
P R I L O G A  G O R E N J S K E G A  G L A S A  Z A  O B Č I N O  Š E N Č U R
Leto: XVIII - ISSN 1408-1350                                                                           www.sencur.si                                                                              Oktober 2013 • Šte vil ka  3

Za vas beležimo časLokalna novica je kraljica



22

Občina

Občinski svetnik Janez Sušnik s somišlje-
niki je za 8. november napovedal protest s 
počasno vožnjo, s katerim nameravajo opo-
zoriti na prepočasno reševanje dolgoletnega 
problema izgradnje krožišča za Poslovno 
cono Šenčur in štiripasovnice med Šenčur-
jem in Kranjem. Kako vi gledate na napove-
dan protest?

»Mislim, da vsaj glede krožišča ni potrebe za 
organizacijo takega protesta, saj je bil v tem 
času  izvajalec za gradnjo krožišča že izbran, 
zato bo na DRSC v kratkem tudi opravljen 
podpis izvajalske pogodbe, kar je izpolnitev 
zadnjega pogoja za morebiten začetek del. Po 
razpisnih pogojih je pogodbeni rok za izgrad
njo krožišča 15 mesecev po podpisu pogodbe. 
Drugo vprašanje pa je seveda reševanje cestne 
povezave med Kranjem in Šenčurjem, kjer je 
štiripasovnica nujno potrebna, saj smo sedaj 
zvezda stalnica v vsakdanjih poročilih o pro
metnih zastojih na slovenskih cestah. Na tej 
cesti je promet praktično skozi ves dan upočas
njen zaradi velike gostote prometa, zato je res 
naloga tako Občine Šenčur kot Mestne občine 
Kranj, da Direkcijo RS za ceste nenehno opo
zarjata na nujnost rešitve tega cestnega proble
ma. To svojo nalogo vsaj na šenčurski strani 
tudi redno opravljamo, saj resnično izkoristi
mo vsako priložnost, da predstavnike direkcije 
opozorimo na vse večji problem. Ob tem pa je 
prav povedati, da se odgovorni na DRSC zave
dajo nujnosti rešitve tega vprašanja, a kot pov
sod na žalost tudi uresničitev projekta zavira 
pomanjkanje denarja. Prvi del štiripasovnice 
bo sicer zgrajen že ob izgradnji krožišča, in si
cer v dolžini 460 metrov.« 

Obstaja pa še starejši cestni problem, to 
je manjkajoči odsek državne ceste med na-
seljema Britof in Hotemaže. Kako blizu je 
gradnja te ceste?

»Glede na pomanjkanje sredstev v državnem 
proračunu je precej težko napovedovati datum 
pričetka del. Razlastitveni postopki, vsaj tisti, 
ki so bili doslej začeti, so že končani. Še vedno 
pa niso pridobljena vsa zemljišča, vendar se 
ocenjuje, da ni nepremostljivih težav za njiho
vo pridobitev.«

Srečnejšo roko imate najbrž pri izvedbi 
letošnjih občinskih investicij. 

»Z zadovoljstvom lahko ugotovim, da smo 
kljub kriznim časom v naši občini do sedaj 
uspeli izpolniti skoraj vse zastavljene cilje za 

tekoče proračunsko obdobje. Uresničili nismo 
le nekaterih nakupov zemljišč. Vzroki pa so 
objektivni in bomo nakupe izvedli takoj, ko 
bodo izpolnjeni pogoji za to. Sicer pa  je bilo 
pri rekonstrukciji ceste ŠenčurVoklo narejeno 
še več od načrtovanega, saj je zgrajena tudi ko
lesarska steza v obsegu, ki sprva ni bil predvi
den. Tu so nam naknadno naproti stopili lastni
ki zem ljišč, s katerimi smo se hitro dogovorili, 
kar nam je omogočilo, da že v tej fazi zgradimo 
tudi kolesarsko stezo. Dela nemoteno potekajo 
tudi pri gradnji servisne ceste na vzhodnem 
delu Poslovne cone Šenčur. Začeli smo tudi 
že gradnjo primarne kanalizacije v severnem 
delu občine v okviru projekta Gorki. V teku je 
tudi razpis za gradnjo sekundarnega dela kana
lizacije na tem delu občine in sicer za tisti del, 
kjer bo primarni del kanalizacije grajen iz ko
hezijskih sredstev. Gradnja sekundarnega dela 
kanalizacije bo sofinancirana tudi iz sredstev 
za regionalni razvoj. Ob tem lahko ugotovimo, 
da je najugodnejši ponudnik ponudil zelo spre
jemljivo ceno in je pričakovati, da bo tudi po 
predhodni preveritvi popolnosti njegove po
nudbe tudi izbran za izvajalca.« 

Občina Šenčur na javnem razpisu ni uspe-
la pridobiti sredstev za obnovo Blagneče hiše 
v Šenčurju. Kaj to pomeni za prihodnost 
projekta?

»Glavni razlog, da je Blagneča hiša izpadla iz 
razpisa, je, da objekt ni državnega kulturnega 
pomena. Sedaj bomo počakali na novo podob
no priložnost. Mudi se nam k sreči ne, saj na 
objektu ne nastaja dodatna škoda, hkrati pa 
smo pridobili tudi nekaj več časa, da temeljito 
razmislimo, kaj in kako z Blagnečo hišo. O tem 
namreč obstaja več idej.«

Kako kot župan in državni svetnik gleda-
te na predlog ministra Gregorja Viranta o 
združevanju občin?

»Predlog ministra Viranta o ukinitvi stotih ali 
še več sedanjih občin se mi zdi škodljiv in stro
kovno nedomišljen. To ne pomeni, da zatrjujem, 
da morajo vse občine ostati v sedanjih mejah, 
vendar pa tako množično ukinjanje občin, kot je 
predlagano, pomeni ponoven poskus centraliza
cije Slovenije, kar ne pride več v poštev. Prepri
čan sem, da v malih oziroma manjših občinah 
bistveno bolj gospodarno ravnamo s sredstvi 
kot v velikih in da sredstva, koriščena v malih 
občinah, ustvarijo bistveno večji učinek kot v 
velikih občinah. Če se le nekoliko popeljemo po 
Sloveniji, lahko hitro ugotovimo, da se je pode
želje po ustanovitvi novih občin praktično pre
novilo. Tega zagotovo ne bi bilo, če bi ostali pri 
prejšnjem stanju. Lep primer so občine, nastale 
na področju nekdanje občine Kranj, na primer 
občina Preddvor s tri tisoč prebivalci, ki kljub 
manjšemu številu prebivalcev od zahtevanih 
pet tisoč dobro skrbi za svoj razvoj. Zagovor
niki ukinitve vseh malih občin naj povedo, ali 
bi  imeli v Preddvoru  takšen razvoj, če bi ostali 
v skupni občini Kranj. Moj odgovor je, da ne
dvoumno  ne. Za Občino Šenčur sicer ni bojazni 
po ukinitvi, saj izpolnjuje vse zakonske kriterije 
za svoj obstoj, tudi glede števila prebivalcev, saj 
nas je že okoli 8500.  Za ministra Viranta bi bilo 
najbrž koristno, ko bi podrobneje prebral evrop
sko listino o lokalni samoupravi, ki daje pravico 
lokalnim skupnostim za svoje oblikovanje v ve
likosti in obsegu, kot to same izglasujejo. Tako 
lahko za primer navedemo  Francijo ali Avstrijo, 
kjer imajo bistveno večje število manjših občin, 
kot so naše, pa to ni vzrok, da bi šli v spremembo 
sistema lokalne samouprave. Tudi v nekaterih 
severnoevropskih državah se tega vprašanja lo
tevajo zelo previdno, z občutkom in predvsem 
brez hitenja. Virantov predlog močno smrdi po 
ponovni centralizaciji, to pa ni sprejemljivo in je 
skregano z voljo in hotenji ljudi.«

Simon Šubic

Protest zaradi krožišča ni potreben
Opozorilni protest na cesti med Šenčurjem in Kranjem vsaj glede krožišča za poslovno cono ni potreben, saj je 

projekt tik pred realizacijo, meni župan Miro Kozelj.

Župan Miro Kozelj

Občina Šenčur je skupaj z Mestno občino Kranj podpisala pogodbo 
za projektiranje čistilne naprave Trboje in kanalizacijskega omrežja v 
južnem delu občine. Pričakujejo, da bo gradbeno dovoljenje pridoblje
no v začetku naslednjega leta. »Načrtujemo tudi prijavo za pridobitev 
evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi,« je razložil Aleš 
Puhar, vodja oddelka za prostorsko in komunalno dejavnost.

Puhar je tudi pojasnil, da občina takoj po zaključku investicijskih del 
naroči geodetsko odmero novega stanja, kjer nato po pravnomočnosti 
odločb geodetske uprave lahko sklene ustrezne pogodbe o odkupu 
zemljišč in lastnikom plača kupnino za odvzeta zemljišča. »Izbrano 
geodetsko podjetje mora pridobiti podatke o lastnikih zemljišč, kjer pa 
včasih pride tudi do težav zaradi neurejenega lastništva, zaradi česar 
se posamezne odmere zavlečejo. Eden takšnih primerov je odmera 
ceste Šenčur–Visoko, kar pa bo tudi v kratkem urejeno, tako da bo 
možna odmera na terenu,« je še napovedal. S. Š.

Čistilna naprava in odkupi zemljišč
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STORITVE Z GRADBENO IN 
KMETIJSKO MEHANIZACIJO
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Ponovno v ponudbi: 
čiščenje gozdov po sečnji, izdelava, odkup in prodaja lesnih sekancev

Marjan Valjavec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,  
Srednja Bela 21, 4205 Preddvor,  
031/694 225, mvaljavec@siol.net

www.kmetija-zulc.si

Na kmetiji Pr'Žulc z mlinom na kamen meljemo domača 
žita. Ponujamo vam domačo ajdovo, pirino, koru-
zno, rženo in pšenično moko. Imamo tudi polnovredni 
pšenični, pirin in koruzni zdrob. Na voljo bo tudi domača 
prosena in ajdova kaša.  Veseli bomo vašega obiska.

IN IZDELAVA DEMIT FASAD
Milje 15a, 4212 Visoko, tel., faks: 04/253-12-98, 

GSM: 041/770-847, e-pošta: slikopleskarstvo.gorjup@siol.net

SLIKOPLESKARSTVO
JURIJ GORJUP s.p.

V začetku septembra so šenčurski župan 
Miro Kozelj, direktor Gorenjske gradbene 
družbe Branko Žiberna in nadzornik del David 
Rozman podpisali pogodbi za izvedbo in nad-
zor projekta odvajanje in čiščenje komunalnih 
voda v porečju Zgornje Save in na območju 
Kranjskega in Sorškega polja. Gre za projekt, 

katerega vrednost znaša več kot 1,3 milijona 
evrov (brez DDV) in se bo v največji meri fi-
nanciral iz evropskih sredstev, kar pomeni, da 
naj bi občina dobila dober milijon evrov. Nekaj 
več kot 184 tisoč evrov bo za projekt namenila 
država, dobrih 126 tisoč pa tudi občina Šenčur. 

»Tako velike investicije brez evropskega de-
narja in pomoči države v teh časih ne bi zmogli. 
Investicija bo velika pridobitev za našo občino, 
predvsem za severni del. Z boljšo vodo se bo 
povečala kvaliteta življenja, z boljšo komunal-
no infrastrukturo bo vrednost nepremičnin ve-
čja, več bo možnosti za razvoj turizma,« je ob 
podpisu pogodbe poudaril župan Miro Kozelj.

V okviru projekta bodo zgrajeni vodi kana-
lizacijskega sistema, projekt pa se bo izvajal 
na območju naselij Luže, Visoko, Hotemaže in 
Olševek, kjer še nimajo zgrajenega sistema za 
odvajanje in čiščenje komunalnih voda. Pro-
jekt bo zaključen bo konca leta 2015, kot je ob 
podpisu pogodbe povedal direktor Gorenjske 
gradbene družbe Branko Žiberna, pa bodo po-
skrbeli, da bodo dela zaključena v rokih. Pri 
tem pričakujejo tudi strpnost domačinov, saj 
bodo zaradi gradnje morali uporabljati obvoze.

Vilma Stanovnik

Gradnja za boljšo 
prihodnost

Za gradnjo kanalizacijskega omrežja v okviru projekta Gorki je bila 
izbrana Gorenjska gradbena družba, kjer obljubljajo, da bodo dela 

zaključena do konca leta 2015.

David Rozman, Branko Žiberna in župan Miro Kozelj 
so si ob podpisu pogodb segli v roke. 

Po podpisu izvajalske pogodbe za gradnjo 
primarnih kanalov fekalne kanalizacije na 
severnem delu občine so se že začele vse 
potrebne aktivnosti, v prejšnjem tednu tudi 
s samo gradnjo. Letos načrtujejo izgradnjo 
kanala od Srednje vasi proti Lužam in 
Luže-Olševek, ki potekata izven naselij. 
V naseljih bodo pričeli graditi prihodnje 
leto, takoj ko bo mogoče. Sočasno se bo v 
sodelovanju z lastniki in upravljavci osta-
le infrastrukture uredila tudi vsa potrebna 
infrastruktura. V tem delu občine bodo 
občani tako imeli možnost priključka na 
plinovodno in optično omrežje. Sočasno bo 
potekala gradnja sekundarnega omrežja na 
Lužah, Visokem in v Hotemažah. »Izveden 
je javni razpis, čakamo pa še ustrezen sklep 
za koriščenje sredstev EU iz strukturnega 
sklada. O poteku gradnje vas bomo obve-
ščali preko internetne strani občine,« je 
povedal Aleš Puhar, vodja oddelka za pro-
storsko in komunalno dejavnost. S. Š.

Letos gradnja izven naselij

JU RIJ (ISSN 1408-1350) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa za 
ob či no Šen čur. Pri lo go pri prav lja Go renj ski glas, od go vor-
na ured ni ca Ma ri ja Volč jak, ured nik pri lo ge Si mon Šu bic, 
fo to gra fi ja Go renj ski glas. Oglas no tr že nje Janez Čimžar, 
041/704-857. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, d.o.o., tisk: 
Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o.. Ju rij šte vil ka 3 je pri lo ga 
80. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, 8. oktobra 2013, do bi jo 
pa jo vsa go spo dinj stva v ob či ni Šen čur brez plač no. Na-
klada: 2.850 izvodov.

Na naslovnici: Andrej Žunič in njegov reševalni pes Haron 
sta postala svetovna prvaka. Foto: Tina Dokl

OBČINA ŠENČUR, KRANJSKA C. 11, ŠENČUR
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Prostovoljno gasilsko društvo Hotemaže 
letos praznuje 60-letnico delovanja, ob tej 
priložnosti pa so v začetku septembra pri-
pravili slovesno gasilsko parado in odprli 
prenovljen vaško-gasilski dom. Kot je poja-
snil predsednik vaške skupnosti Hotemaže 
Andrej Aljančič, so si gasilci in vaščani za 
obnovo doma in pridobitev dodatnih prosto-
rov prizadevali od leta 2006, nenazadnje je 
bilo potrebno poskrbeti tudi za legalizacijo 
objekta. Pridobivanje potrebne dokumenta-
cije se je precej zavleklo, sodno so morali re-
ševati tudi spor zaradi meje, tako da so grad-
beno dovoljenje pridobili šele lani. »Objekt 
je sedaj lep in uporaben, saj so gasilci pri-
dobili večjo garažo, vaščani pa v mansardi 
večnamenski prostor, v katerem se bodo 
lahko odvijale vse kulturne in druge vaške 
prireditve,« je zadovoljen Aljančič. V obno-
vo doma je občina Šenčur vložila preko 220 
tisoč evrov, je razložil župan Miro Kozelj.

V Hotemažah za začetek pravega vaškega 
gasilskega društva štejejo letnico 1953, ko so 
vaški možje stopili skupaj in na pobudo takra-
tnega poveljnika okrajnega gasilskega društva 
Kranj Košnika z Olševka ustanovili samostoj-
no društvo, je povedal predsednik PGD Ho-
temaže Rok Sodnik. Sprva so se sestajali kar 
v gostilni Jurček, iz okrajnega društva pa so 
dobili nekaj že odsluženih cevi, ki so služile 
v primerih intervencij kot razvod iz hidran-
tnega omrežja. Orodje so prva leta spravljali v 
lesenem orodišču ob vaški cerkvi, kjer jim je 
zemljišče odstopil Lovrenc Sodnik (Mačkov 

Voranc). Do sedanjega objekta so hotemaški 
gasilci prišli po hudem neurju leta 1979, ko je 
reka Kokra odnesla most. Gasilci so bili prvi, 
ki so aktivirali vaščane in poleg gradnje mo-
stu so pri takratnem okraju Kranj zaprosili za 
sredstva za izgradnjo protipožarnega bazena, 
kasneje pa so se odločili, da poleg protipožar-

nega bazena zgradijo še objekt, ki bo služil tudi 
vaščanom. 

Vaški praznik je naslednji dan obogatilo tudi 
Kulturno društvo Hotimir z uprizoritvijo gle-
dališke igre Fršlus avtorja Andreja Aljančiča in 
v režiji Mihaele Kolenc.

Simon Šubic, foto: Primož Pičulin

Končno dočakali obnovo doma
Ob 60-letnici gasilskega društva so v Hotemažah septembra odprli prenovljen vaško-gasilski dom. 

V gasilski paradi je sodelovalo 55 gasilcev iz desetih društev.

Prvi šolski dan je bil letos nekaj posebnega za 76 prvošolcev iz obči-
ne Šenčur, ki so prvič prestopili prag osnovne šole v Šenčurju ali ene 
od dveh podružničnih šol Olševek ali Voklo. Da bi jim prvi dan šolanja 
ostal v najlepšem in trajnem spominu, so jim učiteljice in vzgojiteljice 
pripravile ogled otroške gledališke predstave O zajčku, ki je šel v šolo, 
ki so si jo otroci skupaj s svojimi starši ogledali v Domu krajanov v 
Šenčurju.

Tam jih je, razposajene in polne pričakovanj, najprej nagovorila 
ravnateljica Osnovne šole Šenčur Majda Vehovec, nato pa še pose-
ben gost, minister Jernej Pikalo, ki si je pred obiskom otrok skupaj 
z vodstvom šole ogledal tudi šolsko stavbo. Najmlajšim je zaželel, 
da bi v šoli kar se da uživali. »Vaša šola je lepa, izjemna, urejena in 
opremljena tako, kot je treba, zato vam, kar se tega tiče, ni treba nič 
skrbeti. Za letošnje leto smo dogovorjeni, da večjih sprememb na šoli 
ne bo, za naprej pa bomo videli, kako bodo stvari tekle. Šolski sistem je 
velik, a od vseh sistemov v tej državi ima najmanj problemov in deluje 
najbolj optimalno znotraj tistega, kar se da. Kljub krizi, ki jo imamo, 
je na tem področju najmanj tistih res velikih problemov. Vsem skupaj 
želim eno res veselo, tudi navihano šolsko leto,« je povedal minister.

Jasna Paladin, foto: Gorazd Kavčič

Prvi šolski dan z ministrom
Nekaj več kot sedemdeset prvošolcev iz Osnovne šole Šenčur in podružničnih šol Olševek in Voklo je na 

prvi šolski dan obiskal in nagovoril minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo.

Minister Jernej Pikalo pred šenčurskimi prvošolci 
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Nevarne odpadke lahko brezplačno oddate tudi med letom, v času odprtja zbirnega centra Šenčur. Odpadke sprejemamo vsak 
torek od 13. do 20. ure (v zimskem času od 12. do 19. ure), petek od 13. do 20. ure (v zimskem času od 12. do 19. ure) ter ob 
sobotah od 8. do 13. ure.

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi? Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih posameznega 
izdelka lahko preberemo na izdelku samem, saj vsak poleg navodil vsebuje tudi različna opozorila in navodila v obliki grafičnih 
simbolov in besedil (vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko).

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov? V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, se naha-
jajo snovi, ki ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju lahko škodujejo našemu zdravju in našemu okolju. Svojih nevarnih 
lastnosti ne izgubijo niti takrat, ko postanejo odpadek, zato moramo z njimi ravnati drugače kot z ostalimi gospodinjskimi odpadki. 
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za odpadke in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne 
smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo. Ti odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv. 
Zato jih moramo odložiti ločeno.

Prinesite nevarne odpadke na zbirna mesta in omogočite njihovo varno odstranitev.

V zimskem času odvoz bioloških odpadkov vsak drugi teden
Z mesecem novembrom 2013 bo začel veljati zimski urnik rednega odvoza odpadkov. V času od novembra 2013 do aprila 2014 
bomo biološke odpadke odvažali vsak drugi teden. Konec meseca boste na dom prejeli nov urnik rednega odvoza odpadkov. 
Shranite ga, naj vam bo v pomoč.

Urniki bodo objavljeni tudi na naši posebni spletni strani www.krlocuj.me.

Če ocenjujete, da se količine vaših bioloških odpadkov v tem obdobju ne zmanjšajo, se lahko odločite za začasni najem večjega  
oz. dodatnega zabojnika za biološke odpadke. Naročila sprejemamo pri blagajni na sedežu našega podjetja, na Ulici Mirka  
Vadnova 1 v Kranju, v času uradnih ur (ponedeljek, torek, četrtek med 8. in 14. uro, sreda med 8. in 17. uro, petek od 8. do 12. ure), 
preko elektronskega obrazca na spletnem naslovu www.krlocuj.me ali na telefonski številki 04 28 11 305.

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev
Priložnost, da varno odložite nevarne odpadke. 

V četrtek, 17. oktobra 2013, bomo s premično zbiralnico nevarnih odpadkov obiskali občino Šenčur.
Nevarne odpadke bomo zbirali na parkirišču pri kulturnem domu Visoko med 12. in 15. uro, nato se bomo premaknili na 
parkirišče za gasilskim domom v Voklem in tam zbirali odpadke med 15.30 in 18.30. Brezplačno boste lahko oddali vse 
vrste nevarnih odpadkov. 

Na zbirnem mestu bo prisoten delavec Komunale Kranj in strokovna oseba iz podjetja, pooblaščenega za zbiranje nevarnih odpad-
kov, ki bosta nadzorovala prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov. 

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, 
lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, 
tonerji, neonske cevi … 
Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža barve, kemikalij …).
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Modri kotiček

Letne počitnice in večji del letnih dopustov so že za nami, napočil 
je čas, poln pričakovanj, razigranosti in upanja za čim boljši uspeh v 
šolah. Prav je, da se naši otroci izkažejo s polno energije, saj jo bodo 
nedvomno tudi potrebovali. Delo pa ne čaka samo učencev, temveč 
tudi policiste, ki smo v Šenčurju tudi med letnimi počitnicami in do-
pusti izvajali naloge policije. Hujših kršitev in izstopajočih dogodkov, 
ki bi vplivali na varnost ljudi in premoženje, ni bilo, se je pa okrepilo 
sodelovanje z občani, v smislu preprečevanja nezakonitih ravnanj. 

Kljub pozitivnim rezultatom pa vseeno ne moremo prezreti negativ-
nih ravnanj voznikov, predvsem tistih posameznikov, ki ne spoštujejo 
prometnih pravil ali pa jih huje kršijo. Hitrost in alkohol voznikov sta 
namreč še vedno močno prisotna, kar ni sprejemljivo, predvsem sedaj, 
ko je v prometu več otrok, ki so tudi najbolj ranljivi udeleženci v pro-
metu. Tem je potrebno nameniti posebno pozornost in jim pomagati. 

Verjamemo, da je vsak začetek težak, pa vendar se moramo zavedati, 
da je še težje našim prvošolčkom. Razigrani, nepazljivi v pričakova-
nju vsega dobrega, niso pozorni na udeležence v prometu. Zato bomo 
policisti, pa tudi sam, v bližini vrtcev in osnovnih šol večkrat prisotni. 
Nadzirali bomo hitrost vožnje voznikov, uporabo varnostnih pasov, 
zaščitne čelade in ukrepali proti tistim, ki kršijo zakon. 

Poudarjamo, da toleranc za prekrške, ki v prometu, ne samo v pro-
metnih nesrečah, puščajo največ posledic, ni!  Iz tega razloga in še 
mnogo drugih tudi opozarjamo vse tiste voznike, ki s težavo vozijo 
počasi, pod vplivom alkohola, nepravilno prehitevajo ipd. Nadzor 
prometa bomo policisti opravljali iz vozil in na kritičnih mestih, 

tudi z večjim številom patrulj in s civilnimi vozili, saj se zavedamo,  
da bomo tako lahko bolje prebrodili začetek v novo šolsko leto.

Policisti smo o prometu tudi izobraževali otroke, se z njimi spre-
hodili in jim pokazali, kaj lahko pričakujejo na poti v šolo in iz  
nje, ter jih hkrati opozarjali, da nevarnosti na cesti ne povzročajo 
samo vozniki, temveč tudi visoke ograje, žive meje in nepravilno 
parkirana vozila ali drugi predmeti oziroma ovire, ki zakrivajo  
preglednost na cesto.

Obenem lastnike kmetijskih zemljišč opozarjamo na previsoke 
posevke na koruznih poljih, ki so na nekaterih mestih tudi preblizu 
ceste, kar močno zmanjšuje vidljivost na cesti, predvsem v ovinkih. 
Zakon o cestah glede tega določa globo v višini 1.000 evrov za po-
sameznika in 4.000 evrov za podjetje. Za prekršek se z globo 1.000 
evrov kaznuje tudi odgovorna oseba v podjetju.

V nadaljevanju šolskega leta bomo o prometni varnosti govorili 
tudi z učenci višjih razredov osnovnih šol. Predstavili jim bomo še 
negativne pojave, ki najbolj vplivajo na doživ ljanje splošne varnosti 
(vandalizem, kazniva dejanja, prepovedane substance itd.). 

Naj za zaključek poudarim še, da je naloge vodje policijskega oko-
liša v šenčurski občini s 1. avgustom prevzel Boštjan Perko, ki je 
izkušen policist. Problematika na policijskem okolišu mu je dobro 
poznana, saj je vseskozi spremljal moje delo in bo tudi v prihodnje 
deležen moje podpore, kakor tudi vodstva Policijske postaje Kranj. 

Naj spomnim, da v Šenčurju še vedno deluje policijska pisarna, in 
sicer ob četrtkih med 9. in 11. uro. Robert Šebenik

Policisti pogosto v bližini šol
Policisti poudarjamo, da toleranc za prekrške, ki v prometu, ne samo v prometnih  

nesrečah, puščajo največ posledic, ni!

Konec septembra je na Nizo-
zemskem pod okriljem Medna-
rodne organizacije reševalnih 
psov – IRO (International Rescue 
Dog Organisation), na katerem se 
je izvrstno odrezal 31-letni član 

Kluba vodnikov reševalnih psov 
Kranj Andrej Žunič, doma iz Luž. 
S svojim psom, oseminpolletnim 
nemškim kratkodlakim ptičar-
jem Haronom je namreč zmagal 
v disciplini iskanja zasutih pod 

ruševinami, kar je bila celo prva 
slovenska zmaga v tej disciplini 
doslej. »Izjemno sem zadovoljen, 
da sva s Haronom zmagala na tek-
movanju, na katerem je med več 
kot 50 ekipami sodelovala vrsta 
profesionalnih vodnikov reševal-
nih psov – od švicarskih vojakov, 
ki veljajo za najbolj usposobljene 
vodnike, ukrajinskih in franco-
skih vojakov do dunajskih ga-
silcev,« je povedal Andrej, ki je 
s Haronom doslej največji uspeh 
dosegel predlani na svetovnem 
prvenstvu v Belgiji, ko sta bila 
tretja.

Andrej se je vodništvu reševal-
nih psov posvetil pri sedemnaj-
stih letih. Njegov prvi reševalni 
pes je bila zlata prinašalka Ula, 
s Haronom pa dela zadnjih osem 
let. »Za reševanje sem se odločil 
iz humanitarnih vzgibov, poleg 
tega me od nekdaj veseli delo z 
živalmi, nenazad nje sem tudi ve-
terinar. V druščino reševalcev me 
je zvabilo tudi izpopolnjevanje 
znanja iz prve pomoči, orientaci-
je, o nevarnostih v gorah ... Uspo-
sabljanje vodnika poteka vse živ-
ljenje, ker pa ne gre za šport, se s 

tem lahko zelo dolgo ukvarjaš,« 
je razložil. 

Gospodar pove, da sicer precej 
igrivega Harona odlikuje izvrstna 
uporaba nosu, izredna vztrajnost, 
vzdržljivost in motiviranost za 
 de lo, za zelo uspešnega na svojem 
področju pa ga dela tudi lahkotnost 
gibanja po ruševinah. Naštete vrline 
so za reševalne pse poleg vodljivosti 
tudi najpomembnejše. S Haronom, 
ki se mu najboljša leta že počasi iz-
tekajo, želi Andrej nastopiti vsaj še 
na svetovnem prvenstvu, ki bo pri-
hodnje leto v Sloveniji, reševati pa 
vsaj še dve leti. Doslej sta sicer naj-
večkrat sodelovala pri iskanju po-
grešanih v naravi. Sicer pa Andrej 
že usposablja novega psa – belgij-
skega ovčarja Cika. »Cik morda ne 
bo nikdar svetovni prvak, zagotovo 
pa bo dober reševalni pes,« pravi. 

»V tujini srečaš vodnike, ki se 
izključno ukvarjajo le s tekmova-
nji, kar pa meni ni posebej všeč, saj 
reševanje ni šport. Jaz tekmovanje 
jemljem kot pomoč k boljši priprav-
ljenosti, predvsem pa stik z najso-
dobnejšimi šolami usposabljanja 
reševalnih psov,« je še povedal.

Simon Šubic, foto: Tina Dokl

Najboljša v reševanju iz ruševin
Lužan Andrej Žunič je z reševalnim psom Haronom postal svetovni prvak v iskanju  

pogrešanih pod ruševinami.

Andrej Žunič in pes Haron tvorita usklajen tandem.
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Salon Prevc Kranj
Dorfarje 17, Žabnica, 
tel.: (04) 502 19 00

e-pošta: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana  BTC
BTC hala 10, 

tel.: (01) 541 18 20
e-pošta: alples.studio@prevc.si

Pohištvo Pohištvo Pohištvo 
za celoten domza celoten domza celoten domza celoten domza celoten domza celoten dom

kuhinje Alples

otroška soba Planet

dnevna soba Prizma

-  40% 
popust za  

lakirane elemente

spalnica Samba

-  15% 

individualno svetovanje       izmera na domu      izdelava po meri

Akcijski popusti veljajo za gotovino do 24.10.2013

Kmalu novi  
modeli in 
barve kuhinj 
Alples

-  15% 

-  15% 

www.prevc.si

»Po uspešni lanskoletni akciji smo tudi letos 
lahko zelo zadovoljni, saj smo tudi to leto zbrali 
več kot 300 zvezkov in ostalih potrebščin, ki 
smo jih del razdelili sami, saj se je kar nekaj 
staršev direktno obrnilo na nas že pred koncem 
akcije. Polovico potrebščin in zvezkov pa smo 
podarili Osnovni šoli Šenčur in ta  jih bo sama 
razdelila učencem, ki jih najbolj potrebujejo,« 
je povedal predsednik kluba Aleš Perič Močnik 
in se zahvalil vsem, ki so darovali zvezke, torbe, 
svinčnike, barvice in druge stvari. »Posebej pa 
se bi zahvalili podjetju Tinex oz. Lager baru za 
resnično lepo sodelovanje v naši akciji, ki je v 
celoti lepo uspela in znova pokazala, da imamo 
sokrajani še vedno posluh za druge,« je še de-
jal. Oktobra je stekla že nova sezona dogodkov 
KMŠ-ja. Že ta mesec organizirajo Fotonatečaj 
»Koledarček«, kjer bodo izbrali 12 fotografij 
šenčurske občine za koledar 2014, ki bo pre-
stavljal tukajšnje kraje. Poleg fotonatečaja bodo 
oktobra začeli novo sezono Družabnih večerov, 
ki bodo potekali na novi lokaciji v Lango baru, 
obetajo pa se tudi filmski večeri. Da pa se bodo 
tudi kulturno izobraževali, si bodo ogledali tudi 
predstavo v gledališču, pred zimo pa skočili  

še na ekskurzijo v Prago. Več svežih informa-
cij o dogodkih in delovanju kluba najdete na  
facebook strani https://www.facebook.com/#!/
kms.sencur. Simon Šubic, foto: KMŠ  

Tudi letos zbirali zvezke
Konec septembra je Klub mladih Šenčur končal letošnjo akcijo  

»Pokloni zvezek«, v okviru katere so zbirali šolske zvezke in ostale 
šolske potrebščine za šolarje v šenčurski občini. 

Del zbranih zvezkov in šolskih potrebščin so tudi 
letos podarili osnovni šoli, kjer jih je prevzela socialna 
delavka Milica Jesenovec. 

V Šenčurju bosta to sezono dejavna kar 
dva bralna krožka. Krožek »Z Natašo«  je 
kljub malo starejšim udeleženkam v na jst-
niških letih, saj začenja že 14. sezono bra-
nja, in sicer v četrtek, 24. oktobra, ob 19. 
uri v šenčurski knjižnici. Študijski krožek  
»Me, mlade mamice« pa ima prvo sreča-
nje teden dni prej, v četrtek, 17. oktobra, 
ob 20.30, prav tako v šenčurski knjižnici. 
Mentorica Nataša Škofic Kranjc vas vabi, 
da se pridružite eni od obeh skupin. S. Š.

Vabilo v bralna krožka

Območno združenje Rdečega križa 
Kranj vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo 
v četrtek, 10. oktobra, od 7. do 13. ure v 
športni dvorani Šenčur. S. Š.

V četrtek krvodajalska akcija

Od septembra naprej se dežurna zo-
bozdravstvena služba v Zobni ambulanti 
Kranj izvaja tudi ob sobotah. Dežurna 
zobozdravstvena služba se tako po no-
vem izvaja ob delavnikih od 8. do 12. ure 
ter od 14. do 18. ure, ob sobotah od 8. do 
12. ure ter ob nedeljah in praznikih od 8. 
do 13. ure. Telefonska številka dežurne 
ambulante Kranj je:  04/ 2082 418. S. Š.

Dežurni tudi v soboto
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Kulturna jubileja so počastili na slavnostni 
akademiji 21. septembra, na kateri so 43 nekdaj 
najbolj aktivnim članicam in članom KUD-
-a podelili častno priznanje Valentina Kokalja 
za doprinos h kulturni dejavnosti na Visokem, 
predsednica društva Staša Pavlič pa je županu 
Miru Kozelju izročila tudi priznanje Občini 

Šenčur za dosedanjo finančno pomoč pri njego-
vem delovanju. Predsednica sveta kranjske izpo-
stave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
Daniela Močnik je ob tej priložnosti podelila ju-
bilejno Linhartovo značko za aktivno udejstvova-
nje na področju ljubiteljske gledališke in lutkovne 
dejavnosti. Častne Linhartovo značke so prejeli 

Staša Pavlič, Frenk Kranjec in Ivan Gros, zlate 
Nataša Gros, Vesna Čulig, Andreja Zorman in 
Aleksander Gašperlin, srebrno pa Marjeta Saje-
vic. Kot so napovedali, bo sklad posebno prizna-
nje kmalu podelil tudi samemu društvu. 

Začetki kulturne dejavnosti na Visokem po 
znanih podatkih segajo v trideseta leta prejšnje-
ga stoletja, ko je bil najbolj znan kulturnik v vasi 
Valentin Kokalj, ki je zbral dekleta in fante za na-
stopanje v pevskih zborih in dramskih skupinah 
po Šenčurju, Velesovem in na Olševku. Po drugi 
svetovni vojni so na Visokem kulturni navdušen-
ci ustanovili KUD France Prešeren. Tedaj je bila 
zlasti močna dramska skupina, ki je nastopala 
predvsem v dvoranah na Olševku in v Šenčurju. 
Leta 1953, ko so vaščani zgradili Zadružni dom 
z dvorano, so uprizorili prvo igro (Zlatorog) na 
domačih odrskih deskah. Kulturno življenje se 
je v nasled njih letih zelo razmahnilo, prednjačila 
pa je predvsem dramska dejavnost. Leta 1955 se 
je društvo preimenovalo v KUD Valentin Kokalj 
Visoko. Leta 1967 so ustanovili prvi mešani pev-
ski zbor, ki je s kratkima prekinitvama deloval 
do leta 2001. Okrog zbora, ki je bil v osemdesetih 
in devetdesetih letih osnova kulture na Visokem, 
so se razvijale tudi druge dejavnosti, v katere so 
pritegnili predvsem otroke in mladino. Danes je 
v KUD-u najaktivnejša dramsko-recitatorska de-
javnost. Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Počastili kulturna jubileja
Vsakoletno praznovanje praznika Krajevne skupnosti Visoko-Milje je letos zaznamovala predvsem počastitev 80. 
obletnice kulturne dejavnosti na Visokem in 60. obletnice Kulturno-umetniškega druš tva Valentin Kokalj Visoko.

Prejemniki jubilejnih Linhartovih značk 

V okviru projekta Nomen vulgare v občini Šenčur poteka zbiranje 
starih hišnih imen v naseljih Hotemaže, Milje, Luže, Olševek, Sred-
nja vas in Visoko. Hišna imena v okviru projekta so bila zbrana s 
pomočjo starejših domačinov, v zbiranje so bili vključeni tudi učenci 
OŠ Šenčur, ki so s terenskim delom zbirali zgodbe o hišnih imenih.

V juniju in juliju so bila na Olševku, Visokem in v Srednji vasi 
izvedena srečanja z domačini, na katerih smo izoblikovali dokonč-
ne sezname starih hišnih imen v obravnavanih vaseh. Las tniki do-
mačij, ki nosijo hišna imena, so nato prejeli dopise s soglasji za 
montažo tabel s hišnimi imeni na njihove hiše. Brezplačno tablo 
bodo prejele le domačije, katerih lastniki bodo za to podali soglas-
je. Čeprav je rok za oddajo soglasij že potekel, vse, ki tega še niso 
storili, obveščamo, da podpisano soglasje lahko še vedno oddajo.

V projektu zbiramo hišna imena v njihovi narečni obliki, torej 
tako, kot jih izgovarjajo domačini v svojem domačem govoru. Pri 
zapisu narečne oblike pa je zaradi gorenjskih narečnih posebnosti 
večkrat treba uporabiti znak za polglasnik »ə«, brez katerega ne 
moremo zapisati imena v pristni domači obliki. Nekaterim ljudem 
je znak manj poznan, a upamo, da ga bodo kljub temu sprejeli in se 
nanj navadili ter s tem ohranili imena v takšni obliki, kot se izgovar-
jajo. Ravno hišna imena so namreč ena izmed pomembnih nosilcev 
lokalnega narečja, zato jih moramo izgovarjati po domače.

Ob zaključku projekta bo izdana tudi knjižica s pregledom hišnih 
imen v obeh krajevnih skupnostih. Pričakujemo, da se bo akcija zbi-
ranja v Občini Šenčur v novih naseljih nadaljevala tudi v prihodnjih 
letih. Za dodatne informacije o projektu se lahko obrnete na Razvoj-
no agencijo Zgornje Gorenjske, tel.: 04 581 34 16, e-pošta: klemen.
klinar@ragor.si. Projekt »Nomen vulgare« poteka v okviru Lokalne 
akcijske skupine Gorenjska košarica in je sofinanciran s strani Ob-
čine Šenčur in LEA DER programa Evropske unije. Klemen Klinar 

Stara hišna imena že zbrali
Praznik KS Visoko-Milje so obogatile številne prireditve, 

kot zadnji pa je bil na vrsti tradicionalni koncert partizanskih 
pesmi Zapoj zdaj, srce partizansko! v Domu krajanov Visoko. 
Posvečen je bil Valentinu Kokalju in 72-letnici prvega sestanka  
OF za območje Visokega, Milj in Luž, ki je bil v mlinu Valen-
tina Kokalja – Zormanovega Tineta. Nastopilo je osem pevskih 
zborov, med njimi tudi domača Učiteljski pevski zbor Osnovne 
šole Šenčur in Mešani pevski zbor Šenčurski zvon ter Moški 
pevski zbor Valentin Polanšek Železna Kapla in Ženska vokalna 
skupina Danica Sv. Križ pri Gorici. Vsak zbor je zapel po dve 
pesmi. S. Š., foto: G. K.

Za konec partizanske pesmi
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VARČNO OGREVANJE S TOPLOTNO ČRPALKO  
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Proizvajalec Mitsubishi Electric kot vodilni proiz-
vajalec toplotnih črpalk z invertersko tehnologi-
jo je predstavil NOVO – tretjo generacijo Ecodan 
toplotnih črpalk zrak-voda.

Toplotne črpalke so na voljo v kombinaciji z 
notranjo kompaktno enoto z 200-litrskim hra-
nilnikom sanitarne vode ali z notranjo enoto 
hydrobox, ki se lahko uporabijo kot samostojni 
ogrevalni sistem ali pa kot  povezava oz. za-
menjava že obstoječega potratnega ogreval-
nega sistema v vaši hiši.

Toplotno črpalko Ecodan ZUBADAN odlikuje 
nizka poraba energije in visoko grelno število 
COP ter skoraj nezmanjšana moč delovanja pri 
ekstremno nizkih temperaturah (A-15/W35), 
deluje pa lahko do -25 °C zunanje temperature. 
Nizka šumnost omogoča, da lahko zunanjo 
enoto namestimo v gosto naseljenih območjih, 
saj je nemoteča za okolico, notranja enota pa je 
lahko nameščena kjerkoli v bivalnem prostoru. 

Pomembno dejstvo je, da Ecodan ZUBADAN 
toplotne črpalke že več let dokazujejo, da 
sistem deluje enostavno, nemoteno in pred-
vsem zagotavljajo prihranek stroškov za kurilno 
sezono oziroma za ogrevanje sanitarne vode. 

V večstanovanjskih skupnostih, kjer je potreba 
po ogrevalni moči večja, kot jo lahko zagotavlja 
posamezna toplotna črpalka, nam sistem Eco-
dan omogoča sinergijo delovanja do 6 enot v 
t. i. kaskadnem načinu z največ 84 kW nazivne 
ogrevalne moči.

V primerjavi s klasičnimi ogrevalnimi sistemi 
je tako energetska učinkovitost toplotnih 
črpalk Ecodan tudi do 300 % višja, kar bistveno 
poceni trenutne stroške ogrevanja in skrajša 
potreben čas za vračilo investicije. Tehnična 
prednost sistema v kombinaciji z subvenci-
jami Ekosklada za večstanovanjske stavbe je 
tako privlačna in pravilna odločitev za nakup 
toplotnih črpalk Mitsubishi Electric Ecodan.

Kaj preveriti pred nakupom toplotne 
črpalke zrak/voda?
Energetska učinkovitost: Vrednosti COP (izko-
ristek) so dober kazalec energetske učinko vitosti 
črpalke. To vrednost je treba preveriti pri enakih 
pogojih (temperatura zunanjega zraka in tem-
peratura ogrevalne vode) ter pod enakimi mer-
ilnimi postopki – standard EN14511. 

Temperaturne omejitve: ker toplotnih črpalk 
ne uporabljamo samo za ogrevanje prostora, 
ampak tudi za ogrevanje sanitarne vode, je 
potrebno paziti, da lahko toplotna črpalka 
dosega ustrezno visoko dovodno tempera-
turo tudi pri nizkih zunanjih temperaturah 
(pri -15 °C dosegamo temperaturo vode 55 °C 
brez uporabe električnih grelcev – tehnologija 
ZUBADAN). 

Ogrevalna moč: Preveriti je treba ogrevalno 
moč toplotne črpalke pri nizkih zunanjih tem-
peraturah. Večina proizvajalcev ogrevalno 
moč navaja pri zunanji temperaturi sedem 

stopinj Celzija, kjer pri novogradnjah potrebu-
jemo zelo malo moči za ogrevanje. Vedno pre-
verite in zahtevajte podatke o ogrevalni moči 
pri zunanji temperaturi -15 °C (stopnji de-
lovanja A-15/W35). Na podlagi tega podatka 
lahko ugotovite, katera toplotna črpalka ima 
še dovolj moči, da samostojno ogreva vodo 
brez dodatne pomoči vgrajenih električnih 
grelcev in je sploh primerna za vaš objekt.

Ecodan toplotna črpalka je odlična rešitev za 
energetsko varčno ogrevanje vašega doma. 

Za vse informacije, svetovanje in ogled nas 
pokličite na brezplačno telefonsko številko 
080 98 98 ali nam pišite na info@ream.si in z 
veseljem vam bomo odgovorili.

Mateja Mauser, REAM d.o.o.
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Muzej

Že osma razstava del, ki so nastala na medna-
rodnem simpoziju umetniške keramike V-oglje, 
ki je v začetku julija že tradicionalno potekal v 
okolju domačega ateljeja Barbe Štembergar 
Zupan in Nika Zupana v Vogljah, je že na prvi 
ogled preteklo sredo privabila veliko ljudi, tako  
domačinov, ki so redni spremljevalci kulturnega 
dogajanja v Šenčurju, kot ljubiteljev umetniške 
keramike iz širše okolice. Ne letošnjem simpozi-
ju se je predstavilo 12 avtorjev, od tega šest iz tu-
jine in prav toliko Slovencev. Ob obeh gostiteljih 
se  s svojimi deli predstavljajo še Anna Malicka 
Zamorska iz Poljske, Simcha Even Chen iz Izra-
ela, Khaled Sirag iz Egipta, Günter Praschak 
iz  Avstrije, Lale Demir Oransay iz Turčije in 
Grainne Watts iz Irske, ob njih pa še slovenski 
gostje  simpozija Irena Radej, Zlatica Becci, Eva 
Peterson Lenassi in Igor Bahor. 

Gre za edini mednarodni simpozij keramike 
pri nas, na katerem ustvarjajo tako vrhunski 
avtorji. V osmih izvedbah sta Barba in Niko 
gostila petinosemdeset umetnikov iz štiriin-
dvajsetih držav in vsak je vsaj eno delo pustil 
v stalni zbirki šenčurskega muzeja, ki se tako 
ponaša z edinstveno tovrstno zbirko umetniške 
keramike pri nas. Nanjo je bil v nagovoru se-
veda ponosen tudi župan Miro Kozelj. Kot je 
ob odprtju razstave dejala Barba Štembergar 

Zupan, mogoče letošnja razstava res ni toliko 
živopisna in barvita, so pa na ogled vrhunska 
dela, ki so rezultat tehnološko zelo zahtevnih 
postopkov. Razstavljena dela umetniške kera-
mike dopolnjujejo fotografije Boruta Sluge, ki 
je avtorje tokrat predstavil na črno belih foto-

grafijah. Aplavz za glasbeni točki je požel do-
mači duet, pevka Tjaša Kern in kitarist Matevž 
Kovačič. Razstava bo odprta do 20. oktobra. 
Razstava bo odprta do 25. oktobra, ob torkih 
in petkih od 17. do 19. ter ob nedeljah od 10. do 
12. ure. Igor Kavčič, foto: Zala Julija Kavčič

Na ogled letošnji V-oglje   
 V Muzeju občine Šenčur je na ogled razstava del 8. mednarodnega simpozija  

umetniške keramike V-oglje 2013.

Ob različnih kulturnih dogodkih v Muzeju občine Šenčur se vselej zbere veliko obiskovalcev. To še posebej 
velja, kadar so na ogled dela z vsakoletnega simpozija V-oglje.

V Muzeju Občine Šenčur je bila sredi avgusta na ogled razstava mi-
niatur kmečkih vozov, kozolcev in vrat s portali, ki jih že dvajset let 
izdeluje Janez Širok iz Polhovega Gradca. Miniature je sprva izdeloval 
le za svoje veselje, ker pa je sčasoma pridobil vse več navdušencev, se 
je odločil, da jih tudi razstavi in njegove male umetnine danes lahko 
občudujejo na številnih sejmih in razstavah. Priljubljene so predvsem 
med izseljenci po Argentini, Avstraliji, Kanadi in evropskih državah. 
»Prav vse moje miniature imajo originale, torej prave vozove, kozolce 
in portale. Vse izdelam v pravem razmerju in po navadi iz enakega 
lesa, zato te miniature v sebi nosijo prave osebne zgodbe. V vsak izde-
lek vložim zelo veliko časa – v voz s sodi tudi do sto ur dela,« je razkril 
avtor, ki je na razstavi predstavil miniature vozov za prevoz grozdja, 
čebel, skal, vina, hlodovine in gnojnice, različne kočije in lojtrnike, 
nekaj portalov starih kmečkih hiš, staro gasilsko brizgalno, kozolce 
in številno orodje. Jasna Paladin, foto: Tina Dokl

Miniature vozov in kozolcev
Septembra je bila v galeriji Muzeja Občine Šenčur na ogled razstava 

grafik likovne ustvarjalke Marije Štern. S svojo tretjo samostojno 
razstavo, naslovljeno V daljave in nazaj, se avtorica iz Srednje vasi 
predstavlja z raznoliko paleto grafičnih del. Grafika jo je pritegnila 
zlasti pri učenju in raziskovanju likovnih tehnik v Likovni šoli Puhart 
v Kranju, kjer si je pridobila znanje in navdušenje nad umetniško 
grafiko, katerima je dodala tudi svojo vestnost, natančnost ter mnoge 
druge sposobnosti. Avtoričina ustvarjalna raznolikost se kaže tako 
v motivih kot v likovnih tehnikah. Tako ni ostala zgolj pri linorezu, 
temveč se je prepustila izzivom težjih tehnik: večbarvnemu linorezu, 
lesorezu, kolagrafiji, suhi igli ter celo jedkanici in akvatinti. Kot upra-
vičeno ugotavlja Petra Puhar, lahko zaradi izbora predstavljenih del 
po kriteriju zahtevne likovne tehnike razstavo Marije Štern uvrstimo 
med bolj zanimive kulturne dogodke na področju ljubiteljske likovne 
ustvarjalnosti na Gorenjskem. S. L., foto: arhiv Marije Štern

V daljave in nazaj

Marija Štern na odprtju razstave
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Doživetja

SERVISNI PREGLEDI
PRODAJA IN ODKUP RABLJENIH VOZIL
PREVZEM ODSLUŽENIH VOZIL
KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE 
(POGODBENIKI ZAVAROVALNICE TRIGLAV)
MENJAVA PNEVMATIK
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Tel.: 04 27 59 100
e-pošta: prodaja@ac-vrtac.si
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SERVISNI PREGLEDI
PRODAJA IN ODKUP RABLJENIH VOZIL
PREVZEM ODSLUŽENIH VOZIL
KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE 
(POGODBENIKI ZAVAROVALNICE TRIGLAV)
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UGODNE  
SERVISNE STORITVE
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PREMONTAŽA PNEVMATIK  
(po naročilu, brez čakalnih vrst)

SERVIS IN POPRAVILA  
KLIMATSKIH NAPRAV

KLEPARSKA IN LIČARSKA  
POPRAVILA  
(pogodbeniki zavarovalnic)

SERVISNI PREGLEDI

PREVZEM ODSLUŽENIH VOZIL
 

Pozdravljene vse, ki rade pojete!

Ženski pevski zbor Plamenke želi v svojo sestavo sprejeti  
nekaj pevk. Zaželeno je, da aktivno ali ljubiteljsko pojete  
ali ste pred kratkim pele v zboru.  
Smo druščina 14 pevk, ki nastopa ob raznih priložnostih.  
Nekatere nastope si lahko ogledate na portalu Youtube  
www.youtube.com/user/zpzplamenkepreddvor. 
Če torej iščeš družbo veselih in živahnih deklet  
ter z njimi želiš pevsko poustvarjati, je priložnost, da se 
nam pridružiš.

Več informacij dobite pri zborovodkinji Sonji  
na telefonu 041 636 061.

AVDICIJA ZA VSTOP V 
ŽENSKI PEVSKI ZBOR  
PLAMENKE PREDDVOR

Plamenke so rož'ce, Plamenke so pevke, 
Plamenke so glasba in pesem. 
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Trboje – Na drugo septembrsko nedeljo je ob 
Trbojskem jezeru potekal Dan aktivnih dožive
tij narave, ki ga je pripravil Center za trajnos
tni razvoj podeželja Kranj. Kot je dejal njegov 
direktor Uroš Brankovič, so želeli predstaviti 
športnorekreativne in naravoslovne aktivno
sti na jezeru. Obiskovalci so se lahko preizkusi
li v jadranju, veslanju in 'supanju' oz. stoječem 
veslanju na deski, se odpravili na kolesarski iz
let in udeležili meditacije na energijskih točkah 
ob jezeru. Organizirali so tudi veslaško tekmo
vanje v reševanju 'ukradenih' deklet preko jeze
ra med ekipama Trboje in MavčičePraše, ak
tivnosti, ki so jih omogočile Savske elektrarne, 
pa so sklenili z naravoslovnim filmom Veliki 
žagar na reki Savi.

Trbojsko jezero je po mnenju Brankoviča za
enkrat še precej neizkoriščen biser: »Želimo 
si, da bi se različne aktivnosti na jezeru do
gajale stalno in da bi nekdo tu prepoznal pri
ložnost za turistično podjetništvo. Pohvaliti 
moram prizadevanja lastnika Čolnarne, ki se 
je lotil tudi ureditve nabrežja in igral, je pa še 
veliko možnosti za razvoj. Jezero je zanimivo 
s stališča naravoslovja, ob njem gnezdi skoraj 
120 vrst ptic. Običajno so tu zelo dobre ve
trovne razmere za veslanje in jadranje, možno 
je tudi surfanje. Čudovita je soteska Zarica, 

ki je najnižje rastišče planike v Sloveniji ... 
Ker Šenčur razen dobrih gostiln in krompirja 
nima posebej prepoznavne turistične ponud

be, bi bilo Trbojsko jezero lahko velika prilo
žnost za privabljanje obiskovalcev.«

Ana Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Jezero omogoča različna doživetja
Dan aktivnih doživetij narave je na Trbojskem jezeru ponudil jadranje, veslanje, 'supanje', meditacijo ...

Obiskovalci so se lahko preizkusili tudi v 'supanju' oz. stoječem veslanju na deski.



      NIMATE ČASA ZA LIKANJE? 

 10 EUR na košaro, prevoz v občini Šenčur 

 BREZPLAČEN. 

 Pokličite 040 502 318 ali pišite info@likalnica.si, www.likalnica.si     
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Pooblaščenismozanaslednjevrstekritin:
TRIMOTREBNJE,BRAMAC,TONDACH,SALONIT,RAVNESTREHE-

SARNAFIL,TEGOLA,OKNAVELUX,DECRA,GERARD

Poslovna cona A 55, 4208 Šen čur
tel.: 04/25 15 900,  
fax: 04/25 15 901

e-pošta: stre ha.ku har@siol.net
gsm: 041/614 105

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

V tretjem razredu bodo letos učenci številčno ocenjeni, kar pomeni, 
da bodo dobivali čisto prave petice in štirice ..., nacionalno preverjanje 
znanja pa je letos prvič obvezno tudi v šestem razredu, preverjalo se bo 
znanje iz slovenščine, matematike in angleščine. Tudi v devetem razre-
du letos že vemo, kateri je tretji predmet, ki ga je minister določil za 
našo šolo že v začetku septembra. Devetošolci bodo poleg matematike 
in slovenščine pokazali tudi svoje znanje angleščine. Naknadnega roka 
za nacionalno preverjanje znanja ni.

V šolskem letu 2013/14 na naši šoli vodimo dokumentacijo v elektron-
ski obliki, starši lahko dobite osnovne informacije o dogajanju na šoli 
brezplačno v osnovnem paketu, za več podatkov pa se lahko naročite pri 
ponudniku storitev. 

Uspešni smo bili na razpisu »Shema šolskega sadja«, učencem bomo 
tako vsaj enkrat tedensko poleg malice brezplačno ponudili sadje ali 
zelenjavo lokalnih proizvajalcev. Učenci so v septembru tako že dobili 
slive, paradižnik, hruške in jabolka. Projekt sofinancira Evropska unija.

Tudi letos na naši šoli poteka več različnih projektov, nadaljujemo s 
projektom Comenius, ki je bil potrjen na osnovi javnega razpisa in je 

financiran iz sredstev Evropske unije. Projekt smo poimenovali Živeti 
skupaj (LIVING TOGETHER). Posebno pozornost bomo posvetili tudi 
temeljnim vrednotam, kvalitetnemu preživljanju prostega časa, kritični 
rabi elektronskih medijev ... Vrhunec projekta je mednarodni tabor na 
Poljskem, ki smo ga organizirali v septembru 2013.

Že drugo leto poteka šolski projekt ZdravKo Dren, ki vključuje stro-
kovne delavce, učence, starše in tudi širšo skupnost. Spodbuja zdrav 
način življenja na vseh področjih: gibanje, prehrana, življenjske navade, 
odnos do okolja, medsebojni odnosi, samooskrba s hrano. Letos bo večji 
poudarek na spodbujanju gibanja pri učencih.

Na novo pa smo se vključili v projekt »Spodbujamo ustvarjalnost, pod-
jetnost in inovativnost med mladimi«, ki poteka pod okriljem ZRSŠ. 
Izbrani smo bili kot predstavnik gorenjskih šol.

Prav tako letos nadaljujemo s projekti iEARN, projektom Zdravje, 
prehrana, gibanje, projektom Zanke uganke, Slike v ledu, Simbioza ...

Tudi letos bo zbiranje starega papirja potekalo v času popoldanskih 
govorilnih ur, vabljeni vsi, ki imate doma star papir in ga želite oddati. 
Denar od zbranega papirja namenimo za šolski sklad.

Datumi zbiranja starega papirja so: 3. oktober, 7. november, 5. decem-
ber, 2. januar, 6. februar, 6. marec, 3. april, 8. in 29. maj.

Organizirali bomo izobraževanje za starše, in sicer 22. oktobra Zdenka 
Zalokar Divjak: Zdrav razvoj otroka (za starše otrok v vrtcu in za starše 
otrok od 1. do 3. razreda) in 18. marca 2014 Domen Božeglav: Varna raba 
interneta (za starše učencev od 4. do 9. razreda).

Naj vas že zdaj vse povabimo na tradicionalni Novoletni bazar, ki bo 
28. novembra v športni dvorani. Tako kot vsako leto boste lahko nakupili 
različna darila in sladke priboljške za bližajoče praznike.

Ravnateljica Majda Vehovec

Novosti v tem šolskem letu
Novo šolsko leto nam prinaša več novosti, tako na sistemskem kot tudi na organizacijskem področju. 
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Cikotić in partner, d.n.o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
tel: 04/25 16 100
gsm: 040 513 968
e-pošta: pod.kostanji@gmail.com
spletna stran www.pod-kostanji.com

● vzdrževanje javne razsvetljave  
● semaforizacija križišč   

● izdelava svetlobnih prometnih znakov

Milje 44, 4212 Visoko,  
www.vigred-elektro.si

Radovednost in želja po dogodivščinah sta del nas vseh. Želja po spo
znavanju novih dežel, njihove kulture in novih prijateljev pa je med mla
dimi še večja. Sami še ne morejo potovati, zato so druženja med mladino 
različnih dežel skoraj nemogoča. Evropska unija zato ponuja program 
Comenius, ki je namenjen spodbujanju mobilnosti na področju šolstva. 
Program Comenius želi povečati evropsko dimenzijo izobraževanja v 
vseh državah partnericah. Učencem in učiteljem pomaga doseči in iz
boljšati določena znanja in spretnosti. Sodelovanje v partnerstvu šol iz 
različnih držav ponuja tudi priložnost komuniciranja v tujem jeziku in 
izboljša motivacijo za učenje jezikov, učiteljem pa nudi izmenjavo različ
nih šolskih praks. Naša šola je koordinatorica dveletnega mednarodnega 
projekta Comenius, z naslovom Living Together. Pravkar smo se vrnili z 
jesenskega srečanja v Czorystinu na Poljskem.

Tabor na Poljskem je bil namenjen predvsem učencem. Udeležilo se 
ga je dvainšestdeset učencev iz Nemčije, Latvije, Portugalske, Poljske 
in Slovenije ter njihove učiteljice spremljevalke. Priprave na tabor so se 
začele že spomladi. Organizirati je bilo potrebno ekskurzije, pripraviti 
delavnice in splesti zapestnice prijateljstva. Tudi potovanje z avtobusom 
je bilo logističen zalogaj, saj smo na dunajskem letališču pričakali por
tugalsko in nemško ekipo, ki sta tja pripotovali z letalom. 

Pustolovščina se je začela že kar prvi večer. Učenci so bili razporejeni v 
narodnostno mešanih sobah. Jezik sporazumevanja je bila angleščina, ki 
pa našim učencem ni delala preglavic. Večja neznanka so bili novi sostano
valci. Učence je skrbelo, kako se bodo ujeli. Prav kmalu se je izkazalo, da 
so bili strahovi odveč. Prvi dan je bil namenjen sprostitvi in spoznavanju v 
prvih angleških delavnicah. Izmenjali smo si zapestnice, izbrali skrivne
ga prijatelja in šli na krajši pohod do poletnega sankališča. Adrenalinski 
užitki so sprostili še zadnje zavore. Povratek do našega novega doma v 
Gostišču pod smrekami je minil v vsesplošnem klepetu in druženju.

Kar pomemben del tabora smo preživeli v avtobusu. Večkrat smo poto
vali na oglede turističnih in zgodovinskih znamenitosti. Obiskali smo tri 
znamenitosti s slavnega seznama UNESCO. V bivšem rudniku soli Wie
liczka obiskovalcem prikažejo načine pridobivanja soli v preteklosti. 
Pozdravili so nas iz solnih blokov izklesani prizori legend, povezanih z 
rudnikom, in kipi poljskih učenjakov. Najbolj veličastna pa je bila podze
mna solna katedrala. Mesto Krakov ponuja znamenitosti za cel teden, saj 
je bil tu nekoč sedež ene prvih evropskih univerz in poljska prestolnica. 
Mi smo se morali zadovoljiti le s prvimi vtisi. Povzpeli smo se na bivši 
kraljevi grad in katedralo, se poklonili spominu Adama Mickijeviča, 
nato  pa smo se prepustili radostim mestnega trga in številnim stojnicam 
v Sukienicah. Te so v srednjem veku služile trgovini s platnom, danes pa 
številnim turistom in prodaji spominkov. Jasno, da so se učenci potrudili 
najti tudi McDonald`s in preverili okuse globalizacije.

Ogled muzeja koncentracijskega taborišča Auschwitz, ki je prav tako 
na seznamu UNESCA, se je vsem najbolj vtisnil v spomin. Vsebine ho
lokavsta in genocida so v učnih programih sodelujočih držav različno 
zastopane. Zato sem za učence najprej pripravila delavnico in jih skušala 
pripraviti na ogled. Vendar na te grozote nikoli ni možno biti res priprav
ljen. Sama sem bila v Auschwitzu že nekajkrat. Vedno znova me šokira. 
Učenci so bili besni in pretreseni ob ogledu te »tovarne smrti«, kjer so 
umorili preko milijon in sto tisoč nemočnih ljudi vseh starosti. Georg 
Santayana je dejal: Kdor zgodovine ne pozna, jo bo moral ponovno do
živeti. Učenci, ki so bili na taboru, je ne bodo pozabili!

Najbolj pa je mladina uživala v Zakopanih. Kdo  še ni slišal za juna
ške smučarske skoke? Za nas je že pogled z vrha skakalnic terjal nekaj 
poguma. Seveda smo se tudi v dolino odpeljali s sedežnico in naredili 
posnetek pred hišico, ki je namenjena slovenski reprezentanci.  Na drugi 
strani mesta smo se z zobato železnico povzpeli še na Gubałowko. Nato 
pa v labirint stojnic, med kape, vaflje, spominke in vrvež obiskovalcev.

Czorsztyn je majhen kraj na robu narodnega parka. Tu so se nekoč 
preživljali predvsem z ovčerejo in govedorejo. Še danes deluje kar nekaj 
skromnih planšarij, kjer izdelujejo tradicionalne sire oscipke. Na obisku 
planšarije pa nas je, bolj kot krave ali ovce, prevzelo leglo planšarskih 
psov z osmimi mladiči. To pa ni bila naša edina pasja simpatija. V naš 

Comenius tabor na Poljskem 
Naša šola je koordinatorica dveletnega mednarodnega projekta Comenius, z naslovom Living Together. 

Pravkar smo se vrnili z jesenskega srečanja v Czorystinu na Poljskem.

V Zakopanih

hotel je vsak dan prihajal majhen kuža. Kmalu smo ga proglasili za našo 
maskoto. Povsod nas je spremljal. Zadnji dan celo na ladjici preko jezera. 
Nazaj pa ga ni bilo. Zdaj smo mi že doma v Šenčurju in upamo, da se je 
v Czorsztyn vrnil tudi on.

In na koncu je prišlo slovo. Srce parajoče. Po zaslugi socialnih omrežij 
pa mladina prijateljuje naprej in sanja načrte o ponovnem srečanju, mor
da nekoč ... Vilma Nečimer, prof. zgodovine

 Pokličite 040 502 318 ali pišite info@likalnica.si, www.likalnica.si     
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Na olimpijadi

Petra Kern iz Šenčurja, dijakinja 3. letnika 
gimnazije na Biotehniškem centru, se je kot 
državna prvakinja udeležila geografske olim-
pijade, ki je poleti potekala v Kyotu na Japon-
skem. Spremljala jo je mentorica Bernarda Bo-
žnar, profesorica geografije. Slovensko ekipo 
so poleg njiju sestavljali še trije dijaki iz drugih 
gimnazij in vodja odprave Danijel Lilek. Naša 
Petra Kern se je domov vrnila z bronasto me-
daljo. Pot na Japonsko je denarno podprla tudi 
Občina Šenčur.

Na olimpijadi so se zbrali dijaki iz 32 držav, 
zastopane so bile vse celine, kar je pomenilo 
126 nadarjenih in dobro pripravljenih tekmo-
valcev. Tekmovanje, ki je potekalo v anglešči-
ni, je bilo sestavljeno iz treh delov: 40 odstot-
kov točk so tekmovalci dobili s pisnim testom 
(splošni del), 40 odstotkov s terenskim delom 
(razdeljen na pisni del in pravo terensko delo) 
in 20 odstotkov z multimedijskim testom, kjer 
so »le« obkrožili pravilen odgovor.

Terensko delo je bilo usmerjeno v reševa-
nje težav s poplavami, ki so v Kyotu pogoste. 
Tekmovalci so morali med drugim poiskati 
različne rešitve, ki bi mesto obvarovale pred 
poplavami, ter svoje ideje prikazati na zemlje-
vidu.

Petra je bila nad Japonsko zelo navdušena. 
»Ljudje na Japonskem so izredno vljudni, pri-
jazni in vedno pripravljeni pomagati. Mesto 
Kyoto, v katerem smo bili nastanjeni in je v 
njem potekala olimpijada, je izredno simpa-
tično mesto, v cesarski dobi je bilo prestolnica 
Japonske. Gostitelji so nam ponosno razkazali 
več pomembnih budističnih in šintoističnih 
templjev, ki jih je v 1,5-milijonskem mestu pri-
bližno 2000,« je prve vtise po prihodu strnila 
Petra. O samem tekmovanju pa pravi: »Vsi te-
sti in naloge so se zvrstili v prvih štirih dneh 
tekmovanja. Vsak od testov je trajal po 3 ure, 

razen multimedije, ki je trajala uro in pol. Testi 
so bili težki, kar je bilo tudi pričakovati, in so 
mi predstavljali zanimiv in nov izziv. Kot se je 
izkazalo, sem izziv uspešno opravila in domov 
odnesla bronasto medaljo.«

Druženje s tekmovalci pa ni potekalo le pri 
tekmovanjih. Mladi tekmovalci s celega sveta 
so s pomočjo plakatov na temo Tradicionalna 
modrost in moderna tehnologija za prihodnost 
Zemlje predstavljali značilnosti svojih držav. 
Slovenci smo predstavili naše gozdove in go-
spodarjenje z njimi. Japonski dijaki so jih uve-
dli v svet origamija in petja karaok. Ob večerih 

so se tekmovalci zbirali v recepciji hotela ter 
si izmenjali mnenja in poglede o glasbi, poli-
tiki, religiji, plesu in izobraževanju. »Res sem 
presrečna, da sem imela možnost izkusiti vse 
to. Teden na olimpijadi je bil brez dvoma eden 
najlepših in najzanimivejših do sedaj. Naporna 
tekmovanja je popolnoma zasenčila prijetna 
družba mladih iz celega sveta, pa nova poznan-
stva, znanje in prijateljstva. Bronasta medalja 
pa mi je dala nove motivacije za nadaljnja sode-
lovanja na tekmovanjih,« je z žarom povedala 
naša Petra. 

Bernarda Božnar

Bronasta na geografski olimpijadi
Šenčurjanka Petra Kern se je z geografske olimpijade na Japonskem vrnila z bronasto medaljo. 

Petra Kern z mentorico Bernardo Božnar pred Cesarsko palačo
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Ljudje in dogodki

Na Biotehniškem centru Naklo 
se je zadnja štiri leta izobraževala 
tudi mlada občanka Manca Hudo-
bivnik, doma iz Voklega. V času 
šolanja na srednji šoli je dosegla 
izjemne dosežke na različnih po-
dročjih, zato je prejela posebno 
priznanje šole, po končanem šola-
nju pa jo je na pobudo Biotehniške-
ga centra Naklo sprejel tudi župan 
Miro Kozelj. Iz dolgega seznama 
njenih dosežkov na državnih tek-
movanjih naj izpostavimo le 2. 
mesto na državnem tekmovanju v 
Ekokvizu in zlato Vegovo prizna-

nje s tekmovanja v matematiki. 
Manca, ki je vsa štiri leta dosegla 
odlični uspeh, enako pa je opravi-
la tudi splošno maturo, se je sedaj 
posvetila študiju veterine. »Manci 
čestitam za tako uspešno šolanje 
in ji želim, da bi tudi študij nada-
ljevala na podoben način. Občina 
Šenčur potrebuje čim več uspešnih 
občanov, saj ti zagotavljajo napre-
dek, obenem pa posamezniki, kot 
je Manca, dokazujejo, da imamo 
v Šenčurju kakovostno osnovno 
šolo,« je ob tej priložnosti pove-
dal župan (na sliki z Manco). S. Š.
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Predstava je namenjena otrokom starim od tri do deset let.  Število 
obiskovalcev na predstavo je omejeno.  Vstopnice bodo na voljo

v Kranjski hiši, Glavni trg 2 v mesecu oktobru.

Dodatne informacije: Zavod za turizem Kranj, Glavni trg 2, 
tel: 04-2380-450, email: tic@tourism-kranj.si

V ROVIH POD 
STARIM KRANJEM

V ROVIH POD 
STARIM KRANJEM

26. - 30.10.
www.tourism-kranj.si

KRANJČANKA_NOĆ_ČAROVNIC.indd   1 23.9.2013   23:10:02

POGREBNIK, d. o. o.

Pogrebne storitve,  
Dvorje 13, 4207 Cerklje
 
Tel.: 04/25-21-424,  
GSM: 041 624 685 ali  
070 443 902 
pogrebnik@siol.net ali  
darkojeric72@gmail.com

Pogrebno podjetje Pogrebnik, d. o. o., obvešča, 
da lahko svoje storitve opravlja tudi v krajih 
Šenčur, Cerklje, Šenturška Gora, Sp. Brnik, 
Lahovče, Komenda, Stranje, Selo pri Kam-
niku, Šmartno v Tuhinju, Zg. Tuhinj, Gozd 
nad Kamnikom, Preddvor, Kokra, Jezersko, 
Trboje, Olševek, Trstenik, Goriče, Kokrica in 
Predoslje.
 

Ob boleči izgubi vaših najdražjih smo vam v 
pomoč s prijazno besedo tolažbe in pogrebni-
mi storitvami, opravljenimi z največjo pieteto.

Manca izvrstna učenka
Prvo nedeljo v septembru se je na dvorišču Hiše čez cesto odvijala 

prireditev Flet'n bo, kot je včasih b'lo v organizaciji otroške folklorne 
skupine Vrtavke, ki je prav na ta dan praznovala petletnico delova-
nja, Hiša čez cesto pa prvi rojstni dan. V hiši čez cesto so s pomočjo 
študijskega krožka pod mentorstvom Barbe Štembergar Zupan iz-
dali tudi pesmarico 331 ljudskih pesmimi, ki jih je zbrala Dragi-
ca Markun. Predstavili so različne že pozabljene igre, kot so: koza 
klanf, hoja s hoduljami, hoja z dilcami (smučmi) za štiri, pobiranje 
krompirja, nošenje krompirja na leseni žlici, špevtanje z kovinskimi 
krožniki, polnenje čebrov z vodo, škorne metat, zbijanje lonca, hoja 
z opeko. Stari so ob tem obujali spomine na mladost, mladi pa so se 
poučili, kako so se igrali njihovi dedki in babice. Na prireditvi je so-
delovalo več društev v občini, obiskovalce pa so pogostili z moštom 
in marmelado, ki jo je skuhala Dragica Markun, z zaseko mesarstva 
Čadež in Umnikovim kruhom. S. L. 

“Fletno”, kot je včasih bilo

Otroška folklorna skupina Vrtavke
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Društva

Srečanja starejših članov so v Društvu upo
kojencev Šenčur tradicija. Letos so temu na
menili zadnjo soboto v avgustu. Dopoldne so 
se povab ljenci udeležili svete maše v župnijski 
cerkvi v Šenčurju. Zatem so se zbrali v bliž
njem domu krajanov, kamor je prišlo okrog 220 
starejših od 77 let.

»Veseli nas, da se je srečanja udeležila velika 
večina od 344 povabljenih,« je izrazila zado
voljstvo Ana Marija Puppis, ki že trinajst let 

vodi projekt Starejši za starejše. Ugotovila je, 
da je v društvu vedno več starejših, na kar so 
posebej ponosni. Predsednik DU Šenčur Ciril 
Sitar je v nagovoru poudaril, da je tudi v starej
ših letih pomembno druženje. To je priložnost 
za obujanje spominov na preteklost in iskanje 
novih znanstev. V društvu, ki praznuje 60le
tnico dela, so še posebej hvaležni prejšnjim 
generacijam za njihov prispevek v dosedanjem 
razvoju. Podžupan Občine Šenčur je zbranim 

zaželel prijetno počutje in čim več takih sre
čanj, mlajšim pa je priporočil, naj bodo sta
rejšim v oporo. Tokrat sta poskrbela za smeh 
člana KUD Visoko Frenk Kranjec in Boštjan 
Omerza, Jurjevi godci s pevko Vido pa so doda
li glasbo in pesem. Na srečanje so povabili tudi 
petnajst parov, ki so se poročili v letih 1956 in 
1957. Prišli so le trije, ki so se razveselili čestitk 
in cvetja. 

Stojan Saje

Cenijo prispevek starejših
Društvo upokojencev Šenčur je pripravilo srečanje članov nad 77 let starosti. Povabilo je tudi pare, ki so 

poročeni vsaj 55 let.

Ana Marija Puppis in Branka Kuhar s slavljenci (od leve Stanislav in Ivana Kozjek, 
Franc in Vida Svetelj ter Ciril in Frančiška Vehovec)

Na srečanju starejših članov Društva upokojencev Šenčur je prisotne nagovoril 
novi predsednik Ciril Sitar.

Zadnji dan avgusta je bil kot nalašč za kolesarjenje. V sončnem popol
dnevu se je na 12. Kolesarskem dnevu zbrala množica prebivalcev iz 
občine Šenčur, ki se jim je spridružilo kar nekaj gostov iz bližnje in širše 
okolice. Kolesarsko društvo Šenčur je tudi tokrat poskrbelo za dobro 
organizacijo prireditve, katere glavni namen je druženje ob rekreaciji.

Kolona kolesarjev je sledila vozilu organizatorja od športnega parka 
v Šenčurju skozi vasi Visoko, Tupaliče, Olševek, Velesovo, Luže in 
Srednja vas nazaj mimo starta. Nato je krenila prek brniške ceste skozi 
Voglje in Voklo v Trboje, skozi Prebačevo nazaj v Voklo in Šenčur. 
Skupaj so kolesarji prevozili 28 kilometrov po večinoma ravninski tra
si, zato so poldrugo uro vožnje zmogli vsi udeleženci. Kot je na cilju po
vedal Jure Cuderman iz KD Šenčur, so vozili isti krog, kjer je potekala 
Velika nagrada Šenčurja, le da so profesionalci vozili več krogov in 

veliko hitreje. Namen prireditve so dosegli, saj so privabili udeležence 
obeh spolov, mlade in starejše, manj in bolj izkušene, posameznike 
in družine. Kolesarila je vsa družina Cuderman iz Šenčurja, tudi Ju
retova sestra Nika in 16 mesečni sin Mark Kerkez, ki je bil najmlajši 
udeleženec. Opazili smo več družin z otroki v sedežih in prikolicah ter 
malo večjih otrok na svojih kolesih. Na čelu kolone so vozili izkušeni 
kolesarji, ki so imeli ta dan za seboj že skoraj 150 kilometrov dolgo do
poldansko vož njo. Med starejšimi je bilo več znanih obrazov, predse
dnik gorenjskih upokojencev Janez Sušnik, televizijski snemalec Tine 
Golob in še kdo. Podžupan Občine Šenčur Ciril Kozjek je dejal, da je 
aktiven v več športih. Kolesarskega dneva se je udeležil že večkrat. 
Pohvalil je druženje domačinov in ljudi od drugod, ki se je nadaljevalo 
po kolesarjenju ob pestrem programu pri Medenem vrtu.  Stojan Saje

Mladi in starejši na kolesih
Kolesarsko društvo Šenčur je pripravilo že 12. kolesarski dan v občini Šenčur. Med okrog 210 udeleženci je 

bilo veliko mladih, družin z otroki in tudi starejših.

Med starejšimi kolesarji je bil tudi snemalec Tine Golob (spredaj desno). Nika Cuderman in 16-mesečni Mark, najmlajši udeleženec prireditve
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SPOŠTOVANI PODJETNIKI in PODJETNICE,
zaupajte svoje poslovne skrbi strokovno usposobljeni  
ekipi strokovnjakov, ki bo poskrbela, da boste lažje  
uresničevali svoje poslovne ideje.

Z Vami smo od začetka do konca, saj že več kot 20 let
-  svetujemo pri izbiri najbolj primerne  

organizacijske oblike,
- spremljamo Vaše poslovanje in Vam ob tem svetujemo,
-  poskrbimo pa tudi, da je prenehanje poslovanja  

primerno.

Garancija za dobro delo so pridobljeni strokovni nazivi, 
med drugim tudi preizkušene računovodje in preizku-
šene davčnice pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter 
davčne svetovalke pri Zbornici davčnih svetovalcev.
Že drugo leto zapored smo prejemniki certifikata  
Bonitetne odločnosti.

Ker s(m)o tudi majhni lahko uspešni, Vas vabimo, da nam 

SVOJE RAČUNOVODSTVO ZAUPATE TUDI VI.
Poleg klasičnega računovodstva in računovodstva na  
daljavo se pripravljamo tudi na brezpapirno računovod-
stvo, tako da pravočasna oddaja dokumentacije oziroma 
oddaljenost med klientom in računovodskim servisom ne 
bo več nerešljiv problem.

NOVO: Knjigovodstvo na kmetiji – naj Vas obvestilo 
DURS o obvezni priglasitvi ne prestraši – z našo po-
močjo bo obvezna uvedba knjigovodstva na kmetiji 
enostavna.

Veselimo se Vašega povpraševanja na Info@vencelj.si

Spremljajte nas na www.vencelj.si.

RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNO IN POSLOVNO  
SVETOVANJE, BELSKA CESTA 15, 4205 PREDDVOR
E: info@vencelj.si, T: 04/2559-500
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Franšizna skupina

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

Potem ko je Trbojska rekreativna tekaška ekipa (TRTE) lani na hitro 
organizirala nočni tek ob Trbojskem jezeru na noč čarovnic, je letos k 
organizaciji dogodka pristopila veliko bolj organizirano.

Na najbolj strašljivo noč v letu, noč, ko se čarovnice, duhovi in ostala 
straš ljiva bitja podajo na sprehod po Zemlji, TRTE vabijo na obalo Trboj-
skega jezera, kjer za vas pripravljajo, kot so nam sporočili, najzabavnejšo 
športno-rekreativno prireditev v Sloveniji,  imenovano Trbojska t'ma. 
Vodja prireditve Klemen Boštar je pojasnil, da bo ta združila navdušence 
teka, pohodništva in zabave, hkrati pa bo zagotovila pester spremljevalni 
program za najmlajše. Odvijala se bo v četrtek, 31. oktobra, s pričetkom 
ob 17. uri na obali Trbojskega jezera. Pričakujejo okoli tristo udeležencev.

Za odrasle udeležence TRTE pripravljajo nočni rekreativni tek na 5 in 
10 kilometrov ter pohod z baklami na 5 kilometrov, najmlajši pogumneži 
pa se bodo lahko pomerili v zabavnem skupinskem teku na 500 metrov in 
se podružili v čarobnih uricah. 

Trasa bo speljana po poljski makadamski cesti Trboje–Žerjavka–Voklo–
Prebačevo–Trboje, in bo okrašena z nasmejanimi bučami vsem ponudila 
čarobno tekaško in pohodniško doživetje. Zelo priporočljive so ročne ali 
čelne svetilke, saj trasa ne bo v celoti osvetljena, svetujejo organizatorji. 
Vsak udeleženec bo prejel bon za topel obrok, pijačo v okrepčevalnicah in 
posebno darilo. Najmlajše in našemljene udeležence pa čaka v cilju prav 
posebno presenečenje. Po končanem rekreativnem teku sledi podelitev 
priznanj najboljšim in nepozaben žur v maskah s skupino Zmelkoow,  s 
katero bodo še dolgo v noč preganjali trbojsko t'mo.

Predvideni program prireditve: 16.30 – prihod udeležencev in zbiranje 
prijav, 17.00 – otroški tek pred čarovnico (500 m), 17.30 – pohod z baklami 
(5 km), 18.30 – tek hrabrih (5 in 10 km ), 20.30 – razglasitev in podelitev 
nagrad, 21.00 – žur s skupino Zmelkoow.

Predprijave zbirajo od 29. oktobra naprej preko spletne strani:  
www.trte.si . Štartnina za pohodnike je 5 evrov, za tekače 10 evrov. Pri-
jave bodo na dan prireditve možne od 16.30 do 18. ure. Štartnina za po-
hodnike bo ostala 5 evrov, za tekače pa bo v tem primeru poskočila na 
15 evrov. Za najmlajše udeležence je sicer udeležba brezplačna. Dodatne 
informacije posreduje vodja prireditve Klemen Boštar (gsm: 070 878 498,  
e-pošta: klemen.botar@gmail.com).

Simon Šubic

Preganjali bodo temo

Utrinek z lanskega teka na noč čarovnic
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Šport

Klub nastopa z vsemi mlajšimi selekcijami 
U-10 do U-18, izvajamo aktivnosti ''Igriva ko-
šarka'' ter dejavnosti za najmlajše v sodelova-
nju z atletsko šolo Rožle Prezelj. Košarkarski 
klub Šenčur deluje na osnovnih šolah, kjer 
najmlajše pa tudi starejše spodbujamo k špor-
tnim aktivnostim, še bolj pa jih usmerjamo v 
košarko. Skušamo jim pokazati, kako zabaven 
šport je lahko košarka, pa tudi resen na koncu, 
saj lahko s trdim delom dosežejo cilj, ki si ga 
kot športnik želi vsak. Tako delo in pobudo ter 
zabavo delimo na osnovnih šolah v Vodicah, 
Voklem, Preddvoru in Šenčurju, pogovarjamo 
pa se še za sodelovanje v Tržiču.

K aktivnostim želimo privabiti čim več 
otrok, saj šport povezuje, razvija in vsekakor 
pozitivno vpliva na vašega otroka. Z otroki v 
okviru selekcij delujejo usposobljeni trenerji, 
ki imajo ustrezno izobrazbo in licence. Spo-
daj navajamo trenerje po selekcijah, na katere 
se lahko obrnete za vse informacije, ki vas 
zanimajo glede vključitve vašega otroka. Po-
leg teh se lahko obrnete tudi na vodjo mlajših 
kategorij kluba – legendo slovenske košarke 
Romana Horvata, ki je že nekaj časa igralec 
naše prve ekipe, tudi rojen je bil v Šenčurju, 
na pravkar končanem evropskem prvenstvu 
pa je bil strokovni komentator na RTV Slo-
venija.

Košarka je tudi zabavna 
Delo nadaljuje Košarkarski klub Šenčur Gorenjska gradbena družba. Članska ekipa bo tudi v tej sezoni 

nastopala v drugi ligi, B ekipa (mlajši igralci) pa v četrti ligi.

Letošnje evropsko lokostrelsko prvenstvo, 
ki je potekalo v Italiji, je bilo uspešno tudi za 
šenčurski klub, za največji uspeh v dosedanji 
karieri pa je poskrbel Staš Modic, ki je po-
stal evropski mladinski podprvak v sestav-
ljenem loku. 

»Lokostrelstvo treniram sedem let, začel 
sem v Kranju, tretje leto treniram v Loko-
strelskem klubu Šenčur. Do sedaj je bil moj 
največji uspeh ekipno drugo mesto med ka-
deti lani na evropskem prvenstvu na Dan-
skem, seveda pa sem sedaj najbolj ponosen 
na naslov evropskega mladinskega podprva-
ka med posamezniki,« je po vrnitvi iz Italije 
povedal Staš in dodal, da mu je do naslova pr-
vaka zmanjkalo res zelo malo, toda priložno-
sti za nova dokazovanja bo zagotovo še dosti. 

»Moj cilj je, da nekoč postanem svetov-
ni prvak, saj disciplina sestavljeni lok ni 
olimpijska. Toda možnosti za dokazovanje 
je vseeno veliko, saj potekajo različna med-
narodna tekmovanja,« tudi pravi Staš, sicer 
dijak prvega letnika srednje tehniške šole v 
Kranju, ki mu je za uspeh na evropskem pr-
venstvu čestital tudi šenčurski župan Miro 

Kozelj ter tako njemu kot trenerju Marjanu 
Podržaju zaželel veliko športne sreče tudi na 
novih tekmovanjih. Vilma Stanovnik

Staš je evropski podprvak
Petnajstletni Staš Modic je na evropskem lokostrelskem prvenstvu 

med mladinci osvojil srebro kolajno.

Staš Modic je evropski mladinski podprvak.

Konjeniški klub Šenčur vabi v nedeljo, 
13. oktobra, ob 13. uri na tradicionalno 
tekmovanje s spretnostni vožnji vpreg in 
spretnostnem jahanju, ki bo potekalo na 
travniku za šenčurskim pokopališčem. 
Okoli 40 tekmovalcev iz vse Slovenije se 
bo pomerilo v vožnji dvovpreg, spretnos-
tnem jahanju na poligonu in paralelni 
tekmi okoli sodov. V primeru slabega vre-
mena bo tekmovanje prestavljeno na 20. 
oktober. S. Š.

V nedeljo konjeniško 
tekmovanje

VODJA MLAJŠIH KATEGORIJ ROMAN HORVAT 041 569 304

Najmlajši pionirji U-10	 Treningi:	ponedeljek,	sreda,	petek	od	16.00-17.30,
	 Trener:	GAL	SEKNU,	gsm:	040-873	192

Mlajši pionirji U-12	 Treningi:	ponedeljek,	sreda,	petek	od	16.00-17.30
	 Trener:		LUKA	GORENEC,	gsm:	051-262	079

Starejši pionirji U-14	 	Treningi:	ponedeljek,	četrtek	od	17.30.-19.00	v	Šenčurju,	
		 sreda,	petek	od	17.30.-19.00	v	Voklem
	 Trener:	MATJAŽ	LOC,	gsm:	040-871	235	

Kadeti U-16	 Treningi:	ponedeljek,	torek,	sreda,	četrtek	in	petek	od	17.30.-19.00
	 Trener:		SLAVKO	TADIČ,	gsm:	040-133	974

Mladinci U-18	 Treningi:	torek,	sreda,	petek	od	17.30-19.00	in	četrtek	od	19.00-20.30
	 Trener:	MIRO	MAJKIČ,	gsm:	040-423	540

Obveščamo	tudi,	da	imamo	nov	navijaški	šal	KK	Šenčur	in	pozivamo	navijače,	da	ga	čim	prej	
nabavijo	in	s	tem	pripomorejo	k	še	večji	prepoznavnosti	kluba.	Cena	šala	je	12	evrov.	Naročite	
ga	lahko	v	času		uradnih	ur	v	športni	dvorani	Šenčur	ali	pa	pred	vsako	tekmo.

Razpored tekem	članov	2.	SKL	v	letu	2013	v	športni	dvorani	Šenčur,	tekme	se	igrajo	ob 20. uri:	
18. 10. 2013	 KK	Šenčur	GGD	:	Lastovka		
01. 11. 2013	 KK	Šenčur	GGD	:	Kolpa
15. 11. 2013	 KK	Šenčur	GGD	:	Krka	mladi
29. 11. 2013	 KK	Šenčur	GGD	:	Elektro	Gor.	prod.
06. 12. 2013	 KK	Šenčur	GGD	:	Litija
20. 12. 2013	 KK	Šenčur	GGD	:	Parklji
Vse	datume,	ekipe,	trenerje,	slike,	obvestila,	urnike	treningov	ter	ostalo	pa	si	lahko	tudi	sami	
pogledate	na	naši	spletni	strani		http://www.kksencur.si/.	
V	začetku	sezone	vsem	igralcem	in	trenerjem	želimo	veliko	športnega	uspeha,	navijače	pa	vlju-
dno	vabimo	na	tekme	vseh	kategorij,	da	z	navijanjem	in	spodbudo	pomagamo	našim	igralcem	
do	čim	boljšega uspeha.  KK Šenčur Gorenjska gradbena družba

Treningi francoske borilne veščine sava-
te pod okriljem Savate kluba Gorenjska že 
tretje leto potekajo tudi v športni dvorani 
Šenčur, kamor vabijo nove člane. Oktobra 
poteka mesec brezplačne vadbe. Dva čla-
na kluba sta se letos udeležila kadetskega 
SP v Srbiji, kjer so slovenski tekmovalci 
osvojili srebrno in dve bronasti kolajni. Na 
EP za člane v Bolgariji pa so dosegli dve 
srebrni ter štiri bronasta odličja. S. S.

Savate za telo in bister um

www.gorenjskiglas.si
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Zavarovalna družba Adriatic Slovenica skrbi za svoje zavarovance, spreminja in prilagaja  
zavarovanja potrebam svojih zavarovancev tako s produkti, ki jih bodo še posodobili, kot tudi z do-
stopnostjo na terenu po vsej Gorenjski. Zavarovalna zastopnika in predstavnika zavarovalne družbe 
Adriatic Slovenica na območju Kranja in okolice Barbara Balantič in Slavko Bučan svetujeta 
strankam glede na njihove potrebe, in jim stojita ob strani, ko se zgodi škoda. 

»Vsem zavarovancem in našim bodočim strankam sporočamo, da smo 
preuredili avtomobilska zavarovanja, s katerimi smo se približali željam 
in potrebam zavarovancev. Ob tem bomo še naprej skrbeli, da bodo naši  
zavarovanci dobili kvalitetno zavarovanje za primerno ceno in se izognili ne-
zadovoljstvu ob morebitni škodi. Sama delam na širšem območju Kranja z 
okolico, tudi v Šenčurju in Cerkljah, Britofu in Predosljah, kjer sem doma, in 
bom z veseljem prisluhnila željam stranke in ji svetovala kar se da najbolje. 
Barbara Balantič

»Da bo vaš dom varen in boste vi v miru 
spali, vam svetujem, da sklenete zavarova-
nje DOM AS, s katerim zavarujemo dom na 

eni polici. To zavarovanje je zelo kvalitetno in ponuja ogromno izbiro raz-
ličnih kritij (zavarovanje pohištva, stekla, odgovornosti …) in zavarovanj 
za izjemno ceno. Naj poudarim tudi, da smo zavarovalnica, ki sklepa 
vse vrste zavarovanj, tudi vas, ne samo premoženja, saj ste vi tisti najpo-
membnejši. Imamo veliko zavarovancev z dopolnilnim zdravstvenim za-
varovanjem, poskrbimo za zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini,  
z veseljem pa se posvetimo vsakemu posamezniku glede na njegove že-
lje in potrebe tudi ob sklenitvi življenjskega zavarovanja.« Slavko Bučan

V Adriatic Slovenici smo prepričani, da moramo biti v nenehnem stiku z zavarovanci, če hočemo ugoditi 
njihovim željam in potrebam, zato imamo sodelavce, zavarovalne zastopnike in sklepalna mesta s  
pooblaščenimi agencijami in pisarnami na območju celotne Gorenjske. Zavarovalna zastopnika  
Barbara Balantič in Slavko Bučan vam bova z veseljem svetovala in si vzela čas za kratek klepet, če 
naju boste poklicali in se dogovorili za srečanje. 

Zavarovalnica Adriatic Slovenica  
s široko ponudbo zavarovanj tudi pri vas doma

Barbara Balantič
barbara.balantic@adriatic-slovenica.si
GSM: 041 860 842

Slavko Bučan 
slavko.bucan@adriatic-slovenica.si

GSM: 040 739 756  



V prvih navijaških vrstah so bili tudi Šenčur-
jani, ki jih je pogosto v svoj objektiv ujela tudi 
televizijska kamera - Edo Golob, Janko Sekne, 
Marko Žepič in Aleš Puhar. Slednji je razkril, 
da košarkarski navdušenci iz Šenčurja orga-
nizirano obiskujejo evropska prvenstva že od 
Beograda 2005 naprej, zato seveda niso smeli 
izpustiti eurobasketa na slovenskih tleh. 

»Skupaj s prijatelji iz Cerkelj, Kranja in oko-
liških naselij smo se odločili za kampiranje v 
Celju, kjer je slovenska reprezentanca nastopa-
la v prvem delu tekmovanja. Tam smo postavili 
vojaški šotor in nekaj manjših šotorov ter si pod 
nadstreškom objekta uredili prostor za hrano 
in pijačo. Zajtrk in za vikend hrano z žara smo 
tako imeli v kampu, od koder smo nato hodili v 
dvorano, kjer smo z našima bobnoma dajali ton 
navijanju v celotni dvorani. V kampu nas je bilo 
18, vsak dan pa so nas obiskovali še navijači, 
ki so se vozili samo na tekme, tako da je tisti 
teden minil hitro in v sproščenem vzdušju,« se 
spominja Puhar, sicer športni direktor šenčur-
skega košarkarskega kluba.

Kot pravi, je bilo vzdušje pred in v dvorani 
Zlatorog vedno odlično. Po porazih domače 
reprezentance se je mednje sicer prikradlo tudi 
nekaj razočarjanja, a se je kar hitro tudi raz-
blinilo, saj so si tekme hitro sledile. »Z bob-

noma, ki sta zasluga Eda Goloba, ki je bil tudi 
»šef kuhinje«, smo na vsaki tekmi ustvarili 
res pravo navijaško vzdušje. Med drugim nas 
je na tribunah obiskal tudi predsednik države 
Borut Pahor, ki smo ga na hitro naučili tudi 
nekaj taktov udarjanja po bobnu,« je povedal 
sogovornik. Kasneje so si ogledali tudi drugi 
del prvenstva v ljubljanskih Stožicah ter tako 
videli vse slovenske tekme in finale. 

»Tudi naša tiha želja je bila medalja, vseeno 
pa smo zadovoljni s 5. mestom, ki je realno 
gledano odličen dosežek, kar smo na sprejemu 
pred Stožicami po zadnji tekmi skupaj z ostali-
mi navijači tudi sporočili našim košarkarjem. 
Ocena vseh pa je, da so bili zmagovalci navi-
jači, in veseli smo, da smo bili del tega. Sedaj 
pa že razmišljamo o Španiji 2014 in Ukrajini 
2015,« je še povedal.  Simon Šubic

Pahorja so učili navijaških ritmov
Na septembrskem evropskem prvenstvu v košarki, ki je potekalo v Sloveniji, so domačo reprezentanco 
poimenovali »junaki«. A junaki so bili tudi glasni navijači, ki so slovenske košarkarje zvesto podpirali. 

Združeni navijači iz Šenčurja, Cerkelj in Kranja

13 let v Sloveniji

Mače 6, Si - 4205 Preddvor

T 04 25 55 780
M 040 34 33 33

Wwww.ekoenergija.eu
E info@ekoenergija.eu

Alpha InnoTec GmbH, Industriestrasse 3, 95395 Kasendorf, Nemčija
www.alpha-innotec.de
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