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Pogovor z županom

2 - J U R I J

Julija ste napovedovali, da se bo jeseni za-
čela gradnja krožišča za poslovno cono v
Šenčurju. Zakaj se še ni?

”Omenjeno krožišče bi res že morali začeti
graditi, a to še vedno ni možno, ker država,
kljub prizadevanju, še vedno ni pridobila vseh
potrebnih zemljišč za to gradnjo. Vzrok je ne-
razumljivo zavlačevanje dveh lastnikov teh
zemljišč (sta celo šenčurska občana), ki še
vedno nista podpisala pogodb o prodaji zem-
ljišč. Vsi ostali lastniki zemljišč so se z državo
že zdavnaj dogovorili, čeprav so prispevali ozi-
roma prodali veliko večje zemljišče od navede-
nih dveh primerov. O imenih javno ne želim
govoriti, lahko pa povem, da bi morala biti oba
podjetnika že zaradi svojih dejavnosti zainte-
resirana, da bi bilo krožišče čim hitreje urejeno.
Računali smo torej, da bo do jeseni odkup
zemljišč urejen, zato sem bil tudi dogovorjen z
direktorjem Direkcije RS za ceste, magistrom
Gregorjem Fickom, da se v začetku septembra
sestaneva in dogovoriva, kako naprej. Sedaj ni-
mam obraza, da bi se srečal z njim in mu spo-
ročil, da Šenčurjani še vedno nismo naredili
domače naloge. Vseeno upam, da bodo manj-
kajoče pogodbe podpisane in da z naše strani
kmalu ne bo več ovire za začetek gradnje. Gle-
de na to, da smo že v oktobru, pa je povsem
nerealno še upati, da bi se gradnja začela letos,
saj samo izbira izvajalca poteka približno dva
meseca. Tudi če bo vprašanje odkupa zemljišč
urejeno v kratkem, je zato pričakovati, da bodo
aktivnosti za gradnjo krožišča stekle najhitreje

spomladi. Če pa to vpra-
šanje ne bo rešeno niti
do tedaj, potem bom v
naslednjem Juriju prisi-
ljen javno povedati, kdo
zavira gradnjo tako nuj-
no potrebnega objekta.
Je pa povsem možno, da
glede na stanje državne
blagajne tam ne bo na
voljo za gradnjo potreb-
nih sredstev. Upam pa,

da bomo vseeno uspeli v naših prizadevanjih,
saj sem nepopravljivi optimist.”

Kaj pa odkup za cesto Britof-Hotemaže?
”Občina pri odkupu zemljišč za omenjeno ce-

sto pomaga, kadar nas pozovejo za pomoč. Sli-
šimo, da nekateri lastniki brez posebnih zadrž-
kov podpisujejo pogodbe, nekateri pa želijo
pred podpisom razjasniti še morebitne nejasno-
sti ali pa bi zemljišča raje zamenjali za druga.
Občina tu poskuša pomagati, kakor se le da.
Aktivnosti torej potekajo naprej, gre pa za pre-
cej bolj kompleksen projekt od krožišča, saj se
je treba dogovoriti s precej več lastniki, zato za-
deve tudi počasneje potekajo. Pri tem nas vse
zelo zanima, kakšen bo predlog državnega pro-
računa za prihodnji dve leti. Zelo se bomo mo-
rali potruditi pri lobiranju, da bo v proračunu
dovolj sredstev za oba državna cestna projekta -
šenčursko krožišče in regionalno cesto.”

Sprejet je bil rebalans proračuna. Zakaj?
”Rebalans proračuna je bilo treba sprejeti zara-

di dveh vzrokov. Prvi je ta, da je bil proračun za
leto 2010 sprejet že pred dvema letoma in že te-
daj nam je bilo jasno, da ga bo treba naknadno
popraviti. Kot drugo pa se je v tem času precej
spremenila situacija, tako ekonomska kot sploš-
na. Manj od pričakovanja je prihodkov, saj je na
primer med drugim manj gradenj in zato imamo
manjše prihodke iz naslova komunalnega pri-
spevka. Poleg tega država ni prisluhnila obema
združenjema občin in je sprejela manjši znesek
glavarine od predlaganega, kar seveda znova
zmanjšuje prihodke občinskih proračunov. Pro-
račun je bilo zato treba uskladiti tako na prihod-
kovni kot na odhodkovni strani. Vsi se zaveda-
mo, da je kriza in da se ta pozna povsod. Neka-
tere načrtovane investicije, kot so na primer ob-
nove nekaterih lokalnih cest ali pa doma kraja-
nov v Šenčurju, smo morali črtati iz proračuna.
Naj na tem mestu še navedem primer, da smo že
leta 2008 poskusili uresničiti namero prodaje ne-

katerih občinskih zemljišč, pa nam to niti lani ni
uspelo. Upamo, da nam bo to uspelo vsaj do
konca letošnjega leta. Za prodajo zemljišč smo
torej potrebovali kar tri leta, pa čeprav so zem-
ljišča v Šenčurju zaradi dobre lokacije še vedno
bolj zanimiva kot marsikje drugje, tu mislim na
gradnjo za poslovni namen. V marsikateri obči-
ni zemljo v svojih poslovnih conah ponujajo po
zelo nizki ceni, pa v tem kriznem obdobju ne
najdejo interesentov za gradnjo. Če nam bo z
omenjeno prodajo poslovnih zemljišč uspelo, bo
to pomenilo tudi petdeset do šestdeset novih de-
lovnih mest, kar za Šenčur ni zanemarljiv poda-
tek. Konkretneje pa bomo o tem lahko govorili,
ko bo prodaja zemljišča dokončno uresničena.”

Trenutno je aktualna zadolženost občin.
Kako zadolžena je Občina Šenčur?

”Slišal sem, da po Šenčurju krožijo govorice,
da je naša občina zelo zadolžena, kar pa seve-
da ni res. Občina ima najet dolgoročen kredit,
ki smo ga vzeli ob gradnji kanalizacije v Šen-
čurju v letu 2006. Izplačevali ga bomo do leta
2021, trenutno pa je treba povrniti še okoli 740
tisoč evrov. To za občino Šenčur z okoli 8.300
prebivalci ni velika obremenitev, saj dolg zna-
ša slabih 90 evrov na prebivalca, dobro pa
vemo, da imajo nekatere občine tudi do 800
evrov na prebivalca dolga. Lahko torej ugoto-
vimo, da nismo pretirano zadolženi. Res je, da
smo letos zaradi prej opisane situacije za zago-
tovitev normalnega poslovanja najeli kratko-
ročni premostitveni kredit, ki pa ga bomo vrni-
li do konca leta, tako da se to ne obravnava kot
zadolženost občine. Zavedati se je treba, da
smo v predvolilnem obdobju, ko na plan priha-
jajo tudi povsem neosnovane govorice, katerih
namen je pri ljudeh ustvariti vtis, kot da je vse
narobe. Odgovorim lahko le tako, da smo na
občini Šenčur na razpolago vsakomur za vsa-
kršna pojasnila v zvezi z našim delom. Občina
posluje normalno, nobenih težav nima s sol-
ventnostjo. Svoje obveznosti plačujemo, mor-
da kakšen račun plačamo nekoliko kasneje, a
generalno težav pri poslovanju ni in tako bo
tudi v prihodnosti. 

In ko že govorimo o volitvah, bi se rad ob za-
ključku mandata zahvalil najprej članom ob-
činskega sveta in vsem drugim, ki so tako ali
drugače pripomogli k našemu dobremu delu in
uresničevanju zastavljenih ciljev Občine Šen-
čur. Prepričan sem, da bo obilo tovrstnega so-
delovanja tudi v prihodnje in to ne glede na 
izide lokalnih volitev.”               Simon Šubic

Zakaj še ne gradijo krožišča?

Župan Miro Kozelj
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Na naslovnici: 90 let PGD Luže, foto: Tina Dokl

JURIJ (ISSN 1408-1350) je priloga Gorenjskega glasa za
občino Šenčur. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovor-
na urednica Marija Volčjak, urednik priloge Simon Šubic,
fotografija Gorenjski glas. Oglasno trženje Mirjam Pavlič,
031/698-627. Priprava za tisk Gorenjski glas, d.o.o., tisk:
Tiskarna Littera picta, d. o. o.. Jurij številka 2 je priloga
54. številke Gorenjskega glasa, 9. julija 2010, dobijo pa
jo vsa gospodinjstva v občini Šenčur brezplačno. Nakla-
da: 2.850 izvodov.

OBČINA ŠENČUR, KRANJSKA C. 11, ŠENČUR

Prostorski načrt okoli novega leta
Občina je pred kratkim s pristojnimi soglasjedajalci, predvsem z ministrstvom za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano, uspela razrešiti nekaj pomembnih vprašanj, tako da še v tem mesecu
pričakujejo končna pozitivna soglasja za občinski prostorski načrt tudi tistih soglasjedajalcev,
ki so do sedaj izdajali negativna soglasja. Sledila bo oddaja vloge za pridobitev končnega so-
glasja Ministrstva za okolje in prostor, ki je potrebno pred odločanjem na občinskem svetu.
Sprejem OPN na občinskem svetu je torej možno pričakovati okoli novega leta. Na občini se
zavedajo nezadovoljstva predlagateljev zaradi dolgotrajnega postopka in že nekajkrat prestav-
ljenega roka za sprejem OPN, pri čemer pa pojasnjujejo, da je sprejem odvisen od pozitivnih
soglasij soglasjedajalcev. Žal bo veliko predlogov za spremembo namembnosti negativnih,
tako da bodo morali vlagatelji oddati novo vlogo za naslednji postopek. S. Š.
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Obnova ceste in gradnja kanalizacije
Začetek rekonstrukcije lokalne ceste Voklo-Prebačevo in gradnja fekalne kanalizacije na Miljah in V Visokem.

Te dni se je začela rekonstrukcija prvega dela
lokalne ceste Voklo-Prebačevo, to je odseka od
konca vasi Voklo proti Prebačevem v dolžini
600 metrov. Ob cesti bo potekala kolesarska ste-
za oz. površina za pešce, ki jo bo od ceste loče-
val zeleni pas, pred vstopom v naselje Voklo pa
bodo uredili otok za umirjanje prometa z ustrez-
no prometno signalizacijo in osvetljenostjo. Ce-
sta bo po novem široka šest metrov, celoten ko-
ridor s kolesarsko stezo pa 10,5 metra. Omenje-
na investicija je vredna 130 tisoč evrov, občina
pa kandidira tudi za pridobitev državnih sred-
stev. ”Veseli smo, ker nam je uspelo pridobiti
vsa soglasja lastnikov zemljišč, kljub temu da
gre za prvo takšno ureditev ceste v občini,” pra-
vi Aleš Puhar, vodja oddelka za vodja oddelka
za prostorsko in komunalno dejavnost.

V tem času občina začenja tudi s pričakova-
no gradnjo kanalizacije na Miljah in Visokem
(odsek Voge-lokalna cesta Luže). Kot je pojas-
nil Puhar, bodo na tem odseku zgradili celotno
fekalno omrežje, obnovili vodovodno omrežje,
na javnih poteh bodo uredili tudi odvodnjava-
nje ter postavili novo javno razsvetljavo. Zgra-
jeno bo tudi plinovodno omrežje, optično
omrežje, ostali lastniki in upravljavci pa bodo
v manjšem delu dogradili oziroma obnovili
obstoječa omrežja (elektrika, telefon). 

”Z gradnjo začenjamo na Vogah, kjer se pri-
ključimo na obstoječo kanalizacijo, glede na to,
da skozi naselje poteka državna cesta, pa priča-
kujemo še soglasje za zaporo ceste, dogovor in
pogoj pa je, da se dela izvajajo ob polovični
zapori. To seveda pomeni, da dela na državni

cesti ne bodo potekala tako hitro kot ob popol-
ni zapori. Zapore bodo potekale po posamez-
nih segmentih, občasno bodo dovoljene tudi
popolne. Na željo občanov pa vas bomo o ak-
tualnih zaporah obveščali preko internetne
strani občine,” je razložil Puhar. Glede na jav-
ni razpis je vrednost investicije s strani občine
1,6 milijona evrov, operacijo pa sofinancira
Evropska unija iz strukturnih skladov.

Simon Šubic, foto: Tina Dokl

Začetek rekonstrukcije ceste Voklo-Prebačevo
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Volitve 2010
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Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 -ZLV - UPB3 in 45/08) 
v zvezi z določbami 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07) 

Občinska volilna komisija občine Šenčur objavlja za volitve, ki bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010, naslednji:

S E Z N A M

KANDIDATI ZA ŽUPANA OBČINE ŠENČUR

1. MIRKO KOZELJ, roj. 02.10.1946, Hotemaže 71, Preddvor, pravnik, upokojenec

Predlagatelj: SDS - Slovenska demokratska stranka

2. FRANC KRŽAN, roj, 04.01.1948, Srednja vas pri Šenčurju 167, Šenčur, profesor zgodovine in geografije, vzgojitelj 

Predlagatelj: SD - Socialni demokrati

SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENČUR
Lista št.: 1. MLADI ZA OBČINO ŠENČUR
1. Aleš Perič Močnik 22.07.1986 Šenčur, Mlakarjeva ulica 40 tehnolog prometa -
2. Aleš Štern 11.03.1987 Šenčur, Srednja vas pri Šenčurju 102 avtomehanik kmetovalec
3. Kristina Nastran 20.08.1986 Voglje, Krakovska ulica 24 - računovodkinja
4. Matej Martinjak 30.03.1987 Šenčur, Pajerjeva ulica 16 inštalater strojnih inštalacij samostojni podjetnik
5. Dejan Urbanc 27.11.1986 Trboje, Trboje 120 B gradbeni tehnik delovodja
6. Barbara Kavčnik 24.12.1979 Šenčur, Partizanska ulica 21 - študentka
7. Klemen Jarc 21.09.1987 Voklo, Voklo 39 vrtnarski tehnik samostojni podjetnik
8. Jure Murnik 01.03.1983 Voglje, Letališka ulica 19 - poklicni gasilec
9. Anja Pušavec 28.07.1987 Šenčur, Gasilska cesta 32 - študentka

10. Luka Pintar 23.02.1987 Šenčur, Mlakarjeva ulica 9A - študent
11. Gašper Pilar 26.09.1984 Šenčur, Beleharjeva cesta 15 oblikovalec kovin -
12. Sonja Rozman 08.08.1988 Šenčur, Gasilska cesta 30 univ.dipl.inž. krajinske arhitekture -
13. Klemen Konc 18.08.1980 Visoko, Visoko 9 - strojnik gradbene mehanizacije
14. Katja Murnik 19.08.1985 Voglje, Letališka ulica 19 vzgojiteljica vzgojiteljica
15. Anže Vehovec 11.09.1991 Šenčur, Srednja vas pri Šenčurju 60 gostinski tehnik -
16. Alenka Omejc 02.05.1987 Šenčur, Pajerjeva ulica 13 - absolvent 
17. Uroš Smolej 14.10.1985 Šenčur, Velesovska cesta 63 tehnolog prometa študent
Predlagatelj: ALEŠ PERIČ MOČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Lista št.: 2. SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1. Mirjana Čemažar 24.02.1965 Visoko, Visoko 38 B univ. dipl. org. koordinator
2. Petar Potkonjak 02.03.1958 Hotemaže, Hotemaže 94 mag. org. znanosti pomočnik iz. direktorja
3. Ciril Sitar 01.07.1950 Visoko, Visoko 33 A mag. org. znanosti podsekretar
4. Breda Bregant 02.03.1955 Šenčur, Srednja vas pri Šenčurju 141 komercialistka upokojenka
5. Franc Erzin 25.11.1953 Šenčur, Beleharjeva cesta 51 grafik turistični vodič
6. Lojze Godler 30.04.1950 Šenčur, Pipanova cesta 33 univ. dipl. ing. učitelj fizike in matematike
7. Viktorija Tkalec 17.11.1953 Šenčur, Gasilska cesta 9 komercialistka premoženjska svetovalka
8. Milan Papič 25.02.1950 Šenčur, Srednja vas pri Šenčurju 56 strojni delovodja upokojenec
9. Nataša Gros 28.09.1973 Visoko, Milje 2 prof. razrednega pouka prof. razrednega pouka

10. Alojz Kajzer 23.05.1944 Šenčur, Partizanska ulica 46 elektromehanik upokojenec
11. Miroslava Bektaš 19.02.1963 Hotemaže, Hotemaže 19 gostinski tehnik dela v strežbi
12. Stanislav Inkret 20.11.1941 Šenčur, Sajovčevo naselje 3 prometna šola upokojenec
13. Saša Bregant 15.04.1978 Šenčur, Srednja vas pri Šenčurju 141 gostinski tehnik natakarica
14. Stanislav Sirc 12.11.1939 Visoko, Visoko 126 avtomehanik upokojenec
15. Ljubivoj Milošević 25.07.1929 Šenčur, Srednja vas pri Šenčurju 145 gradbeni tehnik upokojenec
16. Ivan Balažic 25.07.1956 Visoko, Visoko 89 A univ. dipl. inž. strojništva vodja informatike
17. Luka Potkonjak 13.03.1990 Hotemaže, Hotemaže 94 študent študent
Predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

Lista št.: 3. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. Mirko Kozelj 02.10.1946 Hotemaže, Hotemaže 71 pravnik upokojenec
2. Marjan Kristanc 16.07.1967 Voglje, Vogljanska cesta 28 dr. medicine zdravnik specialist
3. Mojca Megušar 05.02.1970 Šenčur, Sajovčevo naselje 67 diplomirani ekonomist višji referent
4. Jože Regina 21.02.1953 Šenčur, Partizanska ulica 13 avtomehanik vodja poslovne enote
5. Igor Frelih 02.03.1975 Šenčur, Beleharjeva cesta 39 elektrotehnik direktor turistične agencije
6. Marija Dermastja 02.04.1943 Šenčur, Partizanska ulica 34 trgovska šola upokojenka
7. Bojan Vidmar 09.04.1969 Šenčur, Velesovska cesta 31 strojni tehnik upravljalec športne dvorane
8. Rok Jerič 21.02.1987 Šenčur, Sajovčevo naselje 15 gradbeni tehnik slikopleskar
9. Nuša Bašelj Jagodic 02.06.1979 Visoko, Visoko 29 slaščičar konditor slaščičarka

10. Jože Rupnik 27.02.1977 Voklo, Voklo 80 diplomirani varnostni inženir varnostni inženir
11. Franci Sekne 23.03.1966 Trboje, Trboje 92A učitelj glasbe učitelj
12. Cvetka Kuhar 15.08.1953 Luže, Luže 58 ličarka upokojenka
13. Marko Pogačnik 30.01.1972 Šenčur, Sajovčevo naselje 1 mag. org. znanosti pomočnik uprave družbe
14. Albin Novak 06.03.1953 Prebačevo, Prebačevo 13 mizar mizarstvo s.p.
15. Vilko Štefe 21.03.1964 Šenčur, Sajovčevo naselje 61 rezkalec obdelovalec kovin
16. Metka Osterman 18.06.1976 Luže, Luže 34A frizerka frizerka
17. Ana Golmajer 21.03.1944 Hotemaže, Hotemaže 95 upokojenka
Predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA O
B
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Lista št.: 4. NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Ivan Tičar 05.06.1954 Voklo, Voklo 86 komerc. tehnik kmetovalec
2. Stanislav Molj 21.02.1940 Voglje, Vogljanska cesta 51 ing. živilske tehnologije upokojenec
3. Darinka Kavčnik 14.11.1957 Šenčur, Partizanska ulica 21 administratorka tajnica - blagajničarka
4. Alojz Nosan 24.04.1946 Šenčur, Partizanska ulica 1A živilski tehnolog upokojenec
5. Janez Škofic 03.03.1941 Šenčur, Stružnikova pot 23 voznik upokojenec
6. Lucija Tičar 11.04.1992 Voklo, Voklo 86 dijakinja dijakinja
7. Janez Ovijač 11.03.1927 Trboje, Trboje 1 up upokojenec
8. Janez Vrtač 24.12.1940 Visoko, Visoko 112 avtomehanik upokojenec
9. Anica Molj 16.07.1950 Voglje, Vogljanska cesta 51 ptt mehanik upokojenka

Predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Lista št.: 5. LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1. Simon Kuhar 11.05.1977 Šenčur, Srednja vas pri Šenčurju 50 profesor zgodovine in sociologije učitelj
2. Jožef Stružnik 14.04.1942 Šenčur, Stružnikova pot 12 uni. dipl. organizator dela upokojenec
3. Petra Ropret 28.04.1981 Šenčur, Štefetova ulica 17 absolventka naravoslovne grafična oblikovalka 

tehniške fakultete in montažerka
4. David Štrajhar 22.11.1980 Šenčur, Pipanova cesta 58 ekonomski tehnik operater cnc stroja
5. Miha Čermelj 17.03.1982 Trboje, Trboje 140 strojni mehanik knjigovodja
6. Mojca Smolej 22.07.1965 Šenčur, Velesovska cesta 63 varnostnica varnostnica rentgenologinja
7. Branko Pajer 07.04.1960 Šenčur, Beleharjeva cesta 3 uni. dipl. strojni inženir vodja proizvodnje stavbno pohištvo
8. Ljubomir Pegan 01.04.1948 Šenčur, Zupanova ulica 5 strojni tehnik cenilec zt
9. Jožica Burnik 01.04.1970 Šenčur, Kranjska cesta 12 delavka gospodinja na veleposlaništvu

10. David Dimitrievski 15.08.1975 Šenčur, Gasilska cesta 4 skladiščni manipulant skladiščni manipulant in voznik vil
11. Klemen Golob 22.01.1974 Šenčur, Mlakarjeva ulica 22 A samostojni podjetnik tv snemalec
12. Nataša Malnar 16.12.1966 Šenčur, Mačkovo naselje 15 medicinska sestra medicinska sestra
13. Stanislav Prdan 29.12.1948 Šenčur, Srednja vas pri Šenčurju 46 razredni učitelj upokojenec
14. Damjan Drenovec 05.06.1990 Voglje, Vogljanska cesta 63 študent študent
15. Bogdan Perdan 18.10.1959 Šenčur, Štefetova ulica 35 strojni ključavničar carinski skladiščnik
16. Mateja Štefe 26.01.1975 Šenčur, Partizanska ulica 30 knjigovodkinja knjigovodkinja
17. Klavdija Novak 23.02.1984 Šenčur, Gasilska cesta 4 frizerka gospodinja
Predlagatelj: LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Lista št.: 6. NESTRANKARSKA LISTA ZA BLAGINJO, OKOLJE IN RAZVOJ - BOR
1. Janez Sušnik 18.09.1942 Šenčur, Stružnikova pot 3 varnostni inženir upokojenec
2. Ivan Kern 10.06.1963 Šenčur, Srednja vas pri Šenčurju 136 dipl.ing.elektronike vodja prodajne regije
3. Ivanka Podjed 24.11.1949 Visoko, Visoko 19A ekonomistka upokojenka
4. Rajko Šimunkovič 02.02.1965 Hotemaže, Hotemaže 53B magister znanosti policijski svetnik 
5. Anton Kepic 20.01.1944 Šenčur, Velesovska cesta 12A univ. dipl. oec. upokojenec
6. Vida Čermelj 10.06.1955 Trboje, Trboje 140 ekonomist direktor d.o.o.
7. Sebastjan Mohar 13.01.1972 Šenčur, Sajovčevo naselje 36 univ. dipl. inženir strojništva vodja prodaje
8. Janez Pirc 28.02.1959 Trboje, Trboje 145 inž. gradbeništva vodja logistike
9. Olga Šiler 08.01.1954 Prebačevo, Prebačevo 36 administr. tehnik upokojenka

10. Matjaž Podjed 08.01.1954 Olševek, Olševek 62 el. tehnik-elektronik vodja oddelka za vzdrž.tk.omr.
11. Janez Globočnik 26.01.1946 Voklo, Voklo 72C trgovec upokojenec
12. Marija Sitar 10.05.1970 Luže, Luže 42 komercialist, trg. poslovodja računovodja
13. Peter Šink 27.06.1970 Voglje, Kotna pot 7 dipl. inž. strojništva vodja priprave dela
14. Jože Zupan 28.07.1942 Prebačevo, Prebačevo 70 voznik avtobusa upokojenec
15. Andreja Janša 06.04.1975 Šenčur, Sajovčevo naselje 10 doktorica veterinarske medicine -
16. Igor Podjed 05.04.1978 Visoko, Visoko 19 A dipl. inž. strojništva poklicni pilot helikopterja
17. Andrej Juvan 06.11.1987 Milje, Milje 55 študent elektrotehnike -
Predlagatelj: JANEZ SUŠNIK V IMENU NESTRANKARSKE LISTE ZA BLAGINJO, OKOLJE IN RAZVOJ

Lista št.: 7. NESTRANKARSKA LISTA ZA ŠPORT IN KULTURO
1. Stanislava Pavlič 20.07.1946 Visoko, Visoko 74 komercialist upokojenka
2. Marjan Rogelj 17.10.1963 Voklo, Voklo 97 univ. inž. tehnologije prometa komercialist
3. Jolanda Peternel 09.09.1965 Šenčur, Delavska cesta 19 ekonomist računovodja
4. Andreja Zorman 06.04.1980 Visoko, Milje 23 fizioterapevt fizioterapevt
5. Marjan Podržaj 21.02.1959 Šenčur, Pipanova cesta 80 tekstilni kemijski tehnik radarski operater
6. Marko Lončar 14.03.1969 Voklo, Voklo 21 pečar samostojni podjetnik
7. Damjana Pečnik 28.10.1967 Šenčur, Rožna ulica 29 univ. dipl. umetnostni zgodovinar sam.str.delavec
8. Roman Robnik 16.07.1984 Luže, Luže 4A študent študent
9. Domen Čebulj 09.05.1991 Olševek, Olševek 68 študent študent

10. Vinko Lučić 17.09.1958 Šenčur, Mlakarjeva ulica 23 višji laboratorijski tehnik laboratorijski tehnik
11. Mihaela Kolenc 14.08.1978 Hotemaže, Hotemaže 83 poslovna sekretarka poslovna sekretarka
12. Slavica Likozar 15.03.1964 Šenčur, Weingerlova ulica 10 kuharica vodja kuhinje
13. Janko Sekne 09.05.1967 Šenčur, Mlakarjeva ulica 32 varnostni inženir samostojni podjetnik
14. Aleksander Gašperlin 10.05.1985 Visoko, Visoko 109 organizator poslovanja projektni vodja
15. Mitja Rozman 13.08.1986 Luže, Luže 18 študent študent
16. Ana Urh 01.06.1988 Trboje, Trboje 123 študentka študentka
17. Aleksander Sašo Zupan 17.05.1954 Šenčur, Sajovčevo naselje 38 univ. dipl. inženir elektro direktor
Predlagatelj: FRANC KRANJEC IN SKUPINA VOLIVCEV

Lista št.: 8. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. Ciril Kozjek 29.06.1951 Voklo, Voklo 17A strojni tehnik prokurist
2. Janko Golorej 30.10.1946 Voklo, Voklo 53 ekonomski tehnik upokojenec
3. Tatjana Perčič 09.01.1962 Olševek, Olševek 77 ekonomski tehnik vodja oddelka
4. Janko Brolih 08.12.1946 Hotemaže, Hotemaže 31 kmet kmetovalec
5. Franc Štempihar 26.08.1966 Luže, Luže 10 kmet kmetovalec
6. Darja Kern 28.01.1970 Šenčur, Srednja vas pri Šenčurju 127 gospodinja kmetovalka
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7. Jože Pikš 23.04.1969 Visoko, Visoko 34 delavec delo v proizvodnji
8. Milan Zorman 02.10.1954 Šenčur, Gasilska cesta 19 kmet kmetovalec
9. Maruša Rozman 22.11.1978 Trboje, Trboje 53 dipl. ing. agronomije in hortikulture kmetovalka

10. Štefan Zupan 26.12.1954 Prebačevo, Prebačevo 27 kmet kmetovalec
11. Franc Tičar 02.10.1963 Voglje, Šenčurska pot 28 kmet kmetovalec
12. Milena Novak 08.03.1965 Prebačevo, Prebačevo 31 ing. agronomije gospodinja
13. Franc Medle 29.10.1948 Hotemaže, Hotemaže 1 ekonomist upokojenec
14. Irena Gašperlin 08.03.1969 Voklo, Voklo 66 ing. agronomije vrtnarstvo
15. Majda Čebašek 10.04.1970 Šenčur, Pipanova cesta 44 kmetijski tehnik referent
16. Jana Globočnik 12.12.1974 Voglje, Letališka ulica 3 dipl. ing. agronomije vrtnarstvo
17. Franci Podjed 07.07.1968 Olševek, Olševek 50 finomehanik direktor podjetja
Predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE SVETA KS, VS

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENČUR

VOLILNA ENOTA: ŠENČUR I.
1. Branko Celjer 13.09.1965 Šenčur, Mlakarjeva ulica 6 Predlagatelj: Vida Balažič in skupina volivcev
2. Vida Balažič 31.05.1958 Šenčur, Pajerjeva ulica 6BG Predlagatelj: Vida Balažič in skupina volivcev
3. Julijana Končan 08.02.1945 Šenčur, Gasilska cesta 38 Predlagatelj: Vida Balažič in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA: ŠENČUR II.
1. Jožef Kepic 20.08.1946 Šenčur, Pipanova cesta 62 Predlagatelj: Vida Balažič in skupina volivcev
2. Milan Sušnik 04.09.1953 Šenčur, Beleharjeva cesta 17 Predlagatelj: Vida Balažič in skupina volivcev
3. Alojz Potočnik 19.09.1959 Šenčur, Pipanova cesta 68 A Predlagatelj: Vida Balažič in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA: ŠENČUR III.
1. Irena Ušlakar 09.05.1964 Šenčur, Partizanska ulica 6 Predlagatelj: Vida Balažič in skupina volivcev
2. Uroš Ropret 17.09.1964 Šenčur, Partizanska ulica 39 Predlagatelj: Vida Balažič in skupina volivcev
3. Bogdan Perdan 18.10.1959 Šenčur, Štefetova ulica 35 Predlagatelj: Vida Balažič in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA: ŠENČUR IV.
1. Robert Zaletelj 04.09.1969 Šenčur, Sajovčevo naselje 21 Predlagatelj: Vida Balažič in skupina volivcev
2. Breda Bregant 02.03.1955 Srednja vas pri Šenčurju, Srednja vas pri Šenčurju 141 Predlagatelj: Vida Balažič in skupina volivcev
3. Franc Kuhar 26.03.1946 Srednja vas pri Šenčurju, Srednja vas pri Šenčurju 50 Predlagatelj: Vida Balažič in skupina volivcev

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI OLŠEVEK

VOLILNA ENOTA: OLŠEVEK I.
1. Matjaž Podjed 21.10.1964 Olševek, Olševek 62 Predlagatelj: Janez Žumer in skupina volivcev
2. Valentin Logar 14.01.1980 Olševek, Olševek 5C Predlagatelj: Janez Žumer in skupina volivcev
3. Rajko Perčič 15.01.1963 Olševek, Olševek 77 Predlagatelj: Janez Žumer in skupina volivcev
4. Matej Osterman 13.06.1983 Olševek, Olševek 35 35 Predlagatelj: Zdravko Teršek in skupina volivcev
5. Damjan Jamšek 24.08.1971 Olševek, Olševek 30B Predlagatelj: Janez Žumer in skupina volivcev
6. Vika Podjed 01.12.1972 Olševek, Olševek 50 Predlagatelj: Janez Žumer in skupina volivcev
7. Tatjana Logar 22.09.1969 Olševek, Olševek 2 Predlagatelj: Janez Žumer in skupina volivcev

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VISOKO

VOLILNA ENOTA: VISOKO I.
1. Slavko Hočevar 22.11.1949 Visoko, Visoko 135 Predlagatelj: Tomaž Logar
2. Iztok Pelko 27.01.1968 Visoko, Visoko 65 A Predlagatelj: Tomaž Logar
3. Aleksander Gašperlin 10.05.1985 Visoko, Visoko 109 Predlagatelj: Tomaž Logar
4. Stanislava Pavlič 20.07.1946 Visoko, Visoko 74 Predlagatelj: Tomaž Logar

VOLILNA ENOTA: VISOKO II.
1. Erika Križnar 14.01.1975 Visoko, Visoko 119 K Predlagatelj: Tomaž Logar
2. Franc Kranjec 18.10.1964 Visoko, Visoko 24 Predlagatelj: Tomaž Logar
3. Janez Kuhar 11.05.1963 Visoko, Visoko 118D Predlagatelj: Tomaž Logar
4. Margareta Benčič 17.02.1945 Visoko, Visoko 118 D Predlagatelj: Tomaž Logar
5. Vilko Konc 07.07.1968 Visoko, Visoko 5 Predlagatelj: Tomaž Logar
6. Jože Pikš 23.04.1969 Visoko, Visoko 34 Predlagatelj: Tomaž Logar

VOLILNA ENOTA: VISOKO III.
1. Andreja Zorman 06.04.1980 Milje, Milje 23 Predlagatelj: Tomaž Logar
2. Tomaž Logar 11.11.1972 Milje, Milje 21 Predlagatelj: Tomaž Logar
3. Jurij Gorjup 05.04.1960 Milje, Milje 15 A Predlagatelj: Tomaž Logar
4. Viktor Žnidaršič 28.07.1937 Milje, Milje 27 Predlagatelj: Tomaž Logar
5. Janez Rogelj 28.07.1957 Milje, Milje 34 Predlagatelj: Tomaž Logar

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VOGLJE

VOLILNA ENOTA: VOGLJE I.
1. Nežka Žerovnik 24.01.1966 Voglje, Vogljanska cesta 16 Predlagatelj: Franc Tičar
2. Franc Tičar 02.10.1963 Voglje, Šenčurska pot 28 Predlagatelj: Franc Tičar
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3. Marko Dolinar 22.04.1961 Voglje, Na vasi 12 Predlagatelj: Franc Tičar
4. Mateja Oblak 05.12.1971 Voglje, Na vasi 20 Predlagatelj: Tatjana Flac
5. Janez Nachtigal 12.03.1979 Voglje, Na vasi 6 Predlagatelj: Franc Tičar
6. Jure Murnik 01.03.1983 Voglje, Letališka ulica 19 Predlagatelj: Tatjana Flac
7. Dani Lipar 14.01.1956 Voglje, Letališka ulica 2 Predlagatelj: Tatjana Flac
8. Robert Žun 28.11.1975 Voglje, Krožna pot 22 Predlagatelj: Tatjana Flac
9. Tatjana Flac 15.11.1970 Voglje, Vogljanska cesta 37 Predlagatelj: Tatjana Flac

10. Štefan Zidar 16.03.1962 Voglje, Vogljanska cesta 36 Predlagatelj: Tatjana Flac
11. Erik Logar 22.10.1990 Voglje, Vrtna pot 6 Predlagatelj: Tatjana Flac
12. Damjan Žun 06.02.1964 Voglje, Krožna pot 8 Predlagatelj: Franc Tičar
13. Janja Jereb 18.03.1964 Voglje, Vrtna pot 8 Predlagatelj: Franc Tičar

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VOKLO

VOLILNA ENOTA: VOKLO I.
1. Ludvik Ahčin 04.02.1957 Voklo, Voklo 75A Predlagatelj: Marko Lončar
2. Bojan Maček 17.10.1960 Voklo, Voklo 47 Predlagatelj: Marko Lončar
3. Marjan Rogelj 17.10.1963 Voklo, Voklo 97 Predlagatelj: Marko Lončar
4. Agata Štular 01.04.1964 Voklo, Voklo 87 A Predlagatelj: Marko Lončar
5. Urška Kozjek 03.07.1979 Voklo, Voklo 17A Predlagatelj: Marko Lončar
6. Marko Lončar 14.03.1969 Voklo, Voklo 21 Predlagatelj: Marko Lončar
7. Marjeta Rogelj 13.02.1968 Voklo, Voklo 59 Predlagatelj: Marko Lončar
8. Janko Golorej 30.10.1946 Voklo, Voklo 53 Predlagatelj: Marko Lončar

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI TRBOJE

VOLILNA ENOTA: TRBOJE I.
1. Borut Oselj 15.04.1971 Trboje, Trboje 104 Predlagatelj: Jožef Rekar 
2. Janez Novak 29.10.1956 Trboje, Trboje 45A Predlagatelj: Evgen Rekar
3. Jožef Rekar 22.02.1950 Trboje, Trboje 22 Predlagatelj: Evgen Rekar
4. Boris Jagodič 25.05.1979 Trboje, Trboje 151 Predlagatelj: Jožef Rekar 
5. Ljudmila Stare 19.09.1943 Trboje, Trboje 99 Predlagatelj: Evgen Rekar
6. Mateja Kalan 18.04.1970 Trboje, Trboje 149 Predlagatelj: Jožef Rekar 
7. Nadica Pirc 12.01.1978 Trboje, Trboje 145 Predlagatelj: Evgen Rekar
8. Zdravko Komurka 03.01.1954 Trboje, Trboje 51 Predlagatelj: Evgen Rekar
9. Stanislava Kepec 15.11.1948 Trboje, Trboje 120 Predlagatelj: Evgen Rekar

10. Franc Draksler 20.07.1966 Trboje, Trboje 19 Predlagatelj: Evgen Rekar

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA VAŠKE SKUPNOSTI LUŽE

VOLILNA ENOTA: LUŽE I.
1. Marija Barle 23.01.1973 Luže, Luže 54 Predlagatelj: Ciril Tavčar
2. Štefan Stare 01.08.1949 Luže, Luže 60 Predlagatelj: Ciril Tavčar
3. Anton Žunič 13.05.1948 Luže, Luže 71 Predlagatelj: Ciril Tavčar
4. Vanja Osterman 12.02.1958 Luže, Luže 2A Predlagatelj: Ciril Tavčar
5. Roman Robnik 16.07.1984 Luže, Luže 4A Predlagatelj: Ciril Tavčar
6. Darko Repnik 29.05.1961 Luže, Luže 56 Predlagatelj: Ciril Tavčar

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA VAŠKE SKUPNOSTI PREBAČEVO

VOLILNA ENOTA: PREBAČEVO I.
1. Franc Rozman 29.11.1968 Prebačevo, Prebačevo 45 Predlagatelj: Štefka Novak
2. Albin Novak 06.03.1953 Prebačevo, Prebačevo 13 Predlagatelj: Štefka Novak
3. Majda Pipan 16.03.1967 Prebačevo, Prebačevo 4 Predlagatelj: Štefka Novak
4. Jože Perčič 14.03.1968 Prebačevo, Prebačevo 20 Predlagatelj: Štefka Novak
5. Ana Vehovec 26.05.1976 Prebačevo, Prebačevo 43 Predlagatelj: Štefka Novak

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA VAŠKE SKUPNOSTI HOTEMAŽE

VOLILNA ENOTA: HOTEMAŽE I.
1. Margareta Gorup 21.12.1943 Hotemaže, Hotemaže 72 Predlagatelj: Miro Naglič
2. Janko Brolih 08.12.1946 Hotemaže, Hotemaže 31 Predlagatelj: Miro Naglič
3. Ingeborg Sajovic 25.08.1941 Hotemaže, Hotemaže 79 Predlagatelj: Miro Naglič
4. Mirko Šimunkovič 29.05.1963 Hotemaže, Hotemaže 53 Predlagatelj: Miro Naglič
5. Andrej Aljančič 08.10.1947 Hotemaže, Hotemaže 18 Predlagatelj: Miro Naglič
6. Jože Berčič 16.03.1958 Hotemaže, Hotemaže 14A Predlagatelj: Miro Naglič

Predsednica občinske volilne komisije Občine Šenčur
Judita Aljančič, l.r. 

Številka: 041-03/2010-4
Datum: 24.09.2010
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KANDIDAT
SOCIALNIH

DEMOKRATOV

Franc KRŽAN
Za župana

občine Šenčur

SOCIALNI DEMOKRATI OBČINE ŠENČUR
Kandidatke in kandidati za svetnice in svetnike na listi Socialnih 
demokratov Šenčur:
  1. Mirjana Čemažar, univ. dipl. organizator, Visoko 
  2. Petar Potkonjak, mag. organizacijskih znanosti, Hotemaže 
  3. Ciril Sitar, mag. organizacijskih znanosti, Visoko 
  4. Breda Bregant, komercialistka, Srednja vas pri Šenčurju 
  5. Franci Erzin, turistični vodič, Šenčur 
  6. Alojz Godler, univ. dipl. organizator, Šenčur 
  7. Viktorija Tkalec, premoženjska svetovalka, Šenčur 
  8. Milan Papič, strojni delovodja, Srednja vas pri Šenčurju
  9. Nataša Gros, prof. razrednega pouka, Milje 
10. Alojz Kajzer, upokojenec, Šenčur 
11. Miroslava Bektaš, gostinski tehnik, Hotemaže
12. Stanislav Inkret, upokojenec, Šenčur 
13. Saša Bregant, gostinski tehnik, Srednja vas pri Šenčurju
14. Stanislav Sirc, upokojenec, Visoko 
15. Ljubo Miloševič, upokojenec, Srednja vas pri Šenčurju 
16. Ivan Balažic, univ. dipl. strojništva, Visoko 
17. Luka Potkonjak, študent, Hotemaže

To bomo naredili:

- pospešili razvoj gospodarstva, podjetništva
 in turizma za nova delovna mesta,
- zavzemali za ureditev prometne
 infrastrukture,
- dogradili komunalne infrastrukture
 in širokopasovnega omrežja,
- ekološko prijazno občino,
- prisluhnili mladim, potrebam šolstva
 in predšolske vzgoje, športu in kulturi,
- se zavzeli za celovito skrb za starejše
 in invalidne osebe.

22 Skupaj za lepšo prihodnost
v razviti in človeku prijazni

občini Šenčur
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Spoštovani,
Socialni demokrati smo pripravljeni sprejeti odgovornost
za kvalitetnejši in konkurenčnejši razvoj naše občine v 
gospodarskem in kmetijskem, socialnem in kulturnem,
vzgojno izobraževalnem, prometnem in turističnem 
pomenu.

Ali smo z doseženim zadovoljni? Nedvomno je naša občina
v preteklih letih dosegla precej, toda socialni demokrati
želimo naš napredek okrepiti in pospešiti. 

Zavzeli se bomo za enakomernejši razvoj vseh krajev 
v občini. 

To bomo naredili:

- pospešili razvoj gospodarstva, podjetništva in turizma 
za nova delovna mesta,

- zavzemali za ureditev prometne infrastrukture,
- dogradili komunalne infrastrukture in 

širokopasovnega omrežja,
- ekološko prijazno občino,
- prisluhnili mladim, potrebam šolstva in predšolske 

vzgoje, športu in kulturi,
- se zavzeli za celovito skrb za starejše in invalidne 

osebe.

”Enakomeren razvoj za vse”

Zakaj ponovno kandidiram?

Zato

● ker sem prepričan, da lahko s svojim delom še 
veliko doprinesem k nadaljnjemu razvoju naše 
občine,

● ker bom lahko dosedanje izkušnje in znanje 
s pridom uporabil pri svojem delu,

● ker vidim pred seboj številne naloge, ki jih je 
treba dokončati in uresničiti,

● ker vem, da vas je v naši občini veliko ljudi, ki 
ste pripravljeni po svojih močeh pomagati pri 
uresničevanju zastavljenih ciljev,

● ker se zato zavedam, da le s skupnimi močmi 
lahko naredimo največ, kar se le da,

● ker čutim vašo številno podporo za moje delo,

● ker znam in sem pripravljen trdo in pošteno 
delati in 

● ker imam za vse navedeno še zadosti moči, 
energije in volje.

Zagotavljam vam, da je vaš glas za mojo 
kandidaturo glas za dobro, pošteno in
učinkovito delo, je glas za nadaljnji 
napredek naše občine!

1

KANDIDAT SOCIALNIH DEMOKRATOV

Franc KRŽAN za župana občine Šenčur 
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6. Alojz Godler, univ. dipl. organizator, Šenčur 
7. Viktorija Tkalec, premoženjska svetovalka, Šenčur 
8. Milan Papič, strojni delovodja, Srednja vas pri Šenčurju
9. Nataša Gros, prof. razrednega pouka, Milje 

10. Alojz Kajzer, upokojenec, Šenčur 
11. Miroslava Bektaš, gostinski tehnik, Hotemaže
12. Stanislav Inkret, upokojenec, Šenčur 
13. Saša Bregant, gostinski tehnik, Srednja vas pri Šenčurju 
14. Stanislav Sirc, upokojenec, Visoko 
15. Ljubo Miloševič, upokojenec, Srednja vas pri Šenčurju 
16. Ivan Balažic, univ. dipl. strojništva, Visoko 
17. Luka Potkonjak, študent, Hotemaže 

2 Skupaj za lepšo prihodnost
v razviti in človeku prijazni

občini Šenčur

1. Mirjana Čemažar, univ. dipl. 
organizator, Visoko 

2.  Petar Potkonjak, 
mag. organizacijskih
znanosti, Hotemaže

3. Ciril Sitar, mag. 
organizacijskih 
znanosti, Visoko

4.  Breda Bregant, 
komercialistka, 
Srednja vas pri 

Šenčurju 

5. Franci Erzin, 
turistični vodič, 
Šenčur 

SOCIALNI DEMOKRATI OBČINE ŠENČUR
Kandidatke in kandidati za svetnice in svetnike na listi Socialnih demokratov Šenčur:
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samo še nekaj dni nas loči od trenutka, pomembnega za naše
nadaljnje življenje in življenje naše Občine. To so občinske volitve.
Delovanje občine je v prvi vrsti odvisno od ljudi, ki upravljajo s pre-
moženjem in izvajajo naloge, ki jih določa ustava in zakoni. Glavna
organa upravljanja na občini sta župan in občinski svet. Kandidata
za župana naša stranka ne predlaga in ga izberimo ter volimo v
skladu z mnenji in pogledi vsakega posameznika glede na oprav-
ljeno preteklo delo.
Člani občinskega sveta so sestavljeni iz voljenih predstavnikov ra-
zličnih političnih strank in neodvisnih kandidatov. Tudi VI lahko
izberete katerega od predlaganih naših kandidatov, članov in simpa-
tizerjev stranke N.Si - Krščansko ljudske stranke, katerih dejanja
temeljijo na krščanskih vrednotah, načelih poštenosti in pravičnosti
ter enakosti vseh ljudi in vsakega posameznika kot Človeka. 
Za Občinski svet predlagamo ljudi, ki so poznani, ženske in moške,
aktivne in ustvarjalne, pa tudi že nekatere upokojene. Vsi bodo za-
stopali interese naše stranke in za dejanja, ki bodo pomenila
izboljšanje življenja vseh nas, vseh občanov, živečih v dvanajstih

naseljih naše občine in v približno 2800 gospodinjstvih.
Drage volivke in volivci, če nas boste volili in bomo izvoljeni v občin-
ski svet, se bomo zavzemali za cilje, navedene v našem programu
(op.: glej zgibanko). Omenimo naj le nekatere:
● skrb za okolje in prostor, v katerem živimo, vključno z izgradnjo
kanalizacije v vseh naseljih, izkoriščanje cenejše in bolj ekoloških vi-
rov energije, nezazidanost kmetijskih površin itd.
● pospeševanje podjetništva in samozaposlovanja, kmetijstva in
turizma
● skrb za starejše in pomoči potrebne
● pomoč in sodelovanje z mladimi
● prizadevanje za gospodarno in pregledno porabo proračunskih
sredstev ter primerno visoke občinske davke in pristojbine
● enakomerno gospodarsko razvitost vseh krajev v občini.
Obljubljamo Vam, da bomo delovali v dobro vseh občanov.

VOLITE N.Si in obkrožite številko 4. 
Predsednik OO N.Si Šenčur

Ivan Tičar

Spoštovane občanke in občani,
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Spoštovani! 

Vabimo vas, da glasujete za listo Slovenske demokratske

stranke, saj s tem glasujete za napredek naše občine, 

glasujete za naš boljši jutri.

1. Miro KOZELJ, Hotemaže 71, nosilec liste

2. Marjan KRISTANC, Vogljanska c. 38, Voglje

3. Mojca MEGUŠAR, Sajovčevo naselje 67, Šenčur

4. Jože REGINA, Partizanska 13, Šenčur

5. Igor FRELIH, Beleharjeva c. 39, Šenčur 

6. Marija DERMASTJA, Partizanska ulica 34, Šenčur

7. Bojan VIDMAR, Velesovska c. 31, Šenčur 

8. Rok JERIČ, Sajovčevo naselje 15, Šenčur

9. Nuša BAŠELJ JAGODIC, Visoko 29 

10. Jože RUPNIK, Voklo 80 

11. Franci SEKNE, Trboje 92 a

12. Cvetka KUHAR, Luže 58 

13. Marko POGAČNIK, Sajovčevo naselje 1, Šenčur

14. Albin NOVAK, Prebačevo 13 

15. VILKO ŠTEFE, Sajovčevo naselje 61, Šenčur

16. Metka OSTERMAN, Luže 34 a 

17. Anica GOLMAJER, Hotemaže 95 

Za našo občino. Za občino Šenčur ! 

3



Za vse generacije
www.lds.si Z vašo podporo bomo vse svoje znanje in sposobnosti usmerili k

uresničevanju številnih programskih smernic, med katerimi bi radi
izpostavili predvsem naslednje:

po vseh vaseh občine
(morfologije) prostora

učinkovita in čimprejšnja izgradnja ter
po vseh delih občine Šenčur

učinkovitejše reševanje - izgradnja
novih neprofitnih stanovanj in pomoč mladim družinam pri
pridobivanju le teh ob upoštevanju morfološke značilnosti prostora
dograditev na področju celotne občine, uresničitev
projekta kolesarske poti na relaciji Šenčur - Kranj in primernejša
ureditev ter ureditev po
celotni občini
pospeševanje razvoja in
zagotavljanje pomoči razvoju
izgradnja in izboljšanje oskrbe na domu
uresničevanje ideje o občanov v občini
Šenčur - brezplačni tečaji računalništva, digitalne fotografije in
podobno
vzpostavitev

in hrupa, ki ga le ta
povzroča zagotovitev prijaznih bivalnih pogojev vsem prebivalcem
občine Šenčur, ki so izpostavljeni letalskemu hrupu
razvoj

za otroke v vseh krajih občine
prizadevanje za občino.

;
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uravnotežen razvoj
ohranitev podobe

komunalne infrastrukture
širokopasovnega omrežja

stanovanjske problematike

kolesarskih poti

sprehajalnih poti prometne infrastrukture

turizma malega podjetništva
kmetijske dejavnosti

doma za starejše občane
izobraževanju starejših

informativno-izobraževalnega centra
ureditev problematike letalskega prometa

družabnega življenja dela v društvih
postavitev igral

ekološko prijazno

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Lista kandidatov LDS
za Občinski svet občine Šenčur

1. (1977) - profesor zgodovine
in sociologije

2. (1942) - univ. dipl.
organizator dela,

3. (1981) - grafična
oblikovalka in montažerka

4. (1980) - ekonomski
tehnik

5. (1982) - strojni mehanik

6. (1965) - varnostnica
rentgenologinja

7. (1960) - univ. dipl. strojni
inženir

8. (1948) - strojni tehnik

9. (1970) - trgovski tehnik

10. (1975) - skladiščni
manipulant

11. (1974) - TV snemalec

12. (1966) - medicinska
sestra

13. (1948) - razredni učitelj,
upokojenec

14. (1990) - študent

15. (1959) - strojni
ključavničar

16. (1975) - knjigovodkinja

17. (1984) - frizerka

SIMON KUHAR

JOŽEF STRUŽNIK

PETRA ROPRET

DAVID ŠTRAJHAR

MIHA ČERMELJ

MOJCA SMOLEJ

BRANKO PAJER

LJUBOMIR PEGAN

JOŽICA BURNIK

DAVID DIMITRIEVSKI

KLEMEN GOLOB

NATAŠA MALNAR

STANISLAV PRDAN

DAMJAN DRENOVEC

BOGDAN PERDAN

MATEJA ŠTEFE

KLAVDIJA NOVAK

ter košarkarski trener

upokojenec
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Volitve

POMAGAJMO SI
SKUPAJ ZNAMO IN ZMOREMO

VOLITVE V OBČINSKI SVET

Nestrankarska lista za

BLAGINJO, OKOLJE IN RAZVOJ 
»BOR«

ZASTOPANA V VSEH KRAJEVNIH IN VAŠKIH 
SKUPNOSTIH OBČINE ŠENČUR

www.sencur.si

NAJBOLJŠI SMO - ZATO OBKROŽI

6

6

JANEZ  
SUŠNIK

SEBASTIAN  
MOHAR

PETER  
ŠINK

IVAN  
KERN

JANEZ  
PIRC

JOŽE  
ZUPAN

IVANKA  
PODJED

OLGA  
ŠILER

ANDREJA  
JANŠA

RAJKO  
ŠIMUNKOVIČ

MATJAŽ  
PODJED

IGOR  
PODJED

ANTON 
KEPIC

JANEZ  
GLOBOČNIK

ANDREJ  
JUVAN

VIDA  
ČERMELJ

MARIJA  
(MOJCA) SITAR

varnostni inž. univ. dipl. inž.  
strojništva 

dipl. inž. strojništva

dipl. inž.  
elektronike

inž. gradbeništva voznik avtobusa

ekonomistka administrativni 
tehnik

doktorica veterinar. 
medicine

magister znanosti 
uni. dipl. pravnik

eleltro tehnik  
elektronik

dipl. inž. strojništva

unv. dipl. oec trgovec študent  
elektrotehnike

ekonomist komercialist 
trgovski poslovodja

1. 7. 13.

2. 8. 14.

3. 9. 15.

4. 10. 16.

5. 11. 17.

6. 12.

Šenčur Šenčur Voglje

Srednja vas 
pri Šenčurju Trboje Prebačevo

Visoko Prebačevo Šenčur

Hotemaže Olševek Visoko

Šenčur Voklo Milje

Trboje Luže

ŠPORT IN KULTURA 
PRED POLITIKO  
SEZNAM KANDIDATOV NA LISTI 
ZA ŠPORT IN KULTURO:

1. Stanislava (Staša) Pavlič, Visoko

2. Marjan Rogelj, Voklo

3. Jolanda Peternel, Šenčur

4. Andreja Zorman, Milje

5. Marjan Podržaj, Šenčur

6. Marko Lončar, Voklo

7. Damjana Pečnik, Šenčur

8. Roman Robnik, Luže

9. Domen Čebulj, Olševek

10. Vinko Lučič, Šenčur

11. Mihaela Kolenc, Hotemaže

12. Slavica Likozar, Šenčur

13. Janko Sekne, Šenčur

14. Aleksander (Sašo) Gašperlin, Visoko

15. Mitja Rozman, Luže

16. Ana Urh, Trboje

17. Aleksander Sašo Zupan, Šenčur

Priložnost zamujena ne vrne se nobena, treba jo je zagrabiti. 
Verjamemo v občane, da si želijo sprememb, sprememb na bolje.

NAŠI OSNOVNI CILJI:

● Prijazna lesena otroška igrala in rekreacijski prostori za mlade 

v vsaki vasi 

Urejeno otroško igrišče naj bo središče dogajanja za naše malčke v

vsakem kraju naše občine - STARŠI SO NAŠA SEDANJOST, PRIHOD-

NOST PA JE V ROKAH NAŠIH OTROK.
● Kolesarske poti v občini s poudarkom na povezavi s Kranjem

Na občinskem svetu je bila že izglasovana postavka za projekt, a žal ni

bil narejen korak naprej!
● Sofinanciranje otroških gledaliških abonmajev

Želimo si, da bi enkrat na mesec organizirali brezplačno otroško predstavo.
● Višje sofinanciranje vseh društev v občini

Društva so motivator dogajanja v naši občini.
● Organizacija akcije ”Društva očistimo območje občine Šenčur”

Očistimo pešpoti, rekreacijske površine, okolice igral, obrežja rek ...
● Skrb za šport in kulturo za vse občane

Rezultati bodo v množičnosti in vrhunskih rezultatih naših občanov.

Postavitev trim točk iz naravnih materialov po vseh krajih občine.
● Podpora vseh koristnih predlogov, kadar gre za malega človeka,

ne glede, kdo jih posreduje.

Le iz majhnega zraste veliko - bolje več majhnih, kakor en velik projekt!

7

NESTRANKARSKA LISTA ZA ŠPORT IN KULTURO
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Ker se ljudje identifi cirajo s svojim krajem, navajamo nekaj 
pomembnejših projektov in nalog, ki jih bomo podprli 

oziroma si prizadevali za njihovo uresničitev:

Z vami bomo 
tudi jutri!

Voglje

Olševek

Luže

 rekonstrukcija �  
lokalne ceste 
Voglje-Voklo z 
ureditvijo plo�nika

izgradnja �  kanalizacije
 rekonstrukcija lokalne ceste  �
skozi vas z ureditvijo plo�nika
 rekonstrukcija lokalne ceste  �
Hotemaže-Olševek z ureditvijo 
plo�nika

izgradnja �  kanalizacije
 rekonstrukcija lokalne ceste  �
Visoko-Luže z ureditvijo 
plo�nika

Voklo
izgradnja �  

kanalizacije
kolesarska pot  �

Voklo-Šen�ur

Preba�evo

Hotemaže

izgradnja �  kanalizacije
 rekonstrukcija lokalne  �
ceste Preba�evo-Žerjavka 
z ureditvijo plo�nika

 legalizacija �  in dozidava gasilsko 
vaškega doma
izgradnja kanalizacije �
 ureditev športnih površin ob Kokri �

Trboje - Žerjavka

Šen�ur - Sred. vas

Visoko - Milje

izgradnja �  kanalizacije
 rekonstrukcija lokalne  �
ceste Žerjavka - Trboje 
z ureditvijo plo�nika
 nadomestna gradnja  �
''stare šole'' za 
stanovanja
 ureditev športnega  �
parka z otroškim 
igriš�em

 izgradnja �  doma 
starostnikov

izgradnja �  vrtca Visoko
 ureditev športnega parka Rapa po projektih in  �
urejenem � nanciranju
 ureditev pešpoti Milje-Visoko-Hotemaže ob Kokri �

Jana Globo�nik
Letališka c. 3,
dipl. inž. agr.

Franci Ti�ar
Šen�urska pot 28
kmet

Janez Brolih
 Hotemaže 31
kmet

Franci Medle
Hotemaže 1
ekonomist

Tatjana Per�i�
Olševek 77
ekon. tehnik

Franci Podjed
Olševek 50
� nomehanik

Franci Štempihar
Luže 10
kmet

Majda �ebašek
Pipanova c. 44
kmetijski tehnik

Milan Zorman
Gasilska c. 19
kmet

Darja Kern
Srednja vas 127
gospodinja

Ciril Kozjek
Voklo 17a
strojni tehnik

Janko Golorej
Voklo 5
ekonomski tehnik

Irena 
Gašperlin
Voklo 66
inž. agr.

Štefan Zupan
Preba�evo 27
kmet

Milena Novak
Preba�evo 31
inž. agro.   

Jože Pikš 
Visoko 34
delavec

Maruša Rozman
Trboje 53,
dipl. inž. agr. in hort.

Zaupajte svoj 
glas listi SLS 

Volitve
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Župan se voli neposredno po sistemu absolutne večine. Kandidat
potrebuje za izvolitev večino glasov, oddanih na veljavnih glasovni-
cah. Če v prvem krogu nihče izmed kandidatov ni izvoljen, se opravi
drugi krog glasovanja med dvema kandidatoma, ki sta pri prvem
glasovanju dobila največ glasov.

Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem načelu. Vo-
livec bo glasoval tako, da bo obkrožil le eno izmed list na glasovnici
in oddal tudi preferenčni glas. Gre za to, da bo obkrožil ne le eno
izmed list, pač pa bo v okvirček poleg imena liste vpisal tudi številko
kandidata, ki mu daje preferenčni glas - torej kandidata, ki je izmed
vseh kandidatov na listi njemu najljubši. Lahko se odloči tudi, da ne
obkroži nobene izmed list, pač pa le vpiše številko enega izmed kan-

didatov (v tem primeru se šteje, kot da je obkrožil tudi listo, na ka-
teri ”njegov” kandidat kandidira), vendar ga mora vpisati v okvirček
poleg liste, na kateri kandidat kandidira. Tudi če se volivec odloči,
da obkroži listo in vpiše enega izmed kandidatov, mora paziti, da je
vpisal kandidata iz liste, ki jo je obkrožil, in ga je vpisal v okence po-
leg imena te liste. 

Preferenčni glasovi se ne upoštevajo v vsakem primeru! Za njihovo
upoštevanje morata biti izpolnjena dva pogoja. Prvič, preferenčni
glasovi se upoštevajo samo, če je vsaj 25 odstotkov volivcev, ki so
glasovali za določeno listo, oddalo tudi preferenčni glas za enega
izmed kandidatov te liste. Če torej več kot 75 odstotkov volivcev
neke liste obkroži samo ime liste, se preferenčni glasovi sploh ne 
upoštevajo in so izvoljeni kandidati po njihovem vrstnem redu na
listi. Drugi pogoj je, da mora posamezni kandidat dobiti dovolj pre-
ferenčnih glasov, da se le ti sploh upoštevajo. Da se kandidatovi pre-
ferenčni glasovi sploh upoštevajo, morajo njegovi preferenčni glaso-
vi znašati vsaj 10 odstotkov vseh glasov za posamezno listo.

Sveti vaških in krajevnih skupnosti se volijo po večinskem volilnem
sistemu.

Do 7. oktobra morajo volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zgla-
siti na volišču, vložiti zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu.
Prav tako morajo svojo namero občinski komisiji do 7. oktobra
sporočiti volivci, ki želijo glasovati na posebnem volišču, dostopnem
invalidom, in ne na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, morajo
to svojo namero sporočiti občinski volilni komisiji.

Simon Šubic

Pred lokalnimi volitvami
Na letošnjih volitvah, 10. oktobra, boste lahko volili župana, občinske svetnice in svetnike 

ter člane svetov krajevnih in vaških skupnosti.

OBVESTILO VOLIVCEM:

Predčasno volišče za vse volivce občine Šenčur bo odprto:

V TOREK, 5. 10. 2010, od 9.00 do 15.00 ure

V SREDO, 6. 10. 2010, od 9.00 do 17.00 ure

V ČETRTEK, 7. 10. 2010, od 9.00 do 15.00 ure 

NA SEDEŽU OBČINE ŠENČUR, Kranjska cesta 11, ŠENČUR.

Občinska volilna komisija
Občine Šenčur
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JE ZAKON
Stražišče pri Kranju, Jernejeva 12, Kranj, tel.: 04/ 231 02 40

www.prosport.si
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Ekipa zaposlenih se trudi, da s svojim delom skrbi tako za čistočo in prijeten
prostor za vadbo kot tudi za prijazen sprejem na recepciji. Stranke tvorijo

skupino športnih prijateljev, ki se skupaj trudijo ohranjati kondicijo 
ter skrbeti za svoje zdravje.

Fitnes center - vsak dan od 6.30 do 23. ure. Vadite lahko sami ali s pomočjo
osebnega inštruktorja. Technogym trenažerji, proste uteži, kettlebel, trx,...

Izkušeni inštruktorji po licenci les mills. Poleg klasičnih skupinskih 
vadb TNZ, STEP, BODY PUMP, PILATES,... izvajajo tudi SALSA AEROBIKO 

in ZUMBO ter VADBO ZA 
MAMICE z DOJENČKI ter NOSEČNICE in STAREJŠE.

Wellnes prostor ponuja finsko, aroma ter infra savno, masažni bazen ter
kozmetiko, depilacijo, pedikuro in masažo.

ZA NAJMLAJŠE od 2 do 5 let je dvakrat na teden organizirana telovadba.
Med vikendi pa so v telovadnici organizirane otroške rojstnodnevne zabave

z animatorjem in pogostitvijo.

PROŠPORT JE ZAKON ... v njem najde rekreacijo vsak, ki se trudi živeti 
skladno z motom centra PROŠPORT, živimo zdravo. 

Ne smemo pozabiti, da nam sodoben način življenja, nenehno hitenje in
pogled na uro narekujeta, da naredimo nekaj za svoje zdravje. Več na

www.prosport.si. Pridite v Stražišče in se prepričajte sami.

Nagrade
1. nagrada: 1- mesečna karta za fitnes in 1- mesečna karta za aerobiko neomejeno; 

2. nagrada: 2 x klasična masaža; 3. nagrada: 3 x 2 uri savne. 
Tri nagrade podarja tudi Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon
iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 6. oktobra 2010, na Gorenjski glas, Bleiweiso-
va cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred
poslovno stavbo.www.prosport.si



Šenčurska cona je danes pozidana na desetih
hektarjih zemljišč, po sedanjih in načrtovanih
prostorskih aktih pa bo obsegala vsaj 18 hek-
tarjev, prostora za širitev je še dovolj. Cono od-
likuje predvsem odlična lokacija z izredno
ugodno navezavo na brniško letališče in z
neposredno bližino dveh avtocestnih
priključkov. V Šenčurju je torej v desetih letih
nastala ena najperspektivnejših obrtnih con na
Gorenjskem, v kateri danes deluje več kot 90
podjetij. Trenutno največji infrastrukturni
problem pa je zagotovo uvoz v cono oziroma
še ne zgrajeno krožišče. 

Cona je začela nastajati konec devetdesetih
let, ko so stekli prvi pogovori o gospodarskem
razvoju na tem območju. Z občino Šenčur in
ostalimi investitorji na območju je tedaj začelo
sodelovati podjetje Protim Ržišnik Perc, ki še
danes deluje kot hčerinska družba Ržišnik Perc
Skupine. Pripravljeni so bili prostorski akti in
zgrajena komunalna infrastruktura, ki je bila
kasneje v veliki meri prenesena na občino. ”V
desetih letih je cona postala zgled poslovnim
conam na Gorenjskem in v Sloveniji, saj njena
gradnja poteka načrtno, tudi podjetja v coni pa
za krizni čas poslujejo več kot odlično,” pravi
Gregor Rožman iz podjetja RP Investicije, ki

je lastnik nekaterih komercialnih objektov v
coni. 

Zadnji objekt, ki je zaživel v šenčurski coni,
je Cubis, ki je po kvadraturi tudi največja stav-
ba v coni, saj ima v šestih etažah 20.500
kvadratnih metrov uporabnih površin, med
drugim je v dveh kletnih etažah približno
dvesto parkirnih mest. Gre za zelen objekt, saj
so bili pri gradnji uporabljeni najnaprednejši
sistemi, ki omogočajo zeleno gradnjo, na stre-
hi obratuje tudi manjša solarna elektrarna.
Njegova namembnost je mešana - od pi-
sarniške dejavnosti do Centra sodobnega
gibanja, ki združuje ponudnike blaga in
storitev iz koncepta vse za urejanje doma in
okolice. V pritličju sta tudi paketno pretovorni
center Pošte Slovenije ter Kantina Cubis. 

Kantina Cubis je moderna restavracija, v ka-
teri pa so še vedno obdržali kanček domačnos-
ti. Jedilni list razkrije zelo različno ponudbo.
Čeprav so dopoldne na voljo različne malice,
gre obenem tudi za restavracijo za poslovne ali
zasebne večerje. Kantino Cubis bi lahko
poimenovali tudi steak house, saj pripravljajo
tudi okusne steake z različnimi prilogami. Ok-
tobra so začeli tudi s tematskimi večeri, kot je
bil na primer španski večer z živo glasbo,
sledil pa bo tudi večer s cigansko glasbo. 

Simon Šubic

Poslovna cona
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Cona velikih priložnosti
Približno deset let je, odkar so med glavno cesto Kranj-Moste in avtocesto osnovali 

Obrtno podjetniško cono Šenčur. 



Vrtec
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Restavracija

Kupon

Na podlagi predložitve kupončka imate v Kantini 
Cubis v Šenčurju 15 % popust po 16.00 uri

Velja tudi za zaključene družbe.
Popusti se ne seštevajo.

• steaki & grill
• kosila
• malice
• jedi po naročilu
• za zaključene družbe

✂

 -15%po 16.00 uri

C E N T E R  S O D O B N E G A  B I V A N J A

Gradite, prenavljate ali opremljate? 

Predlagamo, da se projekta lotite 
celovito. V Cubisu vas čakajo strokovnjaki 
za gradnjo, opremo in energetiko, ki vam 
bodo svetovali, kako graditi in opremljati 
kakovostno in varčno.

Več informacij najdete na spletni strani 
www.cubis.si! RP
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Vse za urejanje 
doma in okolice 
na enem mestu
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vhodna in notranja vrata

stavbno pohištvo

urejanje okolja / urbana oprema

masažni bazeni in savne

vse za teraso

mozaiki iz marmorja

keramika

pohištvo po meri

kuhinje

senčila

talne obloge / parketi / laminati

KMALU!



Muzej
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4208 Šenčur
Delavska 18

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

Tudi letošnje poletje smo v Vogljah organizi-
rali mednarodno srečanje keramikov, ki ga po
novem imenujemo simpozij. Druženje je bilo
zelo ustvarjalno, izmenjali smo si mnoge iz-
kušnje, se prijetno družili in spoznavali tudi
Slovenijo. V Muzeju občine Šenčur smo pri-
pravili kar osem predstavitev umetnikov, vse
ostalo pa se je odvijalo v ateljeju keramike, in
lončarstva v Vogljah. Od 5. do 30. oktobra bo
v našem muzeju razstava novonastalih del, ob
stalni zbirki moderne keramike, bo na ogled
tudi privatna zbirka angleške moderne kerami-
ke, ki nam jo je podarila Ifigenija Simonović
za naše petletno vztrajno delo. V petih letih
smo res veliko delali, pisali dopise, prevajali,
prenašali, fotografirali, načrtovali, oblikovali,
ustvarjali in se družili. Kot je dejala letošnja
udeleženka Edita Rythag, smo si nabrali veliko
lepih spominov, ki puščajo dolge sence.

Le mesec dni po izvedenem simpoziju so naš
Šenčur in tudi muzej obiskali priznani kiparji
iz območja bivše Jugoslavije, ki so bili udele-
ženci 1. Mednarodne kolonije Od ideje do bro-
na - Volartis 2010. Navdušeni nad našim mu-
zejem, zbirko keramike in nad našim urejenim
malim mestom so se spominsko fotografirali
pred spomenikom krompirju, pred našo Rezko.

Na letošnjem simpoziju je sodelovalo devet
udeležencev in štirje gostje: Edita Rythag iz
Švedske, Jasmina Pejčić iz Srbije, Daniela Ili-
evska iz Makedonije, Jenny Mendes iz ZDA
ter Slovenci Ivan Skubin, Marko Potočnik,
Martin Cigler, Mojca Barbič in seveda organi-
zatorja Barba Štembergar Zupan in Niko Zu-
pan. Kot gostje pa so se nam za krajši čas pri-
družili Dani Žbontar, Klavdij Tutta, Iva Skubin
in Jurij Lozič. Dogodek sta budno spremljala

umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka
Anamarija Stibilj Šajn ter tokrat prvič dr. Da-
mir Globočnik, ki sta tudi ocenila naša letošnja
dela. Dr. Globočnik se je preizkusil tudi v iz-
delovanju bronaste skulpture, katerih izdelavo
je vsakemu od sodelujočih udeležencev omo-
gočil mojster Borut Kamšek in njegovo podjet-
je Livartis, d. o. o., iz Ljubljane. 

Ob petletnem vztrajanju bomo izdali poleg
letnega kataloga še jubilejno knjižico, kjer
bodo predstavljena dela umetnikov, ki sestav-
ljajo stalno zbirko umetniške keramike v na-
šem muzeju, ki je edinstvena v Sloveniji (in je

last občine), na kar smo lahko upravičeno po-
nosni! Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljuje-
mo občini Šenčur in županu g. Miru Kozelju
za podporo in razumevanje. 

Simpozija se udeležujejo najvidnejši svetovni
predstavniki keramične umetnosti, tudi člani
International Academy of Ceramics iz Ženeve
v Švici. Interes uveljavljenih umetnikov iz vse-
ga sveta, priti na simpozij, postaja čedalje več-
ji. Za prihodnje leto so izbrani že vsi udeležen-
ci. Majhna vasica Voglje pa je postala v kera-
mičnih krogih priznano ime.

Barba Štembergar Zupan

Keramiki in kiparji poleti v Šenčurju
Od 5. do 30. oktobra bo v našem muzeju razstava novonastalih del, ob stalni zbirki moderne keramike 
bo na ogled tudi zasebna zbirka angleške moderne keramike, ki nam jo je podarila Ifigenija Simonović 

za naše petletno vztrajno delo.

Kiparji Nikola Smilkov iz Makedonije, Barba Štembergar Zupan, Hrvoje Dumančič iz Hrvaške, Ljubodrag Mrdović
iz Črne gore, Tamara in Marko Vukša iz Srbije 

Razstava del z likovne kolonije
Septembra je v šenčurskem muzeju potekala razstava likovnih del, ki

so nastala na 4. mednarodni likovni koloniji Zlata ribica 2010, ki je v
okviru Mavrične hiše maja potekala na Turistični kmetiji pri Kafolu v
bližini Tolmina. Na njej je sodelovalo 14 domačih in tujih ustvarjalcev:
Daniela Cantarutti, Domen Slana, Ernst Gradischnig, Fulvia Zudič,
Ivan Balažević, Jože Marinč, Klemen Brun, Silvia Braida, Stanka
Golob, Susanne Damej, Tea Paškov Vukojević, Tjaša Iris, Todorče
Atanasov in Nikolina Mudronja, ki je udeležence in potek kolonije
zabeležila s kamero v dokumentarni video zapis, ki si ga je bilo na razs-

tavi prav tako mogoče ogledati. Pomemben poudarek kolonije je bil
tudi na možnosti in spodbujanju vključevanja mladih, ki skozi
pedagoški pristop bodisi prvič spoznavajo ali pa nadgrajujejo svoje
veščine slikanja in druge oblike kreativnega ustvarjanja. Že tretje leto
so se namreč vabilu k sodelovanju odzvali na Osnovni šoli Dušana
Muniha Most na Soči, ki so z gostujočimi umetniki preživeli skupni
ustvarjalno družabni dan. Na sliki: Utrinek z likovne kolonije Zlata
ribica 2010.                                                                             S. Š.



Ker mladim naša vas veliko pomeni, smo us-
tanovili skupino We love Olševek (Ljubimo
Olševek), katere glavni namen je oživiti
druženje vaščanov vseh generacij med sabo.
Želimo ohranjati stare običaje (pustovanje,
miklavževanje, likof, šranganje, ...) in v ljudeh
prebuditi športnega duha preko različnih ak-
tivnosti, kot so nogomet, odbojka, planinski
pohodi ... Prav v ta namen smo v letošnji se-
zoni odprli svojo spletno stran vasi Olševek
(http://olsevek.si), na kateri objavljamo vse za-
nimivosti, obvestila in dejavnosti in tako lahko
informiramo vse, ki to želijo. Ponosni smo, da
smo Olševčani in zato smo pripravili majice z
logotipom vasi, ki jih z veseljem nosimo.

Da pa ni ostalo le pri besedah in željah,
moramo povedati, da so športne aktivnosti na
vasi zelo zaživele. Na Stagnah, kjer že imamo
nogometno igrišče, smo pripravili še igrišče za
odbojko, ki je bilo obiskano cele počitnice. Po-
leg nogometa in odbojke pa so naše mame in
dekleta kar pridno obiskovale bližnjo Štefanjo
goro in tako tudi prispevale svoj del pri oživ-
ljanju vasi. 

Uspešno smo pripravili tudi dva družinska
športna piknika, na katerem ni manjkalo šport-
nih iger, glasbe, jedače in pijače. Udeležba je
bila izvrstna.

Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji gora. Or-
ganizirali smo tri družinske izlete na naše
vršace Stol, Debelo peč in Begunjščico. Zah-
vala gre naši vremenarki in pa navigatorju, da
so vsi trije izleti potekali brezhibno in varno.

Tudi za tiste malo bolj vročekrvne smo
poskrbeli, da so se malo namučili. Pripravili

smo paintball na Jezerskem. Najlepše je bilo
to, da so se nam pridružila tudi naša dekleta in
pokazala svoj pogum in iznajdljivost.

Ob tej priložnosti pa bi se radi zahvalili vsem
vaščanom, sponzorjem in staršem, ki nas pri
projektu podpirate in nam na kakršenkoli
način pomagate.

Olševčani se radi družimo
Pravijo, da na mladih svet stoji, in prav zato smo se mladi na Olševku odločili, 

da stopimo skupaj in naredimo nekaj dobrega. 

Po vaseh
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Pohodniki na Debeli peči



Šola
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Projekt se je rodil v vasici Eno na Finskem, kjer so pred desetimi leti
prvič zasadili drevo kot simbol miru. Ideja se je zelo hitro širila po vsem
svetu, tako da danes v njem sodeluje že tisoče šol iz 150 držav. Do danes
so tako posadili že približno pet milijonov dreves in s tem prispevali
svoj delež k miru na našem planetu.

Drevo je za učence simbol. V prvi vrsti spominja na pomen narave in
okoljevarstveno zaščito. Po drugi strani drevo simbolizira sodelovanje
šol vsega sveta. Naši učenci so za letošnje drevo izbrali lipo, ki so jo
nekoč sadili ob zmagi nad Turki. Tako je postala simbol našega naroda.
Ko smo izbirali vrsto drevesa za saditev, smo spoznavali številne
drevesne vrste in njihov pomen za naravo in človeka. Ob slovesni zasa-
ditvi so učenci pripravili kulturni program, kjer so zapeli, zaplesali in
pobliže predstavili namen te akcije. Naš program je popestril tudi gos-
pod Martin Umek uslužbenec Zavoda za gozdove enota Kranj. Prire-
ditev smo zaključili s petjem himne Drevesa so prijatelji. Naš projekt
smo zaključili z likovno razstavo na to temo. Vsi smo se tudi zavezali,
da bomo za drevo skrbeli in spremljali njegovo rast. V projektu na cen-
tralni šoli so sodelovali učenci prvega triletja in učenci petega razreda.

Želimo si, da se bomo lahko pridružili temu gibanju tudi v prihodnjih
150 letih.

Marija Kuralt, vodja projekta

ENO - Dan sajenja dreves 
Na svetovni dan miru (21. septembra) smo se učenci naše šole in podružnic v Voklem in na Olševku

pridružili številnim mladim z vsega sveta v projekt ENO - Dan sajenja dreves.

Gorenjska turistična zveza Kranj,
Komisija za ocenjevanje krajev

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

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

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA 
GORENJSKE BALKONE IN OKNA 2010

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 2010.
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 elektronski naslov.
Fotografiji priložite svoj naslov in telefonsko številko.

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 3. decembra 2010.

1. STORITVE S PODROČJA MEDICINE DELA:
■ Zdravstveni pregledi delavcev
■ Zdravstveni pregledi voznikov amaterjev vseh kategorij
■ Zdravstveni pregledi za nošenje in posest orožja

2. PREVENTIVNA CEPLJENJA proti klopnemu 
meningoencefalitisu (KME) in drugim nalezljivim
boleznim.

3. AMBULANTA ZA POTNIKE:
■ Svetovanje 
■ Izvajanje zaščitnih cepljenj
■ Predpisovanje zaščite pred malarijo

MEDICEP, d. o. o., 
PE ŠENČUR
Poslovna cona A22, 4208 ŠENČUR
Tel. št. 0590 72 680, 
E-naslov: info@medicep.si, www.medicep.si
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Na deževno jutro, še pred sončnim vzhodom,
ki nas je naposled popeljal v 19. september, se
je 35 učencev osmega in devetega razreda
Osnovne šole Šenčur s tremi učiteljicami od-
pravilo na 12-urno pot, polno pričakovanj, upov
in želja do spoznavanja kulturnih razlik ter mo-
rebitnih podobnosti. Pot nas je popeljala skozi
večji del Slovenije, Avstrije in Slovaške vse do
dežele, polne zgodovinskih nasprotij, naravnih
ter kulturnih znamenitosti - do Poljske.

Po dolgi ter na trenutke naporni poti se je av-
tobus končno le ustavil in učenci smo lahko
začutili prvi delček poljske kulture in spreme-
nili svoje mnenje o Poljakih iz dobrega na bolj-
še. Že prvi dan so se začela oblikovati nova
prijateljstva. Namestili smo se v prikupen ho-
tel, kjer smo preživeli večino prostega časa.
Ob večerih smo se v skupni sobi zabavali na
različne načine, nato pa postopoma pogasili
luči ter se odpravili spat.

Vsak dan smo se odpravili raziskovat nov
košček Poljske. Obiskali smo enega bolj zna-
nih rudnikov soli na svetu - Wieliczka, ki je
globok do 327m ter ima več kot 300 kilome-
trov rovov; nekdanje glavno mesto Krakow (od
leta 1978 na seznamu Unesco - svetovne dediš-
čine) z znamenitim gradom Wawel, okrog ka-
terega se vije največja poljska reka Visla; naj-
bolj navdušeni smo bili nad pravljičnim me-
stom Zakopane, za katerega velja, da je zimsko
središče Poljske. Dan je minil v znamenju

sproščenih sprehodov po mestu, kjer smo si
privoščili počitek v kavarnici z vaflji; najbolj
nas je presenetila tržnica v kraju Nowy Targ,
kjer je bilo možno kupiti prav vse, kar si srce
poželi; sprehodili smo se tudi po kraju Czorsz-
tyn, tam smo si najprej ogledali ruševine sred-
njeveškega gradu, nato pa se z ladjico popelja-
li po enem večjih poljskih jezer; ustavili smo
se tudi v Wadowicah - rojstnem kraju pokojne-
ga papeža Janeza Pavla II. Zadnji izlet pa nas
je vodil v koncentracijski taborišči Auschwitz

in večjo podružnico Birkenau, kjer smo obudi-
li spomin na strahote holokavsta - ogled je bil
izjemno čustven. Na poti nazaj smo se ustavili
tudi v slovaški prestolnici Bratislavi.

Ta izlet nam bo za vedno ostal v spominu, upa-
mo pa tudi, da bomo kljub razdalji med nami in
učenci s Poljske ostali prijatelji. Radi bi se za-
hvalili našim učiteljicam Martini, Žani in Vilmi,
ki so nam omogočile to izjemno izkušnjo. 

Pia Jenko, Marcel Nahtigal, 
Valentina Celjer, Tim Kalan

Tabor Czorsztyn 2010
Osmo- in devetošolci OŠ Šenčur smo se odpravili na Poljsko.

● vzdrževanje javne razsvetljave 
● semaforizacija križišč  

●  izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

oblazinjeno pohištvo

T: 01/723 92 16
info@groselj.si

- MODERNE,
RUSTIKALNE, KLASIČNE

-

- kuhinjskih kotov,
klopi, stolov, vrat, navtike...

- , okrasne blazine,

tabureji, stoli, ...

- strokovno v salonu
ali na domu!

- širok

-

sedežne garniture

tapiciranje

vzmetnice
sedalne vreče

svetovanje

izbor materialov
pohištvo

izdelava po meri

TAPETNIŠTVO
Viljem Grošelj s.p.
SALON  V+grošelj
Suhadole 57
1218 Komenda

www. .si

051/ 877 920naročite katalog:

www. .si

oblazinjeno pohištvo

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

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, fax: 04/279 10 30, www.sconto.si
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Društvo upokojencev Šenčur je zadnjo soboto v avgustu v Trbojah pri-
pravilo srečanje članov, starejših od 77 let. Najprej so se udeležili sv.
maše v vaški cerkvi, nato pa so odšli v kulturni dom, kjer je potekalo
družabno srečanje s pogostitvijo. Za kulturni program so poskrbele Tr-
bojske ljudske pevke, pozdravil pa jih je tudi župan Miro Kozelj. Kot je
povedal predsednik društva upokojencev Janez Sušnik, se je tradicio-
nalnega srečanja udeležilo 190 najstarejših članov, med njimi tudi zakon-
ca Alojz in Frančiška Kolenc iz Šenčurja (na sliki), ki sta po njihovem
vedenju par z najdaljšim zakonskim stažem v občini Šenčur. Poročila sta
se novembra 1953. V Občini Šenčur je sicer 360 občanov starejših od 77
let, od tega jih je 310 članov društva upokojencev. Vseh upokojencev je
v Šenčurju okoli 1500, kar 1100 je članov DU Šenčur. S. Š.

Srečanje najstarejših 
upokojencev

JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Ruščina
Japonščina   Poljščina   Arabščina

Slovenščina   Latinščina   Kitajščina

TEČAJI ZA PROSTI ČAS
Mozaik   Klekljanje   Nakit    Keramika   
Slikanje  Risanje  Poslikava stekla, svile,...

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   
4.oktobra 

dalje.
Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov.

PONUDBA
jezikovni tečaji

60 učnih ur 
odrasli

249 EUR
Cena vsebuje 20% DDV.

Gradbena mehanizacija 
Vilko Konc, s. p.

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

V Kamniku tudi šenčurske 
Vrtavke

Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku so z dvigom
kakovosti v zadnjih letih prerasli v največji etnološki festival v Sloveni-
ji. Vrhunec prireditve je bil letošnji 40. jubilejni sprevod narodnih noš
skozi staro mestno jedro, ki je štel kar 2500 udeležencev v narodnih
nošah iz različnih koncev Slovenije in tujine. Predstavili so se
posamezniki, folklorne skupine, godbe, godci, mažoretke, planšarji in
druge stanovske skupine ter petindvajset konjskih vpreg, med njimi pa
je bila tudi Otroška folklorna skupina Vrtavke iz Društva prijateljev
mladine Šenčur. Sklepno prireditev si je 12. septembra po ocenah or-
ganizatorjev ogledalo okoli 40 tisoč ljudi, med njimi tudi predsednik
države Danilo Türk s soprogo in drugi gostje. Celotno dogajanje je
popestril bogat spremljajoči program - med drugim izredno bogat se-
jem domače in umetne obrti na stojnicah na Šutni, živilska tržnica pa
je bila letos za kavarno Veronika. Janez Kuhar
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Cikotić in partner, d.n.o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
tel: 04/25 16 100
gsm: 040 513 968
email: pod.kostanji@gmail.com
spletna stran www.pod-kostanji.com

RAČUNOVODSTVO
Urekar Dragica s.p.

Voklo 74A, 4208 Šenčur
tel. 259 54 80, ali 040/337 707
fax 259 54 81

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

Devetdeset let lužanskih 
gasilcev

Prostovoljno gasilsko društvo Luže letos praznuje devetdesetletnico
delovanja. Ob tej priložnosti so obnovili notranjost in zunanjost gasil-
skega doma, avgusta pa so pripravili tudi uradno praznovanje z gasil-
sko parado, v kateri so sodelovali predstavniki enajstih gasilskih druš-
tev. Navzoče sta nagovorila predstavnik Gasilske zveze Slovenije Jože
Derlink in šenčurski župan Miro Kozelj, obnovljeni gasilski dom pa
je blagoslovil šenčurski župnik Urban Kokalj. Na slovesnosti je nasto-
pila tudi Godba Gorje, na koncu pa je sledila zabava z Vilijem Resni-
kom. ”Gasilski dom smo obnovili s pomočjo občine Šenčur in drugih
sponzorjev, gasilci pa smo prispevali tudi veliko prostovoljnega dela. V
prihodnosti bo potrebno popolnoma obnoviti še streho gasilskega
doma, saj je sedanja v precej slabem stanju,” je ob tem povedal pred-
sednik PGD Luže Metod Robnik. PGD Luže je bil ustanovljen leta
1920. Sprva so imeli lesen dom, kasneje pa so sezidali novega, h kate-
remu so leta 1990 prizidali mlekarno in bife. V društvu je danes 119
članov, v gasilskih vrstah pa prevladujejo mladi. S. Š., foto: T. D. 

Visoški gasilci imajo novo vozilo
Prostovoljno gasilsko društvo Visoko-Milje je avgusta uradno prevze-

lo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva Renault Trafic, v katerega so
vgradili tudi najnujnejšo gasilsko opremo. Po besedah predsednice druš-
tva Larise Bakovnik so se za nakup novega vozili odločili, ker dva-
najst let stari Peugeot Boxer ni več zadoščal zakonskim predpisom za
prevoz otrok, med drugim pa ni bil opremljen z digitalnim tahografom
in ABS zavorami. ”Na žalost občina Šenčur k nakupu novega vozila ni
prispevala ničesar, prav tako ne občinsko gasilsko poveljstvo, ki nam je
zgolj ustno odgovorilo, da denarja za te namene ni. Ker smo bili v na-
kup vozila zaradi zakonodaje in zahtev Gasilske zveze Slovenije prisi-
ljeni, smo se obrnili na pomoč vaščanov Visokega in Milj ter sponzor-
jev, ki so se zelo velikodušno odzvali, še posebej veliko sta prispevala
kasnejša botra vozila Tomaž Čebašek in Tomaž Logar. Z njihovo po-
močjo smo zbrali polovico od 24 tisoč evrov, kolikor je stalo vozilo, za
drugo polovico pa sedaj odplačujemo lizing. A drugače ni šlo, če smo
želeli zadržati mlade v društvu,” je dejala Bakovnikova. S. Š.
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Leta 2008 ustanovljeno Društvo ljubiteljev nogometa (DLN) iz Srednje
vasi je prvo sezono in pol domače tekme 2. gorenjske lige odigralo na no-
gometnem igrišču v Trbojah, potem pa so tam po besedah predsednika
društva Dejana Mariča postali nezaželeni, zato so v drugi polovici minu-
le sezone domače tekme odigrali na igrišču z umetno travo v Kranju. ”Po
koncu sezone smo takoj začeli iskati trajno rešitev, pri tem pa so nam po-
magali občina Šenčur, ŠD Grintovec in NK Velesovo, s katerim si od letos
delimo nogometno igrišče na Olševku. Velesovo tu izvaja treninge mlajših
selekcij, mi pa bomo igrišče uporabljali tudi za tekme,” je razložil Marič.

Ker je bilo olševsko igrišče zadnjih petnajst let namenjeno le trenin-
gom okoliških ekip, se vanj ni ničesar vlagalo. ”Pred tremi meseci sta
na igrišču stala le dva rjasta gola. V tem času smo uredili dve gardero-
bi, postavili nove klopi za rezervne igralce in delegata tekme, obnovili
gola, kupili nove mreže, kotne zastavice, priskrbeli stroj za markiranje
igrišča. Manjka nam samo še ureditev prostorov za sodnike in delegate
ter klubskih prostorov. Potrditev registracije igrišča za igranje v 2. go-
renjski ligi smo že prejeli, tako da bo 9. oktobra, ko igramo ligaško tek-
mo s Trbojami, tudi uradno odprtje igrišča,” je napovedal Marič. 

Igrišče so nogometaši večinoma uredili sami s prostovoljnim delom,
veliko materiala so prejeli brezplačno ali pa po zelo znižani ceni. ”Dve
leti nazaj nismo imeli niti ene same žoge, sedaj pa smo uspeli realizira-
ti kar veliko investicijo za naš klub. Brez pomoči glavnega sponzorja
Thorexa, večjih sponzorjev Komunalne gradnje Grosuplje, Tinexa in
Bara Nautilus ter ostalih sponzorjev seveda vsega tega ne bi zmogli. Ti
nas podpirajo, da lahko nogomet gojimo malo drugače, v duhu prijatelj-
stva in žoge,” dodaja Marič. Prvi dve sezoni je bil DLN zadnji v 2. go-
renjski ligi, letos pa po petih krogih vodijo na lestvici, z zmago nad
Kranjsko Goro pa so se v Pokalu Slovenije uvrstili tudi v četrtfinale go-
renjske regije. Simon Šubic

Na Olševku imajo Storžice
Propadajoče nogometno igrišče na Olševku je letošnjo jesen dobilo novo, lepšo podobo, za kar so poskrbeli

nogometaši DLN, ki so igrišče pomenljivo poimenovali Storžice.

Večja pozornost mladim košarkarjem
Košarkarski klub Šenčur CP Kranj bo v letošnji sezoni imel eno

člansko ekipo, ki bo znova igrala v 1.B državni ligi. V igralskem
kadru je prišlo do korenitih sprememb, saj so letošnjo ekipo ses-
tavili iz igralcev, ki so lani igrali v prvi in drugi ekipi, delno pa so
se tudi okrepili. Na novo so prišli Matevž Korošec, Štefan Kosec,
Dejan Milašinović, Dejan Bunčič in Dušan Dolinar. Domače
članske tekme se bodo igrale ob petkih ob 20. uri. V klubu so letos
pripravili zanimiv program za mlajše selekcije, ki jim nameravajo
posvečati še večjo pozornost kot doslej. Med drugim bodo selekci-
je od 10 do 14 let igrali večje število tekem in imeli priprave tudi v
tujini, ogledali si bodo tekme Uniona Olimpije. Vodja programa
Marko Roner vabi vse, ki se še želijo priključiti, da ga pokličejo na
040/718 349. V klubu so veseli, da je letos začela delovati tudi član-
ska ženska ekipa. Glede na trenutno situacijo pa vabijo vse spon-
zorje in pokrovitelje, da jim pomagajo, med drugim je klub trenut-
no brez predsednika. S. Š.

Drugi Šenčurski izziv 
Športno društvo Maratonc in Nogometni klub Šenčur 9. oktobra

prirejata rekreativno tekaško prireditev 2. Šenčurski izziv. Tako kot
lani bo to hiter, ravninski, cestni in natančno deset kilometrov dolg
tek okoli Šenčurja. Start (in cilj) bo ob 15.10 v Športnem parku
Šenčur, prevzem štartnih številk pa bo potekal od 13. ure naprej.
Štartnina v predprijavi znaša dvanajst evrov. Družine z otroki,
rekreativci in začetniki, ki jim je deset kilometrov predolga razdalja,
se bodo lahko pomerili na Družinskem izzivu na 1,5-kilometrski raz-
dalji. Po teku bodo podelili pokale in nagrade, pripravili pa bodo tudi
zakusko za vse udeležence. Tako kot lani bo za kvaliteten in zdrav
obrok poskrbelo Društvo za priznanje praženega krompirja kot
samostojne jedi. S. Š.

Nogometno igrišče na Olševku - Storžice - so obnovili s prostovoljnim delom. 
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Pomoč prizadetim v poplavah
Po zadnji veliki vodni ujmi, ki je zajela skorajda vso Slovenijo, so se

v krajevnem odboru Rdečega križa Visoko-Milje-Luže odločili, da zbe-
rejo pomoč za oškodovane družine v občini Dobrepolje, kjer je pone-
kod voda narasla tudi za šest metrov. Obrnili so se na prebivalce vseh
treh vasi in v pičlih šestih urah zbrali za tri kombije pomoči v hrani.
”Odziv krajanov vseh treh vasi je bil neverjeten, vsi so radi pomagali,
čeprav nekateri tudi sami živijo v težkih socialnih razmerah. Med dru-
gim smo zbrali sedemsto kilogramov krompirja, 150 kilogramov moke,
130 kilogramov sladkorja, 106 litrov olja, 206 litrov mleka, 50 kilogra-
mov testenin, več kot sto kilogramov salam in hrenovk in drugega.
Zbrali smo tudi okoli 1450 evrov gotovine, s katerim smo prav tako ku-
pili hrano, za prizadete otroke tudi nekaj sladkarij,” je povedal predsed-
nik RK Visoko-Milje-Luže Janez Rogelj. Zbrano hrano so v Dobrepo-
lje peljali zadnjo nedeljo v septembru. S. Š.

Neurja

Center sodobnega
bivanja CUBIS
Razstavno prodajni salon Kemoplast 
Center sodobnega bivanja Cubis
Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur
tel.: 04 595 11 80

www. kemoplast.si

Veter podrl vaško lipo
V začetku avgusta je hudo neurje zajelo občino Šenčur in Cerklje,

kjer je poplavilo več kleti, vrtinec vetra pa je podrl tudi vaško lipo v
središču Vogelj, ki so jo zasadili ob dokončanju bližnje cerkve sv. Si-
mona in Juda Tadeja leta 1750. Pod spomeniško zaščiteno lipo so v zad-
njih letih potekale številne vaške prireditve, pa tudi vsakoletna osred-
nja proslava ob dnevu državnosti v občini Šenčur. ”Lipa je bila že v
slabem stanju, saj je bila znotraj povsem votla, zato smo odgovorne že
pred časom pozvali k njeni sanaciji, na žalost pa nas je prehitel veter.
Na njeno mesto bomo sedaj najbrž posadili novo lipo,” je pojasnil
predsednik KS Voglje Franci Tičar. V bližini podrte vaške lipe stoji
še zelo mlada lipa, ki so jo posadili ob osamosvojitvi Slovenije 25. ju-
nija 1991. S. Š., foto: G. K.



KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov 
v občini Šenčur

Priložnost, da varno odložite nevarne odpadke

Tudi letos bomo organizirali že tradicionalno akcijo zbiranja ne-
varnih odpadkov iz gospodinjstev. 

V četrtek, 14. oktobra 2010, bomo na parkirišču pri
Kulturnem domu Visoko nevarne odpadke zbirali med
12. in 15. uro, med 15. in 18. uro pa se bomo s premič-
no zbiralnico preselili na parkirišče za Gasilskim do-
mov v Voklem. Brezplačno boste lahko oddali vse vr-
ste nevarnih odpadkov. 

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

V številnih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki
ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju lahko škodu-
jejo našemu zdravju in našemu okolju. 

Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat, ko postanejo od-
padek, zato moramo z njimi ravnati drugače kot z drugimi gospo-
dinjskimi odpadki. Med nevarne odpadke sodi tudi embalaža, v
kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi. Ko porabimo škropivo, je
embalaža, v kateri je bilo škropivo, tudi nevaren odpadek.

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za mešane
komunalne odpadke, ne v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov
in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne
smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo. Nevarne odpadke mo-
ramo odložiti ločeno. Ti odpadki zahtevajo poseben
način odstranitve, saj se le tako prepreči njihov škod-
ljiv vpliv.

Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v zbirnem centru
za ločeno zbiranje odpadkov Šenčur. 

V poletnem času odpadke sprejemamo vsak delovni
torek od 13. do 20. ure, petek od 13. do 20. ure in so-
boto od 8. do 13. ure. V zimskem času pa vsak delovni
torek od 12. do 19. ure, petek od 12. do 19. ure in so-
boto od 8. do 13. ure.

Prehod iz poletnega v zimski delovni čas zbirnega centra je do-
ločen s premikom ure (zadnja nedelja v marcu in zadnja nedelja v
oktobru).

Med nevarne odpadke iz 
gospodinjstev sodijo: 
● odpadna zdravila  
● kozmetika  
● čistila  
● barve  
● laki  
● lepila  
● škropiva  
● razne kemikalije   
● spreji  
● odpadno jedilno in motorno olje  
● hladilna tekočina  
● akumulatorji, baterije, ... 

Če je izdelek označen z enim od zgornjih znakov, ga ne smemo odložiti med druge odpadke. 
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Čisto je lepo.

Pravilno ločevanje odpadkov je ZAKON!

Se zavedamo nevarnosti nepravilno
odloženih odpadkov?

• Če nevarne odpadke odložimo v 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, na-
menjene zalivanju kmetijskih površin in pridelkov.
• Še posebej nevarno za okolje je, če nevarne odpad-
ke 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 odpad-
kov, odloženih v naravi.

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje
nevarne snovi?

Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih posameznega
izdelka lahko preberemo na izdelku samem, saj vsak poleg
navodil vsebuje tudi različna opozorila in navodila v obliki
grafičnih simbolov in besedil (vnetljivo, zdravju škodljivo, ek-
splozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko).

”Bolje preprečiti kot zdraviti.”
• Premislimo, preden kupimo, in 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, nevarnost, previdnost, saj so s temi
besedami označene nevarne snovi. 
• Poiščimo varnejše nadomestke, izberimo izdelek, ki je okolju pri-
jazen in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.

Pred hišami in večstanovanjskimi objekti imate tako gospodinjstva
lahko tudi po tri različne zabojnike: za zbiranje odpadne em-
balaže, za biološke odpadke in za vse tiste odpadke, ki se ne pre-
delajo. Prepričani smo, da smo vam z dodatnimi načini zbiranja
odpadkov ločevanje še bolj približali in poenostavili. 

Sedaj je pomembno samo še to, da so odpadki pravil-
no odloženi. O tem odločate vi!  

Odpadke ustvarjamo vsi in smo zanje v prvi vrsti odgovorni sami.
S pravilnim odlaganjem odpadkov v ločene zabojnike bomo
zmanjšali količine odloženih odpadkov na odlagališčih, ki zelo
obremenjujejo naše okolje. Ko boste naslednjič stali pred zabojni-
ki, pomislite, ali ste odpadke pravilno in dosledno ločili. 

Le ob sodelovanju in zavedanju, da je zelo pomembno, da prav
vsak od nas pravilno ločuje odpadke, bomo sebi in našim otrokom
zagotovili čisto, urejeno in zdravo okolje.

Pazljivo bomo spremljali,
kako sprejemate nove 
načine zbiranja odpadkov in
poskušali odpraviti pomanj-
kljivosti, ki se bodo morda
čez čas pokazale. Zato vas
vabimo, da nam sporočite
vaša mnenja in predloge na
telefon 28 11 300, po pošti
na naslov Komunala Kranj,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj ali na e-naslov:
info@komunala-kranj.si.

www.komunala-kranj.si



KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

Pokličite in se bomo potrudili, da vam priskrbimo želeno blago. Veseli bomo Vašega klica.

PROGRAM ZA KMETIJSTVO
● Odkup in prodaja mleka

● Odkup in prodaja živine

● Odkup in prodaja poljščin

● Krmila

● Gnojila

● Kmetijska semena

● Program za varstvo rastlin

● Več vrst profesionalnih čistil za mlekovode in sredstev za

odpravljanje težav pri živalih iz proste prodaje

PROGRAM ZA DOM IN VRT
● Sadike

● Lončnice

● Gnojila

● Program za varstvo rastlin

● Orodje za dom in vrt

● Hrana in oprema za male živali

● Gradbeni program

● Program za ekološko vrtnarjenje

● Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij 

(domači rezanci, keksi, vino, jabolka ...)

IZ NAŠEGA PROGRAMA:

Bogata ponudba (zemlja, cvetje, pesek, zasaditve, sveče, ...) za ureditev grobov ob 1. novembru.

Parketarstvo Pavlič d. o. o.
Zupanova 7, Šenčur
tel.: 04 25 15 215
parketarstvo_pavlic@t-2.net
www:parketarstvo-pavlic.com
GSM: 031 774 473 (Gašper)




