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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 nica pri lo ge Danica Zavrl Žlebir, fo to gra fi ja 
Go renj ski glas. Oglas no tr že nje Janez Čimžar, 
041/704-857. Oblikovanje: Matjaž Švab. Pri pra-
va za tisk Go renj ski glas, d. o. o., tisk: Ti skar na 
Lit te ra pic ta, d. o. o.. Ju ri šte vil ka 3 je pri lo-
ga 81. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, 9. oktobra 
2015, 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: ministrica Maja Makovec Brenčič   
v Šenčurju, foto: Gorazd Kavčič

DANICA ZAVRL ŽLEBIR,  
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Prvošolce, ki so 1. septembra prvič pre-
stopili šolski prag v Šenčurju, Voklem 
in na Olševku, je v domu krajanov v 
Šenčurju obiskala ministrica za izo-
braževanje, znanost in šport Maja Ma-
kovec Brenčič. 
Generacija prvošolcev je letos še po-
sebno velika, šteje 93 otrok, kar je bil 
po besedah ministrice tudi razlog, da 
je na prvi šolski dan obiskala prav 
Šenčur. Drugi razlog pa so novice o do-
brem delu te šole, ki si jo je ministrica 
po sprejemu prvošolcev v kulturnem 
domu tudi ogledala v spremstvu rav-
nateljice Majde Vehovec in župana 

Ci rila Kozjeka. Oba sta na prireditvi 
nagovorila skoraj stotnijo šenčurskih 
prvošolcev, prav tako ministrica, ki 
jim je zaželela dobrodošlico na dan, 
ko z velikim vznemirjenjem začenjajo 
novo življenjsko obdobje. »Prvi šolski 
dan je vedno poseben. Naj bo to vaš 
dan, ki naj vam ostane v lepem spo-
minu. Vsem želim, da v šoli z veliko 
radovednostjo iščete nova znanja,« je 
ministrica sporočila otrokom na pra-
gu devetletke in nagovorila tudi nji-
hove starše in učitelje. V Osnovno šolo 
Šenčur je letos vpisanih 776 otrok, po-
leg matične otroci obiskujejo še podru-
žnice na Olševku (od 1. do 5. razreda), v 
Voklem (1., 2. in 3. razred) in v Trbojah 
(4. in 5. razred). 

Ministrica med prvošolci
Na prvi šolski dan, 1. septembra, je šenčurske 
prvošolce obiskala ministrica za šolstvo Maja  
Makovec Brenčič.

Ministrica Maja Makovec Brenčič je z zanimanjem prisluhnila šenčurskim šolarjem. 

Kulturno društvo Utrip in Občina Šenčur vabita v nedeljo, 11. oktobra, ob 11.30 na po-
stavitev in blagoslov skulpture sv. Juria, ki je farni zavetnik in tudi simbol občine. Kip, 
ki ga je izdelal domači kamnosek Jure Luskovec, bo stal na otočku sredi krožišča Šen-
čur - Voklo. Izdelavo okoli 50 tisočakov vredne skulpture in njegovo postavitev je omo-
gočilo več donatorjev, katerih imena bodo objavili v naslednji številki Juria. V nedeljo 
bo skulpturo blagoslovil pater Peter Lavrih, ki je lani dal pobudo za njeno postavitev. 
Župan Ciril Kozjek poudarja, da s tem dogodkom zaključujejo dogajanja ob letošnji 
dvajsetletnici samostojne občine.

V krožišču bo skulptura sv. Jurija

IZ VSEBINE

 

Naslednja številka občinskega glasila Juri bo 
izšla spet v petek, 18. decembra. Rok za od-
dajo prispevkov je 10. december, obseg pa 
največ 2500 znakov s presledki. Prispevke 
pošiljajte na naslov obcina@sencur.si.
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• V teh dneh boste v največje krožišče 
v občini postavili skulpturo sv. Jurija. 
Od kod ta zamisel?
"Ko smo bili lani v Izraelu, je pater Peter 
Lavrih dal pobudo, da bi se spodobilo, 
da bi občina Šenčur v središču imela 
skulpturo svojega farnega zavetnika in 
občinski simbol sv. Jurija. Zavezal sem 
se, da bom v primeru, da bom izvoljen 
za župana, z donatorskimi sredstvi po-
skušal skulpturo postaviti. To obljubo 
zdaj izpolnjujem. Letos spomladi smo 
se dogovorili o velikosti in predračunski 
vrednosti skulpture ter o domačem iz-
vajalcu. Izdelal ga je kamnosek Jure Lu-
skovec in v teh dneh se že postavlja. Še 
prej je bilo treba zgraditi temelj, ki nam 
ga je donatorsko postavila Gorenjska 
gradbena družba. Naj se ob tej priložno-
sti direktorju Branku Žiberni zahvalim 
za donacijo, Direkciji RS za infrastruk-
turo pa, da je odobrila zaporo državne 
ceste. Skulpturo postavljamo skupaj s 
kulturnim društvom Utrip in donator-
ska sredstva prihajajo na njihov račun. 
Na žegnansko nedeljo, 11. oktobra, pa bo 
posvetitev skulpture, ki jo bo opravil po-
budnik pater Lavrih."
• Kolikšen kip bo torej stal sredi glav-
nega krožišča?
"Skulptura je težka deset ton, visoka sko-
raj tri metre, njena okvirna cena pa je 
več kot 50 tisoč evrov. Zanjo smo zbrali 
denar več kot dvajsetih donatorjev. Do-
nacije pa bomo zbirali tudi po posveti-
tvi, vse do zaključka celotne investicije: 
kdor še želi biti donator, je dobrodošel, 
oglasi naj se pri meni. Donatorje bomo 
objavili in se jim zahvalili v naslednji 

številki Jurija. Naj še povem, da je posta-
vitev skulpture sv. Jurija še zadnje deja-
nje dvajsetletnice samostojne občine, ki 
smo jo praznovali spomladi." 
• V jubilejnem letu občine ste končali 
tudi več investicij, pred nedavnim ste 
predali v uporabo infrastrukturo na 
Visokem, kajne?
"Vsako leto prireja KS Visoko - Milje kra-
jevni praznik s slavnostno akademijo, ki 
jo pripravlja zelo močno Kulturno dru-
štvo Valentin Kokalj in vsako leto tudi 
povsem napolni dvorano. Letos je bila še 
posebno praznična priložnost, ko smo 
predali namenu celotno zgrajeno infra-
strukturo, in sicer kanalizacijo ter ploč-
nik med Visokim in Hotemažami. In-
vesticija, ki je zajela celotno obnovo teh 
krajev, je končana z vsemi uporabnimi 
dovoljenji. Na Visokem pa nas čaka še 
energetska sanacija kulturnega doma, 
vrtca in gasilskega doma, o čemer smo 
ravno prejšnji teden podpisali pogod-
bo. Krajevno praznovanje bo s tem lepo 
zaokroženo. Dodali bomo tudi otroška 
igrala za oddelek vrtca Janček. Trak smo 
na dan odprtja prerezali predsednica 
KS Staša Pavlič, predstavnik Gorenjske 
gradbene družbe Iztok Tonejec in jaz, 
pridobitev pa je blagoslovil šenčurski 
dekan Urban Kokalj. Sledilo je prijetno 
druženje. Ob odprtju je bila prisotna tudi 
ravnateljica OŠ Šenčur Majda Vehovec."
• Je končana tudi že investicija na Ol-
ševku?
"Olševek letos ne bo končan. Naleteli 
smo na težave pri končanju ceste. Kana-
lizacija in vsa infrastruktura je že dogra-
jena, žal pa ne pločnik mimo kmetije Ke-
pic. Želimo graditi na svojem zemljišču, 
a lastnik nam gradnjo pogojuje s pogoji, 

ki za občino niso sprejemljivi. Mi ome-
njene kmetije ne želimo omejevati pri 
kmetovanju, celo želimo izboljšati njeno 
varnost, ki je doslej ni bilo. Lastnik se 
trenutno s tem ne strinja. Občina s tem 
ni zaprla vrat, pogovori se nadaljujejo in 
dogovor želimo doseči na miren način 
brez stroškov na eni ali drugi strani. Za 
letos smo torej dela na Olševku končali, v 
prihodnjem letu bomo nadaljevali z ne-
katerimi stranskimi odseki sekundarne 
kanalizacije. Ljudje se sicer že lahko pri-
ključujejo na kanalizacijo in imamo tudi 
vsa uporabna dovoljenja."
• Ali to pomeni, da je projekt Gorki v 
vaši občini končan?
"Projekt Gorki smo končali, nekaj zah-
tevkov do države je še odprtih, vendar 
upam, da bodo do konca leta poplačani. 
To je namreč del našega proračuna, ki 
ga želimo realizirati do konca leta."
• Ena od novosti v središču Šenčurja 
je tržnica. Kako jo ocenjujete?
"Zadnjo soboto septembra je bila že dru-
ga tržnica v Šenčurju, ki jo skupaj orga-
nizirata KS in Turistično društvo Šenčur. 
Poleg ponudbe na stojnicah TD praži 
krompir, kar je naša posebnost. Še tretja 
tržnica bo konec oktobra. S tem želimo 
nadaljevati, saj bi radi, da podjetniki in 
kmetje ponujajo svoje izdelke in pridelke 
v domači občini in jih uspešno plasirajo 
v prodajo, saj je ta sicer vse bolj otežena. 
Želimo užiti zdravo hrano, ki je je v obči-
ni dovolj, in želimo biti tudi samooskrb-
ni, pri tem pa je tržnica zelo dobrodošla. 
Vesel sem, da se domači odzivajo, treba 
pa ji je dati priložnost, da se stvar „pri-
me“. Največjo zaslugo za uvedbo tržnice 
ima KS Šenčur Srednja vas, njen predse-
dnik je zelo zagnan in pripravljen žrtvo-

CIRIL KOZJEK, ŽUPAN OBČINE ŠENČUR

Sv. Jurij  
zaokrožuje 
dvajsetletnico 
občine
Župan Ciril Kozjek o 
postavitvi skulpture 
sv. Jurija v krožišču 
in o drugih aktualnih 
razmerah v občini Šenčur



vati veliko svojega prostega časa v skupno 
dobro."
• Kaj je v občini še novega?
"Končani so razpisi za oddajo športnih in 
kulturnih dvoran. Urniki so na voljo na 
spletni strani občine, nazorno je prika-
zana zasedenost posameznih dvoran in 
ceniki. Stran je prenovljena in je mogoče 
pridobiti tudi vse druge pomembne in-
formacije. Pozvali smo tudi predsednike 
krajevnih in vaških skupnosti, da pripra-
vijo svoje predloge za osnutek proraču-
na 2016. Dobili smo jih in na osnovi tega 
bomo pripravili osnutek proračuna in se 
sestali s predsedniki KS in VS, da vidijo, 
kaj od njihovih želja smo vključili v ob-
činski proračun. To je nekaj novega, da se 
skupaj odločimo za razvoj vseh delov ob-
čine. Proračun želimo v prvem in drugem 
branju sprejeti še letos. Kakšen natančno 
bo, še ne vemo, ker od države še nimamo 
izhodišč."
• Ste letos poleg kohezijskih sredstev za 
projekt Gorki črpali še kaka druga nepo-
vratna sredstva?
"Gorki je največji projekt, kjer smo bili 
udeleženi pri črpanju evropskih kohezij-
skih sredstev. Evropska sredstva smo čr-
pali tudi za postavitev igral (projekt Lea-
der), drugih pa v tem letu nismo koristili. 
Pač pa imamo odprte opcije za naprej, in 
sicer na medgeneracijskem področju. Ra-
čunamo namreč, da se bo prihodnje leto 
začelo fazno graditi Blagnečo hišo, njena 
vsebina pa bi bila namenjena tako kulturi 
kot medgeneracijskemu centru. Blagneča 
hiša je zaščitena kot kulturni spomenik 
lokalnega pomena in ker ni državnega po-
mena, je težko dobiti zanjo državna sred-
stva. Kljub vsemu si zelo prizadevamo za 
pridobitev sofinancerskih sredstev."
• Severni del občine je sedaj komunalno 
in tudi drugače infrastrukturno urejen. 
Kdaj boste enako uredili južni del obči-
ne?
"Glede na to, da gre za velik finančni zalo-
gaj, si želimo, da bi tudi za ta del občine 
pridobili sofinancerska sredstva. Gre za ve-
lik projekt, zelo velika postavka je že čistil-
na naprava v Trbojah. Naj povem, da smo 
se z Občino Medvode dogovorili, da so nam 
omogočili služnost, kajti del dostopne poti 
poteka po katastrski občini Medvode. Z žu-
apnom sva se o tem dogovorila, česar smo 
zelo veseli, saj je bila služnost eden od po-
gojev za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Začeti je namreč treba s čistilno napravo. 
Nato pa Trbojam in vasem naprej omogo-
čiti, da se priključijo na kanalizacijo. Pro-
jekti so pripravljeni, zdaj moramo najprej 
pridobiti sofinancerski denar."
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Zadnji soboti v avgustu sta bili avgusta in septembra namenjeni krajevni tržnici v 
središču Šenčurja. Na prvi je bilo dvanajst, na drugi devet stojnic z domačimi izdelki 
in pridelki šenčurskih in okoliških kmetij. »Že več let smo želeli dogajanje v Šenčur-
ju popestriti in na stojnicah domačim in obiskovalcem ponuditi, kar se v tem kraju 
prideluje in predeluje. Ne stojnicah lahko domači ponudniki na tržni dan kaj prodajo 
ali pa se dogovorijo za kasnejšo kupčijo, poleg tega pa gre tudi za dogajanje in dru-
ženje,« je povedal predsednik Krajevne skupnosti Šenčur Miro Peternel. Tudi sep-
tembrska tržnica je ves dan privabljala obiskovalce, pritegnil pa jih je tudi vonj pra-
ženega krompirja, ki so ga septembra pripravljali člani Turističnega društva Šenčur. 
Naslednja tržnica bo na parkirišču pred krajevnim domom zadnjo soboto oktobra.

Tržnica zadnjo soboto v mesecu

Klub mladih Šenčur je letošnje leto zamenjal vodstvo. Vajeti smo prevzeli člani mlaj-
še generacije. Nadaljevali smo z že uveljavljeno dobrodelno akcijo Pokloni zvezek, s 
katero nam je uspelo zbrati več kot tisoč zvezkov in drugih šolskih potrebščin, ki smo 
jih podarili Osnovni šoli Šenčur. Ob zaključku akcije pa smo na šenčurski mini tržnici 
vsem, ki so na kakršen koli način pomagali, v zahvalo pekli palačinke. Dejavni smo 
bili vse leto in se uspešno spoprijeli tudi z drugimi dogodki. Poleti smo vsako sredo 
igrali odbojko na mivki, ob koncih tedna pa obiskovali okoliške hribe. Manjkalo pa 
ni niti adrenalina, saj smo odšli na paintball in vožnjo z gokardi. Spoznavni piknik 
smo organizirali ob Kokri, kar se je v vročih dneh zelo prileglo. Posebno smo pono-
sni na 50-metrsko vodno drčo, ki je privabila ogromno obiskovalcev vseh generacij. 
Za pomoč pri izvedbi se zahvaljujemo PGD Srednja vas in PGD Hotemaže ter lastniku 
zemljišča, ki je odstopil travnik in vsem omogočil prijetno nedeljsko popoldne. Bližajo 
pa se že hladnejši dnevi, ki so primernejši tudi za kulturne dogodke in različne zimske 
radosti, ki jih načrtujemo v prihodnje. Poudarili bi, da je Klub mladih Šenčur društvo, 
namenjeno mladim iz celotne občine, od katerih si želimo čim več pobud in idej, ki 
jih bomo z veseljem uresničili. Vse o prihajajočih dogodkih si lahko ogledate na naši 
Facebook strani Klub mladih Šenčur. 

Zbrali več kot tisoč zvezkov

KS Šenčur Srednja vas prosi vse krajane, da žive meje, ki motijo pri vključevanju na 
cesto, porežejo do zakonsko določene višine. Na to opozarja tudi Medobčinski inšpek-
torat Kranj, ki nadzoruje oviranje preglednosti cest in gojenja previsoke ali preširoke 
vegetacije. Posevki tik ob cestišču, višji od 75 centimetrov, zmanjšujejo preglednost in 
vidljivost na cestišču. Tudi inšpektorji opozarjajo občane, da nevarne zasaditve v oko-
lici cest in poti obrežejo. Globa za nespoštovanje teh določil zakona o cestah znaša od 
500 do 1000 evrov. V primeru prometne nesreče, ki bi nastala zaradi razraščene vege-
tacije kot ovire na ali ob cesti, pa je lastnik zemljišča, s katerega raste vegetacija, tudi 
odškodninsko odgovoren. Krajevna skupnost še opozarja, da veliko lastnikov zemljišč 
meteorno vodo spušča na javne površine in naj to uredijo. Sicer pa naj krajani pošiljajo 
svoje pripombe o tem, kar jih v kraju moti (sprejemajo tudi pohvale), ter pobude in 
nasvete, v KS pa se bodo skupaj z občino potrudili, da bodo ugodili željam. 

Obrežite previsoke žive meje

Sporočanje napak pri delovanju  
javne razsvetljave 

Vse napake pri delovanju javne razsvetljave lahko med delovnim časom občin-
ske uprave sporočite na telefonsko številko 25 19 100 oziroma kadarkoli na elek-
tronski naslov obcina@sencur.si.
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Župan Ciril Kozjek je svetnike seznanil, da je Osnovna šola 
Šenčur z lastnimi sredstvi poleg zunanjega igrišča zgradila na-
prave za fitnes, ki so na voljo tudi zunanjim uporabnikom. Ob 
čiščenju lagune v Vogljah pa občina ugotavlja še veliko nareše-
nih zemljiškoknjižnih vprašanj. Meteorna voda je speljana na 
dve parceli v gozdu. Ko so ju želeli očistiti, sta se oglasila las
tnika, s katerima se je občina dogovarjala o odkupu zemljišč. 
Tatjana Perčič je opozorila na posipanje peska in prsti s stran-
skih ulic na Olševku, kar se nabira v jaških, ki so ob nalivih 
prepolni. Dobila je odgovor, da je treba na stranskih cestah 
na Olševku zgraditi še sekundarni kanal fekalne kanalizacije, 
in takrat bo dokončno urejeno tudi odvodnjavanje. Sebastian 
Mohar je govoril o neurejenem odvodnjavanju v Sajovčevem 
naselju v Šenčurju. Aleš Puhar odgovarja, da osnovna napaka 
izvira še iz obdobja pred ustanovitvijo Občine Šenčur, ker je 
investitor (Stanovanjska zadruga) zgradil mešan sistem me-
teorne in fekalne kanalizacije, čeprav bi moral biti ta ločen. 
Ponovno je bilo poudarjeno, da zakonodaja nalaga lastnikom 
objektov, da poskrbijo za odvajanje meteorne vode s streh in 
dvorišč, vendar ne na javne površine ali v javno kanalizaci-
jo. Sicer pa je v zvezi s tem problemom občina že v letu 2013 
sprejela več sklepov. Vanja Umnik je opozorila na nevaren 
del ceste v Trbojah, kjer je zaradi slabe preglednosti nevarno 
prečkanje zlasti za otroke. Dobila je odgovor, naj krajani na 
občino naslovijo pisno pobude, na podlagi katere bo občinska 
uprava skupaj s policijo in člani SPV preverila stanje na tere-
nu in ustrezno ukrepala. Valerija Grašiča je zanimalo ureja-

nje prehoda za pešce in postavitve luči v Žerjavki. Občinska 
uprava je na tem mestu po predhodnem ogledu že uredila 
prehod za pešce. Ker je predvidena gradnja kanalizacije tudi 
v južnem delu občine, bodo takrat poskrbeli za javno razsve-
tljavo. Vida Tičar Rebolj je vprašala o nasutju ceste v Vogljah 
proti letališču za avtocesto. Odgovorili so ji, da postopek še 
traja, medtem ko je del ceste, ki se nadaljuje v občino Cerklje, 
že urejen, ker je bil dosežen konsenz s sosednjo občino. Simo-
na Kuharja je zanimalo, kako je z opremljanjem s tablicami 
s starimi hišnimi imeni. To poimenovanje poteka, odgovarja 
župan. Valerij Grašič je tudi vprašal, kako se občina pripra-
vlja na morebitni prihod beguncev, kar ga je zanimalo zlasti 
z vidika varnosti. Župan Ciril Kozjek je pojasnil, da je država 
občine pozvala, naj jo obvestijo, koliko kapacitet ima občina 
za ta namen. Takih zmogljivosti občina Šenčur nima. Če bodo 
begunci prišli, ljudi v stiski pač ne bodo odslovili. Za varnostni 
vidik pa pri ilegalnih prihodih poskrbijo za to pristojni organi. 
Andrejo Pintar je znova zanimala postavitev klopi pri pokopa-
lišču. Občina bo pobudo proučila, zaveda pa se tako pozitivnih 
kot negativnih plati. Če bodo klopi dobrodošle zaradi počitka 
starejšim občanom, pa se bojijo, da bodo zlasti v nočnem času 
tarča vandalov. Opozorila je tudi na parcelo na Mlakarjevi, kjer 
je bila podrta Ukova lesena hiša in se ljudje zgražajo nad zane-
marjenostjo. Se da kaj vplivati na lastnika, da to uredi? Mira 
Kozelja pa je zanimalo, kako dolgo bo še zaprt (in s semaforjem 
urejen) del cestišča na Miljah, kjer podrta lesena hiša ovira 
promet na cesti. V zvezi s tem teče več postopkov, med dru-
gim lastnik z odločbo spomeniškega varstva zaščitene hiše 
čaka na dovoljenje za rušitev. 

Pobude in vprašanja svetnikov

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Septembrska seja občinskega sveta je potekala v znamenju prostorskih aktov. Po drugi 
obravnavi so sprejeli spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem načrtu za območje 
poslovne cone, ki lastniku enega tamkajšnjih objektov dovoljuje, da na svojem zemlji
šču umesti kliniko za splošno in plastično kirurgijo ter servisne dejavnosti. V drugem bra
nju so občinski svetniki potrdili tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) 'stanovanjska hiša Konc'. Potekala pa je tudi prva obravnava predlaganega odlo
ka o OPPN za območje urejanja na južnem delu Šenčurja ob cesti Kranj–Brnik, severno 
od poslovne cone in južno od stanovanjskega naselja. Tam bi na 3,5 hektarih površin 
zgradili poslovni objekt in stanovanjsko naselje. V drugi obravnavi je občinski svet sprejel 
odlok o kategorizaciji občinskih cest in spremenjeni pravilnik o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Šenčur. Poleg drugega so 
imenovali tudi koordinatorko za enake možnosti žensk in moških v občini, in sicer Matejo 
Šter. Sprejeli pa so tudi odločitev o tem, da se Občina Šenčur pridruži pobudi za odpis 
dolgov socialno ogroženim.

V znamenju prostorskih dokumentov Razpis  
za pospeševnanje 

kmetijstva
V skladu s Pravilnikom o dodelitvi po
moči za ohranjanje in spodbujanje  ra
zvoja kmetijstva, gozdarstva in pode
želja v Občini Šenčur za programsko 
obdobje 2015–2020 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 47/2015) razpisu
je Občina Šenčur

Javni razpis za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 
Občini Šenčur za leto 2015.

Vloge s predpisano dokumentacijo se 
zbirajo do 22. 10. 2015.
 
Razpisna dokumentacija je na voljo na 
sedežu Občine Šenčur, Kranjska cesta 
11, Šenčur in na spletni strani Občine 
Šenčur: www.sencur.si. 

Župan 
Ciril Kozjek

Informacije o dogodkih
Vse organizacije, krajevne in vaške skupnosti, klube, društva in posameznike prosimo, 
da nam na enaslov obcina@sencur.si posredujejo podatke o dogodkih, ki jih namera
vajo izvesti na območju Občine Šenčur. Napovednik dogodkov bo pripomogel k večji 
obveščenosti občanov in širše javnosti, na ogled pa bo na spletni strani www.sencur.si.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

»Gradnja kanalizacijskega omrežja v 
okviru projekta Gorki je končana, za-
dnja dela smo izvajali na Olševku. Kon-
čali smo v pogodbenem roku, podali 
ustrezne zahtevke do države za povra-
čilo sredstev, pridobili vsa uporabna do-
voljenja, poteka priključevanje objektov 
na javno kanalizacijo. Na novo je na ka-
nalizacijo priključenih 595 objektov,« o 
največji investiciji v občini Šenčur pove 
Aleš Puhar.
»V tem sklopu smo gradili tudi sekun-
darno omrežje, sofinancirano s str u
kturnimi sredstvi. Na novo smo zgra-
dili tudi vso preostalo komunalno 
infrastrukturo, tako tisto v pristojnosti 
občine kot infrastrukturo drugih lastni-
kov ali upravljavcev, denimo plinovo-
dno in optično omrežje, v prihodnjih le-
tih pa bo tudi Elektro izvajal kabliranje 
v zemljo in tako bodo končno odstranje-
ni električni drogovi po vaseh. Občina je 
uredila odvodnjavanje meteorne kana-
lizacije na javnih cestah, dogradili smo 
manjkajoče pločnike in uredili javno 
razsvetljavo po naseljih. Obnovili smo 
skupaj z upravljavcem tudi vodovodno 
omrežje in opravili rekonstrukcijo vseh 

lokalnih cest na območju, kjer je pote-
kal projekt Gorki. Na Olševku je treba 
urediti še nekaj kratkih sekundarnih 
kanalov in del lokalne ceste proti Tupa-
ličam, za kar upam, da nam bo uspelo 
zagotoviti sredstva v proračunu za na-
slednje leto, da bo tako tudi Olševek v 
celoti zaključen.«
Od preostalih naložb pa Aleš Puhar 
omenja energetsko sanacijo Vrtca Šen-
čur, kjer so obnovili in izolirali streho 
in napušče ter zamenjali obstoječe nad-
streške pri objektu, tako da je ta sedaj 
lepši in energetsko manj potraten. Dela 
so stala 160 tisoč evrov. Zaključili so tudi 
dela v mansardi osnovne šole, kjer so 
dogradili tri učilnice, večjo sejno sobo, 
sanitarije in arhiv, vrednost del je 220 
tisoč evrov. Zdaj čakajo na uporabno do-
voljenje za te prostore. 
Letos so izvajali tudi vzdrževalna in 
manjša investicijska dela po krajevnih 
in vaških skupnostih, in sicer v skladu 
s potrjenim predlogom, ki je sestavni 
del proračuna. V teh dneh končujejo z 
zamenjavo lesene ograje na potoku Ol-
ševnica na Lužah. Začenjajo z deli na 
ureditvi fasade kulturnega doma na Vi-
sokem, kar bo prav tako končano v tem 
letu. Pogodbena vrednost za Visoko je 

Največji projekt je končan

Občinsko glasilo Jurij bi verjetno želeli prejemati in prebirati tudi starejši občani iz 
Šenčurja, ki sedaj prebivajo v domovih starostnikov. Njihove svojce in prijatelje zato 
prosimo, naj nam na naslov Občina Šenčur, Kranjska cesta 11 ali na e-naslov obcina@
sencur.si posredujejo naslove njihovih sedanjih bivališč, da jim bomo lahko nanje 
pošiljali glasila.

Jurij tudi v domove starostnikov

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Občina Šenčur se pridružuje pobudi države o odpisu dolgov najrevnejšim. Tako so na sep-
tembrski seji sklenili občinski svetniki. Dolgovi so nastali predvsem pri plačilu vrtca in 
prehrane v osnovni šoli. Vloge sprejema in obravnava Osnovna šola Šenčur do vključno 
31. oktobra letos na predpisanem obrazcu, od 1. novembra naprej sprejem vlog za odpust 
dolgov ni več mogoč. Sicer pa se odpusti le dolg, ki je na dan 31. decembra 2014 zapadel 
za več kot 12 mesecev. Dolgovi se odpustijo osebam, ki so bile kadarkoli v obdobju med 
1. januarjem in 30. junijem 2015 prejemnice oziroma prejemniki denarne socialne pomoči 
ali varstvenega dodatka ali veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. 
dohodkovnega razreda ali otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati kate-
rakoli oseba, navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka, tudi prejemnik dodatka 
za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Odpis dolga tudi v Občini Šenčur

80 tisoč evrov. Sočasno obnavljajo tudi 
igrala na otroškem igrišču na Visokem.

SPREMEMBE OBČINSKEGA  
PROSTORSKEGA NAČRTA

Poleg posameznih občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov (OPPN), s katerimi 
so omogočili gradnjo posameznim inve-
stitorjem, se v občini Šenčur nadaljujejo 
postopki za spremembe in dopolnitve ve-
ljavnega občinskega prostorskega načrta 
(OPN). Usklajena je strokovna podlaga 
(celovita presoja vplivov na okolje), sedaj 
pa vlagajo pristojnim soglasodajalcem 
vloge za mnenja k temu aktu. »Upamo, 
da bo postopek do konca letošnjega ali do 
začetka prihodnjega leta končan. V njem 
je kar nekaj pobud lastnikov zemljišč za 
spremembo namembnosti zemljišč in si 
bomo vsi skupaj prizadevali, da bo čim 
več pobud pozitivno rešenih,« pravi Aleš 
Puhar iz občinske uprave.
Kaj pa se dogaja s spremembo na obmo-
čju Baumaxa? Lastnik tega objekta Stra-
bag se pogovarja z novimi najemniki 
in želi spremembo, ki bi omogočila, da 
je na tem mestu možna maloprodajna 
trgovina z živili. Dosedanji pogoji so bili 
namreč zelo ozko določeni in so omo-
gočili umestitev trgovine s tehničnim 
blagom. Ta sprememba se vodi ločeno 
od OPN in bo rešena v mesecu oktobru, 
pojasni Puhar.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Stavbo Bolnišnice  za ginekologijo in 
porodništvo Kranj, zgrajeno leta 1965, 
bodo letos obnovili, in sicer prostore 
porodnega bloka. Obrnili so se na Ob-
močno obrtno-podjetniško zbornico 
Kranj in obrtniki so obljubili, da bodo 
prostovoljno opravili dela, bolnišnica pa 
bo poskrbela za potrebni material, tudi 
s pomočjo doniranih sredstev. Obnovi 
se je pridružilo tudi društvo Tandem s 
projektom Jaz, Ti, Mi za Slovenijo, s slo-
ganom Stara plastenka za nov inkubator, 
in že drugo leto tudi prostovoljci akcije 
Manj svečk za manj grobov. Vrednost 
obnove je ocenjena na 700 tisoč evrov. 
Vsi, ki bi radi pomagali, lahko nakažejo 
sredstva na račun Bolnišnice za gine-
kologijo in porodništvo Kranj, TRR: SI56 
01100-6030277409, ki je odprt pri UJP 
Kranj, sklic na številko 10-2015. 

Obnavljali bodo  
porodni blok
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SAMO LESJAK,  FOTO: GORAZD KAVČIČ

Visoko je sedma vas v občini Šenčur, 
ki ima kanalizacijo zgrajeno do te 
mere, da je možna izvedba priklopov. 
Ob urejanju komunalne infrastrukture 
na Visokem so zgradili kanalizacijsko 
omrežje, na katerega so omogočili pri-
ključitev 113 objektom. V sklopu gradnje 
se je urejala tudi ostala infrastruktura: 
obnova vodovodnega omrežja, odvodnja-
vanje, javna razsvetljava, pločnik v nase-
lju in povezava s pločnikom do Hotemaž, 
dva prehoda za pešce. Iz smeri Luž proti 
Visokem so zgradili tudi otok za umir-
janje prometa. Na novo je zgrajeno pli-
novodno in optično omrežje, obnovili so 
elektro in TK-omrežje. »Primarni kanal 
Visoko–Hotemaže in sekundarni kanali 

v naselju so sofinancirani s strani skla-
dov EU. V kratkem bomo podrobno pred-
stavili, koliko je stala investicija v posa-
meznih skupnostih. Zahvalil bi se vsem 
krajanom za potrpežljivost ob gradnji 
infrastrukture, saj smo tako obširni pro-
jekt lahko zaključili le skupaj z vami,« je 
ob slavnostnem odprtju ceste dejal žu-
pan Občine Šenčur Ciril Kozjek. 
»Letos je praznovanje krajevnega prazni-
ka še posebej slovesno. Narejena je ka-
nalizacija, pridobili smo pločnike in pre-
hode za pešce. Vse to je velikega pomena 

za varnost naših otrok in krajanov. Zelo 
smo ponosni na lepši izgled in urejenej-
šo krajevno skupnost. Prizadevamo si, 
da čim več naredimo za ohranjanje kul-
turnega in družabnega življenja v svo-
ji krajevni skupnosti,« je ob tem dejala 
predsednica Krajevne skupnosti Visoko 
- Milje Staša Pavlič, ki se je za odlično 
sodelovanje zahvalila županu, občinski 
upravi, Gorenjski gradbeni družbi in 
Iztoku Tonejcu, društvom, vrtcu Janček 
ter OŠ Šenčur, vsem krajanom pa za po-
moč in potrpežljivost v času gradnje.

Obnovili cesto 
in komunalno 
omrežje
Odprli so obnovljeno cesto 
skozi Milje in Visoko 
ter predali namenu 
komunalno infrastrukturo.

Obnovljeno cesto skozi Milje in Visoko sta odprla župan Občine Šenčur Ciril Kozjek  
in predsednica Krajevne skupnosti Visoko - Milje Staša Pavlič.

SAMO LESJAK, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Visoko krajevni praznik praznuje sep-
tembra, in sicer v spomin na sokrajana 
Valentina Kokalja in njegov prispevek v 
narodno-osvobodilnem boju. V zadnjih 
letih so praznovanje razpotegnili v ce-
loten teden, poln kulturno-družabnih 
dogodkov. Tako so v Hiši čez cesto na 
Miljah pripravili literarni večer s pi-
sateljico Mileno Miklavčič, vrstile so 
se športno-družabne aktivnosti (bali-
nanje, odbojka na mivki, namizno ke-
gljanje, tarok), organizirali so gasilsko 
demonstracijsko vajo in celodnevno ga-
silsko tekmovanje GZ Kokra na Rapi, k 
spominskim obeležjem NOB so položili 
vence. Osrednja praznična prireditev je 
bila 18. septembra z odprtjem obnovlje-
ne ceste skozi Visoko in Milje in preda-

jo nove komunalne infrastukture, nato 
pa je v Domu krajanov Visoko potekala 
slavnostna akademija. Na njej so nasto-

pili člani in članice KUD Valentin Kokalj 
Visoko, otroci KUD-a in vrtca Janček ter 
šenčurski folklorniki. 

Teden prazničnih prireditev

Na slavnostni Akademiji so kulturno-družabni program popestrili tudi otroci. 



Zato, ker je Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) največji izvajalec po-
moči na cesti. Naše osnovno poslanstvo pa je zagotavljanje vaše 
mobilnosti. AMZS združuje 79 avto-moto društev in avto-moto tou-
ring klubov v Sloveniji z več kot 70.000 člani, od katerih jih je v AMD 
Šenčur včlanjenih 759.
Pomoč na cesti nudimo 24 ur na dan, vse dni v letu:
	 Pomagamo vozniku ne glede na to, čigav avto vozi.*	
	 	Naši mehaniki pridejo na mesto okvare ali nesreče povprečno  

v 30 minutah.
	  Naša prednost so popravila vozil na mestu okvare, saj jih 6 od 

10 odpravimo na mestu samem. Voznik tako lahko nadaljuje pot.
 Pomoč na cesti nudimo ne glede na starost vozila.
	  Tudi v tujini zagotavljamo pomoč na cesti v sodelovanju z  

evropskimi avtomobilskimi klubi.
  *Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične osebe ali če ima član pooblastilo leasing 

hiše o opravljanju z vozilom, če v prometnem dovoljenju ni vpisan kot lastnik.

Opis članskih kategorij:
Osnovno članstvo
(Paket storitev za Slovenijo)

Zajema širok spekter članskih ugodnosti v Sloveniji, vključno z brez-
plačno pomočjo na cesti, prejemanjem Motorevije, uveljavljanjem sto-
ritev iz programa Show your Card! (Pokaži kartico). V sklopu osnovne-
ga članstva ponujamo še kategorije:
 	 	AMZS Start – član prejema Motorevijo in uveljavlja članske ugo-

dnosti iz programa Show your Card! (Pokaži kartico!)
 	 	Družinsko članstvo – za družine z več vozniki! Družinski člani 

lahko postanejo zakonec oz. zunajzakonski partner nosilnega 
člana  in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 30. leta starosti. 
Pogoj za uveljavljanje družinskega članstva je tudi isti naslov bi-
vališča, ki ga ima nosilni član. Družinski člani imajo 50 % popusta 
pri plačilu članarine in ne prejemajo Motorevije.

	    Član invalid – ki izpolnjuje enega od spodnjih kriterijev, se lahko 
včlani v osnovno članstvo po znižani članarini:

–  invalid z najmanj 80% telesno okvaro ali najmanj 60% okvaro spo-
dnjih okončin,

– oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo,
–  gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki jim je priznana 

vsaj 70% telesna okvara.

Članstvo Plus
(Bogatejši paket storitev v Sloveniji in pomoč na cesti v tujini)

Članstvo plus je kombinacija obogatenega članskega paketa za Slo-
venijo ter knjižice Mednarodna pomoč. Priporočamo ga članom, ki 
potujejo v tujino.
	 	 Družinsko članstvo Plus – zakonec oz. zunajzakonski partner 

nosilnega člana in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 30. leta 
starosti z istim naslovom bivališča nosilnega člana lahko uvelja-
vljajo enake pravice, kot jih ima nosilec članske kategorije plus, 
razen prejemanja Motorevije – za samo 49 €!

NOVO!
Članstvo Premium
(Za voznike, ki pogosto potujejo v tujino)

Članstvo Premium je nadgradnja članstva plus, saj poleg pomoči na 
cesti in ustrezne skrbi za vozilo doma in v tujini dobite tudi turistič-
no zavarovanje v tujini, ki vključuje zdravstveno asistenco v primeru 
bolezni ali nezgode s kritjem stroškov zdravniške oskrbe in prevoza, 
zavarovanje odgovornosti, zavarovanje prtljage in osebnih stvari, za-
varovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic, zavarovanje stroškov 
izdelave novih dokumentov in turistično zavarovanje brez omejitve 
starosti zavarovanca.

	 	Družinsko članstvo Premium – S članstvom Premium z vključi-
tvijo družinskih članov v turistično zavarovanje lahko zavarujete 
vaše ožje družinske člane (zakonec ali zunajzakonski partner ter 
otroci do 18. oz. do 26. leta starosti, če se šolajo), ne glede, ali po-
tujete skupaj. In to samo za dodatnih 7 €.

Zakaj postati in ostati član AMZS  
oziroma AMD Šenčur?

Postanite naš član!
Če so vas naštete ugodnosti prepričale o koristnosti članstva v AMD Šenčur, vas vabimo, da izberete eno od ponujenih članskih kategorij, ki 
vam in vašim najbližjim najbolj ustreza, zavedajoč se nepredvidljivosti prometa doma in v tujini.

Možnosti včlanitve:
	 Osebno v pisarni AMD Šenčur, Stranska pot 1, uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure, telefon: 04/25 16 420
	  Podatke za včlanitev (ime in priimek, naslov, rojstni podatki, telefonsko številko, izbrana kategorija) nam lahko pošljete tudi po 

e-pošti na naslov:  avtomotosencur@siol.net
	 Z izpolnitvijo pristopnice za včlanitev, ki jo najdete na naši spletni strani: www.amd-sencur.si   

Na osnovi vaše prijave vam bomo po pošti poslali že izpolnjeno položnico za plačilo članarine in po opravljenem plačilu še RAČUN/potrdilo 
o plačani članarini s priročnim darilom.
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Cenik članskih kategorij
	 osnovno članstvo – letna članarina 40,00 €
	 osnovno družinsko članstvo – letna članarina 20,00 €
	 članstvo Plus – letna članarina 69,00 €
	 družinsko članstvo Plus – letna članarina 49,00 €
	 NOVO!!! – članstvo Premium – letna članarina 99,00 €
	 NOVO!!! – članstvo Premium z vključitvijo družinskih članov v zavarovanje – 106 €
	 članstvo za invalide – 24 €
	 članstvo Start – 15 €

tabela članskih ugodnosti
   osnovno  članstvo članstvo
   članstvo plus premium
članske ugodnosti v sloveniji  40,00 € 69,00 €  99,00 €
Brezplačna pomoč na cesti 3x letno  3x letno  3x letno 
Brezplačni prevoz pokvarjenega vozila 1x letno  1x letno  1x letno 
Brezplačni prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila + reševanje 1x letno  2x letno  2x letno 
Brezplačno prečrpavanje goriva ob napačnem točenju  1x letno  1x letno 
Nadomestno vozilo v primeru prometne nesreče ali kraje vozila do 3 dni    do 5 dni  do 5 dni         
Brezplačen postopek podaljšanja registracije vozila ali 20% popust pri tehničnem pregledu* 
Brezplačen postopek registracije novega vozila ali podaljšanje registracije vozila ali 
20% popust pri tehničnem pregledu**     
Kritje stroškov prevoza člana in sopotnika   
Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti      
Brezplačni preventivni pregled vozila 2x letno 2x letno 2x letno
Prejemanje Motorevije      
Popusti pri storitvah v enotah AMZS      
Brezplačno tehnično in pravno svetovanje      
Show Your Card (Pokaži kartico) ugodnosti pri poslovnih partnerjih   

Brezplačna izdelava reševalne karte vozila   

Popust pri tečaju varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje*** 20% popust 30% popust  30% popust
Brezplačna izdelava potovalnega načrta   

Dodatne ugodnosti vašega društva****   

članske ugodnosti v tujini
Brezplačna pomoč na cesti (popravilo na mestu okvare)   
Prevoz vozila v tujini do servisne delavnice  do 250 €   do 250 €
Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine  do 1.500 € do 1.500 €
Prevoz pokvarjenega vozila iz tujine  do 1.500 € do 1.500 €
Zagotovitev nadomestnega voznika  do 500 € do 500 €
Nepredvidena nočitev v tujini  do 200 € do 200 €
Kritje stroškov za prevoz oseb v tujini/iz tujine  do 300 € do 300 €
AMZS kredit v sili za nepredvidene izdatke  do 1.000 € do 1.000 €
 
Zdravstveno in turistično Zavarovanje v tujini ter Zavarovanje odgovornosti v tujini
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco   
Stroški potrebne zdravniške oskrbe   do 20.000 €
  - od tega stroški prevoza   do 5.000 €
Zavarovanje bolniškega dne v tujini   50 € na dan, skupaj
      največ 1.000 €
Zavarovanje odgovornosti   do 25.000 €
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari razen za:    do 400 €
  - denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd.   do 75 €
            - če pa so v zaklenjenem hranišču   do 250 €
  - umetniške predmete in zbirke   do 75 €
  - prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine   do 250 €
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic   do 150 €
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov   do 50 €
Družinsko turistično zavarovanje v tujini*****   

OPOMBE
*  1- krat letno postopek podaljšanja registracije vozila, če član v enoti AMZS, d. d., in njenih odvisnih družbah (kjer je to mogoče) uredi tudi zavarovanje odgovornosti za vozilo, plača letno 

dajatev za uporabo cest in tehnični pregled, če je ta zahtevan. Ugodnost ne velja, če je član koristil popust pri tehničnem pregledu. 
**  1- krat letno postopek nove registracije vozila, če član v enoti AMZS, d. d., in njenih odvisnih družbah (kjer je to mogoče) uredi tudi zavarovanje odgovornosti za vozilo, plača letno dajatev 

za uporabo cest in tehnični pregled, če je ta zahtevan. Ugodnost ne velja, če je član koristil popust pri tehničnem pregledu.
*** Popust ne velja za zakonsko predpisane programe.
**** Ponudbe preverite pri vašem društvu, ki je navedeno na vaši članski kartici.
*****  Zavarovanje velja v sklopu članstva Premium z vključenim turističnim zavarovanjem za družinske člane (članarina z vključenim turističnim zavarovanjem za družinske člane znaša 106 €) 

in vključuje vse družinske člane, ki živijo na istem stalnem naslovu člana Premium (zakonec ali izvenzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oz. do 26. leta starosti, če se šolajo).



Čisto je lepo.

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno. 

Najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane!
Premislimo, preden kupimo, natančno preberimo etiketo na izdelku in se tako seznanimo s snovmi, ki jih ta izdelek 
vsebuje. Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi, bodimo pozorni na besede, kot so opozorilo, ne-
varnost, previdnost, saj so s temi besedami označene nevarne snovi. Poiščimo varnejše nadomestke, izberimo 
izdelek, ki je okolju prijazen in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.

Več o pravilnem ravnanju z odpadki na www.krlocuj.me.

V občini Šenčur bomo zbirali nevarne 
odpadke s posebno mobilno postajo  

v četrtek, 15. oktobra 2015. Brezplačno 
boste lahko oddali različne vrste  

nevarnih odpadkov. 

Nevarne odpadke bosta delavec Komunale Kranj in strokovna oseba za zbiranje nevarnih odpadkov sprejemala v  
četrtek, 15. oktobra, na parkirišču pri kulturnem domu Visoko med 12. in 15. uro ter na parkirišču pri gasilskim  
domom v Voklem med 15.30 in 18.30.

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

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

odstranjevanju škodujejo našemu zdravju in okolju.
•  Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z drugimi odpadki. 
•  Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj s tem ogrožamo podtalnico, zrak, prst in živali.
•  Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo je škodljivo.
•   Ko nevarne odpadke odložimo ločeno, preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo,  

da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili. 
•  Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v času uradnih ur zbirnega centra Šenčur.

Žal v zabojnikih za mešane odpadke in odpadno embalažo še vedno najdemo odpadna zdravila, baterije, barve, lake, 
plastenke z odpadnim oljem in ostale nevarne odpadke. Omogočite varno odstranitev svojih nevarnih odpadkov in jih 
prinesite na zbirno mesto v času akcije. 

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kaj je značilno za najštevilnejše društvo v občini, Druš
tvo upokojencev Šenčur?
»Res je številno, saj šteje 1065 članic in članov in sodi med 
večja društva. Tretjina članstva, 365, pa je starejših od 77 let 
in starost članov se povečuje. Zadnja leta čutimo še problem 
vključevanja novih upokojencev. S svojimi programi bomo 
morali postati zanimivi tudi za generacijo, ki se upokojuje se-
daj, in pri tem bomo imeli kar veliko opraviti. Ponudba dru-
štev v našem okolju je namreč kar velika, zato je ta naloga še 
težja. Velika rezerva je še pri upokojenih, ki se še niso včlanili 
(teh je tudi tretjina), na nekaj zanimanja pa računamo tudi 
iz drugih krajev in občin, ki v našem društvu vidijo možnost 
zadovoljevanja svojih potreb.«
• Kaj poleg tega še načrtujete v društvu?
»Rešitev nekaterih stvari, pomembnih na eni strani za delo 
društva in na drugi za vso upokojensko populacijo. Radi bi 
prišli do lastnih prostorov, da bi lahko razširili svojo dejav-
nost, poleg tega gostovanje v najetih prostorih bremeni tudi 
društveni proračun. Računamo na prostorsko rešitev v Bla-
gnetovi hiši, ko bo občina v njej med drugim uredila med-
generacijski center. Za starejšo populacijo kot celoto pa si v 
občini že dolgo želimo dom upokojencev, saj si ljudje želijo 
pozno starost preživljati čim bližje domu in na občino znova 
naslavljamo pobudo zanj. Poleg tega si želimo tudi večji vpliv 
na reševanje vprašanj starejših. Ko bo občina v prihodnje 
spreminjala svoj statut, bomo predlagali, da se oblikuje neki 
organ za vprašanja starejših občanov (sestavljen bi bil med-
generacijsko), kjer bi se oblikovala politika do vprašanj sta-
rejše generacije. Ta vprašanja namreč niso zgolj stvar društva 
upokojencev. S svojimi pobudami pa želimo seči tudi na dru-
ge ravni, kjer se rešujejo vprašanja, pomembna za starejše 
ljudi. S tem namenom se že zdaj skušamo kadrovsko krepiti, 
povezujemo se z drugimi društvi, šolo, med generacijami.«
• Kakšni so okviri programa vašega društva?
»Pri svojem delu se povezujemo tudi s sosednjimi društvi, de-
nimo pri izletih in letovanjih, saj je v času zmanjšane kupne 
moči med upokojenci enemu samemu društvu težko zapol-
niti kapacitete pri aktivnostih, ki so za upokojence plačljive. 
Seveda pa se trudimo, da bi pri tem zagotovili za upokojence 
cenovno dostopne pogoje. Lani smo se začeli povezovati z dru-
štvom Z roko v roki v Kranju, v sodelovanju z njimi bomo po-
speševali nastajanje skupin za samopomoč med starejšimi. 
Trenutno imamo na Visokem skupino Koprive, oktobra bo še 
ena začela z delom v Šenčurju. Udeležujemo se srečanj go-
renjskih upokojencev, naši člani, združeni v športne sekcije, 
sodelujejo na športnih tekmovanjih v okviru gorenjske upo-
kojenske zveze in dosegajo tudi dobre rezultate. Na zadnjem 
prvenstvu v balinanju so naši zmagali, 14. oktobra gredo na 
državno prvenstvo. Na novo je bila letos ustanovljena sekcija 
za prstomet. Ustanavljamo sekciji za šah in zeliščarstvo. V 
sekciji za kulturo je začel lani delovati mešani pevski zbor (s 

35 pevkami in pevci, ki imajo pod strokovnim vodstvom De-
jana Herakoviča vaje vsak teden). Sicer pa je vsako delovanje 
povezano z denarjem, zato skušamo dobiti tudi donatorje, ki 
bi podprli naše delo, da bi lahko članom zagotovili dostopne 
aktivnosti. Pomembna je namreč tudi socialna nota našega 
dela. Zelo dobro so nam v preteklih dveh letih uspevale delav-
nice vrtnarjenja, sedaj pa pripravljamo računalniški začetni 
in nadaljevalni tečaj, ki naj bi stekla že oktobra. Zanimanje 
je za tečaj nemškega jezika. Posebno pozornost namenjamo 
izobraževanju, usposabljanju, ozaveščanju, potrebi po vseži-
vljenjskem učenju, spremljanju družbeno-političnega doga-
janja v državi, organizirali bi okrogle mize (zelo dobro je bila 
obiskana javna tribuna o varnosti starejših v prometu in jo 
bomo letos ponovili). Želimo si namreč, da bi bili upokojenci 
aktivni državljani. Če nam uspe pridobiti pokrovitelje, pa bi si 
želeli v prihodnjem letu ustanoviti tudi oddelek univerze za 
tretje življenjsko obdobje. Želimo si tudi organizirati plesni 
tečaj in plesne popoldneve za starejše.«
• Kako pri vas deluje projekt Starejši za starejše?
»Ta projekt je zelo dobro znan v Sloveniji in tudi zunaj nje, 
vendar pa bi ga morali posodobiti, da bi bil čim manj forma-
liziran in bi se lahko v večji meri na terenu posvetili pomo-
či potrebnim starejšim, na kar v gorenjski koordinaciji tega 
projekta tudi opozarjamo. V občini Šenčur projekt deluje od 
leta 2005. Imeli smo nekaj kadrovske vrzeli, a sedaj že ima-
mo novega vodjo, vseeno pa so poverjeniki ves čas delali s 
starejšimi in se dejavnost na terenu ni ustavila. V naši občini 
je 1150 ljudi, starih nad 69 let, v projektu dela 18 poverjenic 
in poverjenikov. Poiskati je treba tiste, ki so najbolj potrebni 
pomoči, nekateri potrebujejo pomoč tudi večkrat. Gre za go-
spodinjsko pomoč, vožnjo k zdravnikom, druženje, skratka 
laično dejavnost, ob tem pa tudi za vzpostavljanje stikov s 
strokovnimi institucijami, ki se sicer ukvarjajo s starejšimi. 
Letos je bilo v prvem polletju opravljenih 327 obiskov. Oce-
njujemo, da pokrijemo nekaj nad 95 odstotkov vseh potreb 
starejših.« 

Upokojenci naj bodo aktivni državljani
Upokojenci si želijo večji vpliv na reševanje vprašanj, ki zadevajo starejše, pravi Ciril 
Sitar, predsednik najbolj množičnega društva v občini, Društva upokojencev Šenčur.

Ciril Sitar / Foto: Tina Dokl
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IGOR KAVČIČ

Vsakoletna jesenska razstava umetni-
ških del, ki jih na simpoziju v Vogljah 
v 14 julijskih dneh ustvarijo povablje-
ni gostje, vrhunski mojstri umetniške 
keramike iz vsega sveta, je bila tokrat 
še posebno svečana. Edinstveno sreča-
nje umetnikov keramike pri nas letos 
namreč praznuje deset let. Pred dese-
tletjem sta ga zasnovala in vsako leto 
skrbno nadgrajevala Barba Štembergar 
Zupan in Niko Zupan – ob podpori druži-
ne, mnogih prijateljev in v prvi vrsti ra-
zumevanju Občine Šenčur, ki simpoziju 
že vsa leta stoji ob strani, vselej pouda-
rita. »Kar ne morem verjeti, da je minilo 
že deset let od našega prvega simpozija. 
Toliko lepega, zanimivega se je zgodilo v 
tem času, stkali smo številna prijatelj-
stva, izmenjali smo si koristne infor-
macije, izkušnje in znanja,« se spominja 

Deset let vrhuncev umetniške keramike
V ponedeljek so v Muzeju občine Šenčur odprli razstavo umetniških del, nastalih  
na jubilejnem desetem Mednarodnem simpoziju umetniške keramike V-oglje 2015.

Vsakoletna razstava na simpoziju nastalih del je v Muzeju Občine Šenčur vedno dobro 
obiskana. / Foto: Tina Dokl

Barba. Visoka merila, trdo delo in mno-
ga odrekanja so bili poplačani leta 2011, 
ko je bil Zavod V-oglje kot Center ke-
ramike sprejet v najelitnejšo svetovno 
organizacijo International Academy of 
Ceramics s sedežem v Ženevi. Odtlej za 
simpozij, Voglje in Šenčur ve ves svet. 
Dela največjih mojstrov umetniške 
keramike pa je v svojo stalno zbirko 
dobila tudi Občina Šenčur. Ta je edina 
pri nas, o njeni kvaliteti in obsegu pa s 
spoštovanjem govorijo tudi poznavalci 
umetniške keramike po svetu. V dese-
tih letih sta na simpoziju gostila prepo-
znavna imena svetovne keramike, zato 
je stalna zbirka umetniške keramike 

bogata in raznolika. Kar 117 umetnikov, 
udeležencev in gostov iz 27 držav je do 
sedaj sodelovalo na simpoziju. 
Na razstavi si lahko ogledate 87 del šti-
rinajstih avtorjev, med njimi so: Edita 
Rydhag, Sevim Cizer, Sofija Bunardžić, 
Martin McWilliam, Nikolaj Mašukov, 
Barba Štembergar Zupan, Niko Zupan, 
Slavica Benko, Nora de Saint Picman, 
Erika Železnik, Irena Gayatri Horvat, 
Damjana Škantar, Karel Hruza, Lojze 
Kalinšek, vse pa je na samosvoj na-
čin dokumentiral fotograf Anže Vrabl. 
Razstava bo odprta do 25. oktobra, ob 
torkih in petkih od 17. do 19. ure ter ob 
nedeljah od 10. do 12. ure.

Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan sta z mednarodnim simpozijem umetniške 
keramike V-oglje tudi Šenčur vpisala na svetovni zemljevid. / Foto: Tina Dokl
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V Muzeju občine Šenčur je bila septembra razstava del druge-
ga Ex tempora Kranjcev in Korošcev, ob odprtju pa so pripra-
vili tudi koncert in tako v harmonijo povezali likovno ume-
tnost in glasbo, ki ne poznata meja. 
Ex tempore Kranjcev in Korošcev v sodelovanju z Občino Šen-
čur prireja društvo Sončni hribček, sicer pa je del širšega pro-
jekta Po Koroškem po Kranjskem že ajda zori, vse z namenom 
odpravljanja meja in krepitve dialoga zbliževanja, sodelovanja 
in osebnega spoštovanja, je ob odprtju razstave povedal orga-

nizator Anton Podjed. V Šenčurju je ustvarjalo dvajset umetni-
kov, od tega devet s Koroške, preostali pa domači. Kot gostje so 
na razstavi sodelovali akademski slikarji Sigi Kulterer, Zmago 
Puhar, Boge Dimovski, Ljubo Zidar in Studio Šik z umetniško 
keramiko. Posebna komisija pod vodstvom Zmaga Puharja je 
med slikami izbrala tri zmagovalne avtorje: Brigitte Wandl iz 
Velikovca, Herlinde Sander iz Pliberka in Helmuta Blažeja iz 
Šmihela pri Pliberku. Torej so letos zmagovali gostje, Korošci. 
Odprtju razstave je sledil koncert Po Koroškem po Kranjskem 
že ajda zori, na katerem so sodelovali Pihalni orkester Šenčur 
ter ansambli Sejmarji, Viharniki, Skrivnost in Trbojske ljudske 
pevke.

Likovnost in glasba 
brez meja

Ob odprtju razstave so zapele Trbojske ljudske pevke.

NASTJA BOJIĆ, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Že od leta 2008 prvi ali drugi teden v avgustu na Visokem poteka-
jo brezplačne ustvarjalne delavnice, ki jim je letos prisostvovalo 
okoli štirideset predšolskih in osnovnošolskih otrok. Ajda Bene-
dik, Brina Krišelj, Karmen Ribnikar in Tjaša Trdin se delavnic, na 
katerih z izdelovanjem najrazličnejših reči urijo svoje spretnosti, 
udeležujejo že nekaj let. Vsak dan izdelujejo nekaj drugega, veli-
ko šivajo in ustvarjajo z barvami: »Delavnice obiskujemo, da nam 
med počitnicami ni dolgčas, saj se tu zabavamo, šalimo, družimo 
in spoznavamo nove prijatelje, najbolj pa nam je všeč, da se skozi 
ustvarjanje lahko izražamo,« pojasnijo osnovnošolke, ki jih na de-
lavnicah vodi Staša Pavlič, predsednica Kulturnega umetniškega 
društva Valentin Kokalj Visoko. Material za ustvarjalne delavnice, 
ki enkrat mesečno potekajo tudi v preostalem delu leta, priskrbi 
Občina Šenčur, prostovoljno pa sodelujejo tudi animatorke.

Visoške ustvarjalne delavnice

Kulturno društvo Valentin Kokalj z Visokega je upokojencem iz 
občine Šenčur v pretekli sezoni omogočilo ogled predstave To-
neta Partljiča Silvestrska sprava. Bila je zelo dobro obiskana. 
Vstopnice za predstavo, ki sicer veljajo sedem evrov, so bile 
zanje dva evra, kar je po besedah predsednika Društva upoko-
jencev Šenčur Cirila Sitarja lepa poteza, saj želijo kulturne de-
javnosti svojim članom narediti čim dostopnejše.

Dobro obiskana predstava
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Na poletno soboto 11. julija letos je v 
prometni nesreči na regionalni cesti 
med Gabrom in Trebnjem svojo ži-
vljenjsko pot tragično končal dolgole-
tni član ter predsednik Kolesarskega 
društva Šenčur Bojan Udovič.
Udovič, ki bi 22. julija dopolnil 58 let, je 
bil dolgoletni član Kolesarskega kluba 
Sava Kranj. Na poletnih olimpijskih 
igrah 1980 v Moskvi je za Jugoslavijo 
nastopil v posamični kolesarski tek-
mi in na ekipnem 100-kilometrskem 
kronometru, kjer je skupaj z Boja-
nom Ropretom, Vinkom Polončičem 
in Brunom Buličem osvojil osmo me-
sto. Leto dni prej je bil tretji na me-
diteranskih igrah, tekmovalno pot pa 
je končal leta 1983, ko je postal tudi 
jugoslovanski prvak. Kranjčani se ga 
spomnijo tudi po številnih prevože-
nih Jelenovih klancih na dirki Po uli-
cah Kranja, na kateri je leta 1979 tudi 
zmagal.
Od samega nastanka je aktivno sode-
loval v Kolesarskem društvu Šenčur, 
štiri leta je bil tudi njegov predsednik. 
Bojan je bil vedno poln predlogov, 
pobud in nasvetov, kako priti višje, 
hitreje, močneje. Prav njemu gre ve-
lika zahvala za izvedbo dirk za Veli-
ko nagrado Šenčurja z mednarodno 
udeležbo, predvsem leta 2013, ko je 
bila uvrščena celo v kategorijo med-
narodnih kolesarskih dirk UCI. Za so-
delovanje pri le-teh je letos prejel tudi 
srebrno priznanje Občine Šenčur. 
Bojan je bil s kolesom celo življenje 
tesno povezan. Najprej kot kolesar, 
nato trener, organizator in nenaza-
dnje kot velik promotor rekreativne-
ga kolesarjenja. Žal je tam, kjer je bil 
najraje, tudi umrl – na kolesu.

Člani Kolesarskega društva Šenčur

V SPOMIN

Bojan Udovič (1957–2015)

VILMA STANOVNIK

Za člane Kolesarskega društva Šen-
čur se glavna sezona začne aprila, saj 
po tradiciji ob zaključku meseca, na 
praznični 27. april, pripravijo največjo 
kolesarsko prireditev v kraju, dirko 
za Veliko nagrado Šenčurja. Seveda 
se delo organizatorjev začne že precej 
prej, saj je treba med drugim poiskati 
tudi sponzorje. 
"K sreči imamo v občini veliko razu-
mevanja za dirko, ki smo jo letos or-
ganizirali že sedemnajsto leto. Prav 
tako so nad dirko navdušeni doma-
čini, za društvo pa dirka pomeni, da 
nam navadno uspe zbrati toliko de-
narja, da lahko potem septembra 
pripravimo še kolesarki dan, piknik 
in druge aktivnosti, ki potekajo prek 
poletja. Seveda moramo biti zelo skro-
mni, kar pa ne pomeni, da se vsega 
ne lotimo z veliko mero navdušenja. 
Zlasti mislim na kolesarski dan, ki se 
ga vsako leto udeležijo mladi, družine 

pa tudi starejši občani. Zapeljemo se 
po občini, po 27 kilometrih kolesarje-
nja pa za udeležence pripravimo tudi 
brezplačno malico," pravi predsednik 
Kolesarskega društva Šenčur Tomaž 
Poljanec, ki je vodenje kluba prevzel 
pred dvema letoma. 
"Pobudnik za dirko v Šenčurju je bil 
pokojni Bojan Udovič in želimo si, da 
bi dirka še naprej ostala naša tradici-
onalna letna prireditev. Poleg tega, da 
organiziramo VN Šenčurja in kolesar-
ki dan, se člani društva udeležujemo 
različnih rekreativnih kolesarskih 
prireditev, prav tako se redno srečuje-
mo ob torkih, ko opravimo trening na 
Jezersko, in na četrtkovih rundah. Na-
vadno se zbere med dvajset in trideset 
članov društva, kar je lepa številka, saj 
nas je vseh članov trenutno okoli šest-
deset," tudi pravi izkušeni kolesar in 
predsednik kluba Tomaž Poljanec, ki 
je ob ostalih kolesarskih zadolžitvah 
tudi član predsedstva Evropske kole-
sarske zveze.

Velika nagrada Šenčurja  
in kolesarski dan
To sta prireditvi, ki ju vsako leto pripravijo pri 
Kolesarskem društvu Šenčur, poleg tega pa 
se člani radi udeležujejo različnih izletov pa tudi 
torkovih in četrtkovih rund.

Dirka za veliko nagrado vedno privabi odlične kolesarje pa tudi množico navijačev.  
Tudi v letošnji aprilski, 17. izvedbi je bilo tako. / Foto: Gorazd Kavčič
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Članska ekipa košarkarjev, ki igra v prvi slovenski košarkarski ligi, je pripravljena na zače-
tek sezone. Liga se začenja 17. oktobra, prva domača tekma pa je v soboto, 7. novembra. 
Ekipa Šenčur Gorenjska gradbena družba se bo takrat pomerila s Portorožem. Letos imajo 
nekaj sprememb med igralci, nova imena v ekipi so Jan Špan, Nejc Martinčič, Miloš Miljko-
vić in Petar Jokić. Pred nedavnim je bila šenčurska ekipa na pripravah v Dalmaciji, odigrala 
je nekaj prijateljskih tekem in je nared za novo sezono. Košarkarski klub Šenčur vabi tudi 
otroke, da se včlanijo v klub in vpišejo v košarkarsko šolo.

Pred košarkarsko sezono

S prijateljske tekme v Šibeniku

obvešča, da bo vse sobote in zadnji  
teden v oktobru 2015 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: 8.00–17.00 ure, SOB: 7.00–13.00 ure
Vrtnarija Čebulj Tatjana Čebulj, s.p, Voklo 85 A, 4208 Šenčur

Naročila za aranžmaje  
sprejemamo na  
041 731 050.

V športni dvorani v Šenčurju ima treninge 
Savate klub Gorenjska. Savate je borilna 
veščina, poznana tudi pod imenom fran-
coski boks. Treningi so v športni dvorani 
Šenčur ob sredah (ob 20. uri), petkih in 
nedeljah (ob 19. uri), trenutno pa  vabijo 
na mesec brezplačne vadbe, ki se jih lah-
ko udeležite še do 30. oktobra. 

Brezplačna vadba

Sobota, 7. novembra ob 19. uri Šenčur 
Gorenjska gradbena družba : Portorož; 
sobota, 21. november ob 19. uri Šenčur 
GGD : Zlatorog Laško; sobota, 28. no-
vembra ob 19. uri Šenčur GGD : Rogaška; 
sobota, 12. decembra ob 19. uri Šenčur 
GGD : Hopsi Polzela; sobota, 16. januarja 
ob 19. uri Šenčur GGD : Elektra Šoštanj; 
sobota, 30. januarja 2016 ob 19. uri Šen-
čur GGD : Helios Suns; sobota, 27. febru-
arja ob 19. uri Šenčur GGD : LTG Castin-
gs; sobota, 8. marca ob 20. uri Šenčur 
GGD : Lastovka

Košarka: Seznam  
domačih tekem



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

Bukova drva na paleti 1,5 prm za 97€ z ddv.Bukova drva na paleti 1,5 prm za 97€ 

Prodaja bukovih 
drv in peletov. 

Lesna biomasa Markun d.o.o.

T: 040 825 242
www.lesna-biomasa.si
www.biomasa-markun.si

RZ pellets A1, avstrijska kakovost že za 264€/t z ddv.

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 
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ŠTEFKA SVETELJ, UČITELJICA ŠPORTA

Na Osnovni šoli Šenčur in njenih podružničnih šolah Ol-
ševek, Voklo in Trboje je v tednu od 21. do 25. septembra 
potekala Simbioza giba v sklopu vseslovenskega projekta 
Simbioza. K uram športa smo povabili dedke in babice. 
Učitelji športa in nekatere razredne učiteljice smo zanje 
pripravili različne športne dejavnosti, kjer so se generacije 
združile in povezale. S tem se krepijo medsebojne vezi in 
pozitivni odnosi, ki izboljšajo samopodobo in samozavest 
obeh generacij. Simbioze giba se je udeležilo več kot 65 ba-
bic in dedkov. Vsi smo odšli domov z novimi, lepimi in 
prijetnimi izkušnjami. Otroci in babice so ob koncu sku-
pnega druženja zapisali: »Bil je dan, ko naj bi prišle babice 
in dedki. Čeprav jih ni bilo veliko, smo se imeli lepo. Danes 
smo se imeli lepo zato, ker smo bili z babicami in dedki in 
se z njimi igrali ter delali različne stvari.« 
»Danes mi je bilo zelo všeč, ker je bila najina babica zelo 
dobra v športu in videla sem, da se je zelo zabavala in bila 
tudi utrujena. Tudi v igri je bila zelo dobra.« 
»Preživela sem res prijetno urico s svojo vnukinjo Manco 
in prijaznima učiteljicama, hvala vam za to.« (Majda M.) 
»Na koncu sem bila kar 'prešvicana', ampak zadovoljna, 
ker sem nekaj naredila zase, pa tudi vnukinji Naji sem 
naredila veselje, ker sem bila prisotna. Škoda, da ni bilo 
več dedkov in babic. Med otroki sem se počutila dobro, in 
če bo možnost še kdaj, se bom udeležila vadbe.« (Majda U.) 

Športno z babico  
in dedkom
Simbioza giba je Slovenijo povezala 
med 21. in 27. septembrom.

V četrtek, 15. oktobra, bodo učenci podjetniškega krožka 
Osnovne šole Šenčur izvedli vodenje po gozdni učni poti v Sr-
janskem hribu. Zbor vseh, ki bi si želeli to pot vodeno ogledati, 
bo pred cerkvijo sv. Radegunde ob 16. uri. Vabljeni na ogled 
pod strokovnim vodstvom!

Po gozdni učni poti

Osnovna šola Šenčur vabi na računalniški tečaj za odrasle. Iz-
vedena bosta dva tečaja z enako vsebino, in sicer od 16. do 20. 
novembra 2015 in od 11. do 15. januarja 2016. Na vsak tečaj bodo 
sprejeli 20 udeležencev, tečaj bo potekal vsak dan od 8.30 do 10. 
ure v računalniški učilnici šole. Prijave bodo sprejemali do zased-
be mest na tel. številko 04/251 92 50 ali osebno v tajništvu šole.

Simbioza – računalniški tečaj  
za odrasle

www.gorenjskiglas.si
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ZRAK
Po zraku letajo letala,
z zraka padajo padala.

Če skozi zrak bi šla neskončna lestev,
lahko bi se dotaknil neba.
A to bi bile le sanje, 
ko bi se zbudil,
bil bi doma.

Če bi kaj padlo z zraka,
bi to lahko prevrnilo kar dva vlaka.
Lahko bi pa kaj drugega priletelo,
bi lahko nekaj ljudi omedlelo.

KLARA PRIMOŽIČ, 6. B

NAROBE SVET
Če bi otroci kuhali kosilo,
če starši igrice igrali bi obilo,
če bi lok streljal z Nino,
če klavir igral na Lino,
če učitelji nalogo bi pisali,
če učenci s kredo bi se igrali,
če bi miza s človeka jedla,
če opica bi vse vedla.
Če takšen svet bi morali imeti,
to bil bi res narobe svet.

NINA RODE, 6. A

NAROBE SVET
Če učenec učiteljico uči, 
če stol na učencu sedi, 
če pismo poštarja dostavlja, 
če postelja nate leže, 
če knjiga bralca bere, 
če zajec lovca lovi, 
če album otroka zbira, 
če luč prižge človeka, 
če namaz nož na kruh namaže, 
če muha žabo poje, 
če ulomek te računa, 
če dežniku človek senco dela – 
če tak je kje na svetu red, 
je takšen red narobe svet.

NEŽA MIKLAVČIČ, 5. B

ALJAŽEV STOLP
Na gori najvišji se dviga
do oblakov, do sonca, v nebo.
Že 120 let up nam prižiga,
da vsak Slovenec dosegel ga bo.

Na njem plapola slovenska zastava.
Do stolpa gojimo prekrasen odnos.
Mogočno na vrhu Triglava
nam je v slavo in ponos.

Tudi majhna kovinska struktura
lahko praznuje svoj rojstni dan.
Zaželimo ji VSE NAJBOLJŠE,
saj si ne zasluži nič manj.

MARUŠA SIRC, 9. R.

Otroci pišejo  
in rišejo

Sanje
Vsako leto se otroci vrnejo v šolo, polni 
veselja, da se bodo spet srečali s prijate-
lji. Zgodilo pa se je, da je v šolo hodila 
tudi deklica. Deklica, ki je bila nekaj po-
sebnega, nekaj drugačnega. Posebna pa 
je bila, ker je imela sanje. Želela je moč-
neje kot drugi kdajkoli. V njenem srcu 
je namreč gorel plamen. Plamen, ki ji je 
osvetljeval pot življenja, po kateri je ho-
dila. Svetil je tako močno, da je bil moč-
nejši, svetlejši in poseben od vseh drugih. 
In to se je videlo tudi s prostim očesom. 
Nasmeh je bil namreč nekaj vsakdanjega 
na njej. Nosila ga je s ponosom in bil je 
najlepši. Kajti tisti plamen ji je dal sanje. 
Sanjala je močneje kot kdorkoli.
Vendar pa so potemnela srca drugih to 
prezrla. Slepa so bila za lepoto in veselje. 

Vsak dan so jo namreč zbadali. Žaljiv-
ke so se močno zarile v njeno plemenito 
srce. Plamen pa je gorel dalje. Vendar nič 
ni neuničljivo. Z vsako žaljivko in z vsako 
besedo je plamen počasi ugašal in počasi 
se je ugasnil tako kot njen nasmeh, njene 
sanje. Vse to je zdaj bilo zanjo le še neu-
men in boleč spomin. Tudi njeno srce je 
izgubilo tisto lepo svetlobo in je potemne-
lo kot vsa druga. Ni bila več posebna in 
nihče več je ni zbadal. Naučila se je živeti 
kot običajni ljudje. Življenje je bilo pusto, 
brez pomena. Nihče ni vedel, da je vsako 
noč deklica bedela, gledala v zvezde in se 
jokala. Spanje zdaj ni bilo več tako sladko 
kot včasih. Ni bilo sanj.
Nekega dne pa je gledala stare fotografije. 
Bolj ko je gledala, bolj je začela spoznava-
ti, da je nekaj narobe. Ugotovila je, da je 
bila nekoč srečna, vesela in imela je sanje. 

Kar naenkrat se je spomnila vsega, o če-
mer je sanjala. Na obraz se ji je narisal 
majhen nasmešek in iz oči ji je pritekla 
majhna solza. Vendar ne solza žalosti, 
temveč solza sreče. Naslednji dan je bila 
prvi po več letih spet srečna in vesela. 
Ko pa so jo drugi videli nasmejano, so le 
ostrmeli in gledali. Kajti take je niso videli 
že več let. In njeno življenje se ni zdelo več 
tako pusto. Plamen, ki ga je nekoč imela, 
je začel spet vžigati in vsak dan je bil ve-
čji, svetlejši in močnejši, dokler se ni spet 
razširil po njenem srcu kot nekoč. Spet je 
začela sanjati. Bila je ena redkih, ki ji je 
uspelo. Vsak dan pa ugasne vsaj sto takih 
posebnih plamenov. Utopijo se in izgubijo 
v žalosti in pustinji tega sveta in nikoli več 
ne svetijo. Ugasnejo za vedno. Sledi slad-
kim sanjam, ne obupaj. 

TINA SGERM, 9. R

Aljažev stolp, narisala Tara Gantar (8. r.)
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BERNARDA BOŽNAR,  
VODJA GIMNAZIJE NA BIOTEHNIŠKEM 
CENTRU NAKLO

Petra je srednješolska leta preživela na 
Biotehniškem centru Naklo, kjer je obi-
skovala program strokovne gimnazije. 
Pri predmetu biotehnologija in mikro-
biologija je lahko teoretično pridobljeno 
znanje nadgrajevala s praktičnim delom 
v laboratoriju. V četrtem letniku gim-
nazije se je odločila skupaj s sošolcema 
Anjo Šivic in Aljažem Mulejem izdelati 
raziskovalno nalogo. 
Skupaj so raziskali antibiotične učinke 
eteričnih olj na rast patogenih kožnih 
bakterij Staphylococcus epidermidis. 
Raziskovanje je potekalo pod mentor-
stvom profesorice Marjetke Kastelic Švab 
v mikrobiološkem laboratoriju Biotehni-
škega centra Naklo. Želeli so ugotoviti, 
kako bi mladostnikom pomagali pri pro-
blemih s kožo na naraven način. Izbra-
li so deset eteričnih olj in z različnimi 
laboratorijskimi metodami ugotavljali, 
katera najbolj zavirajo rast patogenih 
kožnih bakterij, ki povzročajo mozolja-
vost. Dokazali so, da sta najbolj učinko-
viti eterični olji cimeta in timijana, ki bi 
ju bilo moč uporabiti v naravni kozmeti-
ki za mladostnike. 
"Ni lepšega kot to, da ti uspe mlade nav-
dušiti za raziskovalno delo, jih voditi in 
se skupaj z njimi na svojem področju 
učiti ter razvijati,« je mentorica komen-
tirala sodelovanje z gimnazijci. Vsi trije 
raziskovalci so po številnih urah dela v 
laboratoriju in za računalnikom svojo 
raziskovalno nalogo poslali na razpisa-
ni natečaj. Nalogo so uspešno prestavili 
18. septembra na znanstvenem simpozi-
ju v Novem mestu, ki ga je ob podelitvi 
nagrad organiziralo podjetje Krka. Ker 
Petra rada potuje po svetu, se podelitve 
nagrade žal ni uspela udeležiti, nagrado 
pa je vendarle prejela. 
"Naloga nam je ponudila vpogled v svet 
znanstvenikov in znanosti. Svoje znanje 
premakniti v prakso nam je razširilo ob-
zorja," je dejala raziskovalka Petra Kern, 
ki bo svojo študijsko pot nadaljevala v 

smeri biotehnologije. Ugledno podjetje, 
ki veliko vlaga v raziskovanje, jo je tako 
opazilo še pred začetkom študija. Petra 
Kern je bila tudi zlata maturantka, v gi-
mnazijskem programu na Biotehniškem 
centru Naklo pa je imela vsa štiri leta 
odličen uspeh. Je uspešna naravoslovka, 
svoje uspehe pa je s pomočjo profesorjev 
žela tudi na družboslovnem področju. V 
drugem letniku je postala državna pr-
vakinja na geografskem tekmovanju in 
želja po dokazovanju znanja jo je takrat 
ponesla v Kjoto na Japonskem. Udeležila 
se je mednarodne geografske olimpija-
de. Tekmovanje je potekalo v angleščini 
in Petra je domov prinesla bronasto me-
daljo. "Zahtevnejša literatura in težje na-
loge mi pokažejo, koliko zares zmorem. 
Preprosto uživam v premikanju lastnih 
meja in še vedno čakam trenutek, ko 
bom ugotovila, da sem dosegla vse, kar 
se doseči da. A globoko v sebi upam, da 
ta trenutek nikoli ne pride," je Petra pred 
leti strnila svoj pogled na znanje. 

Petra Kern prejela Krkino nagrado 
Petra Kern iz Šenčurja je bila letos zlata maturantka na Biotehniškem centru 
Naklo. Lepa nagrada jo je presenetila še v septembru tik pred vstopom na študijsko 
pot. Največje slovensko farmacevtsko podjetje ji je podelilo 45. Krkino nagrado za 
srednješolske naloge.

Od leve proti desni: Anja Šivic, Aljaž  
Mulej in Petra Kern so Krkini nagrajenci.  
/ Foto: BC Naklo

Saša Pušnik je opisala svoje vtise ob ličkanju koruze na Gašperjevi kmetiji. Ideja se je 
razvila ob nekem druženju, predlog je bil Mišov, realiziral pa jo je Moharjev Igor. Delo se je 
začelo na njivi pri obiranju, nadaljevalo pa ob ličkanju, ko je v krogu stekel pogovor o tem, 
kako so delali nekoč in kako danes, zapeli so in pod večer se je druščini pridružil Primož 
s harmoniko, fantje so glasno zapeli in zavriskali. Takrat je koruza že visela, drugo je bilo 
zmleto. Delo je bilo končano. Lepo se je bilo družiti, se nasmejati in skupaj ustvarjati. Se 
bo dogodek prijel? Morda drugo leto pri kom drugem? Strinjali so se, da bi še prišli. Hvala 
Igorju in Maji za pogum in vse dobrote, na koncu zapiše Saša Pušnik.

Ličkali so koruzo
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Velika akcija kuhinj
Z boni bratov Prevc do cenejše kuhinje

KUHINJA LAGUNA KUHINJA LAGUNAKUHINJA URBANA

KUHINJA NATURA

Z boni bratov Prevc do cenejše kuhinje

Akcija velja za nakup lesenega dela kuhinje do 18. 10. Bon se unovči za nakup bele tehnike. Podrobnosti na prodajnih mestih.

Ob nakupu lesenega 

dela kuhinje lahko 

prejmete bon do 250 €,  

ki ga unovčite za 

nakup bele tehnike.

PETER BUKOVNIK

Pod budnim očesom gasilcev mentorjev 
PGD Hotemaže se je sedem gasilcev pio-
nirjev udeležilo orientacijskega pohoda 
in taborjenja v naravi. Število udeleže-
nih je bilo pričakovano, kajti dogodek 
je bil sredi avgusta in veliko otrok je 
takrat še na morju. S soncem obsijano 
soboto smo opoldne pričeli z orientacij-
skim pohodom, ki je potekal v okolici 
Hotemaž. Gasilce pionirje smo razde-
lili v tri skupine, nato so opremljeni s 
kompasi, nahrbtniki, spalnimi vrečami 
in drugim, kar spada zraven, krenili na 
pot. Na poti je bilo več kontrolnih točk, 
kjer so morali prikazati znanje, ki so ga 
pridobili na gasilskih vajah. Poleg spo-
znavanja okolice, zgodovine, priprave 
splava za prečkanje reke Kokre so pri-
dobili tudi znanje za taborjenje v nara-

vi. Po slabih treh urah hoje in uspešno 
opravljenih nalogah v naravi so z ve-
likimi pričakovanji prispeli na mesto 
taborjenja. Po kratkem počitku in ča-
kanju, da so prispele vse tri skupine, pa 
se je pričel taborniški del. Mentorji smo 
razdelili naloge in postavili tabor. Kot se 
za vsaki tabor spodobi, smo poskrbeli 
tudi za dvig zastave, osrednji del pa je bil 
namenjen tabornemu ognju. Ko se je za-
čelo temniti, smo zakurili taborni ogenj. 
Popoln večer smo popestrili z obilno ve-
čerjo, s pečenjem hrenovk in koruze, ki 

so si jo morali otroci priskrbeti sami v 
eni izmed nalog. Nadaljevali smo še z 
raznimi vragolijami, sčasoma pa je noč 
dobila svojo moč in počasi se je bilo treba 
pripraviti k počitku. Za nekatere počitek 
ni bil prav dolg, kajti z mentorji so mora-
li skrbeti za požarno stražo, ki se je izme-
njavala vsako uro. Za jutranje prebujanje 
je poskrbelo deževno presenečenje, nato 
pa nas je čakal še najtežji del pustolo-
vščine, pospravljanje tabora. Načrtovani 
dogodek je lepo uspel, zato ga naslednje 
leto zagotovo lahko ponovimo.

Pionirji na  
orientacijskem 
pohodu
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GASILSKA ZVEZA KOKRA

Tekmovanje Gasilske zveze Kokra je v športnem parku Rapa na 
Visokem potekalo 19. septembra. Sodelovale so gasilske deseti-
ne mladine, gasilcev in gasilk, tekmovalo je 20 ekip in vseh treh 
občin, Šenčur, Preddvor in Jezersko. Pionirji so se spopadli z vajo 
z vedrovko, mladinci z vajo z ovirami, člani in članice ter starejši 
gasilci in gasilke pa z vajo z motorno brizgalno in s hidrantom. 
Vsem je bila skupna vaja štafeta in vaja razvrščanja. Najbolje 
so bili številčno zastopani pionirji (6 ekip) in starejši gasilci (5 
ekip), najbolj uspešni pa gasilci iz PGD Prebačevo Hrastje. Tek-
movanja se je udeležilo sedem ekip, zasedli so štiri prva mesta 
ter po eno drugo in tretje mesto. Prvo-, drugo- in tretjeuvrščeni 
gredo na regijska tekmovanja. Mladinsko regijsko tekmovanje je 
bilo v Radovljici v soboto, 3. oktobra, kjer so nas zastopali pio-
nirji PGD Voklo, dve ekipi PGD Prebačevo- Hrastje in mladinci iz 
PGD Prebačevo-Hrastje. Člansko regijsko tekmovanje bo v Škofji 
Loki v soboto, 10. oktobra. 
Oktober je mesec požarne varnosti, letos je tema posvečena eva-
kuaciji in geslo letošnjega meseca požarne varnosti je: Ko zagori, 
naj se ti ven mudi! V gasilskih društvih bodo v tem mesecu dne-
vi odprtih vrat, namenjeni preventivi, v osnovnih in podružničnih 
šolah bodo vaje evakuacije. Šole so kot vsako leto povabljene k 
sodelovanju na razpisu za likovna in pisna dela, ki se konča no-
vembra, ko bodo najboljši prispevki otrok nagrajeni.

Tekmovalo je dvajset ekip
GPO ŠENČUR IN GZ KOKRA

Gasilci, ki delujejo na območju občine Šenčur, bodo v mesecu po-
žarne varnosti poglobljeno izvajali dejavnosti požarne preventive. 
Pregledali bodo hidrantno omrežje, dostope do vodnih virov, in-
tervencijske površine ter dostopne poti do objektov, tudi do po-
membnejših objektov v občini. V sodelovanju z osnovno šolo in 
vrtcem bodo sodelovali pri izvedbi vaje evakuacije. Gasilci pri tem 
dajejo nasvete in opozorila glede organizacijskega pristopa in teh-
ničnih pogojev za umik. Pri aktivnostih meseca požarne varnosti 
sodeluje tudi Gasilska zveza Kokra, ki med drugim organizira na-
tečaj za likovna in literarna dela na vsakokratno temo meseca po-
žarne varnosti. Natečaj je namenjen osnovnošolski mladini, poleg 
šenčurske sodelujejo še šole iz občin Jezersko in Preddvor. Vsako 
leto se na natečaj odzove približno sedemdeset otrok. Gasilska 
društva bodo v mesecu požarne varnosti organizirala tudi dneve 
odprtih vrat za vaščane, kjer jih bodo seznanili z delom gasilcev in 
njihovo opremo in jim pokazali, kako lahko sami gasijo z ročnimi 
gasilnimi aparati, organizirali bodo preglede gasilnikov, mogoč bo 
tudi nakup novih gasilnikov. Dnevi odprtih vrat bodo v naslednjih 
društvih: PGD Hotemaže: 10. oktobra med 9. in 13. uro (ob 12. uri 
prikaz gašenja in rokovanja z gasilniki), PGD Luže: 10. oktobra med 
15. in 18. uro (pregled gasilnikov, ob 16. uri predstavitev uporabe 
avtomatskega defibrilatorja (ADE), PGD Šenčur: 17. oktobra med 9. 
in 12. uro, PGD Voklo: 25. oktobra med 10. in 12. uro. 

Mesec požarne varnosti

IN IZDELAVA DEMIT FASAD
Milje 15a, 4212 Visoko, tel., faks: 04/253-12-98, 
GSM: 041/770-847, e-pošta: slikopleskarstvo.gorjup@siol.net

JURIJ GORJUP s. p.

SLIKOPLESKARSTVOGradbenamehanizacija
VilkoKonc,s.p.

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

GSM:041652-654

4208 Šen čur
De lav ska 18

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

»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

 vzdrževanjejavnerazsvetljave
 semaforizacijakrižišč

 izdelavasvetlobnihprometnihznakov

Milje44,4212Visoko,
www.vigred-elektro.si
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- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

Martin Jenko

Praprotna polica - Cerklje
tel.: 04 / 25 26 120

faks: 04 / 25 26 121
GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC.
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www.pogrebnik.si

Pooblaščenismozanaslednjevrstekritin:
TRIMOTREBNJE,BRAMAC,TONDACH,SALONIT,RAVNESTREHE-

SARNAFIL,TEGOLA,OKNAVELUX,DECRA,GERARD

Poslovna cona A 55,  
4208 Šen čur

Tel.: 04/25 15 900,  
Faks: 04/25 15 901

E-pošta: stre ha.ku har@siol.net
Gsm: 041/614 105

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

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
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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 
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Ponovno v ponudbi: 
čiščenje gozdov po sečnji, izdelava, odkup in prodaja lesnih sekancev

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Konec septembra je bila v Šenčurju terenska 
krvodajalska akcija. Po besedah Vilija Štefe-
ta, predsednika Krajevne organizacije Rdečega 
križa (RK) Šenčur, je bila deležna zelo dobrega 
odziva, udeležilo se je je 180 krvodajalcev, pe-
tina več kot preteklo leto. Jesenske krvodajalske 
akcije na terenu so po šestih letih že dobro ute-
čene, ljudje se jih tudi raje udeležujejo kot spo-
mladanskih, ko jih z avtobusi peljejo na odvzem 
v Ljubljano. Na tokratni krvodajalski akciji v Šen-
čurju je sodelovalo sedem krajevnih organizacij 
RK v občini, obiskal jo je tudi župan Ciril Kozjek, 
ki pa pravi, da letos ni daroval krvi, jo je pa v pre-
teklosti kakih dvajsetkrat.

Darovali so kri

Terenska krvodajalska akcija z dobrim 
odzivom / Foto: Primož Pičulin

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V nedeljo, 11. oktobra, ob 13. uri se bo na travniku pri pokopališču v Šenčurju začela 
konjeniška prireditev, ki jo vsako leto prireja Konjeniški klub Šenčur. Udeležuje se 
je okoli šestdeset konjenikov iz vse Slovenije, približno toliko jih pričakujejo tudi na 
letošnji, deveti konjeniški dirki po vrsti. Kot v imenu konjeniškega kluba pove Miro 
Peternel, gre za zadnjo konjeniško dirko v letu v državi, poleg tega pa tekmovalce pri-
vabljajo tudi denarne nagrade in lep tekmovalni poligon. Na njem bodo konjeniki tudi 
letos tekmovali v treh disciplinah: dirki dvovpreg, paralelnem tekmovanju in jahanju 
posameznih tekmovalcev med ovirami. V slednji se bodo pomerili tudi otroci do 15. 
leta starosti. Če bo slabo vreme, bodo prireditev prestavili na naslednjo nedeljo.

Spet tekmovanje konjenikov

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Drevi ob 19. uri bo v kulturnem domu v Šenčurju slovesnost s kulturnim programom 
ob podelitvi priznanj krvodajalcem in prostovoljcem Rdečega križa. Območno zdru-
ženje Rdečega križa Kranj prireditev organizira vsako leto v drugi občini na območju 
kranjske upravne enote, letos je gostiteljica občina Šenčur. Priznanja bodo izročili 
krvodajalcem 'rekorderjem': desetim, ki so kri in plazmo darovali 50-krat, štirje so 
jo dali 60-krat, pet 70-krat, šest 80-krat, po dva 90-krat in 110-krat, krvodajalec 
Martin Dacar pa bo dobil priznanje za 120-krat darovano kri in krvno plazmo. Po-
delili bodo tudi priznanje Rdečega križa Slovenije ter dva zlata, 15 srebrnih in 18 
bronastih znakov. 

Priznanja krvodajalcem in prostovoljcem
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BALDRIJAN d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 19
4000 Kranj (ob GA trgovini) 

Delovni čas:  
pon., tor., čet., pet.: 9:00–15:00
sreda: 9:00–18:00

brezplačna tel. št.: 080 35 42
tel. št.: 04 204 30 76 

Spletna trgovina:
www.baldrijan.si

Z VAMI ŽE  
OD LETA 2007!

Zeliščne kreme in geli
Prehranska dopolnila

Magnetni nakit

Nagrade:
1. Bon v vrednosti 30,00 €
2. Bon v vrednosti 20,00 €
3.–5. Bon v vrednosti 10,00 €
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovi-
no. Prevzem nagrad je mogoč na sedežu 
podjetja Baldrijan d.o.o. v delovnem času.

OBLČ

JYSK

BALDRIJAN

COKLA

je idealna kombinacija lepega okraska in koristnega magnetnega 
delovanja. Nošenje magnetnega nakita izboljšuje cirkulacijo 
krvi v telesu in zmanjšuje raznovrstne bolečine. Izboljšuje tudi 
koncentracijo, razpoloženje, spanec in energetski nivo v telesu.

EUROSPIN

TRG. CENTER
DOLNOV

nerjaveče jeklo
redna cena: 44,70 €

samo 33,50 €

Magnetna zapestnica
nerjaveče jeklo + pozlata
redna cena: 48,90 €

samo 36,60 €

titan + pozlata 
teža samo 12 g
redna cena: 61,60 €

samo 46,20 €

Magnetna zapestnica
titan 
teža samo 18 g
redna cena: 57,20 €

samo 42,90 €

Magnetna zapestnicaMagnetna zapestnica

Vsak kos magnetnega nakita 
dobavimo v lični darilni embalaži! 

ENAK MODEL
– DVE RAZLIČICI

NERJAVEČE JEKLO 
ALI TITAN

Ves nakit 
prilagodimo 

obsegu vašega 
zapestja. 

podjetja Baldrijan d.o.o. v delovnem času.

IZJEMNO LAHEK  
NAKIT IZ TITANA

25 %  POPUSTA NA MAGNETNI  
NAKIT

MAGNETNI NAKIT 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj in vpisano v kupon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 21. oktobra 2015,  
na Gorenj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124. 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. Rešitve bodo objavljene v petek, 23. oktobra v Gorenjskem glasu in na spletni strani www.sencur.si.
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SAMO LESJAK

V krajevni skupnosti Visoko - Milje so v za-
dnjem obdobju posodobili ce stno in komunal-
no infrastrukturo, nekaj pomembnih projek-
tov pa je še pred njimi. Krajane smo povprašali, 
kako so zadovoljni z napredkom pod vodstvom 
župana Cirila Kozjeka ter katere projekte bi 
morali po njihovem mnenju čimprej izpeljati.

Zadovoljni z napredkom

Peter Štern, Visoko: "Z na predkom 
v krajevni skupnosti sem zelo za-
dovoljen. Pod vodstvom novega 
župana ter predsednice kra jevne 
skupnosti Staše Pa vlič je bilo storje-
no veliko, odprtje obnovljene ceste 
Visoko–Milje ter komunalne infra-

strukture pa je dogodek, ki budi upanje tudi za v 
prihodnje."

Klemen Plevel, Milje: "Z novim ka-
nalizacijskim omrežjem smo lahko 
zadovoljni, prav tako tudi s cesto, 
ki je bila že potrebna obnove. Vse-
kakor pa nas čaka še precej dela, 
predvsem bi bilo treba zgraditi nov, 
večji vrtec, ki bi zadostil potrebam 

krajevne skupnosti, v kateri število otrok narašča."

Ivana Mali, Visoko: "Veliko je bilo 
narejenega, napredek v krajevni 
skupnosti je očiten. Krajani smo 
morali sicer malo potrpeti, saj so 
bila obnovitvena dela na cestni 
infrastrukturi dolgotrajna, čeprav 
verjamem, da so izvajalci pohiteli, 

kolikor se je dalo."

Iztok Pelko, Visoko: "Promet sko-
zi Visoko in sosednje kraje se je v 
zadnjih letih močno povečal, zato 
je bila obnova ceste nujna. Zaslu-
ge pri tem, pa tudi pri ostalih pro-
jektih, gredo tudi županu, ki očitno 
premore odločnost. Želja pa ostaja 

gradnja modernega športnega parka, ki bi ga lahko 
uporabljali tako profesionalni športniki kot rekrea-
tivci."

Nataša Gros, Milje: "S številnimi 
dokončanimi projekti, tako s ce-
stnim kot komunalnim omrežjem, 
sem zadovoljna. Za izboljšanje 
varnosti v prometu pa je zlasti po-
membno, da so zgradili nov cestni 
otok, pločnike ter uredili prehode za 

pešce. Krajani sedaj pogrešamo predvsem še nov vr-
tec. Upamo, da tudi ta kmalu pride na vrsto."

ANKETA

sudoku_TEZJI_15_jurij
NALOGA

2 9 6 4
6 8 3 9

4 8
5 1 8

8 5 9 1
6 4 8

6 1
4 2 3 5
9 2 6

sudoku_TEZJI_15_jurij

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_15_95
NALOGA

9 7 2
5 3 8 9 1

2 5 3
9 4 8 7

3 7 1 5
4 3 5 8

5 1 7 3
3 7 4 5 6

4 3 8

sudoku_LAZJI_15_95

REŠITEV

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

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.                      

V Mokronogu je bil 5. septembra 15. svetovni festival praženega krompir-
ja, kjer so lahko obiskovalci pokusili štirideset vrst te jedi. Svojo stojni-
co so postavili tudi člani Turističnega društva Šenčur. Na festivalu jih je 
spremljal Pihalni orkester Šenčur. 

V Mokronogu pražili krompir

www.gorenjskiglas.si



GORKI
Čeprav so se gradbena dela na projektu Odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje 
Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. 
sklop v naši občini zaključila že sredi letošnjega 
poletja, smo morali do zaključka projekta na Občini 
Šenčur urediti še marsikaj.
Po zaključku gradbenih del so bili na vseh treh 
območjih uspešno opravljeni tehnični pregledi, ki so 

pogoj za nadaljevanje postopkov. Za območje Srednja 
vas–Luže, naselje Luže in kanal Luže–Olševek, kjer 
so bila dela zaključena najprej, smo že meseca aprila 
pridobili tudi uporabna dovoljenja in prebivalci tega 
območja so se lahko začeli priključevati na javno ka-
nalizacijo. Za kanala Luže–Visoko in Visoko–Hotemaže 
ter kanal Olševek smo uporabni dovoljenji pridobili v 
sredini meseca avgusta, v teh dneh pa tudi na tem 
območju že potekajo priklopi novih uporabnikov.
S pridobitvijo omenjenih uporabnih dovoljenje je 
projekt v naši občini tudi formalno zaključen. Potekal 
je v okviru skupnega projekta GORKI, v katerem 
sodelujeta še Mestna občina Kranj in Občina Naklo. 
Del skupnih aktivnosti na projektu predstavlja tudi 
posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave 
Kranj, pri kateri bodo dela v pogodbenem obsegu 
zaključena decembra letos in ki bo sprejemala 

odpadne vode tudi z naše občine, in sicer z Olševka, 
Luž, Hotemaž in Visokega.
Novi kanalizacijski sistem v občini Šenčur je prav 
gotovo pomembna infrastrukturna pridobitev, ki 
izboljšuje komunalno opremljenost naše občine in 
katere kratkoročni in dolgoročni rezultat bo čistejše in 
bolj zdravo okolje za vse nas.

Operacijo delno financira Republika Slovenija

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – 
področje voda. Prispevek Skupnosti znaša 85,00 % javnih upravičenih stroškov. 
Lastna udeležba Republike Slovenije znaša 15,00 % javnih upravičenih stroškov.

Pridobljena tudi vsa 
uporabna dovoljenja

Dela na Centralni čistilni napravi Kranj še potekajo Nova kanalizacija ob regionalni cesti
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BERNARDA ROZMAN, KLARINETISTKA

A slišiš? Nekdo nekaj igra! Pa saj to je Pi-
halni orkester občine Šenčur! Kako lepo 
korakajo, vsi tako usklajeno! In zraven 
jim uspe še igrat! Joj, jaz bi tudi! Ni pro-
blema, pridruži se nam na vajah vsak 
ponedeljek in četrtek v prostorih nad 
vrtcem ali pokliči na telefonsko številko 
051 805 208! Moja pot korakanja in igra-
nja v Pihalnem orkestru občine Šenčur 
se je začela leta 2005. V desetih letih 
se je nabralo precej božičnih koncer-
tov, prvomajskih budnic, odprtij cest, 
presenečenj za rojstne dneve in drugih 
koncertov in nastopov pa tudi ogromno 
spominov. Da pa lahko izvedemo vso 
omenjeno, moramo seveda tudi vaditi. 
Vaje imamo dvakrat na teden, ob pone-
deljkih in četrtkih, ob 19.30 v prostorih 
nad vrtcem v Šenčurju. Naš odličen di-
rigent Davor Pecman se trudi, da je pro-
gram čim bolj raznolik, pri tem pa mu 
pomagata pomočnik dirigenta Simon 

Tavčar in predsednik Andrej Zupan. 
Lani na božično-novoletnem koncertu 
smo igrali od latinskoameriških do dal-
matinskih in narodno-zabavnih. Kaj pa 
bomo igrali letos, naj zaenkrat ostane 
še presenečenje. Bo pa koncert vsekakor 
lep, tako da že sedaj lepo vabljeni, da 
nas 26. decembra 2015 pridete poslušat! 
Seveda je včasih malo težko vse skupaj 
usklajevati z vsemi drugimi obveznost-
mi, a vse odtehtajo lepa skupna doži-
vetja in dejstvo, da skupaj ustvarjamo 

glasbo in s tem razveseljujemo svoje 
poslušalce. Zato vabim vsakogar, ki ima 
veselje do glasbe, zna brati note in igra 
instrument, da se nam pridruži. 
Pihalni orkester Šenčur vpisuje nove 
člane. Vabimo vse z glasbenim pred-
znanjem, nekaj pa je prostih mest 
tudi za začetnike. Starostne omejitve 
ni, instrument pa se lahko izposodi 
pri nas. Pridruži se nam vsak ponede-
ljek ali četrtek ob 19.30 v zgornjih pro-
storih Vrtca Šenčur.

Igra šenčurski 
pihalni orkester
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