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Projekti proračuna 2023 

 
Na zadnji redni seji Občinskega sveta, ki je potekala 25. januarja 2023, je Občinski svet 

Občine Cerklje na Gorenjskem potrdil proračun Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 

2023.   

 
Projekti, ki jih je med drugim občina uvrstila v letošnji proračun so:  
 

 Sekundarni del izgradnje kanalizacije v vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in 
Šenturška Gora v dolžini 25 kilometrov.  

 
 Obnova obstoječega vodovodnega sistema v vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno 

in Šenturška Gora.  
 

 Obnova vodovoda in izgradnja kanalizacije na Štefanji Gori.  
 

 Namestitev sončnih elektrarn na občinsko stavbo, na streho Osnovne šole 
Davorina Jenka in večnamenske športne dvorane ob šoli, na stavbo Nogometnega 
centra Velesovo in gasilskega doma v Cerkljah.  

 
 Energetska sanacija na Nogometnem centru Velesovo, vgradnja toplotne črpalke 

in izvedba vrtin.  
 

 Dodatno igrišče z umetno travo na Nogometnem centru Velesovo. 
 

 Rekonstrukcija ceste od odcepa za Šenturško Goro v vasi Grad do konca naselja 
Gerad (Sangrad).  

 

 Preplastitev in obnova nekaterih cest in odsekov cest: Lahovče – Zalog, glavna 
cesta Zalog, v naselju Zalog; odsek cerkev Trata,  Poženik (znamenje) – avtobusna 
postaja -  Šmartno, več odsekov ceste Ravne – Ambrož pod Krvavcem, Ambrož – 
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Jezerca, Adergas (od Tuška do samostana), Trata - Šenčur (mimo NC Velesovo), 
Cerklje - Vovke – Zgornji Brnik.  
 
 

 Ureditev parkirišč in cest pred cerkvijo v Adergasu. 

 Projektna dokumentacija za novi rondo v naselju Dvorje (Bavant) in izgradnjo 
pločnika na Kurirski poti v Dvorjah. 

 Sprememba prostorskega načrta na območju Pod Jenkovo Lipov v Dvorjah za 
potrebe bodoče izgradnje plavalnega bazena. 

 Izgradnja novih učilnic v mansardi osnovne šole  
 

 Projektna dokumentacija za izgradnjo vrtca v Zalogu in odkup stanovanja v 
večstanovanjskem kompleksu v Zalogu (bivša mlekarna) za namen preureditve 
prostorov  novega vrtca v Zalogu. 

  
 Obnova Hribarjeve hiše. 

 
 Širitev krajevne knjižnice Cerklje.  

 
 Ureditev muzejskega prostora v Petrovčevi hiši. 

 

 

Ponovno izvoljen podžupan Miha Zevnik  

 
 
Miha Zevnik je funkcijo podžupana opravljal že v prvem mandatu, za ponovno izvolitev v 
osmem mandatu, pa se je župan Franc Čebulj odločil zaradi izrednega zadovoljstva z 
njegovim delom. 
 
Po županovih besedah Miha Zevnik dobro pozna delovanje občinske uprave in lokalne 
samouprave, saj je občinski svetnik od leta 1994.  
 
Inženir strojništva, Miha Zevnik meni, da sta z županov v preteklih letih ustvarila 
medsebojno spoštovanje in zaupanje, s svojim delom pa si želi upravičiti zaupanje župana 
in občanov.  
 
Za občino Cerklje si želi, da bi bila med najbolj razvitimi občinami. Njegovo vodilo je 
»stopimo skupaj za skupno dobro« zato se še kako zaveda, da je za razvitost občine 
potrebno veliko vloženega truda s strani župana, občinske uprave, občinskega sveta in 
drugih v Občini Cerklje na Gorenjskem.  
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PIŠIMO ZELENO ZGODBO SKUPAJ  

 
 
Ali ste vedeli, da je Občina Cerklje na Gorenjskem vključena v Zeleno shemo slovenskega 
turizma in se ponaša z bronastim znakom Slovenia Green Destination?  
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Obvestilo v zadevi informativnih odločb Agencije RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja – SUŠA 2022  

 
 

Uprava za zaščito in reševanje RS v zvezi z Odlokom o finančni pomoči zaradi izpada krme 
leta 2022 obvešča, da se naj oškodovanci za morebitna vprašanja o izdaji informativnih 
odločb Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, obrnejo na skt-pomoci@gov.si 
ali na informacijsko pisarno Agencije RS za kmetijske trge in razvoj na telefonsko številko 
01/580 77 92. 
 
 

Društvo upokojencev Cerklje uspešno izvedli simpatično 

prireditev SKUPAJ SE IMAMO FLETNO  

 

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem je v soboto, 14. januarja 
2023 Društvo upokojencev Cerklje zelo uspešno organiziralo tradicionalno, simpatično 
prireditev, ki so jo poimenovali Skupaj se imamo fletno. Prvo prireditev od treh pa so 
pripravili lani 10. decembra 2022  v Kulturnem domu v Komendi. 

Na zabavni prireditvi Skupaj se imamo fletno so sodelovali cerkljanski upokojenci in člani 
Društev upokojencev Komenda in Bukovica - Šinkov Turn. Vsa tri društva imajo skupaj 
več kot dva tisoč članov. Za medgeneracijsko ravnovesje pa so na tokratni prireditvi s 
svojim nastopom poskrbeli najmlajši, folklorniki iz OŠ Davorina Jenka Cerklje s 
spletom  plesov Pejmo se sankat. Na oder so prišli prvi, v nadaljevanju pa smo spremljali 
petje, recitacije pesmi in še več plesa. Pevska skupina Aronija Društva upokojencev Utik, 
Šinkov Turn so zapeli tri pesmi Kaj mi nuca planinca,  Daleč, daleč v kraju tujem in Pesem 
nas  druži. Dragica Sodnik iz  DU Bukovica –Šinkov Turn pa je deklamirala pesem 
Rozmana Roze Kako je ljubezni ime.  

Vse navzoče in nastopajoče je uvodoma pozdravila predsednica Društva upokojencev 
Cerklje na Gorenjskem Marta Hočevar, ker so se res potrudili in pripravili zanimiv in pester 
program ter vsem zaželela uspešno delo in sodelovanje tudi v prihodnje, med njimi 
predsedniku DU Komenda Sašu Lenarčiču, ki se je zahvalil za lep sprejem in predsednici 
DU Bukovica-Šinkov Turn Dragici Sodnik. 
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Kot drugi so nastopili člani Folklorne skupine pri DU Cerklje na Gorenjskem in s svojim 
bogatim in raznovrstnim nastopom pokazali V Cerkljah pa je tako. Res dobro! Dobro sta 
se pevsko »ujeli« tudi pevki Francka Rozman in Ani Rehberger s pesmima Zažarele so 
planine in Sem se oženil. Za njima je gromek aplavz oziroma ovacije za svoje recitiranje 
Prešernovega Povodnega moža požel 83-letni  Štefan Močnik. Navdušili pa so z dvema 
pesmima  tudi Cerkljanski gavnarji. Predvsem pa sta s skečem navdušila in nasmejala 
polno dvorano Ivan Kropivnik in Matija Koritnik  s skečem Šoferski izpit, kjer sta prikazala, 
da pri osemdesetih letih nastopijo mnoge težave, tudi s šoferskim izpitom. Anica Sirc in  

Ivanka Vreček  sta zapeli dve pesmi in navdušili polno dvorano. Program je domiselno 
povezovala Anica Sirc. 

Kot tretji pa so nastopili upokojenci iz Komende. Pevski zbor pod vodstvom Ignaca 
Gorjanca je zapel pesmi Dekle na vrtu,  Kaj je ljubezen in Snežinke padajo z neba. Anja 
Kralj-Železnik pa je deklamirala pesem Povodni mož, ki jo je napisala sama.  Zadnja, 
tretja prireditev pa bo 4. februarja ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma v Utiku. Besedilo: 
Janez Kuhar, foto: Franci Belšak.  
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Ekipa zaloških gasilcev v pripravljenosti nudenja prve pomoči  

 
Od začetka letošnjega leta, se je 8 članska ekipa Prostovoljnega gasilskega društva Zalog 
pri Cerkljah, za dodatno varnost vaščanov in območja, ki ga pokrivajo, usposobila za prve 
posredovalce pred prihodom reševalcev.  
 
Kot prvi posredovalci so z ustrezno opremo (defibrilator, komplet za oskrbo pacienta s 
kisikom, pulzni oksimeter) v pripravljenosti na oživljanje, posredovanje ob sumu na 
možgansko kap, ob bolečinah v prsnem košu, zapori dihalne poti in pri večjih krvavitvah.   
 
Zaradi 20 minutne oddaljenosti Nujne medicinske pomoči Kranj se zavedajo, da s 
posredovanjem pomoči lahko izboljšajo možnost preživetja v situacijah, kjer so prve 
minute najbolj pomembne. Pri novem poslanstvu si želijo biti uspešni obenem pa si tudi 
želijo, da bi bilo primerov aktivacije nudenja prve pomoči čim manj. 
 
Vir besedilo in foto: Časopis Gorenjski glas, 17.1.2023 
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PUSTNA POVORKA s CERKLJANSKO TRŽNICO – 18. 

februar 2023 pred OŠ Davorina Jenka Cerklje  

 

Na pustno soboto, 18. februarja 2023, bo v Cerkljah veselo!  

Pripotovala bo namreč PUSTNA POVORKA, ki jo že tradicionalno pripravljajo člani Društva 
Godlarjev Šenčur. Predstavilo se bo več kot 20 voz z izvirnimi, šaljivimi in zanimivimi 
maškarami.  

Dogajanje bo spremljala 
tudi CERKLJANSKA TRŽNICA, 
s ponudbo lokalnih dobrot, 
izdelkov in pridelkov.  

Kot vedno pa se boste lahko 
brezplačno okrepčali še s 
»šenčursko« godlo.  

Se vidimo pred Osnovno šolo 
Davorina Jenka v Cerkljah, v 
soboto, 18. februarja 2023, 
med 12. in 15. uro! 
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