SKUPAJ ZMOREMO
Cerklje na Gorenjskem - Medulin
(Slovenija – Hrvaška)
Predstavitev projekta Skupaj zmoremo in program obiska
hrvaške delegacije v Cerkljah na Gorenjskem.

14. – 16. februar 2013

Cerklje pod Krvavcem

14. – 16. februar 2013
Glavni namen projekta SKUPAJ ZMOREMO je spoznavanje sosedskih
kultur, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in predstavitev
naravno-kulturnih znamenitosti dveh občin. Cilj srečanj prebivalcev je
spoznavanje raznolikosti in turističnih znamenitosti občin Cerklje na
Gorenjskem in Medulin (Hrvaška). V program so vključeni otroci iz vrtca,
osnovnih šol, predstavniki občinskih uprav, občinskih svetov, podjetnikov
ter upokojenci.
Občina Cerklje na Gorenjskem se je v sodelovanju z Občino Medulin
(Hrvaška) dogovorila za sodelovanje pri projektih srečevanj, od katerih je
bil prvi v občini Medulin (oktober 2012), drugi pa bo potekal v občini
Cerklje na Gorenjskem (februar 2013).
Cilj teh srečanj je vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med dvema
občinama, ki bo temeljilo na enakovrednem partnerstvu. S povezovanjem
ljudi vseh življenjskih obdobij, v obliki različnih druženj, od okroglih miz
do predavanj, prireditev in srečanj, se bodo osnovali pogoji, da se ljudje
medsebojno spoznajo, kar bo vzpostavilo osnovo za njihovo komunikacijo
tudi po srečanju.

ČETRTEK, 14. februar 2013
Prvi del obiska
Uradna delegacija (župan, občinska uprava, občinski svetniki, podjetniki)
Prvi del obiska je namenjen uradnemu delu s podpisom Listine o pobratenju med
občinama. Gostje si bodo ogledali center Cerkelj, smučarski center Krvavec ter primere
dobrih praks s področja malega gospodarstva. Obisk tako pomeni tudi vzpostavitev
možnosti za nadaljnje sodelovanje.
Ob 9. uri, Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje na Gorenjskem
prihod v Cerklje, sprejem gostov iz Medulina
Ob 10. uri, Velika sejna soba Občine Cerklje na Gorenjskem
Podpis listine o pobratenju in tiskovna konferenca
Ob 11. uri, Cerklje
Ogled znamenitosti v centru Cerkelj; župnijska cerkev Marije Vnebovzete, Hribarjeva vila, Spominski
park, Petrovčeva hiša (Turistično informacijski center, muzej, knjižnica)
Ob 12.30 vožnja z gondolo na Krvavec
Ob 13. uri, Hotel Raj na Krvavcu
Malica
Ob 14. uri, Krvavec
Družabno srečanje, animacija na snegu / airboarding; smučanje
Ob 16. uri, vožnja z gondolo v dolino
Ogled gradu Strmol, primerov dobrih praks na območju občine Cerklje na Gorenjskem
Ob 20. uri, Brdo pri Kranju
Večerja in družabno srečanje gostov z gostitelji

Podpis listine o pobratenju v Medulinu

ČETRTEK, 14. februar – SOBOTA, 16. februar 2013
Drugi del obiska
Otroci osnovne šole Dr. Mate Demarina Medulin
Obisk otrok iz Osnovne šole Dr. Mate Demarina temelji na nadaljevanju v Medulinu
vzpostavljenih prijateljskih vezi med otroci; program vsebuje Igre brez meja na snegu,
ki bodo otrokom iz obmorskega mesta približale veselje na snegu ter Igre nekoč in
danes, s predstavitvijo običajev obeh narodov nekoč in danes. V tem delu programa
bodo sodelovali tako učenci kot tudi upokojenci iz obeh občin.
Četrtek, 14. februar 2013
Ob 18. uri, Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje
Prihod otrok v Cerklje, sprejem s krajšim kulturnim programom v osnovni šoli
Ob 18.30, namestitev pri družinah gostiteljicah

Petek, 15. februar
Ob 9.30 odhod izpred osnovne šole proti spodnji postaji gondole
ob 10.15, Krvavec
Začetek Iger brez meja na snegu, zabavni program
Ob 12. uri, Brunarica Sonček
Malica za udeležence
Ob 14. uri, vožnja z gondolo v dolino
Ogled lokalnih znamenitosti
Ob 18. uri, Osnovna šola Davorina Jenka
Večerja za udeležence programa v osnovni šoli z zabavnim druženjem

Sobota, 16. februar
Ob 9.30, Športna dvorana Cerklje
Igre nekoč in danes; kulturni program, športna srečanja
Ob 13. uri, Osnovna šola Davorina Jenka
Kosilo v osnovni šoli
Ob 14.30, Športna dvorana Cerklje
Zaključek srečanja, razglasitev rezultatov iger

Otroci iz vrtca
Najmlajši so najboljši pokazatelj, kako si meje ljudje ustvarjamo sami in kako jezik ne
predstavlja ovire pri komunikaciji. Srečanje otrok iz vrtca Cerklje in vrtca Medulin je
osnovano na skupni igri najmlajših, predstavitvi dejavnosti obeh vrtcev ter igrah na
snegu.
Petek, 15. februar
Ob 10. uri, prihod v vrtec Murenčki Cerklje na Gorenjskem
Sprejem v vrtcu, dobrodošlica ob čaju in kolačkih na terasi vrtca, pozdrav obeh županov
Od 10.15 do 11. ure, Predstavitveni program otrok obeh vrtcev. Vrtec Cerklje se predstavi z nastopom
folklorne skupine in predstavo otrok Babica Zima
Od 11. ure do 11.45, Druženje med otroki obeh vrtcev (družabne igre...)
Ob 11.45, kosilo v vrtcu
Ob 12.30, Prevoz otrok z avtobusom do gradu Strmol, sprehod do bajerja Češnjevek, povratek na hrib
pred gradom
Od 14.30, Obisk kmetije Benk v Poženiku (domače živali, prikaz pridelave jogurtov, sirov in skute)
Ob 16. uri, Malica v pizzeriji Pod Jenkovo lipo
Ob 17. uri, Povratek domov

Malčki se predstavijo

Vrtec v Medulinu

PETEK, 15. februar – SOBOTA, 16. februar 2013
Tretji del obiska
Upokojenci
Tretji del programa sodelovanja je sestavljen iz predstavitve dejavnosti predstavnikov
tretjega življenjskega obdobja. Upokojenci iz Medulina in Cerkelj bodo preko številnih
aktivnosti prikazali dejavnosti aktivnega preživljanja časa tudi v tem življenjskem
obdobju. Svoje izkušnje bodo na sobotni prireditvi delili tudi z otroki obeh osnovnih
šol.

Petek, 15. februar
Ob 9. uri, Občina Cerklje na Gorenjskem
Prihod upokojencev, sprejem pri županu Občine Cerklje na Gorenjskem
Ob 10. uri, Velika sejna dvorana Občine Cerklje na Gorenjskem
Predstavitev programa EU Town Twinning in drugih programov za starejše
Ob 12. uri, Gostišče Češnar Cerklje
Kosilo za udeležence

Ob 14. uri, občina Cerklje
Ogled znamenitosti
Ob 18. uri, Kulturni hram Ignacija Borštnika
SKUPAJ ZMOREMO - večer izročila, dediščine in spoznavanja
Sodelujejo člani Društva upokojencev Cerklje ter Združenja upokojencev Medulin
Ob 19.30, Samostan Adergas
Skupna večerja in druženje

Sobota, 16. februar
Od 9.30 do 12. ure, Športna dvorana Cerklje
Igre nekoč in danes
Predstavitev starih iger, plesov in običajev, sodelujejo otroci in upokojenci obeh občin,
Medulin in Cerklje na Gorenjskem
Ob 13. uri, Osnovna šola Davorina Jenka
Kosilo skupaj z otroki osnovnih šol

