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Cena 18.000 € velja za 1.5 P Terra. Ponudba je informativnega značaja. Slike so simbolične. Oprema na vozilu in njena dostopnost sta odvisni od lokalnih 
pogojev. Zadržujemo si pravico do spremembe cen in specifikacij opreme brez predhodnega obvestila. Za končno ceno vozila z opcijami, prosimo, da 
kontaktirate pooblaščenega partnerja Toyota. Finančne kalkulacije so informativne in neobvezne. Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Corolla Sedan: 
od 4,5 do 6,5  l/100 km in emisije CO₂: od 101 do 146 g/km. Emisijska stopnja EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0025 g/km do 0,0068 g/km. 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, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Po preteku 
tovarniške garancije vam ponujamo brezplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 185.000 km). Več na www.toyota.si. 

TOYOTA  
COROLLA 
SEDAN

OD

18.000 €
  
Cesta Staneta  
Žagarja 65 b, 
4000 Kranj, 
04 280 90 00

OČESNA AMBULANTA IN OPTIKA  CERKLJE 

DO PREGLEDA IN NOVIH OČAL STROKOVNO, HITRO IN UGODNO
PREGLED VIDA BREZ ČAKALNIH VRST

NAROČI SE: 064 198 171

www.optika-cerklje.si

Trg Davorina Jenka 10, Cerklje

BON 
40,00 €

ZA NAKUP NOVIH OČAL 
Z DIOPTRIJO

 
(bon lahko unovčite ob nakupu novih

očal v vrednosti nad 200,00 €)

BON 
ZA

PREGLED VIDA IN OČI
 

(brez čakalnih vrst)
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Zimske radosti
Foto: Tina Dok

KOLOFON
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Naklada: 2.460 izvodov 
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 Ͱ Kaj vas je poleg priprave proraču-
na zaposlovalo v izteku starega leta in 
začetku novega?
V zadnjih dveh letih je bila prioriteta 
pridobitev služnostnih pravic za pripra-
vo in izdelavo projektov Kanalizacija z 
območja Krvavca od zgornje postaje do 
Jezerc in Fekalna kanalizacija z obmo-
čja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, 
Ravne, Apno in Šenturška Gora. V ob-
činskem proračunu je za te projekte za 
zdaj namenjenih devet milijonov evrov. 
V pripravi imamo še projekt Sekun-
darni del izgradnje kanalizacije za prej 
omenjene vasi, za katerega je še treba 
pridobiti gradbeno dovoljenje. Izgradnja 
bo omogočala lažji priklop objektov na 
kanalizacijski sistem. Vsi trije projekti 
obsegajo načrtovano izgradnjo kanali-
zacije v dolžini 25 kilometrov. Primarni 
del kanalizacije z območja Krvavca se 
na zahodnem delu priklaplja na kana-
lizacijski sistem v Gradu, osrednji del 
kanalizacije pa se priklaplja v vasi Po-
ženik. Projektantska ocena vrednosti 25 
kilometrov dolge trase kanalizacije je 13 
milijonov evrov.
Druga prioriteta je obnova obstoječe-
ga vodovodnega sistema v hribovitem 
delu občine, v prej naštetih vaseh. V le-
tošnjem proračunu smo za ta namen 
namenili nekaj več kot 600 tisoč evrov, 
kar seveda ne bo dovolj. Gre za to, da se 
bo obnova izvajala dlje časa, zato bomo 
sredstva dodajali – cilj je obnova celotne 
vodovodne infrastrukture. Sistem sicer 
ni star, vendar ni kvaliteten, tako zara-
di materiala kot same gradnje, ki se je 
izvajala še v okviru takratnih krajevnih 
skupnosti. V tistem času so občani opra-
vili veliko prostovoljnega dela, temu 
primerna pa je tudi kvaliteta. Poleg tega 
je treba najti čim več novih vodnih vi-
rov na območju Ambroža in jih vključiti 
v javni vodovodni sistem. V času lan-
ske suše smo imeli velike težave z za-
gotavljanjem vode, gasilci so jo morali 
večkrat dnevno voziti v zbiralnike, kar 
je pomenilo dodaten strošek. Temu se 

moramo izogniti, ker še lahko priča-
kujemo sušna obdobja, v prvi vrsti pa 
želimo poskrbeti za normalno preskrbo 
občanov s kvalitetno pitno vodo. Zato 
smo se tudi lotili gradnje krvavškega 
vodovoda, ki je bila zadnji dve leti velik 
finančni zalogaj. Naš vložek je 5,5 mili-
jona evrov, evropskih in državnih sred-
stev za izgradnjo krvavškega vodovoda 
bomo prejeli 1,9 milijona evrov. Ob tem 
naj še dodam, da so se minuli mesec 
pričela pripravljalna dela za obnovo vo-
dovoda, sočasno z gradnjo kanalizacije 
in urejanjem vse druge infrastrukture 
na Štefanji Gori. Vrednost investicije je 
blizu tri milijone evrov, rok za dokonča-
nje del je sredi leta 2024, računamo pa, 
da bo glavnina opravljena v tem letu.

 Ͱ Sta gradnja kanalizacije in obnova 
vodovoda na Cerkljanski Dobravi za-
ključeni?
Treba je še urediti dve črpališči fekalnih 
vod, preostalo – lahko rečem 98 odstot-

kov del – pa je izvajalec opravil v rekor-
dnem času. Ko bodo dela zaključena, 
sledi izdaja odločb za odmero komunal-
nega prispevka za priklop na fekalno 
kanalizacijsko omrežje, ki bodo podlaga 
za izvedbo priklopov objektov na kana-
lizacijski sistem.

 Ͱ Kako daleč so postopki za sončne 
elektrarne, ki jih nameravate postavi-
ti na strehe javnih objektov?
Da, tudi to je eden od aktualnih projek-
tov. Že kar nekaj časa poteka priprava 
projektov s popisi del, in sicer za na-
mestitev sončnih elektrarn na občinski 
stavbi, na strehi Osnovne šole Davorina 
Jenka in večnamenske športne dvorane 
ob šoli, Nogometnega centra Velesovo 
in gasilskega doma v Cerkljah. Vsekakor 
pričakujemo tudi nepovratna sredstva. 
Prijavili se bomo na razpis ministrstva 
za infrastrukturo za subvencioniranje 
stroškov postavitve sončnih elektrarn, 
ki bo predvidoma v mesecu maju 2023. 

Sreča, da nismo zadolženi
V pogovoru z županom so bili v ospredju projekti, ki jih je občina uvrstila v letošnji 
proračun, potrjen na seji občinskega sveta prejšnjo sredo, med drugim pa je tudi 
pojasnil, kako je s prostorskim načrtovanjem.

ANA JAGODIC DOLŽAN

Župan Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl
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Pričakujemo, da bosta postavitev in pri-
klop sončnih elektrarn možna v mese-
cu septembru ali oktobru 2023.

 Ͱ Katere investicije še načrtujete, kaj 
ste še uvrstili v proračun?
V pregledu je projektna dokumentacija 
za pripravo javnega naročila za rekon-
strukcijo ceste odseka Grad mimo Go-
stilne pod Krvavcem v dolžni približno 
600 metrov. Prav tako načrtujemo pre-
plastitev drugih cest, ki so bile poškodo-
vane ob izgradnji krvavškega vodovoda 
in kanalizacije, ter nekaterih cest, kjer 
bi bilo popravilo poškodovanega cesti-
šča dražje kot preplastitev z asfaltom v 
celoti. Ocenjujem, da bomo uredili šest 
do sedem kilometrov cest, morda še ne-
kaj več, med njimi manjkajoče odseke v 
Zalogu in Šmartnem ter cestni poveza-
vi Zalog–Lahovče in Šmartno–Poženik. 
Prav tako se izdeluje popis za ureditev 
ceste oziroma parkirnega prostora v 
Adergasu ob cerkvi, kar smo načrtovali 
že lani, vendar ureditev ni bila izvede-
na, zato bomo še enkrat objavili javni 
razpis.
Hitimo pa tudi s pripravo projekta za 
težko pričakovano obnovo Hribarjeve 
hiše, saj bo Občina Cerklje kandidirala 
za sredstva na javnem razpisu mini-
strstva za kulturo. Po oceni projektanta 
bo obnova lesene konstrukcije ter oken 
in vrat stala okoli 200 tisoč evrov (brez 
DDV).
Župnija Velesovo bo na ministrstvu 
za kulturo kandidirala za nepovratna 
sredstva za restavriranje treh oltarjev. 
Upamo, da bo uspešna, glede na to, da 
sta velesovski samostan in velesovska 
cerkev kulturni spomenik državnega 
pomena. Občina bo prispevala 100 tisoč 
evrov, to je nekaj manj kot polovica oce-
njene oziroma projektantske vrednosti, 
ki znaša 220 tisoč evrov, preostanek 
sredstev bo morala župnija zagotoviti 
sama.
V Nogometnem centru Velesovo bi radi 
poleg sončnih panelov postavili toplo-
tno črpalko, zato je treba opraviti geo-
loško raziskavo vodnih vrtin. Želimo 
poceniti ogrevanje, hkrati pa bi bilo do-
brodošlo, če bi dobili vodo za zalivanje 
nogometne površine v sušnem obdobju. 
Poleg energetske sanacije je v proračun 
uvrščena še obnova nogometne površi-
ne oziroma položitev umetne trave. Za 
to smo namenili 200 tisoč evrov; če bo 
možno, se bomo tudi prijavili na razpis 
za sofinanciranje projekta na Nogome-
tni zvezi Slovenije.

To je le nekaj načrtovanih investicij. 
Glede na nepredvidljive čase lahko re-
čem: sreča, da nismo zadolženi. Prav-
zaprav imamo celo 6,7 milijona evrov 
sredstev iz preteklih let, letošnji pro-
račun smo tako planirali v višini 19,4 
milijona evrov. Razpoložljiva sredstva 
omogočajo, da lahko začnemo in reali-
ziramo nujne projekte, pri tem pa naj 
poudarim, da bomo z denarjem ravnali 
enako racionalno kot v preteklosti.
V proračunu so tudi sredstva za pri-
pravo dokumentacije, med drugim za 
izgradnjo pločnika na Kurirski poti v 
Dvorjah, za izgradnjo rondoja pred Ba-
vantom v Dvorjah in izgradnjo vrtca v 
Zalogu. Ob podružnični šoli v Zalogu 
smo kupili zemljišče z objekti, kar po-
meni, da bomo lahko ta objekt porušili 
in zgradili vrtec, predvidoma z osmimi 
oddelki, morda tudi kakšnim več. Tre-
nutno je v izdelavi idejni projekt, pri 
katerem tvorno sodeluje ravnatelj ozi-
roma Osnovna šola Davorina Jenka. 
Računam, da bo letos pridobljeno grad-
beno dovoljenje, v naslednjem letu bi 
potem lahko v proračun uvrstili izgra-
dnjo vrtca.
Žal pa se zamika obnova državne ceste 
v Lahovčah, od gostilne Ambrož do go-
stilne Zajc, kjer smo sočasno načrtovali 
gradnjo pločnika in ureditev odvodnja-
vanja. Kot sem izvedel na Direkciji za 
ceste, so vse manjše investicije usta-
vljene, ker so sredstva namenili za ve-
like projekte. Bojim se, da izvedba ceste 
ne bo prišla na vrsto niti v prihodnjem 
letu. Nadaljujemo pa pripravo prostor-
skega akta za umestitev rondoja pred 
gostilno Ambrož, prav tako je v izdelavi 
prostorski akt za obvoznico mimo Va-
šce, kjer – moram povedati – imamo 
veliko težav zaradi zahtevne prostorske 
zakonodaje.

 Ͱ Občane zanima, kdaj bo občina 
pristopila k spremembam občinskega 
prostorskega načrta.
Res je, dobivam klice občanov s pobuda-
mi, da bi začeli voditi postopke za spre-
membo občinskega prostorskega načrta. 
V zvezi s tem naj pojasnim, da moramo 
občine v skladu z zakonodajo, ki velja od 
lanskega leta, v dveh letih izpolniti dolo-
čene zahteve. Izvesti moramo postopek 
tehnične posodobitve grafičnega prikaza 
namenske rabe prostora, enostavneje 
povedano: prenesti je treba podatek o 
namenski rabi zemljišč iz starega ze-
mljiškega katastra v novega. Naslednji 
korak je izdelava obveznih strokovnih 

podlag. Za celotno občino je treba izde-
lati analizo, koliko stavbnih zemljišč je 
v posameznem naselju še nepozidanih. 
Na podlagi teh podatkov bo mogoče 
oblikovati območja za dolgoročni razvoj 
v posameznih vaseh. Izdelana bo tudi 
nova krajinska zasnova Krvavca, ki bo 
natančneje opredelila režime ravnanja 
na tem območju. To je nujno potrebno, 
ker je po moji oceni problematika nespo-
štovanja krajine, zaščite vodnih virov in 
parkiranja na Krvavcu vse bolj pereča. 
Treba je vzpostaviti tudi jasne usmeri-
tve glede urbanistične zasnove za Cer-
klje, saj prihaja do konflikta interesov 
posameznih investitorjev ali lastnikov, 
ki gradijo objekte, posledično to pomeni 
breme za občinsko upravo. Težko na-
povem, kdaj nam bo uspelo izvesti vse 
postopke, saj moramo pridobiti številna 
mnenja. V teh postopkih sodeluje kar 36 
mnenjedajalcev, pri čemer je sedem ali 
osem takih, ki kreirajo urbanistično po-
litiko občin.

 Ͱ So se morda že izoblikovale rešitve 
za ureditev območja Pod Jenkovo lipo?
Idej, kaj umestiti na zemljišče v Dvor-
jah, je veliko. Ker ne želimo načrtovati 
na pamet in ker območje sodi med delo-
ma poplavno ogrožena, smo se sestali s 
predstavniki Direkcije RS za vode. Glede 
na to, da je med občani prisotna želja po 
bazenu, smo se obrnili tudi na Marka 
Smrekarja, ki sodeluje pri obnovi ba-
zena v Radovljici. Do sredine februarja 
bo izdelal idejni projekt za kompleks, v 
katerem naj bi bili poleg malega olim-
pijskega bazena oziroma kopališkega 
dela še tehnični prostori, velnes, fitnes 
in gostinski lokal. S tem izhodiščem 
bomo nadaljevali pogovore na direkciji, 
obenem pa smo se lotili novelacije kar-
te poplavnih območij, saj zakonodaja 
omogoča, da jo na podlagi nove meto-
dologije omilimo. Poplavno študijo iz-
deluje strokovnjak na področju poplav-
ne varnosti Primož Banovec, podjetje 
Ipsum pa pripravlja okoljsko poročilo. 
Za projekt Suhi graben lahko dodam, da 
za zdaj miruje.

 Ͱ Občinski svet je na zadnji seji potr-
dil višje cene vrtca …
Razlog za spremembo cen so višje cene 
energentov, živil, stroškov dela zapo-
slenih in sprememb na področju plač v 
javnem sektorju, predvsem pa draginja. 
Zvišanje je od 12- do 15-odstotno, odvi-
sno od starostnega obdobja. Nove cene 
vrtcev bodo stopile v veljavo s prvim 
marcem.
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Občinska volilna komisija pri izved-
bi volitev ni ugotovila nepravilnosti, 
prav tako ni prejela ugovorov zaradi 
nepravilnosti pri delu volilnih odbo-
rov, je na konstitutivni seji novega 
občinskega sveta povedala predsedni-
ca občinske volilne komisije Majda 
Erzar.
Z Liste Franca Čebulja za razvoj vasi 
pod Krvavcem so bili za svetnice oziro-
ma svetnike izvoljeni: Andreja Bogataj, 
Janez Korbar, Marta Hočevar, Rajko 
Rozman, Mirjam (Mirjana) Grilc, Mi-
ran Sirc in nosilec liste Franc Čebulj; 
glede na to, da svetniška funkcija ni 
združljiva z župansko, pa je nadome-
stni član oziroma članica sveta postala 
Silva Dolinar. Koalicija za razvoj občine 
Cerklje – SDS + SLS je prejela tri man-
date – izvoljeni so bili: Andrej Kosec, 
Barbara Prosen Udir in Miha Zevnik. 
Tri mandate ima tudi TOP lista Luka 

Štumbergerja, ki jo bosta poleg nosil-
ca liste zastopala Tadeja Brankovič in 
Luka Jezeršek, dva svetnika sta bila iz-
voljena z Liste za mlade občine Cerklje, 
to sta Jure Narobe in Nina Veselinović, 
eden pa bo zastopal Novo Slovenijo – 
Krščanske demokrate, in sicer Jože 
Ipavec.
Župan je v svoji prisegi, ki je bila tokrat 
prvič del ustanovne seje, dejal, da bo 
svojo dolžnost opravljal vestno in odgo-
vorno ter spoštoval pravni red Republi-
ke Slovenije in Občine Cerklje. »Z vsem 
trudom bom deloval za blaginjo Občine 
Cerklje na Gorenjskem, njenih občank 
in občanov.«
Na ustanovni seji občinskega sveta je 
delo že začela Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, v ka-
teri so Janez Korbar, Andrej Kosec in 
Luka Štumberger, ostala delovna telesa 
(komisije in odbori) pa so bila potrjena 
na drugi seji, ko je bil imenovan tudi 
nadzorni odbor občine v sestavi: Vik-

tor Erzar, Robert Rupnik, Klemen Šter, 
Margit Grajzar in Andrej Vidmar.
Nove občinske svetnice in svetnike 
smo povprašali o razlogih za kandida-
turo, kako gledajo na vlogo občinskega 
svetnika in za kaj si bodo prizadevali.

MIRJAM (MIRJANA) GRILC
»Zakaj kandidatura? Kot svetnica lahko 
proaktivno sodelujem pri nadaljnjem 
razvoju občine Cerklje in ker želim, 
da naša občina ostane podeželskega 
duha. To je po mojem mnenju teme-
ljit ključ do kvalitetnega življenja tako 
skupnosti kot posameznika, hkrati pa 
pomemben trend za razvoj turizma, 
ki bo v naši občini ob primernem času 
doprinesel sredstva, brez težav kot so 
nemir, pokanje po šivih v kanalizaciji 
in odpadki. Urejena infrastruktura na 
visokem nivoju je nadvse pomembna, 
kajti le takšna bo podpirala sodobno ži-
vljenje zdaj in naprej. Pomembno je, da 
težimo le k zadevam, ki bodo za občane 

Sedem novih članov občinskega sveta
V Cerkljah je šestnajstčlanski občinski svet. Svetnice in svetniki, ki so bili izvoljeni za 
obdobje 2022–2026, so se na prvi seji zbrali v začetku decembra ter potrdili mandate.

ANA JAGODIC DOLŽAN

Novi občinski svet po ustanovni seji (trije člani so bili odsotni) / Foto: Tina Dokl
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pomenile kvalitetno in mirno življenje. Prihajam iz mesta, 
Ljubljane, tu živim že 23 let, še vedno pa imam povezave 
in kontakte z mestom in ljudmi iz drugih občin, zato so ti 
pomembni pri mojem razmišljanju in željah za našo obči-
no. Če primerjam stanje ponekod in pri nas, zato toliko bolj 
cenim urejenost cest, higieno, mir, ni nepotrebnega čakanja 
in iskanja parkirnega prostora. Prizadevala si bom, da se 
občina Cerklje še naprej razvija v eno od najbolje razvitih 
občin v naši državi in da bi na področju razvoja turizma v 
prihodnje gradili na kvaliteti in 'manj' oziroma da kvantite-
ta ne bo pretehtala.«

MARTA HOČEVAR
»Kandidirati sem se odločila zato, ker želim pripomoči k ra-
zvoju dejavnosti ter dogodkov v občini, sama sem tudi pred-
sednica Društva upokojencev Cerklje in v takih društvih vi-
dim potencial za socialni razvoj družbe v občini. Kako gledam 
na vlogo občinske svetnice? Seveda je tu prva stvar odgovor-
nost. Zdi se mi, da ko enkrat sediš v občinski sejni dvorani, 
najprej odgovarjaš ljudem, ki so ti na volitvah zaupali, zato 
bom delovala odgovorno ter preudarno. Sem članica odbora 
za negospodarstvo in, kot sem že omenila, tudi predsednica 
društva upokojencev. S tega vidika bodo moja prioriteta ob-
činska društva in organizacije, da jim v okviru svojih zmo-
žnosti pomagam delovati ter to delovanje tudi razvijati v po-
zitivno smer.«

RAJKO ROZMAN
»Občinski svetnik Občine Cerklje na Gorenjskem sem bil že 
v mandatu od leta 2014 do 2018. V tem mandatu sem dobil 
boljši vpogled v delovanje občine in samega občinskega sveta, 
kar pa sem spremljal tudi ves čas kasneje. To mi bo v pomoč, 
da bom lažje pripomogel k dobremu delovanju občine. Sem 
pa tudi predsednik Vaške skupnosti Dvorje in lažje povezu-
jem potrebe vasi s potrebami oziroma možnostmi občine. Kot 
član občinskega sveta si bom prizadeval, da bomo člani med 
seboj sodelovali in bomo prisluhnili vsem idejam. Moja pri-
oriteta pa bodo predvsem prizadevanja za razvoj in okrepitev 
gospodarstva ter reševanje socialnih težav. Zavzemal pa se 
bom tudi za svojo vas Dvorje, kjer si bom prizadeval za ure-
ditev zemljišča in igrišča Pod Jenkovo lipo, ureditev krožišča 
na zahodni strani vasi in oživitev družabnih in kulturnih pri-
reditev.«

MIRAN SIRC
»V letih dela v sosednjih občinskih upravah sem spoznal, 
koliko znanja, sposobnosti in odločnosti je potrebno, da se 
izpeljejo posamezni projekti. Da se naša lepa dežela pod 
Krvavcem po raznih kazalnikih stalno umešča v sam slo-
venski vrh, ne more biti naključje. Projekti, ki jih zastopa 
župan Franc Čebulj s podporo Liste za razvoj vasi pod Kr-
vavcem, so tehtno razdeljeni po celi občini in zagotavljajo, 
da bomo lahko v domačih krajih kvalitetno bivali skozi celo 
življenjsko obdobje, ter omogočajo razvoj gospodarstva, tu-
rizma in kmetijstva. Delo ni nikoli končano in vse dobro 
se da nadgrajevati. Še naprej velja spodbujati programe za 
mladino, razgibano društveno dejavnost, širiti storitve za 
starejše, dograditi infrastrukturo in ob tem zaščititi vodne 
vire, našo občino s podporo trajnostni mobilnosti umestiti 
na modro-zeleni evropski zemljevid, razvijati turistično ob-

činsko znamko, v nadaljevanju revitalizirati občinski pro-
storski načrt … Trenutne razmere kličejo k odgovorni soli-
darnosti s številnimi soobčani. Precej manjših, a nič manj 
pomembnih stvari lahko s strpnim sodelovanjem uredimo, 
da se bomo v našem okolju počutili še bolje – tudi za to se 
bom v občinskem svetu zavzemal s svojim znanjem, ener-
gijo in izkušnjami.«

SILVA DOLINAR
»Delo občinske svetnice mi je poznano iz preteklih dveh 
mandatov v obdobju od 2006 do 2014. V nadaljnjih letih sem 
bila vedno prisotna na listi Franca Čebulja, vendar sem se 
pomaknila nekaj mest nižje. Lanskoletne volitve pa so nam 
prinesle zelo dobre rezultate, zato sem ponovno v občinskem 
svetu. Zavedam se vloge občinske svetnice in na prvo mesto 
postavljam dobro in pozitivno komunikacijo med občani in 
občino. Še vedno ostajam pri svojem sloganu, da lepa beseda 
lepo mesto najde. Prizadevala si bom za celotno izvedbo pro-
grama liste Franca Čebulja, saj gre za blaginjo vseh občanov 
in občank, ki so nam namenili posamezni glas. Sodelovala 
bom na področju negospodarskih dejavnosti, kot sta kultura 
in šport, kamor želimo vključiti čim več podmladka, ki ga 
tudi finančno podpira Občina Cerklje.«

BARBARA PROSEN UDIR
»Za kandidaturo v občinski svet sem se odločila zaradi želje 
sodelovati pri odgovornem sooblikovanju prihodnosti našega 
lepega kraja. Opogumila sem se tudi zato, ker so mi povedali, 
da se v cerkljanskem občinskem svetu dobro in tvorno sode-
luje, z jasnimi skupnimi cilji. Rezultati, na katere smo lahko 
ponosni, so visoka razvitost našega kraja in številni doseženi 
cilji. Sem domačinka in Cerklje mi veliko pomenijo. Priza-
devala si bom za ohranjanje naše tradicije in kulture. Zago-
varjala bom pomen izobraževanja in predvsem vzgoje naših 
otrok in mladine ter se trudila, da Cerklje ostanejo lepo, pri-
jazno, varno in uspešno okolje za vse krajane.«

TADEJA BRANKOVIČ
»Prepričana sem, da se kvalitetno življenje začne v doma-
čem okolju. Verjamem, da s svojimi izkušnjami, znanjem 
in zavzetostjo lahko vsaj malo pripomorem za boljši vsak-
dan vsakega od nas. Ljudje radi kritiziramo, a le malokdo je 
pripravljen zavihati rokave in narediti nekaj v dobro vseh. 
Vsaka kritika je dobra, če je podprta s predlogi, z rešitvami. 
Zato je pomembno, da vsi sodelujemo in komuniciramo za 
dobro vseh nas. Na vlogo občinske svetnice gledam kot na 
veliko odgovornost, do sebe in vseh občanov. Svetnik je vez, 
ki povezuje občane in predaja njihove ideje in želje naprej. 
Slišati mora občane in se truditi po svojih najboljših močeh 
za dobro vseh. Pomembno se mi tudi zdi, da smo v občin-
skem svetu z različnih koncev in področij, da lahko s svojim 
znanjem in izkušnjami ter dobrim dialogom pripomoremo 
k boljšemu življenju v občini. Zato si bom prizadevala za do-
bro komunikacijo, povezovanje in sodelovanje in predvsem 
za to, da bi se vsak občan čutil pripadnega občini. Želim, 
da bi vse generacije občanov imele zadoščene potrebe, da bi 
izkoristili potenciale in bi življenje v občini postalo še bolj 
kvalitetno. Želim si, da naredimo korak bliže k družinam in 
otrokom s posebnimi potrebami. Tudi oni so del nas in del 
naše družbe.«
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OBVESTILO O OBJAVAH JAVNIH RAZPISOV 
NA SPLETNI STRANI OBČINE

Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča, da sta na spletni 
strani www.cerklje.si v rubriki »Novice in objave/Javni razpi-
si, naročila, natečaji ...« objavljena
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 (datum objave: 13. 
1. 2023, rok/aktualno do: 13. 2. 2023 do 14.00) in
•  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov 
in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v ob-
čini Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 (datum objave: 13. 1. 
2023, rok/aktualno do: 13. 2. 2023 do 14.00).

Podžupan je Miha Zevnik
»Dvanajstega januarja sem imenoval podžupana občine Miho Zevnika,« je na zadnji 
seji občinskega sveta povedal župan Franc Čebulj. »Že je bil podžupan, izkušnje so bile 
dobre in to je bil tudi razlog za ponovno imenovanje,« je pojasnil.

Miha Zevnik je po županovih bese-
dah človek, vreden zaupanja funkcije  
podžupana. »Prepričan sem, da bo de-
loval v korist občank in občanov. Znano 
mu je, kako zastopati interese Občine 
Cerklje ter razvojno sodelovati tako z 
mano kot občinsko upravo. V občin-
skem svetu zna brez politične oprede-
litve pretehtati, kaj je prav in česa ni 
primerno podpreti. Pozna delovanje ob-
činske uprave in lokalne samouprave, 
saj je občinski svetnik od nastanka Ob-
čine Cerklje leta 1994. Ne le zame, tudi 
zanj se začenja osmi mandat. V prvem 
mandatu je bil predsednik občinskega 
sveta, kasneje je bil tudi na podžupan-
ski funkciji in sem bil izredno zadovo-
ljen z njegovim delom.«
»Potrudil se bom, da bom upravičil zau-
panje župana in občanov,« pravi Zevnik, 
inženir strojništva, ki po poklicni poti sto-
pa v gospodarstvu. Meni, da sta z župa-
nom v minulih letih ustvarila medseboj-

no spoštovanje in zaupanje, kar je osnova 
za dobro sodelovanje in delo. »Ko pogle-
dam nazaj, sem ponosen na opravljeno 
delo v občini in si želim s svojim delom v 
prihodnje primakniti še kašen kamenček 
v tem cerkljanskem mozaiku.« V politiko 
se je vključil v letu 1989, v času Demosa. 
»Leta 1990 sem bil izvoljen v kranjsko 
skupščino v zboru združenega dela. Tam 
sem se kalil za delo v novi občini, za ka-
tero sem se zavzemal in sem jo pomagal 
oblikovati od samega začetka. Na voli-
tvah leta 1994 sem bil izvoljen v občinski 
svet Občine Cerklje.« Ta je imel v prvem 
sklicu predsednika – kot že omenjeno, je 
funkcijo opravljal Zevnik, od leta 1998 da-
lje pa občinski svet vodi župan.
Za področja, na katerih bo dejaven v 
vlogi podžupana, se bosta z županom 
dogovarjala sproti, v skladu s potreba-
mi. Kot je še pojasnil, na funkcijo gleda 
predvsem s stališča, kaj lahko v občini 
stori, da jim bo šlo bolje. »Želim si, da bi 
občina Cerklje obstala med najbolj raz-
vitimi občinami, kamor je v tem času 

prišla, kar pa je težje, kot je bilo priti do 
sem. Ni vse samoumevno, za to je pot-
rebnega veliko truda vseh akterjev naši 
občini, vključno z županom, občinsko 
upravo, občinskim svetom in drugimi. 
Moje vodilo v politiki je: Stopimo skupaj 
za skupno dobro,« je povedal Zevnik. 

Miha Zevnik / Foto: osebni arhiv

ANA JAGODIC DOLŽAN

V počastitev slovenskega kulturnega praznika bo v torek, 7. februar-
ja, v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika prireditev z naslovom Pre-
šernova prva ljubezen. V programu bodo sodelovali mladi iz KD Pod 
Stražo, učenci Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje, Društvo upoko-
jencev Cerklje, Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje, 
Citrarska skupina Sončnice, kitarska skupina Tempo ter pisatelj, pe-
snik in publicist Ivan Sivec. Prireditev s podporo Občine Cerklje na 
Gorenjskem organizira Klub Liberius, začela se bo ob 19. uri.

Prireditev ob kulturnem prazniku
V Cerklje bodo na pustno soboto, 18. februarja, spet prispeli 
šenčurski Godlarji, ki organizirajo pustno povorko. Letos napo-
vedujejo prihod in predstavitev 20 voz z izvirnimi, šaljivimi in 
zanimivimi maškarami. Živahen utrip v središču Cerkelj bo do-
polnila Cerkljanska tržnica s ponudbo lokalnih dobrot, izdelkov 
in pridelkov, obiskovalci pa bodo lahko okušali tudi šenčursko 
godlo. Prizorišče dogajanja bo pred Osnovno šolo Davorina Jenka 
med 12. in 15. uro.

Na pustno soboto pustna povorka
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Velesovska župnija je k zaščiti dragoce-
ne kulturne dediščine pristopila pred 
šestimi leti v tesnem sodelovanju z Ob-
čino Cerklje, ki je tudi vodila postopke 
in zagotovila večino sredstev (nekaj jih 
je pridobila na razpisu ministrstva za 
kulturo). Kot je ob blagoslovu oltarjev 
povedal župan Franc Čebulj, je vrednost 
opravljenih del 180 tisoč evrov, nekaj 
več kot 200 tisoč naj bi stalo restavrira-
nje preostalih treh stranskih oltarjev, 
za obnovo glavnega pa ocene kažejo 
dvakrat višji znesek.
Avtor vseh oltarnih slik je spodnjeav-
strijski slikar Martin Johann Schmidt, 
rojen leta 1718 pri Kremsu (po kraju bi-
vanja poimenovan Kremser Schmidt), 
ugleden predstavnik poznobaročnega 
slikarstva, ki je s svojim delom bistve-
no pripomogel h kakovosti slikarstva 
na Kranjskem – njegove kompozicije so 
slikarji posnemali še vse do 19. stoletja. 
Restavriranje omenjenih treh oltarjev 
sta izvedla Restavratorski center iz Lju-
bljane pod vodstvom Barbke Gosar Hirci 
s sodelavcema Jakom Grmekom in An-
drejem Šebaljem ter Restavratorstvo in 
rezbarstvo Kavčič iz Šentjošta nad Hor-
julom.

Slovesnost ob zaključku del zadnjo ne-
deljo v novembru je vodil ljubljanski 
nadškof in metropolit msgr. Stanislav 
Zore ob somaševanju župnika Slavka 

Kalana. Zahvalo za skrb, ki jo domačini 
in lokalna skupnost namenjajo župnij-
ski cerkvi, je izrazil tudi s podelitvijo 
nadškofijskega priznanja županu.

Obnovljeni trije oltarji
V cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu, ki je skupaj z nekdanjim samostanom 
dominikank kulturni spomenik državnega pomena, sta se lani zaključila obnova in 
restavriranje stranskih oltarjev sv. Jožeta in Sv. Vincencija Fererskega ter oltarne slike 
sv. Štefana.

ANA JAGODIC DOLŽAN

Blagoslov obnovljenih oltarjev v cerkvi Marijinega oznanjenja / Foto: Tina Dokl

Lokalna participacija mladih – obisk na občini

V začetku novembra smo se učenci šol-
ske skupnosti Osnovne šole Davorina 
Jenka oglasili na cerkljanski občini, 
kjer nas je sprejel župan. Razkazal nam 
je prostore in predstavil zaposlene, nato 
pa smo se zbrali v sejni sobi, kjer nam 
je v uvodnem delu povedal nekaj zani-
mivosti o občini Cerklje, na primer da 
imamo v občini (v Adergasu) najstarejši 
Marijin kip v Sloveniji, ponosni pa smo 
lahko tudi na pomembne može, katerih 

kipi so postavljeni v parku. Vprašali smo 
ga, zakaj se je odločil za županovanje, in 
izvedeli, da so v občino želeli prestavi-
ti objekt, ki bi zelo onesnaževal okolje, 
zato se je boril proti temu in kandidiral 
za cerkljanskega župana. Takrat se je 
aktivno vključil v politiko.
Pogovarjali smo se tudi o fontani, ki že 
dolgo ni v uporabi, saj so nekateri učen-
ci uničevali park in niso spoštovali sku-
pne lastnine. Nadaljevali smo z našimi 
idejami in prošnjami, kaj si učenci že-
lijo v naši občini, in sicer smo začeli z 

bazenom. Dobili smo odgovor, da bi ga 
tudi župan želel postaviti na lokaciji bli-
zu gostilne Pod Jenkovo lipo, ampak je 
zaradi vode nemalo težav.
Predlagali smo nekaj ogledal ob cestah 
in stranskih poteh ter potarnali nad 
gnečo na avtobusih in dobili odgovor, 
da Občina Cerklje sofinancira vse šolske 
prevoze. Načrtujejo tudi nekaj kolesar-
skih poti, ki naj bi jih naredili po vaseh. 
Zaključili smo z upanjem, da bomo tudi 
v prihodnje osnovnošolci uspešno sode-
lovali z občino.

PIA KURALT
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Hvala za vaš glas! 

Volivci v občini Cerklje  
ste nam na zadnjih lokalnih volitvah  

med vsemi strankami namenili  
daleč največ glasov, skupno pa smo 

dosegli drugi rezultat in izvolili  
tri svetnike.
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Novi prvi  
posredovalci

Osem članov Prostovoljnega gasilske-
ga društva (PGD) Zalog pri Cerkljah 
se je usposobilo za prve posredovalce, 
kar pomeni, da jih lahko dispečer na 
številki 112 ali dežurni zdravnik vklju-
či v posredovanje v primeru srčnega 
zastoja, pri večjih krvavitvah, zapori 
dihalne poti, ob bolečinah v prsnem 
košu in sumu na možgansko kap. »Za 
nudenje pomoči smo se usposobili za-
radi zagotavljanja dodatne varnosti 
vaščanov oziroma možnosti hitrejšega 
ukrepanja na območju, ki ga pokriva-
mo. Nujna medicinska pomoč Kranj je 
od naših krajev oddaljena od 15 do 20 
minut, zato je smiselno, da so aktivira-
ni tudi za pomoč usposobljeni gasilci z 
ustrezno opremo. Kot prvi posredovalci 
lahko izboljšamo možnost preživetja 
v situacijah, kjer so prve minute naj-
pomembnejše, na primer pri srčnem 

zastoju. V tem primeru je hiter odziv 
ključen, saj z vsako minuto izgubimo 
približno deset odstotkov možnosti za 
preživetje, če nihče ne ukrepa,« je po-
jasnil predsednik društva Miha Škra-
bar. Usposabljanje so opravili lani je-
seni skupaj s cerkljanskimi gasilci, ki 
so se prvim posredovalcem pridružili 
poleti 2014. Znanje morajo vsako leto 
obnavljati, obenem pa PGD Cerklje veča 
ekipo, ki lahko nudi pomoč. Zaloški 

gasilci so v sistem alarmiranja vklju-
čeni od začetka leta, odkar imajo tudi 
ustrezno opremo (defibrilator, komplet 
za oskrbo pacienta s kisikom, pulzni 
oksimeter in drugo, kar potrebujejo 
za nudenje pomoči). Donacijo podjetja 
Pacient so prevzeli z željo, da bodo pri 
opravljanju novega poslanstva uspe-
šni, obenem pa so izrazili upanje, da 
bi bilo primerov, v katerih bi opremo 
morali uporabiti, čim manj.

Ekipa prvih posredovalcev PGD Zalog / Foto: Ana Jagodic Dolžan

ANA JAGODIC DOLŽAN

Predstavniki Območnega združenja Rdečega križa so običajno 
pred koncem leta obiskali stanovalce v domovih starejših, po-
skrbeli za kulturni program in jih obdarili. Zaradi epidemije se je 
tradicija obiskov prekinila, ostajajo pa darila. Prejeli so jih tudi 
stanovalci Doma Taber.

Obdarili starejše

Darila je prevzela direktorica Doma Taber Martina Martinčič. / Foto: 
Rdeči križ Kranj
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Maria Mia Grillc pravi, da je želela postati 
zdravnica, a jo je življenje zapeljalo po dru-
gih poteh, med drugim tudi med zdravilne 
rastline, predvsem pa k eko turizmu (Vižen-
čar) in pridelavi ekološke hrane. Želja po 
izobraževanju jo je privedla do refleksote-
rapije, postala je Reiki mojstrica – naravno 
zdravljenje s terapijami. »Odpravljanje pos-
ledic pa mi sčasoma ni bilo več dovolj, že-
lela sem odkriti vzroke za težave, zato sem 
se leta 2015 vpisala na Feel akademijo, kjer 
sem se temeljito poglobila v to, kako naša 
potlačena čustva vplivajo na naše zdravje. 
Zdaj to prenašam tudi na svoje terapirance, 
osvobajam jih čustvenih blokad in hkrati 
sproščam.« Kot je še povedala, je skupaj 
z njo na Krvavcu rasel mini velnes, ki med 
drugim vključuje sobo za terapije, fitoboč-
ko oziroma zeliščno savno v cedrovem sod-
čku (njena posebnost je v tem, da je 'glava 
zunaj') in  Yoni divine spa savno. Zadnja 
pridobitev je vroča kad za štiri osebe na 
prostem.

Velnes 1500 metrov 
nad morjem

Vroča kad / Foto: osebni arhiv

Sodelovanje želi nadgraditi

Društvo obrtnikov in podjetnikov 
Cerklje ima novo vodstvo. Dolgoletnega 
predsednika Vlada Ahčina je nasledil 
Andrej Kosec, direktor podjetja Bauta 
– lesna gradnja. »Nekaj članov uprav-
nega odbora se je upokojilo in prepus-
tilo mesto mlajšim, dosedanji predse-
dnik ostaja aktiven kot blagajnik,« je 
po prevzemu funkcije povedal Kosec, 
sicer tudi občinski svetnik. Glavno pos-

lanstvo društva vidi v medsebojnem po-
vezovanju in sodelovanju z namenom 
prepoznavanja ustreznih tem in ukvar-
janja z njimi. Glede načrtov je pojasnil, 
da želi obstoječe aktivnosti dvigniti še 
na višji in prepoznavnejši nivo, nadgra-
diti sodelovanje z novimi podjetji, ki 
prihajajo v občino, v povezavi z občino 
ustvarjati primerne prostorske in sta-
novanjske pogoje ter predstaviti ključne 
poklice v domači osnovni šoli. Meni, da 
je razvito gospodarstvo s poudarkom na 

družinskih podjetjih temelj nadaljnjega 
razvoja občine, »z ustvarjanjem visoke 
kakovosti bivanja in z ugodno prome-
tno lego pa smo zanimivi tudi za nova 
visoko tehnološka podjetja«. Društvo 
obrtnikov in podjetnikov, ki je bilo us-
tanovljeno leta 1999, aktivneje pa deluje 
od 2002, za svoje člane organizira stro-
kovna srečanja, športne in družabne 
prireditve, celo leto rekreacijo, dvakrat 
letno pa eno- ali večdnevni izlet z ogledi 
dobrih podjetniških praks, tako doma 
kot v tujini. Trenutno ima 112 članov, 
kot je še povedal Kosec, pa so dobrodošli 
tudi novi, še posebno mladi podjetniki.

ANA JAGODIC DOLŽAN
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V decembru so učiteljice od 1. do 5. razre-
da povabile k sodelovanju pri izmenjavi 
zimskih oblačil in obutve. »Lahko samo 
prinesete ali pa tudi samo odnesete, ko-
sov ne štejemo. Prinesite, kolikor želite, 
odnesite, kolikor potrebujete,« so zapi-
sale. Izmenjevalnico so organizirale pr-
vič – ne le zaradi možnosti, da bi druži-
ne prihranile nekaj denarja pri nakupu 
zimske garderobe, pač pa tudi z željo, da 
bi krepili solidarnost in trajnostno na-

ravnanost, je pojasnila učiteljica Breda 
Žargaj. »Otroci hitro prerastejo oblačila; 
škoda jih je zavreči, če so še uporabna, 
morda komu pridejo prav. Ni nič na-
robe, če damo nase nekaj, kar ni čisto 
novo.« Družine, ki so obiskale izmenje-
valnico, so bile zadovoljne in hvaležne, 
zato sta želja in volja po spodbujanju 
ponovne uporabe ter organizaciji izme-
njevalnice letnih oblačil še močnejši, 
pravi učiteljica Mojca Krovinović.
Tista zimska oblačila, ki niso dobila no-
vih lastnikov, so – tako kot je bilo pred-

videno – pred prazniki predali Karitas, 
za katero so zbirali tudi hrano, družab-
ne igre, igrače ... Akciji Skupaj delajmo 
za dobro so se na šoli, na čelu s petimi 
razredi, pridružili drugič, napolnili so 
nekaj več kot dvajset vreč in škatel, ki 
jih je prevzela tajnica Župnijske karitas 
Cerklje Albina Atlija. Kot je povedala ob 
tem, tovrstne donacije prižgejo dodatne 
iskrice v očeh, saj vključujejo izdelke, ki 
jih ni v običajnih prehranskih paketih, 
s katerimi pomagajo družinam in posa-
meznikom na območju občine.

Dobrodelni december
Izteku starega leta sta na cerkljanski šoli poleg praznikov dala pečat zbiranje hrane, 
družabnih iger, igrač ... za Karitas ter organizacija izmenjevalnice oblačil in obutve.

ANA JAGODIC DOLŽAN

Učenci petih razredov z ravnateljem Boštjanom Mohoričem, pomočnico ravnatelja Tatjano Škrab Grašič, učiteljicama Bredo Žargaj in Mojco 
Krovinović ter tajnico cerkljanske Karitas Albino Atlija ob predaji podarjenega / Foto: Ana Jagodic Dolžan

04/25-31 267
Hotemaže 3a

PICE. MALICE.
KOSILA. 

DOSTAVA NA DOM
ALI V PISARNO. 

ZAKLJUČENE
DRUŽBE.

 

VSAKODNEVNA
DOSTAVA

STAREJŠIM NA
DOM.

 

Pitje vode iz pipe marsikje po svetu ni tako 
samoumevno kot pri nas, ta danost pa 
je pogojena s skrbjo za vire vode in njeno 
kakovost, so slišali sedmošolci na pred-
stavitvi poti, ki jo opravi voda, preden si 
jo natočimo v kozarec, steklenico  ... Ekipa 
Komunale Kranj je učence seznanila, od kod 
pravzaprav priteče voda, na kakšen način, 
kaj sestavlja vodovodno omrežje, kaj hišni 
vodovod, predvsem pa je poudarila pomen 
skrbi za okolje, del katere je tudi zmanjše-
vanje odpadne embalaže. Vodna someljeja 
Marko Gajić in Boštjan Jelovčan sta dogo-
dek popestrila z degustacijo vode – ker niso 
vse vode enake. Na svoji poti pridobivajo 
edinstvene značilnosti, ki definirajo okus, 
so med drugim izvedeli učenci, ki so lahko 
sodelovali tudi pri izdelavi koktajla iz vode, 
soka rdeče pese, ingverja, limone in medu.

Voda iz pipe
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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

 Jerovšek Primož, s. p. 

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

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

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

Bra ne Do li nar

Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

Čas veselih praznovanj in lepih želja smo v Osnovni šoli Davorina 
Jenka Cerklje na Gorenjskem začeli s tradicionalnim Miklavževim 
sejmom. Tako smo v četrtek, 1. decembra 2022, učenci in učitelji 
pripravili Miklavžev sejem, ki je potekal na dveh lokacijah, v šoli 
v Cerkljah in Podružnični šoli Zalog. Na dobrodelnem sejmu smo 
ponujali najrazličnejše praktične izdelke: voščilnice, piškote, mila, 
novoletne okraske … Vse to so učenci pod mentorstvom učiteljev 
pridno izdelali na tehniškem dnevu, na sejmu pa ponudili števil-
nim obiskovalcem. Ker smo se zelo trudili, da bi izdelali kar najlep-
še izdelke, smo bili množičnega obiska in nakupa s prostovoljnimi 
prispevki zelo veseli. Obiskovalce smo postregli s piškoti, čajem, 
palačinkami in vročo čokolado. Iskrena hvala vsem, ki ste nas obi-
skali in pomagali zbirati sredstva, ki bodo namenjena šolskemu 
skladu. Del teh sredstev bomo namenili ureditvi učilnice na pros-
tem. Bil je lep decembrski dan, ki smo ga preživeli v medsebojnem 
spoštovanju in sodelovanju. Tatjana Škrab Grašič

Miklavžev sejem

Proslava ob državnem prazniku
V četrtek, 22. decembra 2022, je bila na Osnovni šoli Davorina 
Jenka proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti – državnem 
prazniku, s katerim zaznamujemo razglasitev izidov plebiscita o 
samostojnosti Slovenije. Leta 1990 je okoli 95 odstotkov volilk in 
volilcev, ki so se udeležili plebiscita, na vprašanje »Ali naj Slove-
nija postane samostojna in neodvisna država?« odgovorilo pritr-
dilno. Na proslavi so sodelovali učenci vseh generacij. Najprej so 
učenci iz 2. c razreda zapeli pesem Čarobne snežinke. Za njimi se 
je predstavil šolski pevski zbor s pesmijo Zimsko jutro. Nato so 
prvi razredi deklamirali Poženčanovo pesem Naše barve, ki govo-
ri o treh barvah na slovenski zastavi. Sledila je himna, ki smo jo 
vsi prisotni s ponosom zapeli. Proslavo je nadaljevala Impro liga 
– dekleta so ob improviziranem pogovoru okrasila smrečico, se po-
govarjala o božiču in »šla na zmenek«. Pevski zbor je zapel splet 
božičnih pesmic, nato pa je folklorna skupina zapela in zaplesala 
na pesem o štirih letnih časih. Največ veselja so učenci pokazali 
pri naslednji točki, ko so učenci 6. in 8. razredov nastopili s pesmi-
jo Cik Cak. Za njimi so učenci zadnje triade deklamirali pesmi Ta 
luč, Prijateljstvo in Sneg. Ravnatelj nas je v svojem govoru spom-
nil na pravi pomen državnega praznika in božiča ter nas opozoril 
na primerno vedenje med prazniki. Kot zadnji na proslavi je šolo 
»zatresel« novi šolski band. Skozi vse točke sta nas vodila odlična 
voditelja, preoblečena v snežaka in deklico, ki se igrata v snegu, se 
pogovarjata o čarobnosti decembra in ob tem napovedujeta nasto-
pajoče. Proslava je bila odlična, nastopilo je veliko razredov, točke 
so bile res zabavne. Na splošno je bil to zelo dober dan, saj je odprl 
tudi začetek počitnic. Gaja Rožman in Manca Košnjek
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V petek, 20. januarja 2023, so učenci 
Osnovne šole Davorina Jenka z vese-
ljem nastopili pred polno dvorano v 
Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
na tradicionalnem zimskem koncer-
tu. Od zadnjega tovrstnega koncerta je 
namreč dobri dve leti, saj nam je tetka 
Korona kar naprej preprečevala vaje, 
druženje, ples in petje.
Na koncertu so obiskovalce prvi s pe-
smijo in lučkami pozdravili pevci vseh 
štirih prvih razredov iz Cerkelj in Zalo-
ga, ki obiskujejo Pevsko pripravnico. Na 
svojem prvem osnovnošolskem nasto-
pu so zapeli nekaj zimskih in praznič-

nih pesmi, ki so jih pripravili z zboro-
vodkinjo Irmo Močnik, spremljal pa je 
pianist Gašper Jereb.
Na cerkljanski šoli že nekaj let deluje 
skupinica iskrivih, jezikavih in domi-
šljije polnih deklet, ki pod vodstvom uči-
teljice Irene Jerovšek Vogrinc svoje im-
provizatorske sposobnosti pilijo v okviru 
interesne dejavnosti Impro. Na koncertu 
so si devetošolke besedilo naključno izž-
rebanih oseb in situacij sproti izmišlje-
vale in odigrale dva komična prizora.
Zimski koncert je popestril nastop Otro-
ške folklorne skupine z aktualnim na-
slovom Pejmo se sankat, ki sta ga pri-
pravili učiteljici Petra Fajdiga in Špela 
Srečnik.
Dekleta Mladinskega pevskega zbora 
(6. in 7. razred) so pod vodstvom nove 

učiteljice glasbe in zborovodkinje Neže 
Križnar Ristič na koncertu doživeto za-
pele nekaj skladb iz zakladnice sloven-
skih in svetovnih božičnih ter filmskih 
uspešnic.
Najštevilnejša zasedba koncerta so bili 
pevke in pevci od 2. do 5. razreda, ki se-
stavljajo 59-članski Otroški pevski zbor 
cerkljanske in zaloške šole. Pripravili so 
nam šopek raznovrstnih pesmi. Piani-
stu Gašperju so se tokrat pridružili še 
bobnarja Ožbej in Jani, kitarist Nace ter 
mlade solistke in mali tolkalci.
Koncert se je zaključil z željo, da bi se 
vojne po svetu prenehale, da bi vsi lju-
dje lahko živeli v miru in razumevanju, 
zdravju in zadovoljstvu. Da bi nas vese-
lje nad življenjem povezovalo in navdi-
hovalo.

Zimski koncert, poln doživetij

IRMA MOČNIK, FOTO: ARHIV ŠOLE

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
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Glasbeniki, pevci, plesalci in igralci OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem vas tudi 
letos vabijo na tradicionalni dobrodelni koncert, ki bo tokrat potekal pod naslovom Po-
darim ti pesem s slovenskega podstrešja. V časovnem pregledu slovenske glasbe se 
bomo z različnimi skladbami in plesi, pa tudi po modni brvi, sprehodili skozi čase ljudske 
glasbe, folklore, narodno-zabavne glasbe, klasične glasbe, slovenske popevke ter rok in 
pop uspešnic, pa vse do glasbe in mode, ki nas nagovarjata v sedanjem trenutku. Štirje 
koncerti bodo potekali v torek in sredo, 21. in 22. marca 2023, dopoldne za šolarje, ob 
18.30 pa za vse občane. Tudi letos boste lahko prostovoljni prispevek namenili delovanju 
šolskega sklada. Nekoliko pomlajena ekipa pripravljalnega odbora učiteljic vas vabi, da 
poslušate in si ogledate nastope naših učencev, ki vedno znova navdušijo. Pa povabite 
še prijatelje in znance od drugod, prostora bo dovolj za vse, ki si boste sedež pravočasno 
rezervirali v tajništvu šole (od 20. marca dalje).

Podarim ti pesem
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Pretekli teden je Osnovna šola Davorina 
Jenka gostila izmenjavo v okviru pro-
jekta  Erasmus+ Green Friends (Zeleni 
prijatelji), ki je povezal učence in učite-
lje iz nemškega Dürena, italijanskega 
Palerma, španske Malage in Cerkelj. 
»Ključno, kar želimo učencem prenesti 
v projektu, so veščine in znanja o sve-
tovni in lokalni okolijski problematiki. 
Trudimo se spreminjati vsakodnev-
ne navade v smeri 'pridelovanja' manj 
odpadkov in ozaveščanja, da vsakdo 
s spremembo navad lahko prispeva k 
izboljšanju stanja okolja. Seveda pa se 
učimo tudi o slovenskih, evropskih in 
svetovnih okoljskih problemih. Sezna-
njamo se s tem, kaj je trajnostni razvoj 
in kaj lahko mi k njemu prispevamo. 
Glavni cilj vseh Erasmus+ projektov, se-
veda tudi našega, pa je razvijanje evrop-
skih državljanskih kompetenc, spreje-
manju različnosti, spoštovanju drugih 
kultur, učenju tujih jezikov in razvija-
nju digitalnih veščin,« je pojasnila uči-
teljica Vida Snedec Gerkman.
V Cerklje je prispelo po pet učencev in 
dva učitelja iz vsake države. Največji 
poudarek so mladi in njihovi mentor-
ji namenili podnebnim spremembam, 
zmanjševanju količine odpadkov v šoli 
in gospodinjstvih, ločevanju in reciklira-
nju. »V torek smo gostom želeli pokazati, 
kako v Sloveniji razvijamo turizem brez 
prevelikega negativnega vpliva na na-
ravo, obiskali smo Škocjanske jame in 

spoznavali Ljubljano s pomočjo aplikaci-
je CŠOD Misija.« Raziskovali so tudi Cer-
klje (prav zanje je bila izdelana nova pot 
v omenjeni aplikaciji) in vmes pobirali 
odpadke, imeli so ekološke delavnice, 
sprejem pri županu, obiskali so Strmol 
in Pokljuko, kjer so nekateri prvič stopili 
na smuči ter se preizkusili v krpljanju in 
sankanju. Učenci so pripravili tudi dise-
minacijo za svoje sošolce. »Program na-
šega srečanja smo zelo skrbno pripravili, 
narava je bila (končno) radodarna s sne-
gom – prav zaradi možnosti, da doživijo 
sneg, smo srečanje pri nas organizirali 
pozimi, gostiteljske družine so ustvarile 
toplo domače vzdušje, v popoldanskem 
času so pripravile zanimive aktivno-
sti, obiske slovenskih znamenitosti ... 
Na zaključnem dogodku smo se družili 
učenci, učitelji in gostiteljske družine 
ob tradicionalni slovenski hrani in pe-

strem kulturnem programu s podelitvi-
jo certifikatov. Občina nam je finančno 
priskočila na pomoč in ob koncu se vsi 
deležniki strinjamo, da bolje in lepše ne 
bi moglo biti,« je po slovesu od gostov po-
vedala koordinatorica aktivnosti.
Prvo srečanje so imeli lani novembra 
v Malagi, v marcu je na vrsti Palermo, 
aprila pa se bodo družili v Nemčiji. Kot 
je še pojasnila sogovornica, zaradi epi-
demije dve leti gostovanja niso bila iz-
vedljiva, zato so v tem času opravili vse 
druge projektne naloge (čiščenje doma-
čega kraja, ozaveščanje o pomembnosti 
skrbi za okolje s plakati, izvedba tekmo-
vanja za najbolj urejene učilnice, karti-
ranje odlagališča odpadkov in ekoloških 
otokov, video o stanju okolja v domači 
pokrajini ...), po koncu ukrepov pa so 
projekt podaljšali za eno leto in v tem 
času bodo izvedli vse štiri izmenjave.

Zeleni prijatelji

ANA JAGODIC DOLŽAN
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Gozdna pedagogika je v vrtcu Murenčki 
prisotna od leta 2020. Z vsakim letom 
se veča število skupin, ki zaznavajo in 
prepoznavajo njeno vrednost za otrokov 
razvoj. Tako imamo v letošnjem letu 
kar šest skupin, ki gozdno pedagogiko 
aktivno vključujejo v kurikul.
Posamezna skupina se vsaj enkrat te-
densko odpravi v gozd. Obiskujemo 
različne lokacije, saj želimo otrokom 
ponuditi raznovrstno izkušnjo tudi v 
smislu gibanja v naravi. Primarni na-
men vzgojiteljic pri izvajanju gozdnega 
vrtca je, da se otroci srečajo z okoljem, 
v katero sicer redkeje zahajajo. Želimo, 
da zaznajo, kako mogočen je ta prostor. 
Da gozda ne doživijo zgolj kot kraj, kjer 
domujejo drevesa, temveč da v njem 
poleg rastlin in živali opazijo tudi tal-
ni svet – tistega pod listjem in globlje 
v zemlji. Mogočen talni ekosistem, ki 
je za človeka tako pomemben kot tisti, 
ki ga opazimo že s pogledom proti kro-
šnjam. Želimo, da otroci zaznajo, kako 
pomembno vlogo ima pravzaprav gozd 
za naša življenja.
Ti naši radovedneži niti ne potrebujejo 
veliko posebnih spodbud, da začnejo raz-
iskovati gozd. Kakšna pravljica, sporočilo 
navihanega gozdnega škrata ali nepriča-
kovana škatla za grmovjem so dovolj, da 
se v njih prebudita radovednost in nav-

dušenost za gozdno raziskovanje. Z lupo 
opazujejo, s prevezo čez oči prisluhnejo 
zvokom gozda, vrv, ki jo pusti prijazni 
pajek, postane priložnost za premagova-
nje različnih gibalnih ovir …
Najdragocenejši pa so dogodki, ki se 
začnejo popolnoma spontano in nepri-
čakovano: ko se blatne luže prelevijo v 
najboljša ogledala na svetu ali pa ko te 
v luži preseneti črviček Car (poimeno-
vanje otrok), ki otroke navduši s svojimi 
gibalnimi sposobnostmi, s katerimi ne-
vede ustvarja črke in števila, otroci pa 
jih spontano poimenujejo.
Kaj vse nam ponuja narava – hote ali 
nehote! Samo oči je treba odpreti, se 

prepustiti in čutiti. To pa je nekaj, kar 
naši otroci resnično zmorejo – iskreno, 
iz srca, z velikanskim navdušenjem – le 
pustiti in dovoliti jim moramo!
Naša naloga pri vsem omenjenem pa 
je, da to otroško odprtost zaznamo in 
jo postavimo v kontekst. Tako se vzgo-
ja, izobraževanje in igra pravzaprav ne 
samo povezujejo, temveč dopolnjujejo.
To je tisti trenutek, ki resnično nosi težo 
gozdnega vrtca: skozi spontanost in z 
navdušenjem pripraviti otroke, da z ve-
seljem in s spoštljivim odnosom vstopa-
jo v različna naravna okolja, s katerimi 
bodo na nevsiljiv način ostali povezani 
vse življenje.

Gozd – prostor za radost in rast
KARMEN BASEJ

Raziskovanje gozda / Foto: arhiv vrtca

Medvedki v Domu Taber

»Človeku ni dobro samemu biti,« je zapisano v knjigi vseh 
knjig. Človek od nekdaj hrepeni po bližini, po stiku, po po-
zornosti. Je bitje odnosa. Duša, če je osamljena, trpi. Vedno 
znova išče bližino, širi roke in vabi v objem. Zato je prav, da 
otrokom že v najnežnejši dobi privzgojimo socialni občutek 
za druge generacije, za drugačne, bolne, ostarele – da vsaj za 
trenutek omilimo morebitno osamljenost, občutek odrinje-
nosti, včasih tudi zapuščenosti vseh tistih, predvsem starih 
ljudi, ki bivajo v domovih za starejše. S tem namenom Med-
vedki v letošnjem vrtčevskem letu dvakrat mesečno presto-
pamo prag Doma Taber – da na povsem preprost način, skozi 
pogovor, nežen stisk roke, igro …, pokažemo, da nam ni vse-
eno in da nismo pozabili nanje. Z nežnostjo v očeh, s pristno 
otroško navihanostjo ... privabljamo nasmeh na lica tistih, 
ki se sicer težko zasmejejo. V trenutku, ko otrok sam začuti, 

da je s svojo navzočnostjo nekomu polepšal dan, da je stopil 
sočloveku naproti, se rojevajo odnosi – tu se začenja graditi 
medgeneracijski most. 

Medgeneracijsko druženje / Foto: arhiv vrtca

KARMEN BASEJ
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V januarju je po dveh letih v dveh za-
porednih koncih tedna občina Cerklje 
ponovno gostila enega največjih otro-
ških dvoranskih nogometnih turnirjev 
v Sloveniji, ki ga je organiziral Nogo-
metni klub Velesovo Cerklje. Za odlično 
organizacijo in brezhibno izvedena tek-
movanja smo bili deležni številnih po-
hval z vseh strani. Gostili smo več kot 
sto ekip iz celotne Slovenije in več kot 
tisoč otrok, ki so pokazali svoje znanje 
in nogometne vragolije. Številni od njih 
in njihovi starši so bili prvič v naših kra-
jih in glede na to, da smo v obeh koncih 
tednov po nekaterih ocenah gostili blizu 
3000 obiskovalcev, je to pomenilo odlič-
no promocijo tako naše občine kot tudi 
domačega nogometnega kluba. Najbolj 
navdušujoč je bil predvsem obisk navi-
jačev, oba konca tedna polne tribune, 
glasno navijanje in vzorno vedenje vseh 
gledalcev, ki so skozi celoten turnir špor-
tno spodbujali prav vse sodelujoče ekipe. 

Ekipe so tekmovale v osmih različnih 
kategorijah od selekcij U6 do U13, tako je 
bilo odigranih 218 tekem. Veliki preho-
dni pokal Občine Cerklje za najuspešnej-
ši klub celotnega turnirja je šel tokrat 
v roke sosednjemu klubu iz Šenčurja. 
Na tem mestu bi se želeli še enkrat za-

hvaliti vsem, ki so oba konca tednov 
prostovoljno pomagali pri organizaci-
ji in izvedbi turnirja, ki velja za enega 
največjih tovrstnih otroških dvoranskih 
tekmovanj v Sloveniji, saj si brez pomo-
či niti slučajno ne predstavljamo izved-
be tovrstnega dogodka.

Odmeven nogometni turnir
MATJAŽ LJUBELJŠEK

Ekipe, ki so sodelovale v kategoriji U7 / Foto: arhiv kluba
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

Odpiralni čas: pon.– pet. 15.00 –19.00,  
sobota po dogovoru

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.

Kuhinjske stenske obloge   Tuš kabine  
Nadstreški  Drsna vrata  Nihajna vrata

Pregradne stene  Steklene ograje 
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Kljub zimskemu ligaškem premoru je 
dogajanje v našem klubu zelo pestro. 
Medtem ko članska ekipa še ni začela 
priprav na spomladanski del sezone, pa 
vse naše mlajše selekcije pridno nasto-
pajo po različnih turnirjih tako doma 
kot v tujini in dosegajo zelo lepe uspe-
he. Ekipa U10 pod vodstvom trenerja 
Jaka Kristana je zmagala na božičnem 
turnirju v avstrijskem Beljaku, v Špitalu 
je dosegla drugo mesto, ekipa U14 pa je 
bila tretja. Na domačem turnirju v Cer-
kljah se je zelo izkazala ekipa U12 pod 
vodstvom trenerja Cirila Žontarja, ki je 
prepričljivo zmagala v svoji kategoriji. 
Na osnovi teh odličnih rezultatov vse 
naše ekipe že dobivajo vabila za udelež-
bo na različnih turnirjih po celi Slove-
niji in v sosednji Avstriji. Vsi ti rezultati 
samo še dodatno dokazujejo, da se v 
klubu odlično dela z mladimi selekci-
jami in da bodo v prihodnjih letih pov-
sem konkurenčni tudi ekipam iz večjih 
klubov. Predvsem pa nas veseli dejstvo, 
da se nam iz dneva v dan pridružuje 
vse več novih otrok, ki si želijo trenira-
ti nogomet v našem klubu. Vse to kaže 
na pravilno in sistematično delo vseh, 
ki so vpeti v delovanje kluba, posledica 
česar je, da ohranjamo status največje-
ga športnega kolektiva v občini Cerklje. 
Trenutno je v vadbe v okviru našega 

kluba vključenih že več kot 200 otrok.
Zelo aktivni smo tudi v organizacijskem 
smislu. Po treh letih nam je ponovno 
uspelo organizirati naš tradicionalni 
otroški dvoranski turnir z udeležbo več 
kot sto ekip iz celotne Slovenije. Turnir 
je upravičil sloves enega največjih to-
vrstnih dogodkov pri nas. Prav tako so 
naše mlajše selekcije v januarju obiska-
li inštruktorji iz UEFA in NZS ter se pri-
ključili njihovim treningom, kar samo 
še dodatno potrjuje, da nas vse bolj ce-

nijo tudi v najvišjih nogometnih krogih.
Predvsem starejše selekcije in članska 
ekipa že počasi začenjajo priprave na 
spomladanski del prvenstva, kjer bodo 
branili visoka mesta iz jesenskega dela 
tekmovanj. Tako v mesecu februarju 
naša članska ekipa odhaja na priprave 
v Poreč, mlajše selekcije pa konec mar-
ca v italijanski Lignano. Vsekakor nas v 
prihodnjih mesecih čaka pestro dogaja-
nje in upamo, da tudi z lepimi rezultati 
vseh naših ekip.

Aktivni tudi v zimskih mesecih
MATJAŽ LJUBELJŠEK

Ekipa U10, ki je zmagala na turnirju v Beljaku / Foto: arhiv kluba

	 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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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 



  ŠPORT  19 

Februar 2023 / številka 1

Za nami so prvi dnevi novega leta, ki pa 
že prinašajo nove izzive našim nogome-
tašicam. Usmerjeni smo naprej in po pr-
vih uspešno odigranih turnirjih se igral-
ke pripravljajo na nove tekme, ki so del 
učnega in razvojnega načrta, ki mu sle-
dijo naše trenerke, vaditelji in trenerji.
V januarju smo v športni dvorani Cer-
klje organizirali igralni dan in dva no-
gometna turnirja za naše najmlajše no-
gometašice. Omeniti velja, da je ekipa 
deklic do 13 let na turnirju, ki smo ga or-
ganizirali, zasedla odlično drugo mesto. 
Veseli smo, da deklice redno obiskujejo 
naše krožke, kar razumemo kot potrdi-
tev dobrega dela in zanimivega progra-
ma. V klub ves čas vključujemo deklice 
od petega leta starosti dalje, ki se želijo 
družiti in uživati s sovrstnicami.
Z decembrom smo začeli tudi akcijo 
zbiranja sredstev za defibrilator, ki ga v 

Nogometnem centru Velesovo, kljub ve-
likemu številu otrok in starejših rekrea-
tivcev, ki dnevno prihajajo na vadbo, še 
vedno nimamo. Veseli bomo vsakršne-
ga prispevka, saj bo pripomogel k večji 
varnosti vadečih.
Na članskem področju smo aktivni in 
se resno pripravljamo na pomladanski 
del sezone. Ogrodje ekipe ostaja tudi po 
tem prestopnem roku enako, priključili 
pa bomo nekaj doma vzgojenih igralk, 
ki so temelj kluba in odraz dela v mlaj-
ših kategorijah. V tem obdobju aktivno 
delamo tudi na področju pridobivanja 
licence za sezono 23/24. V klubu se za-
hvaljujemo, da nas tudi letos podpira 
Ambrož Martin, s.p.

Vsa dekleta se že veselijo nogometnih 
priprav, ki jih bomo letos po dolgem 
premoru organizirali tudi v Italijan-
skem športnem centru Lignano, nekaj 
ekip pa bo opravilo standardne priprave 
v hrvaškem Rovinju. Priprave, kot jih 
imenujemo, prinesejo in stkejo še večjo 
povezanost med igralkami in nešteto 
nepozabnih dogodivščin. Zelo smo ve-
seli vašega spremljanja in podpore na 
družabnih omrežjih. Sledite nam lah-
ko na Facebooku, Instagramu in sple-
tni strani znkcerklje.si. Ob začetku leta 
ponovno vabimo vsa dekleta iz občine 
Cerklje in bližnje okolice, da se nam pri-
družijo pri vadbi nogometa in širšem 
razvoju v smeri športa.

V pripravah na nove tekme

PRIMOŽ ŠTRAJHAR

Igralni dan za nogometašice iz interesnih dejavnosti / Foto: arhiv kluba
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Ekipe ŠD Krvavec uspešno nastopajo v državnih 
košarkarskih ligah

Najuspešnejši letos so kadeti Krvavec Botana, ki v 1. SKL igrajo 
proti ekipam Radovljica, Stražišče, Jesenice, ECE Triglav, Ce-
devita Olimpija, Ilirija, Postojna, Gorica in GGD Šenčur. Trenu-

tno zasedajo četrto mesto v svoji skupini. Zelo dobro v 1. SKL 
igrajo tudi mlajši pionirji Domačija Vodnik Krvavec, ki igrajo 
z ekipami ECE Triglav, GGD Šenčur, VBO Ljubljana, Radovljica, 
Cedevita Olimpija, Gorenja vas, Tera Tolmin, Ipros Vrhnika in 
MP Sežana. Na lestvici so visoko na drugem mestu.
Pionirji Simon-oil Krvavec so se v kvalifikacijah proti Heli-
os Suns in Ježici uvrstili v 1. SKL, kjer zasedajo tretje mesto, 
za Radovljico in Slovanom ter pred Triglavom, Stražiščem in 
Calcitom Kamnik.
Mladinci Ambrož Krvavec imajo v 2. SKL za nasprotnike Jese-
nice, Stražišče, Radovljico, Cerknico, Ipros Vrhnika, Plamo pur 
Ilirska Bistrica, Helios Suns in Ježico. Trenutno so peti v skupini.
V 3. SKL igrajo člani ekipe Krvavec Meteor, ki pa imajo obilo 
težav s poškodbami. Borijo se proti ekipam Plama pur Ilirska 
Bistrica, Ipros Vrhnika, VBO Ljubljana, Leone Ajdovščina, Opi-
kar Evma Logatec, Chilli Jesenice, Hidria, Gorenja vas, Koper 
in Tera Tolmin.
Tekmovanje so začeli tudi najmlajši. Selekcija U12 Simon-oil 
Krvavec igra z ekipama ECE Triglav in Stražišče. Nastopata 
dve selekciji U10, Brunarica Štern Krvavec igra s Helios Suns 
Domžale B in GGD Šenčur, Domačija Vodnik Krvavec pa s He-
lios Suns A in Jesenicami.
Za še večjo motivacijo za delo na treningih pa poskrbijo tudi 
vabila organizatorjev našim ekipam na spomladanske tur-
nirje v Francijo – mladincem Ambrož Krvavec v Le Portel, 
kadetom Brunarica Štern Krvavec v Amiens, pionirjem Eu-
ropcar Krvavec v Wimereux in mlajšim pionirjem Krvavec 
Murnik Petrofer v Ardres.

Igralci in vodstvo ŠD Krvavec

ŠD KRVAVEC
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Društvo upokojencev Cerklje na Gorenjskem svojim članom 
ponuja raznolike dejavnosti, tudi športne.
Balinarsko sekcijo, ki deluje že dvajset let in ima dvajset ak-
tivnih članov, zadnja štiri leta uspešno vodi Vinko Janežič. 
Ekipe tekmujejo v ligi devetih gorenjskih občin, na balinišču 
Pod Jenkovo lipo v Dvorjah pa so lani uspešno organizirali šti-
ri tekmovanja: balinarski turnir Sever – Jug, tekmovanje Med 
vasmi, za prvaka balinarske sekcije in Jožetov memorial.
V ligi devetih gorenjskih občin so balinarji Cerkelj osvojili 
tretje mesto, v sezoni 2022/23 so po polovici tekmovanja na 
drugem mestu, v veteranski ligi devetih občin pa so v pokal-
nem tekmovanju v sezoni 2021/22 osvojili prvo mesto.
Na tekmovanju Sever – Jug je sodelovalo 12 članov balinarske 
sekcije. Zmagala je ekipa Juga, za katero so tekmovali Vinko 
Janežič, Janez Marko, Ciril Kern, Marjan Pirc in Jože Špenko. 
Najboljši trije so prejeli medalje, naj bližalec Marjan Bernard 
pa tudi pokal.
Na tekmovanju Med vasmi so bile štiri ekipe, zmagala je eki-
pa Dvorij, za katero so nastopili Dragica Romšak, Jože Slemc 
in Marjan Bernard. Druga je bila ekipa Brnika, tretja ekipa 
Cerkelj in četrta Pšata - Praprotna Polica. Pokal za naj bližalca 
je osvojil Vinko Janežič.
Na tekmovanju za prvaka balinarske sekcije je nastopilo 
deset najboljših balinarjev. Zmagal je Marjan Bernard pred 

Janezom Markom in Dragico Romšak, Bernard pa je bil tudi 
naj bližalec. Zmagovalec je prejel pokal, prvi trije pa tudi 
medalje.
V tekmovanju za Jožetov memorial je prehodni pokal lani 
osvojila prva ekipa Cerkelj v postavi Jože Slemc, Franc Janko-
vič in Janez Marko pred drugo ekipo Komende, tretja je bila 
prva ekipa Komende in četrta druga ekipa Cerkelj. Medalje so 
osvojile prve tri ekipe, naj bližalec pa je postal Vinko Janežič, 
ki že 15 let (od ustanovitve), uspešno vodi tudi namiznoteni-
ško sekcijo. Treninge začne oktobra, zaključi pa jih v marcu. 
Potekajo vsak ponedeljek od 17. do 18. ure v športni dvorani 
v Cerkljah. Igralci namiznega tenisa sodelujejo tudi na Go-
renjskem prvenstvu, ki poteka vsako leto v eni od športnih 
dvoran v Šenčurju oziroma Škofji Loki. V Cerkljah igrajo pred-
vsem za rekreacijo na štirih mizah posamezno ali v dvojicah. 
Vsak ponedeljek se jih zbere od 12 do 18, sicer pa ima sekcija 
skupaj 20 članov, od tega štiri upokojenke in 16 upokojencev.
Od leta 2004 je v okviru društva organizirana tudi Telovadba za 
starejše, in sicer v dvorani Pod Jenkovo lipo ob torkih ob 17. uri.

Tekmovalci z osvojenimi pokali in medaljami v sezoni 2021/22 / 
Foto: Janez Kuhar

JANEZ KUHAR

Druži jih tudi šport

LESKA d.o.o., Ulica Konrada Babnika 25, 1000 Ljubljana  

zaposli 

MIZARJA in MIZARSKEGA TEHNIKA (m/ž)

Delovne naloge:
. delo poteka na lesnoobdelovalnih strojih
. izdelava izdelka po nalogu nadrejenega
. montaža izdelanega pohištva v delavnici     

Pričakujemo :
.  III. ali IV.  stopnjo izobrazbe lesne smeri
. zanesljivost, komunikativnost, natančnost

 Nudimo:
.  delo za določen čas (3 mesece z možnosto podaljšanja  

v nedoločen čas)
.	 	plačilo po dogovoru,  dopoldansko delo od 7 do 15 ure

Delo poteka v Poslovni coni, Žeje pri Komendi,  
Pod Brezami 8, 1218 Komenda.
Kandidati naj vloge pošljejo  na e-naslov: leskadoo@siol.net

Ekipa, ki igra namizni tenis / Foto: Janez Kuhar
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Društvo upokojencev Cerklje je sredi 
januarja v Kulturnem hramu Ignaci-
ja Borštnika zelo uspešno organizira-
lo tradicionalno prireditev Skupaj se 
imamo fletno, na kateri so sodelovali 
cerkljanski upokojenci in člani dru-
štev upokojencev Komenda in Buko-
vica - Šinkov Turn. Vsa tri društva 
imajo skupaj več kot dva tisoč članov. 
Za medgeneracijsko ravnovesje pa so 
na tokratni prireditvi s svojim nasto-
pom poskrbeli najmlajši, folklorniki iz 
Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje 
s spletom plesov Pejmo se sankat. Na 
oder so prišli prvi, v nadaljevanju pa 
smo spremljali petje, recitacije pesmi 
in še več plesa. Pevska skupina Aronija 
Društva upokojencev Bukovica - Šinkov 
Turn so zapeli tri pesmi Kaj mi nuca 
planinca, Daleč, daleč v kraju tujem in 
Pesem nas druži. Dragica Sodnik iz DU 
Bukovica - Šinkov Turn pa je deklami-
rala pesem Andreja Rozmana - Roze 
Kako je ljubezni ime.
Vse navzoče in nastopajoče je uvodoma 
pozdravila predsednica Društva upo-
kojencev Cerklje na Gorenjskem Mar-
ta Hočevar, jih pohvalila, ker so se res 
potrudili in pripravili zanimiv in pester 
program, ter vsem zaželela uspešno 
delo in sodelovanje tudi v prihodnje, 
med njimi predsedniku DU Komenda 
Sašu Lenarčiču, ki se je zahvalil za lep 

sprejem, in predsednici DU Bukovica - 
Šinkov Turn Dragici Sodnik.
Kot drugi so nastopili člani Folklorne 
skupine pri DU Cerklje na Gorenjskem 
in s svojim bogatim in raznovrstnim 
nastopom pokazali V Cerkljah pa je 
tako. Res dobro! Dobro sta se pevsko 
»ujeli« tudi pevki Francka Rozman in 
Ani Rehberger s pesmima Zažarele so 
planine in Sem se oženil. Za njima je 
gromek aplavz oziroma ovacije za svo-
je recitiranje Prešernovega Povodnega 
moža požel 83-letni Štefan Močnik. Z 
dvema pesmima pa so navdušili tudi 

Cerkljanski gavnarji. Predvsem pa sta 
polno dvorano navdušila in nasmejala 
Ivan Kropivnik in Matija Koritnik s ske-
čem Šoferski izpit, kjer sta prikazala, da 
pri osemdesetih letih nastopijo mnoge 
težave, tudi s šoferskim izpitom. Anica 
Sirc in Ivanka Vreček sta zapeli dve pe-
smi in navdušili obiskovalce. Program 
je domiselno povezovala Anica Sirc.
Tretji pa so nastopili upokojenci iz Ko-
mende. Pevski zbor pod vodstvom Igna-
ca Gorjanca je zapel pesmi Dekle na 
vrtu, Kaj je ljubezen in Snežinke padajo 
z neba. Anja Kralj-Železnik pa je dekla-
mirala pesem Povodni mož, ki jo je na-
pisala sama.
Prva prireditev Skupaj se imamo fletno 
je bila decembra v Kulturnem domu v 
Komendi. Zadnja, tretja prireditev pa bo 
4. februarja ob 19. uri v dvorani Kultur-
nega doma v Utiku.

Skupaj se imamo fletno
JANEZ KUHAR

Cerkljanski gavnarji so navdušili polno dvorano. / Foto: Franci Belšak

Telefon: 00 000 00 00
E-pošta: xxxx.xx@xxxxx.xx

PODJETJE, D.O.O.
Naslov xx, xxxx Krajlogotip

ne zaupajte popravila komurkoli
zanesljivo skrbni

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

AVTOHIŠA JENKO d. o. o.
PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE
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041 634 948

Kamnik - Komenda - Cerklje

Marija Mežek praznovala 103. rojstni dan

V Domu starejših Taber v Šmartnem je 
dan pred martinovim ob upoštevanju 
ukrepov za preprečevanje širjenja covi-
da-19 praznovala 103. rojstni dan Marija 
Mežek, najstarejša stanovalka. Rodila se 
je 10. novembra 1919 v Kranju, na Prim-
skovem. Izhaja iz velike družine, imela 
je pet sester in tri brate. V zakonu so se ji 
rodili trije otroci – sinova Ljubo in Rajko 
ter hčerka Tatjana. Bila je vodja podru-
žnice za Gorenjsko pri časopisu Dnevnik, 
v prostem času se je rada ukvarjala z 
ročnimi deli, bila je tudi članica Rdečega 
križa in prostovoljna gasilka, poleg tega 
je bilo njeno veselje vrtičkarstvo. Pred 
sedmimi leti se je odločila priti v Dom 
Taber, ki je po njenih besedah na lepem 
kraju in ima prijazno osebje.
Ob visokem jubileju so ji pripravili pre-
senečenje ter ji predvajali čestitke in pe-
smi po domskem radiu, v imenu vseh 
stanovalcev pa je čestitke izrekla Julka 
Hrovat: »Ob 103. obletnici rojstnega dne 

vam čestitamo za prehojeno pot, v pri-
hodnje pa, da bi vam zdravje dobro slu-
žilo.«
Kljub častitljivi starosti Marija še ved-
no izžareva veliko življenjske energije. 
Na vprašanje, kakšen je recept za dol-
go življenje, je odgovorila: »Imeti mo-
rate veselje do dela in ne sramujte se 

nobenega dela.« Praznovala je skupaj s 
sorodniki in vodstvom doma, čestitke 
in voščilo sta ji namenila tudi župan 
in upokojeni novinar Miran Šubic, pri-
pravnik pri Mariji.
Kot se za tako velik jubilej spodobi, je 
vodja kuhinje Biljana Bučić poskrbela 
za rojstnodnevno torto.

Slavljenka v družbi zaposlenih / Foto: Janez Kuhar

JANEZ KUHAR
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Člani Kluba Liberius Cerklje in Kultur-
no-umetniškega društva Krvavec Spo-
dnji Brnik smo v petek, 4. novembra 
2022, pripravili Spominski večer na br-
niška rojaka Lojzeta Ilijo ob 40. obletnici 
in Janeza Mežana ob 50. obletnici smrti. 
V uvodnem delu smo se udeležili svete 
maše v cerkvi svetega Simona in Juda 
Tadeja, kulturni program pa nadalje-
vali v gasilskem domu. Pozdravnim be-
sedam se je pridružil tudi župan Franc 
Čebulj in poudaril pomen kulturnega 
poslanstva obeh rojakov. Prvič smo pri-
sluhnili brniški himni rojaka Franja 

Česna. Predstavitev Ilijevega življenja in 
dela s poudarkom na zgodbi Gospod Ši-
men in njenim delom Bolj vesela zgodba 
o ukradenem bobu je pripravila Daniela 
Močnik s članicami Bralnega študij-
skega krožka, tako kot tudi sklepni del 
prireditve, posvečen akademskemu sli-
karju prof. Janezu Mežanu, ki je svojo li-
kovno nadarjenost preizkušal že v rani 
mladosti kar na »škrnicljih«, kot zrel 
slikar pa ustvaril velik opus. Večer so z 
glasbenimi točkami popestrili otroci s 
Spodnjega Brnika. Prireditve se je udele-
žilo lepo število vaščanov. Posebno smo 
bili veseli prisotnosti Mežanovih soro-
dnikov Janeza Mežana ml. in vnukinje 
Neže ter bratranca Francija Sekneta.

Spominski večer
ŠTEFANIJA LUSKOVEC,  
FOTO: MARIJA STARE

Vsi bližnji, ki smo jih ljubili,
nas s smrtjo niso zapustili.
V ljubezen so se spremenili,
z njo naša srca napolnili!

Ne moremo sprejeti dejstva, da nas je mno-
go prezgodaj in iznenada zapustila članica 
našega društva Pavla Janežič iz Zaloga. 
Bolečine v naših srcih spremljajo zmedene 
misli. Pred očmi se nam kakor film odvijajo 
slike zadnjih trenutkov z njo, saj je bila ve-
dno dobrovoljna in polna življenja.
Bila je eden od pomembnih stebrov našega 
društva. V njem je sodelovala že od njego-
vih zametkov. Kot prekaljena plesalka je 
na oder pomagala mnogim plesalcem za-
četnikom. Poleg plesa jo je zelo zanimala 
slovenska oblačilna dediščina. Posvetila 
se je šivanju kostumov iz različnih obdo-
bij. Vestno je skrbela za našo garderobo, 
da smo bili lepi in popolni. S ponosom v 
teh oblačilih nastopamo doma in po sve-
tu. V sleherno oblačilo je vtkan del nje in 
tega se bomo zdaj še bolj zavedali.
Tudi pri organizaciji in izvedbi raznih 
prireditev je vedno nesebično in z dobro 
voljo sodelovala.
V letošnjem letu pa je s prav posebnim 
žarom v očeh pripovedovala o številnih 
družinskih slavjih in obletnicah. Bila je 
zelo srečna in ponosna, da se njen rod 
veselo razvija. Nihče pa ni niti slučajno 
pomislil, da bo ob koncu leta prav ona 
poskrbela za zadnje srečanje vseh, ki 
smo jo imeli zelo radi.
Draga Pavla, iskrena hvala za vsa tvoja do-
bra dela, hvala za vse lepe trenutke s teboj.
V naših srcih boš za vedno ostala naša 
draga Pavla.
Počivaj v miru in naj ti bo lahka naša do-
mača zemljica.

Prijatelji iz KD Folklora Cerklje

Naši dragi  
Pavli v slovo

Na predzadnji dan lanskega leta so otroci in mladinci, člani Kulturno-umetniškega društva 
Krvavec Spodnji Brnik, pripravili božično-novoletno prireditev. Potekala je v veselem in 
prazničnem vzdušju, ki so ga popestrili mladi glasbeniki na flavti, klaviaturah, klarinetu 
in trobenti, prav tako plesni točki Pridne peričice in Mi delamo snežaka. Nastopajoči so 
predstavili otroško igrico Vremenar, ki se zaključi z optimistično napovedjo o lepši priho-
dnosti, ter priložnostno igrico Zimska pravljica, ki nam je pričarala pričakovanje prazno-
vanja novega leta v družini. S skečem Vesela šola pa so poskrbeli za nasmejane obraze 
obiskovalcev. Večer smo zaključili z voščilom za srečo v novem letu ter skromno obdaritvi-
jo obiskovalcev – mandarino za zdravje in čokoladico za posladek.

Praznični večer

Pavla Janežič / Foto: KD Folklora
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Po dveh decembrih premora, ko smo zaradi epidemije covi-
da-19 lahko le obujali spomine na pretekle božično-novoletne 
koncerte, smo konec decembra 2022 spet pripravili klasičen 
koncert brez omejitev. Nanj smo se pripravljali od septembra, 
vmes smo odšli tudi na intenzivne vaje v Cerkno.
Prišel je težko pričakovani 27. december 2022 in godbeniki 
smo z vznemirjenjem izza zavese opazovali, kako se polni 
cerkljanska dvorana. Po uvodnem pozdravu voditeljev Do-
mna in Avgusta, ki sta zdaj že nepogrešljiv povezovalni člen 
naših koncertov, so po dvorani na oder prikorakali štirje 
tolkalci v policijski opravi in s koračnico iz filma Policijska 
akademija odprli dogodek. Tokratna rdeča nit je bila namreč 
filmska glasba. Godbeniki smo pod taktirko dirigenta Toma-

ža Kukoviča zaigrali melodije iz znanih filmov, kot so Vojna 
zvezd, James Bond, Polarni vlak, Misija nemogoče, Pirati s 
Karibov in drugi. Za glasbo iz dveh slovenskih filmov, Poletje 
v školjki in Cvetje v jeseni, je aranžma prispeval kar dirigent 
sam. V venčku iz filma Cvetje v jeseni je kot solistka na citrah 
nastopila naša trobentačica Špela Štular.
Z novim letom smo se začeli pripravljali na nov koncert, ki 
ga bomo pripravili ob koncu šolskega leta. Prej nas čaka še en 
pomemben dogodek – prvomajska budnica. Ob tej priložnosti 
vas vabimo, da nam prisluhnete ali z okna ali iz dvorane. Ve-
seli vas bomo. In hvala za vso podporo, ki ste nam jo izkazali 
do zdaj. Občinstvo in njegovi aplavzi so za nas neprecenljivi.
Hkrati bi radi k sodelovanju povabili tudi vse, ki vas mika, da 
bi se nam pridružili – za več informacij nas pocukajte za ro-
kav, pišite nam na Facebooku ali nas se na nas obrnite kako 
drugače.

Spet na odru

ANJA PFEIFER

Godba Cerklje na božično-novoletnem koncertu / Foto: Jože Žagar

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

DISKONTNA PRODAJA KMETIJSKIH REPROMATERIALOV

Slovenska c. 61, 4207 Cerklje, T: 041 678 008
Agropromet d.o.o.
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Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas je v sodelova-
nju z Občino Cerklje prvič pripravilo predstavo Božična zgod-
ba z živimi jaslicami. Kot nam je povedala Angelca Maček, 
je več let tlela želja, da bi imeli tudi v Adergasu žive jaslice. 
»Toda samo z živalmi, brez igre in petja, se nam ni zdelo vre-
dno bogatega izročila božičnih dogodkov. Potem pa je Monika 
Ribnikar dobila idejo in skupaj smo pripravili svetopisemsko 
besedilo, povprašali smo pevce in igralce, ali imajo za pra-
znike kakšne načrte. Vsi so bili pripravljeni sodelovati in lotili 
smo se dela. Treba je bilo pripraviti živali, osla, kravo, ovce, na-
rediti jasli in Herodova vrata, izdelati ogrado za ovce, kurišča 
in zvezdo repatico. Takoj zatem so se začele pevske vaje. Teh se 
je udeležilo 26 pevk in pevcev, ki sta jih vodila Sara Rozman in 
Primož Sirc, izkazali pa so se tudi solisti Rudi Aleksander Sirc, 
Matej Bolka in Sara Rozman ter Petra Maček Zarnik.« Božično 
zgodbo pa je pripovedovala Angelca Maček.
Kostume za predstavo je v dveh mesecih izdelala Stanka Kne. 
Zamisel za obleke, scenarij in režija pa so bili delo Monike 
Ribnikar. Za prizorišče so izbrali ograjeno samostansko dvori-
šče. Največ dela pri pripravah je imel Primož Sirc, ki je moral 
uskladiti vso napeljavo za ozvočenje in razsvetljavo prizorišča. 
Na kuriščih pastirskih ognjev in dveh pred Herodovim gradom 
so zakurili pol ure pred začetkom in dim je napolnil ves prire-
ditveni prostor. Toda ko se je ogenj umiril, se je dim razkadil 
in goreči ognjeni štori so pravljično osvetlili prizorišče zgodbe 

o božiču. Zatem so začeli prihajati obiskovalci, v dveh dneh se 
jih je zbralo okoli 1200, tudi iz oddaljenih krajev, Novega mesta, 
Postojne, Jesenic. Organizatorji, člani Kulturno-umetniškega 
društva Pod lipo Adergas, so bili nad obiskom presenečeni. Med 
pesmimi smo slišali tudi Ave Marijo Franza Schuberta, Božji 
nam je rojen sin Ivana Zupana in Sveto noč Franza Gruberja.
»Povedala sem, da Boga, ki se je rodil, ne moremo potipati, 
ne moremo ga videti, lahko pa ga začutimo v svojem srcu. In 
če smo s to božično zgodbo uspeli v slehernem ali v večjem 
delu prisotnih prižgati majhno iskrico božje ljubezni, potem je 
naše poslanstvo doseglo svoj namen. Da se nasmehnemo drug 
drugemu, da se imamo radi in da širimo in vnemamo božjo 
ljubezen med vsemi, ki jih srečujemo vsak na svoji poti sko-
zi življenje,« je o predstavi dejala Angelca Maček ter občinstvo 
povabila na čaj in kuhano vino. Veliko ljudi je pohvalilo lepo 
oblečene igralce in lepo izdelane kostume, ki so še dodatno 
pričarali praznično razpoloženje. Med obiskovalci na predstavi 
je bil tudi cerkljanski župan Franc Čebulj s soprogo, ki je bil 
izredno navdušen nad predstavo. »Zelo lep ambient, člani Kul-
turno-umetniškega društva Pod lipo Adergas pa so med najbolj 
aktivnimi v bivši kranjski občini.« Moniki Ribnikar, ki je pri-
pravila predstavo, se je v imenu vseh članov Kulturno-umetni-
škega društva Pod lipo Adergas zahvalil Rok Rezar – in potem 
so se ugasnile luči. Ostali so plameni ognjev in dobra volja po 
dobro opravljenem delu.

Božična zgodba z živimi jaslicami navdušila
JANEZ KUHAR

Skupinski posnetek nastopajočih / Foto: Janez Ribnikar

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

  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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Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas je jeseni deve-
tič zelo uspešno pripravilo prireditev Družina poje, na kateri 
je nastopilo osem družin oziroma skupin in posameznikov, 
skupaj 44 pevk in pevcev. Zapeli so po dve pesmi, ena izmed 
njih je bila Slakova v spomin na pokojnega muzikanta Lojze-
ta Slaka, ki bi lansko leto praznoval devetdeseti rojstni dan.
Najprej so navdušila dekleta iz družine Bašelj iz Velesovega. 
Pele so mama Francka, njena snaha Tina ter hčerka Tinkara, 
ki hodi v četrti razred, na harmoniki pa jih je spremljal Žan 
Sirc. Zapele so Slakovega Poštarja in Gasilsko. Na klavirju se 
je zatem predstavila tretješolka Anika Zarnik iz Šenčurja, kot 
tretja pa je nastopila najštevilnejša, sedemčlanska družina 
Maček iz Adergasa, v kateri so prepevali oče Jože in mama 
Angelca, hčerki Monika in Petra, vnukinji Zala in Anika ter 
vnuk Lovro. Zapeli so Slakovo Kadar srečam te in Slišala sem 
ptičko pet. Zapeli sta tudi mlada Angelca z mami Barbaro Re-
zar, nastopila sta mladi harmonikar Matic Zupin, Markušev 
iz Praprotne Police, in mladi kitarist Jakob Vreček iz Veleso-
vega, ki je svojo pesem poklonil očetu Andreju, ki je prav ti-
sti dan praznoval rojstni dan. Petčlanska glasbena družina 
Francija Sirca iz Adergasa, ki je prepevala na vseh devetih 
prireditvah, je zapela Slakovo Kje mamici bi rož nabral in Ze-
torja skupine Raubarji. Omenim naj še, da je oče Franci pred-
sednik KUD in da so se prvi odločili za nastop na prireditvi. 
Klara Sirc je zapela pesem ob spremljavi strica Primoža na 
kitari in požela gromek aplavz. Iz Šenčurja pa se je predstavi-
la družina Zarnik. Mami Petri sta pomagala s petjem hčerka 
Anika in sin Lovro, zapeli pa so Slakovega Čebelarja in naro-
dno Sem deklica mlada, vesela. Brata Primož in Anže Sirc sta 
zapela ob spremljavi kitare Slakovi pesmi Grabljice in Krka 
sanjava, s harmoniko pa je nastopil Blaž Jenko iz Praprotne 
Police. Prvič je nastopila in z ubranim petjem navdušila pe-
tčlanska družina Vrtnik iz Praprotne Police, ki jo sestavljajo 
oče Domen, mami Kaja ter trije njuni sinovi Urh, Vid in Rok, 
na kitari pa jih je spremljal Primož Sirc. Zapeli so Kekčevo 
pesem in pesem Ves dan, vso noč! Starša Kaja in Domen sta 
pela že pri zboru Antona Foersterja pri zborovodkinji prof. Da-
mijani Božič Močnik.
Nastopil je tudi Štefan Plevel. Vse pesmi se je naučil na pa-
met in suvereno prepeval, tudi pri oktetu slepih v Škofji Loki 
ter pri Zboru Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. Nje-
govega nastopa so bili zato vsi zelo veseli. Zapel je pesem O 
mareli, zapeli pa sta tudi njegovi sestri Jelka in Brigita Plevel 
iz Adergasa, in sicer pesmi Beli cvet in Mrzel veter. Obiskoval-
ce v dvorani je navdušila še mlada pianistka Rahela Selan iz 
Praprotne Police, nazadnje so vsi skupaj, pevci in obiskovalci 
v dvorani, zapeli Slakovo pesem V dolini tihi. Za velik aplavz 
obiskovalcev so pevci skupaj še enkrat zapeli Slakovega Čebe-
larja. Tako domače, naše so te Slakove pesmi, ki so obiskoval-
ce božale skozi ves večer.
Vse sodelujoče družine so po končani prireditvi prejele ročno 
izdelan lončeni pekač, potičnik, napolnjen z domačimi orehi 
izpod Krvavca, potičnik pa je izdelal mojster domače in ume-
tne obrti Mitja Romih iz Prožinske vasi pri Štorah. Po priredi-

tvi se je druženje nadaljevalo z družabnim delom, predvsem 
s petjem ob prigrizku, ki so ga pripravile domače gospodinje. 
»Vodilo naše prireditve je skrb, da slovenska ljudska pesem 
ne bi nikoli izumrla, ker je njena vrednost za slovenski narod 
neprecenljiva. Znova se je izkazalo, da nas glasba in pesmi 
združujejo, zato bomo tovrstne prireditve nadaljevali tudi v 
prihodnje,« je ob koncu dejala Angelca Maček, ki je pripravila 
prireditev. V znak zahvale ji je predsednik KUD Pod lipo Ader-
gas Franci Sirc izročil šopek cvetja.

S prepevanjem ohranjajo dediščino in tradicijo
JANEZ KUHAR

Ob zaključku prireditve so vsi nastopajoči skupaj z občinstvom 
zapeli Slakovo V dolini tihi. / Foto: Janez Kuhar

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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Od sredine lanskega decembra se je ob poti iz Poženika na Šen-
turško Goro vsakodnevno večalo število postavljenih jaslic. Na 
božični večer smo z navdušenjem ugotovili, da se je število od 
predhodnega leta kar podvojilo. Kot smo že večkrat poudarili, 
sta pred 15 leti jaslice začela postavljati zakonca Štern iz Mla-
ke pri Komendi. Hitro so se jima pridružili ljubitelji Šenturške 
Gore, pohodniki komendskih Škrjančkov, zadnja leta pa še 
številni drugi, več kot dvajset samo iz Poženika. Jasličarje za-
stopamo vse generacije – od starejših, ki držijo tradicijo, do šo-
larjev in mladih, na katere še posebno računamo v prihodnje.
Jaslice si je prišlo ogledat ogromno ljudi. Z veseljem lahko 
rečemo, da smo izredno zadovoljni z odzivom. Številni po-
hodniki, družine z otroki, organizirane skupine z različnih 
koncev in krajev Gorenjske, Ljubljane z okolico, Štajerske in 
celo Primorske so z zanimanjem iskali, si ogledovali, foto-
grafirali, šteli, ogled toplo priporočali in tudi komentirali. 
Ugotavljali so, da smo ena redkih, če ne celo edina slovenska 
skupina, ki jaslice postavlja v naravi, ne v urbanih središčih. 
Povedali so, da jim je to zelo všeč, saj tako še bolj do izraza 
pride preprostost, skromnost. Pohvale je bilo slišati tudi glede 

izvirnosti jaslic, zlitja z naravo, izbranih mest, kamor so bile 
umeščene, in ne nazadnje tolikšnega števila. Poseben čar si 
jih je bilo ogledovati ponoči, saj so imele osvetlitev, so me-
nili. Še najbolj pa je pohodnike navduševal izbor materiala, 
iz katerega so bile izdelane. Cenjen je torej izbor naravnih 
materialov, kot so les, glina, steklo, tekstil, kamen in drugi.
In prav vse to je tudi naše vodilo in želja za naprej, smo si 
bili enotni na zaključnem srečanju v gostišču Pavlin, kjer je 
nastala priložena fotografija.

Število jaslic ob stari poti na Šenturško Goro se iz leta v leto viša.

MIRA GERKMAN

Krajani vaške skupnosti Dvorje so v decembru znova postavili jaslice 
pod vaško lipo v središču vasi. Več dni je aktivno sodelovalo osem 
domačinov. Mah so nabrali na Štefanji Gori, postavili novo leseno 
ogrodje iz macesnovega lesa s posebnim nadstreškom, figurice in 
ovčke (več kot 130) pa kupili. Uporabili so tudi skale, najtežja je teh-
tala eno tono. Jaslice so postavili na površini 20 kvadratnih metrov 
in so prava paša za oči. Blagoslovil jih je cerkljanski kaplan Martin 
Leban ob asistenci velesovskega župnika Slavka Kalana. Krajanke 
Dvorij so ob tej priložnosti ob spremljavi violinistke Eve in čelistke 
Lede zapele nekaj božičnih pesmi. S prigrizki, toplim čajem in kuha-
nim vinom pa so prisotne postregle gospodinje iz Dvorij. J. K.

Četrtič jaslice pod vaško lipo

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

Skupinska fotografija precejšnjega dela jasličarjev / Foto: Miha Pavlin

Ob poti kar dvainsedemdeset jaslic



  ZANIMIVOSTI  29 

Februar 2023 / številka 1

Naše prednosti:
  hitra odzivnost
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi  
standardi

  zelo ugodna cena

  

Tekmovanje mladih  
čebelarjev

Čebelarski krožek na Osnovni šoli Davorina Jenka nepreki-
njeno deluje že od leta 1986. Krožki v Sloveniji delujejo pod 
okriljem Čebelarske zveze Slovenije, ki vsako šolsko leto or-
ganizira Tekmovanje mladih čebelarjev (TMČ). Izjema sta bili 
obe kovidni leti, ko tekmovanja zaradi strogih higienskih 
omejitev ni bilo možno izpeljati.
Sedmega maja 2022 je bilo tekmovanje organizirano na Bi-
otehniški šoli v Mariboru. Za organizacijo so imeli poseben 
razlog, saj je šola v tem letu praznovala 150 let kmetijske-
ga izobraževanja. Tekmovanje mladih čebelarjev poteka po 
različnih krajih Slovenje in vsakič nam prireditelji pokažejo 
različne lokalne zanimivosti. Letos smo si udeleženci lah-
ko ogledali le del pripravljenega, saj je bila celotna ponudba 
preobsežna. Ob spremstvu tamkajšnjih dijakov smo si lah-
ko ogledali: šolsko posestvo s sadovnjaki in vinogradi, šolski 
park, mehanično delavnico in simulator vožnje s traktorjem, 
šolsko ambulanto za bodoče veterinarje, v terariju smo lahko 
vzeli v roko različne plazilce, v šolskem rastlinjaku opazovali 
sisteme za hidroponsko gojenje solate ter si ogledali šolski 
čebelnjak, vrt medovitih rastlin in prostor za predelavo če-
beljih produktov. Velik poudarek tekmovanja je na medse-

bojnem druženju krožkarjev iz cele Slovenije in spoznavanju 
različnih krajev.
Tudi naš krožek na tekmovanjih redno sodeluje, saj se jih 
učenci zelo radi udeležujejo. Tokrat smo sodelovali z dvema 
ekipama. Obe sta tekmovali na srednji stopnji (od 7. do 9. ra-
zreda), kjer je letos tekmovalo skupno 55 ekip. Ekipa, v kateri 
sta bila tekmovalca Urh Šarlija in Timotej Karun, je letos do-
segla izreden rezultat. Od 40 možnih točk sta zgrešila le eno 
in se tako uvrstila med tri najboljše ekipe. S tem rezultatom 
sta si prislužila zlato priznanje. Tudi naša druga ekipa, v ka-
teri sta tekmovala Jakob Tacer in Mark Jeras, je bila zelo dob-
ra in je z doseženimi 32 točkami prejela bronasto priznanje.
Našim tekmovalcem iskrene čestitke, saj tako dobrega rezul-
tata na srednji stopnji doslej še nismo dosegli.
Ob tem še povabilo našim šolarjem, da se priključijo čebelar-
skemu krožku. Skozi leto spoznamo marsikaj o življenju če-
bel in o delu čebelarja. Nekaj iz čebelarskega učbenika, nekaj 
iz čebelarjeve prakse, kogar zanima, pa se v poletnem času 
lahko pridruži tudi delu s čebelami v čebelnjaku.

Prejemniki zlatih priznanj – srednja stopnja / Foto: arhiv tekmovanja

BORIS JEREB, MENTOR ČEBELARSKEGA KROŽKA

Na hribovski kmetiji pri Udamovc na robu naselja Viševca živi 
Francka Sodnik, njena hčerka Helena Rode pa je že sedmo leto 
zapored na hribčku med stanovanjsko hišo in kmečkim poslopjem 
postavila jaslice, tokrat na površini sto kvadratnih metrov. Veliko 
težav ji je pri postavljanju povzročalo slabo vreme, a ni odnehala. 
V drugi polovici novembra si je njena bolna mama zlomila še obe 
roki  ... Dela pri postavljanju jaslic so se potegnila tudi do druge 
ure zjutraj, zato si je pomagala z naglavno svetilko. Ponoči je pola-
gala mah, ki ga je nabrala v domačem gozdu, za uporabo motorne 
žage pa večerni čas zaradi varnosti ni bil primeren. Vse objekte 
je izdelala sama, tudi dve kmečki stanovanjski hiši z gankom in 
cerkev sv. Helene z zvonikom. Vesela je, da so ji po svojih močeh 
pomagali mož Ciril, hčerka Urška, sinova Rok in Blaž ter sosed 
Marjan Bajde. Kot pravi Helena, jaslice postavlja za dušo in z veli-
kim veseljem. Želi si, da bi se običaji ohranili. Obiskovalci so bili 
presenečeni in navdušeni nad postavitvijo. J. K.

Na Viševci največje jaslice doslej
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V okviru Kluba Liberius oziroma študijskega krožka pri Ljud-
ski univerzi Kranj smo se člani v letu 2021/22 pridno zbira-
li pri čebelarju Franciju Strupiju. Medse smo povabili tudi 
univ. dipl. inž. Janeza Hočevarja, strokovnjaka na področju 
čebelarstva, in številne slušatelje. Spoznavali smo svet čebel, 
sploh pa kranjsko sivko, svet medonosnih rastlin in cvetočih 
travnikov ter čebelnjaka. Bilo nam je zelo prijetno, koristno 
in v veselje vseh prisotnih. Vsa zahvala velja g. Strupiju in 
njegovi družini. Nadgradnja izobraževanja je bila odločitev za 
projekt Andragoškega centra Slovenije z dr. Nevenko Boga-
taj. Vključili smo se v gojenje sončnic in opazovanje njihovih 
opraševalcev. Dobili smo semena, jih posejali in spremljali 
njihovo rast, razcvet in opraševalce. Vse smo pridno beležili 
trikrat dnevno od julija do septembra ter oddajali ugotovitve 

vodji projekta dr. Johanni A. Robinson, ki je naša poročila iz 
vse Slovenije vnašala v razpredelnice in konec oktobra izde-
lala poročilo.
Dne 21. novembra 2022 so zbrali vse predhodno prijavljene 
udeležence ter nam predstavili naše delo v številkah, raz-
predelnicah, grafih in zaključkih. Na srečanju v Botaničnem 
vrtu Univerze v Ljubljani so bili z nami dr. Danilo Bevk, dr. 
Anton Gradišek in dr. Blaž Jelenc ter poudarili opravljeno 
delo z ugotovitvami kot delček reprezentativnega vzorca v za-
stavljenem projektu, obenem pa odgovarjali na vprašanja v 
zvezi z opraševanjem. Koliko novega smo izvedeli: da je pri 
nas petsto vrst čebel, štirideset vrst čmrljev, da se opraševa-
lec, ki mu po domače rečemo kolibri, imenuje velerilec …
Kar smo se naučili, predajamo krajanom v vednost: goji-
mo medovite rastline (lipa, sončnica, facelija …), ponudimo 
opraševalcem hotele za žuželke (gnezdilnik za čebele samo-
tarke), opraševalci niso samo čebele (zelo pomembni so tudi 
čmrlji in drugi opraševalci), opozorimo kmetovalce v okolju, 
da ne škropijo posevkov čez dan, za čmrlje so pomembne ne-
prezgodnje košnje (čmrljaki v zemlji), ponudimo hrano čebe-
licam spomladi, spodbujajmo čebelarstvo.
Na srečanju so nam znanstveniki posvetili čas in se nam ob 
koncu za naše delo oddolžili z zahvalo Andragoškega centra 
Slovenije s čudovito knjigo Neverjetna (Davorin Tome in Maja 
Opalički Slabe). Delo bomo nadaljevali.
Ob koncu leta radi razmišljamo o delu, sklepih v novem letu. 
Morda dobite idejo tudi iz našega prispevka ali se priključite 
nam. Za našo naravo gre. Imejmo jo radi.

Svet čebel
LILIJANA SKUBIC

Mentorica Daniela Močnik in članice Marina Vidali, Nadja Žura, 
Ivanka Vertnik in Lilijana Skubic / Foto: arhiv Kluba Liberius

Sedmega decembra goduje sveti Ambrož, cerkveni učitelj in zave-
tnik čebelarjev. V nedeljo, 11. decembra, popoldne je Čebelarsko 
društvo Cerklje, ki ima 78 članov, tako organiziralo tradicional-
no čebelarsko sveto mašo na Ambrožu pod Krvavcem. Ob koncu 
sezone se čebelarji želijo zahvaliti sv. Ambrožu za dobrine, ki so 
jih prejeli od marljivih čebel. Uvodni pozdrav je imel predsednik 
društva Miha Štular, ki se je zahvalil vsem prisotnim in cerkljan-
skemu župniku mag. Jerneju Marenku. Poudaril je pomen druženja 
čebelarjev ter tudi prenosa znanja in izkušenj med njimi. Tega je 
največ manjkalo v koronskih časih. Čebelarsko društvo Cerklje je 
v letu 2020 praznovalo visok jubilej – stoletnico delovanja. Sveta 
maša je bila še posebej namenjena vsem pokojnim čebelarjem ter 
seveda prošnji po uspešnem čebelarjenju v prihodnjem letu. Žu-
pnik Jernej Marenk se je v pridigi dotaknil življenja marljivih čebel 
in njihovih povezav s človeškim življenjem. Sveto mašo je z igra-
njem na citre obogatila Špela Štular. Po končani maši so pred cer-
kvijo gospodinje pripravile pogostitev, kjer so navzoči v prijetnem 
vzdušju poklepetali. V začetku decembra so čebelarji organizirali 
tudi predavanje čebelarskega mojstra in njihovega člana Zorana 
Kmetiča, ki je predstavil svoj način čebelarjenja s prehodom s kon-
vencionalnega čebelarjenja na sonaraven način. J. K.

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

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.
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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

Petdeseta obletnica valete
V Dvorjah, Pod Jenkovo lipo, so se znova srečali nekdanji cerkljanski sošolci, 
generacija letnikov 1957 in 1958. Obudili so spomine na skupna leta, doživetja, 
učitelje ...

Dobro obiskano peto srečanje po zaključku osnovne šole / Foto: arhiv srečanja
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Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

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, tel.: 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

SEMENSKI 
KROMPIR

Za vrtičkarje in večje pridelovalce

DOMAČE  
DOBROTE: 
Suhe mesnine, siri, 
štruklji, domači piškoti, 
moka, rezanci,  
domači sirupi, sokovi

VSE ZA KMETIJO, 
DELAVNICO, DOM IN VRT
· vse za hlev in oskrbo hlevskih živali
· program pašništva
· vse za domačo delavnico
·  vse za vrtičkarje - sadike, semena, 

gnojila, zemlje, vrtičkarsko orodje, 
zaščitna koprena, folije,  …

Valentinovo 
14. februar

CVETLIČARNA  
· lončnice
· šopki
· rezno cvetje
· aranžiranje daril

renault.si

 NOVI
RENAULT AUSTRAL 

*Mesečni obrok velja za model Renault AUSTRAL equilibre mild hybrid 140 in začetno ceno 27.900 €. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter že vključuje 
22-odstotni DDV in DMV. Informativni izračun mesečnega obroka je narejen na dan 22. 12. 2022 za skupni znesek kredita v višini 5.167,75 €, za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo 
obrestno mero 5,99 % ter polog v višini 8.977,55 €. EOM je 6,93 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 190 € in z 
zadnjim povišanim obrokom v višini 13.754,70 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 23.298,31 €, od tega znašata zavarovalna 
premija 224,61 € in strošek odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih 
zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Ponudba velja ob nakupu vozila z Renault 
Financial Services. **V obdobju 2 let od nakupa vozila velja tovarniška garancija. Po preteku tovarniške garancije sledi 3 leta podaljšanega jamstva Renault oz. 100.000 km, kar koli se zgodi prej, 
ter nato dodatna 3 leta podaljšanega jamstva Real Garant oziroma 150.000 km, kar koli se zgodi prej. Kupec prejme dodatna 3 leta podaljšanega jamstva Real Garant samo  ob nakupu vozila z 
Renault Financial Services.Poraba pri mešanem ciklu: 4,6-6,6 l/100 km. Emisije CO2: 104-148 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0184-0,0495 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. 
Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

190 €
fiksna obrestna mera*

8 let jamstva**

dobava takoj

že za

/mesec*

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

  

VABLJENI NA  

TESTNO VOŽNJO


