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Pogovor z županom

2 - J U R I J

Kako napreduje postopek pri gradnji regi-
onalne ceste Britof-Hotemaže?

”Govorice, da ceste ne bo, ne držijo, saj ak-
tivnosti pri tem projektu potekajo naprej. Dr-
žava, torej direkcija za državne ceste, je že za-
čela s pošiljanjem odkupnih pogodb v podpis
lastnikom zemljišč v katastrskem območju
Britof, tako da računamo, da bodo kmalu prišli
na vrsto tudi naši občani. V zvezi z zemljišči je
res nekaj nerazrešenih vprašanj, a upam, da bo
država skupaj z občino probleme razrešila v
obojestransko zadovoljstvo. Novega, poprav-
ljenega državnega proračuna prihodnje leto si-
cer še nisem imel možnosti videti, vendar smo
dogovorjeni, da nam bodo pred odločanjem v
državnem zboru sporočili, ali je denar za regi-
onalno cesto Britof-Hotemaže še vedno zago-
tovljen v letih 2010 in 2011.”

Kdaj pa se bo začela gradnja krožišča v
Obrtno poslovno cono Šenčur?

”V teku je odkup dodatnih zemljišč, saj v pr-
votnem projektu niso bila predvidena zemljiš-
ča za gradnjo podvoza in kolesarsko stezo. Ce-
nitev so že izvedli, tako da je sedaj v teku pri-
prava pogodb za odkup. V prihodnjem letu bi
moralo biti to krožišče po vseh ocenah vendar-

le zgrajeno. Seveda pa
tudi tu ne gre za občin-
ski, temveč državni pro-
jekt. Omenjeno krožišče
je sicer nujno potrebno
za normalno funkcioni-
ranje cone, ki se neza-
držno povečuje. Vanjo
se selijo podjetja iz dru-
gih občin, kot na primer
podjetje PROMPT z
Bleda, Pošta Slovenije

tu odpira paketni center za Gorenjsko, napove-
dani so prihodi tudi drugih podjetij.”

Na zadnji seji je občinski svet sprejel nov
način obračunavanja komunalnega prispev-
ka za izboljšano komunalno infrastrukturo,
ki ga bo občina zaračunala tistim lastnikom
objektov v Šenčurju in Srednji vasi, ki do-
slej še niso plačali priključnine na javno ka-
nalizacijo. 

”Tako je. Priključnine ni več, saj takega nači-
na novi zakon ne dovoljuje. Občinski svet se je
tako odločil za predlog, ki ne zajema celotne
vrednosti novozgrajene infrastrukture fekalne
kanalizacije. Višina komunalnega prispevka
bo določena glede na velikost objekta, gibala
pa se bo od 600 do 1500 evrov, kar je sicer več,
kot je stala priključnina, to je okoli 350 evrov,
še vedno pa bistveno manj, kot obračun na
osnovi celotne vrednosti investicije, kar omo-
goča novi zakon. Kot smo povedali ob spreje-
mu osnovnega odloka, bi lahko dodatni komu-
nalni prispevek za nekatere objekte znašal tudi
šest, sedem tisoč evrov. V ta namen bo priprav-
ljen in sprejet posebni odlok za področje Šen-
čurja in Srednje vasi. Enako pa bo to treba sto-
riti tudi za druga področja v občini, ko bo na-
stala potreba. Občinski svet je sprejel tudi do-
daten sklep, po katerem je možno tudi obročno
odplačevanje komunalnega prispevka za tiste,
ki dokazljivo ne zmorejo odmerjenega zneska
plačati v enem obroku.”

Kaj se bo zgodilo, če lastniki preostalih 75
objektov, tako kot priključnine, ne bodo že-
leli plačati tudi odmerjenega komunalnega
prispevka?

”Občina bo v kratkem vsem tem lastnikom
poslala odločbe o plačilo dodatnega komunal-
nega prispevka, lastnikom pa ga po zakonu ni
treba plačati, če se ne bodo priklopili na javno
kanalizacijo. A v tem primeru morajo poskrbe-
ti za neprepustno greznico z rednim monitorin-
gom ali pa malo čistilno napravo z monitorin-
gom. Prepričan sem, da se bodo vsi slej ko prej
priklopili na javno kanalizacijo, saj je ta reši-
tev zanje dolgoročno najugodnejša. Izvajanje
tega odloka sicer nadzira inšpekcijska služba.”

Ko smo že pri kanalizaciji: kako bo pote-
kala njena gradnja v prihodnje?

”Še vedno drži načrt o postopnosti gradnje
kanalizacije. Najprej bomo primarno kanali-
zacijo s pomočjo sredstev evropskega sklada
za regionalni razvoj gradili na trasi od Milj do

spodnjega dela Visokega. Občine smo se gle-
de porabe teh sredstev že uskladile, sedaj ča-
kamo le še na objavo razpisa, ki bi moral biti
zunaj že spomladi. Kakor kaže, bomo z grad-
njo te kanalizacije začeli prihodnje leto. Za
ostale magistralne vode v severnem delu obči-
ne - Hotemaže, zgornji del Visokega, Luže
Olševek - in v južnem delu občine od Preba-
čevega do Trboj s priklopom na novo skupno
čistilno napravo Smlednik pa računamo na
pridobitev kohezijskih sredstev. Prav sedaj in-
tenzivno potekajo aktivnosti za oddajo skupne
vloge.”

Z oktobrom se bodo podražile tudi cene
komunalnih storitev ...

”Na žalost se podražitvam oskrbe z vodo in
ravnanja s komunalnimi odpadki nismo mogli
izogniti. Cene oskrbe z vodo se bodo tako
dvignile za dvajset odstotkov, predvsem zara-
di omrežnine, ki zajema amortizacijo in inve-
sticijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja,
uvedena pa je na podlagi novega pravilnika, ki
je bil sprejet na državnem nivoju. Dosedanja
cena pitne vode je bila na našem območju tako
nizka, da sploh ni bila več primerljiva s cena-
mi drugod po Sloveniji in tudi po podražitvi
bo še vedno nižja kot marsikje drugje. Zave-
dati se je treba, da je pitna voda vse bolj dra-
gocena dobrina, zato moramo biti pri njeni
porabi zelo racionalni. Zgodba o odpadkih je
že širše znana. Zaradi zaprtja Tenetiš je bila
Komunala Kranj prisiljena poiskati druge de-
ponije, dogovorila pa se je za odlaganje meša-
nih komunalnih odpadkov na Jesenicah in v
Logatcu. Odlaganje odpadkov se je s tem zelo
podražilo, kar bomo občutili vsi povzročitelji
odpadkov. Koliko bodo računi za odpadke v
občini Šenčur dejansko višji, pa je še težko na-
povedati. Občinski svet je sklenil, da občina
prva dva meseca krije polovico stroškov po-
dražitve za vsa gospodinjstva, že v tem Juriju
pa objavljamo tudi anketo, s katero občane
sprašujemo o možnostih spremembe frekven-
ce odvoza odpadkov z enotedenskega na vsa-
kih štirinajst dni. Če bomo namreč zmanjšali
količino povzročenih odpadkov, bomo za nji-
hovo odlaganje tudi manj plačali. Zato pozi-
vam vse občane, naj izpolnijo anketo čim bolj
množično, da se bomo lažje odločili. Možno
je tudi ostati pri enotedenskem odvozu, a v
tem primeru je smotrno zmanjšati velikost
smetnjakov. Najugodneje pa je oboje, to je na-
baviti manjši zabojnik in podaljšati čas med
enim in drugim odvozom. V vsakem primeru
bo treba čim bolj vzorno ločevati odpadno
embalažo in biološke odpadke, pri tem pa
imajo naši občani možnost uporabe zbirnega
centra v Šenčurju, številnih ekoloških otokov
in kompostnikov za biološke odpadke. Ločuj-
mo torej odpadke že doma in jih nato odlagaj-
mo na naštetih mestih, s tem bomo zagotovo
občutno znižali tudi račun za odvoz in odlaga-
nje odpadkov.”

Simon Šubic

Podražitvam se nismo mogli izogniti
Župan Miro Kozelj o razlogih za zadnji podražitvi odpadkov in oskrbe s pitno vodo, poteku gradnje 

regionalne ceste Britof-Hotemaže in krožišča za poslovno cono ...

Miro Kozelj
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Občina

Tako kot v drugih občinah, kjer komunalne
odpadke odvaža javno podjetje Komunala
Kranj, so se s 1. oktobrom tudi v občini Šenčur
občutno podražili komunalni odpadki. Vzrok
za podražitev je po besedah direktorja Komu-
nale Kranj Ivana Hočevarja predvsem v zaprt-
ju deponije Tenetiše, saj je moralo komunalno
podjetje poiskati druge deponije. ”Iskali smo
jih v bližnji in daljni okolici. V Kovor, kot je
znano, odpadkov ne moremo odvažati, poziti-
ven odgovor pa smo prejeli z Male Mežakle,
kar je za nas najugodnejše, vendar pa je tam
ena od solastnic odlagališča, občina Kranjska
Gora, dovolila odlaganje samo polovice naših
odpadkov za obdobje pol leta. Zato smo mora-
li poiskati še dodatno deponijo v Logatcu. Obe
izbrani deponiji računata za tono odloženih
odpadkov 85 evrov in okoljsko takso ter dodat-
no finančno jamstvo, ki ga zahteva vlada. V
Tenetišah smo do zaprtja plačevali po 16 evrov
na tono odpadkov, moram pa reči, da bi se tudi
v primeru nadaljnjega obratovanja te deponije
zaradi uvedbe finančnega jamstva odlaganje
odpadkov vseeno podražilo,” pravi Hočevar.
Pri že omenjenem finančnem jamstvu gre za
denar, ki bo potreben za sanacijo deponije po
njenem zaprtju. V primeru Tenetiš bi tako po
Hočevarjevih besedah finančno jamstvo znaša-
lo 50 evrov na tono odpadkov, ker ta deponija
v operativnem programu vlade ni bila predvi-
dena za deponijo regijskega značaja in bi jo
zato sčasoma morali zapreti. 

Cene odlaganja odpadkov so se tako poviša-
le skoraj za desetkrat. Za gospodinjstvo, ki
uporablja 120-litrski zabojnik, je na primer po-
skočila z 1,17 evra na 11,07 evra, k čemur pa je
treba dodati še izdatek za odvoz in zbiranje od-
padkov, ki ga komunalno podjetje obračuna
glede na število članov v gospodinjstvu. V
Šenčurju ti znašajo 1,005 evra na osebo me-
sečno. Ko seštejemo vse izdatke, je skupna
cena odpadkov narasla za približno 2,5-krat,
pokaže hitri izračun. Tega občani ne bodo ta-
koj občutili, saj je občinski svet na zadnji seji

sprejel sklep, da bo občina prva dva meseca
krila polovico podražitve. 

Na cene odpadkov pa lahko v prihodnosti v
precejšnji meri vplivajo tudi občani sami, in si-
cer z doslednim ločevanjem odpadne embala-
že in bioloških odpadkov, saj zanje ne plačuje-
mo stroškov odvoza in deponiranja. Na ta na-
čin boste zmanjšali količino proizvedenih me-
šanih komunalnih odpadkov, zato boste potre-
bovali manjši zabojnik za smeti, kar bistveno
vpliva na končno ceno. Zabojnike je možno
najeti ali kupiti v Komunali Kranj. 80- in 120-
litrski zabojnik lahko najamete za 0,55 evra na
mesec, nakup pa vas bo stal 40 evrov. Najem
240-litrskega zabojnika stane 0,75 evra, kupite
pa ga lahko za 49 evrov. Priporočamo najem,
saj se ob morebitni menjavi ali uničenju ne 
boste spraševali, kam s starim zabojnikom.
Najetega vam Komunala Kranj dostavi na dom
in starega tudi odpelje. 

Dodatna možnost, o kateri razmišlja Občina
Šenčur, je 14-dnevni odvoz mešanih komunal-
nih odpadkov, kar bi gospodinjstvom stroške
razpolovilo. Ker je to rešitev možno uvesti

samo ob pripravljenosti vseh občanov, da z do-
slednim ločevanjem zmanjša količino mešanih
komunalnih odpadkov, spodaj objavljamo an-
keto, kjer vas sprašujemo, ali se strinjate, da v
Šenčurju namesto tedenskega uvedejo odvoz
odpadkov na 14 dni. Občina prosi, da anketo
izpolni čim več občanov, saj bo tako lažje spre-
jela končno odločitev. Odgovore pošljite ob-
čini v priloženi ovojnici do 30. oktobra ali
pa izpolnite anketo na spletni strani občine. 

Odpadno embalažo (npr. tetrapake, konzerve,
steklo, papir ...) lahko ločujete na številnih
ekoloških otokih in v zbirnem centru. Po poda-
tkih Komunale Kranj se na ta način v občini
Šenčur že loči skoraj četrtina odpadkov. Na
ekoloških otokih je bilo tako junija zbranih
cca. 10 odstotkov oz. 17 ton odpadkov, v zbir-
nem centru pa 26 ton. 

Nove cene komunalnih odpadkov 
v Občini Šenčur

(Primeri so izračunani za 4-članska gospo-
dinjstva za obdobje po 30. 11. 2009, ko občina
ne bo več subvencionirala cen)

ODVOZ VSAK TEDEN

Velikost posode Stroški na mesec

80 l 11,40 EUR
120 l 15,08 EUR
160 l 18,76 EUR
240 l 26,15 EUR

ODVOZ NA 14 DNI

Velikost posode Stroški na mesec

80 l 7,71 EUR
120 l 9,55 EUR
160 l 11,40 EUR
240 l 15,08 EUR

Vsako gospodinjstvo si lahko svoje stroške
izračuna na spletni strani Komunale Kranj.

Na cene odvoza odpadkov 
vplivamo sami

Če boste ločevali odpadke, boste potrebovali manjše smetnjake, kar bo znižalo cene odlaganje komunalnih 
odpadkov. Dodatno zmanjšanje stroškov (za polovico) prinese tudi odvoz smeti vsakih štirinajst dni. 

Ste pripravljeni na izziv? Izpolnite spodnjo anketo in občini sporočite svojo odločitev.

✂   ✂   ✂  ✂   ✂   ✂

ANKETA:  
Ali se strinjate s spremembo načina odvažanja komunalnih odpadkov iz sedanjega tedenskega odvoza 

v odvoz na 14 dni?

1. DA 2. NE

Prosimo, da izpolnjeno anketo v priloženi ovojnici do 30. oktobra vrnete na naslov: 
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.

Anketo je možno izpolniti tudi na spletni strani Občine Šenčur http://www.sencur.si 
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Ločeno zbiranje je s tem postalo 
še pomembnejše

Odlagališče odpadkov Tenetiše, kamor smo odlagali odpadke 
tudi iz občine Šenčur, je od 15. julija zaprto. Odpadke vozimo na
druga odlagališča, zato je še pomembnejša postala količina 
odpadkov, ki se odlaga. Manj odpadkov moramo prepeljati in 
odložiti, manjši so stroški. 
Če je bilo včasih dovolj, da smo tisto, česar nismo več potrebovali,
enostavno vrgli v koš za smeti, danes ni več tako. Izdelki za 
enkratno uporabo in nepotrebna embalaža posledično predstav-
ljajo ogromne količine odpadkov. Odlaganje je za okolje najbolj
obremenjujoče, zato je čas, da tudi z odpadki začnemo ravnati 
odgovorno. Prvi korak je ločeno zbiranje odpadkov. Glede na to,
da sodobna tehnologija omogoča predelavo več kot dveh tretjin
nastalih odpadkov, je dovoljeno odlagati le tiste odpadke, ki se jih
ne da predelati.
Da se odpadki lahko predelajo, morajo biti ločeno zbrani na 
izvoru nastanka.
Ločeno zbiranje odpadkov v občini Šenčur poteka preko ekoloških
otokov, zbirnega centra in akcije zbiranja nevarnih odpadkov. 
Skupaj je sedaj urejenih že 26 ekoloških otokov.
V posebne zabojnike za ločeno zbiranje oddate vse tiste odpadke, ki
se lahko predelajo. V zabojnik za papir odložite časopise, 
zložen karton, lepenko, pisemski in ovojni papir, pisma, kuverte,
papirnate vrečke, kartonsko embalažo (za čaje, riž, testenine, 
zobne paste, piškote, jajca, ...). 
V zabojnik za plastenke in pločevinke odložite embalažo mleka,
sokov, plastične vrečke, plastenke, jogurtove lončke, skutine 
lončke, pločevinke hrane in pijač, aluminijasto folijo, ovojno 
folijo živil, kovinske in plastične pokrovčke, zamaške.
V zabojnik za steklo pa steklenice, kozarce in vso ostalo stekleno
embalažo brez vsebine in pokrovčkov.
Z veseljem ugotavljamo, da je vedno bolj obiskan zbirni center za
ločeno zbiranje odpadkov, kamor lahko pripeljete vse vrste odpadkov,
tudi kosovne in nevarne.
Na spletni strani www.komunala-kranj.si so v abecedniku 
odpadkov Odpadki od A do Ž navedeni najpogostejši odpadki in

načini, kako z njimi pravilno ravnamo. V brošuri o ločevanju od-
padkov si lahko podrobneje ogledate, kakšna je pot odpadka,
kako z njimi pravilno ravnamo in zakaj je to pomembno.

Spremembe cene odlaganja 
odpadkov

Zaradi zaprtja odlagališča Tenetiše so se stroški odlaganja, vključ-
no s prevozom, zelo povečali. Cene odlaganja na odlagališčih
Mala Mežakla in Logatec so bistveno višje od cene odlaganja v
Tenetišah. 
Zato je povišanje cene odlaganja odpadkov nujno potrebna. 
Posledično je Občinski svet Občine Šenčur sprejel sklep, da se
cene povišajo. 

Sedaj gospodinjstva plačujete zbiranje in odvoz odpadkov, 
deponiranje ter okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov. 
Po 1. oktobru 2009 bodo postavke na položnici nekoliko 
drugačne, in sicer bo ločeno prikazano:
● zbiranje in odvoz odpadkov (osnova za obračun je število oseb

v gospodinjstvu), 
● odlaganje odpadkov (osnova je velikost zabojnika), 
● prevoz na odlagališče (osnova je velikost zabojnika), 
● finančno jamstvo (osnova je velikost zabojnika) ter
● okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 

odpadkov (osnova je velikost zabojnika).

Cena zbiranja in odvoza odpadkov se ne bo spremenila.
Občinski svet Občine Šenčur je sprejel sklep o subvencioniranju
cen za gospodinjstva, ki se nanašajo na odlaganje odpadkov v vi-
šini petdesetih odstotkov za obdobje dveh mesecev.

Za lažje razumevanje podajamo primer štiričlanskega gospodinjstva,
ki ima 120-litrski zabojnik in odvoz odpadkov enkrat na teden.
Trenutni mesečni izdatek gospodinjstva je 5,92 evra. Po uveljavitvi
višjih cen bo znesek 9,55 evra (cena bo veljala za mesec 
oktober in november, ko se bo del cene subvencioniral s strani 

Spremembe na področju
odpadkov

Zaprtje odlagališča odpadkov Tenetiše



Čisto je lepo.

Občine Šenčur). Po koncu tega obdobja pa bo mesečni izdatek 
za podani primer gospodinjstva znašal 15,08 evra.

Končni izračun mesečnega izdatka za ravnanje z odpadki 
si lahko izračunate tudi sami, in sicer preko aplikacije na spletni
strani www.komunala-kranj.si.

Spremembe cen oskrbe 
s pitno vodo 

S 1. oktobrom 2009 so se spremenile cene storitve oskrbe s 
pitno vodo (skladno z Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o
oblikovanju cen komunalnih storitev, Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja in sklepom Občinskega sveta Občine Šenčur). 
Pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo bosta na računih za oskr-
bo s pitno vodo navedeni dve postavki, in sicer vodarina in omrež-
nina. Zbrana sredstva vodarine bodo namenjena pokrivanju stro-
škov izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo, medtem ko bodo
sredstva omrežnine namenjena izgradnji in obnovi javnega vodo-
vodnega omrežja. 
Vodarina se bo obračunala uporabniku glede na porabljeno 
količino vode (cena se bo izenačila za gospodinjstva in pridobitno
dejavnost), omrežnina pa se bo obračunavala glede na zmogljivost
priključkov, določenih z močjo vodomera.

Mesečni izdatek gospodinjstva, ki je priključeno na javno kanaliza-
cijsko omrežje in mesečno porabi 15 kubičnih metrov vode 
in ima vodomer DN 20, je trenutno 18,02 evra. Po novem bo zna-
šal 20,35 evra.
Gospodinjstva, ki niso priključena, trenutno plačujejo 16,99 evra,
po spremembi bodo plačevala 19,32 evra.

Spremembe bodo na novembrski položnici. Končni izračun si bodo
uporabniki lahko izračunali tudi sami, in sicer preko aplikacije na
spletni strani www.komunala-kranj.si.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev

Nevarne odpadke bomo zbirali v četrtek, 15. oktobra 2009, med
12. in 15. uro na parkirišču pri Kulturnem domu Visoko in med 15.
in 18. uro na parkirišču za Gasilskim domom v Voklem.

BREZPLAČNO boste lahko oddali vse vrste nevarnih odpadkov,
kot so odpadna zdravila, kozmetika, čistila, barve, laki, 
lepila, škropiva, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in
motorno olje, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, ...

V številnih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, 
ki ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju, lahko 
škodujejo našemu zdravju in našemu okolju. Svojih nevarnih 
lastnosti ne izgubijo niti takrat, ko postanejo odpadek, zato 
moramo z njimi ravnati drugače kot z drugimi gospodinjskimi 
odpadki. Med nevarne odpadke sodi tudi embalaža, v kateri 
se je izdelek z nevarnimi snovmi nahajal. Ko porabimo barvo, je
embalaža, v kateri je bila barva, tudi nevaren odpadek.
Prav zato vsako leto organiziramo akcijo zbiranja nevarnih 
odpadkov in vam tako omogočimo, da nevarne odpadke odložite
ločeno od ostalih nenevarnih odpadkov. Tako bomo 15. oktobra
tudi v občino Šenčur pripeljali posebno mobilno postajo, kamor
boste lahko pripeljali nevarne odpadke. Na mestu bo prisoten 
delavec Komunale Kranj in strokovna oseba iz podjetja Kemis, 
d. o. o., pooblaščen za zbiranje nevarnih odpadkov, ki bosta 
nadzorovala prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov. 
Akcija ni namenjena nevarnim odpadkom iz poslovnih dejavnosti,
saj morate za tovrstne odpadke poskrbeti sami in jih oddati podjetjem,
ki so pooblaščena za zbiranje in nenevarno uničenje odpadkov.

Se zavedamo nevarnosti nepravilno
odloženih odpadkov? 

Če nevarne odpadke odložimo skupaj z drugimi nenevarnimi 
odpadki v običajne zabojnike za odpadke, bomo s smetarskimi 
vozili zabojnik izpraznili in nevarne odpadke, skupaj z drugimi, 
odpeljali na odlagališče odpadkov. Ker je odlagališče namenjeno
izključno odlaganju nenevarnih odpadkov, bi napačno odloženi
nevarni odpadki imeli škodljiv vpliv na okolje.

Če odpadno jedilno in motorno olje ali druge tekoče 
nevarne odpadke zlijemo v straniščno školjko, odtok ali celo
direktno v kanalizacijo, bodo nevarne snovi uničile 
mikroorganizme, ki pomagajo po naravni poti razgrajevati
ostale odpadke. Prav tako lahko skozi razpoke v 
kanalizacijskih ceveh prodrejo v podtalnico in zastrupijo 
zajetja pitne vode ali vode, namenjene zalivanju kmetijskih
površin in izdelkov.

Še posebej nevarno za okolje je, če nevarne odpadke odložimo 
v naravi. Nevarne snovi, ki jih vsebujejo nevarni odpadki, lahko
uničijo življenje v naravi. Živali lahko poginejo, ko pridejo v stik 
z nevarnimi snovmi. Veliko živali zboli zaradi odpadkov, odloženih
v naravi.
Nevarne odpadke lahko oddate tudi v zbirnem centru za ločeno
zbiranje odpadkov vsak petek med 13. in 20. uro (v zimskem času
med 12. in 19. uro) ter vsako soboto med 8. in 13. uro.

Če je izdelek označen z enim od zgornjih znakov, ga ne smemo odložiti med druge odpadke. 
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Novi Športno-kulturni dom v Voklem je pod-
jetje Gradbinec Gip gradilo dobri dve leti. Po
besedah župana Mira Kozelja je gradnja stala
1,1 milijona evrov, notranja oprema pa še do-
datnih 180 tisoč evrov. Večino sredstev je pri-
spevala občina, 89 tisoč evrov pa so pridobili
od Fundacije za šport. V domu je večnamen-
ska dvorana, namenjena športu in rekreaciji ter
prirejanju različnih kulturnih in družabnih pri-
reditev, saj je v njej tudi pomični oder, prosto-
ra pa je za okoli 250 sedežev. V objektu so tudi
prostori krajevne skupnosti, telefonska centra-
la Telekoma Slovenije, v mansardnem delu pa
profitni stanovanji, ki sta že oddani. 

”Dvorano v športno-kulturnem domu bo do-
poldne za potrebe športnega pouka uporabljala
podružnična šola v Voklem, razmišljamo pa
tudi o takšni organizaciji pouka, da bi jo lahko
uporabljala še trbojska šola. V popoldanskem
in večernem času bo dvorana namenjena raz-
lični športni rekreaciji ne samo Vokljancev,
ampak vaščanov vseh sosednjih vasi Voglje,
Trboje, Žerjavka in Prebačevo,” je napovedal
župan. ”Doma smo izredno veseli, saj je za
Voklo in okoliške vasi resnično velika pridobi-
tev. Upam, da bomo nove prostore uporabljali
v čim večjem številu, saj je treba po trdem in
težkem delu poskrbeti tudi za sprostitev, šport,
rekreacijo, gibanje. Ob tej priložnosti se zahva-
ljujem vsem, ki so kakorkoli pripomogli h

gradnji novega doma, na katerega smo že zelo
težko čakali,” je dodal predsednik KS Voklo
Marko Lončar.

Športno-kulturni dom je kot nadomestna
gradnja zrasel na mestu starega kulturnega
doma, ki so ga Vokljanci nasproti vaške cerkve

sami zgradili leta 1939. Med vojno je bila v
njem šola, po njej nekaj časa kmetijska zadru-
ga in knjižnica, nazadnje pa ga je uporabljala
vaška mladina, preden ni v zadnjih petnajstih
letih povsem propadel. 

Simon Šubic, foto: Matic Zorman

Novi dom velika pridobitev Voklega
V Voklem so septembra v uporabo uradno predali nov športno-kulturni dom, čigar gradnja in oprema 

je stala skoraj 1,3 milijona evrov.

Voglje imajo novo infrastrukturo
V Vogljah so obnovili vodovod, ceste in vaško jedro ter zgradili kanalizacijo in optično omrežje. 

Vrednost izvedenih del je štiri milijone evrov. 

Vas Voglje imajo povsem novo podobo, saj je občina s pomočjo 
Evropske unije oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj v njej 
obnovila vodovodno omrežje ter Vogljansko in Letališko cesto, s 
podrtjem gospodarskega poslopja so razširili tudi dostop v središče
vasi. Občina je sama investirala še v gradnjo fekalne in meteorne 
kanalizacije ter javne razsvetljave in obnovo vozišč preostalih vaških

cest, Telekom, Gratel in Elektro Gorenjska so na novo zgradili ali 
obnovili svoja omrežja, s pomočjo Agencije za kmetijske trge in razvoj
pa so uredili še vaško jedro. Vso novo cestno in komunalno infrastruk-
turo so v uporabo slovesno predali sredi avgusta. 

”Obnova 5.561 metrov dolgega vodovoda in 176 priključkov ter re-
konstrukcija glavnih cest v Vogljah je stala 1,23 milijona evrov z DDV,
od tega smo pridobili 705.208 evropskih sredstev. Če k temu prišteje-
mo še ostala dela, so bili v novo infrastrukturo Vogelj skupaj vloženi
približno štirje milijoni evrov, od tega je občina prispevala 3,1 milijo-
na evrov svojih in evropskih sredstev,” je povedal župan Miro Kozelj.
Evropska sredstva so po njegovih besedah črpali tekoče in hitro: 
”Od nas bi se marsikdo lahko naučil, kako pravočasno črpati evropski
denar. Še preden smo prerezali otvoritveni trak, je bil denar že na ob-
činskem računu. Precejšnjo zaslugo za to ima občinska uprava, pred-
vsem Aleš Puhar.” Predsednik Krajevne skupnosti Voglje Franc Tičar
je bil zadovoljen z opravljenim: ”Vogljanci smo zelo zadovoljni, da je
vas tako lepo urejena, veseli smo tudi, ker so obenem rešili tudi odvod-
njavanje meteornih voda v podvozu pod avtocesto. V šali bi lahko 
rekel, da gremo sedaj lahko kar na svoje.” 

Vogljanci bodo morali na priklop na javno kanalizacijo še počakati,
saj je treba prej še zgraditi centralno čistilno napravo Smlednik, kamor
bodo odtekale tudi odplake iz občin Kranj in Medvode. Za ta projekt
nameravajo občine pridobiti evropska kohezijska sredstva. 

Simon Šubic, foto: Matic Zorman

Odprtje športno-kulturnega doma v Voklem je bilo zelo množično obiskano. 
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Danes dopoldne bodo v poslovno trgovskem
centru Cubis v Obrtno poslovni coni Šenčur
odprli paketno pretovorni center Pošte Sloveni-
je za gorenjsko regijo. Kot je pojasnil direktor
kranjske enote Milan Čehovin, je gorenjski

center prvi od šestih regijskih poštno paketnih
pretovornih centrov, ki jih namerava Pošta Slo-
venije zgraditi poleg že obstoječih centralnih
centrov v Ljubljani in Mariboru. ”Pri paket-
nem prometu pošta v zadnjih letih beleži tudi

do 20-odstotno rast, trend naraščanja sprejema
paketov pa pričakujemo tudi v prihodnje, pred-
vsem zaradi spremenjenih nakupovalnih na-
vad, saj vse več kupcev uporablja sodobna ko-
munikacijska sredstva, internet in sisteme ka-
taloških prodaj. Zato je bilo potrebno pristopi-
ti tako k reorganizaciji procesa dela in poveča-
nju določenih kapacitet kot tudi delni ločitvi
logistike na pisemsko in paketno,” pojasnjuje
Čehovin. Gorenjski poštarji sicer na različne
naslove pripeljejo povprečno dva tisoč paketov
na dan, kar je približno tretjina paketnega pro-
meta, ki ga ustvari Pošta Slovenije. 

Naložba v gradnjo ter vso tehnološko in in-
formacijsko opremo novega logističnega cen-
tra je vredna dva milijona evrov, v Šenčurju pa
so pridobili okoli 1.300 kvadratnih metrov
uporabnih površin. ”Dosedanja lokacija na
Oldhamski cesti v Kranju je bila za opravljanje
paketne logistike za celotno regijo premajhna,
po drugi strani pa smo obstoječo lokacijo žele-
li razbremeniti hrupa, saj se zavedamo, da taka
dejavnost ne sodi v mestna središča, ampak
mora biti na obrobju in čim bližje avtocestnim
povezavam. Izdelali smo tudi analizo možnih
lokacij, ki so bile na ožjem območju občine
Kranj in občine Šenčur. Občina Kranj nam žal
ni ponudila ustrezne prostorske rešitve, največ
pripravljenosti za hitro reševanje pa smo nale-
teli v občini Šenčur, zato bomo logistični cen-
ter tudi zgradili v Šenčurju,” je še razložil Če-
hovin.

Septembra se je v šenčursko cono z Bleda
preselilo podjetje Prompt, vodilno slovensko
podjetje na področju distribucije elektronskih
komponent in gradnje sekundarne infrastruk-
ture za telekomunikacije in energetiko, v zad-
njem času pa tudi po gradnji sončnih elektrarn.
”Brez naše opreme ne gre. Ni signala mobil-
ne telefonije, ne dela bankomat, računal-
niška mreža,” je direktor Peter Praprotnik
predstavil glavne produkte Prompta. Podjetje
je v coni zgradilo tehnološko izredno napred-
no stavbo oz. pametno hišo, ki ima med dru-
gim na strehi sončno elektrarno z dvajsetimi
kilovati nazivne moči.

Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

V poslovni coni tudi paketni center
V Obrtno poslovno cono v Šenčurju se selijo nova podjetja. Danes bodo tako odprli tudi logistični 

center Pošte Slovenije za gorenjsko regijo. 

Cesta Talcev 53 B, Kranj, T:  031 375 140, 
www.tadejabrankovic.si, e-pošta: tadeja.brankovic@siol.net

✂

✂

✂

Ob predložitvi tega oglasa Vam pripada popust v višini 30 % 
na pohodniška oblačila MELLO”S in pohodniške čevlje INOV-8.

Nova zdravnica 
v Šenčurju

V Šenčurju bo kmalu začela delovati tudi
druga splošna zdravstvena ambulanta.
Nova zdravnica dr. Andreja Smukavec
Krajnik je napovedala, da bo ambulanta
začela obratovati 19. oktobra popoldne.
Ambulanta bo sicer odprta ob ponedeljkih
popoldne ter ob sredah in petkih dopoldne.
”V času obratovanja ambulante bomo
vpisovali tudi nove paciente,” je razložila
Krajnikova. S. Š.

V šenčurski coni so septembra odprli tudi poslovno stavbo nekdaj blejskega podjetja Prompt.

Poštni logistični center v Cubisu bodo odprli danes.
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Vrtec Šenčur je letos zasijal v povsem novi
podobi. Ne samo, da so ga prizidali in tako
pridobili nujno potreben prostor za dodatnih
pet oddelkov, povečali so tudi njihovo jedilni-
co in posodobili kuhinjo, v večje prostore so
preselili tudi otroško zobno ambulanto. Med
pomembnejšimi pridobitvami je tudi terasa z
gumeno podlago za vseh pet oddelkov jasli, je
pojasnila ravnateljica. Poleg tega so preuredi-
li parkirišče, ki je sedaj izven ograje, tako da
se odslej otroci lahko brezskrbno igrajo tudi
na asfaltni površini pred vrtcem. V mansard-
nem delu prizidka je svoj prostor dobila šen-
čurska godba. Celoten objekt pa ima tudi
novo fasado, tako da se na zunaj ne opazi, da
je bil vrtec sploh prizidan.

Nove vrtčevske prostore so v začetku okto-
bra z rezanjem traku svojemu namenu uradno
predali župan Miro Kozelj, nekdanji župan
Franc Kern in ravnateljica Osnovne šole
Šenčur Majda Vehovec. Župan Kozelj je ob
tej priložnosti povedal, da je bila celotna inve-
sticija vredna kar 1,6 milijona evrov, v celoti
pa jo je plačala občina. ”Ko je bil pred dva-
najstimi leti zgrajen nov vrtec v Šenčurju,
smo mislili, da bo zadostoval za dalj časa, a je
bilo treba kmalu preurediti še mansardo. Se-
daj smo zgradili še prizidek in že ta je komaj
zadosti,” je povedal in poudaril, da je rodnost
v Šenčurju velika, število otrok pa stalno na-
rašča tudi zaradi priseljevanja mladih družin.
”Vse večje število otrok in prebivalcev občini
seveda nalaga dodatne obveznosti. Če se bo ta
trend nadaljeval, bo v prihodnosti treba zgra-
diti nov vrtec, saj se obstoječi ne more več ši-
riti,” je še dejal župan.

Vrtec v Šenčurju tako od letos obiskuje oko-
li 330 malčkov obeh starostnih obdobij, ki so
razporejeni v petnajst oddelkov. Po en oddelek
imajo še v Voklem in na Visokem. 

Simon Šubic, foto: Matic Zorman

Šenčurski vrtec so povečali
V Šenčurju so v začetku oktobra uradno odprli prizidek k centralnemu vrtcu, kjer

je odslej prostora za 330 otrok. 

Lani ustanovili šolski sklad 
V šolskem letu 2008/09 je bil ustanovljen šolski sklad OŠ Šenčur. 

Sklep o ustanovitvi sklada je sprejel Svet Osnovne šole Šenčur 
na svoji seji 28. maja 2008. Ustanovljen je z namenom zagotoviti 
učencem boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa,
kamor sodijo obogatitveni vzgojno-izobraževalni programi, ki se ne 
financirajo iz javnih sredstev. Nadzor nad sredstvi šolskega sklada 
ima upravni odbor, ki deluje v skladu s pravilnikom in je sestavljen 
iz sedmih članov in sicer iz štirih predstavnikov staršev, ki jih predla-
ga svet staršev, in treh predstavnikov šole, ki jih predlaga svet šole.
Predsednik šolskega sklada je Tomaž Jakopič. Šolski sklad pridobiva
sredstva iz prispevkov staršev, prispevkov občanov, donacij, zapuščin
in iz drugih virov. Namen sklada je nakup nadstandardne opreme, 
zviševanje standarda pouka in financiranje dejavnosti in potreb 
posameznega razreda, ki niso sestavina VIZ dela in se ne financirajo
iz javnih sredstev.

Sredstva, ki smo jih zbrali od novembra do vključno maja, smo že 
porabili in sicer smo sofinancirali udeležbo na taborih in v šoli v naravi za
socialno šibke učence, prispevali nekaj sredstev za učence, ki so bili v
letošnjem šolskem letu uspešni na šolskih tekmovanjih in so bili nagrajeni
z nagradnim izletom v München, kupili smo prenosni računalnik, projek-
cijsko platno, dva radia s CD-jem in nekaj drobnih športnih rekvizitov.

Večjo akcijo načrtujemo jeseni, skupaj z učenci bomo organizirali
novoletni bazar, na katerem bomo prodajali izdelke. K sodelovanju
boste povabljeni tudi starši, lahko boste sodelovali pri pripravi izdelkov
ali pa se boste bazarja udeležili kot obiskovalci.

Vabimo vas, da po svojih močeh pripomorete in prispevate 
sredstva za šolski sklad. Številka računa Šolskega sklada OŠ Šenčur: 
01317-6030681645, sklic za osnovno šolo: 00-1001, sklic za vrtec: 
00-1002. OŠ Šenčur

Otvoritveni trak so prerezali župan Miro Kozelj, nekdanji župan Franc Kern in ravnateljica OŠ Šenčur Majda Vehovec.

Odprtje prizidka je popestrila tudi otroška folklorna skupina pod vodstvom Dragice Markun.
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Pooblaščeni smo za naslednje vrste kritin:
TRIMO TREBNJE, BRAMAC, TONDACH, SALONIT,

RAVNE STREHE - SARNAFIL, TEGOLA, OKNA 
VELUX, DECRA, GERARD

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

e-mail: streha.kuhar@siol.net
gsm: 041/614 105

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU
Beleharjeva 6a, kjer vas čaka široka izbira:
■ kmetijske mehanizacije    ■ vrtne opreme
■ rezervnih delov za vse vrste traktorjev in kmetijske mehanizacije
■ gozdarske opreme    ■ akumulatorjev, gum, olja, maziv
■ potrošnega materiala

DELOVNI ČAS: pon. - pet.: od 8. do 18. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198
E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

RETRA, d.o.o.
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Razstavljavec, 54-letni Franc Branko Škofic,
je uveljavljeno likovno ime v Kranju. Obiskoval
je Poklicno šolo graverske stroke in industrijsko
šolo tovarne Iskra v Kranju, pa tudi Volkwagno-
vo šolo za likovno umetnost v Essnu. Imel je že
mnogo samostojnih razstav, sodeluje na skupin-
skih razstavah in Extemporah, prejel pa je že ve-
liko priznanj in nagrad. 

Kot je v spremni besedi zapisal Cene Avguštin,
so njegove krajine in portreti po svoji tehnični
izvedbi izrasle iz poimpresionistične tradicije.
”Slikarjeva, iz barvnih kosmov sestavljena kom-
pozicija pa vendar ni samo rezultat barvne ana-
lize nekega optičnega pojava, temveč predvsem
razpoloženjski zapis določenega dogajanja v na-
ravi oziroma prostoru. Škofičevo barvno poenos-
tavljeni krajinski zapisi predstavljajo slikarjev
povsem oseben pogled na naravo. Videvanje kra-
jine v eni sami prevladujoči barvni inačici daje
Škofičevim kompozicijam izrazit ekspresiven in
razpoloženjski značaj. Izstopajoča barvna mono-
tonija napolnjuje slikarjeva platna z nekim poseb-
nim muzikalnim vzdušjem. Do neke mere se tej
atmosferi podrejajo tudi Škofičevi portreti z upo-
dobljenci, ki jih slikar izbira po lastnem
preudarku,” razmišlja Avguštin.      Simon Šubic

Razstava V objemu narave
Septembra je v Muzeju občine Šenčur potekala razstava del slikarja Franca Branka Škofica 

z naslovom V objemu narave. 

Gorenjska turistična zveza
Kranj, Komisija za 
ocenjevanje krajev

Koroška c. 27, 4000 Kranj, tele-
fon: 04/20-10-500

E-naslov: gtz@siol.net,
www.gorenjska.si

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA 
GORENJSKE BALKONE IN OKNA 2009

Gorenjska turistična zveza tudi letos vabi k sodelovanju vse gojitelje, 
pridelovalce in ljubitelje gorenjskih nageljnov v projektu

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE BALKONE IN OKNA v letu 2009.

Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, nam pošljite na naslov:  
Gorenjska turistična zveza, Koroška c. 27, 4000 Kranj 

fotografijo cvetočih nageljnov. 
Priporočljivo je, da nam pošljete sliko tudi na elektronsko pošto.

Fotografiji priložite vaš naslov in telefonsko številko.
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 12. decembra 2009. 

Ob Kokri, Franc Branko Škofic
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Mednarodna kolonija umetniške keramike 
V-oglje 2009 je v ateljeju zakoncev Barbe in
Nika Štembergar Zupan v Vogljah potekala
kar štirinajst dni, saj so imeli vsi udeleženci
možnost pri livarju Borutu Kamšku v bron brez-
plačno vliti po eno svojo skulpturo. V šenčur-
skem muzeju si tako lahko ogledate številne
umetniške izdelke iz keramike, porcelana in bele
gline, nekateri od njih bodo dopolnili tudi stalno
muzejsko zbirko v zgornjem nadstropju muzeja. 

V Vogljah je letos ustvarjalo devet priznanih
umetnikov - Sally Arnup iz Velike Britanije,
Čeh Tomaš Proll, Japonka Hajashi Kaku,
Nemka Katinka Dietz, zakonca Cigdem On-
der Er in Ahmet Cuneyt Er iz Turčije, Srb
Dragan Milošević, Danec Joergen Hansen in
slovenski oblikovalec gline Jaroslav Hrusta-
lenko, ki je k nam prišel iz Ukrajine, trenutno
pa živi v Angliji. ”Tako kakovostne zasedbe ke-
ramikov in lončarjev verjetno ne bomo nikoli
več gostili v Vogljah. Japonka Kaku je na pri-
mer prav v času mednarodne kolonije razstav-
ljala v Parizu, Angležinja Arnupova je izjemna
kiparka, ki dela za britansko kraljico. Čeh Proll
je zelo priznan umetnik in tudi član Mednarod-
nega združenja keramikov, Turek Cigdem je
imel v šenčurskem muzeju prvo samostojno
razstavo v Evropi. Jaroslav Hrustalenko je iz ke-
ramike magistriral v Angliji in bi lahko predaval
tudi na naši akademiji, če bi imela svoj oddelek

za keramiko. Danec Hansen je kot profesor ke-
ramike gostoval marsikje po Evropi, prav tako
po vsem svetu stojijo njegove velikanske skulp-
ture, narejene tudi iz več ton gline. V Vogljah je
izdelal veliko skulpturo iz tone gline, ki krasi
vrt novega gostinskega lokala v Kranju ...,” je
razložila Barba, razočarana, da kljub tako emi-

nentni udeležbi kulturno ministrstvo ni niti s
centom pomagalo pri organizaciji kolonije, zato
pa je toliko bolj za podporo hvaležna občini
Šenčur, ki je bila znova glavni pokrovitelj. Z
ogledom razstave v šenčurskem muzeju pa bo-
ste svojo podporo izrazili tudi sami.                 

Simon Šubic, foto: Tina Dokl

Razstava del priznanih keramikov
V Muzeju občine Šenčur so v torek odprli razstavo umetniških del, nastalih na 4. mednarodni 

koloniji umetniške keramike V-oglje 2009. 

Letošnje poletje sva spet obiskala Makedonijo. V mestu Struga vsako
leto organizirajo Struške večere poezije. To je najstarejši festival na
Balkanu, letos že 48. po vrsti, ki je hkrati tudi največji dogodek
posvečen poeziji na svetu! Letošnji slavljenec, nagrajenec in dobitnik
Zlatega venca je bil naš pesnik Tomaž Šalamun. Ob tej priložnosti so
organizirali razstavo keramike, kjer se nas je predstavilo sedem make-
donskih in sedem slovenskih keramikov. Razstavljala sva tudi midva z
možem Nikom in bila ob tem deležna velike pozornosti organizatorjev.
Sprejel naju je tudi župan Resna Mihail Volkanovski, ki je razstavo
odprl. Mesto Resen je le malo večje od našega Šenčurja in leži v bližini
Prespanskega jezera. Najbolj je poznano po pridelavi jabolk, imajo pa
tudi četrto največjo zbirko umetniške keramike v Evropi, ki jo ureja 
in bogati višji kustos Mite Nonevski. Vročina v tem mestu je zelo znos-
na, le kopanja v jezeru ni več, saj se voda počasi umika in spreminja
obalo.

Bivanje v Makedoniji je bilo čudovito, poleg Resna in Struge sva si
ogledala še Ohrid, Bitolo in Štip. Bila sva v družbi prijaznih in
ustrežljivih ljudi, ki so željni sodelovanja na vseh področjih, seveda naj-
bolj si želijo večje gospodarske povezave s Slovenijo. V kolikor naše
obrtnike ali podjetnike zanima sodelovanje, se zagotovo lahko obrnejo
na Resenskega župana in ponudijo svoje poslovne ideje ... V Make-
doniji je resnično velika brezposelnost.

Pot domov sva ubrala preko Užic, Zlatibora, ob Drini in uživala sva v
mirni vožnji ob reki. Vtise pa sva strnila, ko sva doma počasi ”zaviha-
la rokave” in se vrnila v ustaljen ritem vsakdana. 

Barba Štembergar Zupan

Vročina v Makedoniji je bila prijetna
V poletnih dneh si vsak po svoje izbiramo poti, ki nas sproščajo in nam bogatijo dopustniške utrinke. 

Sama v večnem pomanjkanju časa poskušam izkoristiti proste dni ne le za sprostitev, temveč tudi za koristne
vezi, nabiranje znanja in ustvarjalno izražanje ...

Z odprtja razstave keramike v hotelu Drim, Struga (z leve Niko Zupan, Barba
Štembergar Zupan, Tomaž Šalamun, Jaroslav Hrustalenko) 

Udeleženci letošnje kolonije umetnišek keramike V-oglje
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4208 Šenčur
Delavska 18

tel.: 251-52-00
privat: 250-64-74Anton Magdič s.p.

GOSTILNA, PICERIJA IN
PRENOČIŠČA LOGAR

Hotemaže 3a, 4205 Preddvor
Tel.:  04 253 12 67

Odprto: vsak dan od 9. do 22. ure, nedelja od 9. do 20. ure

Nudimo malice, kosila, jedi po naročilu, 
vabimo zaključene družbe.

VSAK DAN NUDIMO PICE IZ KRUŠNE PEČI.

Razvažamo pice in ostalo hrano.
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Voklo 17a, 4208 Šenčur,
tel.: 04 259 50 50, gsm: 041 774 318

e-pošta: vrtnarstvo.kozjek@siol.net, www.vrtnarstvo-kozjek.si
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Velika izbira mačeh, 
resja, lončnih krizantem, 

jesenskih lepotic

● vzdrževanje javne razsvetljave 
● semaforizacija križišč  

●  izdelava svetlobnih prometnih znakov

Milje 44, 4212 Visoko, 
e-pošta: info@vigred-elektro.si

Z željo po likovnem ustvarjanju, da bi poka-
zali svoj talent in ga izpopolnili, osvojili likov-
ne tehnike in zakonitosti ter nato svoja likovna
dela na likovnih razstavah pokazali javnosti,
smo se ljubitelji likovne umetnosti iz občine
Šenčur pridružili Društvu likovnikov Cerklje.

Društvo likovnikov Cerklje, ki letos praznuje
desetletnico, ima že 34 članov, ki so iz občine
Cerklje in občine Šenčur (devet članov) ter iz
drugih krajev. Člani so različne starosti in po-
klicev, druži nas skupni cilj: veselje in želja do
likovnega ustvarjanja v prijetni družbi. Dvakrat
na mesec se sestanemo v osnovni šoli, kjer pre-
gledamo likovna dela, ki smo jih naredili doma
in jih analiziramo s pomočjo mentorice Julke
Hrovat, nadgrajujemo razne likovne tehnike s
praktičnim delom in komentiramo likovne raz-
stave, ki smo si jih ogledali skupaj ali posamič-
no. Za izpopolnjevanje in pridobivanje novega
likovnega znanja pa povabimo akademske sli-
karje, da nam razkrijejo zakonitosti in skrivno-
sti raznih tehnik likovne umetnosti od realizma
do abstrakcije. Udeležujemo se likovnih razstav
tudi izven občine, septembra 2007 tudi v muze-
ju občine Šenčur, raznih likovnih kolonij, slikar-
skih ex-tempore in likovnih prireditev, kot je
Zajtrk ob Ljubljanici. 

DLC prireja v župnijski dvorani dve likovni
razstavi na leto, eno spomladi in drugo jeseni ob
občinskem prazniku. Letos smo pripravili prvo
razstavo na temo: Ženska, voda, tihožitje. Dru-
ga razstava, ki je bila od 19. do 22. septembra na
občinski praznik, pa je bila na temo Utrip štirih

letnih časov. Ob odprtju razstave je potekal kul-
turni program, ki je bil še posebej slovesen ob
desetletnici DLC, ki ga je vodila Dragica Mar-
kun. V njem je nastopila violinistka Barbara
Snedec iz Cerkelj in z ubranim petjem Kranjski
kvintet, v katerem je večina Šenčurjanov, ki se
je odzval vabilu članov društva DLC iz občine
Šenčur. V nadaljevanju slavnostnega programa
pa je tajnica DLC Marinka Štern podelila druš-
tvena priznanja: mentorici in dolgoletni pred-
sednici DLC Julki Hrovat; občini Cerklje, ki nas
finančno podpira; osnovni šoli Davorina Jenka,
ki nam nudi prostore likovnega pouka, in župni-

ji Cerklje, ki nam odstopa župnijsko dvorano za
likovne razstave. Ob koncu programa smo ob
prijetnem druženju in zakuski z obiskovalci raz-
pravljali o naših razstavljenih likovnih delih.
Skupaj smo ugotovili, da društvene razstave bo-
gatijo raznolikosti likovnih del in so zato še bolj
zanimive in privlačne. Posebno razveseljivo je
bilo, da so se odprtja likovne razstave udeležili
tudi obiskovalci iz šenčurske občine, kar si želi-
mo tudi v prihodnje in da se vas udeleži čim več
ali si na dneve odprtja likovno razstavo ogleda-
te ter svoja mnenja napišete v knjigo vtisov.      

Jožef Osterman

Likovna dejavnost v občini
Devet Šenčurjanov, željnih likovnega ustvarjanja, nadgrajuje svoje znanje 

v okviru Društva likovnikov Cerklje. 

Kulturni program je popestril tudi Kranjski kvintet.
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Po vaseh

Prvi dan smo šli vsi skupaj na sprehod do
reke Kokre. Zakaj? Ogledali smo si, kako se
reka Kokra prebija skozi Visoko in nam daje
pozitivno energijo. Glavni cilj je bil, da nabe-
remo kamne različnih velikosti in oblik. Otro-
ci so jih z zanimanjem nabirali in ugotavljali,
kaj se bo dalo z njimi ustvariti. 

Delavnice so potekale v naravi. Na voljo
smo imeli razne barve, lepila, žičke, papir in
čopiče. Naši kamni so oživeli, barvali smo
jih, lepili in vsak je dobil drugačno podobo.
Naredili smo tudi ribice in svetilke. Otroci so
pokazali veliko ustvarjalnosti in veselja. Med
ustvarjanjem pa smo imeli še čas za razne igre
in malico. Zadnji dan je bilo še malo bolj ve-
selo, saj so otroci dobili priznanja za svoje
delo. 

Cel teden nas je spremljalo sonce in s tem
dodalo še večje veselje. Glede na pozitiven
odziv otrok in staršev bodo delavnice postale
kar stalnica v poletnih počitnicah. V zimskem
času pa bodo ustvarjalne delavnice ob sobo-
tah dopoldan v domu krajanov na Visokem.

Poletje se je počasi prevesilo v jesen in spet
je prišel čas za naš krajevni praznik, ki je bil
letos od 12. do 20. septembra. V okviru kra-
jevnega praznika smo društva pripravila raz-

lične prireditve. Praznik smo začeli s slav-
nostno akademijo, ki je bila v domu krajanov,
in ga nadaljevali z različnimi športnimi tur-
nirji in gasilskimi demonstracijami. Na aka-
demiji smo podelili tudi plakete krajevne
skupnosti. Bronaste plakete so prejeli: Jože
Pikš in Igor Mohar za požrtvovalno delo pri
obnovi cerkve, Vesna Čulig za vestno delo v
KUD Visoko, uredniški odbor zbornika Šen-
čursko območje med nemško okupacijo, ter
zlato plaketo Srečo Lapanja za dolgoletno
delo v KS na področju športa in rekreacije.

Posebno priznanje smo podelili trgovini Mer-
cator Visoko ob dvajsetletnici. Ob letošnjem
krajevnem prazniku se je v pripravo programa
aktivno vključil podmladek našega kulturne-
ga društva. Pripravili so čistilno akcijo, poto-
pisno predavanje, filmski večer ter orientacij-
ski pohod. Krajevni praznik smo zaključili z
odprtjem večnamenskega prostora za piknik v
Športnem parku Rapa. Želimo, da je to res
praznik vseh krajanov, saj druženje v današ-
njem stresnem času razvedri človeka.

Staša Pavlič

Poletni živ-žav
Tako smo imenovali naše poletne tedenske ustvarjalne delavnice. Res je bil pravi živ - žav. Obiskovali so 

ga otroci od dveh do dvanajst let. Prava mešana druščina. Razdelili smo se po skupinicah. 

Želimo vas obvestiti, da bo podmladek kultur-
nega društva z različnimi projekti in prireditva-
mi za mlade nadaljeval tudi v prihodnjih mese-
cih. Vljudno vabimo vse mlade, da se aktivno
vključijo v družbeno življenje in pomoč pri
organizaciji prireditev.

Praznovanje 
v Hotemažah

Zadnjo nedeljo v avgustu so člani KUD Ho-
timir, Vaške skupnosti in Prostovoljnega
gasilskega društva iz Hotemaž pripravili in
izvedli že tretje praznovanje vaškega prazni-
ka. V kulturnem programu so domači igralci
predstavili enodejanko Dvorišče, ki je hudo-
mušno pokazala na odprte probleme v naši
vasi. Na družabnem srečanju, ki je sledilo, se
je precejšnja množica bivših in sedanjih
Hotemažanov ter prebivalcev sosednjih vasi
zadržala v prijateljskem klepetu. Da ni ostalo
le pri besedah, so poskrbeli naši stalni spon-
zorji in skrbne hotemaške gospodinje s pijačo
in jedačo. Želja organizatorjev je, da se pred
angelsko nedeljo, ko obhajamo žegnanje
oziroma smenj, vaščani zberemo v čim več-
jem številu in s tem utrjujemo vezi naše
skupnosti, da opozorimo nase, skratka, da
prireditev postane tradicionalna. Z. Č.
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Sredi septembra se je vse večjemu številu
kmetov, ki po slovenskih krajih postavljajo
mlekomate, pridružila tudi kmetija Pri Brlin iz
Srednje vasi, ki je mlekomat postavila pri Vino-
jugu v Šenčurju. Gospodar Drago Debeljak je
pojasnil, da v mlekomatu vidijo večjo možnost
za preživetje kmetije, ki se ukvarja s pridelavo
mleka, ki ga na dan pridelajo okoli petsto litrov.
V hlevu imajo 25 do 30 molznic - simentalke in
črno-bele pasme, ki jih krmijo samo z domačo
krmo, zato ima pridelano mleko od 3,6 do 3,9
odstotka mlečne maščobe ter od 3,15 do 3,25
odstotka mlečnih beljakovin, kar je manj od
mleka, pridelanega z močno krmo. 

Za liter mleka iz mlekomata je treba odšteti
en evro, Brlinovi pa so se odločili, da pet cen-
tov od vsakega prodanega litra namenijo Hu-
manitarnemu zavodu Vid iz Kranja. Vodja za-
voda Mojca Oštir Pajestka je bila vesela
takšne podpore: ”Naše delovanje financiramo
samo z donacijami, zato je vsaka takšna po-
moč dobrodošla. Denar, ki se bo natekel od
prodanega mleka v Šenčurju, pa bomo name-
nili za nakup invalidskega pripomočka za ene-
ga od otrok s posebnimi potrebami.”

Mlekomat so uradno odprli sredi decembra,
ob tej priložnosti pa je župan Miro Kozelj
povedal: ”Vesel sem, da se je v Šenčurju hitro

uresničila ideja o postavitvi mlekomata. To je
dokaz, da znajo tudi naši kmetje dobro gospo-
dariti in iskati nove poslovne priložnosti in do-

daten zaslužek, kar je v trenutni gospodarski
krizi nujno potrebno.” Simon Šubic, 

foto: Tina Dokl

Tudi v Šenčurju postavili mlekomat
Pri Vinojugu v Šenčurju že slab mesec deluje mlekomat, ki so ga postavili Brlinovi iz Srednje vasi.

Mlekomat v Šenčurju deluje od srede septembra
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V občini Šenčur je okoli 1500 upokojencev, od tega jih je več kot 1100
članov Društva upokojencev Šenčur. Vodenje društva je letos prevzel Janez
Sušnik. Društvo ima trenutno svoj sedež v najemnih prostorih v gasilskem
domu v Šenčurju, ki pa so za njihovo vse večjo dejavnost postali premajh-
ni. Društvo je sicer imelo svoj dom na Jami, v katerega je veliko vložilo,
vendar ga je zaradi denacionalizacije izgubilo. Morda bi bila rešitev v čim-
prejšnji izgradnji doma starostnikov v Šenčurju, v katerem bi lahko svoje
prostore dobilo tudi Društvo upokojencev Šenčur.

Delo društva je razdeljeno po sekcijah: kegljaška, kolesarska, balinarska,
pohodniška in izletniška. Pri kegljaški sekciji se zbirajo enkrat na teden na
kegljanju, nekaj članov pa sodeluje tudi na regijskem tekmovanju društev.
Kolesarji kolesarijo vsak teden od maja do septembra. Balinarji, ki se prav
tako zbirajo enkrat na teden oziroma vedno, ko jim to dopušča vreme, so
sodelovali letos na tekmovanju upokojencev v balinanju za gorenjski pokal
in med 16 ekipami je Vinko Kos osvojil srebrno medaljo posamično, sku-
paj s Janezom Rogljem pa sta osvojila bronasto medaljo v dvojicah. Pohod-
niška sekcija organizira vsak mesec pohod. Letos so bili že na Veliki Pol-
jani, Jeterbenku, Sv. Petru, udeležili so se Jurjevega pohoda do Trbojskega
jezera, se povzpeli na Sabotin, Ajdno, Mali Grintavec, Kamniški vrh in
Kompotelo. Do konca letošnjega leta imajo še v programu Tolsti vrh in Sta-
ri vrh ter pohod v neznano. Pri izletniški sekciji so organizirali dvakrat ko-
panje v Topolšici, kopanje v Izoli in enkrat v Madžarskih toplicah, šli so na
izlet v Goriška Brda po češnje in v septembru organizirali 11-dnevne počit-
nice v Črni gori. 

Društvo se ukvarja z dobrodelno humanitarno dejavnostjo. Pred novim
letom obiščejo in obdarijo vse bolne in najstarejše člane, enkrat na leto pa
organizirajo tudi srečanje (piknik) članov društva starih 77 in več let. Pose-
bej pa še obiščejo vse tiste, ki v tekočem letu praznujejo 90. rojstni dan ali
100. rojstni dan. Sto let je bila v šenčurski občini letos stara Marija Medle
iz Hotemaž, 90 let pa so letos dopolnili štirje: Alojz Kadunc iz Srednje vasi
ter Jernej Ajdovec, Antonija Oseli in Marija Kralj iz Šenčurja. Vsako leto

se člani društva udeležijo tudi srečanja upokojencev Gorenjske (letos v Pre-
dosljah) in Slovenije ter sodelujejo in se vključujejo v dejavnosti drugih
društev in organizacij v občini Šenčur.

Društvo upokojencev Šenčur je pristopilo tudi k projektu Starejši za sta-
rejše, ki ga izvaja Zveza društev upokojencev Slovenije. S projektom se v
društvu ukvarja 18 prostovoljcev po celotni občini, ki anketirajo upokojen-
ce stare 69 in več let. Takih prebivalcev je v občini Šenčur blizu tisoč. Do
leta 2009 so 233-krat organizirali tudi pomoč na domu, organizirajo pa tudi
pomoč na Centru za socialno delo in pri patronažni službi.

Srečanje starejših upokojencev starih 77 in več let je bilo letos v soboto,
29. avgusta, v Voklem. Vreme je nekoliko ponagajalo, zato se je namesto
piknika v športnem parku Voklo srečanje odvijalo v novo zgrajeni večna-
menski dvorani v Voklem. Udeležilo se ga je okoli 200 starejših upokojen-
cev. Najprej je bila v cerkvi sv. Jerneja v Voklem maša za starejše, potem
pa se je ob 12. uri v dvorani začel kulturni program z nagovori, sledilo je
kosilo in nato družabno srečanje.

Ob letošnjem srečanju starejših občanov so iskali tudi najstarejši poročni
par. Javili so se kar trije. Zanimivo, da so bili kar vsi trije pari poročeni iste-
ga leta in je tako vsak par v skupnem zakonskem stanu že 57 let. To so bili
Ciril in Marija Luskovec iz Srednje vasi, Vencelj in Francka Peternel iz
Šenčurja in Vinko in Angela Cuderman iz Šenčurja (na sliki). Kaj pa nji-
hov recept za trden zakon: so veseli in žalostni dnevi, potrpljenje, odpušča-
nje, ljubezen.                                                                     Franci Erzin

Aktivni šenčurski upokojenci 
Društvo upokojencev Šenčur je največje društvo na območju občine Šenčur. Je prostovoljno, nepridobitno,

dobrodelno, stanovsko združenje in deluje na celotnem območju občine.

Septembra sta devetdesetletnico praznovala še dva občana - Ljudmila
Kokalj z Milj in Ivan Kveder z Visokega, ki sedaj prebiva v Domu starejših
občanov v Preddvoru. Obema so za visok jubilej osebno čestitali pred-
stavniki krajevne organizacije Rdečega križa Visoko-Milje-Luže, krajevne
skupnosti Visoko-Milje in župan Miro Kozelj. 

Od letošnjega januarja je predsednik Društva upoko-
jencev Šenčur Janez Sušnik, tudi občinski svetnik.
Kot pravi, je že po nekaj mesecih ugotovil, da so člani
upravnega odbora in poverjeniki po vaseh zelo delavni
in vestni, dobro delujejo tudi vse sekcije društva. ”Kar
se dogovorimo, tudi izpeljemo. Sicer pa je društvo
upokojencev prijetna druščina starejših, ki zna poskr-
beti za veliko smeha in dobre volje. Upokojencem ni za
prepir, povezuje nas predvsem želja po druženju. Seve-
da ob raznolikem članstvu obstajajo različne želje, sam

jim skušam prisluhniti in se jim prilagajati,” pravi novi predsednik društva
upokojencev, po članstvu največjega društva v občini Šenčur. 

”V zadnjih mesecih nam je uspelo vpeljati v društvo homogenost, v pri-
hodnosti pa želimo okrepiti sodelovanje z drugimi društvi upokojencev iz
Zvezo društev upokojencev Slovenije, o katerem se te dni veliko govori
zaradi njegove aktivne vloge pri razreševanju zapletov v Vzajemni in pri
zagovarjanju pravic upokojencev ob vladnem predlogu zamrznitve pokoj-
nin. Tudi sam sem bil nekajkrat poklican v Ljubljano na konzultacije, da
smo se tudi društva podrobneje seznanili z aktualno problematiko,” je raz-
ložil Sušnik. Največja želja šenčurskih upokojencev je gradnja doma za
starostnike v Šenčurju. ”Vprašanje o domu se načne na vsakem občnem

zboru društva upokojencev. Glede na to, da se je v preteklosti veliko vla-
galo v športne, šolske in kulturne objekte, bi bil res že čas, da se prisluhne
tudi starejšim občanom. Lokacija za dom je izbrana in je zelo dobra, saj so
bližini zdravstvena ambulanta, sprehajalne poti, površine za rekreacijo in
podobno, vendar pa občinski podrobni načrt še ni sprejet, niti ne poznamo
dokončne odločitve kmetijskega ministrstva. Županu sem se zato ponudil,
da se jeseni vsi potrudimo, da predlagano zemljišče za dom ministrstvi za
okolje in kmetijstvo, ki sta glavna akterja, tudi odobrita. Dom bi sicer
moral zadoščati za približno 15 odstotkov upokojenske populacije, to je za
okoli 150 oskrbovancev. Prepričan sem, da bo zanimanje za dom v Šenčur-
ju dovolj velik, da postelje ne bodo prazne. Pripraviti pa je treba primeren
program in vsebino doma, pri čemer sem pripravljen sodelovati. Dom
starostnikov mora biti prioriteta občine in že v sedanjem mandatu lahko
pripeljemo to zgodo precej daleč.”

Kot pravi Sušnik, bo društvo še naprej posebno pozornost posvečalo hu-
manitarnemu delovanju, predvsem izvajanju projekta Starejši za starejše.
”Ob tej priložnosti bi se rad v imenu Društva upokojencev Šenčur za us-
pešno izvedbo letošnjega srečanja starejših upokojencev nad 76 let v Vok-
lem zahvalil tudi upravnemu odboru in vsem poverjenikom, predsedniku
KS Voklo Marku Lončarju in podžupanu Cirilu Kozjeku ter ustvarjal-
cem kulturnega programa.                Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Upokojenci smo prijetna druščina

Janez Sušnik
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Krvodajalci

Zdravstvena zavarovalnica Vza-
jemna želi obvestiti vse tiste, ki 
bodo izgubili status študenta ali 
dijaka, se prijavili na zavodu za za-
poslovanje, dopolnili 26 let ali se 
prvič zaposlili, da bodo tako postali 
zavezanci za plačevanje doplačil k 
zdravstvenim storitvam. Obvezno 
zdravstveno zavarovanje jim namreč 
po izteku statusa stroškov zdravstve-
nih storitev ne bo več krilo v celoti, 
zato jim priporočamo, da si uredijo 
dopolnilno zdravstveno zavaro-
vanje.

Mladim, ki jim poteče status štu-
denta, svetujemo pravočasno skle-
nitev dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja. Če zavarovanja ne skle-

nejo v enem mesecu od vključitve v 
sistem obveznega zdravstvenega za-
varovanja, bo, skladno z zakonom, 
zanje veljala trimesečna čakalna 
doba. To pomeni, da bo zavarova-
nec tri mesece od sklenitve dopolnil-
nega zavarovanja ob obisku zdravni-
ka še vedno sam kril delež stroškov 
zdravstvenih storitev, ki bi sicer bili 
pokriti z dopolnilnim zdravstvenim 
zavarovanjem. Čakalne dobe ni, če 
oseba sklene zavarovanje v roku 
enega meseca od dne, ko postane 
zavezanec za plačevanje doplačil k 
zdravstvenim storitvam, običajno je 
to po prekinjenem ali zaključenem 
šolanju oziroma s pričetkom redne 
zaposlitve. Zakon predvideva tudi 
poviševanje premije za tri odstot-
ke za vsako nezavarovano leto. V 
Vzajemni zato še toliko bolj priporo-
čamo pravočasno sklenitev dopolnil-
nega zdravstvenega zavarovanja.

V Vzajemni smo za mlade 
pripravili poseben paket 
Vzajemna Mladi.

Paket Vzajemna Mla-
di lahko sklenete do  
31. 12. 2009 v vseh naših poslo-
valnicah, preko klicnega centra na 
brezplačni telefonski številki 080 
20 60, poiščite obrazce na info toč-
kah Vzajemne in jih pošljite po po-
šti, pri sklenitvi zavarovanja preko  
www.vzajemna-mladi.si pa nudi-
mo najvišji zakonsko dovoljeni 3-od-
stotni popust.

 Zdravje je 
neprecenljiva vrednota 
nas vseh, zato ga 
varujmo in skrbimo 
zanj. 

NE POZABITE  
NA ZDRAVSTVENO
VARNOST!
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Kako do zavarovanja?
- za več informacij se oglasite na:

PE KRANJ, Koroška cesta 1,  
tel.: 04/ 201 03 00

• Kranj, Zlato polje 2,  
 tel.: 04/ 201 03 01

• Jesenice, C. Cirila Tavčarja 3/b,  
 tel.: 04/ 583 38 30 

• Radovljica, Kranjska c. 2,  
 tel.: 04/ 533 76 90 

• Škofja Loka, Kapucinski trg 8,  
 tel.: 04/ 511 25 20

- na www.vzajemna-mladi.si
- na brezplačni telefonski številki  

080 20 60.

Matjaž Fajfar
direktor PE Kranj

Zdravja ne prepuščaj  
naključju - skleni paket 
Vzajemna Mladi.  
Se splača!

Veš, 
da sem.

A si zavarovan?

MEGA  
NAGRADNA IGRA

GLAVNA NAGRADA: 
enomesečni najem avtodoma za 6 oseb
Kupone in pravila sodelovnja za MEGA NAGRADNO 
IGRO lahko najdete v naših poslovalnicah in na www.
vzajemna-mladi.si.
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Območno druženje Rdečega križa Kranj danes med 7. in 12. uro v
športni dvorani v Šenčurju pripravlja terensko krvodajalsko akcijo. Od-
vzem krvi bo izvajala ekipa transfuzijskega oddelka jeseniške bolnišni-
ce, kri pa lahko daruje vsak zdrav posameznik med 18. in 65. letom sta-
rosti, ki tehta najmanj 50 kilogramov. ”S terensko krvodajalsko akcijo se
želimo približati tistim krvodajalcem, ki se zaradi službenih dolžnosti in
pomanjkanja časa ne morejo udeležiti rednih krvodajalskih akcij, ki jih
organiziramo za potrebe Zavoda za transfuzijo v Ljubljani in Splošne
bolnišnice Jesenice, kamor krvodajalce vozimo s posebnimi avtobusi,”
je razložila Milka Miklavčič, sekretarka kranjskega območnega združe-
nja Rdečega križa. Tam so v prvem polletju letošnjega leta našteli oko-
li 2.700 odvzemov krvi (373-krat so kri darovali darovalci iz občine
Šenčur), kar je približno pet odstotkov več kot v istem obdobju lani. ”V
našem združenju na leto načrtujemo okoli 3.500 odvzemov krvi, a ima-
mo vedno med 3.900 in 4.000 odvzemov, kar dokazuje, da se ljudje vse
bolj zavedajo pomena krvodajalstva in pomoči drugim. V Sloveniji
mora darovati kri 400 krvodajalcev na dan, da se zadosti potrebam,” je
pojasnila Miklavčičeva.

Popoldne ob 17. uri bo v Domu krajanov v Šenčurju sledila še podeli-
tev priznanj prostovoljcem in krvodajalcem, med njimi pa bodo tudi ob-
čani Šenčurja. Prostovoljka Zdenka Iskra bo prejela diplomo Rdečega
križa Slovenije za delo v krajevni organizaciji Rdečega križa Šenčur,
kar 24 darovalcev pa bo prejelo priznanja za jubilejne odvzeme krvi, ki
jih podeljuje območno združenje Rdečega križa Kranj. Dobitniki bodo
Mirko Bohinec z 80 odvzemi, Franc Belehar in Franc Šetina s po 50
odvzemi, po 40 odvzemov imajo župan Miro Kozelj, Branko Celjer in
Darko Florjančič, 35-krat so kri darovali Anton Arnež, Renato Sto-

janoski, Tomaž Rozman in Milan Veronig, po 30 odvzemov so imeli
Miha Hudobivnik, Ludvik Iskra, Marija Gašperšič, Marjan 
Nahtigal, Bogdan Perdan in Marjan Rozman, 25-krat pa so kri daro-
vali Martina Burgar, Zdenka Iskra, Tomaž Pavc, Marija Pilar, Dar-
ko Repnik, Zvonimira Štefe, Primož Štempihar, Janez Traven in
Ciril Žun.                                                                   Ana Hartman

Krvodajalci danes v Šenčurju
Danes v Šenčurju poteka krvodajalska akcija, popoldne pa bo sledila podelitev priznanj 

prostovoljcem in krvodajalcem. 



Društva
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Čeprav je društvena dejavnost v občini Šen-
čur zelo pestra, se še vedno najde prostor za
nastanek novih društev. Junija so tako ustano-
vili tudi Folklorno društvo Šenčur, katerega
predsednik je postal Janez Sušnik, člani
upravnega odbora pa so še blagajničarka Ire-
na Kajzer, tajnik in umetniški vodja Alek-
sander Sašo Zupan, Marta Pipan in Jože
Kepic.

”Zgodba se začne leta 2007, ko je v Šenčur-
ju ob svoji desetletnici gostovala folklorna
skupina Društva upokojencev Naklo. Po na-
stopu sta se nakelski župan Ivan Štular in šen-
čurski Miro Kozelj na odru zbadala, ali bodo
prej v Naklem ustanovili pihalni orkester ali v
Šenčurju folklorno skupino,” se spominja
Sašo Zupan, ki je folkloro začel plesati že leta
1967 pri DPD Svoboda Primskovo (danes
Ozara), kasneje tudi v Savi Kranj, kjer sedaj
pleše pri veteranski skupini, sredi sedemdese-
tih let pa je opravil tudi šolo za vodjo folklor-
nih skupin. 

Ideja o ustanovitvi folklorne skupine je po-
časi zorela, sčasoma so ustanovili iniciativni
odbor, v katerem so poleg Saša Zupana in žu-
pana Mira Kozelja delovali še Janez Sušnik,

Ivan Rebernik, Ciril Kozjek, Majda Vehovec,
Janez Rogelj, Staša Pavlič, Ivanka Lipar,
Franci Sekne, Alenka Krišelj in Dragica Mar-
kun. Odločili so se, da v vsako hišo v občini
pošljejo vabilo na sodelovanje v folklorni
skupini. ”Odziv je bil nepričakovano dober. V
folklorno društvo se je bilo pripravljeno vpi-
sati več kot petdeset občanov vseh starosti -
od otrok, mladine do odraslih in upokojencev.
Večina oz. 34 interesentov je bilo starih nad
45 let, zato smo aprila z njimi izvedli dve vaji,
kjer sem poskušal ugotoviti ritem in zahtev-
nost plesov, ki bi jih bili sposobni odplesati.
Čez poletje sem tako pripravil koreografijo
Šenčur 1900 z ljudskimi nošami in plesi iz
obdobja okoli leta 1900. Z vajami v Krajev-
nem domu v Šenčurju smo začeli septembra,
zato vabim vse, ki radi pojejo in plešejo, da se
pridružijo Folklornem društvu Šenčur, saj do
sredine oktobra to še ne bo moteče pri vajah,”
razlaga Zupan.

V društvu bo po novem delovala tudi otroška
sekcija pod vodstvom Dragice Markun, ki je
do sedaj delovala v sklopu Društva prijateljev
mladine Šenčur. 

Simon Šubic

Folklorna skupina tudi v Šenčurju
Jeseni je v Šenčurju začelo delovati folklorno društvo, ki v svoje vrste vabi tudi nove člane. 

Pripravljajo koreografijo Šenčur 1900. 

V Radečah pri Zidanem Mostu je bil v za-
četku septembra 9. festival praženega krom-
pirja, ki ga vsako leto pripravi Društvo za
priznanje praženega krompirja iz Ljubljane. V
praženju krompirja so sodelovale številne
ekipe iz Slovenije in drugih evropskih držav.
Vsaka ekipa pa je pripravljala pražen krompir
po svojem receptu.

Na festivalu smo sodelovali tudi člani Turis-
tičnega društva Šenčur. Spražili smo 80 kilo-
gramov šenčurskega krompirja, ki je najboljši
na svetu, po našem šenčurskem receptu z za-
seko in čebulo, ki mu rečemo ”šenčurski ten-
stan krompir”. Okuševalci in ljubitelji
praženega krompirja so ga zelo pohvalili in
tudi dobro jim je šel v slast. Že sredi popold-
neva nam ga je na naši stojnici že zmanjkalo.
Poleg praženega krompirja smo obiskovalcem
in našim udeležencem ponudili tudi šenčurski
okisan krompir s kranjsko klobaso.

Po zaključku v Radečah smo se udeleženci
TD Šenčur odpeljali še do Rimskih toplic,
kjer smo si na Senožetah ogledali Aškerčev
dom in veliko zanimivega slišali o življenju in
delu pesnika Antona Aškerca.

TD Šenčur bo v novembru organiziralo izlet
v Števerjan in Goriška Brda, vabi pa vas tudi
na jesensko-zimske pohode (Steklasovo pot v
Šentrupertu na Dolenjskem, Miškovo pot v

Prekmurje, Po sledeh soške fronte Brestovica
na Krasu, Po Studeniških goricah pod Bočem,
Gregorčičeva pot na Primorskem, Levstikova
pot od Litije do Čateža, Po Vertovčevih poteh

v Vipavskih Brdih, Kosmačeva pot ob Idrijci,
Pliskina pot na Krasu in pred novim letom
Razhodnja v neznano).

Franci Erzin

Na festivalu krompirja v Radečah
Turistično društvo Šenčur je na letošnjem Festivalu praženega krompirja v Radečah spražilo 

80 kilogramov šenčurskega krompirja

Sašo Zupan (na sredi) med izvajanjem Šopskega ora
(FS Sava Kranj) leta 1979



Ob začetku bi se najprej predsta-
vil kot novi vodja policijskega oko-
liša za območje občine Šenčur. Moj
predhodnik je namreč zaradi zdrav-
stvenih težav že dalj časa odsoten
in bom do nadaljnjega prevzel ob-
veznosti s področja policijskih na-
log. Sem policist Robert Šebenik
in naloge opravljam že več kot de-
vetnajst let. Pokrivam tudi območje
občine Cerklje na Gorenjskem in
bom znanje prenašal tudi na vaše
območje. Želim si pristnih odnosov
z občani, kar pomeni, da bomo pro-
bleme iz vsakdanjega življenja, ki
se navezujejo na življenje v skup-
nosti, medsebojno reševali in izme-
njavali informacije.

V nadaljevanju bi želel poudari-
ti, kaj vse je potrebno postoriti in
na kaj je potrebno biti posebej po-
zoren v teh dneh, ko je skozi šol-
ska vrata stopilo več sto učencev
in so že dodobra ”ogreti” na poti v
šolo in na poti iz nje. Vsi udele-
ženci v cestnem prometu se mora-
mo skoncentrirati na vožnjo, saj
smo skozi poletje nekoliko zaspa-
li in pozabili na najmlajše. Ker vsi
vemo in tudi pregovor pravi, ”da
so otroci naše največje bogastvo”,
moramo z njimi tudi tako ravnati.
Vseskozi se najmlajši učijo od sta-
rejših, zato apeliram na vse, da se
tako tudi obnašamo. Potrebno je
dajati vzgled in jih pravilno po-
učevati. Nadzori v preteklosti na-
mreč dokazujejo, da veliko staršev
ne spoštuje osnovnih pravil, kaj
šele da bi bili vzgled svojim in
drugim otrokom. Tokrat ne bom
”grozil” s kaznimi in poostrenimi
nadzori, ker je to že nekako samo-
umevno in se venomer ponavlja.
Ker verjamem, da poznate cestno-
prometna pravila, sem prepričan
tudi, da jih boste tudi upoštevali.
Torej, previdno na cesti in ob njej,
morda je tam tudi vaš otrok ...

Spomladanski in poletni del je
minil dokaj zgledno glede proble-
matike po javnem redu in miru ter
obravnavi kriminalitete. To ne po-
meni, da tovrstnih dogodkov ni
bilo, vendar sam ocenjujem, da
glede na letno poročilo preteklega
leta dogodki ne izstopajo iz pov-
prečja. Potrudil se bom tudi s po-
drobnim ogledom prometne sig-
nalizacije ter o morebitnih po-
manjkljivostih obvestil občinsko
upravo in tako poskušal delček
znanja prispevati za skupno var-
nost. Opažam namreč, da občani
parkirajo svoje ”jeklene” konjičke
tam, kjer se jim zahoče, čeprav s
tem kršijo predpise in ovirajo dru-
ge udeležence v prometu. V veliki
meri bom poskušal vplivati tudi
na medsebojno sodelovanje z med-
občinsko službo redarstva, ki lah-
ko ukrepa in tako pripomore k iz-
boljšanju stanja.

Pred zaključkom bi vas rad opo-
zoril pred morebitnimi vlomilci v
stanovanjske hiše in druge objek-
te. Bliža se namreč obdobje, ko je
tema že dobršen del poznega po-
poldneva. V tem času se namreč
vlomilci najpogosteje pojavljajo

na območjih, kjer so ”nevidni” za-
radi noči. Namreč vsaka vidno za-
puščena hiša vlomilce privabi h
kaznivemu dejanju. Iz navedenega
razloga apeliram na vse prebival-

ce, da v primeru odsotnosti iz sta-
novanja pustite prižgano vsaj eno
luč in tako daste potencialnemu
storilcu vedeti, da hiša ni prazna.
Ker rek ”priložnost naredi človeka
za tatu,” še vedno velja. Ob zazna-
vah sumljivih oseb in vozil z ob-
močja Dolenjske (NM, KK ...) ta-
koj obvestite center OKC na tel.
113 ali direktno številko policijske
postaje Kranj na 23 36 400.

Policijska pisarna je še vedno
odprta ob četrtkih med 9. in 11.
uro. Sam sem bil skozi poletje za-
radi službenih obveznosti nekaj-
krat odsoten, vendar vseskozi do-
segljiv na službeni telefon 23 36
400. Če imate osebne težave ali
potrebujete nasvet, je to pravo me-
sto za pogovor. 

Robert Šebenik, 
vodja policijskega okoliša
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Starši bodite zgled otrokom
Kot bi mignil, je poletje minilo, še posebej tistim, ki smo bili zaposleni ves ta čas in nismo posvečali 

posebne pozornosti počitku. Kakor koli, pred nami je že v polnem zagonu novo obdobje, 
novo šolsko leto in novi izzivi.

Modri kotiček

Pečarstvo Mikelj

Lojze Mikelj s.p.
Milje 39, 4212 Visoko

GSM: 041/774 252

Gradbena mehanizacija 
Vilko Konc, s. p.

Visoko 5, 4212 Visoko
Telefon: (04) 253-10-54
GSM: 041 652-654

Priznanji za urejenost kraja in šole
Na 39. srečanju gorenjskih turističnih delavcev na Bledu so podelili

tudi priznanja v okviru akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna. Med
najbolj urejenimi kraji je Šenčur v kategoriji manjših mest osvojil
drugo mesto, priznanja pa so se razveselili tudi v osnovni šoli
Šenčur, ki je med starejšimi šolami prav tako osvojila drugo mesto.
Projekt, tekmovanje in izbira najbolj urejenih krajev, so ob tem raz-
ložili pri Gorenjski turistični zvezi, prispevajo h kakovosti življenja
ljudi, trajnostnemu razvoju in urejenosti okolja, kakovosti turistične
ponudbe, gostoljubnosti, promociji turizma in razvoju turistične in
ekološke zavesti prebivalstva. M. R.

Robert Šebenik
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Kranj, Šenčur - Nogometaši Garmin Šen-
čurja letos igrajo v 2. slovenski nogometni ligi.
Po 8. krogih imajo 9 točk, kolikor so jih zbrali
po dveh zmagah, treh neodločenih izidih in
treh porazih in so na osmem mestu. 

V zadnjih dveh krogih so dosegli dva remija.
Najprej so doma remizirali z Muro 05, drugo
ekipo na lestvici, v nedeljo pa še v sosedskem
derbiju v Kranju proti Triglav Gorenjski, tret-
jim z lestvice. Tekmo 9. kroga bodo v nedeljo
(začetek tekme ob 16. uri) z Dravinjo Kostroj
odigrali doma. ”V vsako tekmo gremo na zma-

go. Dokazali smo, da lahko ugoden rezultat iz-
tržimo tudi proti ekipam, ki so trenutno pri
vrhu lestvice. Bo pa treba sedaj kakšno tekmo
tudi zmagati. Pričakoval sem, da bomo po 8.
krogih zbrali več točk,” pravi Kranjčan Ladis-
lav Stanko, kapetan Garmin Šenčurja. 

Članska ekipa NK Šenčur je torej pretekli ko-
nec tedna igrala v gosteh, najmlajši pa so ime-
li turnir U8 doma. Rezultat ni bil v prvem pla-
nu. Kako v klubu skrbijo za podmladek, je po-
jasnil Robert Zorec, sicer trener selekcij U10
in U14, ki je na turnirju nadomeščal Aleša

Ošljaka, trenerja najmlajših: ”Začnemo že v 1.
razredu, ko lahko otroci nogomet v šoli izbere-
jo za krožek. Na matični šoli in na dveh podru-
žnicah je v nogometni krožek vključenih več
kot trideset otrok. V klubu pa imamo v naj-
mlajši kategoriji vsako leto okrog šestnajst
otrok, ki nastopajo tudi na turnirjih. Pomemb-
no je predvsem, da v igri uživajo. Na njih ni
nobenega rezultatskega pritiska.” V klubu
imajo do članske vrste kar 152 nogometašev,
za katere skrbi več kot deset trenerjev. 

Maja Bertoncelj

Remi pri sosedih, v nedeljo doma
Nogometaši Garmin Šenčurja so po odigranih 8. krogih na lestvici 2. slovenske nogometne lige na osmem

mestu. V Šenčurju veliko pozornost namenjajo tudi podmladku.

Ladislav Stanko na derbiju v Kranju Takole so na domačem turnirju navijače pozdravili mladi nogometaši Šenčurja. 

Šenčurski košarkarji bodo letos prvič okusili prvoligaško konkuren-
co. Žreb jim je v prvih krogih za tekmece namenil Parklje, TCG Mer-
cator, Luko Koper, Krko, Rudar Trbovlje ... ”Vse tekme se igrajo ob
sobotah ob 19. uri, razen 1. kola, ko se bi tekma začela uro prej, in
tekem med tednom, ki bodo prestavljene zaradi udeležbe posameznih
klubov v mednarodnih tekmovanjih,” je pojasnil predsednik kluba
Aleš Puhar.

Za dostojno nastopanje v 1. ligi UPC se je moral KK Šenčur CP
Kranj dodatno igralsko okrepiti. Tako so v klub v poletnih mesecih
okrepili: Luka Ambrož (Litija), Uroš Ninič (Postojna), Grega Jankovič
(TCG Mercator) ter Dušan Vikijević, Milan Kocić, Aleksandar
Nestorović in Jovica Jovanović iz Srbije. ”Na preizkušnji smo imeli še
nekaj igralcev, a nas niso zadovoljili, med njimi tudi Američan Cor-
nelius Kendrick. Od lanske ekipe v moštvu ostajajo Roman Horvat,
Klemen Cvek, Žiga Ivačič, Dario Kerič, Luka Gorenec, Anže Tomič
in Uroš Troppan. Druge igralce smo dali na posodo drugim klubom
oziroma jih vključili v našo B ekipo, ki igra v 3. ligi,” pojasnjuje
Puhar, ki ugotavlja, da je igranje v prvoligaški konkurenci precejšen fi-
nančni zalogaj, zato bo klub vesel vsakega novega sponzorja, ki bi

želel podpreti njihove načrte. ”Naš cilj je obstanek v ligi, predvsem pa
se bomo potrudili, da bomo igrali pošteno in borbeno. Če bo to za-
dostovalo za dober rezultat, bomo še bolj veseli.”

S treningi so začele tudi mlajše selekcije, zato v klubu vabijo starše
oziroma njihove otroke, da se jim pridružijo. Kontakt: Marko Roner
040/718 349. 

Simon Šubic

Jutri krstni nastop v prvi ligi
Košarkarji Šenčurja CP Kranj bodo imeli jutri 

krstni nastop v 1. ligi UPC. Tekma bo v šenčurski
dvorani ob 18. uri. 

Fo
to

: M
at

ic
 Z

or
m

an

Razpored tekem do konca leta
1. krog, 10. oktober - ŠENČUR CP KRANJ : Parklji

2. krog, 17. oktober - TCG Mercator : ŠENČUR CP KRANJ 

3. krog, 24. oktober - ŠENČUR CP KRANJ : Luka Koper

4. krog, 30. oktober - Krka : ŠENČUR CP KRANJ 

5. krog, 7. november - ŠENČUR CP KRANJ : Rudar Trbovlje

6. krog, 14. november - Geoplin Slovan : ŠENČUR CP KRANJ

7. krog, 21. november - ŠENČUR CP KRANJ : Elektra Esotech

8. krog, 28. november - ŠENČUR CP KRANJ : Hopsi Polzela

9. krog, 5. december - Helios Domžale : ŠENČUR CP KRANJ 

10. krog, 12. december - ŠENČUR CP KRANJ : Zlatorog

11. krog, 19. december - Šentjur Alpos : ŠENČUR CP KRANJ 

12. krog, 22. december - Parklji : ŠENČUR CP KRANJ
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Letošnje poletje je bilo državno prvenstvo v odbojki na mivki do 23
let na centralni plaži v Portorožu. Na dobro organiziranem tekmovanju,
ki je potekalo kar na štirih igriščih hkrati, so potekala tekmovanja dek-
let in fantov. Udeležil se ga je tudi Andrej Štembergar Zupan (sicer
član prvoligaškega kranjskega odbojkarskega kluba Astec Triglav) iz
Šenčurja, skupaj s soigralcem Klemenom Hribarjem iz Kamnika. Tek-
movanja sta se udeležila neobremenjeno, brez velikih pričakovanj, saj
sta šele drugič igrala skupaj, čeprav sta se poznala že iz kadetske in
mladinske reprezentance Slovenije. Uspela sta in osvojila naslov
državnega prvaka in tako presenetila odbojkarsko publiko. Navdušila
sta z dobro igro in premagala favorizirana Nejca Zemljaka in Jana Po-
keršnika. Pri dekletih sta zmagali sestri Fabjan. 

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

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

SLIKOPLESKARSTVO
JURIJ GORJUP s.p.

Državni prvak v odbojki na mivki Jutri Šenčurski izziv 
na desetih kilometrih

Športni društvi Maratonc in Šenčur jutri, 10. oktobra, prirejata
rekreativno tekaško prireditev 1. Šenčurski izziv. Kot je pojasnil Marko
Roblek iz novega šenčurskega društva Maratonc, bo Šenčurski izziv
hiter, ravninski, cestni in natančno deset kilometrov dolg tek okoli
Šenčurja. Štart (in cilj) bo ob 15.10 v Športnem parku Šenčur, prevzem
štartnih številk pa bo potekal od 13. ure naprej. Štartnina v predprijavi
je 10 evrov, prijave pa so možne tudi pred samo prireditvijo, le da bo
štartnina tedaj 15 evrov. ”Šenčurski izziv bo dober test za Ljubljanski
maraton, ki bo na sporedu štirinajst dni kasneje,” pravi Roblek. Vsak
udeleženec prejme majico, za dober obrok po teku bo s praženim krom-
pirjem poskrbelo Društvo za priznanje praženega krompirja kot
samostojne jedi. Za otroke, družine, začetnike in druge rekreativce, ki
jim je deset kilometrov prevelik zalogaj, so organizatorji pripravili tudi
Družinski izziv na 1,5 kilometra dolgem krogu. Udeležba na tem teku,
ki se začne natančno ob 15. uri, je brezplačna. S. Š.

V nedeljo konjeniška prireditev
Konjeniški klub Šenčur prireja v nedeljo, 11. oktobra, ob 12.30

drugo tekmovanje v vožnji dvovpreg in spretnostnem jahanju. Na
sporedu bodo tri discipline, zanimive za gledalce. S. Š.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Andrej Štembergar Zupan (desno) in Klemen Hribar



Pri gasilskem domu na Prebačevem je bilo
konec septembra prvo srečanje gasilk iz dru-
štev v Gasilski zvezi Kokra. Predsednica komi-
sije za delo s članicami v GZ Kokra Darja
Knific (iz PGD Prebačevo-Hrastje) je pojasni-
la, da so srečanje pripravili po vzoru vsakolet-
nih srečanj članic gorenjske regije. 

”Ideja o organizaciji srečanja članic je v Gasil-
ski zvezi Kokra zorela že dalj časa, letos pa smo
se odločile, da jo tudi uresničimo. Namen sreča-
nja je predvsem v medsebojnem spoznavanju in
druženju. Prvo srečanje smo organizirali na Pre-
bačevem, predvideno pa je, da bo vsako leto pri
drugem društvu,” je povedala Knifičeva.

Na prvem srečanju se je zbralo okoli trideset
gasilk, ki so se ob tej priložnosti v sproščenem
vzdušju pomerile tudi v nekaterih vajah razno-
terostih, kot so metanje vrvi v tarčo, zvijanje
cevi in prenos vode.

V GZ Kokra iz občin Šenčur, Preddvor in Je-
zersko je združenih deset gasilskih društev,
največ članic pa je v društvih Šenčur, Prebače-
vo-Hrastje, Visoko-Milje, Voklo, Srednja vas
in Voglje.  Simon Šubic

Gasilke so se prvič zbrale 
na Prebačevem

Konec septembra je pred domom PGD Prebačevo-Hrastje potekalo prvo srečanje članic Gasilske zveze Kokra. 

Prvega srečanja se je udeležilo okoli trideset gasilk.

... in vlekle vrv.Gasilke so med drugim prenašale vodo ...




