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Pregled gasilnikov, prikaz
gašenja in reševanj
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Veliko smo dosegli
Župan Franc Čebulj ob zaključku mandata poudarja, da je sodelovanje omogočilo
izvedbo številnih projektov. Pri koncu je tudi eden najpomembnejših – gradnja
Krvavškega vodovoda.
ANA JAGODIC DOLŽAN
ͰͰ Za vas in občinske svetnike se zaključuje še en mandat. Kako ocenjujete opravljeno delo?
Zaključujem sedmi županski mandat.
Prvi koraki so bili zelo težki. Treba je
vedeti, da se je zakonodaja urejala počasi in župani smo delovali po zdravi
kmečki logiki. Če primerjam današnji
in takratni čas, je razlika kot dan in
noč. Marsikatera sprememba in noviteta je bila v korist razvoju občin in
države, danes pa se srečujemo tudi z
omejitvami, predvsem na področju
okolja in prostora. Z vstopom v Evropsko unijo pa je seveda treba spoštovati
tudi evropsko zakonodajo. Osebno sicer menim, da se včasih na državnem
nivoju preveč strogo implementirajo
evropske uredbe in direktive.
Občanke in občani iz domače občine
in tudi drugih občin pravijo, da smo
najbogatejša občina. Ja, statistika kaže
tako sliko, ampak nismo najbogatejši,
saj občina dobiva finančno izravnavo
v občinski proračun. Lahko pa rečem,
da smo med najbolj razvitimi. V teh letih so občine dale velik razvojni trend
na področjih v njenih pristojnostih in
pripomogle k razvoju naše Slovenije.
Trend uspešnega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem je viden tudi po
lestvici razvitosti občin, na kateri smo
se iz 136. mesta povzpeli med prvih pet
najbolj razvitih občin v Sloveniji. To
pomeni, da smo iz revne občine naredili bogato občino.
Od ustanovitve občine je minilo že sedem mandatov oziroma osemindvajset let in lahko ugotovimo, da smo v
teh letih pridobili tako na komunalni kot drugi javni infrastrukturi, kar
omogoča boljše pogoje za bivanje občank in občanov.
Lahko rečem, da imamo skoraj dvesto kilometrov asfaltiranih cest. V nižinskem delu občine imamo zgrajeno
praktično vse kanalizacijsko omrežje,
razen na Cerkljanski Dobravi, kjer so
dela v zaključni fazi, nekaj nedokončanih del pa je ostalo še na Spodnjem

Župan Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl
Brniku in v Lahovčah. Mnogo vasi je dobilo pločnik, skoraj vse vasi imajo urejeno javno razsvetljavo. Za primerjavo:
ko je bila ustanovljena občina, je bilo na
področju občine vsega skupaj le 74 obcestnih svetilk. Sodelovali smo pri investicijah v državne ceste Cerklje–Zgornji
Brnik in Spodnji Brnik–Vopovlje.
Ena prvih zadev prvega mandata, ki jih
je bilo treba urediti, so bili tudi prostori
osnovne šole. S takratnim ravnateljem
Jernejem Zajcem sva takoj našla skupni
jezik in smo zamenjali okna in obnovili streho na osnovni šoli v Cerkljah in
podružnični šoli v Zalogu. V Cerkljah
je bilo poleg že omenjene obnove treba
zgraditi prizidek za devetletko. Zgradili
smo tudi nov vrtec. Sprejem in varstvo

predšolskih otrok omogočamo še s podelitvijo koncesije zasebnemu vrtcu.
Kupili smo Petrovčevo hišo, v kateri sta
prostore dobila krajevna knjižnica in
Zavod za turizem, poleg tega imamo
razstavni prostor. Zgradili smo športno
dvorano in kulturni hram. Še posebej
pa sem ponosen na Dom Taber v Šmartnem, ki je bil eden najzahtevnejših
projektov. Predvsem pa je pomembno,
da s to naložbo starejšim iz domače
občine in od drugod omogočamo kakovostno bivanje v tretjem življenjskem
obdobju.
V Velesovem smo kupili skoraj štiri
hektare zemljišč in zgradili Nogometni center Velesovo z vsemi objekti, od
garderob in poslovnih prostorov. NogoNovember 2022 / številka 4
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metni center Velesovo vključuje nogometne površine in pokriti šotor, s katerimi so zagotovljeni pogoji za treninge
in tekme nogometašev in nogometašic.
Vlagali smo tudi v zdravstveno infrastrukturo. Kupili smo star zdravstveni
dom, potem uredili prostore za splošno
ambulanto in lekarno v občinski stavbi, podelili koncesijo za zobozdravnico v
domu Taber in zgradili nov zdravstveni
dom v Cerkljah.
Župan je odgovorna oseba tudi za požarno varnost in sem bil vedno naklonjen opremljanju gasilskih društev, ki
delujejo na območju občine. Iz proračuna smo namenjali sredstva za nabavo
vozil in druge opreme. Zadnji večji in
pomemben nakup gasilske opreme je
dvižna ploščad. Ocenjujem, da je naša
operativna enota najbolje opremljena v
Sloveniji. Ob tem pa naj še dodam, da
urejamo dokumentacijo za legalizacijo
gasilnih domov društev, ki še nimajo
gradbenega in uporabnega dovoljenja.
Za izgradnjo kolesarske mreže smo občine Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko,

in občani, predvsem lastniki zemljišč,
sodelovanje z občinsko upravo in občinskimi sveti, ki ni bilo vedno enostavno,
nas je pripeljalo do tega, da smo na poti,
ki vodi v sam vrh najbolj razvitih občin
v Sloveniji. Seveda pri tem ne smemo
pozabiti tudi na uspešno črpanje državnih in evropskih sredstev.
ͰͰ Omenili ste dela na Cerkljanski Dobravi. Kako daleč je gradnja kanalizacije in vodovoda?
Gradi se most iz Zaloga proti Dobravi.
Tam, kjer je možno, bomo v teh dneh
položili tudi asfalt. Povsod, kjer vsa
načrtovana infrastruktura, tako vodovodna kot kanalizacijska, še ni dokončana, se bo asfaltiralo kasneje. Predvidoma bo druga faza gradnje dokončana
še pred zimo, razen če vreme prepreči
dokončanje del na investiciji. Lahko rečem, da bo v tej prvi fazi v devetdesetih
odstotkih poskrbljeno za normalno prevoznost, tako glavne ceste do Dobrave
kot posameznih razvejanih odsekov v
vasi. Priklopi na kanalizacijski sistem
bodo v prihodnjem letu.

»Še posebej pa sem ponosen na Dom Taber v Šmartnem, ki je bil
eden najzahtevnejših projektov. Predvsem je pomembno, da s
to naložbo starejšim iz domače občine in od drugod omogočamo
kakovostno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.«
Naklo, Tržič, Vodice, Komenda in Mestna občina Kranj podpisale dogovor z
Direkcijo za infrastrukturo. To je državni projekt Načrtovanje in povezovanje
kolesarskih in drugih poti na območju
osrednje Gorenjske. Za občinske kolesarske poti pa je izdelan idejni projekt
in ga je treba čim preje realizirati.
Ne nazadnje moram omeniti še dva nakupa nepremičnin. Nakup Hribarjeve
hiše, za katero mora Zavod za varstvo
kulturne dediščine podati mnenje, kaj
bi sodilo v njene prostore, in nakup zemljišča pod Jenkovo lipo. Za to območje
je v pripravi občinski podrobni prostorski načrt. Za pripravo tega načrta smo
lansko jesen pripravili tudi javno razpravo, na kateri pa udeležba žal ni bila
velika. Ker gre za poplavno območje,
potekajo pogovori z Direkcijo za vode
za pripravo okoljskega poročila. Razmišljamo, da bi na tem območju zgradili plavalni bazen. Odločitev o tem, ali
bo samo letni ali tudi zimski, bo treba
sprejeti v prihodnjem mandatu.
Lahko rečem, da sem ponosen na doseženo. Dobro sodelovanje z občankami
November 2022 / številka 4

ͰͰ Kdaj se bosta začela urejanje kanalizacije in obnova vodovoda na Štefanji Gori?
Smo pred podpisom pogodbe z izbranim
izvajalcem, podjetjem Garnol. Sledila bo
uvedba v delo, po novem letu pa naj bi
se začela izvedba. Vrednost investicije
je malo manj kot dva milijona in pol
evrov. To bo prva izmed hribovskih vasi,
v kateri se bomo lotili gradnje kanalizacije.
Ob tem naj povem, da nam je uspelo
pridobiti služnostne pravice in gradbeno dovoljenje za več kot šestnajst kilometrov kanalizacijskega voda na območju Krvavca. Čakamo še na gradbeno
dovoljenje za odsek od zgornje postaje
žičnice do Jezerc. Če upoštevamo še sekundarne vode, bomo zgradili skupaj
petindvajset kilometrov kanalizacijskega omrežja. To je razdalja od Cerkelj do
državnega parlamenta. Menim, da je ta
projekt druga faza zaščite vodnih virov
Krvavškega vodovoda in tudi drugih vodnih nahajališč, ki so tik pod pobočjem
Krvavca, to je na območju Davovca in
Jagošc. Tudi Krvavec se oskrbuje z vodo

iz teh virov. Ta projekt je vsekakor nujen. Videli smo, kakšni problemi so bili
letos s pomanjkanjem vode in zaradi
onesnaženj, pri katerih so bile glavni
vzrok fekalije. Projektantska vrednost
kanalizacije je med trinajst in štirinajst
milijonov. Kakšna bo dejanska cena, bo
seveda odvisno od ponudnikov.
V preteklih mandatih štejem za velik
uspeh odkup osemodstotnega deleža na
Čistilni napravi Domžale ter pristop k
Regijskemu centru za ravnanje z odpadki RCero Ljubljana, s katerim smo rešili
problem odvoza komunalnih odpadkov.
Z nakupom deleža v CČN Domžale smo
rešili tudi vprašanje odvajanja fekalij z
območja letališča.
V komunalno infrastrukturo na območju letališča smo vložili šest milijonov
evrov. Poslovna cona je seveda prinesla
veliko delovnih mest in prispevala h gospodarski moči občine. Zagotavlja tudi
določen priliv v občinski proračun, moram pa reči, da je kar nekaj izzivov na
tem območju.
ͰͰ Tudi pri gradnji Krvavškega vodovoda ni manjkalo izzivov. Zdaj je ta
naložba pri koncu, kajne?
Več kot petdeset odstotkov občanov,
tako v naši občini kot Šenčurju in Mestni občini Kranj, že dobiva vodo, prečiščeno z ultrafiltracijskim sistemom. V
občinah Komenda in Vodice bo poskusno obratovanje novega vodovodnega
sistema steklo, ko bo končan vodohran
v Poženiku, izvajajo pa se tudi še dela
na raztežilniku v Vodicah. Vloga za izdajo uporabnega dovoljenja za Krvavški
vodovod je že oddana na ministrstvo.
Čeprav imamo veliko izkušenj z investicijami, je bil ta projekt v vseh mandatih
najbolj zahteven. Bliža se čas zaključitve projekta, zato bomo glede na zahtevnost in pomembnost projekta objekt
primerno s slovesnim dogodkom in
prisotnostjo vseh zaslužnih za izvedbo
predali v uporabo.
ͰͰ Letos naj bi se, glede na napovedi,
začela gradnja nove trgovine v Cerkljah. Kako daleč so postopki?
Na žalost ugotavljam, da se je zapletlo
pri izdaji gradbenega dovoljenja, ki ga
vodi Upravna enota Kranj. Kot sem izvedel pri vodstvu Spara, je treba pridobiti
soglasje sosedov. Upam, da bo postopek
uspešno zaključen, da bo podjetje dobilo gradbeno dovoljenje in da se čim prej
začne gradnja novega trgovskega centra Spar. Vsekakor sem pričakoval, da
se bo v tem času že začela.
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Ponosni na svojega rojaka
Bogat kulturni program, odkritje in blagoslov spominske plošče ter ponatis
Poženčanovega berila ob 220. obletnici rojstva Matevža Ravnikarja - Poženčana
ANA JAGODIC DOLŽAN
»Iz Poženika izhaja več pomembnih
mož. Najbolj smo ponosni na našega,
po domače Hvačarjevega, Matevža Ravnikarja - Poženčana,« je bilo slišati na
slovesnosti ob obletnici njegovega rojstva. Program so pripravili člani Kulturnega društva Pod Stražo v sodelovanju
s Kulturnim klubom Liberius Cerklje,
obogatili pa so ga še mladi pritrkovalci, učenci Osnovne šole Davorina Jenka
pod vodstvom Irme Močnik in Folklora
Cerklje s Cerkljanskimi gavnarji.
V preteklosti je bila v Poženiku trgovina,
kolarska, čevljarska in kovaška obrt,
bilo je več mlinov, gostiln ter mojster za
izdelavo štern – vodnjakov. Vaščani so
se v pretežni meri ukvarjali s poljedelstvom in živinorejo. Kasneje so začeli
odhajati na delo v Kranj in druge kraje, je med drugim povedala Mira Gerkman, ki je spomnila tudi na legendo o
poženškem gradu in pomembne rojake.
Matevž Ravnikar se je rodil 31. avgusta
1802. Že pod prvo javno objavljeno delo
se je podpisal Poženčan in tako je ostalo do konca. S psevdonimom najbrž ni
želel skriti svoje identitete, ampak ga
je v svoji skromnosti uporabljal brez
imena in priimka, da ga ne bi zamenjevali s takrat že dobro poznanim in
uveljavljenim soimenjakom, ki se je

Na ploščo, ki jo je podarilo Kamnoseštvo Jerič, je Gregor Šajn vgraviral besedilo po idejni
zasnovi Blaža Močnika. / Foto: Ana Jagodic Dolžan
rodil na Vačah in bil prav tako duhovnik. Skromnost je bila najbrž tudi vzrok,
da se ni dal naslikati in danes njegove
podobe žal ne poznamo, je v Poženčanovem berilu zapisala Daniela Močnik.
V letu 2005 je za mladi cerkljanski rod
naredila izbor pripovedi in pesmi, ki jih

Pobudnica spominske plošče Daniela Močnik. V letu 2005 je uredila Poženčanovo berilo, ki
ga je s podporo Občine Cerklje izdala Celjska Mohorjeva družba.
/ Foto: Ana Jagodic Dolžan

je Ravnikar otel pozabi, ter njegovih izvirnih del – pesmi, v katerih je izražal
predvsem svoje domoljubje in vzgojno
naravnanost. Za pesništvo ga je najbrž
navdušil Franc Sefarin Metelko, profesor slovenščine na liceju, ki je na mladega bogoslovca prenesel tudi uporabo
svoje pisave – metelčice.
Duhovniško službo je Ravnikar najprej
opravljal v Železnikih, nato na Breznici, v Stari Loki, Trnju pri Šempetru na
Krasu, na Gori pri Sodražici, v Semiču,
na Selih nad Kamnikom in nazadnje v
Predosljah, kjer je tudi pokopan. Umrl je
14. februarja 1864.
Na vsej poklicni poti je zapisoval ljudske pesmi in pripovedi. Bil je prvi, ki je
zbiral ljudske pravljice, pripovedke, tudi
uganke in stare slovenske pregovore.
Večina gradiva je ostala v rokopisih in
postala pomemben del zbirk, ki so jih
uredili Stanko Vraz, Emil Korytko in Karel Štrekelj.
Povest o Brnekarjovem gradu in nekaj
pesmi so predstavili tudi sodelujoči na
slovesnosti ob odkritju spominske plošče na Poženčanovi rojstni hiši.
November 2022 / številka 4
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Povest o Brnekarjovem
gradu tudi v stripu
Cerkljanski osnovnošolci s Poženčanovim
berilom spoznavajo domačo dediščino.
TANJA STARE PUŠAVEC
V okviru letošnje rdeče niti (Vz)trajnostna dediščina in Unescovega projekta Dediščina v rokah mladih smo pri pouku
angleščine z devetošolci izvedli dan dejavnosti. Spoznali smo
Matevža Ravnikarja Poženčana, duhovnika, pesnika in zbiralca folklornega gradiva, ki je bil rojen v Poženiku in je med
drugim napisal tudi povest o gradu in poženiški graščakinji v
verzih ter jo naslovil Brnekarjov grad. Skupaj smo jo prebrali,
analizirali, spoznali nekaj arhaičnih in narečnih besed ter
besedišče prevedli v angleščino.
Na sam dan dejavnosti nas je obiskal vsestranski umetnik
gospod Andrej Štular, ki je učence seznanil z osnovami stripovskega ustvarjanja, od ideje, pripovedovanja v slikah, do
govora v stripu in likovnega jezika. Sledilo je delo v manjših
skupinah, kjer so učenci najprej izdelali skice in osnutke po-

Slovesnost v spominskem parku
Člani KUD Pod lipo Adergas so ob 190. obletnici rojstva misijonarja Janeza Čebulja pripravili krajšo spominsko slovesnost in
skupaj z županom položili cvetje k njegovemu doprsnemu kipu
v spominskem parku v Cerkljah. Rodil se je 13. oktobra 1832 v
Adergasu. Bil je najmlajši izmed osmih otrok očeta Martina in
matere Uršule, rojene Globočnik, iz Poženika. Že v rani mladosti
je kazal izredno nadarjenost. S pomočjo strica Jožefa Globočnika,
duhovnika in gimnazijskega kateheta v Ljubljani, je Virškov Janez
postal študent. Leta 1851 je z odličnim uspehom opravil maturo
ter vstopil v ljubljansko semenišče in na teološko fakulteto, ki jo
je zaključil z odliko. V mašnika je bil posvečen 3. novembra 1855.
Najprej je služboval v Poljanah nad Škofjo Loko, nato v Kranju,
leta 1859 pa je odpotoval v Ameriko, kjer si je pridobil izreden
ugled in zaupanje Indijancev. Umrl je 3. avgusta 1898. Pokopan
je v Ameriki v mestu St. Ignacij. J. K.

Člani KUD Pod lipo Adergas / Foto: Janez Kuhar
November 2022 / številka 4

Ustvarjanje tujejezičnega stripa / Foto: arhiv šole
sameznih prizorov iz povesti, nato pa izdelali kratek strip v
angleščini. Nastale so različne izvedbe iste zgodbe, ki prikazujejo propad poženiškega gradu.
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OBČINA CERKLJE
NA GORENJSKEM

V kanjonu Reke uredili
večji del ceste

OBČINSKA UPRAVA
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
E-pošta: obcinacerklje@siol.net
Faks: 04/ 28 15 820, tel.: 04/ 28 15 800
Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča, da bo v letu 2023 intenzivno začela urejanje
zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin z dejanskim. Glede na navedeno

p ozi va
občane in druge lastnike zemljišč, ki uporabljajo zemljišča, ki so v lasti Občine Cerklje
na Gorenjskem, k oddaji vlog za odkup oz. najem nepremičnin, ki jih uporabljajo.
Vloge za odkup oz. najem nepremičnin v lasti občine naj zainteresirani posredujejo na
naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ali na elektronski naslov obcinacerklje@siol.net, najkasneje do 30. 11. 2022.
Vloga naj vsebuje naslednje podatke:
-	ime in priimek oz. naziv vložnika, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna
številka;
- podatke o nepremičnini – parc. št. in katastrska občina;
- kontakt vložnika – el. naslov in telefonska številka.
Občina Cerklje na Gorenjskem bo tudi uporabnikom njenih zemljišč, ki z občino ne
bodo sklenili ustrezne pogodbe (prodajne oz. najemne pogodbe), začela zaračunavati uporabnino, in sicer glede na pridobljeno cenitev.
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
FRANC ČEBULJ, l.r.

Ob zaključevanju krvavškega vodovoda so
v kanjonu Reke izvedli dela na približno
dvokilometrskem odseku ceste od Gostilne
Pod Krvavcem v smeri spodnje postaje žičnice Krvavec. Širitev in asfaltiranje ceste,
po kateri se pozimi pelje okrog dvesto tisoč
vozil, bosta stala blizu pol milijona evrov.
Še enkrat toliko bi bilo po besedah župana
Franca Čebulja treba nameniti za manjkajoči del, če bi ga urejali letos, to je za odsek
od gostilne do odcepa za Šenturško Goro.
»Iz tega razloga se občina tudi ni odločila
za izvedbo v tem letu.« Računa namreč, da
se bodo cene nekoliko spustile. Spodnji
odsek je sicer krajši, okoli 700-metrski,
vendar bo investicija, ki je v načrtu prihodnje leto, vključevala izgradnjo opornih zidov, širitev ceste in ureditev pasu za pešce
in kolesarje. Poleti je bil v kanjonu saniran
prvi močno dotrajan most, v teh dneh pa
se bodo nujno potrebna dela izvedla še
na drugem, zato bo na cesti proti krvavški
žičnici predvidoma do 19. novembra popolna zapora. Obvoz je čez Možjanco. Za nova
mostova naj bi občina namenila okoli 200
tisoč evrov. A. J. D.

Poskrbi za svoj vid in svoje oči
Mi smo drugačni:
Brezplačni pregledi vida za predpis očal
(brez čakalnih vrst)

Strokovni

Ogromna izbira očal
Za vse generacije, za vsak žep
Prijazni in ustrežjivi

BON

40,00 €

ZA BREZPLAČEN
PREGLED VIDA
POKLIČI:

Bon za 40,00 € lahko unovčite pri nakupu korekcijskih ali sončnih
očal v vrednosti nad 200,00 €. Bon je veljaven do: 31.11. 2022.
Bona ne morete kombinirati z drugimi ugodnostmi.

TRG DAVORINA JENKA 10
CERKLJE
www.optika-cerklje.si

064 198 171
(BREZPLAČEN PREGLED VELJA OB NAKUPU
OČAL ALI MENJAI STEKEL)
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TRIADA DC D.O.O., PODBEVŠKOVA ULICA 15, NOVO MESTO

Vemo kaj delamo

OBČINSKE NOVICE 9

Modri kotiček
Povečano število
enoslednih vozil zahteva
še večjo previdnost.
ROBERT ŠEBENIK,
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Bližajoči se konec leta je pogosto vesel
in poln zabave. Prav je, da se ob vseh
težavah, ki pestijo današnjo družbo, poveselimo in sprostimo, saj nam tempo
življenja skorajda ne dopušča prostega
časa. Skupaj se poskušamo prilagajati
na nevsakdanje izzive, vendar pa je to
le bled odsev naših potreb in želja. Za
nami je res težko obdobje, zato vsakdanje tegobe najlažje pozabimo, če se družimo in ukvarjamo s športom. Tudi tokrat optimistično zrem v prihodnost, da
nam bo na koncu uspelo, ne smemo pa
pozabiti na solidarnost do soljudi, kajti
nimajo vsi enakih možnosti.
Kot policist moram opomniti tudi na
posamezne negativne ugotovitve, ki
jih zaznavam ob operativnem delu v
občini Cerklje na Gorenjskem. Težave
se pojavljajo v prometu, kjer se glede
na izboljšano prometno infrastrukturo
povečuje število enoslednih vozil (koles, motornih koles in drugih), hkrati
pa so se množično pojavili električni
skiroji. Ob vsem tem posamezniki poKIP KOP D.O.O., GRADAC 104, 8332 GRADAC
LOGAR IGOR S.P., HOTEMAŽE 3A, PREDDVOR

KOTEL PEČ na drva za centralno ogrevanje, od 14-50 kW, na zalogi različni
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov
naprej.
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

Robert Šebenik / Foto: Občina Cerklje
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gosto ne upoštevajo cestnoprometnih
pravil ali pa jih sploh ne poznajo. Naj
pripomnim, da je za voznike tovrstnih
vozil obvezna varnostna čelada do 18.
leta starosti, uporabljati pa morajo
desni rob vozišča kot kolesarji (in ne
hodnik za pešce – pločnik). Omenjeni
vozniki imajo posebej opredeljeno ločilno črto od roba vozišča, kjer se morajo voziti, vozniki drugih motornih
vozil pa čez omenjene ločilne črte. Ob
dohitevanju kolesarja vozniki pravilno
z nakazanim smernikom varno prehitijo. Pogosto namreč opazim, da nekateri vozniki motornih vozil vozijo po
sredini vozišča, zaradi umikanja omenjenemu območju za kolesarje, kar je

zelo nevarno za druge udeležence v
prometu.
Naj pripomnim, da je ob bližajočih se
praznikih prepovedana uporaba pirotehnike, katere glavni namen je učinek
poka (petarde in podobno), dovoljena
pa so sredstva, katerih glavni namen
je svetlobni učinek (rakete in podobno).
Splošna prepoved uporabe pirotehnike
ne glede na namen pa je pred bolnišnicami, domovi starejših občanov, v zaprtih prostorih, strnjenih delih naselja
in podobno, kjer je urbano središče za
zadrževanje ljudi. Pripomniti pa velja
tudi, da med nami živijo živali, ki se teh
sredstev vsekakor bojijo in jim škodujejo – prisluhnimo tudi njim.

PICE. MALICE.
KOSILA.
DOSTAVA NA DOM
ALI V PISARNO.
ZAKLJUČENE
DRUŽBE.

VSAKODNEVNA
DOSTAVA
STAREJŠIM NA
DOM.

04/25-31 267
Hotemaže 3a
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NADALJUJEM RAZVOJ VASI POD KRVAVCEM
IZPOLNJUJEM SVOJE OBLJUBE

NEODVISNI KANDIDAT
ZA ŽUPANA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

FRANC ČEBULJ
S PODPORO LISTE FRANCA ČEBULJA – ZA RAZVOJ
VASI POD KRVAVCEM TER VOLIVK IN VOLIVCEV
Iskrena hvala, spoštovane volivke in volivci,
za vašo podporo. Nadaljujemo razvoj naše lepe občine
Cerklje na Gorenjskem.
Vstopamo v tretje desetletje obstoja Občine Cerklje na
Gorenjskem, ko boste, spoštovane občanke in občani, na
lokalnih volitvah spet podelili mandat za županovanje
najlepšim krajem pod Krvavcem. Odločil sem se, da
vam za naslednji mandat ponudim izbor projektov
in programov, ki je realno izvedljiv. Dokazano. Sem
namreč človek, ki izpolnjuje obljube, in župan, ki
je prav zaradi tega v preteklih mandatih skupaj z
občinskimi svetniki in vsemi vami volivci usmerjal
in urejal projekte tako, da danes živimo v občini
z najvišjo kvaliteto življenja v državi.
Franc Čebulj – vaš sedanji in prihodnji župan

VOLILNI PROGRAM

Najpomembnejši in realno izvedljivi projekti do leta 2026:
zaščita vodnih virov na pobočju Krvavca z izgradnjo kanalizacijskega sistema s
Krvavca skozi vasi v dolino
dokončanje krvavškega vodovoda
začetek izgradnje kanalizacije in vodne infrastrukture na Štefanji Gori
dokončanje izgradnje kanalizacijskih sistemov na Cerkljanski Dobravi in vodne
infrastrukture ter krajših odsekov na Spodnjem Brniku in v Lahovčah
pridobitev dodatne pitne vode za vasi Ambrož pod Krvavcem, Šenturška Gora,
Apno, Ravne in Stiška vas (projekti so že v pripravi)
namestitev solarnih svetilk za javno razsvetljavo na cesti Ravne–Stiška vas–
Ambrož pod Krvavcem
izgradnja kolesarske povezave Kranj–Šenčur–Cerklje–Komenda–Vodice v
sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo
izgradnja kolesarskih poti z dodatnimi e-polnilnicam za e-kolesa v občini Cerklje
na Gorenjskem (idejni projekt je že izdelan)
dokončanje gradnje ceste od križišča Grad – Šenturška Gora do Gostišča pod
Krvavcem po že pripravljenem projektu
dodatna ureditev prometne varnosti v občini Cerklje na Gorenjskem
izgradnja rondoja v vasi Dvorje, v križišču Bavant – Strmol
ureditev parka s parkirnimi prostori v vasi Adergas
ureditev otroškega igrišča na Ambrožu pod Krvavcem in v vaseh, kjer bo to mogoče
izgradnja vrtca v Zalogu pri Cerkljah
priprava projekta za izgradnjo šolsko-športnega in kulturnega centra z gasilnim
domom v Zalogu pri Cerkljah
izgradnja dodatnih učilnic v Osnovni šoli Davorina Jenka
širitev Krajevne knjižnice Cerklje v Petrovčevi hiši
posodobitev nogometnega igrišča z umetno travo in namestitev umetne trave na
dodatno nogometno površino v Nogometnem centru Velesovo
namestitev toplotne črpalke z vodno vrtino na Nogometnem centru Velesovo
namestitev sončnih elektrarn za samooskrbo z električno energijo na občinskih objektih
obnova Hribarjeve hiše z umestitvijo prostora za muzejsko dejavnost z namenom
pospeševanja turistične dejavnosti
sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za zemljišča Pod Jenkovo lipo
v Dvorjah, ki bo omogočal stanovanjsko gradnjo za mlade družine in gradnjo
plavalnega bazena
finančna pomoč mladim družinam – subvencioniranje obrestne mere najetih
stanovanjskih posojil
pridobivanje evropskih sredstev za polovico navedenih projektov; za nekatere
projekte že tečejo pogovori na pristojnih ministrstvih
Zavedamo se, da je nujno treba podpirati naslednje dejavnosti
v občini Cerklje na Gorenjskem:
šolstvo, šport, kultura, gasilstvo, humanitarne organizacije in druga društva
zdravstveno in socialno varstvo
obrt, podjetništvo, kmetijstvo in turizem
promet in varstvo okolja
Spoštovane občanke in spoštovani občani, v naslednjem mandatu si bom prizadeval za
dobro sodelovanje in povezovanje – z vami in z vsemi institucijami, ki imajo vpliv na
nadaljnji razvoj občine Cerklje na Gorenjskem. Delal bom z enako vnemo kot v preteklih
mandatih, posebno pozornost bom namenil ekologiji in varstvu okolja, predvsem
na področju oskrbe s pitno vodo. Prepričan sem, da s sodelovanjem lahko dosežemo
želene cilje. Smo že ena od najuspešnejših in najbolj urejenih občin v Sloveniji, zato
je treba nadaljevati z razvojem vasi pod Krvavcem.
Spoštovane občanke in spoštovani občani, upam, da se po volitvah srečamo na
sestankih vaških skupnosti, kjer bo priložnost, da predlagate programe za boljši
standard življenja v občini Cerklje na Gorenjskem.

IZPOLNJUJEM SVOJE OBLJUBE
Neodvisni kandidat za župana Občine Cerklje s podporo volivcev, Adergas 27, Cerklje na Gorenjskem

1

Spoštovane občanke in občani, cenjeni prijatelji!
Pričakujem, da se boste volitev udeležili, saj vaš glas odloča
o nadaljnjem razvoju in življenju v naši občini Cerklje na
Gorenjskem.
Zato obkrožite številko 1
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KANDIDATI LISTE FRANCA ČEBULJA –
ZA RAZVOJ VASI POD KRVAVCEM
Vemo, da zmoremo in znamo.
Smo različnih poklicev, smo ustvarjalni in delavni, pošteni ter odprti.
Vemo, kaj hočemo, imamo čut za domači kraj ter nam ni vseeno,
kakšna bo občina v prihodnje.

Andreja Bogataj, Spodnji Brnik – univ. dipl. inž. agronomije,
samostojna podjetnica, občinska svetnica, članica občinskega
Odbora za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. Je članica sveta
zavoda osnovne šole ter PGD Spodnji Brnik in predsednica
Društva kmečkih in podeželskih žena, Gorenjski nagelj.
Janez Korbar, Glinje – univ. dipl. inž. kemije, občinski
svetnik, član in predsednik občinske Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, član Sveta zavoda Dom
Taber. Je tudi predsednik Vaške skupnosti Zalog, Glinje in
Cerkljanska Dobrava.
Marta Hočevar, Štefanja Gora – upokojenka. Kot predsednica
uspešno vodi Društvo upokojencev Cerklje. Je aktivna članica v
odboru pri Pokrajinski zvezi društev upokojencev Gorenjske v
Kranju. Njen cilj delovanja v občinskem svetu je skrb za društvo
in upokojence ter socialno šibke občanke in občane.
Rajko Rozman, Dvorje – uspešen obrtnik in podjetnik,
član Društva obrtnikov in podjetnikov, v prejšnjem mandatu
je bil član Občinskega sveta. Je ljubitelj konj in aktiven član
Konjeniška društva Krvavec ter aktiven predsednik Vaške
skupnosti Dvorje, ki organizira ter povezuje sovaščane pri
marsikaterem vaškem dogodku.
Mirjana Grilc, Šenturška Gora – dipl. soc. delavka, uspešna
zeliščarica tako doma kot v tujini, članica državne izpitne
komisije NPK za zeliščarje ter avtorica številnih publikacij s
področja zeliščarstva in kulinarike. Je tudi članica občinskega
Odbora za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo.
Miran Sirc, Cerklje na Gorenjskem – inž. strojništva in univ.
dipl. organizator dela, uslužbenec Mestne občine Kranj v Uradu
za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelek za promet, član
občinskega Odbora za varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Je aktiven v kulturnem in družbenem življenju, pevec KMoPZ
Davorina Jenka Cerklje ter aktiven gasilec PGD Zgornji Brnik.
Silva Dolinar, Poženik – podjetnica, v dveh mandatih
svetnica občinskega sveta, članica občinskega Odbora za
negospodarstvo. Je dejavna in povezovalna članica vaškega
odbora Vaške skupnosti Poženik.

Zvone Ribnikar, Velesovo – elektrotehnik, je
dolgoletni član in predsednik PGD Velesovo, član
občinske Komisije za požarno varnost in predsednik
Vaške skupnosti Velesovo.
Andreja Maček, Praprotna Polica – univ.
dipl. ekonomistka, članica občinskega Odbora za
negospodarstvo. Sodeluje in je dejavna ter povezovalna
na področju družbenega dogajanja v vasi Praprotna
Polica ter v Nogometnem klubu Velesovo Cerklje.
Blaž Kaplenik, Cerklje – poklicni gasilec, predsednik
Gasilske zveze Cerklje, aktiven gasilec operativne enote
in vsestranski prostovoljec, član občinske Komisije za
požarno varnost. Sodeluje pri reševanju ob naravnih in
drugih nesrečah ter na področju zaščite in reševanja.
Aleš Jenko, Zgornji Brnik – prometni tehnik, obrtnik
in podjetnik. Že od malega je vključen v Prostovoljno
gasilsko društvo Zgornji Brnik, kjer je zadnjih 5 let
predsednik tega zelo uspešnega prostovoljnega
gasilskega društva. Prav tako je član upravnega odbora
Gasilske zveze Cerklje.
Marija Slemc, Cerklje na Gorenjskem – inž.
upravljanja podeželja in krajine. V predzadnjem
mandatu je bila občinska svetnica in članica občinske
Komisije za priznanja in nagrade.
Boštjan Dolžan, Stiška vas – dipl. inž. elektrotehnike,
predsednik PGD Šenturška Gora, predsednik Komisije
za mladino Gasilske zveze Cerklje. Je član občinske
Statutarnopravne komisije ter aktiven član odbora
Vaške skupnosti Stiška vas.
Klavdija Frelih, Zgornji Brnik – samostojna
podjetnica, občinska svetnica v prejšnjem mandatu,
članica Upravnega odbora PGD Zg. Brnik, predsednica
Komisije za članice pri Gasilski zvezi Cerklje. Je tudi
članica občinskega Odbora za varstvo okolja in
gospodarske javne službe ter zelo povezovalna, aktivna
in uspešna pri delu v Vaški skupnosti Zgornji Brnik.
Anže Kotnik, Adergas – aktiven na kulturnem, športnem
in gasilskem področju. Je igralec KUD Pod lipo Adergas,
ki je znano po uspešnih igrah in nastopih izven občine
Cerklje, član in predsednik Športnega društva Adergas ter
aktiven gasilec operativne enote PGD Velesovo.

Spoštovane volivke in volivci!
Kandidat za župana Franc Čebulj in Lista Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem vas vabimo, da se udeležite predvolilnih srečanj
po vaseh, na katerih vam bomo predstavili volilni program. Zaključno srečanje bo v Cerkljah, na Trgu Davorina Jenka, v petek, 18.
novembra 2022, ob 15. uri. Pogostili vas bomo z domačimi dobrotami ter odgovarjali na vaša vprašanja.
Lepo vas vabimo kandidat za župana Franc Čebulj ter kandidatke in kandidati LFČ – za razvoj vasi pod Krvavcem!
November 2022 / številka 4

Lista za razvoj vsi pod Krvavcem, Adergas 27, Cerklje pod Krvavcem

Franc Čebulj, Adergas – dosedanji župan Občine Cerklje na
Gorenjskem, zavzet čebelar in velik ljubitelj konjskega športa.
Aktivno deluje na področju humanitarnih in društvenih
dejavnosti. Sodeluje pri razvoju turizma in se zavzema za
razvoj podeželja ter ohranitev naravnih in kulturnih danosti.

1

VOLITE
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LUKA

2

ŠTUMBERGER

za župana

Povezani v naslednji korak

TOP
LISTA
LUKA

4

ŠTUMBERGERJA
1. novo trgovino;

10. parkirišče za avtodome;

2. letno - zimski bazen;

11. sodobno polnilno postajo za avtomobile z
vsaj 100 kw;

3. nov vrtec in širitev OŠ v Zalogu (podrobna
idejna zasnova sledi);

12. ureditev javne razsvetljave v občini;

4. participativni proračun;

13. ureditev glavnega trga v Cerkljah;

5. popravilo vseh povoznih jaškov na cestah v
občini;

14. ureditev namakalnega sistema za
kmetijstvo;

6. skrb za otroke s posebnimi potrebami;

15. v poslovni coni »najti« mesto za domače
obrtnike in podjetnike;

7. kolesarsko pot s postajališči;

16. …

8. trim stezo po celotni občini;
9. podjetniški inkubator;

Lista

Lista
Za Vas
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Ropotar Nataša in skupina volivcev, spodnji Brnik 63, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Čas je za:
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9. FRANC JENKO
ZGORNJI BRNIK

10. VERONIKA SIRC
ADERGAS

11. GAŠPER ŠINK
ČEŠNJEVEK

12. MAGDALENA JENKO
STIŠKA VAS

SPOŠTOVANI,
v nedeljo, 20. novembra,
svoj glas zaupajte ljudem,
v nedeljo,
20. novembra,
svoj glas
V NSi se zavedamo, kaj pomeni medsebojno sodelovanje in spoštovanje
v občinskem
ki bodo pošteno,
svetu. Prispevali smo svoj delež pri izvedbi nastalih projektov na področju infrastrukture,
odgovorno
zaupajte
ljudem,gospodarno
ki bodo inpošteno,
šolstva, športa, kulture, kmetijstva, podjetništva in socialnega skrbstva.
Podpirali bomo
odločali o stvareh širšega
programe, s katerimi lahko dosežemo, da bomo tudi v prihodnosti enagospodarno
od najbolj uspešnihin odgovorno
odločali o
pomena v prihodnjem
občin v Sloveniji.
stvareh širšega pomena
prihodnjem
4-letnemvobdobju
v naši
ZAVZEMALI SE BOMO ZA:
4-letnem
obdobju
v
naši
občini.
občini.
13. JANEZ VREČEK
14. ANTON REMS
SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI,

razvoj in uspeh občine Cerklje na Gorenjskem je v naslednjem obdobju
odvisen od
Spoštovani,
dobrega sodelovanja v občinskem svetu med županom, občinsko upravo in svetniki.

• močnejše gospodarstvo občine: povezovanje znotraj panog turizma, obrti in
LAHOVČE
kmetijstva z uvedbo rednih srečanj in ozaveščanjem občanov o lokalnih
Na možnostih,
volitvah obkrožite Novo Slovenijo
• dokončanje vodovodnega sistema Krvavec, dokončanje kanalizacije v vseh vaseh
Na volitvah
pod številko 2.
v občini, izgradnjo novega trgovskega centra v Cerkljah, izgradnjo večnamenskega
obkrožite
objekta poleg podružnične šole v Zalogu,
Novo Slovenijo
• neovirano širitev kmetij, ohranitev kmetijskih zemljišč ter finančno spodbudo in
pomoč kmetom,
pod številko
• kulturni razvoj: s sodelovanjem pri razvoju dogajanja v Hribarjevi vili in jasnim programom
TIC; sodelovanje občinskega sveta pri razvoju vrhunske glasbe in glasbenikov,
• razvoj rekreativnega športa: za rekreacijo mladostnikov in odraslih s povezovanjem
izvajalcev športa,
• podporo družinam: ozaveščanje pomena družine s srečanji in občinskim sodelovanjem
pri razvoju družin,
• medgeneracijsko sodelovanje: na nivoju vrtcev, šol, odraslih in doma Taber,
• socialno ranljive skupine,
• sodelovanje med vsemi vaškimi skupnostmi: za enoten razvoj občine s prisotnostjo na
mag. Matej Tonin
krajevnih srečanjih in spodbudo k uresničitvi predlogov vaških skupnosti,
predsednik NSi
• večjo podporo in pomoč Mladinskemu centru Cerklje,
• zeleno, zdravo in čisto okolje, še več urejenih kolesarskih in sprehajalnih poti,
• umiritev prometa pred podružnično šolo v Zalogu,
• ohranitev tradicije naših prednikov.

ZA MLADE
Občine Cerklje

ZAMLADE
LISTA

O B Č IN E

E

3

lokalnega okolja,
■ urejeno okolje, naravno in kulturno dediščino,
■ večjo finančno podporo prostovoljstvu in
lokalnim društvom,
■ krepitev medgeneracijskega sodelovanja,

7.Jan Grošelj
8.Petra Berčič
9.Nejc Pušavec
10.Irma Žagar
11.Borut Prosenc
12.Eva Likozar

13.Matija Štular
14.Špela Praznik
15.Tadej Žvikart
16.Špela Kropivnik

■ razvoj in širjenje gospodarskih dejavnosti,
vključno z promocijo turističnih zmogljivosti.

Lista za mlade občine Cerklje, Trnovlje 16, Cerklje pod Krvavcem

steze/trim proge
9. Kolesarske poti
10. Samooskrba pri mladih
(lokalna tržnica, pomen lokalnega
nakupa izdelkov, ozaveščanje
mladih)
11. Lastna lokalna blagovna
znamka Cerkelj

Naročnik: NSi

■ urejene in varne javne ceste in infrastrukturo,

8. Zunanji fitnes in tekaške

Kandidati Liste ZA MLADE
1.Jure Narobe
2.Nina Veselinović
3.Klemen Šter
4.Špela Triller
5.Jaka Korošec
6.Ana Šink

Skrbeli bomo za:
■ ohranjanje tradicije in običajev, ki izhajajo iz

MO VOL
PEJ

1. Aktivno sodelovanje pri projektu

območja "Pod Jenkovo lipo"
2. Drsališče
3. Sončni paneli na vseh občinskih
stavbah, subvencije za energetsko
samooskrbo
4. Knjigobežnica
5. Parkirišče za avtodome, kamp
6. Plezalna stena
7. Podjetniški inkubator v povezavi
z medgeneracijskim središčem

CERKLJ

LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
ZA OBČINO CERKLJE
NA GORENJSKEM!

T

ZA

Za tamlade in tastare, ki razumejo tamlade.

2

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

Glas za NSi je glas za podjetne
in ustvarjalne ljudi ter hitrejši in
bolj enakomeren razvoj občin.

Kandidatke in kandidati Socialnih demokratov
za Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem:
1.

Katarina Škerjanec

2.

Jure Stare

3.

Oskar Pirih

Vedno na strani ljudi.

5
November 2022 / številka 4

Nova Slovenija, Dvorakova ulica 11A, 1000 Ljubljana; OO Cerklje
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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
Številka: 041-0004/2022-238
Datum: 4. 11. 2022
Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17
in 93/20 – odl. US), v zvezi z določbami 60. in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21), Občinska volilna komisija Občine Cerklje na Gorenjskem za volitve župana in članov občinskega sveta
Občine Cerklje na Gorenjskem, objavlja naslednjo

JAVNO OBJAVO
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
I.
Redne volitve v občinski svet in redne volitve župana se opravijo
v nedeljo, 20. novembra 2022.
V Občini Cerklje na Gorenjskem je občinski svet sestavljan iz
16 članov.
Vrstni red kandidatov za župana in vrstni red list za člane občinskega
sveta Občine Cerklje na Gorenjskem je bil določen z javnim žrebom.

ke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži
zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja
(navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko
osebnega dokumenta).
Obrazec zahtevka je dostopen na www.cerklje – rubrika Lokalne volitve 2022 – na povezavi https://www.cerklje.si/objava/687066.

IV.

Volivec glasuje za kandidata za župana tako, da obkroži številko pred
imenom in priimkom kandidata, za katerega glasuje.

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA ŽUPANA

Volivec lahko glasuje samo za 1 (eno) listo kandidatov za občinski
svet, in sicer tako, da obkroži številko pred imenom liste, za katero glasuje. Volivec lahko da preferenčni glas kandidatu, ki mu daje
pri izvolitvi prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katero bo
glasoval.

LIST KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

II.
Predčasno glasovanje bo v torek, 15. novembra, v sredo, 16. novembra in v četrtek, 17. novembra 2022, med 07.00 in 19.00 uro
na volišču za predčasno glasovanje, v prostorih Občine Cerklje na
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, II.
nadstropje.
Volivci, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, imajo
s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo,
20. novembra 2022.
III.
Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi
bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni
imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če
to sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem
glasovanja.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 16. 11. 2022,
poslati Občinski volilni komisiji Cerklje na Gorenjskem pisni zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatNovember 2022 / številka 4

in

I.
KANDIDATA ZA ŽUPANA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM
1. FRANC ČEBULJ
Predlagatelj: Iztok Čebulj in skupina volivcev
roj. 21.08.1952; stanujoč Adergas 27,
4207 Cerklje na Gorenjskem
trgovski prodajalec, župan, upokojenec
2. LUKA ŠTUMBERGER
Predlagatelj: Nataša Ropotar in skupina volivcev
	roj. 09.08.1980, stanujoč Trnovlje 42, Cerklje na Gorenjskem,
4207 Cerklje na Gorenjskem
profesor športne vzgoje, direktor
II.
LISTE KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
CERKLJE NA GORENJSKEM
1. 	ime liste: LISTA FRANCA ČEBULJA ZA RAZVOJ VASI POD
KRVAVCEM
Predlagatelj: Iztok Čebulj in skupina volivcev
1.	Franc Čebulj, roj. 21.08.1952, stanujoč Adergas 27,
4207 Cerklje na Gorenjskem
trgovski prodajalec, župan, upokojenec
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2.	Andreja Bogataj, roj. 15.07.197, stanujoča Spodnji Brnik 40,
4207 Cerklje na Gorenjskem
univ. dipl. inženirka agronomije, podjetnica - vrtnarstvo
3.	Janez Korbar, roj. 10.05.1958, stanujoč Glinje 25,
4207 Cerklje na Gorenjskem
univ. dipl. inženir kemijske tehnologije, produktni vodja
4.	Marta Hočevar, roj. 24.06.1958, stanujoča Štefanja Gora 17,
4207 Cerklje na Gorenjskem
uslužbenka, upokojenka
5.	Rajko Rozman, roj. 22.10.1966, stanujoč Dvorje 82A,
4207 Cerklje na Gorenjskem
tesar, podjetnik
6.	Mirjam (Mirjana) Grilc, roj. 09.11.1964, stanujoča
Šenturška Gora 54, 4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. socialni delavec, zeliščar
7.	Miran Sirc, roj. 04.10.1972, stanujoč Ulica Andreja Vavkna 2,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
inženir strojništva, univ. dipl. organizator, višji svetovalec

2. ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Predlagatelj: Nova Slovenija – krščanski demokrati
1.	Jože Ipavec, roj. 19.10.1955, stanujoč Zalog pri Cerkljah 61,
4207 Cerklje na Gorenjskem
lesarski tehnik, upokojenec
2.	Urška Hočevar, roj. 14.11.1975, stanujoča Zgornji Brnik 165,
4207 Cerklje na Gorenjskem
vzgojiteljica predšolskih otrok, vzgojiteljica predšolskih otrok
3.	mag. Robert Rupnik, roj. 11.09.1972, stanujoč Ulica Franca
Kimovca 16, Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
magister znanosti, direktor operacij
4.	Marija Kern, roj. 01.05.1967, stanujoča Velesovo 6,
4207 Cerklje na Gorenjskem
zdravstveni tehnik, zdravstveni tehnik
5.	Tomaž Jelenc, roj. 13.05.2004, stanujoč Šenturška Gora 4,
4207 Cerklje na Gorenjskem
dijak gimnazije, dijak

8.	Silva Dolinar, roj. 02.01.1964, stanujoča Poženik 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
trgovski poslovodja, poslovodja

6.	Maja Ipavec, roj. 21.01.1982, stanujoča Zalog pri Cerkljah 61,
4207 Cerklje na Gorenjskem
	univ. dipl. splošna jezikoslovka in univ. dipl. primerjalna
jezikoslovka, učiteljica

9.	Zvonko Ribnikar, roj. 26.01.1965, stanujoč Velesovo 58A,
4207 Cerklje na Gorenjskem
elektromehanik, elektromehanik

7.	Jernej Zajec, roj. 10.08.1977, stanujoč Praprotna Polica 1,
4207 Cerklje na Gorenjskem
mizar, vodja tehničnih služb

10.	Andreja Maček, roj. 18.06.1974, stanujoča Praprotna Polica 46,
4207 Cerklje na Gorenjskem
univ. dipl. ekonomist, finance; računovodstvo

8.	Martina Grašič, roj. 10.11.1977, stanujoča Velesovo 8,
4207 Cerklje na Gorenjskem,
kmetijski tehnik, cvetličarka

11.	Blaž Kaplenik, roj. 11.12.1961, stanujoč Trg Davorina Jenka 5,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
avtomehanik, poklicni gasilec, upokojenec

9.	Franc Jenko, roj. 28.01.1949 stanujoč Zgornji Brnik 75,
4207 Cerklje na Gorenjskem
gumar, upokojenec

12.	Aleš Jenko, roj. 23.06.1978, stanujoč Zgornji Brnik 93,
4207 Cerklje na Gorenjskem
prometni tehnik, avtoklepar

10.	Veronika Sirc, roj. 04.02.1945, stanujoča Adergas 38,
4207 Cerklje na Gorenjskem
ekonomski tehnik, upokojenka

13.	Marija Slemc, roj. 27.07.1972, stanujoča Stara cesta 14, Cerklje na
Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
inženir upravljanja podeželja in krajine, delo na domači kmetiji

11.	Gašper Šink, roj. 31.07.2000, stanujoč Češnjevek 3,
4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. inženir kmetijstva, študent, delo na kmetiji

14.	Boštjan Dolžan, roj. 07.05.1979, stanujoč Stiška vas 8A,
4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. inženir elektrotehnike, produktni vodja

12.	Magdalena Jenko, roj. 29.06.1967, stanujoča Stiška vas 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
tekstilni konfecionar, trgovka

15.	Klavdija Frelih, roj. 19.03.1986, stanujoča Zgornji Brnik 64,
4207 Cerklje na Gorenjskem
ekonomski tehnik, samostojna podjetnica, grafične storitve

13.	Janez Vreček, roj. 17.11.1950, stanujoč Zgornji Brnik 143,
4207 Cerklje na Gorenjskem
ključavničar, upokojenec

16.	Anže Kotnik, roj. 15.09.1992, stanujoč Adergas 3,
4207 Cerklje na Gorenjskem
gimnazijski maturant, komercialist

14.	Anton Rems, roj. 01.06.1964, stanujoč Lahovče 48,
4207 Cerklje na Gorenjskem
poklicna izobrazba, hišnik
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3. ime liste: LISTA ZA MLADE OBČINE CERKLJE
Predlagatelj: Maja Ropret in skupina volivcev

15.	Tadej Žvikart, roj. 05.05.1976, stanujoč Spodnji Brnik 46,
4207 Cerklje na Gorenjskem
profesor športne vzgoje, profesor športne vzgoje

1.	Jure Narobe, roj. 25.03.1980, stanujoč Trnovlje 16,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
	univ. dipl. ekonomist, samostojni podjetnik
(poslovno in finančno svetovanje)

16.	Špela Kropivnik, roj. 07.02.1992, stanujoča Trg Davorina Jenka 4,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. dizajner, strokovni delavec v marketingu

2.	Nina Veselinović, roj. 01.04.1982, stanujoča Zalog pri Cerkljah 70,
4207 Cerklje na Gorenjskem,
univ. dipl. ekonomistka, vodja poslovne podpore

4. ime liste: TOP LISTA LUKA ŠTUMBERGERJA
Predlagatelj: Nataša Ropotar in skupina volivcev

3.	Klemen Šter, mag., roj. 13.10.1986, stanujoč Dvorjanska ulica 2B,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. ekonomist (un) in magister poslovnih ved, specialist
za področje direktne prodaje v banki
4.	Špela Triller, roj. 16.07.1986, stanujoča Dvorje 60,
4207 Cerklje na Gorenjskem
gimnazijski maturant, administracija
5.	Jaka Korošec, roj. 19.07.1991, stanujoč Stara cesta 35,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
trener, trener košarke
6.	Ana Šink, roj. 17.12.1994, stanujoča Češnjevek 3,
4207 Cerklje na Gorenjskem
org. poslovanja v gostinstvu in turizmu, delo v gostinstvu,
peka z drožmi

1.	Luka Štumberger, roj. 09.08.1980, stanujoč Trnovlje 42, Cerklje
na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
profesor športne vzgoje, direktor
2.	mag. Tadeja Brankovič, roj. 20.12.1979, stanujoča Vašca 7A,
4207 Cerklje na Gorenjskem
spec. manager, samostojna podjetnica
3.	Luka Jezeršek, roj. 21.10.1981, stanujoč Zgornji Brnik 63,
4207 Cerklje na Gorenjskem
kuhar mojster, vodja kuhinje
4.	Nataša Sodnik, roj. 10.07.1993, stanujoča Poženik 8,
4207 Cerklje na Gorenjskem
gimnazijski maturant, poslovodja
5.	Andrej Vidmar, roj. 23.10.1978, stanujoč Lahovče 99,
4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. inženir računalništva in informatike, direktor

7. Jan Grošelj, roj. 28.04.1994, stanujoč Trnovlje 40,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. inženir navtike, koordinator logističnih procesov

6.	Simona Fajfar, roj. 17.11.1970, stanujoča Vopovlje 36,
4207 Cerklje na Gorenjskem
univ. dipl. kemik, državna uradnica

8.	Petra Berčič, roj. 24.05.1990, stanujoča Zalog pri Cerkljah 108,
4207 Cerklje na Gorenjskem
diplomirana matematičarka, višji svetovalec področja I.

7.	Peter Preložnik, roj. 30.04.1981, stanujoč Šmartno 30,
4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. inženir elektrotehnike, elektro projektant

9.	Jernej Pušavec, roj. 09.12.1989, stanujoč Trnovlje 11,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
ekonomski tehnik, direktor podjetja

8.	Lucija Remic, mag., roj. 07.08.1996, stanujoča
Praprotna Polica 34, 4207 Cerklje na Gorenjskem
magistra poslovnih znanosti in dipl. biotehnologinja,
vodja projektov

10.	Irma Žagar, roj. 22.03.1991, stanujoča Zalog pri Cerkljah 38,
4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. inženirka agronomije, zdravstveni administrator
11.	Borut Prosenc, roj. 01.05.1987, stanujoč Ulica Franca Barleta 24,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. inženir prometne tehnologije, inštruktor varne vožnje
12.	Eva Likozar, roj. 15.01.2002, stanujoča Zalog pri Cerkljah 12,
4207 Cerklje na Gorenjskem
maturantka, študentka

9.	Aleš Ropotar, mag., roj. 14.08.1978, stanujoč Spodnji Brnik 63,
4207 Cerklje na Gorenjskem
magister organizator, strokovni delavec
10.	Suzana Martinjak, roj. 25.02.1979, stanujoča Velesovo 70,
4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. vzgojitelj predšolskih otrok, vzgojiteljica
11.	Vlado Ahčin, roj. 10.01.1962, stanujoč Vopovlje 29,
4207 Cerklje na Gorenjskem
univ. dipl. ekonomist, upokojenec

13.	Matija Štular, roj. 04.01.1985, stanujoč Dvorje 41,
4207 Cerklje na Gorenjskem
ekonomski tehnik, komercialist

12.	Marija Remic, roj. 16.07.1960, stanujoča Praprotna Polica 34,
4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. ekonomist, upokojenka

14.	Špela Praznik, roj. 28.01.1979, stanujoča Dvorjanska ulica 6B,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
univ. dipl. sociolog, nabavnica v podjetju

13.	Simon Štern, roj. 30.12.1977, stanujoč Šmartno 8A,
4207 Cerklje na Gorenjskem
lesarski tehnik, direktor
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14.	Štefka Slatnar, roj. 27.08.1971, stanujoča
Ambrož pod Krvavcem 4B, 4207 Cerklje na Gorenjskem
gostinski tehnik, vodja gostinstva

8.	Darja Janhar, roj. 14.10.1978, stanujoča Lahovče 42,
4207 Cerklje na Gorenjskem
frizerka, gospodinja

15.	Urban Starovašnik, roj. 01.12.1980, stanujoč Grad 49,
4207 Cerklje na Gorenjskem
finomehanik, poštar

9.	Matjaž Ljubeljšek, roj. 06.09.1968, stanujoč Adergas 50,
4207 Cerklje na Gorenjskem
univ. dipl. ekonomist, direktor

16.	Katja Flajs, roj. 21.11.1981, stanujoča Zalog pri Cerkljah 124,
4207 Cerklje na Gorenjskem
ekonomsko komercialni tehnik, ERP svetovalec

10.	Anja Jagodic, roj. 30.01.1995, stanujoča Ulica Janeza Mežana 8,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
pomočnica vzgoje predšolskih otrok, pomočnica vzgojiteljice

1.	Katarina Škerjanec, roj. 24.11.1983, stanujoča Adergas 9A,
4207 Cerklje na Gorenjskem
univ. dipl. komunikologinja, javna uslužbenka
2.	Jure Stare, roj. 06.05.1986, stanujoč Praprotna Polica 8,
4207 Cerklje na Gorenjskem
strojni tehnik, samostojni podjetnik
3.	Oskar Pirih, roj. 06.11.1955, stanujoč Trnovlje 54,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
gradbeni tehnik, upokojenec

6. ime liste: KOALICIJA ZA RAZVOJ OBČINE CERKLJE - SDS + SLS
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka in
Slovenska ljudska stranka
1.	Andrej Kosec, roj. 10.05.1973, stanujoč Ulica Josipa Lapajne 9,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
univ. dipl. organizator, direktor
2.	Barbara Prosen Udir, dr. med., roj. 19.01.1974, stanujoča Cesta v
Polico 17, Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
dr. medicine, zdravnica
3.	Miha Zevnik, roj. 01.01.1961, stanujoč Grad 67,
4207 Cerklje na Gorenjskem
inženir strojništva, prodajni inženir
4.	Marija Kropivnik, roj. 09.08.1963, stanujoča Grad 21,
4207 Cerklje na Gorenjskem
administratorka, administratorka
5.	Andrej Hočevar, roj. 25.01.1975, stanujoč Zgornji Brnik 165,
4207 Cerklje na Gorenjskem
inženir gradbeništva, nadzornik
6.	Frančiška Podgoršek, roj. 21.02.1953, stanujoča Češnjevek 19,
4207 Cerklje na Gorenjskem
upokojenka, upokojenka
7.	Simon Kotnik, roj. 13.09.1980, stanujoč Adergas 46,
4207 Cerklje na Gorenjskem
živilski tehnik, upravljalec zemeljske oskrbe

12.	Silva Lončar, roj. 18.11.1967, stanujoča Glinje 24,
4207 Cerklje na Gorenjskem
komercialist (vsš), vodja podpornih procesov
13.	Franci Fon, roj. 30.08.1981, stanujoč Spodnji Brnik 60,
4207 Cerklje na Gorenjskem
kmetijski tehnik, kmetovalec
14.	Janez Polajnar, roj. 24.06.1983, stanujoč Lahovče 93,
4207 Cerklje na Gorenjskem
gimnazijski maturant, voznik
15.	Špela Tomažin, roj. 17.02.1996, stanujoča Praprotna Polica 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
dipl. vzgojiteljica, vzgojiteljica
16.	Slavko Hočevar, roj. 22.11.1949, stanujoč Apno 1A,
4207 Cerklje na Gorenjskem
strojni tehnik, upokojenec

7. ime liste: GIBANJE SVOBODA
Predlagatelj: Gibanje Svoboda
1.	dr. Romana Martinčič, roj. 30.10.1961, stanujoča
Zalog pri Cerkljah 160, 4207 Cerklje na Gorenjskem
	doktor znanosti – management, spec. manag., managerka,
volonterka
2.	dr. Peter Frantar, roj. 09.06.1975, stanujoč Stara cesta 7A,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
doktor znanosti – geografija, hidrolog, vodja oddelka
3.	Tadeja Marko, roj. 09.04.1973, stanujoča Kurirska pot 28,
Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
organizator potovanja v turizmu, turistični delavec
4.	Janez Martinčič, roj. 07.05.1951, stanujoč Ulica Janeza Mežana
11, Cerklje na Gorenjskem, 4207 Cerklje na Gorenjskem
strojni tehnik, upokojenec

		
		
		
		

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM
Majda Erzar, l.r.
predsednica
November 2022 / številka 4

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13. Cerklje na Gorenjskem

5. ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Predlagatelj: Socialni demokrati

11.	Tine Zevnik, roj. 25.12.2000, stanujoč Grad 67,
4207 Cerklje na Gorenjskem
gimnazijski maturant, študent
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Letos še več
programov in
projektov
V Vrtec Murenčki je
vključenih 220 otrok,
razporejenih v 12 oddelkov,
164 v Cerkljah in 56 v
Zalogu.
RENATA PERNE

Nogometni vrtec / Foto: arhiv vrtca

Otroci so se po počitnicah znova vrnili v
vrtčevsko okolje med vrstnike, k vzgojiteljem, nekateri med njimi so prvič prestopili vrtčevski prag. Letos smo uvajali
58 novincev. V uvajalnem času otrokom
pomagamo, da se postopno prilagodijo
na spremembe, ter tesno sodelujemo s
starši, družino. Za dobro počutje otrok
je nujno, da se tudi starši dobro počutijo, ko zaupajo svojega otroka novim ljudem. Zaupanje staršev v vrtec in naše
delo se prenaša tudi na otroka. Želimo
si, da bi vrtec (p)ostal skupen prostor
življenja otrok in odraslih, kjer poveza-

nost med njimi postane sožitje, prežeto
z igro, delom, govorjenjem, izumljanjem in ustvarjanjem.
V tem šolskem letu smo vključeni v več
projektov: Gozdni vrtec, Planetu Zemlja
prijazen vrtec, Zdravje v vrtcu, Sobivanje ter Cici Vesela šola. Veseli nas, da
tudi letos sodelujemo v programu Nogometni vrtci.
Načrtujemo več obogatitvenih dejavnosti, povečali smo nabor nadstandardnih
programov, hkrati pa ponudili še dodatne dejavnosti, ki jih vodijo vzgojiteljice: pevski zbor, Orffov orkester, gibalne

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO



dejavnosti, ljudske igrarije, potepuhi ter
pravljična joga.
Zaposleni v vrtcu znamo in zmoremo
prisluhniti otrokom in njihovim potrebam, ustvarjamo varno in spodbudno
učno okolje ter otrokom omogočamo
pridobivanje izkušenj, kjer se vsak posameznik počuti varnega, sprejetega,
sposobnega in pogumnega.
Veselimo se vsakega šolskega leta, zato
z radovednostjo ter navdušenjem čakamo, kaj vse nam bo prineslo letošnje
leto. Želimo si le, da bi sproščeno in
igrivo odkrivali svet okoli sebe.

Marko Andrej, s. p., Zgornji Brnik 125
Telefon: 04/25 22 701, GSM: 041/519 870

priprava vozila za tehnični pregled
menjava olja

Načrtovanje in urejanje vrtov, parkov ...
sejanje trave in polaganje travne ruše
sajenje in obrezovanje grmičevja
strojno zračenje trate
obrezovanje sadnega drevja

MILAN KRNIČAR s.p
Dvorje 93, 4207 CERKLJE
G: 041 331 396, T: 04 25 26 750
E: milan.krnicar@t-2.si, I: www.avtodeli-krnicar.si

LOREM IP5UM PO5KRBITE, DA BO5TE
PRI RAZVOJU RE5ITEV UPO5TEVALI

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

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV
November 2022 / številka 4
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KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Dragi kupci, v Zalogu pri Cerkljah smo za vas odprli
trgovino z oblačili za ženske, moške in otroke.
Na voljo tudi bogat darilni program.

Obiščite nas, z veseljem vas pričakujemo.
Odpiralni čas: pon.– pet. 16.00 –19.00,
sobota po dogovoru
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Na Dunaju

Učenci obveznega in neobveznega izbirnega predmeta nemščina so se odpravili
na ekskurzijo v avstrijsko prestolnico. Prvi
postanek so imeli pred znamenito palačo
Schönbrunn. Obiskali so park in se povzpeli na glorieto, od koder je čudovit razgled na palačo in mesto. Sledil je obisk
živalskega vrta, ki se ponaša s tem, da je
najstarejši na svetu. Na vožnji po mestnem
obroču so videli avstrijski parlament, dunajsko mestno hišo in univerzo, dunajsko
opero, številne razkošne parke ter mestne
palače. V središče mesta so se odpravili še
peš in med drugim naredili postanek pri
slaščičarni Sacher ter pri Zacherlovi hiši,
ki je najpomembnejše mladostno delo Jožeta Plečnika. »Preživeli smo čudovit dan,
videli in doživeli mnogo lepega in ob tem
ves čas uporabljali in utrjevali nemški jezik.«

Tekmovanje v logiki
Na Osnovni šoli Davorina Jenka so se zbrali učenci z
enajstih gorenjskih osnovnih šol.
vič in še ena glasbena točka pevk pod
mentorstvom učiteljice glasbene umetnosti Irme Močnik. V imenu ZOTKS je
organizatorica tekmovanja Teja Škrjanec prebrala spodbudne besede in podala osnovne informacije o samem poteku tekmovanja. Tekmovalci so imeli
na voljo 90 minut, da so se spopadli z
logičnimi nalogami in jih po najboljših močeh rešili. Tekmovanje se je zaključilo ob 11. uri. Z OŠ Davorina Jenka
je sodelovalo 6 učencev iz 9. razreda, 6
učencev iz 8. razreda in 2 učenca iz 7.
razreda. Vsem tekmovalcem čestitamo.

TEJA ŠKRJANEC
Enkrat v desetletju šolo doleti čast, da
organizira regijsko in državno tekmovanje v logiki. V letošnjem šolskem
letu je bila na vrsti Osnovna šola (OŠ)
Davorina Jenka. Tako so se v soboto,
22. oktobra, v zgodnjih dopoldanskih
urah začeli zbirati tekmovalci 7., 8. in
9. razredov skupaj z mentorji z enajstih
gorenjskih osnovnih šol. Pevke OŠ Davorina Jenka so z Zdravljico slavnostno
odprle tekmovanje. Sledil je pozdravni
govor pomočnice ravnatelja Anite Gla-

Obisk Doma Taber
Skupina prostovoljcev z OŠ Davorina Jenka je v tem šolskem letu
že dvakrat obiskala stanovalce Doma Taber. Kot so pojasnile prostovoljke iz 5. b Deja, Ema, Hana, Sara in Ula, so na prvem obisku
skupaj s stanovalci zaznamovale svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. »V domu smo se družile s starostniki in jih peljale na sprehod
po okolici doma. Po poti smo se pogovarjali in se družili. Povedale
smo jim, kaj delamo v šoli, stanovalci pa so nam povedali, kako
preživljajo dneve v domu. Med njimi nam je bilo zabavno in prijetno. Ob koncu druženja so se nam zahvalili za obisk in nam povedali, da so se imeli lepo. Bili so srečni in me prav tako. Dogovorili
smo se za mesečne obiske.«

Medgeneracijsko druženje / Foto: arhiv šole

Noži
za vrtavkaste
brane od 7,80 EUR.

Originalni in
ne-originalni
nadomestni deli

za vse znamke plugov.

www.agrotehnika.si

Trgovina AGROTEHNIKA, Retra d.o.o., Beleharjeva c. 6a, 4208 Šenčur

t: 04 25 11 155
m: 064 19 14 22
info@agrotehnika.si

RETRA, d.o.o.,PRAPROTNA POLICA 34, CERKLJE

RETRA, d.o.o.,PRAPROTNA POLICA 34, CERKLJE

V oddaji Male sive
celice
Bralcem z veseljem sporočamo, da so se
Tevž Kern, Izak Kokalj in Lovro Bor Štefančič uvrstili v oddajo Male sive celice. Gre
za oddajo, ki učence 7., 8. in 9. razreda
preverja v poznavanju znanosti, naravoslovja, družboslovja, tehnike, humanistike, uporabnih ved, umetnosti, razvedrila
in športa. To je že drugi zaporedni uspeh,
potem ko so nas lani zastopali Nejc Rebernik, Gaja Rožman in Nina Močnik.
Učenci so se najprej preizkusili na pisnem delu, nato pa na ustnem na osnovni šoli na Jesenicah. Za učence navijamo
in se veselimo nove sezone. Za letošnji
kviz se je prijavilo kar 159 šol (lani 138).
Z Gorenjske so bili poleg cerkljanskih
učencev uspešni še vrstniki s kranjskih
osnovnih šol Franceta Prešerna, Jakoba
Aljaža in Matije Čopa.
November 2022 / številka 4
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V DMC Cerklje o potencialu mladostnikov
Družinski in mladinski center Cerklje je v oktobru poleg rednih dogodkov pripravil
dan družin z gostjama dr. Andrejo Poljanec in Polono Greif.
IRENA ZAJEC, ANA JAGODIC DOLŽAN
Dan družin smo organizirali drugič, z
namenom, da si družine vzamemo čas,
da se srečamo, se pohvalimo s tem,
kar nam gre v naših družinah dobro,
in »pojamramo« o tistem, kar nam ne
uspeva najbolje. Letos smo izbrali še posebej zanimivo temo – kako preživeti in
uživati v družbi najstnikov, ki že stegujejo krila, da bodo odleteli iz »gnezda«.
Andreja in Polona sta nam na zanimiv
in zabaven način podali strokovno, a
uporabno znanje o tem, kako mladostnikom lahko pomagamo skozi težka
obdobja in poskrbimo za dobro klimo v
naših družinah.
Otroci iz različnih družin so uživali v
medsebojni družbi in družbi animatorjev. Tudi zanje je bila pripravljena delavnica, na kateri so spoznavali čustva.
Dan smo zaključili s kosilom.
Imeli smo se »fletno« in se bomo še
imeli. Dan družin bomo ponovili jeseni
prihodnje leto, pred tem pa bo še veliko drugih priložnosti, da se srečamo, se
imamo lepo in dobimo kakšno spodbudo za drobne, a pomembne spremembe
v naših družinah. Zato, ker so družine
in odnosi tisto, v kar je vredno vlagati.
»Posameznik se lahko kvalitetno razvija, če so odnosi sproščeni, zdravi, var-

Otroci so imeli delavnico na temo čustev. / Foto: arhiv DMC
ni,« je poudarila dr. Andreja Poljanec,
psihologinja, zakonska in družinska
terapevtka, ki je tudi pojasnila, da je
mladostništvo obdobje razvoja možganov – glede na to, da se njihov razvoj
razlikuje od telesnega, prihaja do previsokih pričakovanj, kaj vse mladostnik
že zmore, posledično pa do slabe volje,

nepetosti in konfliktov v družinah. »Zanimanje, ki ga pokažemo s preprostimi
vprašanji, omogoča lažje razumevanje
mladostnikov, razvija občutek zaupanja
in povezanosti.« Kot je še povedala, pa
je posebej dobrodošlo, da starši mladostnikom pomagajo pri razvijanju samostojnosti.

Agropromet d.o.o.

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

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

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

KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

ROOF-RR, d.o.o.

Agropromet d.o.o.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM
TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

November 2022 / številka 4

Franc Zorman
Praprotna Polica 18
4207 Cerklje na Gorenjskem
gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net
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Učenci iz Latvije in starejši otroški pevski zbor, ki je zapel tudi šolsko himno / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Obisk iz Latvije
Pred jesenskimi počitnicami so na Osnovni šoli Davorina Jenka gostili učence in
učiteljice iz Saldusa.
ANA JAGODIC DOLŽAN
Namen obiska, organiziranega v okviru
programa Erasmus+, je bila izmenjava
izkušenj. »Učiteljice razrednega pouka,
matematike in informatike so si ogledale, kako pri nas poteka pouk, hkrati
pa t. i. job shadowing oz. sledenje na
delovnem mestu predstavlja priložnost,
da tudi mi izvemo kaj novega, se kaj novega naučimo, dobimo kakšno idejo,«

je pojasnil ravnatelj Boštjan Mohorič.
»Mislim, da je dodana vrednost za oboje.« Na tovrstne obiske sicer odhajajo
tudi učitelji s cerkljanske šole, za zdaj
brez otrok.
Učenci iz Latvije so se pridružili vrstnikom v devetem razredu, ob slovesu pa
skupaj z učiteljicami spoznali nekaj
koščkov naše kulture na krajši prireditvi
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika.
Šola je pripravila tudi kuharsko delavni-

co in ogled Cerkelj, sicer pa so gostje obiskali še Bled, Postojno in Ljubljano.
»Kultura, znanje in druženje gradijo mostove med ljudmi in plemenitijo
naša srca, naša življenja. Z vami smo
dobili nove izkušnje, predvsem pa nove
prijatelje,« so jim na prireditvi sporočili
cerkljanski učenci, ki bodo že v tem mesecu krepili vezi s hrvaškimi vrstniki. V
Cerklje bo prav tako prišla skupina treh
učiteljev in šestih otrok.

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
Apno 70, Cerklje na Gorenjskem
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

T: 051/393 504
E: jure.grilc@gmail.com

UGODNO VAM PONUJAMO:
vse vrste zemeljskih izkopov
urejanje kanalizacij, dvorišč in okolice
posek, spravilo in odkup lesa

November 2022 / številka 4
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Živahna jesen v Domu Taber
Okoli devetdeset zaposlenih skrbi za čim lepšo jesen življenja, tudi z različnimi dogodki.
JANEZ KUHAR
V Domu Taber so konec septembra
praznovali sedmo obletnico sprejema
prvega stanovalca. Kot je povedala
direktorica Martina Martinčič, še naprej želijo ostati razvojno naravnani.
»Glavno poslanstvo Doma je skrb za
naše stanovalce ter uporabnike storitev pomoči na domu. Še naprej se
bomo trudili po najboljših močeh, da
bodo naši stanovalci in uporabniki deležni najboljše možne nege in oskrbe.
Pomemben del pri delovanju so tudi
prostovoljci, ki z obiski stanovalcem
na različne načine polepšajo dan.« Ob
obletnici so pripravili zanimiv kulturni program, v katerem so sodelovali:
pevka Petra Maček Zarnik, Domski
pevski zbor pod vodstvom Anice Rehberger in ansambel Trio Frenki. Izdali
so tudi domski časopis – Novice iz Tabra in razrezali okusno torto, ki jo je

Praznovanje sedme obletnice / Foto: Janez Kuhar
Cerkljanskih gavnarjev so stanovalci
tudi zaplesali.
Prav tako je vsakdan popestril Kostanjev piknik, tako zaradi okusnega kostanja kot prijetnega druženja.

naredila Biljana Bučič, vodja kuhinje
v Domu. Kot se za oktober spodobi, so
prvič pripravili Oktoberfest, na katerem poleg hrane in pijače ni manjkalo prijetne glasbe in klepeta. Ob glasbi

Pri stotih letih zaplesala
Ljubica Pavlovčič je šesta stanovalka, ki je dopolnila sto
let. Visok jubilej je praznovala 5. oktobra.

Rodila se je v Gradcu pri Litiji, med vojno pa je bila družina izseljena v Srbijo.
Po vrnitvi se je zaposlila pri Jugoslovanskih železnicah, v računovodstvu.
Z možem sta zelo rada potovala po
svetu, še posebno lepe spomine ima
na Pariz. Ukvarjala se je z ročnimi deli,
predvsem s kvačkanjem in pletenjem.
Dokler so ji oči dopuščale, je veliko
brala, poleg tega pa je bila njena velika ljubezen ples. Do svojega 95. leta je
živela povsem samostojno, kasneje ji je
pomagal sin Igor.
Slavljenki je v imenu zaposlenih in stanovalcev Doma Taber čestitala direktorica Martina Martinčič ter ji zaželela
obilo zdravja in dobre volje. Voščilo so ji
namenili še drugi, zbrani na krajši slovesnosti, ki jo je popestrila Folklora Cerklje s Cerkljanskimi gavnarji. Ob njihovih zvokih je slavljenka tudi zaplesala.
November 2022 / številka 4

Ples z Ivanom Kropivnikom
/ Foto: Janez Kuhar

ŠTALCA D.O.O., GRAD 75, CERKLJE

JANEZ KUHAR
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Aktivne so tekmovalne in mlajše ekipe
Ženski nogometni klub Cerklje daje velik poudarek tudi najmlajšim.
PRIMOŽ STRAJHAR

Ekipa ŽNK Cerklje in nogometašice s Kosova / Foto: arhiv kluba

Kern Matilda s.p.

proti portugalski Benfici. Gledalci so bili
priča zelo kvalitetni tekmi ženske lige,
ki jo je sodil mednarodni sodnik David
Šmajc, ki uspešno zastopa gorenjske in
slovenske sodnike v svetu.
Ne pozabljamo na prihodnost, zato v
Ženskem nogometnem klubu Cerklje
pripravljamo mlajše ekipe, pri katerih
v ospredju ni rezultat, temveč je poudarek na napredku posameznic na vseh
področjih njihovega odraščanja. Da nas
boste še lažje našli in spremljali dogajanje, nam lahko sledite na Facebooku,
Instagramu in spletni strani znkcerklje.
si. Dekleta iz občine Cerklje in bližnje
okolice vabljena, da se nam pridružijo.

ogled tekem ženskih ekip, od najmlajših pa do najstarejših, in tako tudi zelo
dobro pozna nove izzive za prihodnost
v Nogometnem centru Velesovo, kjer
uspešno deluje tudi moški nogometni
klub. Velja omeniti še, da smo 9. oktobra odigrali mednarodno nogometno
tekmo proti kosovski ekipi (KFF EP-Hajvalia), ki je letošnjo sezono igrala v kvalifikacijah za ligo prvakinj in izgubila le

Ženski nogometni klub Cerklje, Dvorje 30, Cerklje na Gorenjskem

Po prvih treningih in začetku novega
šolskega leta se veliko dogaja tudi v
nogometu, ki je namenjen in primeren za vsa dekleta. Pri delu po šolah je
pomembno, da deklice uživajo v vadbi.
Zelo moramo pohvaliti deklice v podružnični šoli v Zalogu, ki v zelo lepem številu obiskujejo vadbo. Najmlajše, vključene v vrtec, se tako kot lani spoznavajo
z gibalno vsestranskostjo. V klub vključujemo deklice od petega leta starosti
dalje, ki si želijo že resneje spoznati igre
z žogo.
Vse tekmovalne ekipe so zelo aktivne,
saj so tekmovanja jesenskega dela sezone na vrhuncu. Tekme članske ekipe
si je še vedno skoraj vsak konec tedna
moč ogledati iz domačega naslonjača.
Razvoj ženskega nogometa gre v vse
večjo medijsko prepoznavnost. S tem
rasteta tudi kvaliteta in zanimanje za
igranje nogometa pri dekletih. V Ženskem nogometnem klubu Cerklje smo
veseli, da uspešno predstavljamo Občino Cerklje, ki je ob podjetju Ambrož
Martin, s. p., tudi naš največji podpornik. Na tem mestu se ponovno zahvaljujemo županu Francu Čebulju, ki nas
podpira in si velikokrat vzame čas za

Trg Davorina Jenka 9
4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21
Delovni čas: od 6. do 22. ure
vse dni v tednu
November 2022 / številka 4
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Posegajo po najvišjih mestih
Za tekmovalne ekipe Nogometnega kluba Velesovo Cerklje se z novembrom počasi
zaključuje jesenski del ligaških tekmovanj, ki se je začel že v mesecu avgustu.
MATJAŽ LJUBELJŠEK
V Velesovem je ponovno prisotno pravo
nogometno in navijaško vzdušje. To je
predvsem posledica uspešnih nastopov
naše članske ekipe, ki je po jesenskem
ligaškem delu takoj pod vrhom lestvice
z že skoraj zagotovljenim nastopom v
ligi za prvaka (spomladi se bo šest najbolje uvrščenih ekip po prvem delu tekmovanja pomerilo za prvaka lige MNZ
Gorenjske in napredovanje v višji rang
tekmovanja). Še pomembnejši pa je ta
uspeh ob dejstvu, da imamo v ligi daleč
najmlajšo člansko ekipo, na kar smo
zelo ponosni in kar nas navdaja s še posebno velikim optimizmom.
Navdušujejo tudi naše mlajše selekcije, ki v svojih starostnih kategorijah
po jesenskem delu tekmovanj posegajo po najvišjih mestih. Ekipa U13 je
končala tekmovanje na 2., U14 na 5.
in kadetska ekipa U16 na 3. mestu. Rezultati so odraz sistematičnega dela z
mlajšimi selekcijami v zadnjih štirih
letih in tega, da nam je v klub uspelo
privabiti odlične trenerje, ki verjetno
sestavljajo trenutno najboljšo trenersko ekipo na Gorenjskem. Prav tako
nam je za novo sezono uspelo postaviti celotno otroško piramido po letnikih
vse do najmlajše selekcije, ki jo sestavljajo predšolski otroci. Ravno zaradi
te odlične trenerske ekipe tudi v tej

ponedeljek, sreda
14:00 –18:00
–18.00
torek, četrtek
9:00 –14:00
petek
12:00 –16:00
sobote, nedelje in prazniki
ZAPRTO

GSM: 031 641 335
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PREVOZNIŠTVO MARTIN GRILC S.P., ULICA 4. OKTOBRA 1, CERKLJE

ŠIVILJSKI SERVIS
ŠIVANJE PO MERI

sezoni nadaljujemo sodelovanje z NZS
pri njihovem projektu razvoja otroškega nogometa.
Veliko pa se dogaja tudi v cerkljanski
šoli in vrtcu. V letošnjem šolskem letu
nadaljujemo program vpeljevanja nogometnih uric v vrtcih v Cerkljah in Zalogu, kar se je na obojestransko veselje
pokazalo kot zelo dobra ideja, prav tako
pa v šoli poteka brezplačni nogometni
krožek za otroke od 1. do 3. razreda.
Od vsega najbolj navdušuje dejstvo, da
je v našem klubu tako v tekmovalni

CM

MY

CY

CMY

K

Nogometni klub Velesovo Cerklje, Velesovo 100, 4207 Cerklje na Gorenjskem

ŠIVILJSTVO
GRILC

Kadetska ekipa U16 v sezoni 2022/2023 / Foto: arhiv kluba
kot vadbeni proces vključenih že več
kot 200 otrok iz Cerkelj. To ima sicer
tudi negativno plat – vse bolj se srečujemo s prostorsko stisko in pomanjkanjem igralnih površin. Na žalost naš
nogometni center postaja pretesen za
vse selekcije, ki trenutno delujejo v
njem, zato upamo, da bomo v prihodnjih mesecih pri investicijah na vrsto prišli tudi nogometaši in da bomo
končno dobili pogoje, ki bi tudi starejšim selekcijam omogočali kvalitetne
treninge vse leto.
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Pokazal talent

Teden športa

Lovro pred stadionom Ajaxa / Foto: arhiv kluba

Ritmična gimnastika / Foto: arhiv šole

Tudi med poletnimi počitnicami najmlajši nogometaši Nogometnega kluba Velesovo niso počivali. Član selekcije U10 Lovro Sintič Pintar se je na povabilo kluba Ajax iz Amsterdama pridružil
vrstnikom iz njihove slovite nogometne šole. V njihovem kampu
v Amsterdamu je preživel en teden ter si s svojim prikazanim znanjem in nespornim talentom prislužil ponovno vabilo vodje nogometne šole za obisk tudi v prihodnjih mesecih, da bodo tako lahko
spremljali njegov napredek in razvoj. To je še en dokaz, da se v
domačem nogometnem klubu odlično dela z najmlajšimi nogometaši in da se tudi v Velesovem rojevajo pravi mali nogometni biseri.

Na Osnovni šoli Davorina Jenka je bil v tednu med 19. in 23. septembrom teden športa za učence od 1. do 5. razreda. Organiziran je bil z
namenom, da so otroci aktivni vsaj eno uro dnevno. Spoznavali so
se z različnimi športi, ki so jih predstavili trenerji atletike, košarke,
nogometa, rokometa, plesa, karateja in ritmične gimnastike. V vseh
razredih so se med poukom izvajale minute za zdravje, vaje za hrbtenico in zdravo držo. Organizirani so bili športni dnevi, učilnice na
prostem, pohodi in dejavnosti v naravi. Vse aktivnosti so se vpisovale v zbirnik, končni rezultat pa je pokazal, da so bili učenci v petih
zaporednih dneh pouka skupno aktivni več kot sedem ur.

MARAAYA
& band

ZAPOSLUJEMO

KONCERT Z GOSTI

ČISTILEC/KA UREJEVALEC/KA
NOTRANJIH PROSTOROV
LOKACIJA DELA: LETALIŠČE BRNIK - NOVEJŠI OBJEKT Z
MAJHNO KVADRATURO

Invalidsko podjetje DOBROVITA d.o.o. vabi k prijavi vse
tiste, ki iščejo redno zaposlitev, dodaten zaslužek, kakor

Čistijo se hodniki, čajne kuhinje, pisarne in sanitarije.
Možnost polnega (40 ur) ali polovičnega delovnika
(20 ur).
Delo poteka 5 dni v tednu (izmenoma vikendi in
prazniki), v dveh izmenah.
Prva pogodba za določen čas 6 mesecev, možnost
dolgoročnega sodelovanja ob obojestranskem
interesu.

Več informacij na 031 316 245 - Staša
Prijave na zaposlitev@dobrovita.com
www.dobrovita.com

MARUŠKA KORELC S.P., MLAKARJEVA ULICA 78, ŠENČUR

tudi upokojence in osebe s statusom invalida.

Koncert za praznike,
pesmi za dušo, spomini za vse.
Ker je ljubezen vredno deliti.

15.12.2022 ob 20h
KULTURNI HRAM IGNACIJA BORŠTNIKA

Cerklje na Gorenjskem
c e n t e r. c v e k a @ g m a i l . c o m i n 0 4 1 9 6 2 4 1 8
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Na letošnjem svetovnem prvenstvu še uspešnejša
Jože Gradišar iz Zaloga pri Cerkljah je s sotekmovalcem Tomažem Režonjo znova
premagal vso konkurenco na svetovnem prvenstvu za pse sledilce, najboljša pa sta
bila tudi v posamični konkurenci.
ANA JAGODIC DOLŽAN
»Uspeh je toliko večji, ker sva prva tekmovalca v zgodovini, ki sta osvojila vsa
najvišja mesta na eni tekmi in ker sva
dvakrat zaporedoma pripeljala Slovenijo na prvo mesto med ekipami,« nam je
zadovoljen povedal svetovni podprvak
med posamezniki Jože Gradišar, ki se že
dobrih trideset let ukvarja s kinologijo.
Večkrat je bil državni prvak, devetkrat
pa se je udeležil svetovnih prvenstev, v
različnih kinoloških disciplinah.
»Velikansko delo, ki je potrebno, da psa
pripraviš do take stopnje tekmovanja, je
poplačano v trenutku, ko vidiš odlično
delo tekmovalnega tima,« pravi. Lanska zmaga slovenske reprezentance
na svetovnem prvenstvu v sledenju na
Madžarskem je predstavljala posebej
pomembno potrditev opravljenega dela
in spodbudo za naprej. K temu sta prispevali še uvrstitvi v posamični konkurenci – Režonja je bil tretji, Gradišar pa
je zasedel peto mesto.
Letos sta tekmovala na Poljskem, kjer
se je zbralo 43 tekmovalnih parov iz 26
držav. »Vsak tekmovalni par ima dva
nastopa na različnih podlagah, po navadi gre za njivo ali travnik. Proga oziroma sled je dolga 1800 korakov, stara

Podelitev pokalov v posamični kategoriji / Foto: osebni arhiv
je tri ure, na njej pa je položenih sedem
predmetov, prav tako iz različnih materialov (les, usnje, filc, pluta, guma ...), ki
jih pes poskuša izslediti, s tem da progo
pol ure pred iskanjem prehodi še tretja
oseba, tako imenovani križač, ki psa ne
sme zmesti in odpeljati na svojo sled.«
Kot nam je še povedal sogovornik, z

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

Auro Marenbesko, belgijsko ovčarko –
malinois, trenirata dva- ali trikrat tedensko, vsakič približno štiri ure, brez
upoštevanja prevoza in priprave. Če bo
šlo po načrtih, bosta spomladi prihodnje leto odšla na Finsko, za nastop na
svetovnih prvenstvih pa pripravlja še
eno psico.

Jerovšek Primož, s. p.

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

75
LET

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE
BraneDolinar
Poženik2,4207Cerklje,tel.:(04)2527030
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GSM: 031 760 594
www.sodnik.si

Zalog55,CerkljenaGorenjskem
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Nagradili junake Krvavca
V Brunarici Sonček so prvo nedeljo v oktobru sklenili sedmo rekreativno akcijo
Junaki Krvavca.
JANEZ KUHAR
Prvi trije med moškimi in ženskami so
prejeli pokale in nagrade ter likovna
dela slikarja Lojzeta Dežmana, zmagovalec z največ pohodi pa še denarno nagrado. Vsem, ki so opravili vsaj 52 vzponov, so podelili tudi spominsko majico
akcije Junaki Krvavca.
Kot so pojasnili organizatorji, je v sedmi celoletni akciji, ki je potekala do
30. septembra, sodelovalo 85 članov –
pohodnikov, kolesarjev in smučarjev.
Zahtevni razpisni pogoj, to je 52 vzponov na Krvavec, je doseglo 43 članov,
med njimi 8 žensk in 35 moških. V moški konkurenci je bil s 305 vzponi najboljši in tako tudi absolutni zmagovalec
po »večletnem boju z drugim mestom«
Robi Jerič iz Grada pri Cerkljah, drugi
je bil Marko Lončar z 237 vzponi, tretji
pa Matjaž Letnar s 141 vzponi. Med ženskami je bila najboljša Mojca Kotnik iz
Adergasa s 135 vzponi, druga Maja Zajec s 104 vzponi in tretja Jana Remic z

Preventivne meritve
Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje
v soboto, 12. novembra, v sodelovanju z
Junaki Krvavca organizira meritve krvnega
tlaka, sladkorja in holesterola. Izvajale se
bodo od 9. do 10. ure v Brunarici Sonček.

Junaki Krvavca 2022 / Foto: arhiv Brunarice Sonček
80 vzponi. Najstarejši udeleženec je bil
83-letni Lojze Dežman, najmlajša udeleženka pa 10-letna Naja Kosec.
V teh dneh se je že začela osma akcija
Junaki Krvavca, ki bo potekala do 30.
septembra prihodnje leto. Junaki bodo

postali vsi, ki bodo opravili več kot 52
vzponov in se vpisali v knjigo vpisov
v Brunarici Sonček. Na dan je možen
samo en vpis. Namen akcije je gibanje v
naravi in vzdrževanje zdravega načina
življenja.

Nov defibrilator

Na Ambrožu sta zdaj dve
napravi za nudenje pomoči
v primeru srčnega zastoja.
ANA JAGODIC DOLŽAN
Pred dvema letoma je bil AED (avtomatski eksterni defibrilator) nameščen Pr'
Prgoznik, v letošnji jeseni pa Pr' Ambružarju. Pobudo so dali domačini, ki so prispevali tudi večino denarja. »Nekaj ga je
ostalo še izpred dveh let, dobršen del je
zagotovila omenjena turistična kmetija,
preostalo pa mi,« je pojasnil predsednik
krajevne organizacije Rdečega križa Cerklje Vid Močnik. Odločitvi za nakup še
ene naprave je botrovala predvsem oddaljenost med kmetijama, saj pri srčnem
zastoju šteje vsaka minuta. Takojšen začetek izvajanja temeljnih postopkov oživljanja od 2- do 3-krat poveča možnosti
preživetja. Kako nuditi pomoč z uporabo
AED, je krajanom Ambroža in drugim

Prikaz oživljanja / Foto: Ana Jagodic Dolžan
zainteresiranim ob pridobitvi pokazala
Biljana Djakovič, vodja ekip Prve pomoči
pri Rdečem križu Slovenije, Območnem
združenju Kranj.
Krajevna organizacija Cerklje je sodelovala tudi pri nakupu defibrilatorja,
ki ga uporabljajo cerkljanski gasilci, in
aparatov, ki so na voljo na Štefanji in
Šenturški Gori, Spodnjem in Zgornjem
Brniku ter na Krvavcu pri Brunarici
Sonček. Na območju občine jih je sicer
še nekaj, v posameznih ustanovah in
javno dostopnih.
November 2022 / številka 4
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Pregled gasilnikov, prikaz gašenja in reševanj
Tudi v občini Cerklje so v mesecu požarne varnosti izvajali preventivne aktivnosti.
ANA JAGODIC DOLŽAN, JANEZ KUHAR
Gasilci na različne načine ozaveščajo o pomenu in načinih zagotavljanja
varnosti. Prostovoljno gasilsko društvo
(PGD) Velesovo je v oktobru – mesecu
požarne varnosti organiziralo pregled
ročnih gasilnih aparatov. Obenem je bil
možen ogled gasilnega doma, vozil in
opreme, kar je med občani naletelo na
zelo dober odziv.
PGD Šenturška Gora je pripravil predstavitev različnih gasilnih aparatov s
praktičnim prikazom gašenja, v Cerkljah pa je bil Dan odprtih vrat. Društvo,
ki letos praznuje 130-letnico, je poleg
vozil in druge opreme predstavilo delo
prvih posredovalcev, temeljne postopke
oživljanja in uporabo defibrilatorja. Prikazalo je posredovanje ob požaru v stanovanjski stavbi ter reševanje poškodovanega delavca s strehe s pomočjo
vrvne tehnike in s teleskopskim dvigalom oziroma avtolestvijo, posebej veliko

V Domu Taber požarna vaja
Prvo požarno vajo so v Domu Taber izvedli
v letu 2018. Z njo so preverili, kako bi se
odzvali zaposleni v primeru pravega požara, in s tem preizkusili odzivnost. Letos
so preverjali tudi razne sisteme v Domu,
odziv recepcije ob sprožitvi požarnega alarma, preverjanje njegove resničnosti, klica
na številko 112, odzivnega časa gasilcev,
same evakuacije ogroženih stanovalcev iz
enega v drug požarni sektor ter reševanje
z gasilsko avtolestvijo. Požarni alarm se je
tako sprožil na dveh različnih lokacijah. V
vaji so sodelovali gasilci PGD Cerklje na
Gorenjskem in Zgornji Brnik. Direktorica
Doma Taber Martina Martinčič se je ob tej
priložnosti zahvalila vsem sodelavkam in
sodelavcem za hiter odziv ob klicu na pomoč, vsem stanovalcem, da so bili potrpežljivi, gasilcem, predstavnikoma za varnost
pri delu in Požarno varnost podjetja Lero
ter predstavnikoma tehničnega varovanja
aktivne požarne zaščite podjetja Aktiva
varovanje. »Mislim, da je bila za vse nas
to dragocena izkušnja, ki pa je, upam, ne
bo treba uporabiti v resničnem požaru,« je
dejala. J.K.
November 2022 / številka 4

Prikaz posredovanja ob prometni nesreči / Foto: Ana Jagodic Dolžan
pozornost obiskovalcev pa je pritegnil
prikaz posredovanja ob prometni nesreči, pri katerem so cerkljanski gasilci
sodelovali s GARS Kranj in ekipo Nujne
medicinske pomoči Kranj. Obiskovalci
so lahko videli tudi gašenje začetnih požarov in maščobne eksplozije ter slišali,
naj gorečega olja ne gasijo z vodo.

Več krajanov je ob tej priložnosti prineslo na pregled in servisiranje gasilnike,
najmlajši pa so lahko obiskali gasilski
poligon in napihljivo gusarsko ladjo,
ki so ju postavili v garažah gasilnega
doma. Za najbolj pogumne so organizirali tudi dvig s teleskopskim dvigalom
na 34 metrov višine.

NUDIMO PREMONTAŽO IN CENTRIRANJE
PNEVMATIK. POKLIČITE ZA TERMIN!

Naj za vaš avto poskrbijo

STROKOVNJAKI
Z OBŠIRNIM
ZNANJEM
in bogatimi izkušnjami

NE ZAUPAJTE POPRAVILA
KOMURKOLI
LOGOTIP
NASLOV
XX, XXXX KRAJ
AVTOHIŠA
JENKO
d. o. o.
PODJETJE, D.O.O.

PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE

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

T:04 252 66 00,
E: servis@ah-jenko.si
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Koncert klasične glasbe uspel
Kulturno društvo Šenturška Gora je pripravilo koncert v cerkvi sv. Urha.
JANEZ KUHAR
Poleg solistov sta se v polni cerkvi predstavila tudi Šenturški oktet in Cerkveni
mešani pevski zbor Simon Robič, ki ju
vodi Branko Jagodic, predsednik okteta
in Kulturnega društva pa je Tomaž Soklič.
Šenturški oktet je zapel pesmi Pavla
Kernjaka in Janka Mikula Rož, Podjuna, Zila, Alojza Mihelčiča Dan že zapira
oči in dr. Benjamina Ipavca Domovini.
Oktet je nastal leta 2003, danes pa ga
sestavljajo Patrik Jagodic in Tine Perne
(prvi tenor), Tone Maleš in Branko Jagodic (drugi tenor), Domen Veternik in Tomaž Soklič (bariton) ter Janko Rebernik
in Dominik Jelenc (bas).
Cerkveni mešani pevski zbor Simon Robič s Šenturške Gore se je predstavil z izborom pesmi Matije Tomca Zmagala si,
Devica slavna, Josefa Gruberja Sonce že
zahaja in Petra Jereba Mirno nam plove
čolnič življenja. Na koncertu je tudi podaril sliko pevcu Antonu Malešu za več
kot petdesetletno petje v zboru.
S štirimi skladbami se je predstavil
Kvartet harmonik, ki so ga sestavljali
Žiga Grm, Jernej Hostnik, Dejan Maleš
in Boris Razboršek, ter organist Gašper
Jereb, Živa Pangerc in Manca Veternik
na violi in violini, pevec Tone Habjan
ter pevka Mojca Bitenc Križaj in harmonikar Robert Smolnikar, ki sta navdušila občinstvo s pesmima Prav vsi smo
ljudje in Slovenski kruh Ivana Sivca in
Roberta Smolnikarja.

Šenturški oktet pod umetniškim vodstvom Branka Jagodica / Foto: arhiv okteta

Jesen na deželi
Društvo likovnikov Cerklje je v začetku letošnjega leta zaradi situacije s covidom-19
prenehalo delovati in postalo ena od sekcij
Društva upokojencev Cerklje. Vodi jo Zofija
Hacin. V teh dneh se člani predstavljajo v
galeriji zimskega vrta Doma Taber, in sicer
z razstavo Jesen na deželi. Na ogled je 31
likovnih del v različnih tehnikah 14 avtorjev. Dela so nastala v letošnjem in lanskem
letu in so različna tudi po motivih. Likovniki bodo v Šmartnem gostovali do sredine
decembra. Kot so povedali ob odprtju, so
veseli, da lahko razstavljajo v Domu Taber.
Pred leti je Društvo likovnikov Cerklje, ki je
bilo ustanovljeno leta 1993, imelo 33 članov, letno pa je organiziralo do pet razstav.

Ob odprtju razstave / Foto: Janez Kuhar

Prepevali kot škrjančki lepo

BimLine
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Boljši servis.
servis. Boljše
Boljši
servis.
Boljše storitve.
storitve.

Ulica
15,
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041 355
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V sredini meseca septembra sta Slovenijo obiskali družini Bajda
in Šmon iz Argentine, tretja generacija potomcev Slovencev. Skupino tridesetih oseb so sestavljali stara starša Jernej in Angelca
Bajda, trije sinovi in hči z družinami, ki so imeli skupaj dvajset
otrok, torej njunih vnukov. Ustanovili so prijeten otroški zborček z imenom Škrjančki. S svojo prikupno slovenščino so 14 dni
navduševali številne obiskovalce po različnih krajih v Sloveniji.
Povsod so pokazali iskreno skrb za našo državo, vero in kulturo.
Bivali so v Samostanu Adergas. Zadnji dan jih je na zaključnem
pikniku obiskal tudi župan Franc Čebulj. Prav za vsakega je prinesel darilce ter se zahvalil za tako močno zavest pripadnosti
Sloveniji in zaželel še veliko uspeha, tako kulturnem kot gospodarskem področju. Prijatelji iz Argentine so obljubili, da se bodo
še kdaj vrnili.
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Blagoslov obnovitvenih del na Spodnjem Brniku
Podružnična cerkev sv. Simona in Juda Tadeja je še lepša.
JANEZ KUHAR
V nedeljo, 30. oktobra, je stiški opat Maksimilijan ob somaševanju dekana in
šenčurskega župnika Urbana Kokalja
ter duhovnega pomočnika Lucijana Potočnika blagoslovil obnovljeno prižnico
in nove stopnice na pevski kor.
Dela pri obnovi prižnice je izvedla akademska konservatorka-restavratorka
Katarina Blaži, sredstva pa je darovala
Ivanka Stare, je povedal ključar Ciril
Pfeifer. Zahvalo so izrekli tudi Podjetju
Domgrad iz Pšenične Police ter Štefanu
in Janku Pfeiferju iz Vopovelj. Za nove
stopnice na pevski kor je ključar izrekel
zahvalo Mateju Pfeiferju in Janezu Bošticu z Zgornjega Brnika ter Ivu Mušiču
in Karlu Ahčinu iz Vopovelj.
Cerkljanski župnik mag. Jernej Marenk je ob tej priložnosti v pismu
skrbnim sodelavcem in duhovnemu
pomočniku Lucijanu Potočniku na Spodnjem Brniku izrekel posebno zahvalo,

Stiški opat Maksimilijan / Foto: Janez Kuhar
da je cerkev tako lepo urejena. Lepo
okrašeno cerkev so napolnili verniki in
narodne noše, bogoslužje pa so popestrili tudi mešani cerkveni pevski zbor

in pritrkovalci. Po slovesnosti je bila
pogostitev, pri kateri so se še posebno
izkazale gospodinje s Spodnjega Brnika
in iz Vopovelj.

Ul. 4 oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem

041 358 772, 041 603 082

Kakovostno
in ugodno
poskrbimo za
pranje in likanje
sobnega in
gostinskega
perila.
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NOVO!
Pranje
preprog

PRALNICA PAVEC, PAVEC SANDI S.P.

Naše prednosti:
 hitra odzivnost
 kakovostno kurilno olje
v skladu z evropskimi
standardi
 zelo ugodna cena

Sprejemamo
oblačila
za kemično
čiščenje.

Ugodno
pranje in
likanje srajc
ter delovnih
oblek.

Nudimo
izredno ugodno
pranje odej,
posteljnih
nadvložkov in
vzglavnikov.

35-letna tradicija
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RENAULT
CAPTUR
zajamčena cena

že za

139 €

/mesec*
5,99 % fiksna obrestna mera*
5 let podaljšanega jamstva**
bon za zimske pnevmatike ***
Zajamčena cena velja za vozila iz zaloge, dobavljena do 31. 12. 2022. *Mesečni obrok velja za model Renault Captur evolution TCe 90 in neobvezujočo priporočeno maloprodajno začetno ceno 19.190 €,
ki že vsebuje redni popust v višini 300 €, 22-odstotni DDV in DMV. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 3.916,75 € je narejen na dan 24. 10. 2022 in za dobo odplačila 48 mesecev
ter upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,99 % in polog v višini 5.850,96 €. EOM je 7,11 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48
mesečnih obrokih v višini 139,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 9.422,29 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša
16.457,38 €, od tega znašata zavarovalna premija 164,09 € in strošek odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno
dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih.
Ponudba velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financial Services kupec prejme obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 299 € v prvem letu in
bon za 50 € v drugem letu ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). ***Ne glede na obliko financiranja, kupec ob nakupu vozila prejme bon za zimske
pnevmatike v vrednosti 200 €. Poraba pri mešanem ciklu: 5,7-6,3 l/100 km. Emisije CO2: 129-143 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0214-0,0467 g/km. Vrednosti meritev
porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

renault.si

Renault priporoča

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

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

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

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

KC CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/29 26 750
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

NA VOLJO JE
RAZLIČNO
SADNO DREVJE

PRAZNIČNE RASTLINE:

božične zvezde, telohi (Helleborus), Gaultherije, …

DOMAČE DOBROTE
• SUHE MESNINE • SVEŽI SIRI
• DOMAČI ŠTRUKLJI
• DOMAČI PIŠKOTI
• LIKERJI • VINO …

ADVENTNI VENČKI IN ARANŽMAJI
SVETI MIKLAVŽ KUPUJE PRI NAS

2 OBČINSKE NOVICE

V avli Občine Cerklje Varuhov kotiček
Ob obisku Varuha človekovih pravic Petra Svetine v cerkljanski občini, predvidoma
prihodnjo sredo, bo tudi uradno odprtje kotička.
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je neodvisna državna institucija, ki ima podlago za delovanje v
Ustavi Republike Slovenije in v Zakonu
o varuhu človekovih pravic. V Sloveniji
imamo Varuha od leta 1995 in je znak
razvite demokratične družbe.
Temeljno poslanstvo Varuha je, da bdi
nad spoštovanjem človekovih pravic in
temeljnih svoboščin posameznikov in
skupin. Preiskuje nezakonito in nepravilno delo državnih organov (upravna
enota, center za socialno delo, davčna
uprava, inšpektorati, ministrstva, državni zbor in drugi oblastni organi),
organov lokalne samouprave (občina,
občinska ali mestna uprava in drugi
občinski organi) ter nosilcev javnih pooblastil (javne agencije, zbornice z obveznim članstvom itd.).

KATERIH SPOROV NE MORE
REŠEVATI

Varuh človekovih pravic ne more reševati zasebnih sporov med dvema ali
več osebami. Če ste se sprli s sosedom,
vam ne more pomagati. Niti ne more
vašemu delodajalcu, če je zasebnik,
sporočiti, da je ugotovil, da vam krši
pravice. Varuh namreč nima neposrednih pristojnosti v zasebnih razmerjih in do zasebnih družb, lahko pa o
zatrjevanih kršitvah obvesti pristojne
inšpekcije oziroma organe. Sicer pa
skoraj ni področja, na katerem Varuh
ne bi preverjal, ali so različni organi
posameznikom kršili pravice oziroma
svoboščine ali ne. Vsako leto prejme
več tisoč pisem in pritožb ljudi, ki ga
prosijo za pomoč, ker menijo, da so jim
kršene pravice.

V KATERIH PRIMERIH VARUH
LAHKO POSREDUJE

Nanj se obračajo posamezniki ali posameznice, ker denimo center za socialno
delo zavlačuje z odgovorom ali odločanjem o njihovi pravici. Ali pa jim občinska uprava svoje odločitve ne obrazloži
ustrezno. Varuh prejema pritožbe ljudi,
ki menijo, da so policisti ali drugi državni uradniki z njimi ravnali nespoštljivo oziroma da način obravnave ni

Varuh človekovih pravic Peter Svetina / Foto: arhiv Varuha
bil ustrezen. Nanj se obračajo tudi nezadovoljni posamezniki, ki menijo, da
so bili diskriminirani, ali pa jim organ
krši na primer pravico do zdravega življenjskega okolja. Varuh človekovih
pravic tovrstne pobude posameznic in
posameznikov temeljito preuči in se
ustrezno odzove. Posebej je pozoren na
kršenje otrokovih pravic, pravic invalidov, starejših, tujcev in drugih skupin
prebivalstva.

S kotičkom, v katerem so na
voljo koristne informacije v
obliki zloženk in brošur ter
obrazec za vložitev pobude, želi
Varuh svoje delo približati čim
širšemu krogu ljudi.
KAJ VARUH NAREDI Z MOJO POBUDO

V vsaki zadevi iz njegove pristojnosti
se ravna po Ustavi Republike Slovenije,
mednarodnem pravu človekovih pravic,
zakonih in drugih pravnih aktih. Izvede
lahko tudi napovedane ali nenapovedane obiske posameznih institucij. Če
ugotovi nepravilnosti, lahko organom

predlaga, naj ugotovljeno kršitev ali nepravilnost odpravijo, kako naj jo odpravijo ali celo zahteva povrnitev škode.
Varuh človekovih pravic sicer ne more
odpraviti kršitve oziroma nepravilnosti namesto organov, ki so jo povzročili, spreminjati odločb navedenih organov ali namesto njih odločati, lahko
pa da predloge, priporočila, kritike in
mnenja. Varuh le izjemoma obravnava kršitve, ki so starejše od enega leta,
zato je pomembno, da se pravočasno
obrnete nanj.

KAKO SE LAHKO OBRNEM NA VARUHA

Če menite, da so vam kršene pravice,
ste se znašli v stiski ali pa imate težave
pri iskanju odgovorov oziroma pojasnil
različnih institucij ali organov, lahko
pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 15 30, pišete na elektronski
naslov info@varuh-rs.si, lahko pa tudi
na naslov Varuh človekovih pravic, Dunajska 56, 1000 Ljubljana.
V Varuhovem kotičku na občini je voljo
obrazec za vložitev pobude. Najdete ga
tudi na spletni strani občine in spletni
strani Varuha človekovih pravic. Vsi postopki so zaupni in brezplačni.
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