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Zbori občanov vaških skupnosti  

 
V mesecu februarju 2023 je župan Franc Čebulj pričel s sklicevanjem zborov 

občanov vaških skupnosti, ki so namenjeni imenovanju članov vaških odborov v 

obdobju od 2022 do 2026.   

 

Naloge, organizacija in delovanje ožjih delov občine so določeni s statutom občine 

in odlokom o vaških skupnostih. Občinski statut določa, da je zbor sklepčen, če je 

prisotnih najmanj pet odstotkov volivcev z območja posamezne vaške skupnosti.  

 

V mesecu februarju 2023 so tako občani iz vasi Vopovlje, Spodnji Brnik, Zgornji 

Brnik, Poženik, Šmartno, Pšata in Zalog že dobili priložnost za predloge in pobude 

ter predstavitev o načrtovanih projektov s strani župana. Zbori občanov ostalih 

vaških skupnosti Občine Cerklje na Gorenjskem bodo izvedeni do konca meseca 

aprila 2023.  

 

Prisotni občani so podali mnenja in stališča, večji 

del pa razpravljali s področja komunalne, cestne in 

prometne infrastrukture.  

 

Župan je na zborih občanov vaških skupnosti 

predstavil najbolj pomembne načrtovane projekte, 

kot je projekt Izgradnje fekalne kanalizacije z 

območja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, 

Apno in Šenturška Gora, za nižinski del pa o 

urejanju cest in kanalizacijskega sistema po 

izgradnji krvavškega vodovoda in ostale komunalne 

infrastrukture.  
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Občni zbori društev  

 

Od meseca februarja 2023 dalje potekajo tudi občni zbori prostovoljnih gasilskih društev, 
kulture in športa.  

Prisotni in vabljeni župan Franc Čebulj na občnih zborih prisluhne poročilom in planu delu 
za leto 2023, obenem pa vodstvu izreče zahvalo za društveno aktivnost in čestitke za 
uspešno vodenje in povezovanje lokalne skupnosti. 
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Pridobivanje uporabnega dovoljenja  

 
Gradbena dela na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop so 

dokončana. 

Občina Cerklje na Gorenjskem je kot vodila občina projekta v imenu vseh sodelujočih 

občin vložila vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja. Rešitev vloge pričakujejo v februarju. 

Po prejemu uporabnega dovoljenja bo sledil prevzem objekta novega krvavškega 

vodovoda v uporabo.  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Z njo 

bodo občine Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Šenčur, Komenda in Vodice pridobile sodoben 

medobčinski vodovodni sistem s pripadajočimi objekti in navezavami na obstoječe 

vodovodno omrežje. S tem bodo omogočile celovitost oskrbe s pitno vodo, ki bo 

dolgoročno varna, kakovostna in zanesljiva.  Vir: Nina B.  
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Regijsko srečanje županov – Povezani zmoremo več   

 

V mesecu februarju 2023 se je župan Franc Čebulj na Brdu pri Kranju udeležil 5. srečanja 

z županjami in župani slovenskih občin.  

Srečanje so pripravili Skupnost občin Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in 

šport ter Slovenska turistična organizacija.  

Zbranim županjam in županom je bila predstavljena nova vizija Slovenije -  Zelena 

butičnost z nižjim odtisom in večjo vrednostjo za vse. 

Po besedah ministra za gospodarstvo, turizem in šport, Matjaža Hana, je uresničevanje 

strategije možno le s tesnim sodelovanjem z občinami. 

Več o dogodku si lahko preberete TUKAJ.  

 

 

 

 

 

 

Tečaj za gasilca pripravnika  

 

V mesecu februarju 2023  je potekal tečaj za gasilca pripravnika v organizaciji GZ Cerklje 

na Gorenjskem. Po opravljenih predavanjih in praktičnih vajah so 25. februarja 2023 

potekali zaključni izpiti. 

Tečaja se je udeležilo 37 tečajnikov, uspešno pa ga je opravilo 34 udeležencev. 

Tečajnikom čestitamo za uspešno opravljen tečaj in s tem pridobljen čin gasilec 

pripravnik. 
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Pustno rajanje  

Šenčurski Godlarji obiskali Cerklje na Gorenjskem 

 

Največja pustna povorka na Gorenjskem, ki jo pripravljajo člani Društva Godlarji iz 

Šenčurja, je letos vključevala 25 različnih tem s 350 sodelujočimi. V 33 - letih so ustvarili 

veliko nepozabnih likov ter spisali veliko uspešnih zgodb ter ohranili etnografsko kulturno 

dediščino. 

Šenčurski Godlarji so na pustno soboto, 18. februarja 2023 pripravili 33. pustno povorko 

na Gorenjskem, s katero so v soboto popoldne Godlarji obiskali cerkljansko občino, kjer 

so se ustavili pred Osnovno šolo Davorina Jenka. Povorko v Cerkljah si je ogledalo več 

sto gledalcev. Godlarje je pozdravil in jim izrekel dobrodošlico župan Občine Cerklje na 

Gorenjskem Franc Čebulj ter jim zaželel, da bi z današnjim obiskom uspeli pregnati zimo. 

Že dopoldne pa so se Godlarji predstavili pred nakupovalnim centrom Supernova Mercator 

Primskovo. V nedeljo pa so pustne norčije uganjali še v domačem Šenčurju. Povorko s 25  
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vozovi in 350 sodelujočimi, si je v Šenčurju ogledalo pa nekaj tisoč  judi od blizu in daleč 

in se ob komentarjih Franca Pestotnika - Podokničarja nasmejali pustnim domislicam. 

Navdih za marsikateri voz so Godlarji kot ponavadi dobili v aktualnem družbeno političnem 

dogajanju. V prikazanem je bilo veliko resnice, izpovedana je bila na šaljiv način, niso pa 

pozabili niti na koronavirus, ki je krojil čas, ko so Godlarji počivali. 

Za uvod smo slišali Godlarsko himno, videli praporščaka Alojza Zrima in orjaško maskoto 

Godlarja.  Na prizorišče sta se vrnila princ in princesa Uroš in Melita Sitar, ki sta zbrane 

tudi nagovorila. Uspešno so se predstavili tudi skupina beneških mask,  za katere 

sta  maske izdelali godlarki  Cveta Šimnovec in Mojca Sitar ter risani liki iz risanih filmov 

in pravljic ter Harmonikarski orkester Bučar iz Ljubljane. Navdušili sta tudi pravljica Muca 

copatarica in odlomek iz vrhunske humoristične serije Ja chef, ki se dogaja v znameniti 

restavraciji »Chateau de Philippe« v središču Ljubljane. Dobrodošlico pa so izrekli tudi 

predsednici republike Nataši Pirc Musar in njenemu predhodniku Borutu Pahorju. Prikazali 

so tudi  fantazijsko pripoved Harry Potter, ter  v kotlu posebno Potterrjevo jed. Navdušila 

sta tudi Poroka leta, ko jih je obiskal cvet najbolj lepih in skromnih deklet. Skupna želja 

jim je, da bi se rade poročile, kot tudi svetovna premiera najbolj naprednega in 

dovršenega kolesa na svetu, po imenu GODI, ki so ga izdelali Šenčurski Godlarji. Kolo so 

ponudili vsem naših najboljšim kolesarjem Pogačarju, Rogliču, Mohoriču, Mezgecu, a brez 

uspeha, ker so bili za kolo vsi premajhni. 

Veliko mask je bilo za otroke, kot so risani in pravljični junaki, in tudi Alica v čudežni 

deželi. V ospredju  letošnje povorke je bila velika 14 metrov dolga gusarska ladja, s 

pravimi gusarji oziroma pravimi pirati na krovu. Na pustno povorko pa je prišla prava 

vikingška ladja s samimi dekleti. Slišale so, da se vsakemu tukaj v Sloveniji, ki pride iz 

druge države, baje podeli zastonj pomoč in stanovanje. Na enem od vozov je skupina iz 

Voklega predstavila komedijo Pr Hostar.  Snemali naj bi  v Voklem že tretji del, za te dni 

pa so si vzeli prosto, da so se lahko  pridružili v povorki. Navdušili pa so tudi Romi (cigani), 

ki so svoj voz preuredili v čisto pravi cigo falkon. Letos spremljajo prvo damo državnega 

zbora Urško Klakočar Zupančič. Povedali so nam, da so ustanovili novo slovensko letalsko 

družbo »Aerocigoflot«. Besedilo in fotografija Janez Kuhar. 
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Prva cerkljanska tržnica v letošnjem letu  

Pred osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem  je na pustno soboto, 18. 

februarja, Zavod za turizem Cerklje ob podpori Občine Cerklje pripravil prvo letošnjo 

Cerkljansko tržnico z enajstimi stojnicami. Nakupovali in izbirali so kupci lahko med 

dobrotami, ki so jih  pripravile kmečke žene Društva kmečkih žena Gorenjski nagelj, kjer 

ste lahko kupili domači sveže pečen kruh iz krušne peči,  domače piškote, moko, različne 

kaše,  za obiskovalce pa so pekli tudi flancate, predstavila se je tudi kmetija Galjot iz 

Lahovč s piščančjimi izdelki, mesnim sirom, paštetami, vloženimi in svežimi 

prepeličjimi   jajci, kokošjimi jajci in domačimi rezanci. EA Sport pa je ponudila  sladkarije 

za otroke. Čebelar Franc Strupi iz Spodnjega Brnika  je obiskovalce razveseljeval z 

medom, cvetim prahom in cvetličnim  medom,  s kmetije Pr'Benk iz Poženika pa 

so  obiskovalce razvajali z degustacijo mlečnih izdelkov, obiskovalcem pa so bili na voljo 

izdelki iz kozjega in kravjega mleka. Kantina Velesovo je ponudila obiskovalcem tople 

napitke in krofe, ki pa so hitro pošli,  Kmetija Pr Špan pa med, liofilizirano sadje in 

mešanice z medom. 

Obiskovalcem so bili na voljo tudi  unikatni izdelki iz žgane gline in lončarski izdelki 
Andreje Škulj - Atelje lončarstva, Elvira Kralj iz Podnarta pa je ponudila  kvačkane in 
klekljane izdelke. Besedilo in foto Janez Kuhar 
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