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JURIJ JE PRILOGA ČASOPISA 

JU RIJ (ISSN 1408-1350) je pri lo ga Go renj ske ga gla-
sa za ob či no Šen čur. Pri lo go priprav lja Go renj ski 
glas, od go vor na ured ni ca Ma ri a Volč jak, ured nik 
pri lo ge Simon Šubic, fo to gra fi ja Go renj ski glas. 
Oglas no tr že nje Janez Čimžar, 041/704-857. Obli-
kovanje: Matjaž Švab. Pri pra va za tisk Go renj ski 
glas, d. o. o., tisk: Nonparel, d. o. o.. Ju ri, šte vil ka 
3, je pri lo ga 80. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, 7. ok-
tobra 2016, do bi o pa jo vsa go spo dinj stva v ob-
čini Šen čur brez plač no. Naklada: 3000 izvodov.  
Občina Šenčur, Kranjska c. 11, Šenčur. 
Na naslovnici: Gobarja  
foto: Gorazd Kavčič

Naslednja številka glasila Juri bo izšla v pe-
tek, 16. decebra. Rok za oddajo prispevkov 
je 2. december, obseg pa do 2500 znakov s 
presledki. 
Prispevke pošljite na naslov obcina@sencur.si.

SIMON ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

• Občinski svet je na septembrski seji 
potrdil nove, precej višje cene za ka-
nalizacijo. Dejali ste, da je podražitev 
nujna. Zakaj?
"Ker tudi sam nisem zadovoljen s 
64-odstotno podražitvijo komunalnih 
storitev, pričakujem, da ta tudi med 
občani ne bo dobro sprejeta. Vendar ta 
gordijski vozel je bilo enostavno tre-
ba presekati. Iz občinskega proračuna 
smo samo v letu 2015 za subvencioni-
ranje teh cen skupaj z DDV namenili 63 
tisoč evrov, prvih devet mesecev letos 
pa dobrih 43 tisoč evrov, kar pomeni za 
100 tisoč evrov manj občinskih investi-
cij. Ob tem je treba vedeti, da se cene za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda od 
leta 2004 niso spreminjale, da bi mo-
rali najkasneje v začetku 2014 prevzeti 
nov način oblikovanja cen komunalnih 
storitev, kot jih nalaga vladna uredba 
MEDO, kar je večina drugih občin stori-
la, mi pa ne. Če bi normalno vsako leto 
poviševali cene, bi to pomenilo dober 
evro na leto in tak skok cen v znesku 
14 evrov ne bi bil potreben. Na neuskla-
jenost cen so nas poleg tega opozarjali 
tudi v ostalih občinah, ustanoviteljicah 
Komunale Kranj. Ob tem je treba ve-
deti, da je bilo v zadnjih letih zgrajene 
ogromno nove javne kanalizacije, da je 
čistilna naprava v Kranju povsem nova 
in da vse to prinese tudi veliko amor-
tizacije. Občina jo zaračuna Komunali 
Kranj kot upravljavcu infrastrukture, 
ta denar pa se namensko porablja za 
obnovo in delno tudi za gradnjo nove 
kanalizacije." 
• Ali ni bilo možno cene povišati po-
stopoma?
"Veliko smo razmišljali tudi o taki re-
šitvi, a tudi v tem primeru bi morala 
občina še naprej delno subvencionirati 
cene, kar mislim, da ni prav, in zopet 
bi bili prikrajšani pri investicijah v ob-
čini. Kdor povzroči strošek, ga naj tudi 
plača. Na koncu smo se zato odločili, 
da potrdimo polno ceno, brez subven-

cij. Zagotavljam pa, da bomo vsako 
leto skrbno spremljali, kaj se s ceno 
dogaja, saj komunalno podjetje sicer 
mora poslovati s pozitivno ničlo, ne 
sme pa ustvarjati dobička. Pričakujem, 
da bo šla cena v letu 2017 in morda 
tudi v 2018 celo nekoliko navzdol. Od 
Komunale Kranj tudi pričakujem, da 
bo zagotovila čim boljše priključevanje 
objektov na javno kanalizacijo, kar po-
sledično znižuje stroške omrežnine za 
posamezno gospodinjstvo. Trenutno v 
Srednji vasi in Šenčurju na kanaliza-
cijo še ni priklopljenih 35 objektov, ki 
to možnost že imajo, na Miljah 30, na 
Visokem 35."
• Občinski svet se je na zadnji seji se-
znanil tudi z dopisom nekaterih sta-
novalcev v Mačkovem naselju, ki se 
pritožujejo zaradi načina izvedbe nove 
fekalne kanalizacije na njihovem ob-
močju. Kako komentirate njihove pri-
pombe oz. zahteve?
"Sam se čudim takemu dopisu prebival-
cev Mačkovega naselja, kjer so trideset 
let čakali na izgradnjo ločenih sistemov 
za fekalno in meteorno kanalizacijo. 
V dopisu nam očitajo, da nismo dobro 
komunicirali z lastniki, da smo pose-
gali na njihova zemljišča in podobne 
neprijetne stvari, zaradi katerih sem 
prav ogorčen, saj ne izkazujejo nobene 

Presekali smo gordijski vozel
Občina je v slabih dveh letih za subvencioniranje t. 
i. kanalščine iz proračuna namenila več kot sto tisoč 
evrov, zato je bilo treba ta gordijski vozel presekati,  
pravi župan Ciril Kozjek.
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SIMON ŠUBIC

Najbolj vroča točka septembrske seje ob-
činskega sveta je bila potrditev junija zavr-
njenega elaborata o oblikovanju cen odva-
janja in čiščenja odpadnih voda z več kot 
60-odstotno podražitvijo cen komunalnih 
storitev. Potem ko so izvedeli, da je poseb-
na delovna komisija ugotovila, da so bili vsi 
izračuni Komunale Kranj pravilni, so elabo-
rat in nove cene vendarle potrdili. Precej 
lažje so soglašali s predlogom rebalansa 
proračuna za 2016, po katerem se odhod-
ki glede na sprejeti proračun povečujejo za 
skoraj 494 tisoč evrov na 7,4 milijona evrov, 
prihodki pa za 120 tisoč evrov na slabih 6,2 
milijona evrov. Razliko v višini 1,2 milijona 
evrov bodo pokrili s prenosom neporablje-
nih sredstev iz preteklih let. Pri odhodkih 
so se najbolj povečala sredstva za izdelavo 
OPN in parcelacijo zemljišč, z rebalansom 
pa so zagotovili tudi dobrih 43 tisoč evrov 
za subvencioniranje cen komunalnih stori-
tev. Svetniki so dokončno potrdili OPPN za 
stanovanjsko pozidavo zemljišča ob več-
stanovanjskem objektu na Mlakarjevi ulici. 
Razprava se je spet ogrela ob seznanitvi s 
poročilom nadzornega odbora o izvedbi 
nadzora nad upravljanjem s Športnim par-
kom Šenčur v letih 2013 do 2015, saj je bilo 
odkritih več nepravilnosti, nekatere svetni-
ke pa je zanimalo, ali bo zanje kdo odgo-
varjal. Župan Ciril Kozjek je odgovoril, da je 
njegov primarni cilj, da se z občinskim pre-
moženjem upravlja po predpisih, medtem 
ko za delovanje društev občina ni odgovor-
na. Svetniki so po odstopu Cirila Sitarja za 
novega člana nadzornega odbora imenova-
li Franca Kržana iz Srednje vasi. 

Potrdili rebalans
hvaležnosti, čeprav smo jih odreši-
li poplav, ki so jih pestile dolga leta. 
Gradili smo na občinskem zemljišču 
po predhodnem projektu, celotna in-
vesticija, letos smo izvedli prvo fazo, 
bo vredna 1,5 milijona evrov. Izvajalec 
Gratel je bil izbran kot najugodnej-
ši ponudnik na javnem razpisu. Vse 
smo delali, kot je treba. Vedno je bila 
tudi praksa, da smo po končani in-
vesticiji preostala občinska zemljišča 
odprodali tamkajšnjim lastnikom, ki 
so si v preteklosti priposestvovali ta 
zemljišča. Posegali smo samo na ob-
činsko zemljišče, odstranjenih cipres 
pa zaradi preglednosti ceste ne bomo 
znova zasajali. Sem pa že občinskim 
svetnikom priznal, da smo morda na-
redili napako, ker nismo preko med-
občinskega inšpektorata lastnikom 
pred začetkom del naročili, naj sami 
odstranijo vse, kar so postavili na ob-
činsko zemljišče. Morda bi bilo potem 
manj nejevolje. Prepričan sem, da so 
bila dela zelo kakovostno izvedena. 
Prvi test v obliki večjih nalivov je nova 
infrastruktura že imela in ga je dobro 
prestala, saj ni poplavljalo. Po končani 
investiciji, sem prepričan, tudi drugod 
po Sajovičevem naselju ne bodo imeli 
več težav s poplavljanjem. Pomemben 
podatek je tudi, da nihče od tistih, ki 
je bil že do zdaj priključen na skupno 
kanalizacijo, ne bo plačal nobenega 
prispevka za priklop na novozgrajeno 
kanalizacijo." 
• Občinski svetniki so se seznanili 
tudi s poročilom nadzornega odbora 
o delovanju Športnega društva Šen-
čur v preteklih letih, v katerem so 
ugotovljene nekatere nepravilnosti. 
Te se naj bi že odpravljale ...
"Z nastopom županskega mandata 
sem imel jasen cilj, da z vsemi špor-
tnimi društvi, ne samo z največjim 
ŠD Šenčur, ki brezplačno uporabljajo 
občinske športne objekte, uredimo 
medsebojna razmerja, kar sem kot 
skrbnik občinskega premoženja tudi 
dolžan storiti. Društvom smo ponudi-
li dve možnosti: ali ob brezplačni upo-
rabi objektov nosijo vse obratovalne 
stroške ali pa te stroške krije občina, 
ki pa je potem tudi upravljavec objek-
tov. V tem trenutku tako ŠD Visoko 
brezplačno uporablja športne objekte 
in plačuje vse obratovalne stroške. 
Enako je zdaj tudi na Miljah. V Šen-
čurju smo imeli neko posebnost. Leta 
2012 je občina športni park prejela v 
svojo last. Gre za skoraj 2,5 hektarja 

zemljišč, kar je veliko premoženje. 
Žal pa se v zadnjih letih ni dosledno 
izvajala pogodba, ki sta jo sklenila 
moj predhodnik in tedanji predse-
dnik ŠD Šenčur. Slednjemu smo dali 
leto dni časa, da zadeve uredi, da 
morajo biti pogodbe z drugimi naje-
mniki športnih objektov tripartitne, 
torej da jih mora poleg najemnika in 
društva podpisati tudi občina. Vendar 
se nepravilnosti niso odpravile, zato 
sem se v začetku letošnjega leta odlo-
čil za prekinitev upravljavske pogod-
be. Zdaj smo postavili nove temelje, 
zadeve pa potekajo, kot je treba. ŠD 
Šenčur je med društvi največji porab-
nik občinskih sredstev, letno zanj na-
menjamo okoli 60 tisoč evrov, zato se 
je že lani nadzorni odbor odločil, da 
pregleda pravilnost porabe občinskih 
sredstev. Ugotovil je več nepravilnosti 
in podal priporočila, kar je občina le-
tos začela tudi uresničevati."
• Občina načrtuje tudi celostno ure-
ditev športnega parka v Šenčurju. 
Kakšna bo?
"Pripravili smo že idejni načrt ure-
ditve športnega parka, ko bomo na-
slednje leto pripravili še občinski 
podrobni prostorski načrt za celotno 
območje, bomo s projektom kan-
didirali tudi za sredstva fundacije 
za šport in druge vire financiranja. 
Športni park nameravamo graditi 
fazno, v njem pa bodo poleg obstoje-
čega velikega nogometnega igrišča, 
športnega doma in balinišča še ve-
dno tudi šotor, ki pa ga bo treba naj-
verjetneje prestaviti. Načrtujemo tudi 
igrišči za odbojko na mivki, drsališče, 
atletsko stezo, malo nogometno igri-
šče, dodatni košarkarski igrišči, kole-
sarski poligon in skate park. Športni 
park tako ne bo namenjen le nogo-
metu, ampak različnim športom, kar 
bo omogočalo rekreacijo čim širšemu 
krogu občanov. Idejno zasnovo smo 
uskladili s šolo, ki danes nima atlet-
ske steze, čeprav je atletika osnova 
vsem športom, krajevno skupnostjo, 
predsednikom ŠD Šenčur in pred-
stavniki občine. Popolnoma bomo 
preuredili tudi športni dom, v katere-
ga se ni vlagalo trideset let. Mislim, 
da takega zalogaja ŠD Šenčur ne bi 
zmogel, še občina ga brez državnega 
ali evropskega denarja ne bo. Naj pa 
zagotovim, da ima v športnem parku 
še vedno prioriteto ŠD Šenčur – kot 
najbolj množično društvo, ki privabi 
največ mladine."

SIMON ŠUBIC

Župan Ciril Kozjek je prepričan, da bodo 
prvo lopato za medgeneracijski center v 
Blagneči hiši zasadili še letos. "Trenutno se 
pogovarjamo z Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine v Kranju. Računam, da bomo 
oktobra pridobili vso dokumentacijo, da 
gremo potem lahko v izbiro izvajalca in v 
pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa 
naj bi začeli vsaj z osnovnimi deli. Vesel 
sem, da smo spremenili prvotni projekt in 
dosegli, da bo nov objekt, ki bo namenjen 
medgeneracijskemu centru, povečan in 
zelo uporaben," je dejal. 

Gradnja še letos
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SIMON ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Ena večjih letošnjih naložb je bil zaklju-
ček gradnje komunalne infrastrukture 
na Olševku. V celoti je urejena lokalna 
cesta Olševek–Tupaliče do občinske meje, 
v naselju pa je bilo zgrajenih 848 metrov 
fekalne kanalizacije. Zdaj je celotno na-
selje opremljeno in imajo vsi objekti mo-
žnost priključitve na javno kanalizacijo. 
Na občini še letos pričakujejo pridobitev 
uporabnega dovoljenja. 
V zaključni fazi je rekonstrukcija ceste v 
poslovno cono Šenčur. Po lanski izgradnji 
krožišča je prišla na vrsto ureditev glavne 
dostopne ceste v cono, poleg obnove voz-
išča in manjkajočih komunalnih vodov 
v delu cone bodo sedaj zgradili pločnik z 
javno razsvetljavo. Tudi s to investicijo bo 
cona v trenutnem obsegu v celoti urejena, 
poleg tega pa so pripravljeni tudi komu-
nalni vodi za njeno nadaljnjo širitev. V coni 
bosta urejeni tudi avtobusni postajališči.
Letos so bili obnovljeni trije odseki vo-
dovodnega omrežja v Srednji vasi, dela 
so sedaj končana. Na občini se vsem 

opravičujejo za zamude pri izvajanju del 
in se zahvaljujejo za potrpežljivost med 
gradnjo. V Mačkovem naselju v Šenčurju 
se izvaja prva faza gradnje ločenega fe-
kalnega in meteornega kanalizacijskega 
sistema, ki je bil do zdaj skupen. To bo od-
pravilo težave s poplavljanjem objektov, 
v naslednjih letih pa načrtujejo tovrstno 
urejanje tudi v preostalem delu.  
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje 
za čistilno napravo Trboje, občina pa zdaj 
nadaljuje potrebne aktivnosti za začetek 
njene gradnje, sočasno pa pripravljajo 
tudi vse potrebno za začetek gradnje ka-
nalizacije v južnem delu občine. 
Na področju prostorskega načrtovanja se 
postopek sprememb in dopolnitev Občin-
skega prostorskega načrta bliža h koncu, 
občina vodi tudi postopke sprejema posa-
meznih občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov. Vlagatelji, ki so podali vloge za 
legalizacijo neskladnih in nelegalnih gra-
denj, pa o stanju postopka obveščajo posa-
mično. 

Občina je letos pristopila tudi k ureditvi 
kostnice in prostora za raztros pepela na 
pokopališču Šenčur, ob tem so uredili tudi 
nove prostore za žarne grobove. Na mestu 
starih mrliških vežic bo urejen poslovni 
objekt za prodajo sveč in cvetja, sanitarije 
in skladiščni prostor za potrebe pokopali-
šča. Gradnjo naj bi začeli še letos, gradbe-
no dovoljenje pa še ni pridobljeno. 
Sredstva so bila namenjena tudi za obno-
ve in vzdrževanja objektov v občinski la-
sti. Izvedena so bila vzdrževalna dela na 
šoli Olševek, na domu krajanov Visoko so 
izvedli priključitev na fekalno kanalizaci-
jo ter priključek ogrevanja na plinovodno 
omrežje. Obstoječo peč so prestavili v po-
družnično šolo Voklo. V športnem parku 
Rapa Visoko so uredili klubske prostore 
za potrebe ŠD Visoko, v športnem parku 
Šenčur je zgrajena nova zaščitna ograja, 
obnovili pa so tudi obe garderobi in sa-
nitarije v športnem domu. Manjša vzdr-
ževalna dela so potekala tudi na športni 
dvorani.

Investicije  
po občini
Na Olševku je končana 
gradnja komunalne 
infrastrukture, obnovili 
so tri odseke vodovoda v 
Srednji vasi, investicije 
so potekale tudi na več 
občinskih objektih.

V poslovni coni Šenčur letos urejajo glavno dostopno cesto, zgradili so manjkajočo 
komunalno infrastrukturo, zgradili bodo tudi pločnik. 

SIMON ŠUBIC

Na septembrski seji je bil s pobuda-
mi in vprašanji najbolj aktiven Simon 
Kuhar. Po seznanitvi svetnikov z dopi-
som nekaterih lastnikov v Mačkovem 
naselju, ki imajo več pripomb na tam-
kajšnjo gradnjo ločenega kanalizacij-
skega sistema za fekalne in meteorne 
vode, je Kuharja zanimalo, ali bo občina 
res nazaj zasadila ciprese, odstranje-
ne zaradi gradnje. Župan je odgovoril, 
da bi vse, kar bi odstranili z zasebnih 
zemljišč, a niso, vrnili nazaj na drugo 

mesto, medtem ko na občinski zemlji 
zaradi preglednosti ceste ne bodo niče-
sar ponovno zasajali. Lahko pa lastniki 
ciprese z ustreznim odmikom zasadijo 
na svojih zemljiščih. Na vprašanje, za-
kaj so novo kanalizacijo pri Medenem 
vrtu priklopili na star kanal, je izvedel, 
da je obstoječa cev tehnično povsem 
ustrezna. Pojasnjeno je tudi bilo, da za 
letos načrtovane investicije v športne 
objekte niso ogrožene, čeprav zanje niso 
pridobili sredstev fundacije za šport. Za-
nimalo ga je, kdo predstavlja mlade pri 
dogovarjanjih o novem medgeneracij-

skem centru v Blagneči hiši. Predsednik 
odbora za mladino Aleš Perič Močnik in 
predstavnik Kluba mladih Šenčur, je bil 
odgovor. Kdaj bo tudi v preostalem delu 
Srednje vasi zgrajeno optično omrežje, 
župan ni znal povedati, saj ne gre za 
občinsko infrastrukturo, od investitorja 
pa občina zahteva, da vse ceste povrne v 
prvotno stanje. 
Nuša Bašelj Jagodic pa je opozorila na 
pomanjkljivo obveščanje javnosti o pri-
pravi prometne strategije, vesela pa je 
bila predstavitve idejne zasnove uredi-
tve športnega parka v Šenčurju.  

Pobude in vprašanja svetnikov
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TJAŠA PETELIN BAČAR  

Nemalo je bila presenečena mlada Šenčurjanka Ksenija Fe-
renčak, ko jo je 19. septembra zvečer po telefonu poklical žu-
pan Ciril Kozjek in ji sporočil, da je postala srečna dobitnica 
damskega kolesa Douglas. Listek z njenim imenom je bil na-
mreč izžreban izmed tistih, ki so v poletnih mesecih izpolni-
li anketo o mobilnosti v Občini Šenčur. Ksenija Ferenčak ni 
skrivala presenečenja in zadovoljstva ob nenadni pridobitvi. 
Zagotovila je, da bo kolo z veseljem uporabljala in s tem pri-
pomogla k promociji kolesarjenja in trajnostne mobilnosti.
Žrebanje nagrade za sodelovanje v anketi je bilo sicer zaključ-
no dejanje druge javne razprave o pripravi Celostne prometne 
strategije (CPS) za Občino Šenčur. Tokratna razprava je bila 
namenjena predstavitvi osnutka analize stanja mobilnosti 
v občini, obstoječih trendov in različnih scenarijev možne-
ga razvoja mobilnosti v prihodnosti. Pri pripravi osnutka 
analize in drugih gradiv je strokovna skupina pod vodstvom 
podjetja LOCUS med drugim upoštevala tudi rezultate ankete, 
intervjuje s ključnimi deležniki v občini ter seveda mnenja 
in predloge, ki so jih občani podali na prvi javni razpravi ju-
nija letos. Na njej je bilo čez 20 udeležencev, druge razprave 
pa se je udeležilo le šest občanov. Kljub majhnemu številu je 
bila razprava z udeleženci pestra in zanimiva. Analiza sta-
nja mobilnosti je bila pohvaljena in nanjo ni bilo večjih pri-
pomb. Glede različnih možnih scenarijev mobilnosti pa so 
udeleženci poudarili, da bi bilo za uresničitev predlaganega 
optimalnega scenarija trajnostne mobilnosti potrebno vsaj 
desetletno obdobje, v katerem bi bilo treba izpolniti mnoge 
predpogoje kot na primer: izgradnjo potrebne infrastrukture 
in opreme, občutno izboljšanje javnega potniškega prometa, 
za solastništvo in sovozništvo v avtomobilih bi bila potrebna 
večja masa ljudi in ustrezna organizacija itd. Dolgoročno je 
scenarij, ki vključuje razmah kolesarjenja, hoje in uporabo 
javnega ter skupinskega prevoza ob hkratnem zmanjševanju 
uporabe avtomobila, seveda uresničljiv, vendar ne brez izpol-
nitve teh predpogojev in ustreznih promocijskih, organizacij-
skih ter spodbujevalnih dejavnosti.

Poročilo z druge javne razprave je na voljo tudi na spletni 
strani občine, na spletni strani http://cpsobcine.com/sencur/ 
in FB profilu CPS Šenčur pa si lahko ogledate tudi predstavlje-
no gradivo, nekaj časa pa je še na voljo za podajanje komen-
tarjev in predlogov občanov. 
Občani Šenčurja boste imeli 7. novembra ponovno priložnost 
sodelovati – tokrat na tretji javni razpravi o CPS. V nasle-
dnjem koraku bomo namreč oblikovali vizijo, ki je eden te-
meljnih kamnov strategije, saj je osnova za vse nadaljnje 
korake. Na javni razpravi bomo razmišljali o želeni mobil-
nosti v prihodnosti – kaj pravzaprav želimo in kako bi to 
lahko dosegli. 
Vizija bo lahko vodilni element priprave CPS samo v prime-
ru, če jo boste večinsko sooblikovali in podprli občani in bo 
usklajena s pričakovanji skupnosti. K sodelovanju bomo zato 
povabili občanke in občane vseh generacij, predvsem pa mla-
de, da na različne načine predstavite svoja videnja mobilno-
sti prihodnosti. O viziji mobilnosti bomo pripravili tudi raz-
stavo. Vsekakor si želimo večje odzivnosti in aktivne udeležbe 
kot do sedaj, saj gre vendar za strategijo, ki bo skozi izvedbo 
načrtovanih ukrepov pomembno vplivala na življenje občank 
in občanov Šenčurja. 

Kolo presenečenja
Na javni razpravi predstavljena analiza 
stanja mobilnosti in izžrebana nagrajenka

Ksenija Ferenčak ni skrivala zadovoljstva ob prejemu kolesa.

V slovenskem in angleškem jeziku je izšel nov turistični vodnik po 
občini Šenčur, v katerem so predstavljeni vsi kraji v občini. "Pri 
predstavitvi krajev smo se tekstualno oprli na prvi vodnik iz leta 
1998," je pojasnila Vesna Bolka, članica uredniškega odbora. Po-
leg navedb vseh zanimivosti v posameznih vaseh vodnik vsebuje 
tudi osnovne podatke o občini, podatke o tradicionalnih kulturnih 
in športnih prireditvah v občini ter recepte najbolj znanih lokalnih 
jedi.  Vodnik, ki ga je oblikovala Andreja Aljančič Povirk, je izšel v 
nakladi 2000 izvodov. Namenjen je predvsem turistom in promo-
ciji občine, nekaj izvodov sta prejeli šolska in krajevna knjižnica, 
dostopen pa je tudi na spletni strani Občine Šenčur. 

Izšel nov turistični vodnik 
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SIMON ŠUBIC

Od julija do septembra je 90 let dopolnilo pet občank in ob-
čanov, župan Ciril Kozjek pa je vse tudi obiskal in jim poleg 
čestitke zaželel tudi dobrega počutja in zdravja. 
Mileno Čebulj iz Voklega je župan obiskal na dan, ko je okro-
glo obletnico praznovala s svojimi najbližjimi sorodniki in 
prijatelji. Obisku sta se pridružila tudi predsednica RK Voklo 
Urška Kozjek in predsednik KS Voklo Marko Lončar. Slavljen-
ka, ki ima rada rože, jih je na vhodnih vratih pričakala z na-
smeškom na obrazu, vesela njihovega obiska. 
Tudi Francka Peternel iz Šenčurja je čila jubilantka, ki jo je 
župan obiskal skupaj z Lučko Žagar iz DU Šenčur, s Francko 
Škofic Jurgec iz RK Šenčur in njenega sina Mira Peternela, 
sicer predsednika KS Šenčur-Srednja vas. Francka je z možem 
iz Poljanske doline v Šenčur pred desetletji prišla na povabilo 
svaka, upravnika na kmetijskem posestvu v Šenčurju, ki je 
potreboval kuharico. Obiska je bila zelo vesela: »Samo dobro 
naj nekdo zašpila na harmoniko, pa se zavrtim.« 
Ob 90-letnici je Janeza Sajevica z Olševka župan obiskal v 
spremstvu predsednika KS Olševek Rajka Perčiča in predstav-
nice RK Olševek Darje Pernuš. Tudi on je bil obiska zelo vesel 
in se županu zahvalil, ker 90-letnim slavljencem z obiski iz-
kaže pozornost. Kljub častitljivi starosti Janez še vedno po-
maga pri delu na domači kmetiji, s svojo veselo in hudomu-
šno naravo pa spravlja v dobro voljo vse okrog sebe. 
V Šenčurju pa je praznovala Ivana Kunej, ki je svoje obiskoval-
ce, župana Kozjeka, predsednika KS Šenčur - Srednja vas Mira 
Peternela in predsednika KORK Vilka Štefeta pričakala vedra, 
nasmejana in dobro razpoložena. Obiska je bila zelo vesela, 
potožila pa je, da ne more več plesati. 
Na Prebačevem je 90. rojstni dan praznoval Jože Rozman, po 
domače Čavlarjov Joža. Ob tej priložnosti so mu voščili župan, 
predsednik VS Prebačevo Matej Knific, predstavnika RK Pre-
bačevo - Hrastje Tatjana Pučko in Jože Knific ter poverjenica 
upokojencev Irma Zupan. Jože je še vedno čil pa tudi nasme-
jan. Dolgoletni praporščak PGD Prebačevo - Hrastje je vajen 
trdega dela in odrekanja, še vedno pa rad zapleše ob zvoku 
harmonike. 

Župan obiskal še pet  
devetdesetletnikov 

Mlena Čebulj je praznovala julija.

Francka Peternel je obiskovalce postregla z domačimi dobrotami.  

Janez Sajevic je župana pohvalil zaradi obiskovanja 
devetdesetletnikov.

Ivana Kunej se je razveselila visokega obiska. Jože Rozman še vedno zapleše ob zvoku harmonike.
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NajUGODNEjŠE DOpOlNilNO zavarOvaNjE

www.nistatusa-nipanike.si 080 20 60

PE KRANJ
Koroška cesta 1, 
tel.: 04/ 201 03 10
• Zlato polje 2 (ZZZS)
 tel.:  04/20 10 301

Paket Mladi z najugodnejšim dopolnilnim zavarovanjem in super ugodnostmi! Izkoristi 
priložnost: dopolnilno + nezgodno. V Paketu MladI dobIš: 

Vključi se v brezplačen program Varuh zdravja in dobiš še super majico ali spodnjice samo za ni 
panike generacijo.

1   Darilno kartico v višini 25 € za nakup v 
trgovinah Spar in Interspar alI bon v 
vrednosti 35 € za nakup v športnih trgovinah 
Extreme Vital ali na www.extremevital.com 
alI  bon v vrednosti 35 € v Optiki Clarus.

2   Diners Club StartUp - plačilna kartica, ki vam 
omogoča plačilo na obroke doma, po svetu 
in na spletu.

3   Kupon za spodnjice Freegun.

Sonja, Stahovica

Ana, Gorenja vas

Mark, Ljubljana

Boštjan, Ljubljana

Patricija, Cerklje na Gorenjskem

Gregor, Ljubljana

Vzajemna - Oglas_MLADI_185x131_(5-9-2016).indd   1 6. 09. 2016   09:10:35

DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Dodatne učilnice so načrtovali že ob zadnji obnovi šole leta 
2005, lani pa so načrte uresničili in na podstrehi pridobili tri 
učilnice, arhiv in večnamenski prostor, ki sprejme 60 ljudi. 
Med letošnjimi poletnimi počitnicami so vse opremili in prvi 
šolski dan so učenci že zasedli nove prostore. "Dve učilnici sta 
namenjeni učencem petih razredov, tretja pa manjšim učnim 
skupinam prvega triletja," je povedala ravnateljica Majda Veho-
vec. "Letos smo v pritličju pridobili tudi garderobne omarice in 
tako ima sedaj vsak učenec od 5. do 9. razreda svojo omarico."
Letos je v šolo vpisanih več kot 800 otrok, najštevilnejša je ge-
neracija prvih razredov s 110 otroki: dva oddelka sta na matič-
ni šoli, dva na podružnicah Olševek in Voklo. Slednja s podru-
žnico v Trbojah tvori polno prvo triado: v prvi, drugi in tretji 
razred otroci hodijo v šolo v Voklo, v četrti in peti v Trboje. 
Župan Ciril Kozjek je bil vesel skupne odločitve, da javni de-
nar namenijo razširitvi učilnic: "Pri tem se vselej tudi varč-
no obnašamo. Lani je bilo v obnovo učilnic vloženih 320 tisoč 
evrov, letos pa še 57 tisoč v opremo in devet tisoč evrov v ra-
čunalniško opremo."

Precej so to leto vložili tudi v podružnično šolo na Olševku, 
kjer so menjali vrata učilnic in pode ter uredili ogrevanje na 
plin. Z Olševka se je v Voklo "preselila" peč za centralno ogre-
vanje in nadomestila staro iz leta 1973. Po dvanajstih letih so 
prebelili tudi športno dvorano. 
Vrtec v Šenčurju je sicer pretesen, prav bi jim prišel še en od-
delek, pravi Majda Vehovec, ni pa razlogov, da bi gradili še 
enega. Tako so jeseni v vrtec sprejeli vse otroke, prostor je 
tudi še za tiste, ki bodo decembra izpolnili pogoje za sprejem. 
Poleg tega imajo v Šenčurju sklenjeni še dve koncesiji za var-
stvo otrok.

Napolnili nove učilnice
V novem šolskem letu ima Osnovna šola 
Šenčur na razpolago tri nove učilnice na 
podstrehi šole. 

V novih učilnicah sta se učencem in učiteljici prvi šolski dan 
pridružila tudi ravnateljica Majda Vehovec in župan Ciril Kozjek.
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Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno. Med 
nevarne odpadke, ki jih boste lahko brezplačno oddali, sodijo odpadna zdravila, barve, 
laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, odpadno jedilno in motorno olje, 
masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi … Oddali boste 
lahko tudi embalažo dezodorantov, lakov za lase, sprejev in barv. Embalaža teh izdelkov 
je narejena pod pritiskom, in čeprav je prazna, je še vedno nevarna, saj lahko povzroči 
eksplozijo. Nevarne snovi lahko vsebujejo tudi nekatera čistila ali kozmetična sredstva.

Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem. 
Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, 
zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki. Zbirati jih  
moramo ločeno, saj le tako lahko preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim 
zbiranjem zagotovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili.

Ste vedeli?
•  V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni 

uporabi, shranjevanju in odstranjevanju škodujejo našemu zdravju in okolju.
•  Odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj nevarne snovi pronicajo v zemljo,  

zastrupljajo prst, vodo in ljudi. 
•  Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo 

je škodljivo.
•  Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko vse leto brezplačno oddate tudi v času 

odprtja zbirnega centra Šenčur. 

Prijazno vabljeni, da nas obiščete v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov in 
poskrbite, da nevarni odpadki ne bodo ogrožali okolja in nenazadnje tudi našega 
zdravja. Na spletni strani (www.komunala-kranj.si) in Facebook strani  
(www.facebook.com/KomunalaKranj/) lahko preverite urnik posebne mobilne postaje, 
s katero bomo v mesecu oktobru zbirali nevarne odpadke v občinah Naklo, Preddvor, 
Šenčur, Jezersko in Kranj. 

Brezplačno bomo zbirali nevarne odpadke  
iz gospodinjstev

V občini Šenčur bomo nevarne odpadke zbirali s posebno mobilno postajo
v četrtek, 13. oktobra 2016, med 12. uro in 18.30. 

Na parkirišču pri kulturnem domu Visoko bomo med 12. in 15. uro, na parkirišču 
za gasilskim domom v Voklem pa med 15.30 in 18.30. 

Ne pozabite, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. Že med 
nakupovanjem premislimo, ali izdelek resnično potrebujemo, natančno preberimo 
etiketo in se tako seznanimo s snovmi, ki jih vsebuje. Izogibajmo se izdelkom, ki 
vsebujejo nevarne snovi, bodimo pozorni na besede, kot so opozorilo, nevarnost, 
previdnost, saj so s temi besedami označene nevarne snovi. Poiščimo varnejše 
nadomestke, ki so okolju prijazni in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive 
oziroma nevarne.
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V letih 1990/91, ko je jugoslovanski poli-
tični vrh grozil z izrednimi razmerami 
in razorožitvijo slovenskih obrambnih 
sil, so se zahtevi JLA za oddajo orožja v 
vojašnice uprli v večini slovenskih ob-
čin. Poleg teritorialcev so tudi takratni 
organi za notranje zadeve želeli zavaro-
vati svoje orožje in strelivo, zato so ga 
preselili na skrivne lokacije, tudi k Slav-
ku Hočevarju na Visokem.
Župan Ciril Kozjek je ob odkritju plošče, 
spomnil, da je bilo na Visokem pred 
osamosvojitvijo tajno skladišče orož-
ja tudi pri Dušanu Likozarju. Zgodovi-
ne ne ustvarjajo le veliki ljudje, jo tudi 

mali, je dejal in izrazil veselje, da tudi 
teh domovina ni pozabila. O pomenu 
pogumnega dejanja vseh, ki so v času 
osamosvojitve skrivali orožje, sta govo-
rila tudi dr. Tomaž Čas, predsednik poli-
cijskega veteranskega združenja Sever, 
in Milan Klemenčič, organizator Ma-
neverske strukture narodne zaščite za 
milico na Gorenjskem in nekdanji po-
veljnik posebne enote milice v Kranju. 
Slavko Hočevar, ki je pred osamosvoji-
tvijo sprejel v tajno hrambo oborožitev 
takratne Postaje milice Kranj, je izka-

zal izjemno domoljubje. Domovini je 
dal na razpolago svoje življenje in pre-
moženje, nosil izjemno odgovornost in 
breme ter izkazal izjemno hrabrost in 
pripadnost slovenskemu narodu, smo 
slišali na slovesnosti. Slavko Hočevar je 
ob tej priložnosti povedal, da je skriv-
nost o hrambi orožja dolgo zadržal 
zase, zanj ni vedela niti žena. Za tako 
dejanje se je odločil na povabilo prija-
telja Marjana Gričarja, takratnega po-
močnika komandirja kranjske postaje 
milice. 

Domovina jih  
ni pozabila 
Na hiši Slavka Hočevarja 
na Visokem so odkrili 
ploščo v spomin na 
hrambo policijskega 
orožja. 

Slavko Hočevar (na sredini) z županom Cirilom Kozjekom in s predsednikom združenja Sever 
za Gorenjsko Jožetom Mencinom, ki sta odkrila spominsko ploščo. /Foto: Gorazd Kavčič

Največja vrednost našega dela je povezovanje pravih ljudi s pra-
vimi delovnimi mesti, zato vas vabimo, da se nam oglasite z vašo 
prijavo na delovno mesto

PROIZVODNI DELAVEC V PAKIRNICI IN 
NA FARMI NA DUPLICI PRI KAMNIKU (M/Ž)

Od vas pričakujemo, da imate končano osnovno šolo, izkušnje 
so dobrodošle, niso pa nujne.

Prijave pošljite na računalniško pošto kadrovska@jata-emona.si 
v osmih dneh od objave oglasa. Delovno razmerje se bo sklenilo 
za določen čas pol leta z enomesečnim poskusnim delom.
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Največja vrednost našega dela je povezovanje pravih ljudi s 
pravimi delovnimi mesti, zato vas vabimo, da se nam oglasite z 
vašo prijavo na delovno mesto

SKUPINOVODJA V PAKIRNICI IN  
NA FARMI NA DUPLICI PRI KAMNIKU (M/Ž)

Od vas pričakujemo, da imate končano srednjo kmetijsko šolo, 
izkušnje so dobrodošle, niso pa nujne.

Prijave pošljite na računalniško pošto kadrovska@jata-emona.si 
v osmih dneh od objave oglasa. Delovno razmerje se bo skleni-
lo za določen čas pol leta z veliko možnostjo podaljšanja.
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www.g-k.si

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

www.g-k.si

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

www.g-k.si

STORITVE Z GRADBENO IN 
KMETIJSKO MEHANIZACIJO
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Ponovno v ponudbi: 
čiščenje gozdov po sečnji, izdelava, odkup in prodaja lesnih sekancev
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Po državni uredbi mora biti cena odvajanja in čiščenja 
razdeljena na variabilni del, ki se nanaša na izvajanje 
storitev in se zaračuna po porabi vode na kubični me-
ter, ter na fiksni del (omrežnino), ki se nanaša na po-
krivanje stroškov javne infrastrukture in se zaračuna v 
fiksnem znesku odvisno od velikosti vodomera.

Pri storitvah, povezanih z vodo, bo po novem del cene, 
ki je odvisen od količine porabljene vode, znašal 1,18 
EUR z DDV na m³ vode. Drugi del, ki pa je fiksen in torej 
neodvisen od porabe vode, pa znaša 17,83 EUR z DDV 
za vodomer velikosti DN 20. Cene fiksnega dela so raz-
lične za posamezne velikosti vodomerov. Uporabniki 
si lahko nove mesečne izdatke izračunate sami s po-
močjo interaktivnega izračuna na spletni strani www.
komunala-kranj.si. 

Novi cenik je objavljen na spletni strani www. 
komunala-kranj.si. Na tem mestu boste našli tudi do-
datna pojasnila v rubriki Za uporabnike pri menijski 
postavki Ravnanje z odpadnimi vodami.

Za uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijsko 
omrežje na območju občine Šenčur, so s 1. oktobrom 2016 
začele veljati nove cene in način obračuna storitev odvaja-
nja in čiščenja odpadnih voda. 

Cene, ki so bile v občini v veljavi vse od leta 2004 do 30. sep-
tembra 2016, niso bile oblikovane na način, ki ga določa v 
letu 2012 sprejeta državna Uredba o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja. Zato je bila sprememba cen nujna. 

Cene iz leta 2004 tudi niso več zadoščale za pokrivanje 
stroškov izvajanja storitev zaradi večjega obsega omrežja 
kanalizacije v občini Šenčur in zaradi izgradnje nove Cen-
tralne čistilne naprave v Kranju, kamor se stekajo tudi od-
padne vode iz občine Šenčur.

Na višino omrežnine vplivajo vrednost infrastrukture ter 
število in velikost priključkov. Omrežnino za odvajanje (za 
kanalizacijo) Komunala Kranj zaračuna uporabnikom stori-
tev in jo kot najemnino infrastrukture nakazuje Občini Šen-
čur. Omrežnina je pomemben prihodek občinskega prora-
čuna, saj občini  zagotavlja sredstva za potrebne obnove 
in novogradnje javnega kanalizacijskega sistema. Enako 
velja za omrežnino za čiščenje, kjer se zbrana omrežnina v 
obliki najemnine s strani Komunale Kranj nakazuje Mestni 
občini Kranj, ki je lastnica Centralne čistilne naprave Kranj. 

Nove, višje cene na področju odvajanja so nastale zaradi 
novo izgrajenega kanalizacijskega omrežja v občini Šen-
čur. Višje cene na področju čiščenja pa so odraz nove Cen-
tralne čistilne naprave Kranj, na kateri se obdelajo odpa-
dne vode tudi iz občine Šenčur in se čiste vrnejo v okolje. 
Večji obseg infrastrukture pomeni poleg višje omrežnine 
tudi višje stroške izvajanja komunalnih storitev. Ker nova 
čistilna naprava zagotavlja bistveno učinkovitejše čišče-
nje odpadnih voda, so višji tudi stroški, povezani z njenim 
obratovanjem.

Dodatno je pri spremembi načina obračuna upoštevano 
določilo veljavne uredbe o oblikovanju cen, ki  določa, je 
cena omrežnin enaka za uporabnika v enostanovanjski 
stavbi in za uporabnika v večstanovanjski stavbi. Po ve-
ljavni uredbi bodo uporabniki v večstanovanjskih objektih 
za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor plačevali 
enako omrežnino kot tisti v individualnih hišah z vodome-
rom DN 20.

S sodobno Centralno čistilno napravo Kranj  
naravi vračamo čisto vodo.

Spremenjene cene in način obračuna storitev 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Šenčur
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Čisto je lepo.

* Cena omrežnine čiščenja vključuje poračun in velja eno leto, do 30. 9. 2017. Po 
preteku enega leta začne veljati cena brez poračuna v višini 5,89 EUR za DN 20.

Vodarina, odvajanje in čiščenje predstavljajo storitve in so odvisne od porabe 
pitne vode posameznega uporabnika.

Omrežnine voda, odvajanje in čiščenje so stalne postavke na računu, ne glede 
na to, koliko vode uporabnik porabi. 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
se obračuna vsem uporabnikom. Je državna dajatev, ki jo moramo skladno z  
državno Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja  
odpadnih voda zaračunati izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda na območju posamezne občine. Je prihodek občinskega proračuna. 

Za uporabnike, ki odpadne vode odvajajo v greznice ali male komunalne čistil-
ne naprave, se cene niso spremenile. Z veljavno državno uredbo o cenah so 
bile usklajene s 1. 7. 2014 in pravilno razdeljene na variabilni in fiksni del.  Po 
obdobju treh let moramo izvajalci stroškovne cene uskladiti z  zaračunanimi in 
jih predstaviti v obliki novega elaborata o oblikovanju cen storitev, povezanih z 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Primer mesečnih izdatkov povezanih z vodo za štiričlansko gospodinjstvo 
z vodomerom velikosti DN 20 in referenčno porabo vode 16 m³ 

(velja za uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje v občini Šenčur) 

Obračunane postavke pred spremembo Obračunane postavke po spremembi 

Postavka 
Vrednost v 
EUR z DDV 

Postavka 
Vrednost v 
EUR z DDV 

vodarina (16 m³) 7,71 vodarina (16 m³) 7,71 

omrežnina voda (DN 20) 4,60 omrežnina voda (DN 20) 4,60 

odvajanje (16 m³) 6,16 
odvajanje (16 m³) 1,67 

omrežnina odvajanje (DN 20) 7,54 

čiščenje (16 m³) 3,12 
čiščenje (16 m³) 8,65 

omrežnina čiščenje (DN 20) 5,69* 

okoljska dajatev za 
onesnaževanja okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (16 m³) 

0,84 
okoljska dajatev za 
onesnaževanja okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (16 m³) 

0,84 

Skupaj 22,43 Skupaj 36,71 

 
  

 

 

Primer mesečnih izdatkov povezanih z vodo za štiričlansko gospodinjstvo  
in referenčno porabo vode 16 m³,  

ki ima odvajanje urejeno z greznico ali malo komunalno čistilno napravo 

Obračunane postavke  

Postavka Vrednost v EUR z DDV 

vodarina (16 m³) 7,71 

omrežnina voda (DN 20) 4,60 

prevzem blata in ravnanje z blatom (16 m³) 4,91 

omrežnina (cena je enaka za vse dimenzije 
vodomerov) 

0,77 

okoljska dajatev za onesnaževanja okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda (16 m³) 

8,45 

Skupaj 26,44 

Tretji koncert Šenčurska glasbena sre-
čanja bo potekal v petek, 28. oktobra, 
ob 19. uri v Domu krajanov Šenčur. Na-
stopili bodo ansambel Viharnik, Kvintet 
slovenskih deklet in otroški ansambel 
Amaterji iz Postojne, ki tudi že izvaja 
svoje lastne skladbe. Za humor bo po-
skrbel Tone Jelovčan. 

Tretji koncert

V nedeljo, 9. oktobra, od 13. ure naprej 
bo na travniku pri pokopališču v Šen-
čurju potekala tradicionalna konjeniška 
prireditev na semanji dan. Ogledali si 
boste lahko tekme dvovpreg, jahanja 
med ovirami (poligon) in v paralelnem 
jahanju med količki. Za najboljše je Ko-
njeniški klub Šenčur pripravil pokale in 
denarne nagrade. Otroci do petnajst let 
bodo tekmovali na poligonu.

Konjeniška prireditev

Srečanje gorenjskih literarnih ustvar-
jalcev je letos v organizaciji Društva 
upokojencev Šenčur. Literarni večer z 
nastopi avtorjev bo potekal 14. oktobra 
ob 16. uri v Domu krajanov Šenčur. Za 
glasbo bosta poskrbeli kantavtorica Ve-
sna Štefe in njena vnukinja Julija. Ob tej 
priložnosti bo izšla tudi knjižica z deli 
nastopajočih avtorjev, ki jo je založila in 
izdala Pokrajinska zveza društva upoko-
jencev Gorenjske.

Literarni večer

Območno združenje Rdečega križa Kranj 
21. oktobra ob 20. uri v športni dvorani 
v Šenčurju pripravlja humanitarni kon-
cert Vlada Kreslina pod pokroviteljstvom 
Občine Šenčur. Zbrani denar, vstopnina 
je 20 evrov, bodo namenili nakupu pre-
hranskih paketov za socialno ogrožene 
družine in posameznike, katerih število 
vztrajno narašča. Pakete jim bodo razde-
lili v božično-novoletnem času. S hrano 
so sicer v prvem polletju pomagali že 
904 prosilcem, kar skupaj z družinskimi 
člani pomeni 2152 osebam. Vstopnice so 
na prodaj na Gorenjskem glasu, Zavodu 
za turizem Kranj in OZ RK Kranj, prodaja-
li pa jih bodo tudi preko prostovoljcev v 
krajevnih organizacijah Rdečega križa. 

Humanitarni koncert
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»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500
4208 Šen čur
De lav ska 18

tel.: 251-52-00
pri vat: 250-64-74An ton Mag dič s.p.

IGOR KAVČIČ

• V Pihalnem orkestru Občine Šenčur 
ste član od vsega začetka. Kakšni so 
vaši spomini na nastajanje orkestra 
pred štirinajstimi leti?
„Prijateljeva mama je rekla, da se v Šen-
čurju ustanavlja orkester in bi se tudi 
midva lahko prijavila. Sicer sem končal 
harmoniko na kranjski glasbeni šoli, 
kasneje pa sem se še dve, tri leta učil tol-
kala. Še danes vidim, kako sva v glasbe-
ni učilnici na OŠ Šenčur sedela zadaj na 
pevskih praktikablih. Nekaj nas je bilo 
najstnikov, sicer pa v glavnem starejši. 
Pobudnika Tomaž Kukovič in Matej Rih-
ter sta nam predstavila, kakšen naj bi ta 
orkester bil, koliko nas mora biti za po-
samezne instrumente, kaj bo kdo igral, 
kako se bo vadilo ... Izbrali smo tudi 
predsednika Janeza Vrečka, ki je odlič-
no izpeljal naše začetke, postavil orke-
ster, poskrbel za vse potrebno. Najprej 
smo imeli stare, odslužene instrumente 
kranjskega orkestra, zarjavele, skrivlje-
ne, ampak se je vseeno dalo igrati na 
njih. Rihter je prišel do naju in dejal, 
fanta, vse vas moramo naučiti igrati še 
kakšen instrument. Meni je dal bariton, 
pravzaprav tenor, tole je ustnik, takole 
se pihne, tako drži kotičke ust, ustnica je 
na resi mehka … Napisal nama je kro-
matično lestvico in na sekcijskih vajah 
se nas je nekaj „ta novih“ skupaj v zelo 
kratkem času naučilo toliko, da smo 
lahko odigrali en koncert. Zdaj že štiri-
najst let igram tenor.“
• Harmoniko še igrate?
„Ne. Postavil sem jo v kot, za kar mi je 
včasih kar žal. Tudi pri bobnih nisem 

„vzdrževal kondicije“, še vedno pa v or-
kestru poprimem za boben, če je tre-
ba.“
• V štirinajstih letih se je v orkestru 
najbrž zamenjalo kar nekaj glasbe-
nikov. Je res, da imate med člani tudi 
cele družine …?
„V vseh letih se je v orkestru zvrstilo več 
kot sto članov, zdaj se je orkester ustalil 
pri petintridesetih članih. Malovrhovi so 
kar štirje, oče in tri hčere, zdaj se bo za-
čela učiti še mama, Rozmanovi so trije, 
dve sestri in brat, tu pa so še štirje bra-
tranci, dva Kosirnikova in dva Šenkova. 
Vsi so trobentači, in če bi prišli navzkriž 
z njimi, ostanemo brez trobent.“
• Zadnje leto vas vodi dirigent Simon 
Tavčar ...
„Po prvem Tomažu Kukoviču je prišel 
Vlado Brlek, za njim Davor Pecman iz 
Kamnika, ki je z vsem svojim srcem ne 
le vodil, ampak tudi delal za naš orke-
ster. Posvetil nam je ogromno svojega 
časa. Po hudi bolezni se je lani žal po-
slovil od nas, že prej pa izbral svojega 
naslednika Simona Tavčarja, po glasbe-
ni stroki baritonista, ki se šola na Aka-
demiji za glasbo.“
• Program skladb, ki jih igra orkester 
je zelo raznolik. Kako ga izbirate?
„Igramo za vsakega nekaj. Od popevk, 
slovenskih narodnih, klasike in filmske 
glasbe do roka, glasbe, pisane za pihal-
ne orkestre. Dobrih aranžmajev se ne 
branimo. Lahko pa potrdim, da smo, 
kar se skladb tiče, od začetka do danes 
preskočili kar nekaj stopničk navzgor. 
Vsako leto nanizamo od 25 do 30 na-
stopov, od tega so vsaj trije celovečerni 
koncerti. “

• Eden osrednjih projektov zadnjih 
let je bil priprava glasbene šole ...
„O njej smo razmišljali že dlje časa, saj 
želimo povečati bazo novih godbenikov. 
Zato smo ustanovili Godbeno glasbeno 
šolo Šenčur. V ponedeljek začnemo s po-
ukom. Naš namen je izobraževanje za 
instrumente, ki jih potrebujemo v orke-
stru, poučevalo se bo po programu, ki ga 
predpisuje ministrstvo, izpite pa bo mo-
goče ob zaključku opravljati v kateri od 
glasbenih šol. Naša želja je, da bi se več 
ljudi odločalo za te instrumente, pihala, 
trobila, tolkala. Leta niso ovira, nekaj 
prostih mest v šoli še imamo.“ 
• Kaj bi v orkestru želeli še postoriti v 
prihodnje?
„Naše uniforme so stare trinajst let in 
nekaj je premajhnih ali dotrajanih in 
jih je treba zamenjati, sešiti kakšno 
novo. Nabavili bomo nekaj novih in-
strumentov. Naš novoletni koncert, 
26. decembra, bomo posvetili Slavku 
Avseniku, pomladi nas čaka praznova-
nje petnajste obletnice orkestra, radi bi 
pripravili srečanje pihalnih orkestrov, 
s katerimi prijateljujemo, naši člani si 
želijo tudi kakšnega gostovanja ...“

Predsednik iz zadnjih vrst
Učil se je harmonike in bobnov, v Pihalnem orkestru 
občine Šenčur pa igra tenor. Andrej Zupan orkestru 
uspešno predseduje četrto leto. Te dni se začenja 
Godbena glasbena šola Šenčur. 

Andrej Zupan, predsednik Pihalnega 
orkestra občine Šenčur / Foto: Tina Dokl
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STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE ŠENČUR 2030 
Anketa za občane o razvojnih potrebah in priložnostih občine 
 
Občina Šenčur je pristopila k pripravi Strategije trajnostnega razvoja občine. Namen strategije je prepoznati 
ključne potrebe in razvojne priložnosti ter dogovoriti smeri razvoja občine v naslednjih desetih letih. V ta namen 
bomo v naslednjih mesecih organizirali več tematskih razvojnih pogovorov z občani. Pri tem bomo iskali odgovore 
na ključna vprašanja: ”Kaj vam je kot občanom pomembno, da boste v občini radi prebivali? Kaj od lokalne 
skupnosti pričakujete podjetniki in kmetije, da boste lahko uspešno poslovali? Kakšno lokalno okolje bo privlačno 
za mlade?” 
 

Pred tem pa občanke in občane, mlade in starejše, podjetnike in kmete vabimo, da nam pomagate pri boljšem 
razumevanju današnjih potreb in postavitvi izhodišč o prioritetah razvoja.  
 

Svoje mnenje in poglede oddajte v spletnem vprašalniku oziroma izpolnite priloženo anketo in jo pošljite po pošti 
ali jo dostavite na Občino Šenčur, Kranjska c. 11, 4208 Šenčur do vključno 10. novembra 2016.  
 

VPRAŠALNIK 
 
1. Splošna raven zadovoljstva. Kako ste zadovoljni s svojo občino kot krajem za bivanje? Izrazite svojo splošno raven zadovoljstva 
med 0 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen). 
Ocena od 1 do 5: 
 
2. Zadovoljstvo s posameznimi področji življenja v lokalnem okolju, torej občini Šenčur.  
Prosimo, da vsakemu vprašanju dodelite oceno zadovoljstva med 0 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen). 
2.1. Kako ste zadovoljni z vašimi socialnimi odnosi v lokalnem okolju?
2.2. Kako ste zadovoljni z možnostmi za zaposlitev na območju občine Šenčur?
2.3. Kako ste zadovoljni z možnostjo ukvarjanja s hobiji?
2.4. Kako ste zadovoljni z možnostmi, da sodelujete pri lokalnem načrtovanju in odločanju?
 
3. Socialni odnosi in varnost 
Prosimo, da k vsaki točki navedete oziroma ocenite raven med 0 (zelo nizko, zelo redko) in 5 (zelo visoko, zelo pogosto). 
3.1. V vaši vasi/soseski, kako pogosto menite, da lahko:  

 Klepetate s sosedi 
 Klepetate z ljudmi, ki jih srečate v trgovini, na ulici ... 
 Greste na razna shajališča (gostilne, cerkev, družabni center, zelene površine)? 

 
3.2. Kako varno se vam zdi:  

 Biti čez dan doma z odklenjenimi vrati? 
 Biti ponoči doma z odklenjenimi vrati? 
 Hoditi ponoči po ulicah naselja, kjer prebivate? 
 Hoditi ponoči po odprtem? 

 
4. Kakovost in dostopnost javnih storitev 
Prosimo, da k vsaki točki navedete oziroma ocenite raven med 0 (zelo nizko) in 5 (zelo visoko). 
4.1. Ocenite kakovost naslednjih storitev oz. objektov v Občini Šenčur? 
Prosimo, da k vsaki točki navedete oziroma ocenite raven kakovosti med 0 (zelo nizka) in 5 (zelo visoka). 

 Športni objekti 
 Otroška igrišča 
 Kulturna ponudba (prireditve, društva ...) 
 Knjižnica 
 Vrtec 
 Osnovna šola 
 Splošna urejenost središča naselja, kjer živite  
 Odvoz smeti 
 Vzdrževanje lokalnih cest 
 Zimsko pluženje lokalnih cest 
 Vzdrževanje sprehajalnih poti in zelenih površin 
 Kolesarske poti 
 Zdravstvena oskrba, ambulanta Šenčur 
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4.2 Kako dostopne so naslednje osnovne storitve? Dostopnost razumemo v širokem smislu in vključuje tako fizično oddaljenost kot tudi 
sprejemljivost cene in čakalne vrste. Raven dostopnosti za vsako storitev ocenite med 0 (nedostopna) in 5 (zelo dostopna). 

 Splošni zdravnik 
 Pomoč socialno šibkejšim 
 Pomoč na domu za starejše občane 
 Namestitev v domu za starejše občane 
 Stanovanje za mlade družine 
 Občinska uprava 
 Upravna enota, krajevni urad 
 Policijska dejavnost 
 Javni prevoz (avtobus) 
 Zdrava hrana 
 Trgovina z osnovnimi živili 
 Zmogljivost internetne povezave 
 Taksi/ prevoz na poziv 
 Varstvo otrok 
 Gasilska dejavnost 

 
5. Vsakodnevne potovalne navade. Kako pogosto uporabljate spodaj navedene oblike mobilnosti?   
Peš - po opravkih, na delo Vsak dan Večkrat na teden 1x tedensko Nekajkrat na mesec Nekajkrat na leto Nikoli
Peš – rekreacija Vsak dan Večkrat na teden 1x tedensko Nekajkrat na mesec Nekajkrat na leto Nikoli
Kolo – po opravkih, na delo Vsak dan Večkrat na teden 1x tedensko Nekajkrat na mesec Nekajkrat na leto Nikoli
Kolo – rekreacija  Vsak dan Večkrat na teden 1x tedensko Nekajkrat na mesec Nekajkrat na leto Nikoli
Električno kolo Vsak dan Večkrat na teden 1x tedensko Nekajkrat na mesec Nekajkrat na leto Nikoli
Osebni avtomobil  Vsak dan Večkrat na teden 1x tedensko Nekajkrat na mesec Nekajkrat na leto Nikoli
Taksi Vsak dan Večkrat na teden 1x tedensko Nekajkrat na mesec Nekajkrat na leto Nikoli
Avtobus (javni potniški 
promet) 

Vsak dan Večkrat na teden 1x tedensko Nekajkrat na mesec Nekajkrat na leto Nikoli

Vlak  Vsak dan Večkrat na teden 1x tedensko Nekajkrat na mesec Nekajkrat na leto Nikoli
Kombiniran prevoz (avto, 
vlak, kolo, javni prevoz) 

Vsak dan Večkrat na teden 1x tedensko Nekajkrat na mesec Nekajkrat na leto Nikoli

Skupni prevoz s sodelavcem, 
znancem … 

Vsak dan Večkrat na teden 1x tedensko Nekajkrat na mesec Nekajkrat na leto Nikoli

 
6. Lokalna oskrba in udejstvovanje 
6.1. Kje pretežno kupujete osnovna 
živila? (možen samo en odgovor) 

Pridelujem 
sam 

Lokalna oskrba 
(pri kmetih) 

Lokalne trgovine 
v občini  

Kranj Ljubljana Po 
spletu 

Drugje

6.2. Kje pretežno kupujete druge 
življenjske potrebščine (oblačila, obutev, 
pohištvo ...)? 

Šenčur Kranj Ljubljana Po spletu Drugje

6.3. Koliko nakupov raznovrstnih izdelkov 
opravite po Internetu? 

Nič Malo (manj kot 
10 %) 

Približno 
polovico 

Večino nakupov 

6.4. Ali ste član katerega od društev, ki 
delujejo v Občini Šenčur? 

Da, enega Da, več Ne

6.5. Kako pogosto se kot gledalec 
udeležite kulturnih in športnih prireditev 
v občini Šenčur? 

Večkrat na 
mesec 

Vsaj 1x na 
mesec 

Morda nekajkrat 
na leto 

Nikoli 
 

 
7. Kako osebno ocenjujete pomen naštetih dejavnikov za razvoj občine in kakovost vašega življenja, dela in poslovanja v Občini 
Šenčur? 
Bližina avtoceste Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
Bližina letališča Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
Bližina Ljubljane Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
Bližina Kranja Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
Bližina gora in turističnih centrov  Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
Majhno okolje, kjer se osebno poznamo Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
Odprtost ljudi (v svet, sprejemanje 
drugačnosti ...)  

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Medgeneracijsko sodelovanje in 
medsebojna pomoč 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Varovanje narave, gozdov, kulturne krajine 
in okolja 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Urejenost in arhitekturna skladnost naselij 
in objektov (javnih, zasebnih) 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Poslovna cona Šenčur Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
Drugo: navesti Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
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8. Katerim trem od spodaj naštetih razvojnih področij Občine Šenčur bi po vašem mnenju do leta 2030 morali dali prednost? 
Prosimo, da po lastni presoji izberete tri najpomembnejša področja
 Podjetništvo: Šenčur je dinamično in ustvarjalno okolje za nastajanje in rast podjetij 
 Kakovostne in moderne storitve: Občina Šenčur na dosegu ’roke’ nudi vse, kar potrebuja  današnja zaposlena družina: vrtec, šolo, 

rekreacijske površine, dostop do zdrave hrane, dobre povezave s Kranjem, z letališčem, Ljubljano … 
 Kmetijstvo in lokalna samooskrba: Občina spodbuja razvoj kmetijstva ter ohranja tradicije in običaje, ki izhajajo iz njenega 

podeželskega okolja. 
 Sožitje mesta in vasi: Občina je poslovno odprta v svet, a ohranja zdravo, prijazno in varno socialno okolje.  ,  
 Idealna lokacija: Šenčur promovira in izkorišča svojo lego ob avtocesti in mednarodnem letališču za pritegovanje novih podjetniških 

investicij, prebivalcev in tudi turistov 
 Drugo: navesti, odprto polje z malo znaki 
 

9. Kako pomembne so po vašem mnenju spodaj naštete naložbe in ukrepi za razvoj Občine Šenčur do leta 2030? Upoštevajte, da 
vse ne more biti enako pomembno in glede na razpoložljiva sredstva izvedeno v tem času.  
9.1. Naložbe      
Kanalizacija Voglje-Voklo-Prebačevo-
Trboje 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Vzdrževanje in izboljšanje varnosti na 
lokalnih cestah 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Sanacije peskokopov v gozdovih Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
Izgradnja državne ceste na odseku 
Britof – Hotemaže 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Parkiraj in odpelji (P&R): parkirišče z 
javnim prevozom v bližini 
avtocestnega priključka Kranj vzhod 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Kolesarska povezava Šenčur – Kranj Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
Ureditev varnih kolesarskih in 
pešpoti poti med naselji in do OŠ 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Umiritev prometa in povečanje 
površin za pešce in kolesarje v 
središču Šenčurja 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Dokončna ureditev sprehajalne poti 
ob Kokri  

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Postopna širitev poslovne cone 
Šenčur 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Razvoj zelenega turizma ob 
Trbojskem jezeru 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Obnova Blagnetove domačije v 
središču Šenčurja  

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Izgradnja osrednjega 
večnamenskega središča s knjižnico 
in informacijsko točko v središču 
Šenčurja 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Širitev in posodobitev Športnega 
parka Šenčur 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Umirjanje prometa v vseh vaških 
središčih 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Gradnja lastnih občinskih neprofitnih 
stanovanj 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Drugo: navesti Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
Drugo: navesti Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
9.2. Ukrepi      
Spodbujanje naložb v male turistične 
namestitvene zmogljivosti in 
spremljajoče storitve 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Spodbujanje start-upov in 
ustvarjalnosti med mladimi 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Spodbujanje rabe javnega 
potniškega prometa ter širitev 
njegove ponudbe 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Izboljšanje in posodobitev 
obveščanja o lokalnih dogodkih  

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Strateške usmeritve za razvoj 
kmetijstva v občini Šenčur 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Odpiranje novih površin za 
individualno stanovanjsko gradnjo 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Uveljavitev določb zakona o  
letalstvu: rente za hrup letališča 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
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Uveljavljanje Šenčurja kot ’dežele 
krompirja’  

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Dvig kakovosti in prepoznavnosti 
najpomembnejših prireditev  

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem

Drugo: navesti Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
Drugo: navesti Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem
   
10. Drugi predlogi in sporočila 
 

 

 

 

 

 
 
11. Vaši podatki      

Spol Moški Ženska

Starost  

Zaposlitev Študent Zaposlen Samozaposlen
/ podjetnik 

Kmet Brezposeln Upokojenec

Naselje, kjer prebivate: 
 Hotemaže 
 Luže 
 Milje 
 Olševek 
 Prebačevo 
 Srednja vas pri Šenčurju 
 Šenčur 
 Trboje 
 Visoko 
 Voglje 
 Voklo 
 Žerjavka 

 

Kako dolgo bivate v občini Šenčur?* Tu živim že od 
rojstva  

Več kot 10 
let 

Manj kot 
10 let 

Drugo  

Če ste se v občino priselili, kaj vas 
je pritegnilo v Šenčur?* 

Sem se 
priženil/ 
omožila

Bližina 
Ljubljane 

Bližina 
poslovne 
cone 
Šenčur, 
kjer delam 

Razpoložljive 
nepremičnine 
(parcele, hiše 
...) 

Drugo: (vpišite)

Vas zanima sodelovanje pri uresničevanju 
razvojne strategije občine? 

DA NE

 
Ime in priimek (neobvezno): 

 

 
E-pošta (neobvezno): 
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www.pogrebnik.si

 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

Grad be na me ha ni za ci ja  
Vil ko Konc, s. p.

Visoko5,4212Visoko
Telefon:(04)253-10-54

GSM:041652-654

računovodske storitve, d. o. o. Velesovska 49, 4208 Šenčur

tel.: 04 251 91 50

faks: 04 251 91 51

gsm: 041 364 880

e-pošta: darinka@darin.si

Konec septembra se je v Muzeju Občine Šenčur iztekla razstava 
Petra Gučka z naslovom Pogovor z lesom. Tržičan se je po upo-
kojitvi naključno lotil rezbarjenja in kmalu spoznal, da je ukvar-
janje z lesom kot nalašč zanj, saj je z natančnostjo in vztrajno-
stjo izdeloval vedno boljše izdelke v reliefni tehniki, pridobil pa 
je tudi certifikat nacionalnih in poklicnih kvalifikacij za poklic 
rezbarja. Največ uporablja les lipe, hruške in oreha, v zadnjem 
obdobju pa ustvarja tudi iz starih štorov in korenin. Njegova lju-
bezen do narave je opazna v pogostih upodobitvah živali in na-
rave, prevladuje pa predvsem lovska tematika, kar smo si lahko 
ogledali tudi na njegovi sedmi samostojni razstavi v Šenčurju.   

Septembra razstavljal Peter Guček

Avgusta je v Muzeju Občine Šenčur potekala razstava udeležen-
cev 3. Mednarodnega Ex Tempora Kranjcev in Korošcev. Sodelo-
valo je 14 slikarjev iz avstrijske Koroške in Slovenije, kot gosta 
pa sta se predstavila tudi akademski slikar Jože Meglič in kipar 
Milan Ažman z izborom keramičnih izdelkov. Predsednik društva 
Sončni hribček Anton Podjed je med razstavljavci še posebej 
izpostavil Franca Rasingerja iz Šempetra iz Rožne doline na Ko-
roškem, ki na slikah upodablja starost, zgodovino, minljivost, 
sledove časa. "S programsko vsebino v projektu Mednarodni Ex 
tempore Kranjcev in Korošcev odpravljamo stare miselne vzorce, 
razvijamo, krepimo, vzdržujemo boljši, prijaznejši svet okrog nas, 
skratka gradimo in utrjujemo sosedske in meddržavne steze za 
jutri. Na prvo mesto postavljamo medsebojno spoštovanje in so-
delovanje, strpen dialog in prijateljstvo," je še pojasnil Podjed. 

Razstava udeležencev letošnjega 
Ex tempora

V Muzeju občine Šenčur je od torka na ogled razstava umetni-
ških del, nastalih na 11. Mednarodnem simpoziju umetniške ke-
ramike V-oglje 2016. Od sredine septembra do 16. oktobra pa 
je v Barceloni, v okviru 47. svetovnega kongresa in generalne 
skupščine International Academiy of Ceramics, na ogled tudi 
razstava Sodobne slovenske keramike. Zavod V-oglje iz Šenčur-
ja je uspel na svetovnem razpisu in dobil možnost, da predstavi 
slovensko keramiko. Predstavlja se 28 avtorjev.

Dela s simpozija V-oglje 2016

 Utrinek z odprtja razstave v Barceloni / Foto: arhiv zavoda V-oglje

MISLITE NA ZIMO PRAVOČASNO!  
BUKOVA DRVA (sekana – paleta 1m x 1m x 1,7m) 

od 127,39 €/paleta dolžine 25cm, od 117,59 €/paleta dolžine 33cm

LESNI PELETI (A1 kvalitete – slovenski proizvod)
od 3,66 €/vreča – pri nakupu nad 70 vreč (1 paleta)
od 3,59 €/vreča – pri nakupu nad 210 vreč (3 palete)

OB NAKUPU VEČJIH KOLIČIN DODATNI POPUST!

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20     VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41  
 MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84  ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 

04/251 91 40  KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 
http://www.kzcerklje.si
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Novo vrtno uto, ki krasi zelenico podružnične šole Voklo, 
varovanci vrtčevske skupine Sonček in šolarji že s pridom 
uporabljajo, saj so dobili prostor, ki omogoča dobro poču-
tje otrok v dobro znanja. Učenci 3. d so tako ob odprtju ute 
v začetku junija povedali, da v njej lahko poteka zunanji 
pouk na svežem zraku (Neža), v uti lahko pojedo malico in 
se igrajo (Lea), primerna je tudi za namizne igre (Manca), 
za miren počitek (Anžej) ali za zabavo (Žan), v uti pa bi 
lahko bil tudi skrivni klub (Svit). Otroci se v uti zagotovo 
dobro počutijo, saj je les kot naraven material zelo primer-
na izbira, čas, preživet v naravi, pa jim polepša dan.

Uto že pridno uporabljajo

Od 10. do 16. oktobra OŠ Šenčur vabi babice in dedke, da 
se v okviru projekta Simbioza giba pridružite učencem in 
učenkam pri uri športa. V športnem duhu želijo povezati 
obe generaciji in jima na malce drugačen način pričara-
ti nepozabne izkušnje. Pripravili bodo različne športne 
dejavnosti v okviru predmeta šport, ki jih bodo starejši 
izvajali skupaj z učenci. Na razpolago je več terminov na 
matični šoli v Šenčurju ter v podružničnih šolah v Voklem 
in na Olševku. Objavljeni so v zavihku Novice na spletni 
strani OŠ Šenčur (www.os-sencur.si). Skupne vadbe sta-
rejših in otrok bodo v Šenčurju potekale v športni dvorani, 
v Voklem na zunanjem igrišču pred šolo (v primeru slabe-
ga vremena pa v dvorani v Voklem), na Olševku pa tudi na 
zunanjem igrišču za šolsko stavbo (v primeru dežja nado-
mestni termin). Za vadbo potrebujete udobna oblačila in 
obutev, v primeru dežja pa čiste športne copate. Priporo-
čljivo je imeti s sabo plastenko z vodo. Zborno mesto je 
5 minut pred začetkom dejavnosti pred šolo oz. dvorano.

Simbioza giba

Učenci in učitelji OŠ Šenčur bodo tudi letos izvedli raču-
nalniški tečaj za vse, ki se z računalnikom še niste srečali 
ali pa bi radi svoje znanje osvežili in dopolnili. Potekal bo 
v šoli v Šenčurju od 14. do 18. novembra med 8.30 in 10. 
uro. Prijave do zapolnitve mest sprejemajo po telefonu 04 
25 19 250 ali osebno v tajništvu šole.

Računalniški tečaj za začetnike

ANDRAŽ SODJA

Hostel pod Voglom, ki je že sicer pravo mednarodno stičišče, je 
to postal tudi minuli teden z mednarodnim taborom za učence 
Erasmus+, ki ga koordinira Osnovna šola Šenčur. Slednja že vr-
sto let uspešno sodeluje v programih Erasmus+, cilj tokratnega 
mednarodnega projekta pa je razvijanje socialnih in evropskih 
kompetenc, bralne pismenosti in podjetniških procesov ter izved-
ba lastnega eTwinning projekta, zato predstavlja izjemno doda-
no vrednost izobraževalnemu procesu. Mladim omogoči, da že v 
osnovni šoli spoznajo vrstnike iz partnerskih držav, kulturne raz-
like in jezikovne posebnosti ter praktično uporabijo pridobljeno 
jezikovno znanje, saj komunikacija poteka v angleščini. Prvega 
tabora v tem projektu se je udeležilo po deset učencev iz partner-
skih držav Bolgarije, Estonije in Italije s spremljevalci ter enajst iz 
OŠ Šenčur, učitelji in izvajalci delavnic. Učenci so bili razvrščeni 
v nacionalno mešanih skupinah, sodelovali pa so v delavnicah 
na teme o Evropski uniji, okoljevarstvenih vsebinah in trajno-
stnemu razvoju, identiteti, temeljnih vrednotah ter delavnicah z 
družabnimi in socialnimi veščinami. 
Koordinatorica projekta Vilma Nečimer je povedala, da so učence 
nastanili v Bohinju, saj je blizu vsega, kar so jim želeli pokazati, 
drugi tabor mobilnosti pa se bo prihodnje leto odvijal v Bolgariji. 
Ravnateljica šenčurske šole Majda Vehovec je dodala, da gre za 
že četrti večji mednarodni projekt, v katerem sodelujejo. »Imamo 
izkušnje z organizacijo takšnih mednarodnih taborov, ki so zelo 
dobrodošla izkušnja za vsakega učenca, saj pridobijo ogromno 
socialnih stikov, veščin, komunikacije, spregovorijo v angleščini 
brez zadržkov, tako da bomo s tem nadaljevali.« Doslej je bilo v 
take projekte aktivno vključenih že okoli 130 šenčurskih učencev, 
posredno pa še veliko več. Po besedah Nečimrove so takšna sreča-
nja tudi izvrstna priložnost za učitelje in ravnatelje, ki spoznajo 
tuje sisteme, primere dobrih praks, ki jih lahko poskušajo prene-
sti v naš sistem.

Šenčurski otroci utrjevali 
mednarodne vezi
Konec septembra je v Hostlu pod Voglom v 
Bohinju potekal mednarodni tabor, ki se ga 
je udeležilo po deset učencev iz Bolgarije, 
Estonije in Italije ter enajst iz Šenčurja.
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- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

SIMON ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

V športni dvorani Šenčur je septembra 
potekala terenska krvodajalska akcija, ki 
jo je organiziral Krajevni odbor Rdečega 
križa Šenčur. Akcije se je udeležilo 157 
krvodajalcev, kar je po besedah predse-
dnika RK Šenčur Vilka Štefeta glede na 
pretekle akcije in terenske akcije v dru-
gih krajih dobra udeležba. "Z udeležbo 
smo zadovoljni, saj je treba vedeti, da 
marsikaterega krvodajalca že predčasno 
zaprosijo, da daruje kri v Ljubljani. Zani-
mivo je tudi, da je tokrat precej krvoda-
jalcev prišlo tudi izven šenčurske občine. 
Ne vem natančno, zakaj, morda pa jim je 
ustrezal naš termin," je povedal Štefe. 

Krvodajalska akcija
SIMON ŠUBIC

Društvo ljubiteljev vina Šenčur (DLV) de-
luje že tretje leto. Njegovi člani se redno 
udeležujejo sobotnih mini tržnic v Šen-
čurju, na njej bodo s svojo stojnico sode-
lovali tudi oktobra in decembra. Čeprav 
tržnice novembra ne bo, DLV vseeno na-
črtuje, da bo tretjo novembrsko soboto 
vseeno postavil svojo stojnico, ob tej pri-
ložnosti pa pripravljajo tudi preseneče-
nje. Na mini tržnici sicer ponujajo sezon-
sko hrano in po dve vrsti vina manjših 
vinarjev iz vseh vinorodnih območij. "Ob 
občinskem prazniku prihodnje leto načr-
tujemo tudi organizacijo vinskega sejma, 
na katerem se bodo prav tako predsta-
vili vinarji iz vse Slovenije, poudarek pa 
bomo dali avtohtonim sortam vina," je 
napovedal predsednik DLV Milan Sušnik.  

Za martinovo tudi letos pripravljajo po-
sebno točko krsta mošta, s katero šti-
ričlanska ekipa (Milan Sušnik, Franc 
Medle, Tone Jelovčan in Franci Erzin) 
gostuje tudi izven občinskih meja. Letos 
imajo tako že rezerviranih več termi-
nov: 5. novembra bodo gostovali v Mur-
ski Soboti, 9. novembra v Gadovi Peči na 
Dolenjskem, 11. novembra pa pri šenčur-
skem županu, na Viru pri Domžalah in 
ob 18. uri v Alo-Alo v Šenčurju, kjer krst 
mošta uprizarjajo že tradicionalno. 12. 
novembra bodo sodelovali še na marti-
novanju v Kavaličih nad Koprom. "Za ne-
kaj terminov se še dogovarjamo, tako da 
bomo v Martinovem času verjetno imeli 
približno deset nastopov," je razložil Su-
šnik. V DLV sprejemajo tudi nove člane, 
zlasti dobrodošli so mladi. Informacije so 
na voljo v Alo-Alo (Bojan Pipan). 

Pripravljajo se na krst mošta
Društvo ljubiteljev vina Šenčur se že pripravlja  
na martinovo. 
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STAŠA PAVLIČ

Prireditve ob letošnjem prazniku KS 
Visoko - Milje so se vrstile skozi cel 
teden. Že v soboto, 10. septembra, so 
odkrili spominsko obeležje "Tajno 
skladišče orožja milice 1990/91" pri 
hiši Slavka Hočevarja na Visokem. V 
ponedeljek je potekal turnir v taroku – 
Memorial Zdravka Žagarja, v sredo je 
bilo polaganje venčkov k spominskim 
obeležjem NOB, v četrtek gasilska de-
monstracijska vaja na Miljah. V petek 
je bila slavnostna akademija v dvorani 
doma krajanov na Visokem. Sobota pa 
je bila športna, saj je bila namenjena 
odbojkarskemu turnirju za Memorial 
Marka Pelka in balinarskemu turnirju 
veteranov.
Na akademiji smo predali v delovanje 
kar nekaj letošnjih pridobitev: nova 
otroška igrala za vrtec, nove sanitari-
je, ogrevalni sistem na plin in priklop 
na kanalizacijo v domu krajanov, v 

športnem parku pa preurejena man-
sarda v športni stavbi. Podelili smo 
tudi priznanja krajanom za njihov 
prispevek k razvoju KS. Zlato plake-
to Sveta KS je za dolgoletno delo na 
področju športa dobil Boris Krišelj. 
Njegovo delo v ŠD Visoko traja že od 
leta 1978. Kot nogometaš je igral v 
vseh selekcijah v društvu, kariero pa 
končal v članski ekipi. Po zaključku 
aktivnega igranja nogometa se je za-
čel ukvarjati s treniranjem različnih 
selekcij, nato pa je postal predsednik 
nogometne sekcije. Trenutno je član 
upravnega odbora, že vrsto let pa je 
tudi predsednik nogometne sekcije, 
ki je pod njegovim vodstvom dosegla 
najvišje rezultate – dvakrat članski 
gorenjski prvaki in sodelovanje v 3. 
slovenski nogometni ligi. Odlično 
dela tudi z najmlajšimi selekcijami. 
Iz društva izhajata tudi reprezentan-
ta Aleš Mertelj in Aljaž Cotman, sedaj 
člana NK Maribor. 

Praznik na Visokem
Krajevna skupnost Visoko - Milje je septembra 
praznovala krajevni praznik.

Zlato plaketo za delo na športnem področju smo podelili Borisu Krišlju.

SIMON ŠUBIC

Otroška dramska skupina KUD-a Visoko se 
je na povabilo organizatorjev udeležila 10. 
Festivala družin na Otočcu, na katerem so 
se predstavili z otroško predstavo Čudovita 
zgodba zobne miške. Predstavo so igrali tri-
krat, na različnih mestih. "Bilo je pravo do-
živetje za naše male igralce," je poudarila 
Staša Pavlič iz KUD-a Visoko.

Na festivalu družin

SIMON ŠUBIC

Na avgustovskih poletnih delavnicah pod 
krošnjami dreves za domom krajanov je cel 
teden ustvarjalo okrog 50 otrok z Visokega, 
Hotemaž, z Olševka, Milj, Luž in iz Šenčur-
ja, starih od štiri do petnajst let. Kot je po-
udarila vodja delavnic Staša Pavlič, je bilo 
posebno veselo ob odmorih, ko so se otro-
ci lahko igrali na novih igralih. "Vsako leto 
se trudimo, da ustvarjamo nekaj novega. 
Delamo večinoma iz naravnih materialov. 
Delali smo slikice iz kamenčkov, gnetli in 
ustvarjali iz gline, delali "copke" iz volne. 
Otroci so bili pridni in ustvarjalni. Zelo so 
uživali. Zadnji dan pa je bilo sploh veselo, 
saj smo pekli palačinke in se igrali," je po-
vedala Staša, ki so ji bile v veliko pomoč 
animatorke Nataša, Petra, Marjeta in Urša.

Poletni Živ žav

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com
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–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

Ak
ci

js
ki

 p
op

us
t v

el
ja

 z
a 

le
se

ni
 d

el
 o

b 
na

ku
pu

 z
 g

or
ov

in
o 

do
 1

5
. 1

0
. 2

01
6

.

DANICA Z. ŽLEBIR, FOTO: TINA DOKL

Lokostrelec Marjan Podržaj iz Šenčurja (na sliki) je septembra 
v muzeju vojaške zgodovine v Pivki odprl stalno razstavo o lo-
kostrelstvu z naslovom Od prvobitnosti do prestiža. Za njim je 
okoli tisoč tekmovanj in kakih sedemsto zmag, najvišji dosežek 
je drugo mesto na svetu leta 1998, štirikrat je bil evropski prvak. 
Začel je v takratnem Lokostrelskem klubu Exoterm Kranj, trideset 
let je vodil lokostrelski klub v Šenčurju, sedaj pa je podpredse-
dnik evropske Popinjay lokostrelske zveze, član komisije špor-
tnikov pri olimpijskem komiteju Slovenije ... V celotni karieri si 
je ustvaril tudi zavidljivo zbirko lokov in druge opreme. V muzeju 
v Pivki je na ogled zgodovina loka in lokostrelstva, vidite lahko 
loke vseh vrst iz različnih obdobij in od raznih ljudstev, spoznate 
500 let staro lokostrelsko tekmovalno panogo ... Gre za prvi stal-
ni lokostrelski muzej v Evropi, poudarja Podržaj.

Lokostrelski muzej v Pivki

Marjan Podržaj / Foto: Tina Dokl

DRAGICA MARKUN

V Hiši čez cesto na Miljah smo prvi petek v septembru odprli novo 
sezono. Pod kozolcem so prepevali mešani pevski zbor Smledni-
ški žarek in ljudski pevci Hiše čez cesto (na sliki). Slednji so na-
stopili tudi v Zg. Senici in v Tunjicah. Z muzejsko zbirko in z igrami 
po starem pa smo se predstavili na razstavi Igre in igrače po sta-
rem na Aljaževi domačiji v Zavrhu pod Šmarno goro. Nadaljujemo 
tudi z literarnimi utrinki. Na prvih je Marjeta Žebovec, lektorica 
in prevajalka, predstavila pisatelja Janeza Jalna. Vsak prvi petek 
vabljeni na večere ljudskega petja, vsak tretji četrtek na literarne 
utrinke. V hiši je postavljena razstava Polstenja Eve Fabjančič, ki 
bo na ogled še ta mesec. Prijavite pa se lahko tudi na delavnico 
polstenja, ki bo 21. oktobra ob 18. uri. V božičnem času bomo 
postavili razstavo jaslic, na kateri lahko sodelujete tudi s svojimi 
jaslicami (informacije 04/25 11 950 ali 031 68 10 73).

Nova sezona v Hiši čez cesto 
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RUDOLF SUŠNIK, PREDSEDNIK GZ KOKRA

V mesecu oktobru se vsako leto nekoli-
ko bolj kot v ostalih mesecih posvetimo 
varstvu pred požari. Kot občane nas na 
to opozorijo priložnostni plakati na gasil-
skih domovih, dnevi odprtih vrat gasil-
skih domov, ki so običajno pospremlje-
ni s pregledom gasilnih aparatov, poleg 
tega pa se na Pošti srečamo z doplačilno 
znamko, ki bo letos v prodaji med 3. in 8. 
oktobrom. Namen sredstev, zbranih z do-
plačilno znamko, je financiranje dejavno-
sti gasilske mladine in operativnih dejav-
nosti. Del zbranega so deležni tudi mladi 
gasilci iz občine Šenčur, saj Gasilska zveza 
Kokra, ki združuje 12 gasilskih društev iz 
občin Jezersko, Preddvor in Šenčur, po-
memben del sredstev za izvedbo vsako-
letnega tabora gasilske mladine pridobi 
prav iz naslova doplačilne znamke. 
Poleg lepljenja plakatov in prirejanja 
dni odprtih vrat gasilci v mesecu okto-

bru pregledujejo delovanje hidrantnega 
omrežja, organizirajo prikaze gašenja in 
reševanja, obiščejo šole in vrtce ter učen-
ce opozarjajo na preventivno ravnanje 
in jim predstavijo delo prostovoljnih ga-
silcev. Gasilska zveza Kokra ob mesecu 
varstva pred požari za učence osnovnih 
šol že vrsto let razpisuje natečaj risanja 
likovnih del na temo požarne varnosti. 
Ker je odziv na natečaj vsako leto boljši 
(morda k temu pripomorejo tudi simbo-
lične nagrade za avtorje), bodo v Muzeju 
Občine Šenčur po zaključku letošnjega 
natečaja na ogled najboljša dela. Razsta-
va bo odprta med 8. in 27. novembrom. 
Tematika letošnjega meseca varstva 
pred požari je namenjena splošni po-
žarni varnosti v gospodinjstvih in 
problematiki ogljikovega monoksida. 
Tema je aktualna predvsem zaradi po-
gostih nesreč z ogljikovim monoksidom 
in ponavljajočih se požarov, ki pogosto 
nastajajo zaradi človekove malomar-

nosti in neznanja. V zvezi z ogljikovim 
monoksidom je dobro vedeti, da je bil 
leta 2013 sprejet Pravilnik o zahtevah za 
vgradnjo kurilnih naprav, ki med dru-
gim določa, da se mora v prostore s ku-
rilnimi napravami, odvisnimi od zraka 
v prostoru, namestiti senzorje ogljiko-
vega monoksida (CO) najkasneje do 1. 
januarja 2017. Komisija za preventivo 
pri Gasilski zvezi Slovenije je pripravila 
tri kratke filme, ki so objavljeni na sple-
tni strani Gasilske zveze Slovenije in 
družabnih omrežjih. Filmi obravnavajo 
problematiko CO za občane, problema-
tiko CO za gasilce in požarno problema-
tiko v gospodinjstvih.
V oktobru bodimo zato še nekoliko bolj 
pozorni na svoje vsakdanje ravnanje v 
zvezi s požarno varnostjo in morda po-
skusimo v svoj vsakdan vpeljati kako 
dobro prakso požarno-preventivne na-
rave. Za nasvet pa se lahko vedno obr-
nemo tudi na domače gasilce.

Oktober – mesec varstva pred požari
Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena splošni požarni 
varnosti v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega monoksida. 

SIMON ŠUBIC

Letošnje tekmovanje Gasilske zveze Kokra je septembra potekalo 
v Trbojah, na njem pa je v sedmih kategorijah sodelovalo 21 tek-
movalnih enot iz občin Jezersko in Šenčur, žal pa ni bilo nobene 
iz Preddvora. V kategoriji pionirjev je bila v vajah z vedrovko in 
razvrščanja najboljša ekipa PGD Trboje. Pri mladincih so suho 
vajo s hidrantom in vajo razvrščanja prav tako najbolje izpeljali 
Trbojci. V vaji z motorno brizgalno in razvrščanju so bile pri članih 
A in ter članicah B najboljše ekipe PGD Prebačevo - Hrastje, pri 
članicah A pa PGD Jezersko. V kategoriji starejši gasilci od 58 let 
naprej je zmagal PGD Trboje. Letošnje tekmovanje ni bilo izbirno 
za regijsko tekmovanje.

Gasilci tekmovali v Trbojah

Med članicami A so se najbolj izkazale gasilke z Jezerskega.

SIMON ŠUBIC, FOTO: F. ŠENK

Vaščani Olševka so se prvo oktobrsko nedeljo zbrali pred vaškim 
gasilskim domom, kjer je potekal kratek kulturni program, ki ga 
je pripravil domači cerkveni pevski zbor Sv. Mihael ob prevzemu 
novega vozila, sicer rabljene gasilske cisterne 16/25, znamke TAM. 
Pred blagoslovom je predsednik PGD Olševek Matej Osterman ra-
zložil, kaj nova pridobitev pomeni za samo društvo, nekaj besed 
pa je gasilcem in vaščanom namenil tudi podžupan Aleš Perič 
Močnik, ki je pohvalil PGD Olševek za aktivno delo in dodal, da je 
zato lahko vzor nekaterim drugim društvom. Sledila sta blagoslov 
vozila, ki ga je opravil Vinko Prestor, duhovni pomočnik v Šenčur-
ju, in skromna pogostitev. 

Olševski gasilci prevzeli cisterno
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BARBARA OSELJ, PETRA KRALJ

Mladina iz Trboj, pionirji Ožbej Naglič, Rok Draksler in Žiga 
Oselj (skupaj z mentorico Petro Kralj) smo že na občinskem 
tekmovanju GZ Kokra posegli na vrh, odlično smo se odrezali 
tudi na regijskem tekmovanju v Naklem. Še pred iztekom poči-
tnic so fantje že pridno začeli trenirati za državno tekmovanje, 
ki je bilo 17. septembra na smučišču Golte. 
Tam smo zaradi dobre izvedbe prve vaje (Vedrovke) smo dobi-
li še večji zagon. Nato smo se z vzpenjačo vzpeli na smučišče 
Golte. Malo pred začetkom našega starta je začelo deževati, 
vendar nas vreme ni zmotilo. Pogumno smo se v vetru, dežju 
in mrazu pognali po poti navzgor. Po prvem vzponu in opra-
vljeni prvi točki na progi smo na vreme praktično pozabili in 
prihiteli do druge točke – vezanja vozlov. Zaradi mraza in dežja 
so nam malce ponagajali prsti, potem pa smo spet zagrizli v 
hrib do zadnje točke (poznavanje kompasa), nato pa je sledil 
le še strm spust do cilja, kjer nas je bodrila druga mentorica 
Barbara Oselj. V cilj smo pritekli mokri do kosti. Prav hitro smo 
se odpravili v hotel, kjer smo se preoblekli, malce okrepčali in 
se vsi skupaj veselili uspeha, odličnega 6. mesta (v kategoriji 
pionirjev je tekmovalo 33 ekip).

Državno gasilsko  
tekmovanje mladine  
v orientaciji
Gasilsko tekmovanje mladine v orientaciji je 
bilo spet uspešno za PGD Trboje.

Uspešna ekipa pionirjev z mentoricama

Trener Marjan Fabjan in spremljevalca so v Šenčur prišli že 
močno upehani. 

FRANCI ERZIN

Trener juda Marjan Fabjan je potem, ko sta njegovi varovan-
ki Tina Trstenjak in Anamari Velenšek iz Ria prinesli zlato in 
bronasto medaljo, izpolnil obljubo in se iz Lopate pri Celju 
odpravil na štiridnevni pohod na Brezje. Pot ga je skupaj s 
prijateljem in varovancem 23. avgusta popoldne vodila tudi 
skozi Šenčur. Nanje sem naletel pri poliškem znamenju, kjer 
so bili skoraj brez moči. Pomagali smo jim in jih v Šenčurju 
sprejeli predstavniki TD Šenčur, DU Šenčur in Društva ljubite-
ljev vina Šenčur. Tu so želeli tudi prespati, vendar niso imeli 
kje, zato smo jih pospremili do Kokrice. Marjan Fabjan je bil 
nad Šenčurjem in okolico navdušen in bo še prišel med nas, 
a ne več peš.

Trener juda Fabjan v Šenčurju

Kolesarsko društvo Šenčur je 24. septembra z enotedenskim 
zamikom, ki ga je povzročilo slabo vreme, izpeljalo že 15. 
kolesarski dan. Kljub istočasnemu gasilskemu tekmovanju v 
Trbojah se ga je udeležilo precejšnje število kolesarskih nav-
dušencev. Ti so v organizirani koloni izpred Doma krajanov v 
Šenčurju krenili na 27-kilometrsko traso po vseh vaseh obči-
ne Šenčur. Po približno dveh urah so prikolesarili v cilj pred 
domom krajanov v Šenčurju, kjer so se okrepčali z brezplač-
no malico. 

Kolesarski dan
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SIMON ŠUBIC

Z jutrišnjo tekmo Lige Nova KBM v športni dvorani Šenčur 
s sezono začenja tudi članska ekipa KK Šenčur Gorenjska 
gradbena družba. Glede na lansko sezono je v ekipi prišlo 
do velikih sprememb, saj so ostali le štirje igralci, drugi so 
prišli na novo. Ekipa je bistveno pomlajena, v njej so tudi 
trije mladinci, česar so v klubu še posebej veseli, v ekipi pa 
sta tudi tuja igralca iz Srbije in ZDA. Trener članske ekipe je 
Ernest Novak. 
V dvanajstčlanski 1. ligi nastopajo vsi klubi, tudi Union 
Olimpija, tako da ljubitelji košarke lahko pričakujete zani-
mive obračune in dobre igre Šenčurjanov. Vabijo vas, da v 
čim večjem številu na tribunah podprete in navijate za šen-
čurske košarkarje. Tudi mlajše selekcije so sedaj že začele 
s tekmovanji. 
Vse zainteresirane vabijo v vpis v košarkarsko šolo Romana 
Horvata oziroma v klubske selekcije, razporedi treningov in 
tekem pa so objavljeni na spletni strani www.kksencur.si. 
Spremljajte jih tudi na FB strani, ki jo pridno ureja Gašper 
Bolhar - Gapi. 
Člani domače tekme igrajo ob petkih ob 19. uri, možne pa 
so spremembe terminov zaradi televizijskih prenosov. 
Do konca leta v Šenčur prihajajo: Hopsi Polzela (8. 10.), 
Helios Suns (23. 10. ob 17. uri), Tajfun (5. 11.), Union Olim-
pija (prestavljeno na 11. 11.), LTH Castings (26. 11.), Rogaška 
(10. 12.). 

Jutri v Šenčurju  
gostijo Hopse

Mladi šahisti, ki jih kraljevske igre v okviru šolskega krožka uči 
prizadevni mentor Roman Pintar, so zelo uspešno nastopali v ci-
klusu šahovskih turnirjev mladih Kranj 2015/16. Za OŠ Šenčur so 
v devetmesečnem ciklusu nastopali Lan Jeler, Urban Jeler in Lovro 
Klenovšek. Lan Jeler je bil skupno odličen drugi, ekipa OŠ Šenčur 
pa je osvojila 3. mesto med enajstimi šolami. 

Uspešni mladi šahisti
SIMON ŠUBIC

Članska ekipa NK Šenčur v letošnji sezoni nastopa v 3. sloven-
ski ligi in je trenutno v njenem vrhu, s čimer je presegla začetna 
pričakovanja. Zasedba je popolnoma nova in najmlajša v ligi, v 
prvi postavi igrajo trije nogometaši, ki so bili še lani mladinci. 
"Naša strategija je, da jedro ekipe temelji na domačih igralcih, 
kar se že pozna tudi pri večjem obisku navijačev," poudarja Luka 
Pintar, podpredsednik kluba in koordinator članske ekipe. Tek-
movalni cilj je sezono končati v sredini tretjeligaške lestvice, če 
pa se ponudi priložnost za kaj več, pa jo bodo skušali izkoristiti, 
dodaja Pintar. Člani domače tekme igrajo ob petkih ob 19. uri, 
prav danes zvečer pa gostijo vodilno Ilirijo. V klubu so ponosni, 
da pod vodstvom Narseja Mubija ponovno skrbijo za nogome-
tno vzgojo več kot 220 otrok v vseh starostnih selekcijah. "Velika 
želja ŠD Šenčur je, da v zasnovo nove ureditve športnega parka 
Šenčur uvrstijo tudi velikonogometno igrišče z umetno travo, na 
katerem bi lahko potekali treningi in tekme mlajših selekcij, saj 
je obstoječe travnato igrišče izredno obremenjeno, kar povzroča 
tudi velike stroške za vzdrževanje travnate površine," je še dejal 
Luka Pintar in se zahvalil občini, ker skrbi, da so pogoji za igra-
nje nogometa dobri. 

Pomlajena zasedba presegla  
pričakovanja

VILMA STANOVNIK

Konec julija je Kolesarsko društvo Šenčur organiziralo tradicional-
no, že 18. Veliko nagrado Šenčurja, ki bi jo morali pripraviti 27. 
aprila, a je izvedbo dirke preprečil sneg. Kriterijska dirka je na uli-
ce Šenčurja spet privabila veliko ljubiteljev kolesarstva. V članski 
konkurenci je slavil Ino Aldo Ilešič, Ptujčan, ki vozi za ameriško 
moštvo Astellas. Med mlajšimi mladinci je zmagal Martin Colnar 
(Adria Mobil), med starejšimi mladinci Tadej Pogačar (Radenska 
AS), v ženski konkurenci pa Špela Kern (BTC City Ljubljana). »Ude-
ležba na dirki je bila vrhunska, saj so prišli Luka Mezgec, Aldo Ino 
Ilešič, Jan Tratnik in nekateri tuji kolesarji iz ekip, ki so se odloči-
le, da pridejo tudi na kranjsko dirko,« je po tekmovanju povedal 
predsednik KD Šenčur Tomaž Poljanec in dodal, da se v društvu še 
niso dokončno odločili, kdaj bo VN Šenčurja drugo leto, saj je tudi 
julijski termin zanjo zelo primeren.

Kolesarski kriterij Ptujčanu
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MATEJ PILAR

Mont Blanc ne velja za teh-
nično preveč zahtevnega, 
zato pa zahteva dobro fizično 
pripravljenost in tudi nekaj 
aklimatizacije. Dobra pred-
priprava in nekaj pomemb-
nih nasvetov izkušenega 
vodiča Žige Štera iz podjetja 
Vertigo so nas napolnili z 
dodatno samozavestjo in po-
gumom. Najpomembnejša 
stvar, ki smo jo upoštevali, pa 
je bilo dobro spremljanje vre-
menskih pogojev in pripra-
vljenost na takojšnji odhod v 
primeru dobrega vremena.
Tako se vsi štirje 22. septem-
bra odpravimo z avtom do 
mesta Les Housches, le nekaj 
kilometrov iz Chamonixa. 
Naslednje jutro se z gondolo 
že vzpenjamo do zobate že-
leznice. Ker vlakec, ki naj bi 
nas pripeljal do najvišje po-
staje Nid d Aigle (2386 m), ni 
več deloval, smo morali pot 
nadaljevati peš. 23. septem-
bra tako premagamo kar ne-
kaj višincev in se ustalimo v 
koči Refuge du Goûter na 3815 
metrih, kjer prenočimo. Pot 
vsekakor ni enostavna – do 
koče Tete Rousse (3100 m) je 
načeloma kopna tura, brez 
posebnosti, nad Tete Rousse 
prečiš strm žleb, čez katere-
ga konstantno leti kamenje, 
nato sledi delno zavarovana 

plezalna pot po skalnem re-
bru do koče Gouter (3815 m). 
Naslednji dan smo v zgo-
dnjih jutranjih urah v na-
vezi že na poti proti vrhu, 
ki ga osvojimo okrog 9. ure. 
Nad kočo Gouter sledi večen 
sneg, do bivaka Vallot (4360) 
tudi ozek in oster greben 
Bosses do vršnega grebena, 
ki se nato raztegne v vrh. Ob 
upoštevanju višine, vreme-
na in nizkih temperatur je 
ta del poti precej zahteven. 
Na poti srečujemo tudi po-
hodnike, ki zaradi višinskih 
težav predčasno obračajo. Na 
vrhu doživimo občutek sreče 

in ponosa in se zaradi mra-
za hitro odločimo za vrnitev 
proti Gouteru, kjer se vsi vi-
dno utrujeni soočamo s po-
manjkanjem energije. Vsee-
no se odločimo za vrnitev v 
dolino, ki pa je precej dolga 

– ob upoštevanju, da bomo 
zamudili zadnjo gondolo, se 
odločimo, da se spustimo peš 
povsem do Les Houchesa in 
se vrnemo v naš hotel okrog 
8. ure zvečer. Vsekakor lepa 
in neprecenljiva izkušnja! 

Šenčurjani na Mont Blancu
V septembru se štirje prijatelji Jure Cuderman, Blaž Ajdovec, Roman Perdan  
in Matej Pilar odločimo, da poskušamo osvojiti najvišji vrh Alp Mont Blanc.

Na "strehi Evrope" so Jure, Blaž, Roman in Matej razvili tudi šenčursko zastavo. 

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

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

DISKONTNAPRODAJASADJAINZELENJAVE,d.o.o.Šenčur
SLO - 4208 Šen čur, Kranj ska c. 1, tel.: 04/25 11 259

faks: 04/25 15 541, GSM: 041/ 331 881
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Nagrade: 3-krat priročnik HRANA KOT ZDRAVILO – 140 živil za boljše zdravje

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 24. oktobra 2016, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

                        + poštnina

45
EUR

Najpopolnejša diskografija
ANSAMBLA BRATOV AVSENIK

Večletno 
delo Založbe 
Avsenik in 
avtorja Aleksija 
Jercoga 
ter drugih 
sodelavcev. 
Neprecenljiv 
vir 
podatkov za 
strokovnjake 
in vse 
ljubitelje 
Avsenikove 
glasbe!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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sudoku_TEZJI_16_jurij_03
NALOGA

8 1 4 2
1 8 3

9 7 4 5
7 5 1 4

7
4 8 9 6

2 7 8 3
2 4

7 8 3 9

sudoku_TEZJI_16_jurij_03

REŠITEV

8 5 6 1 3 9 4 7 2
2 4 1 8 7 6 3 9 5
9 7 3 4 2 5 8 6 1
3 2 7 6 9 8 5 1 4
6 1 5 7 4 2 9 3 8
4 8 9 3 5 1 6 2 7
5 9 4 2 6 7 1 8 3
1 3 2 9 8 4 7 5 6
7 6 8 5 1 3 2 4 9

sudoku_LAZJI_16_jurij_03
NALOGA

5 7 8 2 9
8 5 3 4

3 5
6 1 5 3

9 6 8
3 9 8 2

6 8
2 6 9 7

4 9 2 7 6

sudoku_LAZJI_16_jurij_03

REŠITEV

5 7 1 8 4 2 6 9 3
9 6 8 5 1 3 4 7 2
3 2 4 7 9 6 8 1 5
7 8 6 1 2 5 3 4 9
2 9 5 3 6 4 1 8 7
4 1 3 9 7 8 2 5 6
6 3 7 4 5 1 9 2 8
1 5 2 6 8 9 7 3 4
8 4 9 2 3 7 5 6 1

Sudoku 
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se 
ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravila P. F.                      

ANKETA

Kako se pa pri vas reče?
SAMO LESJAK, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Stara hišna imena so odraz zgodovine določene 
rodbine, domačije ali kraja, ki pa z opuščanjem 
kmetij v vaseh iz vsakdanjega govora počasi iz-
ginjajo. Da bi preprečili njihovo izginotje, je bil 
opravljen njihov podroben strokoven pregled tudi 
v naseljih občine Šenčur. Knjižice s hišnimi imeni 
za vse vasi lahko še vedno dobite na občini Šenčur.

Franc Kern, Srednja vas: "Stara hišna 
imena so del naše žive kulturne dedišči-
ne, tako etnološke kot jezikovne. So od-
raz zgodovine določenega kraja, z njimi 
pa se ohranja tudi narečni govor ter ne 
nazadnje tudi ponos in pripadnost ljudi 
določenemu kraju. Zato je nadvse po-
membno ohraniti prepoznavnost doma-
čij tudi po njihovih starih hišnih imenih, 
da bodo tudi naši zanamci vedeli, kdo 
smo in od kod prihajamo."

Martin Remic, Šenčur: "Naše staro do-
mačijsko ime je Pr' Polovc, saj je nekdaj 
veljajo, da hiša stoji točno na sredi ce-
lotnega Šenčurja, prav na polovici vasi. 
Vsekakor stara hišna imena krepijo lo-
kalno identiteto prebivalcev, posledično 
pa tudi izboljšujejo kakovost življenja na 
podeželju."

Marjan Markun, Šenčur: "Stara hišna 
imena so pomembna vez z življenjem 
in delom naših prednikov ter z raznovr-
stnimi poklici, ki so jih opravljali. Tako je 
bil moj praded sicer kolar, opravljal pa 
je tudi kovaška dela, zato se je doma-
čije kmalu prijelo ime Pr' Kovač. Po tem 
imenu je poznana od leta 1886 pa vse do 
danes."

Silvester Vidmar, Šenčur: "Zdi se mi 
pozitivno, da so domačije opremili s plo-
ščicami z izpisanimi starimi hišnimi ime-
ni, saj s tem skrbijo za to, da ne zamrejo 
imena domačij, predvsem pa ljudi, ki na 
njih živijo. Pomembna pa je tudi obnova 
starejših domačij v tradicionalnem, rusti-
kalnem slogu, ki še ohranja njihov duh 
pristnosti."

Blaž Markun, Srednja vas: "Vsaka izmed 
domačij ima za seboj svojo zgodbo in prav 
je, da se le-te ohranjajo iz roda v rod. Prav 
v naši bližini je domačija Pr' Mejač, ki je 
nekdaj razmejevala Srednjo vas in Šen-
čur. Tudi zato je treba pozdraviti tovrstne 
projekte obujanja starih hišnih imen."

Tradicionalno mini tržnico bo Krajevna skupnost Šenčur - Srednja vas le-
tos organizirala še dvakrat, in sicer 15. oktobra in v božično-novoletnem 
času, medtem ko je novembra najverjetneje ne bo, je povedal predse-
dnik sveta KS Šenčur - Srednja vas Miro Peternel in napovedal, da bodo s 
tržnico nadaljevali tudi v prihodnjem letu. "Želimo si čim večje udeležbe 
mini tržnice, tako s strani razstavljavcev kot obiskovalcev," je še povedal 
Peternel. Na stojnicah sicer lahko kupite različne kmetijske pridelke in 
izdelke pa tudi izdelke domače obrti.

Mini tržnica oktobra in decembra
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NOVO! SALON PARKETA IN TALNIH OBLOG  
Poslovna cona A18, Šenčur, T: 041/705-234

Delovni čas: pon.–pet. od 8. do 18. ure, ostalo po dogovoru

parket, brušenje in lakiranje, oljenje, vinyl,  
zunanje terase, laminati, tekstil, guma, merjenje vlage v estrihu, izsuševanje prostorov.

NA PARKET 30 LET GARANCIJE    

obvešča, da bo vse sobote in zadnji  
teden v oktobru 2016 imela maloprodajo 

TUDI V ŠENČURJU NA POKOPALIŠČU  
(parkirišče ob Gasilski cesti).

Nudimo vam:
     urejanje grobov,       

       rastline za zasaditev grobov (mačehe, resa, trajnice …),
      rezano cvetje,
      aranžmaje.

 

Delovni čas: PON–PET: 8.–17. ure, SOB: 7.–13. ure
Vrtnarija Čebulj, Tatjana Čebulj, s.p, Voklo 85a, 4208 Šenčur

Naročila za aranžmaje  
sprejemamo na  
041 731 050.


