesla odprtje
Zdravstveni dom v Cerkljah je odprl svoja vrata, 
lekarna in večina ambulant že deluje.

O tem, da sta zdravstveni dom in dodatni zdravnik v občini Cerklje še kako potrebna, 
pričajo tudi dolge vrste čakajočih za vpis, ki smo jih opazili v teh dneh. 



September  2020 / številka 4

OBČINSKE NOVICE |  7 

Sodelujte z nami pri oblikovanju ukrepov za učinkovito mobilnost  
v občini Cerklje na Gorenjskem

Druga javna razprava bo potekala 1. oktobra 2020.

Na prvi javni razpravi v mesecu juniju smo skupaj z udeleženimi občankami in občani določali glavne izzive, probleme in  
potrebe na področju prometa in mobilnosti. Predstavili smo analizo stanja in analizo ankete, možne scenarije razvoja prometa 
v občini ter med udeleženci zbrali predstave glede vizije mobilnosti v prihodnosti.
 

V avli dvorane je bila na ogled razstava o viziji mobilnosti v občini Cerklje na Gorenjskem, kot jo vidijo učenci OŠ Davorina 
Jenka Cerklje na Gorenjskem, ki so v lanskem šolskem letu obiskovali 7. in 9. razred osnovne šole in otroci iz vrtca Murenčki.
 

Osnutek analize stanja, scenarijev razvoja mobilnosti in vsebine iz prve javne razprave so objavljeni na spletni strani 
Občine Cerklje na Gorenjskem https://www.cerklje.si/objava/281912.  

Od junija do septembra je potekala priprava strateških in operativnih ciljev, ki smo jih uskladili s ključnimi deležniki. Trenutno 
je v pripravi nabor ukrepov, ki vam bi jih želeli predstaviti, jih z vami dopolniti ali potrditi na drugi javni razpravi.

Vsi zainteresirani občanke in občani ste vabljeni, da se nam na drugi javni razpravi pridružite v četrtek, 1. oktobra 2020,  
ob 18. uri v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem. 

Za lažjo organizacijo dogodka v skladu s priporočili za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19 vas prosimo, da svojo udelež-
bo potrdite na telefonski številki 04/281-58-00 ali na obcinacerklje@siol.net  do 28. septembra 2020. 

Vse udeležence pa prosimo, da se držijo priporočil NIJZ-a in upoštevajo fizično razdaljo med obiskovalci, uporabljajo maske 
ter poskrbijo za razkuževanje rok. Dogodka se udeležite le zdrave osebe!
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Veronika Sirc je tako kot vsa njena družina z možem Silvom 
na čelu že vse življenje vključena v delo v KUD Pod lipo Ader-
gas. Delo blagajničarke je začela po končani srednji eko-
nomski šoli in ga opravlja še danes, že 54 let. Kot so zapisali 
predlagatelji v predlogu za občinsko nagrado, je za društvo 
nenadomestljiva, saj vsa leta skrbi, da društvo nemoteno 
posluje. »Že desetletja je prisotna pri večini društvenih do-
godkov, pa naj bo to kot blagajničarka, prevoznik, oseba, ki 
pripravi desetine sendvičev za igralsko skupino ali kot opo-
mnik na rojstne dneve in pomembne obletnice naših čla-
nov,« še piše v predlogu. Poleg občinskega priznanja je letos 
prejela tudi plaketo in naziv častne članice društva. 
• Ste se razveselili občinskega priznanja?
Uradno sicer sploh še nisem seznanjena, da sem preje-
mnica letošnje velike plakete, prav tako še ne poznam vse-
bine nagrade. Vsekakor pa sem počaščena. Delo v društvu 
mi je v veliko veselje. Glavno je druženje in sodelovanje, da 
med člani vlada prava »štimunga« in da ni medsebojnih 
zamer in čenč.
• V društvu že 54 let skrbite za računovodstvo in tudi za 
ogromno drugih zadev, ki niso tako na očeh »javnosti«.
To seveda spada zraven poleg vodenja blagajne. Hvaležna 
sem, da mi zaupajo in da mi na občnem zboru vsakič zno-
va potrdijo nov mandat, čeprav pravim, da bo počasi treba 
najti koga mlajšega. Sama še vse knjige vodim »peš«, mladi 
pa imajo zdaj že druge prijeme in so bolj vešči računalnika.
• Kako ste začeli delati v društvu?
Že od mladih nog smo bili otroci iz vasi vpeti v delovanje 
društva. Pri nas je bilo veliko otrok, in ko sem bila stara 
dve leti, so me dali k stari mami na Luže, tako sem v šolo 
najprej hodila na Olševku, nato pa sem se vrnila domov v 
Adergas in zadnje razrede opravila v Cerkljah, dokler ni-
sem šla v Kranj v srednjo ekonomsko šolo. Leta 1963 sem 
zaključila šolanje, leta 1966 pa se je dotedanja blagajničar-
ka Tončka Sirc poročila in je društvo potrebovalo zamenja-
vo, pa sem jo nadomestila jaz.
• Kako je bilo takrat z društvenimi financami, verjetno 
je bilo sredstev manj? 
Še danes vse temelji na prostovoljnem delu. A včasih je 
bilo vseeno drugače. Veliko stvari smo morali prinesti od 

doma, tudi sredstev za kostume in scenografijo je večkrat 
primanjkovalo, ali pa smo improvizirali. Danes smo lah-
ko kar zadovoljni. Občina je radodarna pa tudi donacij in 
sredstev domačih sponzorjev in podjetnikov je precej.
• Se spomnite svojega prvega nastopa?
Spomnim se treme pred nastopom. Sicer pa – če treme ni, 
je nekaj narobe. Trema je tudi del občutka za odgovornost. 
Takrat smo igrali igro Domen. Dekleta smo predla in pela. V 
spominu mi je ostalo, da se mi je zdelo težko začeti peti brez 
intonacije. A na srečo imam posluh, tako da je tudi to steklo.
• Lahko primerjate delovanje društva takrat in danes?
Danes je društvo precej večje, takrat nas je bilo okoli tride-
set, danes pa skupaj z mladimi 140. Čeprav so tudi danes 
naše prireditve lepo obiskane, pa je morda vseeno manj 
gledalcev kot nekdaj. Pozna se, da včasih ni bilo televizije 
in mobilnih telefonov pa tudi dogodkov ni bilo veliko, tako 
da so bile naše prireditve edino razvedrilo za domačine, 
danes pa je veliko tudi drugih dejavnosti. Med igralci pa 
se ni kaj dosti spremenilo. Še vedno so zavzeti in še vedno 
je čutiti spoštovanje do režiserja, ne glede na to, ali je to 
Monika, Angelca ali Silvo. 
• Kako sta sodelovala z možem Silvom, ki je eden na-
jaktivnejših članov?
Srečna in zadovoljna sem, da sva vselej dobro sodelova-
la. Verjetno to ne bi bilo mogoče, če bi bil kateri od naju 
nergač. Kot režiser je vedno znal poslušati tudi nasvete 
drugih. Moja mama, ki je poznala ljudske običaje, mu je 
večkrat kaj predlagala in tudi sama sem kaj pripomnila, 
če se mi kaj ni zdelo prav. 
• Poleg moža Silva so v društvo vpeti tudi vaši otroci.
Seveda, saj imamo le nekaj korakov do domače dvorane. 
Le po stezici se spustimo, pa smo že v cerkvi, v društvenih 
prostorih ali na pevskih vajah. To je velika prednost in vse-
lej nam je bilo samoumevno, da sodelujemo. Danes se tudi 
vnuki že vključujejo.
• Za delovanje društva v prihodnjih letih se ob 140 čla-
nih in precejšnjem podmladku verjetno ni treba bati?
Zagotovo ne, mislim, da je interesa za delovanje med mla-
dimi dovolj. A tako kot pri vsaki stvari je pomembna ma-
tica, torej da imajo mladi duhovnega in organizacijskega 
vodjo, ki jih usmerja.

Trema je del občutka  
za odgovornost
Letošnja prejemnica velike plakete 
Občine Cerklje na Gorenjskem je 
Veronika Sirc, dolgoletna blagajničarka 
Kulturno-umetniškega društva Pod lipo 
Adergas.

Veronika Sirc s plaketo častne članice društva 
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Župan Franc Čebulj je, pojasnjuje, 
Marjana Luskovca za letošnjega pre-
jemnika male plakete Občine Cerklje 
predlagal zaradi njegovega odgovor-
nega ravnanja, solidarnosti, huma-
nosti in sočutnosti v času razglašene 
epidemije covida-19. 
Marjan Luskovec, doma iz Grada, je 
sicer že vrsto let prostovoljni gasi-
lec in tudi večletni predsednik PGD 
Cerklje ter podpredsednik Gasilske 
zveze Cerklje. Od leta 2003 opravlja 
funkcijo poveljnika občinskega štaba 
Civilne zaščite. Tako je Luskovec tudi 
ob razglasitvi epidemije covida-19 
skrbel za izvajanje potrebnih nalog 
zaščite in reševanja ter bdel nad do-
gajanjem v občini. Kot je še zapisano 
v obrazložitvi nagrade, je poskrbel za 
nabavo potrebne zaščitne opreme, or-
ganiziral prostovoljce za oskrbo ljudi 
in pomoč socialno šibkim ter vsako-
dnevno sodeloval z Upravo RS za zaš-
čito in reševanje. 
»O nagradah nisem razmišljal, prav-
zaprav je to zadnja stvar, na katero po-
misliš ob tovrstnem delu. Bil pa sem 
seveda presenečen, ko sem videl, da 
sem na seznamu nagrajencev,« pravi 
Marjan Luskovec, ki se spominja časa 
ob razglasitvi epidemije, ko je bila 
ključna naloga Civilne zaščite oskrba 
z ustrezno zaščitno opremo: »Novice, 
ki so prihajale iz tujine, predvsem iz 
Italije, so bile grozljive. Vedeli smo, da 
imamo mask, zaščitnih sredstev in 
razkužil malo. Vedno se namreč prip-
ravljaš na določene scenarije, potem 
pa te preseneti nekaj, na kar nisi prip-
ravljen. A na srečo smo se hitro znašli 
in začeli organizirati nabavo opreme, 
tudi župan se je zavzel za to. Nakupili 
smo maske in razkužila, kjer se jih je 
pač dalo dobiti, saj je znano, da je tak-
rat vladala precejšnja norija na trgu 
in so tudi cene poskočile.«

Če je bila situacija pred nekaj meseci 
še precej kaotična, pa je stanje da-
nes povsem drugačno. »Zadeve so se 
stabilizirale, pojavili so se tudi novi 
proizvajalci tovrstne opreme, tako 
da pomanjkanja zaščitnih sredstev 
pri nas ni. Tudi mi smo se v zadnjih 
mesecih marsikaj naučili, ljudje pa 
so se navadili na zaščitne ukrepe. 
Upam torej, da bo epidemija tudi v 
naslednjih mesecih ostala pod kon-
trolo,« dodaja sogovornik, ki pravi, 
da je po srcu operativec, kar gre go-
tovo pripisati njegovemu dolgoletne-

mu stažu prostovoljnega gasilca. »H 
gasilcem sem prišel relativno pozno, 
okoli 18. ali 19. leta. Pravzaprav me je 
prijatelj prosil, naj grem z njim na 
vajo za tekmovanje, ker jim je manj-
kal en član. Vse od takrat pa sem 
zraven,« še dodaja Luskovec, ki ima 
za seboj tudi 17 let staža predsednika 
PGD Cerklje in tako področje zaščite 
in reševanja v občini več kot odlično 
pozna. Po katastrofalnem žledolo-
mu leta 2014 pa se ponovno srečuje s 
precejšnjim izzivom, tokrat povsem 
drugačne vrste.

Marjan Luskovec: Po srcu sem operativec
Malo plaketo Občine Cerklje letos prejme Marjan Luskovec, poveljnik Civilne 
zaščite Občine Cerklje in zavzet prostovoljni gasilec.

Marjan Luskovec

JAVNI RAZPIS  
za pospešitev razvoja gospodarstva in turizma  

v občini Cerklje na Gorenjskem

Na spletni stani Občine Cerklje na Gorenjskem je objavljen javni razpis za pospe-
šitev razvoja gospodarstva in turizma v občini Cerklje na Gorenjskem. Zainteresi-
rani vlagatelji lahko vloge oddajo do 25. septembra do 14. ure.
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• Letošnje šolsko leto se je začelo ob 
številnih ukrepih za preprečevanje 
širjenja virusa. Kako vam jih je us-
pelo uveljaviti na OŠ Davorina Jen-
ka, s čim je bilo največ težav? 
Po vseh priporočilih, ki smo jih do-
bili ob začetku šolskega leta, smo 
največji poudarek dali upoštevanju 
higienskih priporočil. Učence spod-
bujamo, da skrbijo za higieno rok, in 
redno prezračujemo razrede. Učitelji 
skupaj z učenci skrbijo za razkuževa-
nje miz pred obroki in po njih. V do-
poldanskem času smo okrepili delo 
čistilke, ki vsako uro razkužuje klju-
ke in sanitarije. Omejili smo vstop 
zunanjih obiskovalcev v šoli, vstopa-
jo lahko le učenci, zaposleni in starši 
prvošolčkov. Pouk poteka v matičnih 
učilnicah, združevanja med oddelki 
je malo. Prav organizacija pouk, kjer 
se skupine ne bi mešale med seboj, 
nam zaradi prostorske stiske pred-
stavlja največ težav. 
Zavedamo se, da z odgovornim vede-
njem posameznikov lahko pripomo-
remo k čim kasnejšemu pojavu okužb 
na naši šoli. 
• Za nami je že nekaj tednov pouka. 
So se učenci navadili na nove raz-
mere? Je bilo v prvih dneh čutiti kaj 
nelagodja med učenci in zaposleni-
mi? 
Učenci so se na nove razmere zelo hit-
ro navadili. Še vedno se kdaj pa kdaj 
zgodi, da kak učenec pozabi zaščitno 
masko, drugače pa večjih težav pri 
učencih ni, saj smo podobne ukrepe 
izvajali že v mesecu juniju. Prav tako 
smo se učitelji navadili na nekoliko 
drugačen pouk, več pouka izvajamo 
zunaj, nekoliko manj pa je delavni-
škega dela in mešanja učencev med 
posameznimi razredi.

• Kako so se na ukrepe odzvali 
starši? 
Starši so se na ukrepe odzvali zelo 
različno, v večini primerov pa zelo po-
zitivno. Mislim, da vse vsi zavedamo, 
da je treba najprej poskrbeti za svoje 
zdravje, saj bomo s tem poskrbeli tudi 
za zdravje drugih. Vsi smo se potru-
dili, da smo prvi roditeljski sestanek 
izvedli v šoli, v živo. 
• Letošnje šolsko leto bo zaradi 
epidemije gotovo nekaj posebnega. 
Vendar tudi na OŠ Davorina Jenka 
vsako leto poskrbite za različne ak-
tivnosti in programe. Kaj bo oziroma 
je letošnja rdeča nit? 
Pripravljeni smo, če bodo razmere do-
puščale, da bomo izvajali šole v nara-
vi, tabore, tečaj plavanja, obogatitvene 
programe za nadarjene in radovedne, 
organizirali različna tekmovanja, obi-
skovali različne prireditve ... Ob tem 

bomo upoštevali, da se učenci iz raz-
ličnih razredov ne bodo mešali. Ker v 
lanskem šolskem letu nismo uspeli 
dokončati vsega zastavljenega, smo 
rdečo nit podaljšali v letošnje leto. 
Tako letošnja rdeča nit ostaja Vse gre 
za med. Ob koncu našega projekta 
Erasmus+ bi namreč radi izvedli neki 
skupen zaključek, kjer bi predstavili, 
kaj smo se v tem času naučili in spoz-
nali. 
• Katere pomembne dogodke oziro-
ma projekte boste sicer še organizi-
rali v tem letu? 
Že v mesecu oktobru bomo izvedli 20. 
koncert Podarim ti pesem, tokrat na 
nekoliko drugačen način. Če bo vse 
tako, kot je treba, nas v decembru čaka 
tudi tradicionalni Miklavžev sejem, 
konec meseca marca pa bomo skupaj 
z Občino Cerklje na Gorenjskem orga-
nizirali akcijo Očistimo Cerklje.

Pouk poteka v novih razmerah
Ob začetku šolskega leta, ki zaradi epidemije covida-19 poteka v spremenjenih 
razmerah, smo se pogovarjali z ravnateljem Osnovne šole Davorina Jenka 
Boštjanom Mohoričem, ki pravi, da so se učenci hitro navadili na ukrepe, nanje 
pa so se večinoma pozitivno odzvali tudi starši.
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Oratorij Cerklje slovi po rekordni ude-
ležbi in tudi letos, ko je bil fizični ora-
torij odpovedan in so ga premestili v 
virtualni svet, se je nanj prijavilo 130 
otrok in 110 animatorjev. Lani se je si-
cer po besedah voditelja oratorija Davi-
da Košnika prijavilo mnogo več otrok, 
in sicer kar 273, letos pa zaradi znanih 
razlogov nekoliko manj. »Zaradi zago-
tavljanja varnosti smo oratorij tokrat 
osnovali tako, da smo pripravili ora-
torijske škatle in jih dostavili otrokom 
na dom. V njih so se skrivali materiali 
za ustvarjalne delavnice ter priročnik 
za katehezo,« je pojasnil Košnik in na-
daljeval: »Animatorji smo predčasno 
posneli video vsebine, ki so vključevale 
dramsko igro, izvajanje delavnice in 
skupno katehezo. Posneli smo tudi hi-
mno in drugo glasbo, da otroci doma 
lahko prepevajo, glasba je namreč 

pomemben del oratorija. Sklop vide-
ov smo vsak dan objavili na kanalu 
Oratorij Cerklje na Youtubu, kjer so si 
jih otroci in tudi drugi lahko ogledali. 
Zabeležili smo precej velik ogled, prvi 
video si je takoj po objavi ogledalo okoli 
petsto ljudi.« 
Tema letošnjega oratorija je bila kra-
ljica Estera, ki je rešila svoje ljudstvo 
pred zlobnim kraljem, in skozi njeno 
zgodbo so otrokom predali pet vrednot 
– lepoto, odgovornost, post, hvaležnost 
in zaupanje. »Namen oratorija je ozna-
njati verski nauk na način, ki otroke 
pritegne, obenem pa jim želimo ponu-
diti zabaven in kvaliteten počitniški 
teden s poudarkom na pristnih odno-
sih,« je povedala voditeljica oratorija 
Maruša Žlebir in dodala: »Smo zelo 
dobra ekipa, letos se nam je priključilo 
28 novih animatorjev. Mislim, da rav-
no zaradi pozitivne energije in dobrega 
sodelovanja pritegnemo toliko otrok.«

Animatorji so se vsak večer v oratorij-
skem tednu v omejenem številu sre-
čevali v prostorih Družinskega in mla-
dinskega centra Cerklje in pred njimi 
ter se tako povezovali ter ustvarjali 
prijateljske vezi. 
Letošnji oratorij pa je bil poseben tudi 
zaradi praznovanja dvajsete oble-
tnice. V ta namen so pred župnij-
sko cerkvijo v Cerkljah postavili dva 
mlaja, v soboto pa so se animatorji 
udeležili slovesne svete maše, ki jo 
je daroval nadškof Stanislav Zore. Po 
njej so se odpravili na izlet na jezero 
Kreda, sledil je družabni dogodek na 
župnijskem dvorišču. Dvajset uspe-
šnih izvedb pa je Društvo družinski 
in mladinski center Cerklje – Oratorij 
Cerklje na predlog Župnije Cerklje na 
Gorenjskem letos uvrstilo tudi med 
prejemnike občinske nagrade za us-
pešno delo z otroki in spodbujanje 
prostovoljstva med mladimi.

Jubilejni oratorij je potekal virtualno
V Cerkljah je predzadnji teden v avgustu potekal jubilejni, dvajseti oratorij, ki 
pa je bil zaradi epidemioloških razmer prilagojen. A kljub temu je zabeležil 
množično udeležbo otrok in animatorjev.

Letos župnijskega dvorišča ni napolnil otroški in animatorski vrvež, saj je oratorij potekal virtualno. So se pa animatorji v omejenem 
številu srečevali na tematskih večerih. / Foto: arhiv Oratorija Cerklje
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V občini Cerklje se od leta 2017 v okviru Večgeneracijskega cen
tra Gorenjske, ki ga koordinira Ljudska univerza Kranj, izvajajo 
brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobra
ževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. 

Mesečno izvedejo več različnih dejavnosti, od računalniških teča
jev, vadbe, astrologije, vodene meditacije, tombole, ustvarjalnih 
delavnic, plesnega tečaja do enkratnih predavanj in delavnic na 
različne teme, ki jih predlagajo udeleženci. V poletnih mesecih so 
se začeli rekreativni pohodi z vajami pravilnega dihanja na Šentur
ško goro. Aktivnosti so zanimive in pestre ter naravnane k prido
bivanju uporabnih in kakovostnih spretnosti in znanj za potrebe 
dela in vsakdanjega življenja posameznikov vseh generacij.

Aktivnosti se izvajajo tako v Cerkljah kot tudi v okoliških vaseh, 
saj si želijo dejavnosti čim bolj približati lokalnemu prebivalstvu. 
Aktivnosti so zelo dobro obiskane, kar priča o tem, da si občani 
želijo takšnih vsebin v svojem kraju.

Spomladi, v času epidemije koronavirusa, so bili starejši še bolj 
osamljeni kot sicer. Zato so se na Ljudski univerzi Kranj odločili 
za nadaljevanje aktivnosti na daljavo, v digitalni obliki. Na daljavo 
so potekale vadbe, ustvarjalne delavnice, meditacije, predavanja 
Kako premagati strah in osamljenost in računalniške delavnice. 
Hkrati so uporabnikom nudili vso potrebno individualno tehnič
no pomoč po telefonu in se trudili omogočiti dostop do vsebin na 
daljavo čim več uporabnikom. Do vsebin je bilo mogoče dostopati 
preko računalnika in preko pametnih telefonov. Vsem, ki so se od
ločili za sprejemanje elektronskih novic, pa so pošiljali tedenske 
novice z zanimivostmi iz najrazličnejših področij, s povezavami 
do spletnih vsebin: vadba, ustvarjanje, jezikovno znanje, digitalne 
vsebine, kulinarika, branje, obisk muzeja in ogled filma.

Ob nudenju tehnične pomoči na daljavo preko telefonskih po
govorov so se strokovne delavke Ljudske univerze Kranj še bolj 
povezale z uporabniki, saj so poleg tehnične podpore nudile tudi 
socialno oporo in pogovor. 

V poletnih mesecih so aktivnosti zopet zaživele, vendar pa so v 
skladu s splošnimi in posebnimi ukrepi  za preprečevanje širjenja 
okužbe s koronavirusom SARSCoV2 omejili število udeležencev 
na posameznih aktivnostih in aktivnosti izvajali  v naravi – vadbo, 
rekreacijski pohod – ali pa na daljavo – astrologija in vodena medi
tacija, ki sta na željo udeležencev ostali na daljavo tudi v poletnih 
mesecih, saj so se posamezniki udeležili teh aktivnosti tudi iz kra
jev, kjer so preživljali dopust.

Vključevanje občanov do epidemije koronavirusa je bilo dobro: v 
prvi polovici leta 2020 se je v aktivnosti vključilo 105 različnih upo
rabnikov vseh starostnih skupin. Do junija je bilo izvedeno 51,5 
ure aktivnosti in zabeleženih 321 obiskov.

Na Ljudski univerzi Kranj si prizadevajo tudi za izvedbo večjih 
ljudskih prireditev. Tako so v januarju izpeljali prvi ljudski večer z 

Moravško Maro, ki je bil neverjetno dobro obiskan. Po prireditvi 
so si bili vsi enotni, da takšnih vsebin primanjkuje in bi si želeli več 
podobnih večerov za druženje različnih generacij.

V letu 2020 je Ljudska univerza Kranj v občini sodelovala z raz
ličnimi organizacijami in posamezniki, ki omogočajo brezplačno 
uporabo prostora in sodelujejo pri informiranju in izvajanju aktiv
nosti: Občino Cerklje, OŠ Davorina Jenka Cerklje, TIC Cerklje, Soci
alno varstveni zavod Taber, Društvom upokojencev Cerklje, PGD 
Lahovče in drugimi.

Informiranje občanov o programu in aktivnostih je dobro zago
tovljeno. Zgibanke s programom za tekoči mesec boste našli v 
vseh zgoraj naštetih organizacijah. Program je objavljen tudi na 
spletnih straneh Občine Cerklje, projekta Večgeneracijski center 
Gorenjske in Ljudske univerze Kranj. Plakate s programom boste 
našli tudi na oglasnih deskah krajevnih skupnosti v občini Cerklje. 
Vsem, ki so se odločili za sprejemanje elektronskih novic, pa poši
ljajo tedenska vabila na aktivnosti v občini.

Program aktivnosti v občini je zelo pester in se spreminja glede na 
želje in potrebe uporabnikov programa. Še posebej so veseli, kadar 
občani sami predlagajo vsebine za delavnico ali predavanje. Vse
kakor pa jih spodbujajo tudi k aktivnemu sodelovanju pri izvajanju 
aktivnosti, tako da svoje znanje prenašajo na druge. Strokovne de
lavke Ljudske univerze Kranj preko pogovorov z uporabniki spoz
navajo, kako bogato je njihovo znanje, česar se sami niti ne zave
dajo oz. se jim ne zdi nič posebnega. Zato jih v želji, da se znanje ne  
izgubi, spodbujajo, da ga predajo naprej. Vsakomur, ki se za to  

Dejavno in sodelovalno za večjo kakovost  
življenja tudi v Cerkljah

Izdelava 3D-voščilnic
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odloči, nudijo strokovno pomoč in podporo pri pripravi  
delavnic in predajanju vsebin. Zatorej kar brez skrbi – če imate 
zanimiva znanja in bi jih radi podelili z drugimi, vam bodo stro-
kovne delavke z veseljem pomagale pri pripravi aktivnosti.

K sodelovanju vabijo vse, ki imate voljo, znanje in čas, ki 
ste ga pripravljeni nameniti v dobro lokalne skupnosti. Kot 
prostovoljci lahko sodelujete v različnih aktivnostih.  Prosto-
voljstvo lahko poteka v daljšem časovnem obdobju (pomoč 
pri organizaciji družabnih dogodkov, druženje …) ali kraj-
šem časovnem obdobju (predavanje, delavnica s področja, 
ki ga dobro poznate …). 

Namen projektnih aktivnosti je, da se po končanem projek-
tu izvajanje vsebin v občini Cerklje nadaljuje, da je lokalna 
skupnost povezana in dobro delujoča ter omogoča posame-
znikom druženje, da nihče ne ostane sam. 

Kaj pravijo udeleženci in izvajalci 
aktivnosti?
Jan Prosen: »Na aktivnosti hodim, zato ker rad pridobivam 
nova znanja. Všeč so mi predavanja o ljudskem izročilu, zgo-
dovini in o zeliščih in še marsikaj zanimivega se bi našlo. Tre-
nutno obiskujem plesni tečaj. Sem tudi dejaven član študij-
skega krožka v Lahovčah in sodelujem pri pripravah na večje 
dogodke. Vesel sem, da se aktivnosti dogajajo v naši občini 
in da lahko s svojimi predlogi aktivno sooblikujem program.«

Janez Galjot: »V okviru programa VGC obiskujem računal-
niški tečaj. Za tečaj sem se odločil predvsem, ker na tem po-
dročju potrebujem nova znanja, saj bi rad ostal v koraku s 
časom ter zaradi tega, ker se tečaj izvaja v našem kraju in se 
mi ni treba voziti v Kranj ali Ljubljano. Všeč mi je tudi način 
izvedbe, saj sta hitrost in vsebina prilagojena starejšim.«

Tanja Ravnikar: »V programu sodelujem pri izvajanju aktiv-
nosti in sem vesela, da svoja znanja in izkušnje lahko delim z 
občani in pomagam drugim.«

Daniela Močnik: »Sem upokojenka in z Ljudsko univerzo 
sodelujem v programu VGC kot prostovoljka. Enkrat na me-
sec izvajam bralni krožek Beremo skupaj, kjer se z občani 
srečujemo in prebiramo slovensko literaturo, se o njej pogo-
varjamo in izmenjujemo svoje misli. Tako ostajam aktivna, 
saj mi sodelovanje daje občutek zadoščenosti.«

         

        
  
         
 

         

        
  
         
 

Projekt sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad ter Občina Cerklje na Gorenjskem.
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Aktivnosti, ki jih pripravljajo za vas: 
OKTOBER:
l	 Predavanje: Spregovorimo o demenci
l	 Ustvarjalna delavnica: Risanje mandal
l	 Aktivna delavnica: Zdrav način življenja
l	 Ljudski večer: Semajna nedelja na vasi
l	 Vadba za zdravo telo
l	 Beremo skupaj

NOVEMBER
l	 Predavanje: Predstavitev Bras terapije 
l	 Ustvarjalna delavnica
l	 Delavnica: Izdelovanje naravnega zeliščnega mazila
l	 Računalniški tečaj: Uporaba pametnih telefonov
l	 Računalniški tečaj za začetnike
l	 Vadba za zdravo telo
l	 Beremo skupaj
l	 Tombola

DECEMBER
l	 	Predavanje: Pomen barv in kako barve vplivajo  

na naše razpoloženje
l	 	Ustvarjalna delavnica: Izdelava naravnega novoletnega darila
l	 	Delavnica: Kako napišemo dober življenjepis in spremno pismo  

v novih Europass dokumentih
l	 Vadba za zdravo telo
l	 Beremo skupaj
l	 Tombola

Po predhodnem dogovoru nudijo tudi individualno informira-
nje in svetovanje v izobraževanju odraslih. S svetovanjem vam 
bodo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z 
izobraževanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas. 

Pri vseh aktivnostih se bodo upoštevali napotki za preprečeva-
nje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Zato vas prosijo, da 
prihajate na aktivnosti z zaščitnimi maskami, uporabljate razku-
žilo za roke ob vhodu v prostor in med aktivnostjo upoštevate 
varnostno razdaljo.

Informacije in predhodne prijave na 04 280 548 25 ali  
mck-prijava@luniverza.si.

 

LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si
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JANEZ KUHAR

Ob letošnji 25-letnici Tednov vseživljenjskega učenja je 
Klub Liberius v četrtek, 10. septembra, v svoje vrste povabil 
predstavnika uspešnih študijskih krožkov iz Posavja Jože-
ta Praha in Marijo Imperl. Oba sta s svojim strokovnim 
delom skozi čas prispevala v dobro lokalne skupnosti in 
širše. Marija Imperl je prav na predvečer srečanja prejela 
zlatnik Občine Radeče za svoje široko delovanje na obmo-
čju Radeč in zunaj občinskih meja, pred časom tudi nag-

Na obisku  
v Klubu Liberius
V Klubu Liberius so nedavno gostili 
Jožeta Praha in Marijo Imperl.

Daniela Močnik z gostoma Marijo Imperl in Jožetom Prahom  
/ Foto: Janez Kuhar

rado  Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na 
področju učenja in znanja odraslih. Jožeta Praha kot pred-
stavnika Zavoda za gozdove pa odlikujejo reference gozdar-
ja naravovarstvenika, ljubitelja gozdov, organizatorja šte-
vilnih študijskih krožkov, s katerimi je utrl in označil ter 
predstavil javnosti vrsto planinskih in tematskih pešpoti, 
tudi evropskih. Je svetovalec za razvoj turizma v gozdnem 
prostoru in predsednik oglarjev Slovenije.
Kot dobra poznavalca in kreatorja študijskih krožkov sta 
zbranim v dvorani Kulturno-umetniškega društva Pod 
Lipo v Adergasu predstavila aktivnosti, s katerimi krož-
ki prispevajo k spoznavanju, ohranjanju in varovanju 
kulturne in naravne dediščine v lokalni skupnosti. Se-
veda je v to shemo poleg članov posameznega študijske-
ga krožka vključenih več deležnikov, od občine, v kateri 
študijski krožek deluje, krovnega Andragoškega centra 
Slovenije, Turistično-informativnega centra in Turi-
stične zveze, Zveze društev upokojencev, Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, nadkrovno lahko tudi 
evropske strukture.
Ob sklepu srečanja je Daniela Močnik, mentorica sklenje-
nega študijskega krožka Življenje pod krošnjami, povzela 
že opravljeno delo, se zahvalila sodelujočim za sodelovanje 
pri proučevanju zelenega bogastva, gostoma za obisk in 
bogato predstavitev tovrstnega dela v Posavju ter povabila 
k sladkim gozdnim radostim. Jože Prah pa je ob povezavi 
misli o gozdovih in čebelah sklenil z besedami: »Narava 
ima vedno prav!«

ELEKTRONIKA

LED, LCD, PLAZMA TV,  VIDEO SISTEMI, 
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TERAPEVTSKE IN  
REFLEKSNE MASAŽE
Marija Stele

DARINKA KRALJ

Tako kot mnogo šolarjev in drugih prebivalcev je obdobje 
koronavirusa prizadelo tudi člane našega društva. Čeprav 
smo likovniki v večini »seniorji«, smo se v tem neugod-
nem obdobju znašli prav sodobno. Naša predsednica Mo-
nika Slemc nas je po elektronski pošti obveščala in nam 
pošiljala tudi naloge. Poslala nam je nekaj fotografij za 
izziv in motiv, mi pa smo doma slikali in nekateri smo ji 
svoja dela po e-pošti pošiljali v oceno. 
V juniju smo v Cerkljah v Petrovčevi hiši pripravili razstavo 
z naslovom Iskreni pogledi. Na njej je bilo predstavljenih 
več kot dvajset slik s tematiko živali, po končani razstavi 
v Cerkljah pa smo vse slike prenesli v Dom Taber v Šmar-
tnem, kjer še vedno razveseljujejo stanovalce.

Naša članica Dragica Markun, ki je predsednica društva 
Hiša čez cesto na Miljah, vsako leto organizira ekstempo-
re. Poleg Društva likovnikov Cerklje povabi tudi društva iz 
drugih krajev. Že več let smo v mesecu maju ustvarjali na 
Miljah in jeseni smo nastale slike razstavili v muzeju v 
Šenčurju. Tudi letos kljub neugodnim razmeram nismo 
obupali. Nismo se zbrali na Miljah, temveč smo slikali 
doma ali pa v naravi. Tako je nastalo presenetljivo število 
slik, ki so razstavljene v Šenčurju. Tematika je različna, 
predvsem pokrajina in kulturna dediščina v občini Šenčur.                                                                                                                                          
Ponosni smo, da smo kljub vsemu pripravili lepe razstave 
in bomo delovali še naprej.

Likovniki v času  
koronavirusa

Slika Marjana Vreša z razstave v šenčurskem muzeju

Razstava Iskreni pogledi je še vedno na ogled  
v Domu Taber v Šmartnem.
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ALEŠ SENOŽETNIK

• Ob stoletnici društva se najprej 
ozriva v preteklost. Kako je prišlo do 
ustanovitve Čebelarskega društva 
Cerklje, kdo so bili njegovi ustanovni 
člani?
Kot je razvidno iz Čebelarske kroni-
ke, ki jo je v počastitev osemdese-
tletnice leta 2000 izdalo Čebelarsko 
društvo Cerklje, je bilo društvo usta-
novljeno 25. januarja 1920 na občnem 
zboru v Ljudskem domu v Cerkljah. 
Ustanovljeno je bilo kot podružnica 
kranjskega društva. Ustanovni člani, 
ki so bili tudi izvoljeni v prvi uprav-
ni odbor društva, so bili Janez Eržen, 
posestnik v Cerkljah, načelnik; Miha 
Zevnik, posestnik v Dvorjah, načelni-
kov namestnik; Janez Burnik, kaplan 
v Cerkljah, tajnik in blagajnik; odbor-
niki Luka Pavlič, Jernej Vombergar in 
Jakob Koprivnik. Društveno premože-
nje je znašalo 205 kron, vseh članov 
pa je bilo 27. 
• Kateri so še drugi pomembni mej-
niki, ki so zaznamovali zgodovino 
vašega društva?
Želja po še boljšem sodelovanju med 
člani Čebelarskega društva Cerklje je 
v petdesetih letih botrovala nastanku 
čebelarskih družin Zalog in Veleso-
vo, vendar je ta vnema z leti zamrla, 
tako da je na našem območju obstalo 
le Čebelarsko društvo Cerklje kot celo-
ta. Leta 1976 so člani razvili društveni 
prapor, prvi praporščak pa je postal 
Ludvik Verbič iz Grada. Pomemben 
mejnik je bila tudi ustanovitev čebe-
larskega krožka na Osnovni šoli Da-
vorina Jenka v Cerkljah 22. maja 1987, 
prvi mentor pa je bil Franc Frantar. 
Od takrat naprej čebelarski krožek ne-
prekinjeno deluje, na kar smo zelo po-
nosni. V istem letu je ČD Cerklje dobilo 
tudi svoj prvi čebelnjak, namenjen 
usposabljanju mladih krožkarjev. Ob 
osemdesetletnici društva so člani pod 

vodstvom predsednika Francija Stru-
pija pripravili odmevno čebelarsko 
razstavo ter pripravili in izdali Čebe-
larsko kroniko v počastitev jubileja in 
v spomin na čebelarski družini Vele-
sovo ter Zalog. 
• V kakšni »kondiciji« je po stotih 
letih čebelarstvo v Cerkljah?
Praznujemo stoletnico neprekinje-
nega delovanja Čebelarskega društva 
Cerklje, častitljive obletnice, ob kateri 
se s ponosom oziramo na vse svoje 
prednike, ki so zaslužni za tako dolg 
obstoj in delovanje društva, hkrati pa 
polni pričakovanj in optimizma upa-
mo, da bodo tudi naši zanamci nada-
ljevali to častitljivo tradicijo. Število 
članov se vsako leto povečuje in to nas 
navdaja z optimizmom, da bo čebe-
larstvo v Cerkljah in okolici še naprej 
živelo kot doslej ali celo bolje. Še nikoli 
v zgodovini namreč čebela in čebelar-
stvo v družbi nista uživala večjega ug-
leda kot danes. K temu je največ pri-
pomogla razglasitev svetovnega dneva 
čebel; in ne samo čebelarji, pač pa vsi 
državljani Republike Slovenije mora-
mo biti ponosni na to, da je pobuda 

prišla prav iz vrst slovenskih čebelar-
jev. Veliki napori slovenskih čebelar-
jev pri ohranjanju avtohtone kranj-
ske sivke, pridelovanju kvalitetnih 
čebeljih pridelkov in njihovi promociji 
se odražajo v tem, da je javnost pre-
poznala čebele kot izredno pomemben 
dejavnik okolja in da ohranjanje čebel 
dolgoročno vodi tudi v ohranjanje člo-
veške vrste. Tako je čebela tudi v očeh 
širše javnosti, ne samo čebelarjev do-
bila svoje pravo mesto v prostoru, ki si 
ga nedvomno zasluži.
• V društvo je včlanjenih 82 članov, 
ki čebelari z okoli devetsto čebeljimi 
družinami. Kakšna je bila letošnja 
čebelarska sezona?
Območje, ki ga pokriva ČD Cerklje, 
vsaj v zadnjih dveh desetletjih ni bilo 
prepoznano kot območje z dobrimi če-
beljimi pašami, zato praviloma tudi 
nismo imeli dovozov čebel čebelarjev 
z drugih delov Slovenije, ki bi k nam 
vozili čebele na pašo. Nekaj naših čla-
nov je prevoznih čebelarjev, ti izkori-
ščajo čebeljo pašo po celotni Sloveniji 
in tako pridobivajo sortne vrste medu. 
Na našem območju pa sta običajno le 

Ohranjanje čebel vodi v ohranjanje človeške vrste
Ob stoletnici delovanja, ki jo člani Čebelarskega društva Cerklje praznujejo letos, 
smo se pogovarjali s predsednikom Mihom Štularjem. 

Miha Štular pred društvenim čebelnjakom 
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dve paši, spomladanska cvetlična in 
poletna gozdna paša. Letošnja cvetlič-
na paša je zaradi hladnega in dežev-
nega vremena v dobršni meri odpove-
dala, k sreči se je vreme ob cvetenju 
lipe toliko popravilo, da smo čebelarji 
lahko natočili vsaj nekaj medu. Po-
tem pa je kmalu nastopilo poletno 
brezpašno obdobje, ko smo čebelarji 
morali začeti stimulativno krmljenje 
čebel, saj v tem obdobju čebele vzgaja-
jo dolgožive zimske čebele, ki so porok 
za obstoj čebelje družine do prihodnje 
čebelarske sezone. V poznopoletnem 
in jesenskem obdobju smo čebelarji 
hvaležni kmetom in vrtičkarjem, ki so 
na svojih površinah zasejali medovite 
rastline (ajda, sončnice, facelija, bela 
gorjušica, detelja …) ter tako čebelam 
omogočili bogato beljakovinsko pašo. 
Nadejamo se, da bomo čebele uspešno 
pripravili na zimo, da jo bodo prežive-
le in v dobri kondiciji spomladi nada-
ljevale svoje poslanstvo. 
• Kakšen odnos pa imajo do lokalne 
pridelave medu občani Cerkelj? So 
pozorni na to, da med kupujejo pri 
domačih čebelarjih?
V pogovoru z našimi čebelarji z vese-
ljem ugotavljam, da glavnino mede-
nih presežkov prodajo sosedom, prija-
teljem in znancem iz lokalnega okolja. 
Naši občani spoštujejo delo čebel in 
čebelarjev ter z nakupom čebeljih pri-
delkov dajejo priznanje našemu delu. 
Naš, slovenski med je izjemne ka-
kovosti, praktično brez konkurence 
v svetovni pridelavi medu – in tega 
se naši potrošniki dobro zavedajo. 
Morajo pa se zavedati tudi tega, da z 
nakupom vsakega kozarca medu pri 
lokalnem čebelarju tega motivirajo k 
še boljšemu delu in skrbi za kakovost 
čebeljih pridelkov. Tako na dolgi rok 
pridobivamo oboji, tako občani v vlogi 
potrošnikov, ki imajo v poplavi uvože-
nega medu na trgovskih policah mož-
nost nakupa domala butičnega medu 
v lokalnem okolju, kot tudi čebelarji, 
ki njihov nakup razumemo kot po-
hvalo svojega dela. Večina naših čla-
nov je ljubiteljskih čebelarjev, ki na 
leto prodajo zgolj nekaj kilogramov 
medu, nekaj članov pa imamo tudi 
takih, ki jim čebelarstvo predstavlja 
dopolnilno dejavnost.

• Januarja ste nastopili svoj dru-
gi mandat predsednika ČD Cerklje. 
Kakšen bo vaš program v prihodnjih 
letih, čemu boste posvečali največ 
pozornosti?
Prav je, da se čebelarji povezujemo 
v društva, da smo aktivni v društve-
nem življenju. Sodobna informacij-
ska tehnologija nas dnevno odmika 
od osebnega stika, komunikacija pa 
vse prevečkrat poteka v virtualnem 
svetu. Ljudje smo enako kot čebele so-
cialna bitja in prav komunikacija na 
osebnem nivoju mora ostati stalnica 
našega vsakdana. Cerkljanski čebe-
larji smo pred tremi leti začeli graditi 
nov društveni čebelnjak in to nam je s 
skupnimi močmi tudi uspelo, tipičen 
slovenski čebelnjak skupaj z medovi-
tim vrtom in urejeno okolico v letu 
praznovanja visokega jubileja naše-
ga društva je ponos in okras našega 
kraja. V svojem drugem mandatu si 
želim predvsem, da bi se v čebelnja-
ku večkrat srečali vsi, ki nas čebele 
zanimajo in povezujejo, se v skrbi za 
našo kranjsko sivko izobražujemo, 
vzgajamo mlad čebelarski rod in tako 
nadaljujemo stoletno tradicijo druže-
nja in povezovanja cerkljanskih čebe-
larjev. Ponosni moramo biti na to, da 
smo lahko del tako bogate čebelarske 
tradicije, naša glavna naloga pa je, da 
zanimanje in skrb za našo skromno 
in marljivo kranjsko sivko prenesemo 
na prihodnje rodove. 
• Katere so glavne naloge pa tudi iz-
zivi, s katerimi se srečujete čebelarji 
danes?
Ko sem pred dvajsetimi leti začel če-
belariti, so bile čebelje paše stabilnej-
še in obilnejše kakor danes, pridelal 
sem več medu, problem pa sem imel 
ta med prodati po pošteni tržni ceni. 
Zaradi obilnih paš so bile tudi čebele 
bolje pripravljene na zimo in so bolje 
prezimovale. Takrat se o čebelah in 
čebeljih pridelkih ni kaj dosti govori-
lo. Danes je ravno nasprotno. Največji 
izziv čebelarjem predstavlja skrb za 
zdravje čebel, za uspešno prezimitev 
čebel, zaradi vremenskih neprilik je 
pridobivanje medu in drugih čebe-
ljih pridelkov bistveno težje in poteka 
v manjšem obsegu. Po drugi strani 
smo slovenski čebelarji pod vodstvom 

Čebelarske zveze Slovenije v zadnjih 
letih naredili ogromen preskok v oza-
veščanju javnosti o pomenu čebel, 
promociji čebeljih pridelkov, tako da 
prodaja čebeljih pridelkov ni več pro-
blematična. V prihodnje stremimo k 
ohranjanju čebeljega fonda in skrbi za 
pridobivanje kakovostnih in za potro-
šnika varnih čebeljih pridelkov. 
• V okviru društva vodite tudi če-
belarski krožek na osnovni šoli. 
Kakšno je zanimanje mladih za če-
belarstvo?
V uvodu smo ugotovili, da čebelarski 
krožek v sklopu OŠ Davorina Jenka 
deluje neprekinjeno že od leta 1987, in 
v tem času je krožek obiskovalo veliko 
otrok. In kar nekaj jih je delo s čebe-
lami nadaljevalo tudi po osnovni šoli, 
tako so danes naši člani ter uspešni 
čebelarji. Sedanji mentor Boris Jereb 
svoje delo z veliko vnemo opravlja že 
deset let, opravljeno ima tudi licenco 
ČZS za vodenje čebelarskih krožkov, 
svoje krožkarje pa vsako leto pripravi 
in z njimi odide na državo srečanje in 
tekmovanje mladih čebelarjev, kjer so 
v zadnjih letih dosegli zelo dobre re-
zultate. Mladi v tem vidijo določeno 
motivacijo za obisk krožka, še dodat-
no pa jih motiviramo s praktičnim 
delom v novem društvenem čebelnja-
ku, kjer se lahko naučijo vseh čebelar-
jevih opravil. 
• Menite, da bo podmladka v pri-
hodnjih letih dovolj? Nas mora 
skrbeti, ali bomo Slovenci ostali če-
belarski narod?
Za čebelarski podmladek me nič ne 
skrbi, otroci so že po naravi razisko-
valci in pri čebelah, ki veljajo za skriv-
nostni superorganizem, je tega raz-
iskovanja neskončno veliko. Seveda 
vsak ne bo niti ne more biti čebelar; 
pravijo, da za čebele potrebuješ poseb-
no žilico, kogar pa enkrat osvojijo, jim 
bo ostal zvest do konca življenja. Čebe-
larji iz našega društva v sklopu Tradi-
cionalnega slovenskega zajtrka vsako 
leto obiskujemo vrtce na našem obmo-
čju ter tako že predšolskim otrokom 
približujemo pomen in vrednost čebel 
ter skrb za ohranjanje čebel in narave 
nasploh. Prav sobivanje z naravo bo za 
naše otroke in naslednje generacije v 
prihodnje nedvomno največji izziv.
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KLEMEN FRELIH

Vsi se zavedamo, da je bolje izgubiti 
trenutek v življenju kakor pa življenje 
v trenutku. S takim mišljenjem smo 
se prijateljska Prostovoljna gasilska 
društva Zgornji Brnik in Spodnji Br-
nik - Vopovlje odločila, da za obe vasi 
kupimo avtomatski zunanji defibri-
lator (AED). Z razumevanjem vseh 
vpletenih smo pridobili vsa sredstva 
in opravili nakup. Oba AED-ja sta tudi 
že montirana. Na Zgornjem Brniku je 
AED na fasadi trgovine in Avio bara, 
na Spodnjem Brniku pa na gasilskem 
domu. Ob tej priložnosti bi se radi zah-
valili vsem, ki so prisluhnili naši po-
budi in prispevali finančna sredstva 
za nakup, Prostovoljnima gasilskima 
društvoma Zgornji Brnik in Spodnji 
Brnik - Vopovlje, Krajevni organizaciji 

Rdečega križa Cerklje na Gorenjskem 
in mladini Zgornjega in Spodnjega 
Brnika. Zahvaliti pa se moramo tudi 
lastnikom objektov PGD Spodnji Brnik 
- Vopovlje in Avio bara Suzani Černuta 
in Mateju Karunu, da so nam omo-
gočili montažo AED na njihov objekt 
v središču vasi. Pri tem pa nismo po-
zabili na vaščane obeh vasi, za katere 
se bo v mesecu oktobru, ki je mesec 
požarne varnosti, organiziralo tudi iz-
obraževanje. Točen termin vam bomo 
sporočili naknadno. Pokazali smo, da 
znamo stopiti skupaj in narediti ve-
liko za blaginjo obeh vasi, da nam ni 
vseeno za zdravje prebivalcev in nji-
hovo izobraževanje, da bodo tudi znali 
ravnati z avtomatskim zunanjim de-
fibrilatorjem – v upanju, da jim ga ne 
bo treba nikoli uporabiti. Vsem skupaj 
še enkrat iskrena hvala!

Defibrilatorja na Zgornjem  
in Spodnjem Brniku

Predprodaja smučarskih vozovnic  
za smučišče Krvavec od 1. oktobra do  
30. novembra. 
Občani občine Cerklje na Gorenjskem imate pri 
nakupu nove sezonske vozovnice za smučišče 
Krvavec s sliko, veljavne vse dni smučarske 
sezone, dodatni 5-odstotni popust na pred-
prodajne cene. Zaradi morebitne negotovosti 
vsem kupcem sezonskih smučarskih vozovnic 
za smučišče Krvavec v letošnji zimi podarjamo 
»Krvavec snežno in covid-19 garancijo«.

Četrtkova kulinarična razvajanja  
ob spremljavi odlične glasbe v Hotelu 
Krvavec, 22. 10. 2020
V očarljivi restavraciji gorskega Hotela Krva-
vec z oktobrom začenjamo prirejati nepozab-
na četrtkova kulinarična razvajanja ob sprem-
ljavi odlične glasbe, ki bodo postali stalnica 
v naši bogati ponudbi. Posebnost četrtkovih 
večerov bodo skrbno izbrane jedi, prilagojene 
okolju in letnemu času, obogatene z vrhun-
skimi vini in glasbeno spremljavo.

Več: www.rtc-krvavec.si, e: info@rtc-krvavec.si, 
t: 04 25 25 911. Lepo vabljeni.
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V petek, 16. oktobra, ob 18. uri bo v 
Borštnikovi hiši potekal Večer Borštni-
kove poezije in ljudskega petja v or-
ganizaciji Kulturnega društva Folklora 
Cerklje. Če bo vreme dopuščalo, bo 
prireditev na vrtu, sicer pa v hiši.

Večer poezije in petja
Društvo upokojencev Cerklje ta četrtek, 
24. septembra, organizira planinski izlet 
na Ratitovec (1624 metrov nadmorske 
višine). Odhod izpred Avto-moto društva 
Cerklje (Slovenska cesta 8, Cerklje) bo ob 
7. uri zjutraj.

Planinski izlet



September  2020 / številka 4

ZANIMIVOSTI |  19 

M
A

RU
ŠA

 H
U

M
A

R 
S.

P.,
 Z

A
LO

G
 P

RI
 C

ER
KL

JA
H

 4
6,

 C
ER

KL
JE

 N
A

 G
O

RE
N

JS
KE

M

JANEZ KUHAR

Prireditev je organiziral Bralni štu-
dijski krožek (BŠK) Liberius, ki delu-
je pod okriljem Andragoškega centra 
Slovenije. Srečanja v okviru krožka so 
potekala ves julij od torka do petka na 
Šinkovčevem dvorišču v Adergasu, ob 
deževnem vremenu pa v kulturni dvo-
rani v Adergasu. Na sklepni prireditvi 
je vse udeležence in goste pozdravila 
Daniela Močnik, mentorica BŠK pri 
Klubu Liberius Cerklje. »Z delom smo 
dosegli izobraževalni in akcijski cilj, 
kako lahko medgeneracijski obiski 
gozda prav vsakemu posamezniku pri-
lagojeno omogočijo druženje skozi oči 
gozdnih prebivalcev ob pomoči izbra-
ne literature,« je povedala Močnikova. 
Nekaj dogodkov so tokrat povzeli iz 
projekta Življenje pod krošnjami. De-
javnosti so predstavili David Puškarič, 
Ciril Grilc, Stane Maček, Virškov ata iz 
Adergasa, čebelar Franci Strupi in žu-
pan Franc Čebulj. Za sklepno prireditev 
je veličastni venec iz listov in plodov 13 
vrst zelenja, ki raste v Adergasu, spletla 
Angelca Maček. Močnikova se je zah-
valila družini Plevel, po domače Šin-
kovčevim iz Adergasa, KUD Pod lipo in 

njegovima članoma Angelci Maček in 
Franciju Sircu, županu Francu Čebulju, 
vsem sodelujočim bralcem ter tehnič-
nemu osebju Blažu Močniku ter Moni-
ki in Janezu Ribnikarju. Spregovorili so 
tudi o pomembnih možeh, ki so s svo-
jim delom oznanjali dediščino kraja, o 
samostanu in o župnijski cerkvi Mari-
jinega oznanjenja v Adergasu.
Kulturni klub Liberius se približuje 
15-letnici delovanja, ena od njego-

vih aktivnosti so tudi bralni študijski 
krožki, ki so splošnoizobraževalna 
oblika skupinskega prostovoljnega 
učenja odraslih. Skupino, ki jo sesta-
vlja od pet do dvanajst ljudi, vodi 
mentor pod okriljem Andragoškega 
centra Slovenije. Za pomemben pri-
spevek občini štejejo prvi raziskoval-
ni projekt o Matevžu Ravnikarju - Po-
ženčanu, Prešernovem sodobniku. 
V sodelovanju s Celjsko Mohorjevo 
družbo in s podporo župana Franca 
Čebulja jim je uspelo izdati Požen-
čanovo berilo z izbranimi izvirnimi 
pesmimi. Ob pomoči skladatelja Ja-
neza Močnika so izvedli vrsto božič-
nih projektov z izdanimi glasbenimi 
edicijami.

Povej, kar veš
Ob koncu julija je bila v 
dvorani v Adergasu sklepna 
prireditev Povej, kar veš.

Udeleženci sklepnega srečanja pred Šinkovčevo hišo v Adergasu

Ena od aktivnosti Kulturnega 
kluba Liberius so bralni 
študijski krožki – oblika 
skupinskega prostovoljnega 
učenja odraslih.
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V začetku avgusta so pri lovskem 
domu Lovske družine Krvavec na 
Štefanji Gori počastili spomin na 13 
padlih borcev 2. grupe odredov ter 
tri domačine Krvavške čete. Še živeči 
borec 2. grupe odredov Božidar Gor-
jan - Bogo je v sporočilu za udeležence 
slovesnosti zapisal: »Pohod 550 dobro 
oboroženih slovenskih borcev sredi 
poletja 1942 z Dolenjske čez Notranj-
sko, Gorenjsko na Štajersko je bilo ve-
liko dejanje. Kljubovali smo največji 
sili Evrope in sveta, izrazito sovražni 
do našega naroda, čez katerega ozem-
lje so razpeli minirano mejo z bodečo 
žico in bili na gosto poseljeni s po-
sadkami izvežbane vojske,« je zapi-
sal Gorjan. In še: »Cilj smo dosegli po 
skoraj dvomesečnem pohodu na Bi-
zeljsko. Še ne preseljeni Slovenci, ki so 
trepetali v svojih domovih, so prese-
nečeno odpirali hišna vrata vojski, ki 
je govorila slovensko in katere cilj je 
bila svoboda.« Pred slovesnostjo s kul-
turnim programom so se pohodniki 
tradicionalno podali po Poti spomina 
in tovarištva. Na Pečeh so se pokloni-
li neznanemu padlemu partizanu, se 

nato ustavili v Spominskem parku to-
varištva Davovec ter pri grobu padlih 
borcev 2. grupe odredov in Krvavške 
čete na Brezovici položili venec. Ob 
vračanju so se ustavili še pri požgani 
Davovčevi domačiji. 
V začetku septembra pa so napad na 2. 
grupo odredov, padle borce Krvavške 
čete in občinski praznik Občine Cerklje 

zaznamovali pri osrednjem spomeni-
ku na planini Jezerca pod Krvavcem. 
Božo Janež, predsednik občinske orga-
nizacije Združenja borcev za vrednote 
NOB Cerklje na Gorenjskem, je v govo-
ru pojasnil tragično usodo desetih pa-
dlih borcev pod Krvavcem. Prenesel je 
tudi besede še živečega borca 2. grupe 
odredov Antona Erjavca - Robina. »Žal 
nas je bork in borcev iz takratnega 
časa vedno manj. Spomini na težke 
dni naše polpretekle zgodovine počasi 
bledijo. Družbena klima je žal takšna, 
da teži k pozabi vsega, kar se je uso-
dnega dogajalo med drugo svetovno 
vojno,« je zapisal. Pred slovesnostjo, 
ki so jo s kulturnim programom obo-
gatile učenke Osnovne šole Davorina 
Jenka Cerklje in glasbenika Urban ter 
Samo Erzar Frantar, je z B'ča po Poti 
spomina in tovarištva ter 2. grupe 
odredov krenila skupina pohodnikov 
pod vodstvom Ivana Krivca. Delega-
cija ZB za vrednote NOB Cerklje pa se 
je padlim borcem poklonila s polaga-
njem venca k osrednjemu spomeni-
ku.

Njihov cilj je bila svoboda
Slovesnosti, ki sta potekali na Štefanji Gori in na planini Jezerca, sta počastili 78. 
obletnico napada na 2. grupo odredov in padle borce 2. grupe ter Krvavške čete.

Pri osrednjem spomeniku na planini Jezerca na Krvavcu je delegacija ZB za vrednote NOB 
Cerklje položila venec. / Foto: Primož Pičulin

Ob 78. obletnici napada na 2. grupo odredov, v spomin na 13 padlih borcev 2. grupe 
odredov ter tri padle domačine Krvavške čete je bila pri lovskem domu Lovske družine 
Krvavec na Štefanji Gori slovesnost. / Foto: Tina Dokl
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BimLine
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Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

 Jerovšek Primož, s. p. 

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

ROBERT ŠEBENIK, VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

Zaradi koronavirusa začetek pouka, kot ga še ni bilo. Vse 
polno opozoril, navodil, opomnikov in usmeritev. Vse to, da 
se zaščiti zdravje vseh nas. Dokler nismo vpeti v zdravlje-
nje, se ne zadevamo resnosti, kaj šele, da bi se striktno 
držali vseh usmeritev. Včasih je res težko, saj nam omeji-
tve preprečujejo način življenja, kot smo ga poznali še mi-
nulo leto. Pa vendar – le skupaj bomo lahko zmagovalci na 
tej poti, za katero sem prepričan, da se bo kmalu končala. 
Začetek šole, za nekatere enak kot vsako leto, za nekatere 
posebno doživetje. Prvošolčki polni upanja in pričakovanja. 
In prav je tako, izobraževanje mora potekati z veseljem, saj 
le tako dosežemo najboljše rezultate. Opažanja policistov 
prve dni: gneča in zastoji kot vsako leto; nekaj slabe volje 
in nepotrebnega prehitevanja, vendar se na koncu vedno 
dobro konča. Naj poudarim, da sta na cesti, posebno v bli-
žini šole, potrebni strpnost in pazljivost, saj šolo obiskuje 
več sto otrok in je težko predvidevati dejanja vsakega po-
sebej. Vsi skupaj smo odgovorni, da s svojim zgledom in 
obnašanjem v cestnem prometu predamo čim več znanja 
otrokom, ki se tako tudi največ naučijo. Smiselno je, da 
starši na igriv način prikažejo otrokom osnovna pravila: 
prečkanje vozišča, hojo po hodniku za pešce, uporabo jaha-
čev in varnostnih pasov ter drugo.
Na cesti so tudi nove talne označbe, za katere nekateri ne 
vedo, kako se pravilno uporabljajo. Črtana talna označba 
ob desnem robu vozišča označuje del, namenjen kolesar-
jem. Voznik z avtomobilom pelje čez omenjeno označbo, in 
sicer čim bližje desnemu robu vozišča in na varni razdalji 
od njega – kot doslej. Ko voznik dohiti kolesarja, ga pravil-
no, z vključenim smernikom, prehiti po levi strani, nato 
pa se vrne na desno stran prometnega pasu, kjer ponovno 
pelje čez talno označbo, ki označuje kolesarsko pot. Vožnja 
znotraj (levega in desnega) pasu je nepravilna in predsta-
vlja kršitev cestnoprometnih predpisov. 

Modri kotiček

Predvidoma od oktobra dalje bodo ob torkih potekale torko-
ve delavnice Skrb za telo in duha, ki jih bosta vodili nekdanja 
vrhunska športnica Tadeja Brankovič in vodja meditacij Tanja 
Ravnikar. V prvi skupini (od 18. do 19. ure) bo največ pozor-
nosti namenjene skrbi za fizično kondicijo in gibljivost, v dru-
gi skupini (od 19. do 20. ure) umirjanju telesa in uma, v tretji 
(po 20. uri) pa bo oblikovana zaprta skupina, v kateri bodo s 
skupnimi močmi pomagali reševati vsakdanje težave. Možen 
je obisk v eni ali več skupinah, v prvih dveh terminih bo orga-
nizirano tudi varstvo za otroke, stare od tri do šest let. Uvodna 
brezplačna Predstavitvena delavnica bo v torek, 6. oktobra, ob 
18. uri v zgornjem prostoru stavbe AMD Cerklje.

Skrb za telo in duha
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V Domu Taber v Šmartnem pri Cerkljah so že v letu 2018 
pristopili k odprtju demenci prijazne točke in so v ta na-
men zagotovili tudi usposabljanje treh zaposlenih. »Glede 
na to, da je 21. september svetovni dan Alzheimerjeve bo-
lezni, se nam je zdelo smiselno, da v tem mesecu odpremo 
demenci prijazno točko tudi pri nas«, je povedala direkto-
rica Doma Taber Martina Martinčič, ki je skupaj s Štefanijo 
L. Zlobec, predsednico Slovenskega združenje za pomoč pri 
demenci Spominčica – Alzheimer Slovenija, v sredo, 9. sep-
tembra, v domu odprla demenci prijazno točko.
Dom Taber se je tako pridružil 220 domovom in drugim 
podjetjem v Sloveniji, ki so vključeni v projekt Demenci 
prijazna točka. Želijo si biti v okolju prepoznani kot dom, 
ki je prijazen do vseh ljudi, še posebno pa do oseb z de-
menco. Zaposleni na demenci prijazni točki imajo potreb-

no znanje in informacije o tej bolezni. Direktorica Doma 
Taber Martina Martinčič je še dejala: »V središču naj bo 
človek, in ne bolezen. Zato bodimo strpni in prijazni. Vze-
mimo si čas za jasen in enostaven pogovor. K osebi pristo-
pimo počasi in prijazno, dotaknimo se je, ne prepričujmo 
je o nečem, česar ne dojame.« S krajšim kulturnim progra-
mom so nastopili člani Društva upokojencev za Poljansko 
dolino.

V Domu Taber odprli 
demenci prijazno točko

Demenci prijazno točko sta odprli direktorica Doma Taber 
Martina Martinčič in predsednica Slovenskega združenje za 
pomoč pri demenci Spominčica – Alzheimer Slovenija Štefanija 
L. Zlobec.

JANEZ KUHAR

V četrtek, 3. septembra, popoldne je 
bilo prijetno in veselo pred Domom 
starejših občanov Taber v Šmartnem 
pri Cerkljah na Gorenjskem, ko so 
stanovalce doma in zaposlene s kon-
certom slovenskih ljudskih pesmi obi-
skali člani pevskega zbora Fantje z vasi 
iz Rogaške Slatine. Sklenili so namreč, 
da bodo zapeli pred vsemi domovi 

starejših v Sloveniji, je povedal vod-
ja zbora Tone Plevčak, ki je uvodoma 
pozdravil stanovalce doma in zaposle-
ne. Zbor je nastal po razpadu drugega 
zbora, prve vaje pa so imeli januarja 
2019, zato težav niso imeli, saj so vsi 
izkušeni pevci. Zelo dobro se razume-
jo, ker imajo vsi radi slovensko ljud-
sko pesem. Prvi koncert so imeli pred 
letom in pol, in sicer za občanko, ki je 
praznovala stoti rojstni dan. Nato jih 

je pot vodila po Sloveniji. Zavedajo se, 
da z nastopi ohranjajo staro ljudsko 
pesem in tudi razveselijo stanovalce 
doma. Varovanci gorenjskega doma so 
jim navdušeno ploskali z oken in bal-
konov. S pesmijo so marsikateremu 
od njih polepšali dan in morda preg-
nali kakšno skrb in težavo.
Kot je povedal vodja zbora Tone 
Plevčak, so doslej imeli sedemdeset 
nastopov ter prevozili 5500 kilome-
trov, poslušalo pa jih je 3550 ljudi. 
»Predstavljamo se s starimi ljudskimi 
pesmimi, ki nikoli ne bi smele zamre-
ti. To je enkratno ljudsko izročilo, ki 
ga je treba peti pa tudi zbirati in iz-
trgati pozabi.« V enem dnevu načrtu-
jejo nastope v treh domovih v isti regi-
ji, saj je tudi zanje potovanje po državi 
naporno, nastopajo pa brezplačno. V 
četrtek so prepevali tudi v Škofji Loki 
in Medvodah. Nastopajočim se je za 
nastop v imenu stanovalcev in za-
poslenih zahvalila direktorica Doma 
Taber Martina Martinčič. Po nastopu 
so si pevci ogledali tudi znamenitosti 
Cerkelj.

Fantje z vasi zapeli sedemdesetič
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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

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

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

Tel.:++386(0)42529130
Odprtovsakdanod7.do23.ure,občetrtkihod7.do12.ure.
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e-mail: kamnosestvo.ster@t-2.si
e-mail: kamnosestvo.ster@t-2.si

e-mail: kamnosestvo.ster@t-2.si

ALEŠ SENOŽETNIK

V Društvu kmečkih in podeželskih žena Gorenjski nagelj 
je bilo pestro tudi v poletnem času. V začetku julija so 
pripravile družinski piknik za članice v Velesovem, ki je 
potekal v prijetnem vzdušju, popestril pa ga je srečelov 
s praktičnimi nagradami. Avgusta pa so se namenile 
na strokovno ekskurzijo v Posočje. »Najprej smo obiska-
le muzej sirarstva in Mlekarno Planika v Kobaridu, kjer 

smo izvedele veliko zanimivega o zgodovini sirarstva in 
načinu predelave mleka v tem delu Slovenije. Obiskale 
smo tudi Turistično kmetijo Jelinčič in si ogledale veliko 
naravnih lepot, ki jih ponuja dolina Soče. Izlet je pote-
kal v zelo prijetnem vzdušju in vse udeleženke smo si 
bile enotne, da je takih izletov treba izvesti še več,« nam 
je povedala predsednica društva Andreja Bogataj. Člani-
ce pa ostajajo dejavne tudi v jesenskih mesecih. Minu-
lo soboto so organizirale pohod na Sv. Primož nad Ka-
mnikom, prihodnji mesec pa v sodelovanju z Darjo Rojec 
pripravljajo delavnice in predavanja na temo zdravstva. 
Novembra bodo izvedle kulinarične delavnice na Dvoru 
Jezeršek, decembra pa delavnice izdelave domačih mil. 
Pri tem poudarjajo, da vse aktivnosti potekajo ob upošte-
vanju varnostnih priporočil nacionalnega inštituta za 
javno zdravje. Sodelujejo tudi z društvom DMC v Cerkljah, 
kamor vabijo članice na računalniške in jezikovne teča-
je. V sodelovanju z DMC pa deluje tudi profil društva Go-
renjski nagelj na Facebooku.

Številne aktivnosti 
tudi jeseni in pozimi
Članice društva Gorenjski nagelj 
organizirajo ekskurzije in delavnice.
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PGD ŠENTURŠKA GORA

Gasilsko društvo Šenturška Gora je bilo 
ustanovljeno 28. oktobra 1990. V letu 
velikih odločitev za Slovenijo se je na 
ustanovnem sestanku zbralo 23 kraja-
nov in ob prisotnosti predstavnikov OGZ 
Kranj, OGP Kranj in Kamnik, GD Tunjice 
in Cerklje ter poveljnika sektorja soglas-
no potrdilo prvi upravni odbor, ki ga je 
vodil Ludvik Pavlin. Priprave na ta slo-
vesni dogodek so potekale že v letu 1989, 
ko so prvi člani, kasnejši operativci, že 
opravili tečaj za izprašanega gasilca. 
Prvo gasilsko opremo jim je podarila 
Civilna zaščita, hranili pa so jo v nek-
danji osnovni šoli, kjer je imelo dru-
štvo začasne prostore. Gradnja doma, 
ki je temeljila na lastnem delu, prosto-
voljnih prispevkih in donacijah, je ste-
kla v letu 1991, pod njegovo streho pa 
so se člani začeli zbirati leto dni kas-
neje. Prvo vozilo so v garažo zapeljali 
spomladi leta 1993, in sicer rabljeni 
IMV, ki jim ga je podaril Aerodrom Lju-
bljana. Tudi v naslednjih letih so skro-
mna sredstva zadoščala le za nakup 
rabljenih vozil, v letih 2009 in 2010 pa 
so pristopili k zbiranju denarja za na-
kup novega gasilskega vozila z vodo. 

Društvo deluje na območju vasi pod 
Krvavcem in ima 150 članic in članov 
vseh generacij, od mladine do vete-
ranov, ki svoj prosti čas namenjajo 
intervencijam, vajam, izobraževanju 
…, sodelujejo v delovnih akcijah ter 
prispevajo svoj delež k aktivnemu 
udejstvovanju v lokalni skupnosti. 
Gasilska mladina rade volje in tudi 
uspešno zastopa društvo na različ-
nih gasilskih tekmovanjih, zato niso 
redke uvrstitve na regijski in celo 
državni nivo. Letos je sicer večina 
tekmovanj zaradi koronavirusa od-
padla. 
V vseh letih ter ob različnih uprav-
nih odborih so in se še vedno na prvo 
mesto postavljajo izobraževanje ter 
vzdrževanje in posodabljanje gasilske 
opreme. To je, kot poudarjajo, osnova 
za učinkovito operativno dejavnost. 
Nabor nalog, ki jih opravljajo gasilci, 
je namreč širok in se z leti dopolnjuje. 
Zato so se odločili za nadgradnjo več-
namenskega »pickup« vozila z izmen-
ljivim modulom za gašenje gozdnih 
in začetnih požarov. V nadgradnji so 
rezervoar z visokotlačno črpalko, izo-
lirana dihalna aparata, motorna žaga 
ter komplet zaščitne opreme za delo 

z motorno žago, požarne metle in še 
druga priročna oprema. Naložbo je 
bila deloma financiralo društvo, del 
denarja pa je prek GZ Cerklje zagotovi-
la Občina Cerklje. 
Aktivnosti za izdelavo nadgradnje so 
stekle lansko jesen, na dokončanje pa 
je vplivala tudi spomladanska karan-
tena. Slovesen prevzem pridobitve je 
bil predviden na veselici, ki so jo na-
črtovali ob jubileju, vendar je oboje 
zaradi trenutnih razmer neizvedlji-
vo. Najpomembnejše pa je, da bo na-
ložba dobro služila namenu, pravijo 
v upravnem odboru društva. Jubilej 
kljub vsemu še nameravajo zaznamo-
vati, vendar v drugačni obliki. 

Trideset let PGD Šenturška Gora
Gasilci s Šenturške Gore praznujejo tri desetletja delovanja. Na prvo mesto 
vseskozi postavljajo izobraževanje in usposabljanje gasilcev ter vzdrževanje in 
posodabljanje gasilske opreme.

Operativni člani društva / Foto: arhiv PGD Šenturška Gora

Večnamensko vozilo z izmenljivim 
modulom / Foto: arhiv PGD Šenturška Gora
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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 

GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog55,CerkljenaGorenjskem

75   LET

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

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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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.

JANEZ KUHAR

V torek, 8. septembra, je bila v prostorih športne dvorane 
v Cerkljah že druga terenska krvodajalska akcija letos. 
Prvo so letos organizirali 3. marca. Organizirali so jo 
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj, in Komi-
sija za krvodajalstvo ter prostovoljci Krajevne organiza-
cije Rdečega križa (KORK) Cerklje. Letos so bile razmere 
zahtevnejše zaradi covida-19. Skupno se je odvzema krvi 

v šestih urah udeležilo 138 krvodajalcev. »Kar je glede 
na še vedno poseben način prijave krvodajalk in krvo-
dajalcev na odvzem krvi odličen rezultat,« je povedal Vid 
Močnik, predsednik Krajevne organizacije Rdečega križa 
Cerklje. Med drugimi je kri že 113-krat daroval Ivan Kern 
iz Cerkelj. V Cerkljah je doma tudi krvodajalec Viktor Er-
zar, ki je kri doslej daroval že 160-krat. Prostovoljke in 
prostovoljci KORK Cerklje so se ponovno izkazali z odlič-
no organizacijo in izvedbo ter pokazali vse svoje znanje 
ob takšnih organizacijsko zahtevnih terenskih krvoda-
jalskih akcijah. »Vsi udeleženci so bili zadovoljni, da pri-
de ekipa Zavoda za transfuzijsko medicino iz Ljubljane 
na teren in tako približa odvzem krvi krvodajalčevemu 
domu. Zahvaljujem se Občini Cerklje za brezplačno upo-
rabo prostorov v športni dvorani za krvodajalsko akci-
jo,« je povedal predsednik krajevne organizacije Rdečega 
križa Cerklje Vid Močnik.

Uspešna krvodajalska 
akcija v Cerkljah
Druge terenske krvodajalske akcije 
v Cerkljah se je kljub varnostnim 
ukrepom zaradi epidemije covida-19 
udeležilo 138 krvodajalcev. 

Ivan Kern je kri daroval že 113-krat. / Foto: Vid Močnik
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TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

BraneDolinar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030
JANEZ KUHAR

Balinarska sekcija Društva upokojencev Cerklje je konec av-
gusta na balinišču v Dvorjah organizirala balinarski turnir 
Jožetov memorial, ki poteka v spomin na enajst že pokojnih 
balinarjev. Na turnirju so sodelovale štiri ekipe – po ena iz DU 
Komenda in DU Šenčur ter dve ekipi iz Cerkelj. Zmago in dra-
goceni pokal je osvojila druga ekipa Cerkelj v postavi Dragica 
Romšak, Marjan Bernard, Rado Ropret in Ciril Kern. Druga je 
bila ekipa Komende, tretja prva ekipa Cerkelj, četrta pa ekipa 
balinarjev DU Šenčur. Tekmovali so tudi za »najbližalca« tur-
nirja v krog, kjer je zmagal Milan Kolenko iz prve ekipe Cerkelj. 
Tekmovalce je pozdravila predsednica Društva upokojencev 
Cerklje Marta Hočevar. Balinarska sekcija v Cerkljah, ki jo vodi 
Vinko Janežič, ima dvajset aktivnih članov, njihova ekipa pa 
nastopa v ligi, ki jo sestavljajo ekipe devetih gorenjskih ob-
čin. Letos tekmovanje zaradi koronavirusa ne poteka.

Pokal drugi ekipi Cerkelj

V Ženskem nogometnem klubu se veselimo nove nogome-
tne sezone in novega šolskega leta. Za nami je že kar lep del 
tekmovanj. Največje uspehe v letošnji sezoni dosegajo naše 
najmlajše, kar nam je v največje veselje, saj je večina deklet z 
naše osnovne šole. Te dni začenjajo treninge prav ta dekleta, 
ki upajo, da se jim pridruži čim več sošolk in se tako zabavajo 
in vadijo z njimi tudi v svojem prostem času. S preživljanjem 
prostega časa se dekleta še bolje povežejo z vrstnicami, kar 
jim pomaga tudi na drugih področjih kasneje v življenju. Pri 
nogometu se lahko naučijo veliko stvari, najpomembnejše pa 
je druženje v ekipnem športu. Starostne omejitve za igranje 
deklet ni, tako da se lahko priključijo deklice vse od vrtca da-
lje. Najdete nas v športni dvorani v Cerkljah, kjer naša trener-
ka že več let uspešno trenira dekleta v interesni dejavnosti 
nogometa za dekleta. Z nami v stik lahko stopite s pomočjo 
trenerke Laure Slemc (041 546 941) in na naši spletni strani, 
kjer objavljamo vse novice tekmovalnega in rekreativnega 
značaja ter kaj drugi pišejo o nas.

Ko glavno vlogo dobijo dekleta

JANEZ KUHAR

Minulo soboto je v Brunarici Sonček na Krvavcu potekala za-
ključna prireditev s podelitvijo nagrad za sodelujoče v celoletni 
rekreativni akciji Junaki Krvavca. Akcija je potekala od 20. sep-
tembra lani, namenjena pa je bila vsem ljubiteljem rekreacije, 
Krvavca, narave, dobre družbe in prijateljstva. Kot so pojasnili 
organizatorji iz Brunarice Sonček na Krvavcu, je sodelovalo 90 
članov – pohodnikov, kolesarjev in/ali smučarjev, 49 jih je do-
seglo zahtevni razpisni pogoj, torej 52 zabeleženih vzponov na 
Krvavec, ter s tem osvojilo naziv junak Krvavca. Najboljšim so 
podelili tudi nagrade in priznanja. V moški konkurenci že vsa 
leta zmaguje Marko Lončar. Medtem se je že začela šesta akcija, 
ki bo potekala do 18. septembra prihodnje leto. Vsi, ki bi radi 
sodelovali, se lahko na seznam tekmovalcev vpišejo  v Brunarici 
Sonček.

Junaki Krvavca
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SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

KONCESIONAR

VZAMEJO SI  
ČAS  

ZA NAS

Več o splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCITROËN plus ali MyCITROËN 
za podjetja in pripadajočih ugodnostih vam je na voljo na www.citroen.si. Slika je 
simbolična. Citroën si pridržuje pravico do napak v vsebini in ponudbi.

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2019!

MAŠA LIKOSAR

Atletinje Lucija Kropar, Eva Rosulnik, 
Eva Boltežar, Maja Boltežar, Paula Glo-
bočnik in Živa Jerič so prva atletska 
generacija v Cerkljah na Gorenjskem. 
Atletiko so začele trenirati na Osnovni 
šoli Davorina Jenka in za šolo osvojile 
kar nekaj odličij. S treningom v svo-
jem okolju so vztrajale razmeroma 
dolgo in dokazale, da se ob usmerje-
nem delu lahko prebijejo tudi v vrh 
državnih tekmovanj. »Izjemni uspe-
hi so dobra spodbuda za razvoj nove 
športne panoge v Občini Cerklje na 
Gorenjskem, ki se z njihovo pomočjo 
širi tako na področju rekreacije kot 
področju tekmovalnega športa. Edi-
no kar bi Cerklje kot kraj potreboval, 
je primerna atletska steza. Za zdaj je 
nima, zato dekleta obiskujejo trenin-
ge v Kranju in tekmujejo pod okriljem 
Atletskega kluba Kranj,« je pojasnil 
njihov trener Rožle Prezelj in nadalje-
val: »Dekleta so si priznanje nedvom-
no zaslužile, saj sodijo med najboljše 
atletinje v Sloveniji, in prav je, da se 
nanje opozori in se jih nadgradi.« 
Dekleta atletiko trenirajo že od zgo-
dnjih osnovnošolskih let dalje. Skladno 
so potrdile, da priznanja niso pričako-
vale, a vsem pomeni potrdilo za uspeš-
no delo in spodbudo za naprej. V svoji 
karieri so osvojile nemalo priznanj 
in naslovov prvakinj. Lucija Kropar 
je prvo odličje za šolo osvojila že leta 
2016, in sicer na prvenstvu Slovenije za 
osnovno šolo v skoku v daljino. Kasne-
je se je preusmerila v teke na srednje 
proge in se leta 2018 uvrstila v repre-
zentanco Slovenije. Eva Rosulnik je 
svoj talent dokazala že v kategoriji U12, 
ko je pred štirimi leti za šolo priskaka-
la prvo odličje. Od tedaj vseskozi sodi 
v sam vrh skoka v daljino in v kratkih 
tekih med vrstnicami. Eva Boltežar je 
v letu 2017 osvojila drugo mesto na po-

Uspešne atletinje prejemnice priznanja
Atletinje Atletskega kluba Cerklje Lucija Kropar, Eva Rosulnik, Eva Boltežar,  
Maja Boltežar, Paula Globočnik in Živa Jerič so prejemnice priznanja Občine 
Cerklje na Gorenjskem.

Atletinje Atletskega kluba Cerklje s trenerjem Rožletom Prezljem / Foto: Primož Pičulin

samičnem prvenstvu Slovenije za OŠ 
in v naslednjih letih uspehe nadgradi-
la. V poletnem delu sezone 2019 je na 
posamičnem državnem prvenstvu za 
pionirje in pionirke osvojila prvo mes-
to v metu kopja in se s tem uvrstila v 
reprezentanco Slovenije. Maja Boltežar 
in Paula Globočnik sta v pretekli sezo-
ni presenetili z naslovom podprvakinj 

v mnogoboju na Ekipnem državnem 
prvenstvu v mnogoboju za pionirje in 
pionirke. Maja je uspeh dopolnila še 
z naslovom državne podprvakinje v 
skoku v daljino. Živa Jerič je v sezoni 
2018 osvojila bron na Ekipnem držav-
nem prvenstvu v mnogoboju za pionir-
je in pionirke in pritekla naslov držav-
nih prvakinj v štafeti 4 x 100 metrov.
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GREGA OSTRONIČ

Z jasno zastavljenimi cilji so se v RK Cerklje že v začetku 
avgusta lotili priprav na novo tekmovalno sezono. Prav vse 
selekcije so opravile uvodne treninge s testiranji ter odi-
grale številne pripravljane oz. trening tekme. Te dni sledi 
stopnjevanje treningov v smeri optimalne priprave igral-
cev na ligaška tekmovanja.
V RK Cerklje bodo v sezoni 2020/21 tekmovali v šestih selek-
cijah: člani, mladinci, kadeti, starejši dečki A, mlajši dečki 
A in mini rokomet.
Ekipe v teh dneh začnejo tekmovanja v državni ligi in se 
bodo borile za najvišja mesta. Kadeti bodo poskušali preko 
kvalifikacij vstopiti v 1. DRL, člani in mladinci bodo igrali v 
2. DRL in starejši dečki A ter mlajši dečki A v Center 1.
Mlajši dečki A so se 13. septembra udeležili državnega pr-
venstva v rokometu na mivki v Športnem parku Dobova 
pod okriljem organizatorja RKZ Slovenije. Dosegli so izje-
men rezultat, naslov državnih podprvakov v rokometu na 
mivki (letnik 2008). Za najboljšega vratarja turnirja je bil 
izbran naš vratar Tristan Pavlin.  
RK Cerklje vse rokometne navdušence vabi, da se jim prid-
ružijo v klubu. Rokometaši vseh selekcij trenirajo pod vod-
stvom izkušenih in strokovno usposobljenih trenerjev. Stro-
kovni vodja mlajših selekcij je Pegi Berce s trenersko licenco 
EHF PRO. Z novim šolskim letom ponujajo razširjen program 
vadbe v mini rokometu, ki se je začela 21. septembra. 

Uspeh mladih cerkljanskih rokometašev
Rokometaši so osvojili naslov državnih podprvakov v rokometu na mivki.

Cerkljanski rokometaši so se veselili naslova državnih 
podprvakov v rokometu na mivki. / Foto: RK Cerklje

www.pogrebnik.si

Z mesecem septembrom se za vse selekcije NK Velesovo 
Cerklje začenja nova nogometna sezona. Zelo smo veseli dej-
stva, da imamo za sezono 2020/21 postavljeno celotno otro-
ško piramido od selekcije U6 (vrtec, letnik 2015) do U14 (letnik 
2007). Iz dneva v dan se naša nogometna družina veča in glede 
na vse večji vpis otrok v našo otroško nogometno šolo smo bili 
primorani okrepiti trenersko ekipo z novimi trenerji. Tako bo v 
prihajajoči sezoni v delo otroških selekcij vključenih kar devet 
trenerjev. Novost v prihajajoči sezoni je med drugim tudi, da 
bomo v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije v cerkljan-
skem vrtcu v okviru pedagoškega izobraževanja izvajali vadbo 
oziroma nogometne urice. Vadba bo potekala pod vodstvom 
inštruktorjev NZS in naših klubskih trenerjev. Na odločitev 
NZS, da sodeluje z našim klubom, smo še posebno ponosni, 
kajti izbrani smo bili kot edini klub iz gorenjske regije. Zago-
tovo se bomo izjemno potrudili, da bomo upravičili zaupanje, 
ki smo ga bili deležni s strani Nogometne zveze. Še enkrat pa 
prav lepo vabimo vse otroke, ki bi si želeli trenirati nogomet, 
da se nam pridružijo v nogometnem centru v Velesovem. Tre-
ning nogometa bo v prihodnjih mesecih ob ponovno prihajajo-
či koronakrizi zagotovo sodil med varnejše športne dejavnosti 
otrok.

Tudi nogometaši v novo sezono

Športna dvorana Cerklje:
Cici rokomet za vse učence in učenke od 1. do 3. razreda: 
ponedeljek in sreda 15.30–16.30
Mini rokomet za vse učence in učenke od 4. do 5. razreda: 
torek in četrtek 15.30–16.30
Podružnična šola Zalog:
Cici in Mini rokomet za vse učence in učenke od 1. do 5. 
razreda: termin se še usklajuje (pokličite za informacije)
OŠ Vodice:
Cici in Mini rokomet za vse učence in učenke od 1. do 5. 
razreda: torek 18.00–19.30
OŠ Matije Valjavca Preddvor:
Cici in Mini rokomet za vse učence in učenke od 1. do 5. 
razreda: ponedeljek 16.30–17.50 in četrtek 17.50–19.15
Vpis in informacije: Pegi Berce (031/328 371).
Gojimo zdrav odnos do športa – na prvem mestu je zabava, 
šele nato rezultati in kariera. Rokometna šola je namenje-
na otrokom, ki želijo skozi zabavo in veselje spoznati igro 
rokometa. Vodilo naše rokometne šole je predaja rokome-
tnega znanja na pozitiven in otrokom prilagojen način, 
skozi igro, zabavo in ljubezen do športa, brez nepotrebnih 
pritiskov in pretirane osredotočenosti na rezultate. 
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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 

JANEZ KUHAR

Čebelarsko-kmečki muzej, ki je last 
Anice in Francija Strupija, si je ogleda-
lo 28 kolesarjev, ki so se udeležili ko-
lesarskega prologa na relaciji Kranj–
Spodnji Brnik–Kranj v dolžini 34 
kilometrov in organizaciji društva Re-
kreatur iz Kranja. Kolesarje je pozdra-
vil Franci Strupi in poudaril pomen 
čebelarstva za človeštvo ter predstavil 
muzej, v katerem je šest sob, vsaka 
soba pa ima posebno rdečo nit. 
Kolesarji so se z lastnikom sprehodili 
skozi muzej, si ogledali urejeno zbir-
ko starih čebelarskih pripomočkov, 

naprave za točenje medu, videli in 
okusili okusne medene specialitete 
ter spoznali zgodovinsko plat pride-
lave medu in ročne kadilnike in sti-
skalnice za vosek. Zanimivi so bili 
tudi pripomočki za vzrejo čebeljih 
matic, poslikane panjske končnice in 
oprema za lovljenje rojev. Zbirka pa 
se nenehno dopolnjuje, precej pred-
metov v muzeju je častitljive starosti, 
kot na primer skrinja z letnico 1776. 
Stara so tudi razna svetila, lončene 
posode, posoda iz črne kuhinje, čebe-
larska literatura, nabožne slike, kolo-
vrati, čevljarski pripomočki in drugo. 
Po ogledu so kolesarji, ki tekmujejo po 

Sloveniji samo ekipno, lahko degusti-
rali številne medene dobrote, od pe-
civa do medenih likerjev, za prijazno 
dobrodošlico pa se je lastnikoma zah-
valil odgovorni vodja društva Rekrea-
tur Andrej Zalokar.
Franci Strupi se s čebelarstvom ukvar-
ja od 1982. leta, muzej pa je odprt od 
leta 2010. Večina predmetov v muzeju 
je starih od sto do dvesto let. Za ogled 
Čebelarsko-kmečkega muzeja je pre-
cejšnje zanimanje. Obiskovalci priha-
jajo iz vse Slovenije in tudi iz tujine. 
Pred dnevi so si ga na primer ogledali 
gostje iz Dobrle vasi na avstrijskem 
Koroškem. 

Kolesarji so si ogledali Čebelarsko-kmečki muzej
Čebelarsko-kmečki muzej Anice in Francija Strupija na Spodnjem Brniku si je 
ogledala skupina osemindvajsetih kolesarjev iz petih slovenskih klubov.

Kolesarji pri Franciju Strupiju     
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JANEZ KUHAR

Na Krvavcu je prvo nedeljo po velikem šmarnu, tradicio-
nalno »žegnanje« oziroma semenj, ki se je začel s t. i. žeg-
nanjsko sveto mašo pri Plečnikovi kapelici Marije Snežne, 
ki jo je daroval cerkljansko-šenčurski kaplan Martin Lebar, 
pri sveti maši pa je sodeloval tudi bogoslovec Blaž Zorko. 
Bogoslužje so s petjem polepšali pevci mešanega cerkvene-
ga pevskega zbora iz Cerkelj pod vodstvom prof. Damijana 
Močnika. Maše pri Plečnikovi kapelici Marije snežne se je 
udeležilo okoli šeststo ljudi, največ iz vasi pod Krvavcem, 
Krvavec pa je v obiskalo skupaj 1500 ljudi. Krvavški gostin-
ci so po sveti maši pri kapelici za vse obiskovalce pripra-
vili krofe in flancate ter osvežilne napitke. Kapelo Marije 
Snežne je v letih od 1927 do 1929 postavil v alpskem slogu 
po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika Aljažev klub iz Ljublja-

ne. Sprva je bila kapela za zasebne namene, leta 1939 pa je 
prešla v pristojnost cerkljanske župnije. V poletnem času je 
bila vse do začetka septembra, vsako nedeljo v Plečnikovi 
kapelici Marije Snežne, pastirska sveta maša, ki jo je da-
roval župnik iz Predoselj in cerkljanski rojak Ivan Jenko. V 
soboto, 15. avgusta, na praznik velikega šmarna, pa je bila 
pastirska maša na planini Koren.

»Žegnanje« na Krvavcu

JANEZ KUHAR

Konec julija je bila na Zgornjem Br-
niku slovesna peta maša, ki jo je 
vodil ljubljanski pomožni škof dr. 
Franc Šuštar. V družbi cerkljanske-
ga župnika mag. Jerneja Marenka, 
prelata Stanislava Zidarja in nek-
danjega cerkljansko-šenčurskega 
kaplana Marka Mrlaka je blagoslo-
vil zunanja obnovitvena dela na po-
družnični cerkvi sv. Janeza Krstni-
ka. Škof je v pridigi zbranim čestital 
za njihov upravičeni ponos in delo. 
Lani so obnovili streho z novo kriti-
no, prepleskali fasado na cerkvi in 
zvonik. Obnovitvena dela so izvajali 
obrtniki iz cerkljanske občine. Da so 
potekala po načrtih, sta skrbela klju-
čarja Franc Jenko in Janez Vreček, 
ki je skrbel tudi za vso organizacijo 
obnovitvenih del. Finančna sredstva 
so prispevali vaščani Zgornjega Br-
nika in Občina Cerklje, ki skladno s 
programom vsako leto sofinancira 
obnovo sakralnih in drugih kultur-
no-zgodovinskih objektov v občini.

Obnovitvena dela je predstavil ključar 
Janez Vreček. Cerkljanski župan Franc 
Čebulj je poudaril pomen skupne skrbi 
za sakralne objekte v občini. Zbranim 
se je za opravljena dela in pripravlje-
no slavje zahvalil cerkljanski župnik 
mag. Jernej Marenk, ki je ob tem pou-
daril, da sta izredno delo opravila cer-

kvena ključarja. Pomožnemu škofu se 
je za blagoslovitev obnovitvenih del 
zahvalila Ivanka Vreček. Bogoslužje 
je polepšal pevski zbor pod vodstvom 
Jožefa Močnika, na orglah je pevce 
spremljala Ana Pavec. Da je cerkev 
vedno čista in okrašena, je zaslužna 
»mežnarica« Cilka Brankovič.

Blagoslov obnovljene cekrve
Zadnjo julijsko nedeljo so na Zgornjem Brniku blagoslovili zunanja obnovitvena 
dela na podružnični cerkvi sv. Janeza Krstnika.
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Naše prednosti:
  hitra odzivnost
  brezplačna dostava za količine nad 1000 litrov
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi standardi
  zelo ugodna cena

Poženik 35, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 031 280 771
E: info@simon-oil.si
I: www.simon-oil.s

Hitra dostava kurilnega olja

Razvažamo po celi  
Gorenjski in Ljubljani.

Kakovostno  
in ugodno  

poskrbimo za  
pranje in likanje  

sobnega in  
gostinskega  

perila.

35-letna tradicija

Nudimo  
izredno ugodno  

pranje odej,  
posteljnih  

nadvložkov in 
 vzglavnikov.

Ugodno  
pranje in  

likanje srajc  
ter delovnih  

oblek.

Ul. 4 oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem

041 358 772, 041 603 082
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JANEZ KUHAR

V ponedeljek, 28. septembra, bodo v so-
cialnovarstvenem zavodu Dom Taber v 
Šmartnem pri Cerkljah praznovali peto 
obletnico sprejetja prvega stanovalca. 
Kot je povedala direktorica Martina 
Martinčič, je v domu 156 stanovalcev. 
Po petih letih delovanja Doma Taber v 

Šmartnem se dom za starejše uvršča 
med najboljše v državi. Direktorica je 
dejala še: »Želimo ostati razvojno na-
ravnan dom, pomembna pa so nam 
tudi medgeneracijska druženja in delo 
prostovoljcev, ki so nepogrešljiv del 
doma, ki ga bogatijo na različne nači-
ne«. Trenutno stanovalcem in zaposle-
nim največ težav povzroča covid-19. 

Petletnica Doma Taber
V Družinskem in mladinskem centru 
Cerklje so bili aktivni že celo poletje in 
so organizirali tudi počitniške delavnice. 
Z novim šolskim letom pa začenjajo izva-
jati že ustaljene in tudi nove dejavnosti. 
Učna pomoč bo potekala vsakodnevno 
med 13. in 17. uro, ustvarjalne delavnice 
ob četrtkih med 16. in 18. uro, igralne uri-
ce ob petkih med 10. in 11.30 uro, mla-
dinska srečanja ob sobotah od 20. do 21. 
ure, sobotna druženja pa od 21. do 23. 
ure. Organizirali bodo tudi računalniške 
tečaje ter tečaje angleščine, nemščine, 
španščine in italijanščine. O točnih termi-
nih in drugih podrobnostih bodo obveš-
čali na spletni strani in Facebooku, utrip 
v DMC pa lahko začutite tudi na njihovem 
profilu na Instagramu, kjer objavijo nekaj 
utrinkov vsakodnevnega dogajanja. Vabi-
jo k obisku dogodkov, vse, ki radi podari-
jo nekaj svojega časa, znanja in talentov, 
pa spodbujajo tudi, da postanejo njihovi 
prostovoljci. 

Jesen v DMC



SUV Renault 
Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS

Paket zimskih pnevmatik** 

 Z ugodnostmi do   

6.700 €*

*Ugodnosti do skupno 6.700 € sestavlja redni popust v višini do 3.300 €, dodatni popust do 1.000 €. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano obvezno 
in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. 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. My revision po polovični ceni (632 €) za obdobje 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Ob nakupu avtomobila prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. 
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število 
delcev (x1011): 0,03 – 1,87. 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 Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

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

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
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

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

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

V CVETLIČARNI  
NUDIMO:
	LONČNICE
	ŠOPKI
	REZANO CVETJE
	POROČNI ARANŽMAJI
	ARANŽIRANJE
	ŽALNI PROGRAM

NAROČITE NAFTO IN KURILNO 
OLJE V KZ CERKLJE

VSE ZA VAŠ VRT:
CALLUNE, KRIZANTEME,  
CIKLAME, JESENSKE TRAJNICE …  
ZA JESENSKE NASADITVE  
V POSODE IN NA GREDICE.

 
 

Nafta,  
kurilno olje, 
peleti!
Kvalitetna  
drva  
po ugodnih  
cenah! 

Pokličite nas!




