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Poletno dogajanje na vrtu 
Hribarjeve vile 
Foto: Tina Dokl
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Višje cene, s katerimi se srečujemo v zadnjem času, vplivajo tudi na nekatere 
pomembne občinske projekte. Z županom Francem Čebuljem smo se med drugim 
pogovarjali o tem, kako se spoprijemajo s cenovnimi pritiski izvajalcev del in kako 
rast cen vpliva na projekte in življenje v občini.

 Ͱ Pred nedavnim je občinski svet 
potrdil spremembe in dopolnitve ob-
činskega prostorskega načrta. Lahko 
komentirate?
Na seji so bile sprejete spremembe 
OPN, ki združujejo individualne razvoj-
ne pobude občanov. Gre za postopek, 
ki je trajal sedem let, stroške pripra-
ve gradiv pa krijejo pobudniki sami, z 
izjemo enega primera, kjer je bila ob-
čina predlagateljica. Gre za območje 
ob Domu Taber, kjer je bila potrebna 
sprememba namembnosti zemljišča, 
da bomo lahko nadaljevali postopek 
pridobivanja gradbenega dovoljenja za 
gradnjo oddelka za osebe z demenco.
Odprtih je sicer še 14 takšnih postopkov 
sprememb in dopolnitev OPN, ki jih 
vodi urbanist in jih je treba uskladiti z 
mnenjedajalci. Kot je znano, so to zah-
tevni postopki, saj mora svoja mnenja 
podati 36 nosilcev urejanja prostora, 
med katerimi so nekateri zelo zahtev-
ni, med njimi so denimo Zavod RS za 
varstvo kulturne dediščine, Direkcija 
RS za vode, Ministrstvo za kmetijstvo 
…
K spremembam in dopolnitvam OPN 
smo pristopili, ker smo bili v preteklo-
sti deležni očitkov, da meni kot županu 
oz. občinski upravi ni v interesu, da se 
namembnost nekaterih zemljišč spre-
meni v zazidalno območje. V takšnem 
postopku pa lahko urbanist, ki prip-
ravlja dokument, strokovno obrazloži, 
zakaj posamezni pobudi je oz. ni bilo 
ugodeno.
Kdaj bo občina pristopila h general-
ni novelaciji občinskega prostorskega 
načrta, pa je odvisno še od več drugih 
dejavnikov. Najprej bo treba narediti 
kompletno oceno zazidljivih območij 
po vaseh, opredeliti, kje so potencialne 
možnosti za širitve, in se nato odločiti 
na podlagi pridobljenih ocen.

 Ͱ Od junija je v veljavi novelirana 
gradbena zakonodaja, ki med dru-
gim poenostavlja tudi legalizacijo 

objektov. Kaj svetujete občanom, ki 
bi morda radi legalizirali svoj objekt?
V splošnem lahko govorimo o dveh 
vrstah črnih gradenj. O tistih, ki so 
bile zgrajene na nezazidljivem obmo-
čju, kjer je postopek legalizacije zah-
tevnejši, saj je treba neskladje reševati 
s spremembo občinskega prostorskega 
načrta, kar pa je dolgotrajen postopek. 
Tisti, ki imajo nelegalen objekt v zazi-
dljivem območju in je objekt od 1. janu-
arja 2005 v enakem obsegu in enake na-
membnosti, pa posebnih težav nimajo 
in ga lahko legalizirajo po enostavnem 
postopku kot objekt daljšega obstoja.

 Ͱ Smo sredi gradbene sezone in tudi 
po občini potekajo nekatera investi-
cijska dela. Kako napredujejo?
V začetku junija smo z izbranim izva-
jalcem Pirc gradnje iz Ljubljane opravili 
uvodni sestanek za začetek gradnje ka-
nalizacije in vodovoda na Cerkljanski 
Dobravi. Prav v teh dneh bo izvajalec 
začel delati. Najprej bodo uredili pre-

vezavo vodovoda na krvavški vodovod, 
nato pa bo sledila gradnja kanalizacij-
ske infrastrukture s prečrpališčem na 
kanalizacijski vod proti Zalogu. Rok za 
dokončanje del je čez leto in pol, vred-
nost investicije pa skupaj z davkom 
znaša dobra dva milijona evrov.
Med drugimi investicijami oz. projekti, 
ki so v pripravi, pa naj omenim javni 
razpis za gradnjo kanalizacije in vodo-
voda na Štefanji Gori, ki je bil opravljen 
pred kratkim. Po projektantski vrednos-
ti je investicija vredna okoli dva milijo-
na evrov brez DDV. Vrednost ponudb, ki 
smo jih prejeli na razpisu, pa se gibljejo 
od tri pa vse do 4,7 milijona evrov z DDV. 
Prejete višje ponudbe zaradi naraščajo-
čih cen povedo precej več o težavah, s 
katerimi se srečujemo ne le v naši, tem-
več tudi v drugih občinah. Sprašujem 
se, ali so te podražitve plod dela špeku-
lantov in ali so sploh vzdržne. Morda bi 
bilo smiselno, da vse investicije v Slo-
veniji ustavimo, saj bi s tem nekoliko 

Župan Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl

ALEŠ SENOŽETNIK

Občinski projekti pod pritiski podražitev
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streznili preprodajalce gradbenih ma-
terialov. V primeru priprave projektne 
dokumentacije za gradnjo kanalizacije 
in vodovoda v vasi Štefanja Gora pa se 
sprašujem tudi, ali ni morda tudi stro-
ka zatajila pri izračunu projektantske 
ocene, ki je mnogo nižja od prejetih po-
nudb. Vsekakor pa so cene previsoke, in 
če v pogajanjih ne bo prišlo do znatnega 
znižanja vrednosti ponudb, bomo jeseni 
razpis ponovili.

 Ͱ Zaradi rasti cen se dražijo tudi av-
tobusni prevozi otrok v šolo. Kako tu 
rešujete nastalo situacijo?
Vodstvo občine razume oba izvajalca, 
tako Arrivo kot Meteor, ki izvajata pre-
voze osnovnošolskih otrok, da so se naf-
tni derivati v zadnjem obdobju močno 
podražili, po drugi strani pa so se v pre-
teklosti tudi kdaj pocenili, pa zato cena 
prevozov ni bila nič nižja.
Z obema izvajalcema imamo sklenje-
no štiriletno pogodbo, kar pomeni, da 
sta oba izvajalca dolžna izvajati prevo-
ze osnovnošolskih otrok še nadaljnja tri 
leta. V sredini junija smo z največjim 
prevoznikom izvedli pogajanja o dvigu 
dneve cene. V primeru, da pogajanja 
tako za občino kot za prevoznika ne bi 
bila uspešna, lahko prevoznik preki-
ne pogodbo, a je dolžan izvajati prevo-
ze otrok vse do izbora novega izvajalca. 
Skratka, ni bojazni, da bi septembra os-
tali brez izvajalca storitve. Poleg tega to 
storitev v Cerkljah opravljata dva izva-
jalca. S prevoznikom Meteor smo se do-
govorili, da z uskladitvijo dviga cen naf-
tnih derivatov počakamo do septembra.

 Ͱ S podražitvami se srečujete tudi pri 
gradnji krvavškega vodovoda.
Res je, da je tudi izvajalec del pri 
krvavškem vodovodu podal predlog pod-
ražitve, a pogajanj doslej še nismo ime-
li. Jasno je, da so se v zadnjem obdobju 
cene zvišale in da se bo treba uskladi-
ti. O tem, kakšna je nova cena, ki jo je 
predlagal izvajalec, še ne bom javno go-
voril, vsekakor pa je previsoka.

 Ͱ Kako napredujejo drugi projekti, ki 
jih načrtujete v občini?
V mesecu juniju nam je Upravna eno-
ta Kranj dala gradbeno dovoljenje za 
gradnjo fekalne kanalizacije v vaseh 
Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šen-
turška Gora. V jesenskem času bomo 
začeli pripravo javnega naročila za iz-
bor izvajalca gradbenih del. Glede na 
trenutno situacijo s ponudbenimi cena-
mi in izkušnjami pa bomo pri razpisu 
zelo previdni in se bomo zaščitili tako, 

da lahko v vsakem trenutku razpis tudi 
prekličemo, kar nam zakonodaja tudi 
omogoča. Že v fazi razpisa bo treba opre-
deliti klavzule, če bodo cene previsoke, 
je pa tudi možnost, da razpis izvedemo 
v več fazah za vsako vas posebej. Hkra-
ti bomo tudi z novo garnituro na vladni 
službi za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko ter ministrstvu za okolje in 
prostor morali nadaljevati pogovore, 
ki smo jih začeli še v času prejšnje vla-
de, in sicer o možnostih za dodelitev 
evropskih kohezijskih sredstev. Do teh 
so, kot vemo, upravičena le območja z 
vsaj dva tisoč prebivalci, vasi, v katerih 
bomo gradili fekalno kanalizacijo, pa jih 
imajo manj, čeprav realno tam stalno 
ali začasno živi več ljudi, a nimajo pri-
javljenega stalnega bivališča. Prejšnja 
vlada nam je zagotovila, da kljub vsemu 
obstaja možnost za pridobitev nepovra-
tnih evropskih sredstev v primeru, da se 
območje uvrsti med izjeme, poleg tega 
je takšnih posebnih območij, kot je prej 
navedeno, v Sloveniji še nekaj.
Še vedno imamo v načrtu tudi asfalti-
ranje nekaterih odsekov cest, a bomo 
glede na podražitev materialov izvedli 
manj od prvotno načrtovanega. Osredo-
točili se bomo predvsem na preplastitve 
na odsekih, kjer smo v preteklosti izva-
jali gradbena dela, če pa nam bo prora-
čun dopuščal, bomo preučili tudi mož-
nost, da asfaltiramo še kakšno poljsko 
pot.
Preden pričnemo obnovitvena dela zu-
nanje ureditve ob samostanu v Ader-
gasu, čakamo še mnenje zavoda za 
kulturno dediščino. Na parkiriščih, kjer 
so zdaj tlakovci, ki se na nekaterih de-
lih posedajo in jih prerašča trava, bomo 
uredili oz. položili asfalt. Z izvajalcem 
del Gorenjsko gradbeno družbo iz Kranja 
bomo najprej zaprosili za posredovanje 
novih cen, da nam jih ne bodo posredo-
vali šele, ko bodo že sredi del in bo celot-
no območje že gradbišče. Če bodo cene 
sprejemljive, bomo jeseni začeli prej na-
vedena dela.

 Ͱ Pred nedavnim se je zaključilo šol-
sko leto. Kdaj je predvidena gradnja 
dodatnih učilnic v šoli v Cerkljah?
Pri pripravi dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je najprej treba 
narediti presojo vplivov na okolje. Pred-
videvam, da bomo v prihodnjih mesecih 
dobili tudi gradbeno dovoljenje za grad-
njo dodatnih učilnic. Z vodstvom šole 
se bomo dogovorili, ali bi bil pričetek 
gradnje v zimskem času ali pa spomladi 

2023. V podružnični šoli v Zalogu ima-
mo dogovor za odkup dveh stanovanj, 
nato pa bo treba hitro pristopiti najprej 
h gradnji vrtca, nato pa bo sledila druga 
faza prenove učilnic za osnovnošolce.

 Ͱ Že nekaj časa se napoveduje ko-
nec brezplačnega parkiranja v središ-
ču Cerkelj. Od kdaj bo treba plačevati 
parkirnino?
Parkiranje bo plačljivo jeseni, predvi-
doma od septembra dalje. Kot smo že 
večkrat poudarili, želimo urediti miru-
joči promet, predvsem pa zagotoviti, da 
bodo imeli obiskovalci, ki pridejo v sre-
dišče Cerkelj, na razpolago dovolj par-
kirnih mest. Sedaj obstoječa parkirna 
mesta večkrat zasedajo tisti, ki parkira-
jo tam ves dan. Predvidena parkirnina 
bo cenovno dostopna.

 Ͱ Znani so že tudi nagrajenci, ki bodo 
na slovesnosti ob občinskem prazniku 
prejeli priznanja in nagrade.
Vsem nagrajencem in nagrajenkam iz-
rekam iskrene čestitke in se jim hkrati 
zahvaljujem za njihovo delo na obmo-
čju občine in tudi širše, saj so s svojim 
znanjem in strokovnostjo prispevali 
tudi k prepoznavnosti občine Cerklje 
na Gorenjskem. Zadovoljen sem, da 
imamo med našimi občani ljudi, ki so 
dejavni na področju športa, kulture in 
prostovoljstva in se udejstvujejo v jav-
nem življenju. Letošnjo najvišjo nagra-
do prejme Damijan Močnik, ki je letos 
prejel tudi nagrado Prešernovega skla-
da in je prejemnik tudi drugih strokov-
nih in stanovskih nagrad. Vsa njegova 
ustvarjalnost in dejavnost na področju 
kulture govorita o tem, da imamo v 
Cerkljah skladatelja, ki nadaljuje tra-
dicijo velikih cerkljanskih glasbenikov, 
kakršna sta bila denimo Davorin Jenko 
in Andrej Vavken.

V Cerkljah je od začetka junija na voljo nov 
defibrilator. Podjetje Agropromet se je na-
mreč v začetku meseca junija preselilo na 
novo lokacijo na Slovensko cesto 61 (na-
sproti bencinske črpalke). Sredstva, name-
njena za odprtje trgovine, pa so raje name-
nili za nakup novega defibrilatorja, ki so ga 
ga namestili ob zunanji vhod pred trgovino. 
Defibrilator, naprava, ki pomaga reševati 
življenja ob zastoju srca, je tako na razpo-
lago 24 ur na dan.

Novi defibrilator v 
Cerkljah
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Gradnja krvavškega vodovoda je v sklepni fazi. Kot nam je po-
vedal cerkljanski župan Franc Čebulj, je polaganje cevi skoraj 
že v celoti zaključeno, prav tako tudi gradnja ultrafiltracijske-
ga sistema v kanjonu pod spodnjo postajo žičnice na Krvavec. 
Glavnina del je tako v tem času usmerjena na gradnjo vodo-
hrana v Šmartnem, ki je še v začetni fazi, izvajalec Gorenjska 
gradbena družba pa se spopada tudi z zahtevnim terenom na 
vzpetini za Domom Taber.
Kot je na majskem projektnem svetu predstavnikov občin, ki 
sodelujejo pri gradnji vodovoda, povedal Čebulj, je bila odlo-
čitev, da projekt začnejo čim prej, pravilna, kar se je izkazalo 
ob zdajšnjih podražitvah cen gradbenih materialov. Z višjimi 
cenami se srečuje tudi izvajalec, ki je občini tudi že predlagal 
aneks k pogodbi, a kot nam je v pogovoru za tokratno izdajo 
Cerkelj pod Krvavcem povedal župan, pogajanj še niso začeli, 
zato o konkretnih podražitvah še ne daje informacij.
Na projektnem svetu so obravnavali tudi problematiko finan-
ciranja projekta s strani nekaterih občin. Občina Vodice je 
medtem poravnala vse obveznosti do Občine Cerklje, prav tako 
so poplačane tudi obresti. Kot nam je povedal Čebulj, pa imajo 
še vedno odprte nekatere terjatve do Občine Šenčur, ki sicer 
plačuje redne stroške projekta. Spor rešujejo na sodišču.

Kot pravijo v Cerkljah, so sicer za projekt, katerega vrednost 
v neto znesku znaša skoraj 12 milijonov evrov, že počrpali 4,6 
milijona, oz. dobrih 60 odstotkov od skupno več kot sedmih 
milijonov evrov nepovratnih sredstev. Nov sveženj s strani dr-
žave pričakujejo jeseni.
Občina o aktualnem dogajanju na projektu poroča tudi na 
spletn strani https://cerklje.si/objava/481661.

Rok za dokončanje krvavškega vodovoda je podaljšan do novembra letos.

ALEŠ SENOŽETNIK

Krvavški vodovod v zaključni fazi

Na majski seji so občinski svetniki po-
trdili predloge za podelitev letošnjih 
občinskih priznanj. Na slovesnosti, ki 
jo bodo pripravili ob občinskem prazni-
ku, ki ga v Cerkljah praznujejo 23. sep-
tembra, bo veliko plaketo občine prejel 
priznani skladatelj, dirigent in pedagog 
Damijan Močnik.
Malo plaketo bo prejelo tudi Kulturno 

društvo Godba Cerklje, ki v občni uspe-
šno deluje že dobro desetletje. Godbe-
niki ustvarjajo prijeten in raznolik re-
pertoar, uspešno sodelujejo s kranjsko 
glasbeno šolo, zbori in lokalno skupno-
stjo.
Priznanji občine bosta šli v roke prosto-
voljnim gasilskim društvom iz Cerkelj in 
Zaloga. Cerkljanski gasilci namreč pra-
znujejo 130, zaloški pa 70 let nesebičnega 
delovanja v dobro lokalne skupnosti.

Priznanji bosta prejela tudi dva posame-
znika. Miha Škrabar, član PGD Zalog, je 
aktiven član in v zadnjih letih tudi pred-
sednik društva, pred časom pa je v inter-
venciji pomagal svojemu kolegu gasilcu.
Drugi prejemnik je Lenart Sirc, zdajšnji 
član košarkarskega kluba Helios Domža-
le, ki je s člansko ekipo letos osvojil drugo 
mesto v Pokalu Spar. Je namreč občan 
Cerkelj in nekdanji košarkar Športnega 
društva Krvavec Cerklje.

Na septembrskem praznovanju občinskega praznika bodo nagrade podelili šestim 
posameznikom in društvom.

ALEŠ SENOŽETNIK

Znani letošnji občinski nagrajenci

Spomladi je vlada cerkev Marijinega 
oznanjenja in samostanski kompleks 
v Adergasu razglasila za kulturni spo-
menik državnega pomena. Cerkvena 
arhitektura v Adergasu eden najpo-

membnejših poznobaročnih spome-
nikov v Sloveniji. Kot je dejal župan 
Franc Čebulj, je to dobra osnova za pri-
dobitev sredstev, potrebnih za obnovo 
kompleksa. V minulih letih so se sicer 
že lotili obnove nekaterih stranskih 
oltarjev. Obnova oltarja sv. Štefana je 

občino stala 72 tisoč evrov, trenutno pa 
sta v obnovi tudi oltarja sv. Ignacija in 
sv. Jožefa. Vrednost teh del znaša 126 
tisoč evrov, od tega so 40 tisoč prejeli 
od države. Obnove pa so potrebni tudi 
preostali oltarji in več drugih delov 
objekta.

ALEŠ SENOŽETNIK

Spomenik državnega pomena

Predstavniki občin so si ogledali delovanje ultrafiltracijskega 
sistema. / Foto: Občina Cerklje
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Gasilska zveza (GZ) Cerklje na Gorenj-
skem je novembra lani organizirala 
tečaj za operativnega gasilca. Na tečaj 
se je iz šestih prostovoljnih gasilskih 
društev v občini prijavilo 29 gasilcev 
pripravnikov z željo po novem znanju, 
ki jih bo pripeljalo do naziva operativni 
gasilec.

Na 149-urnem tečaju (57 ur teorije in 92 
ur praktičnih vaj) so v šestih mesecih 
v teoriji in praksi podrobno spoznali 
gasilsko taktiko, tipe gasilskih vozil in 
njihovo opremo, nevarne snovi, izolirne 
dihalne aparate, reševanje ponesrečen-
cev v prostoru, vrvno tehniko, potopno 
črpalko, upravljanje motorne žage in še 
mnogo drugih tem, ki jih mora poznati 
operativni gasilec.

Pridobljeno znanje so pred izpitno ko-
misijo Gasilske zveze Slovenije pokazali 
na teoretičnem in praktičnem izpitu v 
nedeljo, 29. maja, v gasilskem domu v 
Cerkljah. Tečaj za operativnega gasilca 
je uspešno opravilo 24 pripravnikov.
Vsem se zahvaljujemo za njihov čas, 
predavateljem in inštruktorjem GZ Cer-
klje pa predvsem za prenos znanja in 
izkušenj na mlajšo generacijo.

Na posameznih cestah v naseljih Cer-
klje in Grad je bila izvedena prometna 
ureditev, in sicer je bil označen kolesar-
ski pas na vozišču. Kolesarski pas na 
cestah v naselju, ki je od prometnega 
pasu ločen s prekinjeno vzdolžno črto, 
je poleg prometa koles in mopedov na-
menjen tudi vožnji drugih vozil. Načrto-
vanje kolesarskih površin je projektira-

no in izvedeno v skladu s Pravilnikom o 
kolesarskih površinah.
Pri takšni označitvi pa je med vozniki 
motornih vozil še vedno dvom, kako 
pravilno voziti pa takšnem vozišču.
Motorna vozila se morajo voziti ob de-
snem robu vozišča v smeri vožnje, kar 
pomeni, da se vozijo tudi po kolesar-
skem pasu. Ločilna prekinjena vzdol-
žna črta pomeni, da je možna vožnja 
po njej oziroma čeznjo. Ko vozilo dohiti 
kolesarja na kolesarskem pasu, mora 

voziti za njim toliko časa, da ga lahko 
varno prehiti, in nato nadaljuje vožnjo 
ob desnem robu vozišča. Za kolesarje pa 
je pravilno, da se vozijo po kolesarskem 
pasu.
Nepravilno je, če motorno vozilo vozi 
med označenima kolesarskima pasovo-
ma. V tem primeru namreč vozi po na-
sprotnem prometnem pasu v nasprotni 
smeri.
Srečno vožnjo in bodite spoštljivi do 
drugih udeležencev v prometu.

Tečaj za operativnega gasilca, ki ga je organizirala Gasilska zveza Cerklje, je uspešno 
opravilo štiriindvajset pripravnikov.

Na nekaterih cestah v naseljih Cerklje in Grad je kolesarski pas, označen s prekinjeno 
vzdolžno črto na vozišču. Preberite, kako pravilno vozimo po takšnih cestah.

GZ CERKLJE

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO  
V CESTNEM PROMETU OBČINE CERKLJE

Devetindvajset pripravnikov se je udeležilo 149-urnega tečaja za operativnega gasilca. / Foto: GZ Cerklje

Novi operativni gasilci

Kako vozimo – kolesarski pasovi v občini



8 | POGOVOR 

Julij 2022 / številka 2

 Ͱ Kdaj ste se začeli navduševati nad kulturo?
Ne zaznam nekega mejnika za navduševanje nad kulturo. 
Preprosto hodim z njo vzporedno skozi življenje že od malega. 
Imela sem dom, poln ljubezni staršev, ob njih pa vzgojo za ži-
vljenje. Očetu in mami, sem neizmerno hvaležna za vse, kar 
sta mi podarila, ne bogastva, pač pa voljo, vztrajnost do dela, 
ljubezen do knjige, medsebojno spoštovanje, izražanje hva-
ležnosti ... V šoli sem z veseljem spremljala ure slovenščine, 
likovnega in glasbenega pouka. Vse to je vodilo v razplet moje 
življenjske poti, ki sva jo s soprogom na teh temeljih gradila 
44 skupnih let. Najino skupnost so dopolnili štirje otroci in 
vsak od njih hodi svojo pot. Moč usode je iztrgala družinski 
biser, ki ga še vedno močno močno pogrešamo, a pustil nam 
je zapuščino, iz katere najbolj črpam sama.

 Ͱ Vrsto let pomembno soustvarjate kulturno dogajanje. 
Kaj vam daje zagon?
Po uspešni karieri, predvsem na področju šolstva, sem po roj-
stvu najmlajše hčere dobila priložnost službovanja v doma-
čem kraju. Na Osnovni šoli Davorina Jenka sem bila sprejeta 
kot učiteljica slovenščine in mentorica šolskega glasila leta 
1994. A vsaka pot se enkrat konča, tudi službena. Pred skle-
nitvijo te sem mlajšim posredovala le delček iz časa svoje-
ga urednikovanja v sodelovanju z mnogimi sodelavci, starši, 
krajani, z lokalno skupnostjo in širše, predvsem pa z vklju-
čenimi v uredniške odbore. Ob učencih sem tudi sama veli-
ko pridobila pri nastajanju posameznih številk, ki so od prve 
do zadnje prepletene z mislijo na mir in vrednote, ki bi nam 
lahko bogatile naše življenje. Glasilo je dokument šole in kra-
ja. Zavedali smo se, da nobeden od talentov, ki so zakopani 
v globini vsakega, ne sme biti zanemarjen: spomin, razum, 
domišljija, smisel za lepo, sposobnost približevanja drugim. 
Šola učenca nauči brati, pisati, računati …, življenje pa ga uči 
opazovati in razmišljati. Spoznala sem, da je bilo delo pri Od-
mevih učenje za vse življenje. Le moč znanja lahko spremeni 
navaden podatek v informacijo.
Leta 1997 je izšla slavnostna, 147. številka Odmevov ob štiri-
desetletnici. Vsebina se je močno razlikovala od običajnih 
številk. Sooblikovala sva jo z gospodom Jožetom Varlom, ki 
je takrat postal prvi častni občan občine Cerklje na Gorenj-
skem, zato je bila vsebina glasila praznično naravnana. A 
ob letošnji 65-letnici izhajanja se je za vedno poslovil prvi in 
dolgoletni mentor šolskega glasila Odmevi izpod Krvavca, ki 
je v spominu mnogih zapisan kot srčen in priljubljen učitelj. 
Njegovo zapuščino z nadgrajevanjem iz leta v leto pisane be-
sede cerkljanske mladine ostaja šoli kot neizbrisna literarna 
zakladnica.

 Ͱ V minulih letih ste izpeljali celo vrsto projektov. Vam je 
kateri še posebej ljub?
Do nedavnega pod skrbnim očesom strogega kritika, a obe-
nem spodbujajočega, da kljub mnogim obveznostim, zmo-
rem več. Poslej sama nadaljujem izbiranje in prebiranje li-

terature. Vse prireditve in projekti so bili vsebinsko povezani 
z lepo slovensko besedo in glasbo ter vredni predstavitve ob 
določenih dnevih v letu, tako obletnice življenjskih mejnikov 
pomembnih mož, zapisanih z življenjem in delom v mozaik 
domače kulturne dediščine, ali pa čaščenje praznikov: božič-
ni čas s koledniki, domovina, pesem zvonov, Trubar, Aškerc, 
Prešeren, Mežan … Res se me je dotaknil večer z izbrano Vo-
rančevo v srce segajočo zgodbo Čez goro k očetu ob božični 
pesmi v izvedbi KMoPZ Davorina Jenka. Na koncu pristopi 
ženica z objokanimi očmi, nam čestita in reče: »Kaj takega!« 
Doživeta in prepredena z božično glasbo je bila tudi ekskurzi-
ja po poti jasličarstva v Assisi, Rim, Neapelj in Alatri. Vredno 
je omeniti sodelovanje z Jankom Krištofom, duhovnikom in 
predsednikom Krščanske kulturne zveze v Celovcu, saj nas je 
vedno presenetil z izvrstno interpretacijo Slomška, Trubarja, 
Prešerna, Gregorčiča. Tudi prireditve v spomin Ignaciju Bor-
štniku so bile odmevne.

 Ͱ Bi na kulturnem področju v Cerkljah radi kaj izboljšali?
S prireditvijo ob dnevu državnosti in 120. obletnice rojstva 
dramatika in prevajalca Joža Vombergarja smo dokazali, da 
zmoremo. Še vsa prevzeta od zavzetosti vseh se prav vsem 
iskreno zahvaljujem za njihov trud. Prireditve z vzgojno-iz-
obraževalno noto so včasih teže sprejete, ni pa vedno tako.

 Ͱ Kakšne knjige radi prebirate, imate kakšno priporočilo 
za naše bralce?
Leposlovje: pisatelji in pesniki so varuhi jezika. Besedila, ka-
terih avtorji zajemajo snov iz svojih otroških in mladostnih 
spominov, dopolnjujoč z življenjskimi izkušnjami. Dve čudo-
viti zgodbi pisateljic ne le za enkratno branje: Caroline Sto-
essinger: 110 let modrosti Alice Herz Sommer in Vida Jeraj 
Hribar: Večerna sonata. Prešernova poezija je vedno na do-
segu roke. Od novejših Pavček, Grafenauer, Rebula, Zlobec in 
njegova Ljubezen dvoedina.

Življenje s kulturo

ALEŠ SENOŽETNIK

Daniela Močnik / Foto: Tina Dokl

Tokrat smo se pogovarjali z Danielo Močnik, ki pomembno sooblikuje kulturno 
življenje v občini Cerklje.
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Učenci predmetne stopnje na OŠ Davorina Jenka s svojimi 
mentoricami že dve leti sodelujemo v projektu  Erasmus+ 
Green Friends (Zeleni prijatelji), ki nas povezuje z mladimi 
enake starosti iz nemškega Duerena, italijanskega Palerma 
in španske Malage. V projektu se učimo slediti smernicam 
trajnostnega razvoja, varovanja okolja, smotrne rabe dobrin 
in ozaveščati o pomenu spoštovanja narave. Organizirali smo 
več aktivnosti, ki pri učencih spodbujajo razvoj veščin in pri-
dobivanje znanja z omenjenih področij. Ukrepi za zajezitev 
covida-19 so dodobra spremenili naše načrte. Namesto da bi 
se učenci iz vseh štirih držav spoznavali v živo, smo sodelova-
li zgolj digitalno, torej na daljavo. Z evropskimi vrstniki smo 
ustvarjali logotip projekta, si medsebojno predstavili naravne 
danosti domače pokrajine in vpliv človeka nanjo, izdelova-
li plakate za promocijo bolj zdrave rabe okolja, zaznamovali 
mednarodne dneve z naravovarstveno tematiko, pripravljali 
primere dobre prakse s ponovno uporabo starih oblačil in no-
voletnih okrasitev, kartirali zbirališča odpadkov in ekološke 
otoke, pripravljali mednarodne kvize in medsebojno tekmo-
vali v znanju. Čistili smo okolico šole in organizirali tekmo-
vanje za najbolj urejeno učilnico. Dveletni projekt smo uspeli 
podaljšati za eno leto in močno upamo, da bomo sodelujoče 
vrstnike v tem, zadnjem letu lahko obiskali pri njih doma in 
jih tudi gostili v Cerkljah.

VIDA SNEDEC GERKMAN

Zeleni prijatelji

Hvala za vaš glas!

Volivci v občini Cerklje ste na  
zadnjih državnozborskih volitvah 

največ zaupanja izkazali:

1. SDS – 28,7 odstotka
2. Gibanje Svoboda – 22,7 odstotka

3. NSi – 11,6 odstotka
4. Povežimo Slovenijo – 11,5 odstotka Sl
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Kako trpko in težko zvenijo besede pesnika Prešerna »Od-
prta noč in dan so groba vrata« tisti trenutek, ko po tele-
fonu slišiš besede z druge strani: »Umrl je.«
Nič lažje pa ni z nekaj besedami zaobjeti bogato življenj-
sko pot pokojnega očeta in tasta, ki je kot učitelj s pou-
čevanjem in vzgojo zaznamoval generacije in generacije 
učencev tam okrog Ptujske Gore na Štajerskem in kasneje 
v gorenjskih krajih.
Njegovo pedagoško delo bi najbolje povzele besede preroka 
Daniela, ki je dejal, da so »tisti, ki so mnoge poučili v pra-
vičnosti, kakor zvezde za vso večnost ...« (Dan 12,3).
Pokojni Jože je svojo življenjsko pot začel na Vranskem, 
kasneje pa ga je življenje skupaj s starši postavilo na Go-
renjsko. Po drugi svetovni vojni ga je tedanja šolska oblast 
še ne dvajsetletnega z dekretom poslala na štajerski ko-
nec prenašat znanje in omiko otrokom v Vitomarcih in na 
Ptujski Gori. Ti so v povojnih razmerah, kot je pripovedo-
val, živeli v obupnem pomanjkanju, revščini in zaostalo-
sti. Tudi povojni učni in delovni pogoji so bili slabi, saj je 
moral združevati v eni osebi ravnatelja, učitelja, hišnika, 
čistilca, kuharja in tudi hrano za malico otrok je moral 
naprositi pri okoliških kmetih. Tudi sam je živel takra-
tnemu času primerno: v podstrešni sobici brez ogrevanja, 
sanitarij in tople vode. Hranil pa se je, kjer je naneslo.
Kasneje so ga premestili na gorenjski konec, kjer je večji 
del svojih učiteljskih let preživel na OŠ Cerklje. Generacije 
in generacije otrok so šle skozi njegovo učilnico. Pouče-
val je domala vse: od slovenščine do tehnike, matematike, 
družbe in še česa. Veliko njegovih nekdanjih učencev, ki so 
prav tako že v letih, se ga spominja kot izrednega učitelja 
in poštenega človeka.
Neizbrisen pečat cerkljanski šoli pa je vtisnil s šolskim 
glasilom Odmevi izpod Krvavca. To pionirsko in v vseh po-
gledih kvalitetno delo mu je bilo priznano ne le v sloven-
skih mejah, pač pa tudi v tedanji Jugoslaviji. To je priznal 
tudi tedanji jugoslovanski vrh, saj je učence in njihovega 
mentorja sprejel tedanji predsednik Tito v Beogradu. Za 
svoje pedagoško in kulturno delo je leta 1997 prejel tudi 
naziv častnega občana občine Cerklje na Gorenjskem.
Pokojnega očeta in tasta Jožeta, ki ga je leta pestila huda 
bolezen in ga na koncu tudi ugonobila, smo 22. aprila 2022 
položili k večnemu počitku na kranjskem pokopališču k 
njegovi pokojni ženi Vidi, s katero sta skupaj preživela kar 
67 srečnih let, in hčerki Jani, ki je izgubila življenje v letal-
ski nesreči na Korziki.
S svojim življenjskim zgledom nam je pokazal, kaj je pol-
no življenje. To je pot ljubezni, predanosti, trdega dela ter 
skrbi za druge. Nam pa bosta ostala za njim hvaležnost 
in blag spomin.

Hčerka Irena Varl Peneš in zet Marjan Peneš

Jože Varl (1929–2022)
ČASTNI OBČAN  
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

IN MEMORIAM
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Župan Franc Čebulj je tudi letos ob kon-
cu šolskega leta sprejel devetošolce, ki 
so skozi vsa leta beležili najboljše rezul-
tate. Tokrat je bilo najuspešnejših učen-
cev največ doslej, kar 27, kar predstavlja 
tretjino generacije.
»Želim vam, da bi v življenju v pravem 
trenutku stopili na pravo stran in se 
znali odločiti,« je poudaril cerkljanski 
župan in jim zaželel vse dobro na na-
daljnji poti.
Poleg slovenske zastave, majice Občine 
Cerklje in zemljevida Gorenjskega kole-
sarskega omrežja so učenci v dar prejeli 
tudi knjigo iz zbirke Zlata Slovenija, Slo-
venske šege in navade skozi leto avtori-
ce Marjete Zorec.
Letošnji najuspešnejši učenci so: Jaka 
Nace Aksentijevič , Ela Boncelj, Leon Bur-

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
je maja potekala dobrodelna prireditev 
Podarim ti pesem. Na oder so stopili 
učenke in učenci Osnovne šole Davo-
rina Jenka in navdušili z različnimi, 
predvsem glasbenimi talenti. Kot nam 
je povedala mentorica Breda Žargaj, ki 
poleg Irme Močnik, Irme Bezovšek in 
Ane Žagar bdi nad potekom prireditve, 
so se priprave pričele že v začetku leta, 
tudi tokrat pa je bil odziv učencev zelo 
dober. Vstop v dvorano, ki je bila v dveh 
koncertnih večerih povsem polna, je bil 
prost, organizatorji pa so zbirali prosto-
voljne prispevke, ki jih namenijo šol-
skemu skladu za pomoč učencem. Če-
prav so učenci veliko dela, povezanega 
s prireditvijo, opravili sami, pa je bila 
dobrodošla pomoč učiteljev in staršev, 
še posebno tonskega mojstra Boštjana 
Grabnarja. Kot gostje so nastopili tudi 
učenci Osnovne šole Helene Puhar iz 

Kranja, ki na prireditvi z veseljem so-
delujejo že deveto leto. Koordinatorice 
prireditve so bile učenke te šole, njihov 
vzor so bili učitelji, ki so jim že v prete-
klosti omogočili doživljati radost nasto-
panja, druženja, sodelovanja, veselja do 
glasbe in govorjene besede. Te vrednote 
sedaj uspešno predajajo novim gene-
racijam – mladi namreč skozi nastope 
razvijajo svoje talente, pridobijo samo-
zavest in si krepijo samopodobo.
Ob koncu se je vsem zahvalil ravna-
telj Boštjan Mohorič, in sicer v imenu 
vseh, ki so na teh koncertih dobili pri-
ložnost, da pokažejo svoje talente, vseh, 
ki jim je ta oder predstavljal odskočno 
desko za nadaljnje poklicno ukvarjanje 
z glasbo, vseh, ki so bili kot poslušalci 
deležni pravih glasbenih spektaklov in 
ne nazadnje tudi vseh, ki so bili deležni 
podpore šolskega sklada, v katerega se 
stekajo sredstva, zbrana na koncertih. 
Kot so sklenili učenci: glasba nas vedno 
spravi v dobro voljo!

Tretjina generacije letošnjih devetošolcev je beležila največje uspehe skozi vseh devet 
let šolanja.

ALEŠ SENOŽETNIK

SAMO LESJAK

Najuspešnejši učenci z ravnateljem Boštjanom Mohoričem in županom Francem Čebuljem / 
Foto: Aleš Senožetnik

Najuspešnejša generacija doslej

Podarili pesem in dobro voljo
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Trg Da vo ri na Jen ka 9
4207 Cer klje, tel.: 04/252 13 21

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

gar, Anže Demšar, Tim Frantar, Jakob 
Hrnčič, Manca Ilinčič, Eva Jagodic, Živa 
Jerič, Nejc Jerman, Iza Kern, Jure Kola-
rič, Nejc Koželj, Kora Naglič, Živa Pan-

gerc, Teja Pavec, Neža Prašnikar, Nejc 
Rebernik, Ivana Rupnik, Klara Sirc, Urh 
Šarlija, Eva Škufca, Urh Štirn, Nejc Tolar, 
Mark Udir, Karin Vrtnik in Nika Žabjek
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Ob koncu šolskega leta smo se skupaj s Športno zvezo Kranj 
– Regijsko pisarno OKS-ZŠZ Kranj odločili, da bomo izvedli 
olimpijski športni dan. Ustanovitev Mednarodnega olimpij-
skega komiteja in rojstni dan olimpijskih iger moderne dobe 
je 23. junija 1894. S športnimi dejavnostmi smo zaznamovali 
ta posebni olimpijski dan na Podružnični šoli Zalog v četrtek, 
23. junija.
Učenci so izdelali plakate z olimpijskimi krogi ter slovenske, 
evropske in občinske zastave. Zapisali so olimpijsko zapri-
sego. Obiskala sta nas olimpijca Tadeja Brankovič in Darko 
Đurić ter otrokom predstavila trdo delo od osnovnošolskih 
klopi do olimpijskih tekmovanj. Učenci so sodelovali v kvizu 
in si priborili nagrade. Sledila sta olimpijska himna in tek 
prijateljstva, spoštovanja in sodelovanja med mlajšimi in 
starejšimi otroki. Na koncu smo se fotografirali z gostoma.

Olimpijski športni dan
Osnovnošolci v Zalogu so pripravili olimpijski športni dan.

BERNARDA MELINC

Olimpijski športni dan z gostoma Tadejo Brankovič in Darkom 
Đurićem / Foto: POŠ Zalog

Odpiralni čas: pon.– pet. 9.00 –12.00 in 16.00 –18.00,  
sob., ned. in prazniki zaprto

Butik Za-Se, Janez Selevšek s.p., Zalog 98, Cerklje
Tel: 070 870 863, www.butik-za-se.si

Dragi kupci, v Zalogu pri Cerkljah smo za vas odprli 
trgovino z oblačili za ženske, moške in otroke.

Na voljo tudi bogat darilni program.

Obiščite nas, z veseljem vas pričakujemo.

Konec maja je Teden umetnosti zaokrožil Zaključni koncert zborov 
OŠ Davorina Jenka in Podružnične šole Zalog z naslovom Tu sem 
jaz doma, prijatelj moj. Učenci Pevske pripravnice, otroškega in 
mladinskega pevskega zbora so se staršem predstavili s progra-
mom slovenskih pesmi, tako zimzelenih kot prav na novo napisa-
nih ob 30. rojstnem dnevu Slovenije. Nastopati na odru v živo je 
privilegij, ki smo se ga zavedeli šele zdaj, in hvaležni smo, da smo 
imeli možnost skupnega umetniškega dogodka. JSKD Slovenije je 
po območjih izpeljal skupno petje otrok na zunanjih prizoriščih, 
s programom novonaročenih domovinsko obarvanih slovenskih 
skladb ter dveh zborovskih priredb zimzelenih popevk. Okrog 350 
mladih je junija na kranjskem Zborovskem Bumu skupaj zazvenelo 
v letnem avditoriju gradu Khislstein. Pod vodstvom šestih učiteljev 
glasbe in zborovodij so učenci osnovnih šol iz Kranja, Preddvora, 
Orehka, Predoselj, z Jezerskega, Cerkelj in KD iz Šenčurja ob kla-
virski spremljavi Damijane Božič Močnik izvedli skladbe Habeta, 
Pančurja, Romiha, Beca, Kastelica, Velkaverha in Sepeta.

Glasbeni dogodki
Pred nedavnim smo učenci šestega razreda spoznavali kulturno 
dediščino domačega kraja – samostojno, z uporabo aplikacije 
CŠOD Misija. Učitelji so nam pripravili veliko interaktivnih izzivov 
in v enem dopoldnevu smo raziskali 15 krajevnih zanimivosti. Apli-
kacija nas je vodila od ene do druge točke, ob vsakem postanku 
smo reševali različne naloge, povezane s cerkljansko kulturno de-
diščino. V treh urah smo odkrili ogromno novega o domačem kraju. 
Po opravljeni »misiji« so nas v spominskem parku pričakali zaboji 
skrivnosti in spet smo se morali potopiti v raziskovanje dela zna-
menitih cerkljanskih mož in razrešiti več zank in ugank, da smo se 
dokopali do skrivnostnih šifer, s katerimi smo odklenili ključavnice 
in odprli skrivnostne zaboje. Na koncu smo se pomerili v kvizu. Vsi, 
učenci in učitelji, smo bili prijetno presenečeni nad količino zna-
nja, ki nam ga je uspelo usvojiti na drugačen, bolj sproščujoč in 
otrokom zanimiv način. Kogar zanimajo cerkljanske znamenitosti, 
naj si na pametni telefon naloži aplikacijo CŠOD Misija – Kulturna 
dediščina domačega kraja – Cerklje na Gorenjskem.

Spoznavali domači kraj
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Zadnji dve leti so bili vrtčevski otroci zaradi ukrepov za pre-
prečevanje širjenja koronavirusa nekoliko prikrajšani tudi za 
ogled predstav. Da lahko polepšamo vrtčevski vsakdan in pri-
lagodimo tako čas kot kraj izvedbe predstav, smo vzgojitelji-
ce Vrtca Murenčki oblikovale skupino Vzgojiteljice za otroke. 
Namen skupine je bil pripraviti nekaj predstav, pri katerih 
smo uporabile svoje sposobnosti in talente, tako pri samem 
igranju kot pri izdelavi kostumov, scene in ne nazadnje tudi 
glasbe.
V jesenskem času smo pripravile dramsko igrico Gregorja 
Viteza Zrcalce. Igrica je bila izvedena na prostem. Otroci so 
predstavo kljub začetnemu uvajanju zelo pozorno spremljali.
V prazničnem decembrskem času smo pripravile predstavo 
po pravljici tujega avtorja Marka Sperringa Najboljše darilo 
na svetu. Predstava je bila posneta, saj je bilo zunaj prehla-
dno, združevanje skupin pa v tistem času ni bilo dovoljeno. 
Predvajana je bila v tednu pred božičem. Pravljica je bila zvoč-
no, vsebinsko in sporočilno zelo bogata. Po ogledu predstave 
je vsaki skupini zajček (glavni lik iz pravljice) prinesel prak-
tična darila, ki so se jih otroci izredno razveselili.
V pomladanskem času smo vzgojiteljice pripravile še tretjo 
predstavo, in sicer pravljico Frana Levstika Kdo je napravil 
Vidku srajčico. Zadnja predstava je bila bogato glasbeno obar-

vana. Postavile smo jo na oder Kulturnega hrama Ignacija 
Borštnika in v telovadnico Zaloške šole. Predstavo smo naj-
prej zaigrale za vse otroke našega vrtca, za učence prvega in 
drugega razreda, nato pa za vse otroke iz naše občine. V za-
meno za plačilo lutkovnega abonmaja tujih ponudnikov smo 
iz cene oskrbnin ter s prostovoljnimi prispevki v znamenju 
misli »kultura za kulturo« v obeh enotah obogatili vrtčevsko 
knjižnico z novimi knjigami ter pripomočki za naravoslovne 
kotičke.

Vzgojiteljice za otroke
MARIJA HABJAN

Vzgojiteljice so pripravile tudi dramske igrice za otroke. / Foto: Vrtec 
Murenčki

Vrtec Murenčki in Zavod za turizem Cerklje sta v minulem šolskem 
letu pogosto in z veseljem sodelovala. Otroci so raziskovali svoj 
domači kraj po dolgem in počez, nakar so imeli možnost Cerklje 
raziskati s pomočjo pravih turističnih vodnikov. Pokukali so tudi v 
Boršnikovo hišo, kjer jih je lastnik Dane Zajc seznanil s staro obrtjo 
– kovaštvom. Na koncu pa je otroke čakalo še presenečenje, ki sta 
ga pripravila Dane Zajc in Nataša Ovsenek, direktorica Zavoda za 
turizem. S svojo predstavo je otroke razveselil Sten Vilar.

Konec junija so se prizadevni učenci od 4. do 8. razreda udeležili 
zasluženega nagradnega izleta. Njihova prizadevnost je bila v leto-
šnjem letu nagrajena z obiskom Tehno parka v Celju in Šmartinske-
ga jezera. V Tehno parku so spoznavali različne vsebine s področja 
znanosti, naravoslovja in tehnike. Spoznavali so zgradbo vesolja, 
fizikalne zakonitosti svetlobe in magnetizma, anatomijo človeka, 
različne naravne nesreče, trajnostni razvoj, robotiko … Poučno-za-
bavni izlet so zaključili ob Šmartinskem jezeru.

Turistični ogled Cerkelj Nagradni izlet za prizadevne

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

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

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

GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Za log 55, Cer klje na Go renj skem

75   LET

servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s. p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

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

 Jerovšek Primož, s. p. 

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



  KULTURA  13 

Julij 2022 / številka 2

V sredo, 15. junija, zvečer smo odpeljali 
na dolgo pot z avtobusom v Albanijo – 
na Festival Slovenija v Draču 2022. Naši 
sopotniki v avtobusu so bili pevci ljud-
skih pesmi Kranjski furmani, Sorški 
orgličarji iz Sore in člani folklorne sku-
pine Grifon iz Šempetra pri Celju. Šele 
jutro nas je malo zbistrilo, da smo lah-
ko občudovali lepote hrvaške, bosanske 
in črnogorske obale. Med potjo smo se 
potniki med seboj bolje spoznavali in 
navezali prijateljske stike. Namestili 
smo se v hotelu Bonita na hotelski ave-
niji pred Dračem. Prvi večer smo imeli 
Spoznavni večer na terasi hotela, kjer 
smo prejeli festivalske table, ki smo jih 
potrebovali na povorki in na nastopih. 
Izmenjali smo si darila. Pozdravila sta 
nas namestnica slovenskega velepo-
slanika v Albaniji prof. dr. Petra Japlja 
in predsednik festivala Zoran Strezo-
vski ter direktor festivalov Si.in Aleš 
Breznikar. Večer smo nadaljevali s ple-
som in zabavo. Naša folklorna skupina 
je nastopila že na prvem festivalskem 

večeru. Predstavili smo se s spleti go-
renjskih plesov in številno občinstvo 
zelo navdušili. Sledila sta še dva festi-
valska večera z drugimi skupinami, ki 
smo si jih tudi ogledali. Na festival se 
je prijavilo kar 28 društev iz različnih 
krajev Slovenije – skupaj okrog 650 iz-
vajalcev, ki smo peli, plesali, igrali na 
različne instrumente in ročno ustvar-

jali. V Albaniji smo preživeli štiri čudo-
vite dneve na plaži, ob bazenu in ogledu 
znamenitosti Tirane in Drača. V pone-
deljek pa smo takoj po zajtrku pohiteli 
na avtobus proti domu. V Cerklje smo 
se vrnili v torek, 21. junija, ponoči. Po-
slovili smo se od svojih novih prijate-
ljev in si obljubili, da se srečamo na eni 
od naših prireditev.

Folklorniki v Albaniji
Člani cerkljanske folklore smo junija nastopili na Festivalu Slovenija v albanskem 
Draču.

IRENA NAGLIČ

Folklorniki v Albaniji / Foto: Folklora Cerklje

Med nastopom / Foto: Folklora Cerklje

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 

UGODNO VAM PONUJAMO:
 vse vrste zemeljskih izkopov

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

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
Apno 70, Cerklje na Gorenjskem
T: 051/393 504  
E: jure.grilc@gmail.com
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Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
je konec maja ponovno organiziral naj-
višje slovensko zborovsko tekmovanje 
– Našo pesem. Pevci Komornega mo-
škega pevskega zbora Davorina Jenka 
Cerklje so se Naše pesmi udeležili že 
osmič, ponovno po šestih letih in prvič 
pod vodstvom Neže Križnar. Večmeseč-
ne priprave so se poznale, saj so z in-
terpretacijo in raznolikim programom 
prepričali tako zahtevno občinstvo kot 
strogo mednarodno žirijo in se iz Ma-
ribora vrnili z bronasto plaketo, pri če-
mer so bili le ščepec prekratki za srebr-
no priznanje.
Po neprostovoljnem premoru zaradi 
epidemije so bili lačni nastopov in so 
jih že v prvi polovici leta nanizali obi-
lo. Aprila so nastopili v Domu Taber, v 
začetku maja pa so se v cerkljanskem 
kulturnem hramu predstavili skupaj s 

člani Primorskega akademskega zbora 
Vinko Vodopivec. Maja so se udeležili 
tudi pevske revije Trzinka poje, nato pa 
so se v začetku junija sprostili na pev-
skem pikniku pri Lovski koči na Štefa-
nji Gori, preden so 18. junija zapeli na 

Orožnovi koči na Planini za Liscem in 
se pred dnevom državnosti udeležili ob-
činske proslave Sen kresne noči.
Kot pravijo, so si zaslužili počitniški 
oddih, jeseni pa jih čakajo novi pevski 
izzivi.

Do pete bronaste plakete
Po dveh letih »koronskega« premora so » Davorinci« letos aktivni kot že dolgo ne.

ALEŠ SENOŽETNIK

»Davorinci« so ponovno nastopili na Naši pesmi, tokrat prvič pod vodstvom zborovodkinje 
Neže Križnar. / Foto: KMoPZ Davorina Jenka
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Člani sekcije Rožce in osat, ki deluje pri 
Društvu upokojencev Cerklje, so spo-
mladi v gasilskem domu na Zgornjem 
Brniku pripravili razstavo ročnih del z 
naslovom Dolgčas, kaj je to. Na ogled 
so bili prti, izdelani za različna časov-
na obdobja v letu oziroma praznike, pa 
tudi zavese, rožice, slike, krstni prti s 
sliko in s posvetilom in prti za pokriva-
nje velikonočnih košar. Na razstavi so 
članice postavile na ogled tudi veliko-
nočne prte izpred šestdeset in več leti, 
ki so jih vezle v mladosti. Med »rož-
cami« pa je bil tudi »osat«, to je Ivan 
Kropivnik z Zgornjega Brnika, ki je vešč 
različnih ročnih spretnostih.
KUD Pod lipo Adergas pa je v sodelova-
nju z Občino Cerklje po dveh letih pre-
mora zaradi epidemije aprila v dvora-
ni v Adergasu pripravil osmo razstavo 
ročnih del. Na razstavi je sodelovalo 

kar 21 razstavljavcev iz Velesovega, 
Trate, Praprotne Police, Adergasa, Luž, 
Šenčurja in Dupelj, ki so se predstavi-

li z vrsto izdelkov. Obe razstavi sta bili 
deležni velikega zanimanja obiskoval-
cev in pohval.

Ročna dela na Brniku in v Adergasu
Na Zgornjem Brniku in v Adergasu sta potekali razstavi ročnih del.

JANEZ KUHAR

Angelca Maček je v dvorani v Adergasu predstavila razstavljavce in njihova dela.  
/ Foto: Janez Kuhar

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net
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Kakovostno  
in ugodno  

poskrbimo za  
pranje in likanje  

sobnega in  
gostinskega  

perila.

35-letna tradicija

Ugodno  
pranje in  

likanje srajc  
ter delovnih  

oblek.

 Sprejemamo  
oblačila  

za kemično 
čiščenje.

PR
A

LN
IC

A
 P

AV
EC

, P
AV

EC
 S

A
N

D
I S

.P.

Nudimo  
izredno ugodno  

pranje odej,  
posteljnih  

nadvložkov in 
 vzglavnikov.

NOVO!  
Pranje  

preprog 

Ul. 4 oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem

041 358 772, 041 603 082

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

Bra ne Do li nar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030
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V Domu Taber tudi v letošnjem letu iz-
vajajo veliko dejavnosti, pri katerih sta-
novalci doma aktivno sodelujejo. Za po-
pestritev poskrbijo prostovoljci in tudi 
različne glasbene in pevske skupine ter 
najmlajši iz vrtcev in šol.
Stanovalci radi pečejo, prepevajo v pev-
skem zboru, balinajo, vsakih 14 dni jih 
obišče terapevtski pes, igrajo družab-
ne igre, trenirajo fizične in kognitivne 
sposobnosti, ustvarjajo … Vsak zadnji 
četrtek v mesecu poteka praznovanje 
rojstnih dni stanovalcev z živo glasbo 
in slastno torto. Zabavne prireditve ob 
praznikih so postale njihova stalnica.
Februarja so nastopili Cerkljanski gav-
narji in jim polepšali težke dni, ko so se 
srečevali z okužbami. Župan Franc Če-
bulj in direktorica doma Martina Mar-
tinčič sta se zahvalila zaposlenim za 
požrtvovalno delo, stanovalcem pa za 
dosledno upoštevanje ukrepov. Marca je 
bil v domu koncert Petre Maček Zarnik 
in Primoža Sirca, nastop učencev OŠ Da-
vorina Jenka, PŠ Zalog, ter aprila nastop 
otroške gledališke skupine Pod Stražo. 
V aprilu so imeli štiri nastope, in sicer 
koncert Glasbene šole Kranj, Moškega 
komornega zbora Davorina Jenka Cer-
klje, nastop orientalskih plesalk v okvi-
ru LU Kranj in nastop ljudskih pevcev 
Hiše čez cesto ob 100-letnici gospe Sla-
vice Gartner. Prvega maja je stanovalce 

z budnico prebudila Godba Cerklje, pe-
tega maja pa so nastopili člani Društva 
upokojencev Vodice. Enajstega maja so 
imeli v Domu Taber koncert člani Vete-
ranske tamburaške skupine Bisernica 
iz Reteč, v maju so organizirali izlet za 
stanovalce v srednjeveško mesto Škofja 
Loka, junija pa so stanovalce doma od-
peljali na izlet na Bled, kjer so si privo-
ščili blejsko »kremšnito«, in na Brezje. 
V juniju je v Domu Taber zaplesala ple-
sna skupina iz Dravelj, nastopila je tudi 
Alenka Gotar s svojimi učenkami, sredi 
meseca je nastopil zbor Slavček iz Lesc, 
pred koncem meseca pa je bil v domu še 
koncert pevskega zbora Svoboda Straž-
išče.

Dogajanje v Tabru
V Domu Taber izvajajo veliko dejavnosti, v katerih aktivno sodelujejo stanovalci 
doma.

JANEZ KUHAR

Stanovalci doma na Bledu / Foto: Nataša Lavtižar

V Domu Taber je aprila praznovala stoti roj-
stni dan Slavica Gartner, četrta stanovalka 
doma, ki je dopolnila sto let. Rodila se je 
na Češnjici pri Železnikih. Izhaja iz druži-
ne štirih sester. Študirala je ekonomijo in 
se zaposlila v novomeškem IMV-ju. Nekaj 
časa je delala tudi v Alžiriji na geodetskem 
zavodu. Pozneje, do prihoda v Dom Taber, 
pa je živela v Ljubljani. Marca leta 2020 je 
bila skupaj s sestro Majdo sprejeta v Dom 
Taber. Stoti rojstni dan je Slavica praznova-
la vesela in dobre volje, prejela pa je šte-
vilne čestitke, tudi od vseh zaposlenih in 
vodstva doma.

Maja je 85. rojstni dan praznovala Julka 
Hrovat, upokojena likovna pedagoginja, ki 
je vse svoje aktivno obdobje razdajala zna-
nje učencem na cerkljanski osnovni šoli. 
Rodila se je na Podjelovem Brdu mami Ma-
riji in očetu Francu. Druga svetovna vojna ji 
je vzela starše in sestro. Od sedmih otrok 
sta živa le še Julka in brat Stane. Po šola-
nju se je Julka leta 1958 zaposlila na cer-
kljanski šoli, kjer je bila vse do upokojitve. 
Delovala je v Turističnem društvu Cerklje, 
v odboru za prireditve, več let je bila tudi 
predsednica, dejavna pa je bila tudi v dru-
gih društvih v občini.

Praznovala stoti  
rojstni dan

Rojstni dan  
Julke Hrovat

ŠIVILJSTVO   
  GRILC
ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

ŠIVILJSTVO    
  GRILC
ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda
14:00 –18.00
torek, četrtek

9:00 –14:00
petek

12:00 –16:00
 sobote, nedelje in prazniki 

ZAPRTO

ponedeljek, sreda
14:00 –18:00
torek, četrtek

9:00 –14:00
petek

12:00 –16:00
 sobote, nedelje in prazniki 
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Četrtega maja goduje sveti Florjan in ta-
krat gasilci praznujejo mednarodni dan 
gasilcev. God svetega Florjana, zavetni-
ka gasilcev, zaščitnika pred požarom in 
poplavami, je bil nekoč eden največjih 
praznikov, svetniku pa so se ljudje radi 
priporočali. V času njegovega godova-
nja so tako potekale številne Florjanove 
maše v gorenjskih župnijah. V sredo, 4. 
maja, so z gasilsko mašo v podružnič-
ni cerkvi sv. Simona in Juda Tadeja na 
Spodnjem Brniku god zavetnika gasil-
cev počastili tudi gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Spod nji Brnik - Vo-
povlje in duhovnik Lucijan Potočnik. Pr-
vič so na Spodnjem Brniku praznovali 
god sv. Florjana leta 2016. Maše za žive 
in pokojne gasilce se je udeležilo štiri-
deset gasilcev. Bogoslužje je spremljalo 
ljudsko petje. Duhovnik Lucijan Potoč-
nik je blagoslovil gasilce, gasilsko opre-
mo ter prapor gasilskega društva.
Kot so povedali gasilci, jim tovrstni do-
godki pomenijo veliko, saj se ob njih 

spomnijo tudi tistih, ki jih ni več v nji-
hovih vrstah, so jim pomagali v stiski 
ter jim dali vedeti, da niso sami. Po 

končani slovesnosti so gasilci povabi-
li vse navzoče na pogostitev v gasilski 
dom.

Maša za gasilce
Dan, ko goduje sveti Florjan, zavetnik gasilcev, zaščitnik pred požarom in poplavami, 
je bil nekoč eden največjih praznikov, svetniku pa so se ljudje radi priporočali.

JANEZ KUHAR

Maše, ki jo je daroval duhovnik Lucijan Potočnik, so se udeležili člani PGD Spodnji Brnik - 
Vopovlje / Foto: Janez Kuhar

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO
 priprava vozila za tehnični pregled
 menjava olja

MILAN KRNIČAR s.p
Dvorje 93, 4207 CERKLJE
G: 041 331 396, T: 04 25 26 750
E: milan.krnicar@t-2.si, I: www.avtodeli-krnicar.si
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September je za Občino Cerklje na Gorenjskem poseben me-
sec, saj praznuje občinski praznik, zato je z namenom po-
pestritve praznika gospodinjstvom podarila dva tisoč sadik 
gorenjskega nageljna.
Za razdeljevanje sadik so poskrbele članice Društva kmeč-
kih in podeželskih žena Gorenjski nagelj Cerklje, ki ga vodi 
Andreja Bogataj, za kar se jim Občina Cerklje prav lepo za-
hvaljuje. Zaradi slabega vremena in dežja so sadike namesto 
pred TIC delili pred Hribarjevo vilo, pred nekdanjim vhodom v 
Gorenjsko banko. V septembru bodo Občina Cerklje, Zavod za 
turizem Cerklje in društva v upanju po popestritvi kulturne-
ga in turističnega dogajanja v Cerkljah organizirali prireditev 
Pozdrav jeseni z gorenjskim nageljnom. Prireditev bo pote-
kala v Cerkljah kot uvod v praznovanje občinskega praznika 
od 2. do 4. septembra. Na prireditvi bodo nastopile glasbene 
skupine Mambo Kings, Vili Resnik ter Miran Rudan inDesign. 
Sicer pa ima že nekaj gospodinjstev v različnih krajih v obči-
ni Cerklje na balkonih že več let zares lepe cvetoče gorenjske 
nageljne. Kot pravijo cvetličarji, jim bolj ustrezata severna in 
vzhodna lega. Posebnost gorenjskega nageljna pa je, da ima 
čisto svoj vonj in svetlo rdeč cvet, v sredini pa sta obvezno dva 
bela krivčka.
V Dvorjah, v bližini gradu Strmol, že več let cvetijo gorenj-
ski nageljni. Nageljni se radi nastavljajo soncu, pravi Albina 
Atlija, zato so zanje najprimernejša okna in balkon z leseno 
ograjo na vzhodni strani hiše, kjer so zaščiteni tudi pred dež-
jem. Goji jih že pet let. Najlepše cvetijo pri dvajsetih stopinjah 

Celzija. Kot pravi Albina, je bilo lani na njenih nageljnih več 
kot 350 cvetov. Septembra lani sta z možem posadila pota-
knjence v dvajset lončkov. Pred tremi leti sta Albina in Ante 
prejela tudi občinsko priznanje za lepo cvetoče gorenjske na-
geljne.

Občanom podarili sadike nageljnov
Občina Cerklje je kot uvod v večdnevno septembrsko prireditev, ki so jo poimenovali 
Pozdrav jeseni z gorenjskim nageljnom, maja gospodinjstvom v občini podarila 
sadike gorenjskega nageljna.

JANEZ KUHAR

Občani so prejeli brezplačne sadike nageljnov. / Foto: Janez Kuhar

Na Šenturški Gori so znova pripravili Palačinkijado. Pobudo sta 
pred leti dala Anica Novak in pokojni Niko Srabočan, a do uresniči-
tve je prišlo šele leta 2010. Tradicijo sedaj nadaljuje mladi rod dru-
žine Pavlin. Kot nadev za palačinke so uporabili čokoladni namaz 
in domačo slivovo marmelado. Vse palačinke, ki so jih napekli, 
so brezplačno razdelili številnim izletnikom – kolesarjem ter po-
hodnikom, ki so obiskali to lepo in urejeno vasico pod Krvavcem, 
od koder je lep razgled na del Gorenjske. V osmih urah so napekli 
1200 palačink, prireditev pa je obiskalo okoli 850 ljudi.

Pekli palačinke

Krvavška cesta 24a, 4207 Cerklje na Gorenjskem
www.gostilna-stalca.si

S  p ri n e s e n i m  ku p o n o m 

10 % POPUST  
pri nakupu nad 30 EUR v gostilni,  

pri razvozu kupon ne velja.

Kuhinjske stenske obloge   Tuš kabine  
Nadstreški  Drsna vrata  Nihajna vrata

Pregradne stene  Steklene ograje 



  IZ NAŠIH KRAJEV  19 

Julij 2022 / številka 2

Sejem je na pobudo lokalne skupnosti or-
ganiziral Zavod za turizem Cerklje v sobo-
to, 30. aprila, v sklopu Cerkljanske tržnice. 
Garažne razprodaje so v tujini že ustaljen 
način recikliranja starih, vendar še vedno 
uporabnih predmetov. Zaradi razpršeno-
sti območja je garažni način razprodaje 
za našo občino neprimeren, zato smo se 
odločili, da poskusimo z organizacijo kla-
sičnega bolšjega sejma.
Tako se je na lepo, sončno sobotno dopol-
dne zbralo nekaj domačinov, ki so menja-
li, prodajali ali podarjali svoje rabljene, a 
ohranjene stvari. Med izdelki smo zasle-
dili otroško opremo, oblačila, obutev in go-
spodinjske pripomočke, knjige ter igrače.
Veseli smo, da tudi pri nas lahko spod-
bujamo lokalno prebivalstvo in ga na ta 
način ozaveščamo. Prepričani smo, da se 
s takšnimi spodbudami in akcijami krepi 
zavest o trajnostno naravnanem razmi-
šljanju.

Prvi sejem rabljenih stvari
Spomladi je v sklopu Cerkljanske tržnice potekal prvi sejem rabljenih stvari, s 
katerim želijo tudi v Cerkljah okrepiti zavest o trajnostno naravnanem razmišljanju.

NATAŠA OVSENEK

Sejem rabljenih stvari je ponudil pestro izbiro najrazličnejših izdelkov.  
/ Foto: Nataša Ovsenek

V soboto, 21. maja, so v Adergasu pripra-
vili šesto Pekovijado. Začeli so jo s sveto 
mašo za vse pokojne Pekove iz Adergasa v 
župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja, ki 
jo je daroval župnik Slavko Kalan ob diako-
niranju Iztoka Žebovca. Tridesetega maja 
je minilo 95 let, odkar sta si Sirčev Janez – 
po domače Pekov Janez, ter Angela Koglar 
– po domače Matovškova iz Stiške vasi, 
pred oltarjem Marije Vnebovzete v Cerkljah 
obljubila zvestobo – v sreči in nesreči, v bo-
lezni in zdravju, vse dni svojega življenja. 
V zakonu se jima je rodilo dvanajst otrok, 
dovolj, da je iz njunega »da« zrasel velik, 
mogočen rod.
Šestega srečanja se je udeležilo 121 članov 
rodbine, ki so prišli iz različnih krajev Slo-
venije. Prvič so Pekovijado pripravili leta 
1992 na pobudo Silva Sirca, potem pa vsa-
kih pet let, le predzadnjo v razmiku desetih 
let. Udeležilo se je je pet generacij Peko-
ve rodbine ter štirje še živi od dvanajstih 
otrok, in sicer Albina, Vinko, Silvo in Anica.
Po skupinskem fotografiranju pred župnij-
sko cerkvijo v Adergasu so se vsi peš  odpra-
vili do Pekove domačije.

Šesta Pekovijada

	 Čiščenje	zobnega	kamna
	 Peskanje
	 Zdravljenje	parodontalne	bolezni
	 Beljenje	zob

JANA PER STRGAR S.P., ČEŠNJEVEK 29, CERKLJE NA GORENJSKEM

USTNA HIGIENA JANA STRGAR S.P.

051	304	355
oralna.higiena@gmail.com

V prostorih zobne ordinacije dr. Fabjan,  
Poslovna cona A 32, 4208 Šenčur.
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Tako v rezultatskem kot v organizacij-
skem smislu lahko sezono ocenjujemo 
kot najuspešnejšo v zadnjih nekaj letih. 
Predvsem smo navdušeni nad zanima-
njem otrok za treniranje nogometa in 
velikim vpisom v našo otroško nogo-
metno šolo. V sodelovanju z Nogome-
tno zvezo Slovenije smo skozi celotno 
šolsko leto izvajali program Nogometni 
vrtci, v katerega so bili vključeni otroci 
izhodnih letnikov v cerkljanskih vrtcih, 
prav tako pa smo ob pomoči NZS in nje-
nih inštruktorjev v naše mlajše klubske 
selekcije vpeljevali trening program, ki 
mu bodo v bodoče sledili tudi drugi slo-
venski klubi.
Prav vse naše ekipe so v svojih tekmo-
vanjih posegale po najvišjih mestih. 
Selekcija U11 je sezono zaključila brez 
poraza, U13 so končali na tretjem me-
stu, kadeti pa na drugem mestu v svojih 
kategorijah. Članska ekipa se je po uvr-
stitvi v ligo za prvaka do zadnjega bori-
la za najvišja mesta, na koncu pa ji je 
zmanjkal kanček sreče in so prvenstvo 
končali na petem mestu.
Igrišča v Velesovem pa ne bodo dolgo 
mirovala. Že v juliju nekatere selekcije 
začenjajo treninge in priprave na sezo-
no, ki se bo s prvimi tekmami začela 

avgusta. Pri mlajših selekcijah aktivno 
potekajo tudi dogovori z novimi trener-
ji, ki bodo okrepili našo ekipo. Ker se za-
vedamo prostorske stiske, smo še toliko 
bolj veseli dejstva, da se je začel izvajati 
projekt ureditve pomožnega igrišča z 
umetno travo, ki bo predvsem starej-
šim selekcijam omogočalo kvalitetne 
treninge skozi celo leto.
Tudi v naši članski ekipi se obeta nekaj 
sprememb in prihodov novih igralcev, 
ki bodo še dodatno okrepili že tako moč-
no člansko ekipo, od katere pričakuje-
mo, da se bo v prihajajoči sezoni kljub 
mladosti vmešala v borbo za najvišja 

mesta v gorenjski ligi in napredovanje 
v višji rang tekmovanja. Septembra 
imamo v okviru občinskega praznika 
v načrtu organizacijo še enega velikega 
dvodnevnega otroškega turnirja z ude-
ležbo klubov iz celotne Slovenije, ki bo 
pomenil tudi lepo promocijo naše ob-
čine. Več kot očitno je, da je pred nami 
pestra nogometna jesen in tako se že 
veselimo vseh izzivov, ki nas čakajo. Za 
konec še enkrat lepo vabimo vse otroke 
od šestega leta starosti dalje, ki se želijo 
vključiti v našo nogometno šolo, da se 
nam pridružijo pri vadbi. Vse informa-
cije dobijo na naši spletni in FB-strani.

V sodelovanju z Nogometno zvezo Sloveni-
je (NZS) v cerkljanskih vrtcih celotno šolsko 
leto v okviru pedagoškega dela Nogometni 
klub Velesovo Cerklje izvaja program Nogo-
metni vrtci, v katerega je vključenih skoraj 
osemdeset otrok iz Cerkelj in ki ga vodi tre-
ner Ciril Žontar ob pomoči trenerke Laure 
Slemc. Ob koncu šolskega leta je NZS otro-
ke, ki so bili vključeni v program, povabila, 
da obiščejo našo člansko reprezentanco 
na treningu. Tako so osebno spoznali naše 
reprezentante vključno z Janom Oblakom. 
Otroci so jim pokazali nekaj svojega zna-
nja, naredili skupne fotografije z reprezen-
tanco, odgovarjali na vprašanja novinarjev, 
za konec pa je za zabavo poskrbel še čarov-
nik.

Za cerkljanskimi nogometaši je ena najuspešnejših sezon zadnjih let.

MATJAŽ LJUBELJŠEK

MATJAŽ LJUBELJŠEK

Zaključka sezone so se udeležili tudi starši starostne skupine U8. / Foto: arhiv kluba

Ena najboljših sezon

Na obisku  
v nogometnem centru
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Kamnik in Cerklje sta v nedeljo, 22. maja, 
drugič gostila Veliko nagrado Gorenjske, ki 
jo je organizirala Kolesarska zveza Slove-
nije. Kolesarji so v vožnji po občini Cerklje 
opravili pet krogov, in sicer s tremi letečimi 
vmesnimi cilji v Adergasu. Na startni listi je 
bilo 113 kolesarjev iz 18 ekip iz Slovenije in 
osrednje Evrope na čelu z vsemi tremi slo-
venskimi celinskimi ekipami. Na dirki, ki si 
jo je ogledalo več tisoč ljudi, so svoje eki-
pe zastopali kolesarji iz 15 držav. Po 171,8 
kilometra kolesarjenja po Kamniku in Cer-
kljah je odločal sprint skupine 25 kolesar-
jev. Najmočnejši je bil Patryk Stosz (Voster 
ATS), ki je za dobro dolžino kolesa ugnal 
najboljšega Slovenca Tilna Finkšta. Pokale 
sta podelila župan Občine Cerklje Franc Če-
bulj in predsednik Kolesarske zveze Slove-
nije Pavel Marđonović.

Te dni so dekleta že na zasluženem do-
pustu, saj se je zaključilo zadnje dejanje 
sezone, tradicionalni počitniški tabor. 
Letos se ga je udeležilo veliko deklet, ki 
uživajo v športu. Če se ozremo nazaj, je 
za nami uspešna sezona z veliko na-
predka. V nogometu so to pomlad uži-
vala dekleta v vseh starostnih skupinah 
(od pet do trideset let). Zelo zanimivo je 
tudi na krožku v vrtcu, kjer se dekleta 
prvič srečujejo s trenerko Lauro, s ka-
tero uživajo v raznovrstnih gibalnih 
dejavnostih. Največji rezultatski uspeh 
je bilo osvojitev naslova podprvakinj 
Slovenije v kategoriji deklet do 15 let, ki 

jih je vodila trenerka Simona Jelovšek. 
V kategorijah deklet od 13 do 17 let so 
osvojila četrto mesto. Članice so sezo-
no končale na petem mestu. Takšne so 
številke pretekle sezone, pomembnejše 
pa je, da to zgodbo nadgradimo tudi v 
prihodnje. Zato so vse sile že usmerjene 
naprej. Uspešno smo pridobili licenco 
za naslednjo sezono in potrditev, da je 
šel klub v preteklem obdobju v pravo 
smer. Največji izziv na najvišjem nivo-
ju je ureditev infrastrukture, ki bo pri-
merna za televizijske prenose, ki bodo 
vidni v vseh programskih shemah. Ver-
jamemo, da tu najdemo rešitev, ki bo 
najbolje predstavljala Občino Cerklje, 
saj nam ta s svojo podporo vedno sto-

ji ob strani. Zahvaliti se moramo tudi 
vsem sponzorjem in donatorjem. S tem 
sodelovanjem nadaljujemo tudi pot v 
prvi slovenski ženski nogometni ligi, 
kjer se članska ekipa že od prvega julija 
individualno pripravlja na začetek nove 
sezone. Prvi skupni trening bo ekipa 
opravila v ponedeljek, 11. julija. V Žen-
skem nogometnem klubu Cerklje si pri-
zadevamo vsem dekletom, od najmanj-
ših predšolskih deklic, malo starejših, 
pa do najbolj perspektivnih in kasneje 
uspešnih športnic, omogočiti čim boljši 
športni razvoj. Želimo si, da bi se nam z 
novim šolskim letom pridružilo čim več 
deklic vseh starosti, ker bodo pri nas s 
svojimi vrstnicami zagotovo uživale.

Pogled usmerjen naprej
Članska ekipa nogometašic se že pripravlja na začetek nove sezone.

LAURA SLEMC

Kolesarji tudi skozi 
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Društvo Šola zdravja, skupina Zgornji Br-
nik, deluje že 13. leto. Na jutranji telovadbi 
na prostem se dobijo vsak delavnik ob 8. 
uri. Trenutno imajo osem aktivnih članov. 
Vsako leto se udeležijo srečanja skupin iz 
vse Slovenije. Največkrat je bilo srečanje v 
Piranu. Projekt Društva Šola zdravja deluje 
že od leta 2006, ko je nastala prva skupi-
na v Celju. Leta 2009 so se registrirali kot 
društvo s sedežem v Domžalah. Skupin je 
že veliko, konec maja je bilo v 91 občinah 
246 skupin in 4756 registriranih članov. 
Društvo Šola zdravja je nevladna organiza-
cija, ki združuje ljudi z namenom izvajanja 
jutranje telovadbe na prostem v vseh letih 
časih. Z vadbo 1000 gibov krepimo telo in 
duha in širimo krog znancev in je pomem-
ben dejavnik za kakovost življenja. V Slove-
niji Šola zdravja deluje že 16 let, pri jutranji 
telovadbi 1000 gibov po metodi Nikolaja 
Grišina, dr. med., se v številnih krajih po 
državi zbira že blizu 4800 ljudi. Največ je 
starejših, saj je povprečna starost med 65 
in 70 let, desetina ljudi šteje nad osemde-
set let.

Mladinci so pod vodstvom trenerke Pegi 
Berce igrali v drugi državni ligi, uvodo-
ma so odigrali osem tekem v kvalifika-
cijski skupini, v drugem delu sezone pa 
še pet tekem.
Kadeti so v sklopu državnega prvenstva 
sprva v kvalifikacijski skupini odigrali 
osem tekem, v nadaljevanju pa še pet 
tekem in se uvrstili na trideseto mesto 
v državi.
Pod vodstvom trenerja Klemena Arha so 
starejši dečki B v državni ligi odigrali de-
set tekem v kvalifikacijah ter v nadalje-
vanju osem tekem.
Naši najmlajši člani Mini rokometa, ki 
jih vodi trenerka Petra Kuralt, so bili v le-
tošnji sezoni bolj usmerjeni v vadbo, a so 
se vseeno udeležili Pokijevega turnirja v 
Celju in medsebojnega turnirja v domači 
dvorani na Dnevu rokometa.
V klubu imamo v prihodnje nove, še viš-
je cilje. Želimo postati športni kolektiv, 
ki bo v občini Cerklje na Gorenjskem 
predstavljal novosti v športu, sodobne 
prijeme, skratka deloval usmerjeno in 
razvojno ter ne nazadnje igral sodoben 
rokomet. Tak pristop bomo imeli tako 
pri stroki, predvsem pri delu z mladimi 
in najmlajšimi, kot pri organizacijskem 
vodenju kluba. Trudili se bomo, da bomo 

ves čas napredovali lokalno in povezova-
li mladino v športne aktivnosti. Želimo 
si združevati podobno misleče, bodisi 
tekmece ali sotekmovalce.
Po zaključku treningov smo v RK Cerklje 
organizirali skupni piknik, na katerem 
smo v sproščenem duhu tokrat besedo 
namenili počitnicam in novim ciljem za 
prihodnjo sezono.
Vsi skupaj se veselimo poletnega odmo-
ra in hkrati nove sezone, ki jo bomo za-
čeli s treningi od 16. avgusta 2022 dalje.
Ob koncu rokometne sezone 2021/22 bi se 

Rokometaši z visokimi cilji
V juniju so vse selekcije naših rokometašev sklenile tekmovanja v letošnji sezoni. 
V okviru Rokometnega kluba Cerklje so tekmovale štiri selekcije.

RK CERKLJE

Utrinek s tekme mladincev RK Cerklje – RK Črnomelj / Foto: RK Cerklje

Tisoč gibov za zdravje

PODJETJE, D.O.O.
NASLOV XX, XXXX KRAJ

TELEFON: 00 000 00 00
E-POŠTA: XXXX.XX@XXXXX.XX

LOGOTIP

LE NAJBOLJŠE ZA NAJBLIŽJE

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča glo-
balno segrevanje. Izpusti onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čez-
merno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov.

Za tvoje veselje

ki naraščajo z leti!

SKRBIMO
S POPUSTI

T:04 252 66 00, 
E: servis@ah-jenko.si 

AVTOHIŠA JENKO d. o. o.
PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE

želeli zahvaliti vsem sponzorjem, dona-
torjem, staršem in ljubiteljem rokome-
ta za vso podporo, izkazano zaupanje in 
spodbudo s tribun. Upamo in si želimo, 
da bi tako uspešno sodelovali tudi v pri-
hodnje.
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Pohodniška sekcija Škrjančki Planinskega društva Komenda je v 
soboto, 11. junija, organizirala pohod bosonogih. Udeleženci so 
se na Šenturško Goro podali z Jurčkove Dobrave po Komendski 
poti, vrnili pa po Zaloški poti. Pohoda so se udeležili pohodniki iz 
komendske, cerkljanske, kamniške in šenčurske občine. Na dose-
danjih 17 pohodih je bila le Majda Drolec iz Komende. Pot so brez 
težav zmogli tudi triinpolletni Izak Janežič iz Podboršta ter najsta-
rejša udeleženka, 74-letna Ivica Lončar iz Zaloga, med moškimi 
pa 79-letni Ivan Mušič iz Lahovč. Najštevilnejša je bila petčlanska 
družina Horvat iz Podboršta. Pohodniki so prejeli spominske ma-
jice, na koncu pa so se udeležili družabnega srečanja.

Na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju so 
že triindvajsetič podelili priznanja in 
nagrade najvztrajnejšim pohodnikom, 
ki so se na Štefanjo goro povzpeli od 
lanskega 1. maja do letošnjega 30. apri-
la. V vpisni knjigi so bili v zadnjem letu 
vpisi 16.280 pohodnikov. Spominske 
majice, medalje in pokale so pohodni-
kom izročali posamezno, tako da sku-
pnega druženja in fotografiranja letos 
ni bilo.
Letos je bilo devet pohodnikov, ki so se 
več kot tristokrat povzpeli do Kmeč-
kega turizma Pri Mežnarju. Med naj-
vztrajnejšimi obiskovalci je bil Franc 
Šilar iz Olševka, ki se je kar 365-krat 
podal na Štefanjo goro, druga je bila s 
363 obiski Ančka Grkman s Klanca pri 
Komendi, tretje mesto si delita Fani in 
Andrej Hribar s Klanca s 362 vzponi, 
peti pa je bil s 340 vzponi Franc Pod-
bregar iz Adergasa. Sledita pa Peter 

Kavran iz Adergasa in Marjan Koglar 
iz Cerkelj s 321 vzponi, Viktor Pungar-
tnik iz Adergasa in Janez Žaler pa sta 

se povzpela 312-krat. Do Štefanje gore 
vodijo označene pešpoti iz Aderga-
sa, Olševka, Češnjevka, Dvorij, Grada, 
Možjance in Velesovega, ki so primer-
ne za vsakega pohodnika, cilj pa je pri 
Mežnarju. Največji ljubitelji tega vrha 
z idiličnim razgledom so se povezali 
v Klub K-100. Ta združuje vse, ki se v 
eni sezoni na Štefanjo goro povzpnejo 
vsaj stokrat. Osemnajst pohodnikov 
je doseglo petdeset obiskov in prejelo 
bronasto medaljo, enajst pohodnikov 
s 75 obiski je prejelo srebrno medaljo 
in 65 pohodnikov z več kot sto obiski 
zlato medaljo in majico. Devet poho-
dnikov pa je bilo na Štefanji gori več 
kot tristokrat. Najstarejši pohodnik je 
bil 82-letni Janez Vrtač z Visokega, ki 
je v letošnji sezoni dosegel 129 obiskov, 
najstarejša ženska pa 81-letna Kristina 
Bela iz Cerkelj s 165 obiski; najmlajši 
član je triletni Maks Pfeifer iz Vopovelj, 
ki je s pomočjo staršev ter dedka in ba-
bice dosegel 116 obiskov.

Vsak dan na Štefanji gori
Devet pohodnikov se je več kot tristokrat povzpelo na Štefanjo goro.

JANEZ KUHAR

Franc Šilar / Foto: Janez Kuhar

Bosi na Šenturško Goro
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

  Ribogojnica
    Mlada  

govedina 
    Kisla repa in 

kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

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

031 479 801, Helena
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V Kongresnem centru na Brdu je konec junija že dvajsetič potekal 
zaključek projekta Prostovoljec leta, na katerem so podelili pri-
znanja in nazive najboljšim prostovoljcem in prostovoljskim pro-
jektom za dosežke iz preteklega leta. Na natečaj je letos prispelo 
112 prijav, 24 za projekte in 88 za posameznike. Med nominiranci 
na Brdu sta bila tudi prostovoljca iz občine Cerklje Darinka Kralj in 
Ivan Kropivnik (na fotografiji s predsednikom Pahorjem, častnim 
pokroviteljem projekta), ki že od odprtja doma aktivno sodelujeta 
s stanovalci Doma Taber v Šmartnem.

Humanitarno društvo Lions klub Brnik je v soboto, 21. maja, 
v piceriji Pod Jenkovo lipo v Dvorjah organiziralo deseto tra-
dicionalno dobrodelno druženje Hodim, da pomagam, s ka-
terim so zbirali sredstva za rehabilitacijo otrok s cerebralno 
paralizo, učence s posebnimi potrebami Osnovne šole Helene 
Puhar v Kranju ter pomoč otrokom z avtizmom.
Pred začetkom pohoda je zbrane nagovorila dr. Rahela Žab-
kar, predstavnica društva Bodi zdrav, ter predstavila avtizem. 
Veliko zaslug za uspešno izvedbo letošnje prireditve imata 
prof. dr. Mitja Košnik in predsednik Lions kluba Brnik Primož 
Stošicki. Pohod je bil namenjen vsem generacijam, saj so se 
pohodniki s starta v Dvorjah lahko podali po dveh različno 
dolgih poteh, in sicer do gradu Strmol, kjer so pripravili iska-
nje zaklada in družabne igre, ali šestkilometrski rekreativni 
pohod čez polje do Adergasa in po gozdni poti nazaj do ribni-
ka Češnjevek in mimo gradu Strmol v Dvorje. Pohodov se je v 
sončnem vremenu udeležilo 123 ljudi.
Dogodek je obiskal Žan Kranjec, dobitnik srebrne medalje 
v veleslalomu na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu, in 
pozdravil vse pohodnike. Med udeleženci pohoda je bila tudi 
10-letna Brina Slivniker iz Vaš pri Medvodah, ki so jo na po-
hod pripeljali starši. Po uspešnem zdravljenju v Ameriki da-
nes že hodi z berglami in z očetom Lukom sta se odločila, da 
gre 10-letna Brina z berglami peš do gradu Strmol, za kar je 
požela veliko simpatij številnih pohodnikov. Med udeleženci 
pohoda na dva kilometra do gradu Strmol je bil tudi Janez 
Cetin s Škofljice, ki je na pohod in druženje z otroki pripe-

ljal terapevtske živali, med njimi južnoameriškega nanduja 
Nandeta, oslička Leona in emuja Edija, starega 14 dni, Sara 
Petrovič pa je pripeljala veliko kobilo poni z imenom Rozi. V 
Sloveniji so vsa zbrana sredstva Lions klubov namenjena do-
brodelnosti. V bližini spomenika skladatelja Davorina Jenka 
v Dvorjah sta učiteljici Maja Grošelj in Kristina Kovačič na 
stojnici OŠ Helene Puhar iz Kranja predstavili ročne izdelke 
učencev njihove šole in prejeli nemalo pohval. Po pohodu je 
vse čakala topla malica, sodelovali so lahko tudi na srečelovu 
in v dobrodelnih družabnih igrah.

Hodijo, da pomagajo
Na dobrodelnem dogodku v Dvorjah pri Cerkljah tudi Žan Kranjec in Janez Cetin, ki je 
pripeljal terapevtske živali za otroke.

JANEZ KUHAR

Veliko zaslug za uspešno izvedbo letošnje prireditve imata prof. dr. 
Mitja Košnik in predsednik Lions kluba Brnik Primož Stošicki, med 
njima je olimpijec Žan Kranjec. / Foto: Janez Kuhar

Nominirana tudi prostovoljca  
iz Cerkelj

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

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
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Zavod za turizem Cerklje je v torek, 31. 
maja, organiziral izobraževanje na temo 
razvoja trajnostnega turizma v občini. 
Povabljeni smo bili vsi ponudniki na-
stanitev, gostinci in drugi s turizmom 
povezani deležniki v občini. Predavanje 
je bilo za udeležence brezplačno.
Pregledali smo izzive, ki so pripeljali do 
tega, da je trajnost danes edina možna 
razvojna pot in se seznanili z mednaro-
dnimi, evropskimi in nacionalnimi od-
zivi na izzive. Predavateljica Tina Hedi 
Zakonjšek, specializirana za trajnostni 
turizem, v slovenskem in mednaro-
dnem prostoru pa deluje kot preverite-
ljica za številne trajnostne certifikate, 
nam je predstavila prednosti in kori-
sti certificiranja za ponudnike, Zeleno 
shemo slovenskega turizma in vseh 
primarnih znakov, ki jih ta priznava, 
ter postopek pridobitve znaka Slovenia 
Green.
Izvajalec izobraževanja je bil Zavod To-
varna trajnostnega turizma – Good-
Place, ki združuje 12 soustanoviteljev iz 
Slovenije in tujine, ki delujejo tako na 
področju turizma kot tudi na drugih, 
širših komplementarnih področjih. 
Razvijajo znanja in orodja, povezana 

predvsem z razvojem in implementa-
cijo trajnostnega turizma na vseh rav-
neh, od nacionalne do lokalne pa tudi 
mednarodne in podjetniške. Glavni 
nacionalni referenčni projekt zavoda 
je program spodbujanja implementa-
cije trajnostnih modelov poslovanja v 
destinacije in turistična podjetja, znan 
pod imenom Zelena shema slovenskega 
turizma (znamka Slovenia Green). Poleg 

trajnostnega turizma se ukvarjajo še s 
področjem inovativnega in aktivnega 
turizma.
Zelena ekipa, ki je bila na novo imeno-
vana, si prizadeva k spodbujanju turi-
stičnih deležnikov k certificiranju, saj 
to prinaša standarde v poslovanju, ki 
posredno in neposredno vodijo k zeleni 
optimizaciji procesov ter zmanjšanju 
porabe različnih energijskih virov.

O trajnostnem turizmu v občini
Ponudniki turističnih nastanitev, gostinci in drugi smo se udeležili izobraževanja o 
trajnostnem turizmu.

NATAŠA OVSENEK

Trajnostni turizem je danes edina možna razvojna pot, smo slišali udeleženci na 
izobraževanju. / Foto: Nataša Ovsenek

Zavod za turizem Cerklje je maja organiziral 
turistični ogled Cerkelj za štiri skupine naj-
mlajših turistov. Novolicencirani lokalni vo-
dniki so tako prvič dobili resno priložnost 
pripovedovati zgodbe o Cerkljah, življenju 
nekoč ter spomenikih, ki krasijo občino. Na 
koncu so soglasno ugotovili, da so najmlaj-
ši zahtevna, a zelo prijetna publika. Preden 
so se osredotočili na vodenje, smo v ZTC 
izvedli še izobraževanje s študentko soci-
alne pedagogike, ki je vodnikom približala 
koncept dojemanja pet- in šestletnikov. 
Male turiste je najbolj navdušila Borštniko-
va domačija. Tu so začutili utrip preteklosti, 
ki je tako drugačna od tega, česar so vajeni; 
navdušili sta jih zlasti mentrga in nočna po-
soda pod posteljo.

Vodniki vadili,  
najmlajši raziskovali

04/25-31 267
Hotemaže 3a

PICE. MALICE.
KOSILA. 

DOSTAVA NA DOM
ALI V PISARNO. 

ZAKLJUČENE
DRUŽBE.

 

VSAKODNEVNA
DOSTAVA

STAREJŠIM NA
DOM.
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Uvodoma je kot slavnostni govornik ob 
prazniku na prireditvi spregovoril tudi 
Vitomir Gros, nekdanji politik in posla-
nec, ter poudaril, da marsikateri narod 
nima sreče imeti lastno državo, zato 
moramo biti Slovenci veseli in ponosni 
na svojo domovino. Opozoril je tudi na 
pestro zgodovino Slovencev in tudi na 
zamolčano stran po drugi svetovni voj-
ni. Kot je dejal, danes ne bi več smelo biti 
mesta za strah, pa si ljudje kljub temu ne 
upajo povedati tistega, kar mislijo in ču-
tijo. »Vse, kar smo dosegli, smo dosegli z 
delom in čisto vestjo. Slovenci in sloven-
ski narod se ponaša z velikim napred-
kom, čeprav se v javnosti večkrat govori, 
da nismo napredovali, pa ni tako,« je še 
dejal in zaključil z mislijo: »Imejmo radi 
našo domovino, saj je vendar naša. Če jo 
izgubimo, druge ne bo več.«
Prireditev, ki so jo organizatorji poi-
menovali Sen kresne noči, je v kultur-

nem delu programa združila številna 
društva v občini ter cerkljansko šolo in 
vrtec, ki so skupaj pripravili pester pro-
gram. Velik del so posvetili 120. oble-
tnici rojstva dramatika in prevajalca 
iz Pšenične Police Joža Vombergarja, v 

čast kateremu so uprizorili tudi njego-
vo radijsko igro Čar/čudo kresne noči, 
Ivan Vombergar pa je zapel Županovo 
pesem. Ob tej priložnosti so izdali tudi 
publikacijo, posvečeno obletnici roja-
ka.

Zadnjo soboto v juniju je na vrtu Hri-
barjeve vile potekala t. i. živa knjižnica, 
ki deluje kot vsaka druga, le da si obi-
skovalci-bralci izposojajo »žive knjige« 
– ljudi z zanimivimi življenjskimi zgod-
bami, s katerimi se lahko pogovorijo na 
štiri oči. »Zavod za turizem Cerklje si 
prostore v Petrovčevi hiši deli z izposta-
vo kranjske mestne knjižnice, in tako 
sva s knjižničarko prišli na idejo, da bi 
z živo knjižnico, ki jo sicer poznamo že 
iz nekaterih drugih krajev po Sloveni-
ji in tudi na Gorenjskem, organizirali 
dogodek, s katerim bi tudi v lokalnem 
okolju pomagali razbijati predsodke,« je 
povedala Nataša Ovsenek s cerkljanske-
ga zavoda za turizem. Živo knjižnioo je 

izvedel Anže Bertoncelj, ki je tudi dru-
god po Gorenjskem organiziral takšne 
dogodke. Obiskovalci so se tako lahko 

pogovorili z gejem, mamo hčere, ki je 
storila samomor, osebo z multiplo skle-
rozo, nekdanjim alkoholikom ...

V sodelovanju Občine Cerklje in pomoči številnih cerkljanskih društev in organizacij 
so člani Kluba Liberius Cerklje in KUD Pod lipo Adergas pripravili občinsko prireditev 
ob dnevu državnosti Sen kresne noči.

ALEŠ SENOŽETNIK

ALEŠ SENOŽETNIK

Ob 120. obletnici rojstva Joža Vombergarja so uprizorili tudi njegovo radijsko igro Čar/čudo 
kresne noči. / Foto: Aleš Senožetnik

Živa knjižnica na vrtu Hribarjeve vile / Foto: Tina Dokl

Imejmo radi domovino

Razbijali napačne predstave
Na vrtu Hribarjeve vile so si obiskovalci lahko izposojali »žive knjige«.
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Razvoj in fleksibilna proizvodnja
tehnično zahtevnih

elektromotorjev in varilnih
transformatorjev v majhnih 

in srednjih serijah.

PROSTA DELOVNA MESTA
 V PROIZVODNJI  IN PODPORNIH ODDELKIH

 AKTUALNI
RAZPISI:
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renault.siRenault priporoča

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

RENAULT CAPTUR
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Poraba pri mešanem ciklu: 5,7-6,3 l/100 km. Emisije CO2: 129-143 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0201-0,0336 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo 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. Slika je simbolna. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., 
Dunajska 22, 1511 Ljubljana. Pridržujemo si pravico do napak.

  

 

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani  

suhe mesnine , domači siri, štruklji, kaša, zdrob …
na voljo tudi sladoledi, lučke in korneti

 

VSE ZA POLJE, HLEV, PAŠO, GOZD,  
GRADNJO, DELAVNICO

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

KC CERKLJE, Slovenska cesta 2, T: 04 29 26 750
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

•  lončnice
•  šopke
•  rezano cvetje
•  poročne aranžmaje
•  aranžiranje
•  žalni program

V CVETLIČARNI NUDIMO:

• pestra izbira sadik zelenjave in zelišč
• velika izbira okrasnih vrtnih rastlin
• zemlje, gnojila, zaščitna sredstva …
  

VABLJENI V KOTIČEK  
DOMAČIH DOBROT

VSE ZA VAŠ VRT  




