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VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

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

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

DOMAČA ŠPAJZA:
   SUHE MESNINE
   ŠUNKE, KLOBASE,  SALAME IN OSTALO  
RAZNOVRSTNO PREKAJENO MESO

RAZNOVRSTNA MOKA IN TESTENINE:
   PŠENIČNA, POLNOZRNATA, KORUZNA ...
   DOMAČI MAKARONI, REZANCI IN RIBANA KAŠA

NOVA PONUDBA SADNIH IN ZUNANJIH RASTLIN  
V POVEČANEM VRTNEM DELU V CERKLJAH 
semena, sadike, zemlja, gnojila, lonci, korita, vrtno orodje ...  
VSE ZA VRT v poslovalnicah KZ CERKLJE

V CVETLIČARNI NUDIMO:     LONČNICE
   REZANO CVETJE
   ŠOPKE
   ARANŽIRANJE DARIL
   ŽALNI PROGRAM

SADIKE SIVKE IN OSTALIH ZELIŠČ 
IN ZAČIMBNIC SADIKE SIVKE IN OSTALIH ZELIŠČ 

IN ZAČIMBNIC

 
 

JAVORJI, IGLAVCI

SADIKE PLODOVK
paradižnik, paprika, bučke, jajčevci ...

SADIKE JAGODIČEVJA
maline, ameriške borovnice, josta,  
robide ...

NOVO

OBVESTILO O OBJAVAH JAVNIH RAZPISOV IN POZIVOV NA SPLETNI STRANI 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča, da je bil dne 5. 5. 
2020 na spletni strani www.cerklje.si v rubriki »Novice in 
objave/Javni razpisi, natečaji ...« objavljen Javni razpis za 
zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Cerklje na 
Gorenjskem v letu 2020.

Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča, da bodo na spletni 
strani www.cerklje.si v rubriki »Novice in objave/Javni razpi-
si, natečaji ...« objavljeni naslednji javni razpisi in pozivi:

•  Javni poziv za oddajo vlog za uporabo športnih površin v 
Večnamenski športni dvorani Cerklje (objavljeno 15. 5. 
2020);

•  Javni poziv za oddajo vlog za uporabo pokritega športnega 
objekta z umetno travo (šotor) v Nogometnem centru Vele-
sovo (objavljeno 15. 5. 2020);

•  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbu-
janje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini 
Cerklje na Gorenjskem za leto 2020 (objavljeno bo 29. 5. 
2020);

•  Javni razpis za dodelitev pomoči pri prvem reševanju stano-
vanjskega problema v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 
2020 (objavljeno bo 29. 5. 2020);

•  Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s pod-
ročja socialnih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti iz 
proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2020 (ob-
javljeno bo 29. 5. 2020);

•  Javni razpis za sofinanciranje programov vojnih in veteran-
skih organizacij dejavnosti iz proračuna Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2020 (objavljeno bo 29. 5. 2020).
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KOLOFON
CERKLJE POD KRVAVCEM 
Cerklje pod Krvavcem 
(ISSN 2670-7934) je priloga za  
občino Cerklje na Gorenjskem. 

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

Delovni čas:  
od ponedeljka do petka  
od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki zaprto 

Urednik: 
Aleš Senožetnik

Odgovorna urednica: 
Marija Volčjak

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

Oblikovna zasnova: 
Matjaž Švab

Tehnični urednik: 
Grega Flajnik

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

Naklada: 19.000 izvodov 

Občina Cerklje na Gorenjskem,  
Trg Davorina Jenka 13,  
4207 Cerklje na Gorenjskem 
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Na naslovnici: Cerkljanski gasilci 
so bogatejši za novo vozilo s cisterno.  
Foto: PGD Cerklje
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• V občini ste se izognili večjemu številu okuženih, saj 
sta po zdaj znanih podatkih za virusom zbolela dva ob-
čana.
Po uradnih podatkih imamo v občini dva potrjena primera 
okužbe z novim koronavirusom, ker pa sta se oba pojavi-
la relativno zgodaj, v začetku epidemije v Sloveniji, je bila 
naša največja bojazen, da se bodo okužbe naglo razplamte-
le, če ne ukrepamo pravočasno, zato smo takoj sklicali pot-
rebne sestanke in organizirali krizni štab, preko katerega 
smo koordinirali zadeve.
• Kateri so bili prvi ukrepi, ki ste jih sprejeli?
Že 5. marca smo zaprli vse športne objekte, zunanje po-
vršine in kulturni hram, dan pozneje pa tudi prepovedali 
obiske v domu starostnikov v Šmartnem. Prav Dom Taber 
je bil ena ključnih prioritet, saj vemo, da so domovi za os-
tarele eno od žarišč okužb in nikakor si nismo želeli okuž-
be prenesti med najbolj ogroženo skupino v občini. Nato 
je sledilo še zaprtje šol in vrtcev in od takrat je bilo življe-
nje v naši občini skoraj povsem ustavljeno. Dne 16. mar-
ca smo tako sklicali sestanek, na katerega so bili vabljeni 
predstavniki policije, šole, Doma Taber, Rdečega križa, Žu-
pnijske Karitas, pa tudi župnik, predstavniki mladinske-
ga centra in še nekateri drugi predstavniki organizacij v 
občini. Na tem sestanku smo formirali krizni štab, v ka-
terem je poleg načelnika Občinskega štaba Civilne zaščite 
Marjana Luskovca še nekaj zaposlenih v občinski upravi. 
Izdelali smo kompleten načrt postopanja v času epidemije 
in poskrbeli za obveščanje javnosti.
• Tako kot nekatere druge občine ste se tudi v Cerkljah 
odločili za zaprtje najbolj priljubljenih turističnih točk.
Ukrep je bil ob začetku epidemije nujno potreben, saj smo 
na določenih predelih občine opažali veliko število pohod-
nikov in drugih obiskovalcev, mnogo tudi tistih, ki so se k 
nam pripeljali iz drugih delov Slovenije. Mislim, da pri nas 
ni bilo nič drugače kot na Bledu ali na obali, o čemer so 
poročali mediji. Tako smo zaprli oba občinska ribnika, pa 
poti na Štefanjo Goro in območje Krvavca, vključno s pla-
nino Jezerca. Seveda pa smo po tem, ko se je vlada odločila 
za prepoved prehajanja občinskih meja, te ukrepe odpravi-
li, saj zanje ni bilo več potrebe.
• Kako ste poskrbeli za socialno najšibkejše?
Organizirali smo nujno pomoč starejšim in pomoči pot-
rebnim. S tem mislim predvsem na oskrbo s hrano in 
zdravili. Z Župnijsko karitas smo organizirali že obstoječo 
oskrbovalno mrežo, dodatno pa smo se osredotočili tudi 

na otroke iz socialno šibkih družin, ki smo jim s pomoč-
jo prostovoljcev prav tako zagotavljali topel obrok. Za vsak 
primer smo se tudi v trgovini Mercator dogovorili, da bi 
na občinske stroške lahko socialno ogroženi občani prev-
zemali živilske pakete, če bi bilo to potrebno. Na srečo pa 
v občini nimamo večjega števila socialno šibkih občanov, 
tako da večje potrebe po tem za zdaj ni bilo.
• Tako kot drugod je bila verjetno med prioritetami na-
bava zaščitnih mask in preostale zaščitne opreme. Kako 
ste se lotili naloge?
Zagotavljanje zaščitne opreme je bila seveda prva priorite-
ta. V prvi fazi je bilo treba zagotoviti opremo za vse ključne 
službe in delavce v občini, pomagali smo tudi šoli in Domu 
Taber. S strani države smo opremo sprva prejemali počasi 
in v manjših količinah, nato pa se je stanje v zadnjih dneh 
popravilo in smo dobili tudi že večje pošiljke. Na srečo smo 
imeli tudi nekaj donatorjev in darovalcev, ki so nam prav 
tako pomagali z nabavo nekaterih zaščitnih mask. Za zdaj 
kaže, da imamo opreme dovolj.

Gre tudi za skrb za prihodnje generacije
Tako kot po državi in vsem svetu je v teh tednih tudi v Cerkljah večina pozornosti 
usmerjene na spopadanje z epidemijo covida-19. O tem je tekla beseda v 
tokratnem pogovoru z županom Francem Čebuljem.

Župan Franc Čebulj / Foto: osebni arhiv
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V drugi fazi pa smo se osredotočili na to, da vsem občanom 
zagotovimo ustrezno zaščito. Nekatere občine so se odločale 
za nakup mask za enkratno uporabo, druge so si pomagale 
s prostovoljci, ki so maske šivali, mi pa smo se odločili, da 
maske kupimo. Glavni razlog za to je, da smo želeli certifi-
cirane maske za večkratno uporabo, česar pa ne bi mogli 
zagotoviti, če bi jih šivali sami. Tako smo od ljubljanskega 
podjetja Spine Lifting za vsako gospodinjstvo v občini kupili 
tri certificirane pralne maske. Cena posamezne maske je 
znašala tri evre. Precej pa smo prihranili s tem, da smo na 
občinski upravi sami pakirali pošiljke, ki so jih po domovih 
prostovoljno raznašali predstavniki vaških skupnosti in del 
svetnikov koalicije. Lahko rečem, da toliko pozitivnih od-
zivov občanov kot v tem primeru do sedaj še nisem dobil. 
Lahko bi zgradili ne vem koliko cest, pa ne bi zvabili toliko 
zadovoljstva, kot smo ga z razdeljevanjem mask.
• Kako ste sicer sodelovali z vsemi predstavniki različ-
nih organizacij in javnih zavodov? Kakšen je bil odziv 
občanov?
Sodelovanje je ves čas potekalo na visokem nivoju z vse-
mi. Posebej intenzivno je bilo sodelovanje z v. d. direk-
torico Doma Taber Martino Martinčič, saj je bila skrb za 
starostnike v domu v Šmartnem ena ključnih prioritet in 
mislim, da smo sprejeli vse potrebne ukrepe, da v dom ne 
prenesemo okužbe, kar se za zdaj tudi obrestuje.
Vesel sem, da se je našemu pozivu odzvalo tudi 32 prosto-
voljcev, kar je za zdaj povsem dovolj, če pa bi prišlo do ka-
kšnega večjega naraščanja okužb, pa bi nam gotovo njihova 
pomoč prišla prav. Pozvali smo tudi predstavnike vaških 
skupnosti in društev, da se aktivirajo v primeru, da bi prišlo 
do potrebe, hkrati pa tudi, da nam posredujejo podatke o 
občanih, za katere vedo, da morebiti potrebujejo pomoč. 
• Ste torej pripravljeni, če bi čez nekaj tednov ali deni-
mo jeseni sledil drugi val okužb?

Najprej bi rad čestital vladi in vsem, ki so delali na različ-
nih programih in zagotavljali, da so zadeve tekle, kot mo-
rajo. Ne razumem nekaterih, ki so se upirali ukrepom in 
v teh časih protestirali. Spremljam razmere tudi po svetu 
in mislim, da smo jo pri nas za zdaj zelo dobro odnesli. Se-
veda pa to še ne pomeni konca epidemije. Virus je še med 
nami in bo z nami dokler ne bo na voljo ustrezno cepi-
vo, tako da ne razumem tega naglega sproščanja ukrepov. 
Mislim, da smo vsi skupaj nekakšni poskusni zajčki, in se 
bojim, da nam kmalu sledi nov val. 
• Koronakriza močno vpliva tudi na gospodarstvo. Se 
gospodarske razmere slabšajo tudi v vaši občini?
Natančnih podatkov o trenutni gospodarski situaciji in 
številu brezposelnih v občini za zdaj še nimamo, a brez 
dvoma situacija vpliva tudi na naše zaposlene ter obrtnike 
in podjetnike. Marsikdo je v tem času prikrajšan in se spo-
pada s težavami. Najkrajši konec pa bodo potegnili tisti, ki 
se ukvarjajo s turizmom. Lani smo imeli v občini skoraj 
sto tisoč nočitev, od tega so večino ustvarili tujci. Letos na 
tujce ne moremo računati. Če bo prišel nov val okužb, sem 
prepričan, da bo marsikateri penzion moral zapreti svoja 
vrata. Zato se bomo morali tudi v občini pripraviti na nove 
razmere in predvsem najti rešitev, da v naše kraje privabi-
mo domače goste. 
• Vaše županovanje že presega četrt stoletja. Je to za vas 
najtežje obdobje?
Marsikaj sem preživel v svojem političnem življenju in 
marsikdaj je bilo zelo stresno, ampak s tako silovitimi raz-
merami se še nisem srečal. Predvsem ob zavedanju, da so 
v igri človeška življenja in gospodarska prihodnost vseh 
nas, je odgovornost, ki jo nosimo, toliko večja. Ne skrbi 
me toliko zase kot pa za prihodnje generacije, naše otroke. 
Do njih moramo vsi skupaj čutiti največjo odgovornost in 
skrb.

ZAHVALA

Spoštovani,
nepričakovano smo pred dvema mesecema morali ko-
renito spremeniti svoje navade, omejiti gibanje in dru-
ženje z namenom, da zajezimo širjenje koronavirusa, 
ki povzroča bolezen COVID-19.

Ob tej priložnosti bi se želel iskreno zahvaliti:
Župnijski karitas Cerklje in prostovoljcem, ki ste v 
času razglašene epidemije nesebično pomagali social-
no ogroženim ter vsem ljudem, ki so v času izrednih 
razmer potrebovali pomoč,donatorjem: Agropromet, d. 
o. o, Ribogojnica Vodomec, d. o. o., Čebelarsko društvo 
Cerklje, Škofijska karitas Ljubljana, ECO-PRIM, Primož 

Hudobivnik, s. p., in vsem ostalim, ki ste z donacija-
mi pomagali ljudem v stiski, ter Gramoz-Konc, d. o. 
o., za donacijo zaščitnih mask za enkratno uporabo, 
poveljniku Občinskega štaba Civilne zaščite Marjanu 
Luskovcu ter vsem gasilcem, ki ste v času epidemije s 
svojim prostovoljnim delom pomagali preprečevati šir-
jenje epidemije.

Iskreno se zahvaljujem vsem vam, občankam in obča-
nom, ki ste v teh izrednih razmerah po svojih močeh 
pomagali sovaščanom, potrebnim pomoči, ter da ste s 
spoštovanjem ukrepov v času epidemije neizmerno pri-
pomogli k preprečevanju širjenja epidemije.

ISKRENA HVALA VSEM!
Franc Čebulj, župan
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Trenutno največji projekt obnove in izgradnje komunalne 
infrastrukture se zaključuje v Zalogu. Gradbena dela obsega-
jo obnovo fekalne in meteorne kanalizacije ter sekundarnih 
vodov s priključki, hkrati pa urejajo tudi preostalo cestno in-
frastrukturo z asfaltno prevleko, postavitvijo javne razsvet-
ljave in izgradnje pločnikov. V celoti bo v Zalogu zgrajene 2,8 
kilometra kanalizacije, investicija pa bo skupaj s preostalo 
infrastrukturo v naselju stala približno 2,5 milijona evrov.

UTRJUJEJO REČNE STRUGE

Spomladi so začeli tudi celovito obnovo vodne infrastruk-
ture v Velesovem. Projekt so po besedah župana Franca Če-
bulja skoraj tri leta usklajevali z Direkcijo za vode. Glavna 
investicija zajema utrjevanje struge Raguščice, ki jo doma-
čini poznajo pod imenom hudournik Trskovec. Poleg rečne 
struge v dolžini približno sedemsto metrov bodo uredili 
tudi mostove v vasi. »V zgornjem delu Velesovega bo enega 
treba zgraditi, druge pa bomo obnovili oziroma okrepili z 
betonsko oblogo,« je pojasnil župan. Poleg tega bodo v delu 
trase namestili pohodne kovinske mreže, ki bodo služile 
kot pločnik, saj je ponekod premalo prostora, da bi napra-
vili pravi hodnik za pešce.
Prav tako v vasi obnavljajo tudi vodovod in javno razsvet-
ljavo, asfaltirali pa bodo tudi več odsekov cest. Celotna in-
vesticija bo znašala okoli 450 tisoč evrov.
Vodno infrastrukturo obnavljajo tudi med Šmartnim in Gli-
njami. Med drugim bodo obnovili in razširili tudi most v 
Šmartnem. Celotna investicija bo znašala dvesto tisoč evrov.

ASFALTIRALI VEČ KILOMETROV CEST

V minulih tednih je potekalo tudi asfaltiranje približno šti-
rih kilometrov cest v Vrhovljah proti Jurčkovi Dobravi ozi-
roma Zalogu. Ob tem so učvrstili tudi strugo potoka Doblič, 
hkrati pa obnovili most v vasi Viševca. Celotna vrednost 
del znaša 550 tisočakov.

ZDRAVSTVENI DOM BO ODPRT JUNIJA

Počasi gre h koncu tudi urejanje okolice zdravstvenega doma. 
Po besedah cerkljanskega župana so na občinski upravi že 
pripravili dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovolje-
nja. Po pričakovanjih naj bi se zdravstveni dom odprl 15. ju-
nija. »Takoj v začetku še ne bodo polne vse ambulante, tako 
vsaj v prvih tednih še ne bo delovala ambulanta pediatrinje, 
pa tudi zobozdravnika še ne bomo imeli. V Zdravstvenem 
domu Kranj v prvem obdobju obljubljajo dva zdravnika dru-
žinske medicine, nato pa se bodo zapolnila tudi ostala mesta. 
Kot je znano, bo v zdravstvenem domu delovala tudi lekarna 
in po novem tudi ambulanta pulmologije,« je pojasnil Čebulj.
Delavci Arboretuma Volčji Potok so že zasadili cvetje in 
grmičevje v okolici nove stavbe, kot tudi ob bližnjem kroži-
šču v Cerkljah, ki ga od nedavnega krasi skulptura čebelje-
ga satja, ki ga je izdelal Milan Šinkovec. Na občinski upravi 
so ob tem še posebej hvaležni gasilcem, ki so ob zasajanju 
skoraj vsakodnevno zalivali cvetje. 

V občini potekajo različne investicije
Zaključuje se gradnja 2,5 milijona evrov vredne komunalne infrastrukture  
v Zalogu, medtem pa v občini poteka še utrjevanje rečnih strug, asfaltiranje  
cest, v Cerkljah pa se pripravljajo na odprtje zdravstvenega doma, ki bo 
predvidoma sredi junija.

Investicija v Zalogu zajema tudi gradnjo pločnikov.

Urejajo tudi okolico novega zdravstvenega doma, ki bo odprt  
15. junija.
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JANEZ KUHAR

V prvi projekt Zelene rešitve spadata lokaciji Cerklje na 
Gorenjskem in Češnjevek. Bistvo tega projekta je, da pozi-
tivno vpliva in doprinaša k skladnemu vzdržnemu razvo-
ju podeželskega prostora. Glavni namen projekta je prav 
aktivacija in razvoj degradiranih in opuščenih območij na 
podeželju. V primeru Cerkelj gre za reaktivacijo prostora po 
požaru, v Češnjevku pa bo svojo novo vlogo v prostoru in za 
občane dobila stara lokacija čistilne naprave. Projekt se v 
osemdesetih odstotkih sofinancira iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja. Pri tem projektu Občina 
Cerklje na Gorenjskem sodeluje tudi z regionalno razvojno 
agencijo BSC iz Kranja in z ostalimi gorenjskimi občinami 
z dvajsetimi odstotki. Igrala v tem projektu postavlja na 
javnem naročilu izbrano podjetje Lesnina MG oprema.
Drugi projekt, ki se prav tako v osemdesetih odstotkih 
sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, se imenuje Medgeneracijski centri, kamor spa-
data lokaciji Štefanja Gora in Lahovče. Dvajset odstotkov 
bo prispevala Občina Cerklje. Bistvo tega projekta je razvoj 
medgeneracijskih centrov in njihovih storitev z obogatitvi-
jo ponudbe občin izven regijskega središča. Tudi ta igrala 
bo postavilo na javnem naročilu izbrano podjetje Lesnina 
MG oprema. Igrišče v Adergasu pa je samostojen projekt 
Občine Cerklje na Gorenjskem in bo tudi zgrajen z lastnimi 
sredstvi občine. S tem projektom izboljšujejo dostopnost do 
otroških igral v naselju izven samega centra občine in tako 
omogočajo tudi bolj kakovostno bivanje občanom.

Kmalu pet novih  
otroških igrišč
Na območju občine trenutno postavljajo 
oziroma se izvajajo pripravljalna dela za 
nova otroška igrišča na petih lokacijah: 
Cerklje, Lahovče, Češnjevek, Štefanja 
Gora in Adergas.

Nekoliko spremenjeno podobo pa bodo v prihodnje dobile 
tudi Cerklje. Po tem, ko so središče Cerkelj že v lanskem letu 
celovito komunalno uredili, v naslednjih mesecih načrtu-
jejo še ozelenitev. V središču so tako že posekali platano in 
lipo, v prihodnje pa bodo skozi naselje nasadili javore. 

NOVE INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA IN ŠOLSTVA
V prvih dneh meseca maja bo izbrani izvajalec začel izgra-
dnjo kolesarskega poligona v vasi Dvorje, ki ga nekateri 
mladi že nestrpno pričakujejo. Občina je skupaj z regional-
no agencijo v Kranju – BSC Kranj in izbranim izvajalcem 
postavila štiri nova otroška igrišča, in sicer v vasi Cerklje 
ob župnišču, v vasi Češnjevek na mestu bivše čistilne na-
prave, v vasi Štefanja Gora ob gasilnem domu in v vasi 
Lahovče ob cerkvi. Z lastnimi sredstvi je občina postavila 
tudi otroško igrišče v vasi Adergas. Postavitev vseh igrišč z 
urejanjem okolice je v zaključni fazi. 
Izbran je izvajalec za menjavo tlaka v športni dvorani. Iz-
vedbo del – menjavo tlaka – bo občina začela v mesecu 
maju. Vrednost del znaša 125 tisoč evrov.
Ob novem vrtcu Murenčki bo nameščeno novo osebno 
dvigalo, ki bo omogočalo lažji transport hrane. Z novim 
dvigalom se bo olajšalo delo vsem zaposlenim v vrtcu. 

MRLIŠKE VEŽICE

Urejene mrliške vežice v Cerkljah so dokončane, ravno 
tako tudi vsa okolica ter pešpoti s hortikulturno uredi-
tvijo. 

V PRIHODNJIH MESECIH ZAČETEK OBNOVE  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
Pripravljajo pa se tudi na gradnjo in obnovo kanalizaci-
je, vodovoda in ostale spremljajoče infrastrukture v vaseh 
Pšata, Poženik in Šmartno. Gre za projekt v vrednosti 1,2 
milijona evrov. Na občinski upravi pojasnjujejo, da so za 
izgradnjo kanalizacije ter obnovo ostale komunalne infra-
strukture za vasi Pšata, Poženik in Šmartno prejeli osem 
ponudb. Ponudbe so še v fazi pregleda. Pričakuje se, da bo 
izbrani izvajalec dela začel v mesecu juniju. 
V sredini meseca maja pričakujejo prejem ponudb za iz-
gradnjo kanalizacije ter obnovo ostale komunalne infra-
strukture v vasi Pšenična Polica. 

KRVAVŠKI VODOVOD

Občina Cerklje na Gorenjskem je za do sedaj največji pro-
jekt v občini Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – 1. 
sklop (izgradnja krvavškega vodovoda) marca podpisala 
tri izvajalske pogodbe: z izvajalcem za izdelavo projektne 
dokumentacije in gradnje, izvajalcem za opravljanje nad-
zora ter izvajalcem za informiranje in obveščanje javno-
sti. Celotna investicija je vredna nekaj več kot 12 milijonov 
evrov. Sredstva za izvedbo celotnega projekta zagotavljajo 
Kohezijski sklad, sredstva iz državnega proračuna ter vse 
sodelujoče občine na projektu, torej Mestna občina Kranj, 
Občina Šenčur, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Ko-
menda in Občina Vodice. 
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Tako kot v nekaterih drugih občinah 
so se tudi v Cerkljah odločili, da za 
občane priskrbijo zaščitne maske, 
ki v času epidemije covida-19 nudijo 
primerno zaščito ob obisku trgovin, 
lekarn in drugih javnih prostorov. 
Maske so kupili od ljubljanskega pod-
jetja Spine Lifting po ceni tri evre na 
kos, vsako gospodinjstvo v občini pa 
je prejelo tri maske. Kot so nam po-
jasnili na občinski upravi, je pri izbiri 
mask pretehtalo to, da gre za pralne 
maske za večkratno uporabo s certi-
fikatom. Maske so sami pakirali na 
občinski upravi, prostovpljno pa so 
jih po domovih raznašali predstavni-
ki vaških skupnosti in del svetnikov 
koalicije. 

Zaščitne maske za vsako gospodinjstvo
Vsako gospodinjstvo v občini Cerklje je prejelo po tri pralne maske.

ALEŠ SENOŽETNIK

V času epidemije novega koronavirusa pomembno vlogo pri 
zagotavljanju varnosti na terenu igra Civilna zaščita (CZ), 
ki jo v Cerkljah sestavljajo večinoma gasilci. Kot nam je po-
vedal poveljnik občinskega štaba CZ Občine Cerklje Marjan 
Luskovec, je bila njihova prva naloga zagotoviti ustrezno za-
logo zaščitne opreme. To so v prvih tednih pridobili iz vseh 
razpoložljivih virov, deloma tudi iz regijskega skladišča CZ. 
»V prvih dneh je bilo še nekaj zmede, saj so si nekatera 
navodila s strani države sledila zelo hitro, kmalu pa so 
se stvari stabilizirale,« je povedal Luskovec. Člani CZ, ki jo 
sestavlja okoli sedemdeset gasilcev iz vseh gasilskih dru-
štev, so skupaj s policijo in medobčinskim redarstvom 
opravljali tudi uraden nadzor nad zadrževanjem ljudi na 
najbolj priljubljenih območjih. Kot pravi poveljnik, so po 
njegovih informacijah zgolj eno kršitev posredovali v od-

ločanje pristojnemu inšpektoratu, velika večina občanov 
pa tudi obiskovalcev, dokler se občinske meje niso zaprle, 
pa je priporočila in omejitve vzela resno in jih spoštovala.
S tem se strinja tudi Metod Kropar, poveljnik Gasilske zveze 
Cerklje, ki dodaja, da so ob sproščanju ukrepov tudi sami za-
čeli zmanjševati število gasilcev, ki so izvajali nadzor. Epi-
demija koronavirusa in ukrepi, ki so jih ob tem sprejemale 
vlada in pristojne institucije, pa so vplivali tudi na delo ga-
silcev v občini. »Zaradi epidemije smo morali tudi gasilci 
nekoliko prilagoditi svoje delovanje, tako zaradi svoje lastne 
varnosti kot tudi varnosti drugih. Na srečo pa večjih inter-
vencij v tem času vsaj za zdaj nismo imeli,« je še povedal 
Kropar. 
Ob tem, ko se prvi val epidemije umirja, pa oba sogovor-
nika dodajata še, da sta tako država kot tudi občina danes 
precej bolje pripravljeni na morebiten nov izbruh bolezni, 
ki bi utegnil še slediti.

Prva naloga zagotoviti zaščitna sredstva
Večjih kršitev omejitvenih ukrepov zaradi epidemije covida-19 v Cerkljah  
po opažanjih poveljnika Občinskega štaba Civilne zaščite Marjana Luskovca in 
poveljnika Gasilske zveze Cerklje Metoda Kroparja ni bilo.
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PRIMOŽ MOČNIK

Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje 
je od letošnjega januarja, kot smo že 
poročali, bogatejše za novo vozilo s 
cisterno AC 35/100. Ker smo načrto-
vali uradni prevzem in blagoslov vo-
zila ravno v teh dneh, ko smo zaradi 
pandemije omejeni samo na najbolj 
nujna opravila – gašenje požarov in 
redno vzdrževanje prostorov in opre-
me –, vozilo pa je velika pridobitev za 
celotno občino, je prav, da vam ga vsaj 
na tak način podrobneje predstavimo.

NOVO VOZILO ŽE V UPORABI

Najprej povejmo, da je vozilo že v ope-
rativni rabi, saj so vozniki in strojniki 
že v februarju opravili vsa predvidena 
izobraževanja za rokovanje z vozilom 
in njegovo opremo.
Novo gasilsko vozilo, ki je v prvi vrsti 
namenjeno zagotavljanju zadostne 
količine vode na požarišču, je zgrajeno 
na podvozju Scania G 460, s stalnim 
6x6 pogonom in avtomatiziranim me-
njalnikom. V kabini je prostor za voz-
nika in dva člana posadke. V nadgra-
dnji je med boksa za opremo vgrajen 

10.000-litrski rezervoar za vodo, ki je 
v zadnjem delu povezan s črpalko Ro-
senbauer NH 35. Nad njo je nameščen 
hitronapadalni navijak s 60 metri vi-
sokotlačne cevi z ročnikom. Na vozilu 
so nameščeni štirje izlivi za normalni 
tlak ter dodaten visokotlačni izliv za 
pralno napravo, ki je nameščena pod 
sprednjim odbijačem in je namenjena 
pranju in čiščenju cestišča. Na strehi 

se nahaja pnevmatski svetlobni stolp 
z LED-reflektorji visoke svetilnosti za 
razsvetljevanje okolice, poleg njega 
še dvodelna lestev, stikalne lestve in 
večji zaboj za orodje. Od ostale opre-
me, ki je v vozilu, pa omenimo še ele-
ktroagregat, električni izpihovalnik, 

dva izolirna dihalna aparata, potopno 
črpalko Nautilus, različne gasilnike, 
številne tlačne cevi različnih preme-
rov in razno orodje za gašenje in re-
ševanje.

NALOŽBA V POŽARNO VARNOST

O svoji novi pridobitvi lahko ob prvih 
uporabah in rokovanju z njo z zado-
voljstvom zapišemo, da smo skupaj s 

proizvajalcem zasnovali dober kon-
cept vozila, ki je hkrati naložba v po-
žarno varnost naše občine za prihod-
njih od dvajset do trideset let, tako na 
hribovitem območju kakor na indu-
strijsko-skladiščnem kompleksu ob 
letališču.
Sicer pa smo bili člani PGD Cerklje v 
tem čudnem času aktivirani na dve 
intervenciji gašenja ognja. Poleg tega 
smo sodelovali še pri razdeljevanju 
zaščitnih mask v Cerkljah in z zali-
vanjem poskrbeli, da suša ni uniči-
la novih nasadov zelenja v Cerkljah. 
Godbi Cerklje smo s svojim kombijem 
pomagali izvesti Prvomajsko budnico. 
V ponedeljek, 4. maja, na praznik na-
šega zavetnika sv. Florjana, smo se ob 
delni sprostitvi zaščitnih ukrepov ter 
ob upoštevanju vseh navodil udele-
žili svete maše in se spomnili pokoj-
nih kolegov ter prosili blagoslova pri 
našem delu. Ko se bodo razmere nor-
malizirale, pa vas bomo povabili na 
uraden prevzem in blagoslov novega 
vozila.

Blagoslov preprečila pandemija
PGD Cerklje je od začetka leta bogatejše za novo vozilo s cisterno, ki je že v 
uporabi. Uradni prevzem in blagoslov vozila pa je preprečila pandemija covida-19.

Novo vozilo je naložba v požarno varnost za prihodnjih nekaj desetletij / Foto: arhiv  
PGD Cerklje

»O svoji novi pridobitvi lahko ob prvih uporabah in rokovanju z 
njo z zadovoljstvom zapišemo, da smo skupaj s proizvajalcem 
zasnovali dober koncept vozila, ki je hkrati naložba v požarno 
varnost naše občine za prihodnjih od dvajset do trideset let, 
tako na hribovitem območju kakor na industrijsko-skladiščnem 
kompleksu ob letališču.«
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• Pouk od doma poteka že nekaj tednov. Katere so bile 
največje težave, s katerimi ste se soočali ob uvedbi?
Verjetno tako kot vse šole v Sloveniji smo se tudi pri nas 
najprej soočili z novo organizacijo dela. Vsi smo si morali 
prilagoditi svoj urnik dela, ki ni enak šolskemu urniku. 
Do sedaj smo se s starši, učenci in sodelavci srečevali vsak 
dan, kar se je čez noč spremenilo. Namesto preprostega 
sprehoda do sodelavca ali učenec do učitelja, kjer smo lah-
ko predstavili svoje težave in se o njih pogovorili, je bilo 
sedaj treba opraviti nekaj telefonskih klicev, izmenjati več 
e-poštnih sporočil ali izpeljati video pogovor. Tako učitelji 
kot tudi učenci in starši smo na začetku spoznavali in se 
učili novih orodij, ki nam pomagajo pri medsebojni komu-
nikaciji, podajanju snovi kot tudi preverjanju in ocenjeva-
nju znanja.
• Kako so se na nove razmere navadili učenci in učite-
lji?
Dana situacija je bila nova za vse. Pouk v šoli smo prekinili 
z mislijo, da bo trajalo le dva tedna. Nihče od nas ni imel 
v mislih tako dolgega obdobja. Pri učencih so se pojavile 
predvsem težave pri organizaciji dela in podajanju povra-
tne informacije učitelju. Učitelji pa so morali svoje delo 
prilagoditi tako, da učencem niso posredovali preveč ma-
teriala, da so učenci delo zmogli opraviti. V sedmih tednih 
(s sogovornikom smo se pogovarjali pred prvomajskimi 
prazniki, op. a.), kolikor že traja šolanje na daljavo, smo se 
na nove razmere v veliki meri že navadili, občasno pa nas 
kakšna stvar še preseneti.
• Ste imeli morda primer, da kakšen od učencev doma 
ni imel računalnika ali dostopa do interneta? Kako ste 
reševali takšne zagate?
Pouk na daljavo na naši šoli poteka že od prvega dne. Seve-
da smo tako kot vse slovenske šole naleteli tudi na nepri-
čakovane težave. Po prvem tednu smo začeli ugotavljati, 
da vsi učenci nimajo enakih možnosti za delo. Nekateri 
so se trudili samo s telefoni, drugi pa si sploh niso upali 
povedati, da računalnikov nimajo. Takim učencem smo 
posodili šolske računalnike, enega pa so podarili starši 
drugih učencev.
• V proces učenja so sedaj verjetno bolj vključeni tudi 
starši, še posebej pri mlajših učencih. Se zaradi tega kaj 
več obračajo na vas? Kaj so njihove največje skrbi, kako 
jim lahko pomagate?
Bolj kot samo posredovanje znanja nas je skrbelo, v ka-
kšnem položaju so se znašli naši učenci. Zavedali smo se, 

da vsi nimajo idealnih pogojev za učenje. Tudi starši so se 
znašli v nezavidljivem položaju, nekateri so ostali brez do-
hodka, drugi v tem kaotičnem trenutku opravljajo najbolj 
zahtevno delo ... In poleg vseh teh težav so morali nudi-
ti oporo še svojemu otroku, da je nadaljeval šolanje. To je 
zahtevna naloga!
Učitelji veliko časa in truda vložijo v pripravo gradiv, da bi 
učencem snov čim bolj približali, veliko učencev v prvi in 
drugi triadi brez staršev ne zmore. Učenci v tretji triadi pa 
se že znajo dobro organizirati in zdaj delo večinoma poteka 
brez težav. Razredničarke, razredniki in starši so dnevno 
na »vezi«, do mene pa občasno pride kakšen komentar 
glede izvedbe pouka, večinoma pa le pohvale za ves trud, ki 
ga učiteljice, učitelji vlagajo v pouk na daljavo. S poukom 
na daljavo so starši, kljub temu da učitelji pripravijo učno 
gradivo, prevzeli veliko odgovornost za (znanje) delo svojih 
otrok. Za dodatno pomoč učencem skrbijo učiteljice in uči-
telji podaljšanega bivanja ter šolska svetovalna služba, ki 
pomaga vsem učencem in staršem v stiski, če ti sporočijo, 
da potrebujejo pomoč. Tudi sedaj, ko bo na vrsti ocenjeva-
nje, bodo učitelji na voljo za individualno pomoč učencem 
in staršem.
• Nacionalnega preverjanja znanja letos ne bo. Kako ste 
sprejeli to novico in kaj to pomeni za vas?
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zelo dober kazal-
nik, kako uspešni so naši učenci v primerjavi z vrstniki v 
Sloveniji. Na podlagi analize rezultatov NPZ lahko šola da 
poudarek na tistih področjih, kjer dosežki niso dobri. Glede 
na trenutno situacijo se mi zdi prav, da so NPZ v letošnjem 

Upam, da se bomo iz tega tudi kaj naučili
Epidemija covida-19 je precej spremenila tudi vsakdan šolarjev ter njihovih 
staršev in učiteljev. Kako so se soočili z delom od doma, smo se pogovarjali  
z ravnateljem Osnovne šole Davorina Jenka Boštjanom Mohoričem.

Ravnatelj Boštjan Mohorič 
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UREJANJE VRTOV
Marko Andrej, s. p., Zgornji Brnik 125

Telefon: 04/25 22 701, GSM: 041/519 870

Načrtovanje in urejanje vrtov, parkov ...
 sejanje trave in polaganje travne ruše

 sajenje in obrezovanje grmičevja  
 strojno zračenje trate

 obrezovanje sadnega drevja 

GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog55,CerkljenaGorenjskem

75   LET

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

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

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

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

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

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC. JM
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letu odpovedali, saj bo učence čakalo ocenjevanje znanja 
v mesecu maju, ki je bilo prej razpotegnjeno skozi celotno 
ocenjevalno obdobje.
• Za zdaj kaže, da bodo učenci vendarle kmalu zopet 
prestopili prag šole. Ste pripravljeni?
Menim, da je trenutno najbolj pomembno to, da smo vsi 
zdravi. Ostale stvari bomo urejali po navodilih pristojnega 
ministrstva.
• Bi radi še kaj sporočili staršem, učencem in učiteljem?
Naj se na koncu zahvalim vsem učiteljem za njihovo skrb-
no in vestno pripravo pouka na daljavo, vsem staršem, ki 
sodelujejo s šolo in so v oporo svojim otrokom, ter vsem 
učencem za njihovo prizadevno delo. Vsi smo se znaš-
li v nezavidljivem položaju, ki ga nismo poznali, s kate-
rim nismo imeli izkušenj in ne vemo, kdaj in kako se bo 
končal. Predvsem pa upam, da se bomo iz dane situacije 
kaj naučili in bodo v ospredje zopet stopile vrednote, ki jih 
včasih potisnemo na stran, to so spoštovanje, medsebojna 
povezanost in solidarnost. Po vseh teh tednih pouka na 
daljavo si učenci želijo nazaj v šolo, med svoje sošolce.

IRENA ZAJEC

V četrtek, 12. marca, so otroci na DMC prihajali različno 
razpoloženi. Niso skakali od veselja, da ne bodo več šli v 
šolo. Tisto nedeljo bi moral biti prvi sestanek nekaj več kot 
sto animatorjev oratorija v Cerkljah, ki je bil prav tako od-
povedan. Maruša Žlebir in David Košnik, ki sta letos glav-
na voditelja oratorija, sta zapisala: »Korona naju je ujela 
v času intenzivnih priprav na prvi sestanek prostovoljcev 
cerkljanskega počitniškega tedna. Iznenada je bilo treba 
odpovedati vse prihajajoče sestanke in animatorski konec 
tedna, ki smo ga planirali konec aprila. Na dan prvega 
sestanka se je zdelo, kot da vsa leta izkušenj niso imela 
nikakršne zveze z nastalo situacijo. Kot da ne znava več 
ničesar. Morala sva ubrati novo pot, čisto drugačno od že 
uhojene, ki smo jo leta in leta prakticirali.«
Vsi smo se znašli v takšni situaciji. Pred nami ni bilo več 
širokih, rutinskih cest. Vsi smo bili prisiljeni v to, da smo 
ubirali nove, nič uhojene in markirane poti. Oratorijski 
animatorji gradijo skupnost s tedenskimi elektronskimi 
sporočili, snemajo in montirajo izvirne filmčke, ki jih ob-
javljajo na Youtubu in s pomočjo katerih se pripravljajo 
na jubilejni, 20. cerkljanski oratorij, ki je zaradi znanih 
razmer prestavljen na teden od 17. do 22. avgusta. Ani-
matorjem je uspelo ustvariti celo Oratorijski blog. Ko jih 
je korona ujela in vrgla iz tira, ko so se uhojene in široke 
ceste zaprle, bi lahko rekli, da ne morejo, da se ne da, da je 
nemogoče … Pa niso. Vsi smo na tem, da stojimo na mestu 
in čakamo, ali pa stopimo čez oviro na novo, neznano pot, 
po kateri pridemo do še lepših razgledov in veličastnejših 
vrhov.

Ovira je tudi pot

Maj 2020 / številka 2
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JANEZ KUHAR

Člani Društva likovnikov Cerklje, ki jih vodi mentorica in 
nova predsednica društva akademska slikarka Monika 
Slemc, so se sredi meseca marca znašli v osamitvi, kot ve-
čina državljanov Slovenije zaradi epidemije. Komaj je za-
čela z delom, se je pojavila epidemija, ki je cerkljanskim 
likovnikom prekrižala mnoge načrte. Nekaterim članom 
društva pa žilica vseeno ni dala miru. V aprilu je članica 
društva Marija Štern ustvarjala kolaž na temo pandemije. 
Na sliki se prepletajo izseki iz medijev z dogodki doma, kot 
je peka kruha in šivanje zaščitnih mask.
V aprilu in maju jih je mentorica Monika usmerja s sporoči-
li po elektronski pošti, podobno kot profesorji svoje učence, 
dijake in študente. Kot pravi tajnica društva Darinka Kralj, 
so v pomladnih mesecih člani Društva likovnikov Cerklje 
med drugim načrtovali razstavo slik na temo živali v Domu 
Taber v Šmartnem pri Cerkljah. S slikami velikonočnih mo-
tivov pa bi sodelovali na velikonočni razstavi v Cerkljah ter 
šli na ekskurzijo v Moderno galerijo v Ljubljano.
Društvo likovnikov Cerklje je bilo ustanovljeno leta 1999, v 
njem pa se družijo ljubitelji likovnega ustvarjanja iz Cer-
kelj in okolice. Njihova dejavnost je predvsem usmerjena v 

likovno izobraževanje in napredovanje članov, organizira-
jo tečaje, delavnice risanja, slikanja, kaligrafije in drugih 
načinov likovnega ustvarjanja. Društvo organizira samo-
stojne in skupinske razstave v galeriji Petrovčeve hiše in 
v župnijski dvorani v Cerkljah, občasno pa se predstavlja 
tudi izven občine.

Kolaž še ni dokončan, kot tudi ne pandemija
Pandemija covida-19 je prekrižala tudi načrte cerkljanskih likovnikov.

Marija Štern med ustvarjanjem kolaža na svojem domu  
/ Foto: Polonca Kocjančič

JANEZ KUHAR

Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas 
je letos v domači dvorani v Adergasu 
premierno uprizorila komedijo v petih 
dejanjih Ljudmile Novak Umetnik na 
poiskanju. Predstave v Adergasu ter na 
gostovanjih v Smledniku, Preddvoru in 
Šenčurju so pred epidemijo navdušile 
občinstvo, gostovanje v Cerkljah pa so 
morali zaradi epidemije prestaviti na 
mesec oktober. Predstavo v Adergasu si 
je ogledala tudi avtorica komedije Ljud-
mila Novak in bila navdušena ter polna 
pohval igralcem nad uprizoritvijo, še 
posebej pa nad režijo Silva Sirca, ki je v 
42 letih režiral že 145 predstav. 
V nedeljo, 8. marca, pa si je komedijo 
ogledala v dvorani Kulturnega doma 
v Šenčurju tudi selektorica festiva-
la Gorenjski komedijanti, gledališka 

pedagoginja, mentorica in režiserka 
Simona Zorc Ramovš, ki je podala 
oceno predstave s pohvalami, kriti-
ko in smernicami za delo dramske 
skupine. Zaradi epidemije so preki-
nili gostovanja po gorenjskih odrih in 
jih načrtujejo v jesenskem terminu.
Društvu je uspelo v tem letu do za-

četka epidemije organizirati tradicio-
nalni, 31. Pustni živ-žav za vse otroke 
in odrasle, ki so napolnili dvorano v 
Adergasu. V KUD Pod lipo Adergas pa 
se pripravljajo tudi na predstavitev 
knjige, ki bo zajemala osemdeset let 
delovanja KUD Pod lipo Adergas z nas-
lovom Srečanja pod lipo.

Navdušena tudi selektorica festivala
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TERAPEVTSKE IN  
REFLEKSNE MASAŽE

Marija Stele

 Upam, da ste v času karantene lahko poskrbeli za svoje zdrav-
je ter primerno fizično aktivnost. Ne glede na sproščanje 
ukrepov pa ne smete pozabiti na svoje telo, predvsem pa na 
čimprejšnje reševanje simptomov. 

Po več kot enem mesecu vas spet lahko povabim na tera-
pevtsko masažo. Skladno s priporočili sem poskrbela za vse 
preventivne in higienske ukrepe. Med masažo je obvezno no-
šenje zaščitne maske, prostor pa pred in za vsako stranko raz-
kužim. Zato je skrb glede varnosti masaže v tem času odveč.

Prav zaradi varnosti trenutno izvajam samo refleksno masažo 
stopal in masažo hrbta. Kljub omejenemu naboru terapev-
tskih masaž, ki jih trenutno izvajam, pa vam lahko z njimi po-
magam odpraviti številne simptome: 
	bolečine in otekline v rokah in nogah,
	bolečine v križu, kolkih in kolenih,
	bolečine v hrbtenici,
	glavobole,
	mravljinčenje v nogah,
	sindrom »nemirnih nog«,
	moteno koncentracijo.

Terapevtska masaža se je pokazala kot zelo učinkovita 
tudi pri: 
	posedanju vretenc,
	zdrsih medvretenčnih ploščic,
	degenerativnih stanjih hrbtenic (spondiloza, skolioza),
	odpravljanju nepravilne drže  slabe gibljivosti 
 v ledvenem delu,
	vnetju mehurja, inkontinenci in težavah s prostato,
	ginekoloških težavah (boleče menstruacije; neplodnost),
	ledvičnih težavah, 
	slabi prekrvavitvi telesa,
	odpravljanju strupenih snovi iz telesa
	ter kot pomoč pri oslabelem imunskem sistemu 
 (pogosti prehladi).

Več o masažah in njihovih pozitivnih učinkih najdete na 
prenovljeni spletni strani https://terapevtske-masaze.si/.

Za rezervacijo termina masaže ali dodatna vprašanja 
pa me pokličite na 070 832 042 ali mi pišite: 
marija@terapevtske-masaze.si. 

JANEZ KUHAR

Kamnito kužno stebrno znamenje izvira iz druge četrtine 
17. stoletja, iz leta 1645. Enake starosti naj bi bila tudi lipa, 
ob kateri stoji znamenje. Stoji na široki kamniti stopnici 
kvadratnega prereza s kapitelom. Steber se zožuje proti 
vrhu s kovinskim razpelom na zaključku. Na južni strani 
je dobro vidna letnica 1645, nad njo je osmerokotni obe-
lisk, ki spominja na gotsko tradicijo, z novejšim križem na 
vrhu. Nahaja se na vzhodnem robu Cerkelj ob ozki poljski 
poti, v bližini župnijske cerkve Marije Vnebovzete. Čeprav 
je oblika kužnega znamenja nenavadna, nas letnica 1645 
prepriča, da gre zares za kamniti spomin na bolezen, ki je 
tega leta morila tod okoli. V vaseh Spodnji Brnik in Vopo-
vlje so tistega leta imeli vsak dan do pet ljudi, ki so umrli 
za kugo. Zato so jih začeli pokopavati na novo pokopališče 
na Spodnjem Brniku, ob podružnični cerkvi sv. Simona in 
Juda Tadeja. Nekdaj je vodila mimo znamenja prometna 
cesta proti Pšenični Polici, Zalogu in naprej proti Kamniku. 
Odkar so cesto prestavili, znamenje sameva. 

Kužno znamenje  
v spomin in za zahvalo
Kužno znamenje so postavili v spomin 
na kugo, ki je tod morila v 17. stoletju.

Kužno znamenje ob lipi, ki naj bi bila posajena ob istem času  
/ Foto: Janez Kuhar
Maj 2020 / številka 2
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

 

                        KOSILNIC 
IN VRTNIH TRAKTORJEV

AKCIJA    
Prodaja vrtnih strojev različnih  

proizvajalcev, servis in  
popravilo vseh vrtnih strojev  

na naši lokaciji!
Izposoja prezračevalnika za travo. 

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, GSM: 064/19 14 22, E-pošta: info@agrotehnika.si

ALEŠ SENOŽETNIK

Od 4. maja dalje je ob upoštevanju vseh 
omejitev dovoljena udeležba pri mašah. 
Kot nam je povedal cerkljanski župnik 
Jernej Marenk, lahko župnijska cerkev 
v Cerkljah ob upoštevanju pravil varne 
razdalje sprejme več kot sto oseb, gle-
de na to, da omejitev ne velja za člane 
istega gospodinjstva, pa se število nav-
zočih lahko še poveča. »Prvo nedeljo po 
zaključku stroge karantene se je svetih 

maš udeležilo več ljudi, kot sem priča-
koval. Številni pa so iz previdnosti še 
ostali doma. Vrnili se bodo ob bolj sta-
bilnih razmerah,« dodaja Marenk, ki 
meni, da je trenutno obdobje, ko je virus 
med nami, ustreznega cepiva pa še ni, 
zelo pomembno. »Oblikujemo in ponot-
ranjamo varna ravnanja, ki ohranjajo 
življenja najbolj krhkih. Kje bolj pritiče 
pretanjen občutek za human odnos do 
ranljivih članov družbe, če ne v cerkvi?«
Cerkljanski župnik se sicer težko na-
vaja na vernike z maskami čez obraz, 
s katerimi sta težja tudi petje in moli-
tev, a kot pravi, z uvajanjem zaščitnih 
ukrepov ni bilo težav, tudi ljudje so jih 

Tudi  
v župniji se  
prilagajajo  
novim  
razmeram
O tem, kako je epidemija 
covida-19 spremenila 
življenje v cerkljanski 
župniji, smo se 
pogovarjali z župnikom 
Jernejem Marenkom.

Župnik Jernej Marenk

sprejeli in jih upoštevajo, težje pa jih 
je uveljavljati v podružnicah, kjer so 
cerkve majhne. Nekaj truda zahteva 
tudi razkuževanje površin.
V času, ko je veljala prepoved udeležbe 
vernikov pri mašah in se verniki niso 
mogli udeležiti niti obredov ob največ-
jem krščanskem prazniku, veliki noči, 
pa so župnijsko življenje v Cerkljah 
poskušali približati nekoliko drugače. 
»Skupnostno življenje Cerkve, ki se 
običajno dogaja v župnijskih občestvih, 
se je v času koronavirusa preselilo v 
domove vernikov. Družine so prazno-
vale tako, kot so si praznovanje prip-
ravile same,« nam je povedal Marenk, 
ki je s pevci in mojstri za prenos zvoka 
in slika poskrbel za prenos svetih maš 
iz župnijske cerkve preko župnijskega 
Youtube kanala, s čimer so župljanom 
ponudili možnost ohranjanja poveza-
nosti z domačo cerkvijo in skupnostjo.
Maja običajno potekajo tudi šmarnice, 
a jih letos zaradi izrednih razmer ni, a 
v župniji so se potrudili in jih pripra-
vili na spletu. »Župnija Cerklje in Dru-
štvo DMC Cerklje smo v sodelovanju 
z animatorji oratorija in družinami 
pripravili šmarnice, ki jim glede na 
število ogledov vsak dan sledi veliko 
število otrok,« pojasnjuje Marenk, ki 
se ob tem tudi zahvaljuje Anji in Este-
ri ter vsem, ki so se odzvali vabilu in 
oblikovali nekoliko drugačno zgod-
bo šmarnic. Letos sicer ob zaključku 
šmarnic ne bo nagradnega sladoleda 
za male in malo večje otroke, a tudi za 
to se bo gotovo še ponudila priložnost.
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PRIMOŽ MOČNIK 

Kljub temu, da nam predpisi v času pandemije korona vi-
rusa preprečujejo, da bi se zbirali na skupnih vajah in pri-
reditvah, smo se cerkljanski godbeniki odločili prvomajsko 
budnico izvesti na nekoliko drugačen – »korona način«. 
Najprej smo se odločili in vsak zase doma posneli korač-
nico Po Savci, po Dravci in nato zmontirali skupni posne-
tek ter ga objavili na Facebook strani Godbe Cerklje. Prav 
tam si lahko ogledate tudi krajši filmček, ki prikazuje naše 
budnice iz preteklih let. Prvega maja navsezgodaj zjutraj pa 
sta se dva naša člana z gasilskim kombijem PGD Cerklje, ki 
smo ga praznično opremili, popeljala po občini in s pred-
vajanjem koračnic marsikomu polepšala dan.
Godba Cerklje letos praznuje desetletnico delovanja. Pan-
demija je naše načrte v zvezi s proslavitvijo okrogle oble-

tnice postavila na glavo in srčno upamo, da bomo lahko 
čim prej spet prišli skupaj na vaje in potem med vas, ob-
čane, da vam v živo zaigramo. O vseh prihodnjih dogodkih 
vas bomo pravočasno obvestili.

Nekoliko drugačna 
budnica
Prvomajska budnica cerkljanskih 
godbenikov je tokrat zaradi epidemije 
koronavirusa potekala drugače.

Prvomajska budnica na »korona način« / Foto: Godba Cerklje

Občine imajo iz leta v leto več stroškov in manj sredstev. Cen-
tralizacija prazni podeželski prostor, mladi se izseljujejo v večja 
mesta ali celo v tujino. Povprečna starost občanov iz podežel-
skih občin se dviguje, kar viša izdatke.
Že lani smo v SDS predlagali dvig povprečnine občinam, ven-
dar smo bili s strani Šarčeve vlade, kljub rekordnemu proračunu, 
zavrnjeni. Decentralizacija pomeni več sredstev lokalnim skup-
nostim, kar dokazano pomeni hitrejši razvoj, lokalne skupnosti 
pa se morajo zavedati, da je prihodnost v sodelovanju in pove-
zovanju med občinami, kar zakonodaja že omogoča.  
Sedanja Vlada Republike Slovenije je pripravljena vlagati v 
lokalno samoupravo, zato je občinam zvišala povprečnino na 
623,96 EUR, kot je zapisano v koalicijski pogodbi.
Dvig povprečnin občinam bo imel multiplikativen pozitiven 
učinek na proračun RS in na gospodarstvo, občine pa bodo 
lahko dodaten denar vložile v razvoj in investicije ter normalno 
delovanje.
Janez Janša: "Z drugim protikorona paketom dvigamo tudi 
povprečnine za občine. Da je življenje v času koronavirusa 

potekalo normalno, je rezultat dobrega delovanja lokalne 
samouprave oz. pravilnih odločitev na občinskem nivoju. Žu-
panom in vsem vključenim v aktivnosti se iskreno zahvaljujem."

Več sredstev lokalnim skupnostim dokazano 
pomeni hitrejši razvoj
Smo končno na poti decentralizacije Slovenije.

Sl
ov

en
sk

a 
de

m
ok

ra
tsk

a 
str

an
ka

, T
rs

te
nj

ak
ov

a 
ul

ic
a 

8,
 L

ju
bl

ja
na



16 | POGOVOR

Maj 2020 / številka 2

ALEŠ SENOŽETNIK

• Vas je že od nekdaj zanimalo delo z lesom?
Po izobrazbi sem sicer veterinarski tehnik, tako da z mi-
zarstvom po tej plati nisem imel nobenega opravka. Tetin 
mož pa je bil tesar. Ko sem bil še »mulc«, star kakšnih 12 
let, naju je z bratom Nejcem vzel s seboj na delo. Takrat 
sem bil prvič na strehi in vse od takrat sem si želel biti na 
strehi, kadarkoli se je le dalo. Nato sem za nekaj let tesar-
stvo in mizarstvo postavil na stran, saj sem se kot džokej 
tekmoval s konji. A ko sem zrasel in postal pretežak za ta 
šport, sem se vrnil k obdelavi lesa. Po končani srednji šoli 
sem se sicer odločil za študij gozdarstva, a hitro spoznal, 
da to ni zame, in začel delati pri znanem lokalnem podje-
tju, takratnem Damahausu in nato pri Bauti, ter se na ta 
način vrnil k delu z lesom. Že nekaj let pa sem na svojem, z 
bratom, ki je izučen mizar, imava delavnico in precej pro-
jektov delava skupaj. Nejc ima namreč ogromno tehnične-
ga znanja, ki meni manjka, jaz pa oblikovalsko žilico, tako 
da nama skupaj uspe narediti tudi kaj bolj odštekanega.
• Od mizarstva in tesarstva do oblikovanja lesenih figur 
pa je vendarle več kot le korak. Kdaj ste začeli rezbariti?
Začelo se je bolj po naključju. Nekje smo delali hišo in de-
bata z lastnikom je nanesla na fante, ki jih gledamo na 
ameriških kabelskih televizijskih programih, kako v nekaj 
urah z motorno žago oblikujejo leseno skulpturo. Na glas 

sem razmišljal, da bi mi to verjetno dobro šlo, saj sem od 
nekdaj rad risal, pa tudi »motorko« sem obvladal. Beseda 
je dala besedo in dobil sem prvo »naročilo«, da izdelam 
konjsko glavo za darilo ob neki petdesetletnici. To je bila 
prava priložnost, da sem se sploh preizkusil v rezbarstvu, 
saj se brez takšne zunanje spodbude sam tega dela verje-
tno ne bi lotil. Čeprav se mi izdelek danes ne zdi najboljši, 
pa je bil za prvič povsem spodoben.
• Očitno so vaš talent prepoznali tudi v Zavodu Škrateljc. 
Kako je prišlo do sodelovanja pri tematskih parkih?
Še sam ne vem, kako sem padel v zgodbo s Krvavcem in 
Zavodom Škrateljc. Uroš Grilc (direktor zavoda, op. p.) je 
z mano navezal stik ravno v času, ko sem se ukvarjal z 
eno od skulptur, ki mu je bila takoj všeč, in me povabil k 
sodelovanju, poleg mene pa so pri ustvarjanju sodelovali 
tudi drugi mojstri rezbarjenja. Od takrat smo naredili že 
pet parkov. Prva je bila Pot pastirskih škratov na Krvavcu, 
nato pa so sledili podobni parki na Bevkah, v Polhovem 
Gradcu, na Vrhniki in na Šumberku pri Domžalah. Zgolj za 
te parke sem ustvaril okoli petdeset skulptur.
• Raje ustvarjate domišljijske like ali vas bolj privlačijo 
realistične upodobitve?
Oboje ima svoj čar. V primeru tematskih parkov sem dol-
žan slediti vnaprej pripravljenim ilustracijam. Odvisno od 
sloga ilustratorja nekaterim lažje sledim, drugim težje in 
je treba sprejemati več kompromisov. Ko pa gre za reali-
stične upodobitve, pa si seveda zavezan drugim »zakonito-
stim«. V primeru te noge (pokaže na realistično upodobi-
tev konjske noge, ki služi kot ena od štirih nog kuhinjske 
mize, za katero sediva v njegovi domači jedilnici, op. p.) pa 
je nujno poznavanje anatomije, konjske mišice so namreč 
realistično prikazane. Ker konje zelo dobro poznam, mi to 
ni predstavljalo velikega problema. 
Sicer pa je večina izdelkov, ki jih delam po naročilu, vezana 
na rok, zato sem najbolj zadovoljen, ko imam dovolj časa, 
da izdelek lahko v miru pripeljem do ravni, ki jo hočem 
doseči in ji tudi dam svoj pečat. Svojih izdelkov namreč 
nikoli ne zgladim popolnoma, ampak pustim, da so vidni 
sledovi ročnega orodja, zaradi česar je očitno, da gre za les, 
in ne kakšen drug material.
• Koliko časa zahteva izdelava ene skulpture?
Čas izdelave je precej odvisen od zahtevnosti, detajlov, pa 
seveda tudi od tega, koliko podobnih skulptur sem že nare-
dil. Če gre za nekaj novega, vzame seveda več časa. Ravno 
pred kratkim sem za tematski park na Vrhniki izdeloval 

Rezbarstvo je stvar smisla za oblikovanje
Matic Zakrajšek je rezbar iz Cerkelj, eden od tistih, ki so »zakrivili« lesene 
skulpture v petih tematskih parkih po Sloveniji, tudi tistih na Poti pastirskih 
škratov na Krvavcu. Poleg rezbarjenja pa uživa še v izdelavi izdelkov iz masivnega 
lesa »po starem«, uri se tudi v skodlarstvu.

Matic Zakrajšek v svoji delavnici / Foto: Aleš Senožetnik
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rimske vojščake, kjer je bilo zaradi ščita, ki ga držijo pred 
sabo, zelo težko z motorno žago obdelovati trup in noge. 
Na srečo imam precej orodja, s katerim lahko rešim tudi 
takšne zagate, pa tudi kilometrina pomaga. Danes precej 
bolj točno vem, koliko lesa lahko odrežem, da ne bo preveč. 
Vendarle gre za tehniko, kjer skulpturo oblikuješ z odvze-
manjem, ne dodajanjem. Če odrežeš preveč, poti nazaj ni.
• So vsi vaši izdelki iz enega kosa lesa?
Za zdaj sem iz več kosov naredil le kravo v naravni veli-
kosti na Krvavcu. Skoraj nemogoče je najti tako velik kos 
lesa, poleg tega je treba vse izrastke, kot so rogovi in noge, 
izrezati v smeri rasti lesa, sicer denimo noge ne morejo 
podpirati teže telesa. 
• Kje ste se učili rezbariti?
Mislim, da je rezbarjenje bolj stvar predstave in smisla za obli-
kovanje kot pa učenja. Seveda moraš obvladati delo z orodjem 
in poznati les, a glavno je, da v njem že takoj vidiš tisto, kar 
nameravaš narediti. Z vsakim izdelkom postajaš boljši. Moje 
vodilo, ki se ga držim tudi pri drugih izdelkih, je, da tisto, kar 
delaš, delaš na »orto« in se ne izgubiš v povprečju. Važno je, da 
izstopaš, da te ljudje opazijo. Tudi če delaš mize, lahko izsto-
paš, lahko narediš nekaj unikatnega, drugačnega. 
• Kako gledate na nove, umetne materiale, ki jih danes 
vse več uporabljajo mizarji?
Sam jih ne obvladam, ne znam delati z njimi. Razumem pa 
mizarje, ki jih uporabljajo, saj si danes težko privoščiš, da 
se boš z dletom in plohom ukvarjal cel dan, na drugi strani 
pa v Ikeji in raznih veleblagovnicah dobiš precej soliden iz-
delek za smešno nizko ceno. Za masivno mizo že kvaliteten 
hrastov les stane nekaj sto evrov in ob vsem dodatnem ma-
terialu ter tvojem delu cena hitro doseže 1500 ali dva tisoč 
evrov, česar si marsikdo ne more privoščiti. Takšno ceno bo 
plačal nekdo, ki si jo lahko privošči in tudi zna ceniti les in 
ročno delo ter razume, da les deluje in se v njem lahko poja-
vijo razpoke. Samo miza z Ikee ne bo počila, ker je v njej več 
plastike kot lesa. Ampak takšne mize nimaš želje pogladiti, 
ko pa je človek v stiku z lesom, si ga želi občutiti, dotikati.
• Zanima pa vas tudi skodlarstvo, ki je danes že skoraj 
pozabljena obrt.
Danes je le še nekaj mojstrov, ki znajo delati skodle, zato 
je to obrt, ki se počasi izgublja, in prav lahko se zgodi, da 

čez dvajset let tega nihče več ne bo znal. Srečo imam, da se 
skodlarstva lahko učim od Staneta Grilca, ki je pravi moj-
ster svoje obrti.
• A v skodlah ni veliko kreativnosti, kot denimo v rez-
barjenju.
Res je, da ni kreativnosti, je pa zato tradicija. Gre za neka-
kšno prvinsko obrt. Zame je to najlepša kritina na svetu. 
Če samo pomisliš, da kvalitetno narejena streha iz ma-
cesnovih skodel zdrži tudi sto let, na povprečni hiši pa kri-
tino zamenjaš po dvajsetih, tridesetih letih … Fascinantno 
je, kako kompleksno delo je to, pa čeprav se zdi enostavno 
na prvi pogled. A že izbira pravega lesa je cela znanost.
• Kakšen je odnos do te dediščine pri nas? Vas moti, da 
v planinah vidimo koče, ki so prekrite z deskami in po-
barvane? 
Mislim, da se ljudje vedno bolj zavedajo dediščine in je 
tudi skodlarstvo spet bolj cenjeno. Razumem lastnike 
koč, ki streho pokrijejo z deskami, saj so skodle precej 
dražje, zato pa bi morala morda tudi država pomagati s 
kakšno finančno spodbudo. Bolj pa me moti, da nekateri 
takšno streho nato še barvajo, morda celo s kakšnim sta-
rim oljem, ker mislijo, da bo potem les dlje zdržal. A s tem 
dosežeš le, da jo boš umazal, uničil kapnico in še nekoli-
ko pokvaril »razglednico« planine, ker streha ni več siva.
• Vas je od nekdaj zanimalo delo po starem, dediščina?
Zdi se mi fascinantno, kakšne stvari so nekdaj znali de-
lati z rokami in kakšen občutek za estetiko in detajle so 
imeli. Ko danes pogledaš razna kmetijska poslopja, vidiš, 
da tega skoraj ni več. Včasih je tesar vse orodje pripeljal s 
seboj na kolesu in z njim izdelal toplar, s katerim bi imel 
danes še štiriosni CNC težave.

Medved, ki je nastal pod rokami cerkljanskega rezbarja  
/ Foto: osebni arhiv Matica Zakrajška

Ena od stvaritev Matica Zakrajška / Foto: Peter Škrlep
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S čebelarstvom se je Jože začel aktivnejše ukvarjati pred 
tremi leti, ko je odšel v pokoj in se včlanil v Čebelarsko 
društvo (ČD) Cerklje, ki letos praznuje stoletnico delovanja. 
Čebelnjak je začel izdelovati lansko jesen, dokončal pa ga 
je letos spomladi. Izdelal ga je iz macesnovega lesa in ga 
površinsko ne bo pobarval, ker želi, da  macesnov les na-
ravno posivi. Ko je Jože postavil čebelnjak na vrtu, je bila 
njegova naslednja velika želja, poslikava panjskih končnic 
z ljudskimi motivi. Najbolj si je želel, da bi imel naslikana 
na panjskih končnicah tudi dva priznana slovenska čebe-
larja Petra Pavla Glavarja in Antona Janša. Pred čebelnja-
kom pa je že nasadil že sivko, kmalu pa bo tudi medovite 
rastline, okoli čebelnjaka pa je že posajenega veliko sadne-
ga drevja ter lipe, vrbe, javorja in breze. Pod lipo v bližini 
čebelnjaka, posajeno pred 55 leti, je postavil klopco z mizo 
za šestnajst oseb, ki jo je izdelal iz masivnega macesnove-
ga lesa, od koder lahko od blizu opazuje marljive delavke, 
čebele.
Čebelarstvo ima v občini Cerklje na Gorenjskem boga-
to tradicijo. Za čebelarjenje je Jožeta navdušil čebelarski 
mojster Zoran Kmetič iz Cerkljanske Dobrave. Letos ima 
Jože že pet panjev čebel, prostora v novem čebelnjaku pa je 
za osemnajst panjev. Kot pravi Jože »pri čebelah ni niko-
li dovolj znanja«. Omeniti velja, da je bil uspešen čebelar 
tudi Jožetov oče Maks, ki je imel štirideset čebeljih dru-
žin. Kljub mizarski obrti, je oče imel od leta 1949, ko se je 
poročil v Zalog, tudi čas za čebelarjenje. Sam je izdeloval 
tudi panje za čebele. Pri Ipavčevih, po domače Pr Slivarju, 
je doma čebelarstvo tradicija.

POSLIKALA JE PANJSKE KONČNICE ZA NOV ČEBELNJAK

Darinka Kralj je članica Društva likovnikov Cerklje, ki je 
bilo ustanovljeno pred 21 leti. Po upokojitvi pred dvajse-
timi  leti se je v Darinki Kralj, danes tajnici Društva li-
kovnikov Cerklje, prebudila želja po ustvarjanju na likov-
nem področju. Najprej je začela s poslikavanji panjskih 
končnic na domačem čebelnjaku, nato je naslikala nekaj 
tihožitij, ki so navdušili obiskovalce razstav. Njene samo-
stojne slikarske razstave so bile zelo odmevne. Obiskoval-
ce je navdušila   s kopijami originalov Ivane Kobilica kot 
so Kofetarica, Poletje, Portret, Tulipani in še nekaj drugih. 
Ker so ji slike dobro uspele, se ji je želja po učenju slikanja 
še povečala.
Kot pravi Darinka Kralj »Danes panjske končnice s svojimi 
motivi iz preteklosti nosijo veliko zgodovinsko in kultur-

no vrednost. Vsebina upodobitev na končnicah je čebelar-
ska, nabožna, poučna, pogosto pa tudi humoristična in 
satirična. Ta ljudska umetnost, ki je značilno slovenska, 
je nastala na Gorenjskem in Koroškem«. Letos Čebelarsko 
društvo Cerklje praznuje stoletnico, zato je Jože Ipavec z 
Zaloga  prosil  Darinko, da  poslika končnice za nov čebelj-
njak. Sedaj, ko je  gibanje omejeno zaradi koronavirusa, se 
je odločila, da jih poslika za nov čebeljnjak. Med njimi sta 
tudi panjski končnici z motivoma čebelarjev Antona Janša 
in Petra Pavla Glavarja.

Izdelal čebelnjak iz macesnovega lesa
Jože Ipavec iz Zaloga pri Cerkljah je izdelal slovenski čebelnjak iz macesnovega 
lesa, panjske končnice pa je poslikala članica Društva likovnikov Cerklje  
Darinka Kralj. 

Jože Ipavec in Darinka Kralj ob novem čebelnjaku / Foto: Janez Kuhar 

Motive panjskih končnjic je naslikala Darinka Kralj.
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Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

ALEŠ SENOŽETNIK

Zaščitne maske je v dneh, ko je bilo pomanjkanje največje, 
šival tudi Copek, pravijo krajani v Poženiku. Za Copkom tiči 
Saša Gerkman, ki je po tem, ko je ostala brez zaposlitve, 
rešitev našla v lastni šiviljski delavnici, v kateri šiva vse od 
cofka do copatka, na kar namiguje tudi njen logotip. Že od 
malih nog jo vleče med kroje in blago, rada šiva za otroke 
in odrasle, v minulih tednih pa se je posvečala predvsem 
zaščitnim maskam, ki so postale nujni spremljevalec vsa-
kogar ob obisku trgovine, lekarne ali drugih javnih pro-
storov.
Kako je zrasla ideja o širjenju mask? »Z nekaterimi sta-
novskimi kolegicami širom Slovenije smo se dogovorile za 
to dejanje, seveda vsaka v svojem domačem kraju. Nekaj 

blaga je bilo doma na zalogi, nekaj so ga darovali dobrot-
niki, nekaj pa je bilo dokupljenega. Na družabnih omrežjih 
smo objavile novico o šivanju mask v Copku iz Poženika in 
ta se je hitro širila. Več sto pralnih mask smo tako podarili 
različnim ljudem,« pravi Gerkmanova, ki je maske brez-
plačno delila med številne znance in prijatelje, sovaščane, 
pa tudi mnogim prebivalcem sosednjih krajev, ki se Copku 
zahvaljujejo za plemenito dejanje. 
Več o Copku in njegovem dobrodelnem projektu pa najdete 
tudi na njegovi spletni strani in družabnih omrežjih.

V Poženiku šivali  
zaščitne maske
Vsesplošno pomanjkanje zaščitnih  
mask je tudi lokalne podjetnike  
in posameznike spodbudilo k iskanju 
rešitve. 

Več sto zaščitnih mask so podarili v Copku. / Foto: Osebni arhiv 
Saše Gerkman
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV
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Domovi za starejše predstavljajo ene-
ga od največjih žarišč okužbe z novim 
koronavirusom tako pri nas kot tudi 
v tujini. Zato je ena glavna prioritet 
občine in zaposlenih v Domu Taber v 
Šmartnem, da preprečijo vnos okužbe 
med stanovalce in zaposlene.
Do zdaj jim to uspeva, saj doslej niso 
zabeležili nobene okužbe. Kot nam 
je povedala v. d. direktorice doma 
Martina Martinčič, so dom 6. marca 
zaprli za obiskovalce, teden kasneje 
pa je bil prepovedan tudi izstop sta-
novalcev iz doma. Vse aktivnosti v 
domu se izvajajo prilagojeno in bolj 
individualno, zaposleni si pred pri-
hodom na delo merijo telesno tem-
peraturo, pozorni pa morajo biti tudi 
na druge znake, ki bi lahko kazali na 
morebitno okužbo. 
V začetku aprila je v znak spodbude 
dom obiskal tudi predsednik republike 
Borut Pahor, stanovalci pa so mu pris-
luhnili z balkonov. »Zelo pomembno 
je, da veste, da niste sami. Vsi smo v 
mislih in drugače z vami. Slovenija je 
povezana,« je povedal Pahor in dodal, 
da nas trenutne razmere preizkušajo 
kot ljudi in skupnost, tudi sočutje, soli-
darnost, razumevanje in potrpežljivost 
so na veliki preizkušnji. To je bil tretji 
Pahorjev obisk v Domu Taber, po tem, 
ko se je udeležil odprtja doma decem-
bra 2015 in prisostvoval praznovanju 
stotega rojstnega dneva stanovalke 
Marije Lavrič.
V petek, 24. aprila, pa so zaposleni v 
več kot sedemdesetih domovih za sta-
rejše po Sloveniji za 15 minut zapustili 
prostore domov in na dvoriščih opo-
zorili odločevalce, » ... da imamo do-
volj njihove samovolje, neustreznih, 
nestrokovnih in nedoslednih navodil 
ter sistemske diskriminacije naših 
stanovalcev«. Protestu so se pridru-

žili tudi zaposleni v Tabru. »Vsako-
dnevno prejemamo različna navodi-
la z različnih strani – Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti, Ministrstva za zdravje, 
NIJZ, Zdravstvene in babiške zbornice 
..., ki jim je težko oz. celo nemogoče 
zadostiti. Najbolj pereče je to, da nas 
ne upoštevajo pri predlogu, da okuže-
ne stanovalce sprejmejo v bolnišnico. 
Vztrajajo pri tem, da delo v domu or-
ganiziramo v treh conah. Konkretno 
pri nas to pomeni, da smo morali 
stanovalce premestiti in izprazniti 
cel oddelek. Oddelek je tako prazen in 
tako rekoč čakamo na okužbo. Vse to 
ni sprejemljivo, tako z vidika naših 
stanovalcev kot tudi ne z vidika naše-
ga poslovanja. Praznih kapacitet eno-
stavno ne moremo imeti. Vse to nam 
daje občutek, da nas želijo spremeniti 
v poceni bolnišnice,« je o razlogih po-
vedala Martinčičeva. Podporo protestu 
je izkazala tudi lokalna skupnost na 
čelu z županom Francem Čebuljem.

Kot so poudarili v Skupnosti social-
nih zavodov Slovenije, kjer so pozvali 
k protestu, so domovi epidemijo pri-
čakali povsem zasedeni in kadrovsko 
podhranjeni, pri skrbi za preprečeva-
nje širjenja virusa pa so ostali prepuš-
čeni sami sebi. Med drugim so opozo-
rili, da je nedopustno, da se domovi 
spreminjajo v negovalne bolnišnice ter 
da bi morali stanovalce s covidom-19 
osamiti zunaj domov za starejše na 
zdravljenju v bolnišnicah. 
Dom je vrata za obiskovalce ponovno 
odprl 11. maja. Obiski so mogoči ob 
predhodnem telefonskem dogovoru 
na recepciji (telefonska številka: 04/20-
27-600) ali e-pošti: info@domtaber.si. 
Predhodni telefonski dogovor je mogoč 
vsak dan od ponedeljka do petka med 
9. in 10. uro ter med 12. in 14. uro.
Obiski bodo potekali po dogovoru od 
ponedeljka do petka med 10. in 11. 
uro ter med 14. in 16. uro. Obiski bodo 
trajali 15 minut in so omejeni na eno 
zdravo (odraslo) osebo.

Borut Pahor: Niste sami
V Domu Taber, ki ga je sredi aprila obiskal predsednik republike Borut Pahor, 
na srečo niso zabeležili nobene okužbe s covidom-19, nedavno pa so s protestom 
zaposlenih opozorili na zapostavljenost starejših.

Obisk predsednika republike Boruta Pahorja v Domu Taber / Foto: Gorazd Kavčič
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servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s. p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

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

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

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

Tel.:++386(0)42529130
Odprtovsakdanod7.do23.ure,občetrtkihod7.do12.ure.
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ROBERT ŠEBENIK,  
VIŠJI POLICIST – VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

Prijetni spomladanski dnevi, ki se nam prikazujejo na poti 
v vroče poletje, nam že od konca zime postavljajo trnovo 
pot. Nepričakovana dogajanja širom sveta so dodobra za-
ustavila naš vsakodnevni način življenja. Šele zdaj lahko 
resnično ocenimo, kako hitimo v našem vsakodnevnem 
življenju in kako malo časa si vzamemo za svoje bližnje 
in prijatelje. Pa vendar, tokrat je naše zdravje na prvem 
mestu. Dokler ga imamo, se tega ne zavedamo in vredno 
je vsega žrtvovanja. 
Naravi je »uspelo«, da se zazremo vase in razmislimo o vsem 
skupaj, hkrati pa dojamemo, kako močno smo v svetu, kaj 
šele državi, soodvisni drug od drugega. Policisti smo morali, 
skupaj z desetinami drugih poklicev, v službo in opraviti na-
loge. Vsak se je trudil na svoj način in vsak je dal delček sebe, 
za druge. Pretekli tedni so bili namreč dokaj težki tudi za nas, 
saj so se posamezniki poskušali, navkljub odloku vlade, giba-
ti na način, ki bi lahko škodoval ranljivim skupinam. V situ-
aciji, kjer smo se znašli vsi na »istem čolnu«, ni lahko pluti, 
saj je veliko različnih pogledov, razmišljanj in odgovorov. Pa 
vendar, mislim, da nam v večji meri uspeva skupni cilj, da se 
sprostijo poti in zaživimo v svojih radostih. 
Ker je bilo v preteklih tednih veliko omejitev, bo ob postop-
nem sproščanju ukrepov na cesti naenkrat veliko udeležen-
cev. Kolesarji, pešci, motoristi in vsi drugi se bomo morali 
v začetne poletne dni podati v zavedanju, da smo ranljivi 
in da moramo biti previdni in pozorni drug na drugega. Žal 
smo v tem času na območju Slovenije že beležili tragične 
dogodke, zato še enkrat apel na vse voznike: vozite previ-
dno, vozite počasi, bodite pozorni na druge udeležence in 
bodite strpni. Samo s skupnimi močmi in s pozornostjo do 
drugih lahko zmanjšamo ali preprečimo neljube dogodke, 
ki bi nas lahko zaznamovali za celo življenje.
Bodite srečni in prenašajte pozitivno energijo naprej, kajti 
vsaka dobra stvar se enkrat povrne. Ostanite zdravi …

Modri kotiček

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

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

MIRA GERKMAN

Tudi Dramsko skupino Pod stražo je koronavirus ujel sredi pol-
nega zamaha, sredi vaj in priprav na novo dramsko delo. Še 
prireditev za mame in očete ob materinskem dnevu ter obisk v 
Domu Taber smo morali odpovedati oziroma prestaviti na ka-
snejši čas. Da se stanje še kar nekaj časa ne bo vrnilo na stare 
tire, nam je čedalje bolj jasno. A obljubljamo, da se bomo po 
koncu epidemije potrudili in vas, dragi naši prijatelji in zvesti 
gledalci, čim prej spet razveselili z našimi prireditvami. Naj vam 
bo lepo kljub epidemiji in tem omejitvam in bodite zdravi!

Koronavirus in dramska skupina
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Peter se je rodil pred osemdesetimi 
leti na Ambrožu pod Krvavcem, na 
Ambružarjevi kmetiji, kot najstarejši 
od šestih otrok. V osnovno šolo je ho-
dil v Cerklje. Pozimi, ko je bilo veliko 
snega, se je v dolino spustil s smučmi 
skozi Stiško vas. Kot otrok je rad tek-
moval. Udeležil se je šolskih tekmo-
vanj, na katerih je vedno zmagal. Za 
pot iz šole v Cerkljah do doma na Am-
brožu je potreboval od dve do tri ure, 
hkrati pa je nosil tudi pošto za Krva-
vec. Spomni se tudi, ko je leta 1952 
padlo na Ambrožu štiri metre snega. 
Njegova življenjska pot je mozaik le-
pih in tudi manj lepih trenutkov. Že z 
osmimi leti je kosil travo na Ambro-
žu ter spravljal seno na gospodarsko 
poslopje. Bil je prvi in danes še edini 
živeči žičničar žičnice Krvavec, ki je 
začela obratovati 2. avgusta 1958. 

Obrtnik je že petdeset let, član Izvr-
šnega odbora Društva obrtnikov pa 
od leta 1972. Obrt so za očetom Petrom 
nadaljevali njegovi otroci in vnukinje. 
Sin Peter izdeluje okovje za skakalne 
smuči Slatnar. Peter je tudi član Ob-
močnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo. Med osamosvojitveno 
vojno leta 1991 je imel v svojem objek-
tu tajno skladišče orožja in streliva.
Z ženo Marijo sta poročena 56 let. V 
zakonu so se jima rodili trije otroci. 
Imata tri vnuke in tri vnukinje. Z ženo 
sta vesela, da so njuni otroci zdravi in 
pridni. Marija je bila zaradi Petrovih 
hobijev velikokrat sama doma in skr-
bela, da delo v delavnici ni trpelo, kajti 
pri hiši je držala tri vogale, pravi Peter.
Slavljenca so obiskali in mu voščili 
lovski prijatelji, sosedje, člani Društva 
upokojencev Cerklje in številni prijate-
lji. Voščit so mu prišli tudi smučarski 
učitelji. Izpita za gorskega reševalca 

in učitelja smučanja je Peter naredil 
1958. Leta. Bil je med ustanovitelji Lo-
vske družine Cerklje ter štirideset let 
pomočnik lovstva v državnem lovišču 
Kozorog Kamnik, Fazanerija Cerklje. V 
lovske vrste je vstopil 1957. leta, lovca 
sta bila že njegov oče Anton in stari oče 
Nace, član Lovske družine Udin boršt 
pa je od leta 1981. Največja lovska tro-
feja je medved iz leta 1973, ki ga je Peter 
uplenil v kočevskih gozdovih, od leta 
1968 pa se udeležuje lovskih tekmovanj 
v streljanju na glinaste golobe, tarčo 
srnjaka in bežečega merjasca. Večkrat 
je bil državni prvak v streljanju na gli-
naste golobe in tarčo srnjaka. Medalj 
s tekmovanj ima Peter v vitrini 12 ki-
logramov, pokalov pa več kot sto! Se-
daj kolajn ne šteje več, za ugotavljanje 
evidence pa uporablja kar tehtnico. V 
letih 1954 do 1958 je celo Peter tekmoval 
v alpskih disciplinah, od 1968 do 2005 
pa je vodil tudi smučarske tečaje za šo-
loobvezne otroke, kot tudi za odrasle. 
Kot pravi, mu zdravje kar dobro služi, 
edino za branje uporablja očala. Rad 
prebira časopise, med njimi Gorenjski 
glas in Slovenske novice, rad pa rešuje 
tudi križanke.

Osemdeset let prvega žičničarja
V Cerkljah na Gorenjskem je v nedeljo, 23. februarja, praznoval osemdeseti rojstni  
dan Peter Slatnar, obrtnik, učitelj smučanja, gorski reševalec in lovec, ki je  
bil uspešen na številnih lovskih tekmovanjih ter je danes še edini živeči žičničar 
prve žičnice Krvavec.

Peter Slatnar / Foto: Janez Kuhar

-10% -15% -20% -25%

-35%

2+ let
3+ let

4+ let
5+ let

-30%

6+ let
7+ let

PRI N
AS POPUSTI N

ARAŠČAJO
 Z LETI.

KONCESIONAR

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2019!



Maj  2020 / številka 2

PRAVNI NASVET |  23 

TRGOVINAZAVTODELI
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Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030

BimLine
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Boljši servis. Boljše storitve.

Tel.: 041 355 899  www.bim-line.si
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ODGOVARJA ODVETNICA BETKA VREČEK MOČNIK

Bralec sporoča, da se zanima za odkup terjatve, in si-
cer bi od prijatelja prevzel oziroma odkupil terjatev, ki 
jo ima prijatelj do nekega svojega dolžnika. Prijatelj je 
svojemu znancu namreč prodal avto, kupnine pa ni do-
bil plačane. Prijatelj je kupca vozila tožil in sodišče je 
odločilo, da mu mora kupec plačati kupnino. Prijatelj je 
že v letih in se z izterjavo dolga ne more in ne želi več 
ukvarjati. Bralca zanima, kako naj ravna po tem, ko ter-
jatev odkupi. Kako naj se loti izterjave, glede na to, da se 
sodba sodišča glasi na ime njegovega prijatelja, in ne na 
ime bralca?
Izterjava dolga je možna tudi v primeru, če se terjatev ne 
glasi na ime upnika. Sodišče namreč dovoli izvršbo tudi 
na predlog nekoga, ki v izvršilnem naslovu ni označen kot 
upnik, če v predlogu za izvršbo določno označi javno ali 
po zakonu overjeno listino, s katero lahko dokaže, da je 
bila terjatev prenesena ali je na drug način prešla nanj. 
Podlago za to daje 1. odst. 24. člena Zakona o izvršbi in za-
varovanju (v nadaljevanju: ZIZ).
Iz vprašanja bralca je razbrati, da bralec razpolaga s so-
dno odločbo, v kateri je sodišče odločilo, da mora kupec 
plačati kupnino za vozilo bralčevemu prijatelju, to je pro-
dajalcu vozila. Takšna sodna odločba predstavlja izvršni 
naslov, na podlagi katerega lahko vložimo predlog za iz-
vršbo. 
Prvi korak, ki ga mora bralec napraviti, je, da to terjatev 
odkupi oz. prenese na svoje ime. To prodajalec vozila in 
bralec storita tako, da sestavita pogodbo o prenosu terjat-
ve (cesija). Ta je lahko odplačna ali neodplačna, soglasje 
dolžnika pa za veljaven odstop terjatve ni potrebno (razen 
če se nista dolžnik in upnik prej drugače dogovorila). Ker 
1. odst. 24. člena ZIZ zahteva, da se prenos terjatve izkaže 
z javno ali po zakonu overjeno listino, je nujno potrebno, 
da odstopnik terjatve (prodajalec vozila) svoj podpis na po-
godbi o prenosu terjatve overi pri notarju. 
Bralec mora nato proti dolžniku vložiti predlog za izvršbo, 
v katerem kot upnika označi sebe, istočasno pa mora v 
predlogu za izvršbo izkazati, da je terjatev od bivšega up-
nika (prodajalca vozila) prešla nanj (novega upnika). To 
izkaže tako, da v predlogu za izvršbo navede, da je terjatev 
od bivšega upnika prešla nanj, predlogu za izvršbo pa pri-
loži pogodbo o prenosu terjatve, na kateri je podpis odstop-
nika terjatve notarsko overjen.
Na podlagi navedenega novi upnik predlaga, naj sodišče 
na podlagi 1. odst. 24. člena ZIZ dovoli izvršbo in izda sklep 
o izvršbi, v katerem bo kot upnik označen novi upnik, to 
je bralec. Izvršba nato poteka naprej kot vsak običajni iz-
vršilni postopek.

Prehod terjatve ali  
obveznosti
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Eden zadnjih dogodkov, ki smo jim bili priča v Cerkljah pred 
razglasitvijo epidemije covida-19, je bila pustna povorka, ki je 
skozi središče Cerkelj potekala v soboto, 22. februarja. Orga-
nizatorji, Društvo Godlarjev iz Šenčurja, je tudi tokrat poskr-
belo za vse generacije. Niso manjkale maske, ki odslikavajo 
aktualno družbeno-politično dogajanje v Sloveniji, ki so se 
jim nasmejali predvsem odrasli in po katerih Godlarji slovijo 
daleč naokoli, skozi Cerklje pa so se sprehodili tudi klovni in 
risani junaki, ki so očarali predvsem najmlajše. Vseh skupaj 
pa ravnodušnih niso pustili niti znameniti ptujski kurenti, 
ki so se prav tako udeležili povorke. Številni obiskovalci, ki 

so se zbrali pred Osnovno šolo Davorina Jenka, kjer je maske 
pozdravljal podokničar Franc Pestotnik, so tako lahko vide-
li ladjo gusarjev pa pirate s Karibov, Čebelico Maja, strašlji-
vo družino Addamsovih, kip svobode v podobi ameriškega 
predsednika Donalda Trumpa, manjkala nista niti Zmago 
Jelinčič in Monika. Po Cerkljah je zapeljal tudi Šenčurvaj, ki je 
najmlajše popeljal naokoli, da so lahko tudi sami pomahali 
obiskovalcem in predstavili svoje pustne oprave.

Pustno rajanje  
v Cerkljah
Pustne šeme so konec februarja tudi  
v Cerkljah odganjale zimo, povorko  
pa so pospremili številni gledalci.

Pustno povorko so pripravili šenčurski Godlarji.

Precej pustnih šem je bilo tudi med gledalci. Kurenti nikogar ne pustijo ravnodušnega.

Manjkali niso niti risani junaki.

Znamenita junaka risanke A je to!

Maj 2020 / številka 2
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Društvo, ki je imelo lani ob ustanovitvi 110 članic, jih danes 
šteje že 140. Poimenovale so ga v Gorenjski nagelj, ta prele-
pi cvet pa je krasil tudi oder v šenčurski dvorani. Društvo 
združuje občanke iz občin Cerklje in Šenčur, ki so bile do 
lanskega leta del kranjskega društva kmečkih žena.
Zbrane je v polni dvorani v Šenčurju nagovorila predse-
dnica Andreja Bogataj. Kot je poudarila, je namen društva 
druženje, prostovoljno povezovanje kmečkih žena in de-
klet s ciljem, da skrbi za oživljanje tradicionalnih vrednot, 
ki temeljijo na spoštovanju družine, doma in narave, ter 
da v sodelovanju s kmetijsko-svetovalno službo skrbi za iz-
boljšanje strokovne izobraženosti kmečkih gospodinj v ob-
liki tečajev, z ohranjanjem ljudskega izročila, starih jedi in 
običajev, predavanj in ekskurzij. Kot je še povedala Bogata-
jeva, je bil razlog za ustanovitev društva lažje delovanje in 
uveljavljanje dela. Zahvalila se je vsem sponzorjem, ki so 
pomagali pri izvedbi programov, kot tudi občinama Šen-
čur in Cerklje. Članice so potrdile program dela za letošnje 
leto. V januarju so pripravile dve kulinarični delavnici v 
Dvoru Jezeršek na Zgornjem Brniku, v februarju predava-
nje o demenci, v začetku marca pa strokovno predavanje 
Miše Pušenjak z naslovom Proč s škodljivci na vrtu. 
V prihodnje bodo sodelovali na prireditvah v Šenčurju in 
Cerkljah. Septembra pripravljajo kulinarične delavnice, 
oktobra bodo sodelovale na računalniških delavnicah ter 

Uspešno delo društva Gorenjski nagelj
V Domu krajanov v Šenčurju so imele v sredo, 4. marca, članice Društva kmečkih 
in podeželskih žena Cerklje - Šenčur drugi redni občni zbor. 

Priznanje za 40-letno delo v Društvu kmečkih žena Kranj in danes 
v Društvu Gorenjski nagelj je iz rok predsednice društva Andreje 
Bogataj prejela Anica Gašpirc.

www.pogrebnik.si

decembra na Miklavževem sejmu in na razstavi jaslic v 
Petrovčevi hiši v Cerkljah. 
Posebno zahvalo so podelili Anici Gašpirc za 40-letno delo 
v društvu Kmečkih žena in Društvu Gorenjski nagelj. Pri-
znanje ji je izročila predsednica Andreja Bogataj. Prisotne 
so nagovorili in jim zaželeli uspešno delo v prihodnje šte-
vilni gostje, med njimi župan Občine Cerklje na Gorenj-
skem Franc Čebulj, župan Šenčurja Ciril Kozjek, direktor 
Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj Mitja Kadoič in Ivan 
Tičar, predsednik sveta kranjske območne enote Kmetij-
sko-gozdarske zbornice Slovenije, in predstavnica Zveze 
kmetic Slovenije Cirila Gregorc. Pripravili so tudi zabavni 
program, v katerem so nastopili mladi izvajalci Samo in 
Urban Rezar Frantar, Neja Bohinc, Nika Bogataj Golc, citrar 
Zvone Horvat, pevke ženskega pevskega zbora Regine in s 
skečem Ivan Kropivnik in Matija Koritnik.
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Konec februarja je na Krvavcu potekala tekma evropske-
ga pokala v alpskem smučanju za ženske, ki je na odlič-
no pripravljeni progi gostila tekmovalke iz 18 držav, tudi 
najboljše Slovenke. Po prvi tekmi je na najvišjo stopničko 
stopila Francozinja Doriane Escane, druga je bila Slovenka 
Ana Bucik, ki je za zmagovalko zaostala 29 stotink, tretja 
pa Italijanka Luisa Matilde Maria Bertani. Naša najboljša 

smučarka v minuli sezoni Meta Hrovat je bila na koncu še-
sta z zaostankom šestih desetink. Drugo tekmo so morali 
organizatorji zaradi močnega vetra odpovedati.
Gledalci so si tekme lahko ogledali brezplačno, na Krvavcu 
pa so poskrbeli tudi za kulinaričen program in zabavo. 
Glavni partner in podpornik dogodka, ki so ga pod okriljem 
Smučarske zveze Slovenije organizirali člani ASK Triglav 
Kranj, je bila Občina Cerklje, ki je projekt tudi finančno 
podprla. 

Smučarski spektakel na Krvavcu
Po več letih odsotnosti se je na Krvavec vrnil evropski pokal v alpskem smučanju 
za ženske. Organizatorji so uspešno izpeljali eno tekmo, drugo pa je odpihnil 
močan veter.

Čudovita kulisa na Krvavcu Tekmovalke so se pomerile na odlično pripravljeni progi.  

Zbralo se je tudi precej navijačev. Najboljše tri / Foto: Urban Meglič
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Kljub temu da se je tekmovalna se-
zona predčasno zaključila, pa v No-
gometnem klubu Velesovo Cerklje z 
optimizmom zremo v prihodnost. 
Temelji kluba so postali trdni, v našo 
nogometno šolo se vključuje vse več 
otrok, rezultati ekip pa so presegli vsa 
naša pričakovanja. V zimskih mese-
cih, še pred izbruhom virusa, so vse 
naše mlajše selekcije več kot uspešno 
nastopale na številnih turnirjih po ce-
lotni Sloveniji in sosednji Avstriji, kjer 
so kot po tekočem traku posegali po 
najvišjih mestih in se domov vračali 
z zasluženimi priznanji.
Glede na to, da se je tekmovalna se-
zona že zaključila, lahko naredimo 
kratek povzetek. Zelo nas veseli dej-
stvo, da nogomet v naši občini zopet 
dobiva veljavo. Jeseni nas je vse pozi-
tivno presenetil nepričakovano velik 
vpis otrok v našo nogometno šolo, za 
katero skrbi odlična trenerska ekipa. 
Poleg vseh mlajših selekcij je treba 
pohvaliti tudi našo člansko ekipo, s 
katero je naša nogometna družina zo-
pet postala največji športni kolektiv v 
občini Cerklje. Trenutno je v vadbo v 
klubu vključenih več kot 150 nogome-

tašev, s katerimi dela ekipa devetih 
trenerjev. Sistematično in kvalitetno 
delo se pozna tudi na rezultatih, tako 
da so vse selekcije na tekmovanjih v 
svojih starostnih kategorijah posegale 
po najvišjih mestih in se popolnoma 
enakovredno borile z ekipami iz več-
jih klubov. Zelo smo ponosni tudi na 
organizacijo enega največjih otroških 
dvoranskih turnirjev v Sloveniji, ki 
smo ga organizirali v mesecu januar-
ju in na katerem smo v Cerkljah gosti-
li sto ekip iz celotne Slovenije.  
Omeniti pa je treba tudi odlične pogo-
je za delo, ki jih imamo in ki se nam 
obetajo tudi v prihodnje, kajti z novim 
nogometnim balonom in preurejenim 
pomožnim igriščem, na katero se bo 
položila umetna trava, Nogometni cen-
ter Velesovo postaja eden od najmoder-
nejših centrov na Gorenjskem. Tukaj 
gre zagotovo velika zahvala naši obči-
ni, ki nam te odlične pogoje omogoča 
in razume potrebo po dodatnih povr-
šinah za treninge. Preureditev pomo-
žnega igrišča je pomembna predvsem 
iz vidika, da bodo s tem vse naše selek-
cije imele možnost vadbe na zunanjih 

površinah preko celotnega leta. To pa 
bo ključni dejavnik, ki bo zelo pomem-
ben tudi zaradi preventivnih ukrepov 
glede preprečevanja širjenja virusa. Ti 
ukrepi bodo zagotovo zelo vplivali tudi 
na delovanje vseh športnih društev in 
klubov. V okviru varovanja zdravja v 
prihajajočih mesecih vidimo prednost 
nogometa pred ekipnimi dvoranskimi 
športi predvsem v tem, da nam bo naš 
nogometni center omogočal, da bomo 
lahko imeli vadbo organizirano na zu-
nanjih športnih površinah. Ker se bodo 
nogometni treningi lahko odvijali na 
prostem, bodo ravno zaradi tega sodili 
med varnejše in bolj zaželene možnos-
ti za vadbo otrok. 
Zato že sedaj vabimo vse otroke, ki jih 
zanima nogometna žoga in ki si želijo 
prosti čas preživeti v družbi vrstnikov, 
da se nam v prihodnjih mesecih prid-
ružijo na treningih v našem nogo-
metnem centru v Velesovem. Obljub-
ljamo veliko zabave na nogometnem 
igrišču, nove dogodivščine, tekmova-
nja proti vrstnikom iz drugih klubov, 
predvsem pa aktivno preživljanje pro-
stega časa z žogo na svežem zraku.

Z optimizmom v prihodnost
Koronavirus, ki je prizadel celotno Slovenijo, se je dotaknil tudi športa in ustavil 
vse dejavnosti v nogometnem centru v Velesovem.

Selekcija U8 s trenerjem Lukom na turnirju v Komendi / Foto: NK Velesovo Cerklje

Zelo nas veseli dejstvo, da 
nogomet v naši občini zopet 
dobiva veljavo. Jeseni nas 
je vse pozitivno presenetil 
nepričakovano velik vpis otrok 
v našo nogometno šolo, za 
katero skrbi odlična trenerska 
ekipa. Poleg vseh mlajših 
selekcij je treba pohvaliti tudi 
našo člansko ekipo, s katero 
je naša nogometna družina 
zopet postala največji športni 
kolektiv v občini Cerklje. 
Maj 2020 / številka 2
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V šestih kategorijah je nastopilo 54 tekmovalk in tekmo-
valcev, ekipe pa so bile tričlanske. Pokale in medalje sta 
v hotelu Krvavec podeljevala predsednik društva Vlado 
Ahčin in priznani kovaški mojster Janez Globočnik. V 
vseh kategorijah so prvi trije dobili medalje, pri obrato-
valnicah in vaških skupnostih pa še pokale. Veleslalom-
sko tekmo je odprl Janez Janša, lastnik smučišča Krva-
vec, ki je tudi pozdravil vse udeležence na podelitvi in 
poudaril pomen druženja in medsebojnega sodelovanja.  
Po besedah predsednika društva Vlada Ahčina se obrtniki 
še vedno radi udeležujejo tekmovanja, katerega namen 
je sprostitev, druženje in nabiranje novih moči. »Pred 
nekaj leti smo uvedli novo kategorijo vaških skupnosti, 
in kot kaže, se je lepo prijela, saj je letos tekmovalo se-
dem vaških skupnosti. Letos smo želeli tekmovanje raz-
širiti še na gasilce z novo kategorijo – najhitrejši gasilec/
ka v občini Cerklje, pa se je veleslalom datumsko pokri-
val z gasilskim tekmovanjem v Cerkljah, zato upamo na 
boljšo udeležbo v prihodnje,« je še povedal predsednik 
Društva obrtnikov in podjetnikov Cerklje Vlado Ahčin.  
Ekipno je bilo najuspešnejše podjetje Meteor iz Cerkelj, 
drugo mesto je osvojila ekipa podjetja Gorenc s Spodnjega 
Brnika, tretja pa je bila ekipa Vargro iz Poženika. V skupini 
do 15. leta starosti je bila med deklicami najboljša Amalija 
Stare, med dečki do 15. leta Aljaž Remic, med ženskami do 
štiridesetega leta starosti je zmagala Izabela Stare in med 
moškimi do štiridesetega leta starosti Matej Remic. Med 

starejšimi od štirideset let sta bila najboljša Maja Hudo-
bivnik in Damjan Žvelc. Najboljši trije v vsaki kategoriji so 
prejeli medalje, najboljše tri obratovalnice pa tudi pokale. 
Četrtič so na tekmovanju nastopile tudi ekipe vaške skup-
nosti, med osmimi je zmagala vaška skupnost iz Poženika 
pred Šmartnim in Dvorjami.

Smučarsko druženje 
podjetnikov 
Društvo obrtnikov in podjetnikov 
Cerklje je konec februarja na Krvavcu 
organiziralo 18. Prvenstvo v veleslalomu 
za podjetnike in njihove družinske  
člane ter zaposlene.

Na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju bi morala biti 1. maja tri-
indvajseta podelitev priznanj in nagrad pohodnikom, ki so se 
v enem letu največkrat povzpeli na Štefanjo goro, kamor sicer 
vodijo označene pešpoti iz Adergasa, Olševka, Češnjevka, Dvo-
rij, Grada, Možjance in Velesovega. Žal pa je epidemija prekinila 
tudi vse obiske prijateljev Štefanje gore. V vpisni knjigi So tako 
do 15. marca zabeležili 16.200 vpisov. Kar dvanajst pohodnikov 
je bilo na Štefanji gori več kot tristokrat, vsi pohodniki pa bodo 
posamično ob ponovnem obisku Kmečkega turizma poleg majic 
in medalj prejeli tudi pokale. Več kot tristokrat so bili na Štefanji 
gori Bojan Bajželj iz Šenčurja, Boris Bučar iz Srednje vasi, Ančka 
in Feliks Grkman s Klanca pri Komendi, Peter Kavran iz Aderga-
sa, Marjan Koglar iz Cerkelj, Viktor Pungartnik iz Adergasa, Su-
zana Umnik iz Šenčurja, Tončka in Janez Vrtač ter Janez Žaler, vsi 
z Visokega. Največ Pohodov, 322, je zbral Franc Šilar z Olševka. 
Dvajset pohodnikov, ki so bili na Štefanji gori 50-krat, bo preje-
lo bronasto, sedem pohodnikov, vsak s po 75 vzponi, bo dobilo 
srebrno, 77 pohodnikov, ki so beležili več kot sto vzponov, pa 
zlato medaljo. Najstarejši pohodnik je bil 88-letni Mitja Rakar iz 
Srednje vasi pri Šenčurju, najmlajši pa leto in pol star Maks Pfe-
ifer iz Vopovelj, ki so ga na Štefanjo goro prenesli starši in stari 
starši. »Vpisno knjigo smo prvič namestili leta 1997. Prvo leto 
smo našteli okoli tisoč vpisov, letos pa do 15. marca 16.200,« 
nam je povedala Jožica Banovšek, ki skupaj z družino skrbi za 
pohodnike. Nova sezona se je začela 4. maja in bo trajala do 30. 
aprila prihodnje leto.

Več kot šestnajst tisoč vpisov

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

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

AKCIJSKE POSEZONSKE CENE PELETOV
Dan odprtih vrat od 11. do 18. maja 2020

Med vaškimi skupnostmi je zmagala ekipa Poženika.
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V Sloveniji vsako leto gnezdi več kot 
dvesto parov belih štorkelj, največ v 
severovzhodnem delu države. Bela 
štorklja v mnogih okoljih, tudi v Slo-
veniji, predstavlja znanilca sreče v 
kraju, kjer gnezdi, še posebej pri tisti 
hiši, in prinaša blaginjo. Skoraj iz-
ključno gnezdijo v urbanem okolju na 
strešnih slemenih, dimnikih ter na 
električnih in gnezdilnih drogovih. 
Konec marca se je v Cerklje na Gorenj-
skem vrnil par štorkelj. Letošnji mo-
čan veter na Gorenjskem je v začetku 
meseca februarja njihovo gnezdo na 
dimniku župnišča v Cerkljah moč-

no poškodoval. Cerkljanska družina 
štorkelj je lani poleti vzbudila precej 
pozornosti, ko se je samica poškodo-
vala, samec pa sam ni mogel skrbe-
ti za štiri odraščajoče potomce. Člani 
Društva za opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije so tako štorklje odpeljali 
v zavetišče na Muti, kjer so pod nad-
zorom dr. Zlatka Goloba poskrbeli za 
poškodovano mamo in tudi vse štiri 
mladiče. Sredi lanskega avgusta so na 
travniku v bližini Cerkelj štorklje pri-
peljali z Mute in jih izpustili, kmalu 
pa se jim je pridružil tudi oče štrk, ki 
je v tem času ostal v Cerkljah.  
Na daljšo pot se samica ni podala 
morda prav zaradi poškodbe, zara-
di katere se ni počutila dovolj dobro, 
menijo opazovalci, zimo je prežive-
la v Sloveniji, na območju Kozjan-
skega parka, ostale štorklje pa so se 
pred zimo umaknile v tople kraje. Vse 
štiri štorklje je pred izpustitvijo nazaj 
v naravo obročkal zunanji sodelavec 
Slovenskega centra za obročkanje pti-
čev Dušan Dimnik. »Za nas, ki ptice 
obročkamo, je velik uspeh, če vemo, 
kje je ptica in kako se giblje.« Enega od 
štirih mladičev cerkljanskih štorkelj 
so v začetku januarju opazili nedaleč 
od Madrida v Španiji. Štorkljin mladič 
je do Španije preletel dobrih 1600 kilo-
metrov, njegova končna postaja je bila 
v Afriki. Mlade štorklje lahko na jugu 
ostanejo tudi dve ali tri leta, preden se 
priletijo nazaj, v nasprotju z odrasli-

mi, ki se spomladi vsako leto vračajo 
v domače gnezdo, kjer vzredijo nov za-
rod mladičev.

Cerkljanske 
štorklje so  
nazaj
Konec marca se je v 
Cerklje vrnil par štorkelj, 
ki gnezdi na dimniku 
župnijske stavbe. 
Cerkljanske štorklje 
so lani vzbudile precej 
pozornosti, ko se je 
samica poškodovala, 
samec pa ni mogel 
sam skrbeti za številno 
družino.

Ke
rn

 M
a t

il d
a 

s.
p.

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

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

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek

14h - 18h

9h - 14h

GRILC
ŠIVILJSTVOŠIVILJSTVO

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

GSM: 031 641 335

ponedeljek, sreda, petek

torek, četrtek
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GRILC
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MIRA GERKMAN

Z možem se pogosto odpraviva v gozd za domačo hišo in 
že kar nekaj časa opažava, kako se zarašča. Ja, tudi naš, a 
ni in ni bilo časa in volje za sanacijo. V letošnjem marcu, 
ko je tudi v Sloveniji udaril koronavirus in je bilo kar na-
enkrat časa na pretek, pa sva si rekla, zdaj ali pa nikoli. 
Vzela sva sekiro, vrtne škarje in seveda veliko mero volje 
in energije ter se lotila. Metrska drevesca so bila skoraj do 
vrha porasla z mahom, ki je kot pajčolan segal do tal, da 
ni bilo moč videti skozi. Mnoga drevesca so bila že suha in 
so propadla, saj so bila pregosta. Sončni žarki niso mogli 
seči do tal, le redek snop sem ter tja je zbujal upanje. In 
sva zmagala, počistila celotno parcelo in s tem dala gozdu 
dihati. Ja, čisto zares, vetrič je zavel tudi skozi veje malih 
smrek, jelk, bukev in kostanjev, žarki so obsijali sleherno 
deblo od vrha do tal. In imela sva občutek, da vsa nara-
va poje znan pomladni napev. V krošnji mogočne smreke 
nad nama se je oglasila še kukavica s svojim ku-ku, zelena 
buku, čeprav takrat bukev še ni zelenela.
Na enem takšnih pohodov pa sva imela drugačno sreča-
nje. Med drevjem, trnjem in srobotom sva si utirala pot in 

iskala stezo. Naenkrat se pred nama nekaj požene v dir. 
Bil je velik divji prašič. Verjetno je spal in veter, ki je pihal 
proti nama, mu je preprečil, da bi naju zavohal. Večkrat so 
bili okoliški travniki že razriti od divjega prašiča, da pa se 
zadržuje tako blizu, si nisva mislila.
Nedavno sem v potoku Pšata za našim skednjem opazila 
nenavadno, štorklji podobno ptico. Imela je črno glavo in 
vrat, tudi peruti in rep sta bila črne barve. Kljun je bil dolg 
in rdeče oranžen, okrog oči je imela rdeč obroček. Po tele-
su spodaj je bila snežno bela. Ko sem stopila po fotoapa-
rat, da bi jo slikala, je zaplahutala s krili in v nizkem letu 
preletela travnik. Kasneje sem v Mali enciklopediji narave 
ugotovila, da je bila to školjkarica. Živi na morskih obalah 
Velike Britanije in severne Evrope. Ker je delna selivka, se 
je pri nas le spotoma ustavila na preletu z juga. Menda jo 
v Sloveniji občasno lahko vidimo v Sečoveljskih solinah. 
Pred kratkim sem na vrtu spet opazila nenavadno ptico. 
Smrdokavra je iskala črve in žuželke. Berem, da je pogosta 
ptica po starih sadovnjakih, kar naš zagotovo je. Čeprav 
sem že v zrelih letih, je v domačem okolju še nisem vide-
la. Mogoče je izkoristila čas, ko je bistveno manj hrupa, 
nič zračnega in cestnega prometa v primerjavi časom pred 
epidemijo, ali pa sem sedaj sama bolj zvedava in pozornej-
ša na dogajanje v naravi.

Nenavadna srečanja in doživetja v času korone
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Naše prednosti:
  hitra odzivnost
  brezplačna dostava za količine nad 1000 litrov
   kakovostno kurilno olje v skladu z evropskimi 

standardi
  zelo ugodna cena

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

Hitra dostava kurilnega olja

Razvažamo po celi  
Gorenjski in Ljubljani.Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, Tel.: 04 25 26 580

Kuhinjske stenske obloge   Tuš kabine  
Nadstreški  Drsna vrata  Nihajna vrata

Pregradne stene  Steklene ograje 

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

Vsak nasmeh je lahko zdrav nasmeh

Maruša Humar, dr. dent. med. 

040 567 301                 zobozdravstvo.humar@gmail.com

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

DELOVNI ČAS:
Torek: 7.00 – 13.30
Sreda: 13.00 – 20.00
Po dogovoru
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Člani Kulturnega društva Folklora 
Cerklje, Cerkljanski gavnarji, so v torek, 
5. maja, z glasbenim nastopom razve-
selili stanovalce Doma Taber v Šmar-
tnem. Z nastopom so želeli Cene, Miro, 
Matija, Miha, Ivan, Ciril in France ter 
Ava stanovalcem Doma Taber narisati 
kakšen nasmeh na obraz. Cerkljanski 
gavnarji so pred domom zaigrali več 
znanih domačih viž, stanovalci doma 
pa so jim navdušeno ploskali z oken in 
balkonov. S tem nastopom so marsi-
kateremu stanovalcu polepšali dan ter 
morda pregnali kakšno skrb in težavo. 
Nastopajočim Cerkljanskim gavnar-
jem se je za nastop v imenu stanoval-
cev doma in zaposlenih zahvalila v. d. 
direktorice Martina Martinčič ter po-
vedala, da do sedaj niso zabeležili no-
bene okužbe z novim koronavirusom.

Cerkljanski gavnarji stanovalcem polepšali dan



Renault ZDAJ

0% obrestna mera*

4 leta podaljšanega jamstva**

Odlog plačevanja do 4 mesece*** 
*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Stranka je do promocijske obrestne mere upravičena v primeru minimalne financirane vrednosti 3.900 € in trajanjem od 12 do 48 mesecev. Maksimalna 
financirana vrednost je omejena glede na model vozila. **4 leta jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto 
ali 80.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Odlog pričetka plačevanja mesečnih obrokov do 120 dni je omogočen v primeru nakupa avtomobila prek Renault financiranja z minimalnim 20% pologom 
in v primeru ustrezne bonitete stranke. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu 4,1–7,3 l/100 km. Emisije CO2 109–158 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  

Renault priporoča      renault.si

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

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem 
PREŠA CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T.: 04/281 57 00, www.rpresa.si
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Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 15.  ure, sobota od 7. do 13. ure, nedelja zaprto

 TRAJNO NIZKE CENE        DEGUSTACIJE        DNEVNE PONUDBE        TEDENSKE AKCIJE ...

mesarstvokmeckihram.com 
www.facebook.com/mesarstvokmeckihram 
telefon 051/302 559, 04/25 26 100

Po naročilu izdelujemo narezke in obložene kruhke.

Prišel je čas piknikov!  Velika izbira  

svežega mesa in mesnih izdelkov,  

pripravljenih za žar, po akcijskih cenah.

    ČEVAPČIČI, BURGERJI

     SUHO ZORJENO MESO  

(T-BON STEAK)

     PIVSKE, PIKANT IN  

BRNIŠKE KLOBASE …

    RIBSI, KOTLETI, RAŽNJIČI , 

REBRCA


