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Končujejo se največje
naložbe

Čez kolesarski most
"V občini Šenčur imamo nameščenih 11 prikazovalnikov hitrosti na lokacijah, ki jih spreminjamo. Na spletni strani občine imajo občani možnost spremljanja teh meritev. Ravno
tako je na nadvozu nad avtocesto nameščen števec za spremljanje kolesarjev, kar prav
tako objavljamo na občinski spletni strani. Naj pa na tem mestu navedemo nekatere zgovorne številke, koliko kolesarjev se je letos peljalo čez most," pove Aleš Puhar z Občine
Šenčur. "V januarju je čez most peljalo 114 kolesarjev, februarju, ko je bila zelo mila zima,
752, nato število upade do maja, z začetkom pomladi začenja naraščati, v juniju pa beležimo celo 2182 kolesarjev. Naj povemo, da števec zajema le kolesarje, ki peljejo nad 15
km/h, tako da je celotno število kolesarjev in pešcev na mostu še znatno večje. To nas
veseli, s tem se kaže upravičenost naložbe v to kolesarsko povezavo in nadvoz. Kot rečeno, čezenj hodijo tudi pešci, v osnovni šoli pa opažajo, da to pot v šolo ob lepem vremenu
uporablja tudi veliko otrok."
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S kolesi obšli večino vasi
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S kolesom čez nadvoz / Foto: Gorazd Kavčič

Kulturni dom pod novo streho

Naslednja številka občinskega glasila Jurij
bo izšla v petek, 13. decembra. Rok za oddajo prispevkov je 6. december, obseg pa
največ 2500 znakov s presledki. Prispevke
pošiljajte na naslov obcina@sencur.si.

Na Kulturnem domu Visoko so pred dvema letoma obnovili fasado. "Takrat smo napovedali, da bomo naknadno izvedli tudi dela na strehi, kar smo naredili letošnje poletje, zdaj
je poleg obnovljene fasade tudi nova streha. Ta osrednji objekt na Visokem je zdaj vasi
lahko v ponos," poudarja Aleš Puhar z Občine Šenčur, ko govori o investicijah v družbene
objekte. V novo streho na Visokem je občina vložila 88.566 evrov.

JURIJ JE PRILOGA ČASOPISA

JURIJ (ISSN 1408-1350) je priloga Gorenjskega
glasa za občino Šenčur. Prilogo pripravlja Go
renjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak,
urednica priloge Danica Zavrl Žlebir, fotografija
Gorenjski glas. Oglasno trženje Janez Čimžar,
041/704-857. Oblikovanje: Matjaž Švab. Pripra
va za tisk Gorenjski glas, d. o. o., tisk: Nonparel,
d. o. o. Jurij, številka 3, je priloga 79. številke
Gorenjskega glasa, 4. oktobra 2019, dobijo pa
jo vsa gospodinjstva v občini Šenčur brezplač
no. Naklada: 3000 izvodov. Občina Šenčur,
Kranjska c. 11, Šenčur.
Na naslovnici: Še zadnja gradbena dela v Trbojah
Foto: Gorazd Kavčič

Z obnovljenim pročeljem in streho je kulturni dom na Visokem vasi lahko v ponos.
/ Foto: Gorazd Kavčič
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CIRIL KOZJEK, ŽUPAN OBČINE ŠENČUR

Končujejo se največje naložbe
Župan občine Šenčur Ciril Kozjek se nadeja, da se bodo letos končali največji projekti v
občini: gradnja komunalne infrastrukture v Trbojah in Žerjavki, dokončanje Blagneče
hiše, že oktobra pa tudi novo krožišče na državni cesti proti Brniku.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kako poteka gradnja komunalne

infrastrukture v Trbojah in Žerjavki?
Investicija je v sklepni fazi, poteka asfaltiranje v obeh vaseh, tako da lahko
pričakujemo, da bodo sredi oktobra
končana vsa dela v to 4,3 milijona evrov
vredno investicijo. Ko bo to končano,
to pomeni, da bo ta del investicije zaključen, tudi v proračunu je tako, in
lahko začenjamo pripravljati dvoletni
proračun, kamor bi želeli vključiti nadaljnjo izgradnjo kanalizacije v Prebačevem in nato še v Voklem. To želimo
tudi zaradi prometne ureditve, da ne
bo preveč prometnega zastoja. Začeli
smo že prve priklope iz Vogelj, ki jih s
čistilno napravo v Trbojah povezuje v
okviru te naložbe zgrajeni povezovalni
kanal. Na tem območju bo priključenih
okoli dvesto gospodinjstev, začeli bomo
izdajati tudi odločbe za Trboje in Žerjavko. Gre za zelo veliko investicijo, poleg
izgradnje povezovalnega kanala iz Vogelj, kanalizacije za Trboje in Žerjavko
in štirih črpališč je bilo poskrbljeno tudi
za vso infrastrukturno ureditev: cesto,
pločnik, avtobusna postajališča. Ob bližajočem se koncu naj rečem, da ni vse
potekalo gladko, veliko je bilo pogovorov
in projekt smo tudi nekoliko prilagodili
okoliščinam.
• Kakšen je napredek pri obnovi Blagneče hiše?
Kot lahko vidite, smo podrli zgornji leseni del na stanovanjskem delu hiše.
Marsikdo bi si želel, da bi podrli kar celotno staro hišo, vendar je pod zaščito
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Z
njim smo se po dolgih pogajanjih dogovorili, da odstranimo samo gornji leseni
del, spodnjega pa bomo obnovili, ojačali
in nadgradili z novim lesenim delom, ki
bo iz macesnovega lesa in v popolnoma
enaki obliki, kot je bil odstranjeni del.
Pogodba z izvajalcem v višini 550 tisoč
evrov (brez DDV) je podpisana. Znesek je
visok, ampak realen, saj gre za obsežna
in zahtevna dela, stroški obnove starih
objektov pa so vedno domala višji od

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl
novogradenj. V pogajanjih smo pri edinem ponudniku vendarle dosegli nekoliko nižjo ceno. Dela potekajo in pričakujemo, da bodo končana do zime. Nad
pritličjem bo betonska plošča, nad njo
leseni del in streha, ta pa povezana z
novim že zgrajenim objektom v ozadju,
za katerega smo končno podpisali tudi
pogodbo za opremo. Izdelovalec ima dva
meseca časa za izvedbo. Do novembra
morajo biti tudi ta dela končana.
• K tem rokom vas zavezuje tudi financiranje?
Res je, pri opremi novega dela, kjer bo
medgeneracijski center, smo vezani na
sredstva LAS programa Gorenjska košarica. Sofinanciranje pa je tudi iz Eko
sklada, kjer moramo do konca novembra oddati poročilo. Zdaj smo na dobri
poti k dokončanju del in Blagneča hiša
bo dobila nov sijaj. Naslednje leto pričakujemo selitev v nove prostore. Potrebna bo še zunanja ureditev. Želimo
še odkupiti del zemljišča od sosednjega
lastnika. Stara Blaneča hiša, ki jo zdaj
urejamo, pa še nima predvidene dokončne vsebine in bomo zbirali pobude, kaj naj bi bilo v njej. Me pa veseli,
da bo po dolgih letih obnova, s katero
se ukvarjamo že tretji mandat, slednjič
končana.

• Tretja večja gradnja je krožišče na

brniški cesti. Kdaj bo končano?
Ta naložba je obsegala prestavitev ceste
v obrtni coni in gradnjo krožišča z Delavsko cesto in obrtno cono ter trgovskim
centrom. Trgovski center želijo odpreti
oktobra in tako smo kar v časovni stiski, saj morajo biti do takrat končana
tudi dela na cesti. Trenutno potekajo
zelo dobro in verjamem, da bo pravočasno narejeno. Dela so bila načrtovana
že lep čas, a nismo mogli začeti delati
pred prestavitvijo fekalnega kanala, kar
pa je bila naloga investitorja v trgovski
center. Zgrajeno krožišče bo olajšalo dostop na Delavsko cesto in v obrtno cono.
Med gradnjo je promet po brniški cesti
urejen s semaforjem in tako bo še do
srede oktobra. Morda bodo dela lahko
končana že kaj prej, če bodo vremenske
razmere ugodne.
• Znova ste obnovili tudi zahteve v
zvezi s preleti letal nad Šenčurjem. S
kakšnim uspehom?
Dal sem pobudo kranjskemu županu,
da skličemo sestanek z vsemi vpletenimi občinami, ki imajo težave s preleti letal, ta krog se je razširil na Škofjo Loko, Komendo, Vodice, Cerklje in
Kranj. Dogovorili smo se, da bi najprej
zahtevali ukinitev rute, odobrene leta
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2013, ki zadeva protokol poletov v smeri Šenčurja in Kranja.
Nočni poleti pa naj se povsem opustijo po 22. uri. S tem so
se strinjali tudi na ministrstvu, kdaj pa se bo v tej smeri kaj
zgodilo, ne vemo. Ukrepi se bodo nadaljevali z merjenjem
hrupa, ki jih bomo posebej izvajali tudi v občinah Šenčur in
Kranj. Še vedno zatrjujemo, da so manevri pri vzletanju in
pristajanju mnogo prenizko nad Šenčurjem (imajo lahko višino 250 metrov, a je to večkrat zlorabljeno). Sam sem dal že
dve prijavi na agencijo za letalstvo, odgovora od tam ni. Želimo, da se letališče razvija, a ne na škodo občank in občanov.
Letališče pripravlja tudi plan širitve cestne infrastrukture,
kjer bi bil Šenčur ponovno na udaru, tokrat glede cestnega
prometa, čemur pa tudi nasprotujemo. Tu bomo skupaj z
državo morali najti skupna izhodišča. Smo za obvoznice in
varen promet, a ne na način, kot ga je predlagalo letališče.
S težavami zaradi preletov se borimo že od leta 2008. Prav
bi bilo, da se sprejme zakonodaja, ki bi omogočila, da bodisi
posamezniki bodisi lokalna skupnost ob letališču dobi primerne odškodnine.
• Katere projekte pripravljate za naprej?
Naj omenim, da smo letos precej denarja vložili v obnovo
športne infrastrukture, ta čas pa pridobivamo gradbeno dovoljenje za športni park. Izdelujemo tudi projektno dokumentacijo za dve cesti, za Kranjsko cesto do državne ceste in cesto
proti Britofu. Načrtujemo obnovo, poskrbljeno bo tudi za večjo
varnost, ki vključuje kolesarski pas.
Ljudi zagotovo tudi zanima, zakaj ni kolesarske povezave od
letališča do Šenčurja ob državni brniški cesti. Ni še odkupljenih zemljišč za kakih tristo metrov manjkajoče kolesarske
steze do Beleharjeve ceste. Država pripravlja ta projekt in bo
mogoča tudi razlastitev, če ne bo prišlo do dogovora za okoli

1200 kvadratnih metrov zemljišč, ki so v lasti sedmih lastnikov. Z njimi smo se na občini pogajali, imeli smo mandat,
do kolikšne cene se lahko zemljišča odkupijo (po ceni, ki jo
imamo za kmetijska zemljišča), a nikakor nismo prišli skupaj. Zato sem nadaljnje postopke prenesel na državo.
• Je že kaj novega v zvezi z gradnjo namakalnega sistema?
Imamo gradbeno dovoljenje za prvih devetdeset hektarjev,
nestrpno pa čakamo na drugega, ki smo ga vložili na ministrstvo za okolje. Razpis je odprt do novembra in zanj pripravljamo dokumentacijo. Če bodo zagotovljena sredstva, bi
lahko naslednje leto začeli gradnjo namakalnega sistema.
Če ne bomo kandidirali letos, bo ta projekt ostal na čakanju
za novo finančno perspektivo. Občina sama namreč brez financiranja ne more zagotoviti 1,7 milijona evrov. Imamo pa v
letošnjem proračunu zagotovljen denar za namakalni sistem
in ga bomo vključili tudi v prihodnjega.
• Kakšno je upanje, da se bo skoraj začela gradnja odseka
Britof–Hotemaže?
Nimamo prav trdnega upanja, da se bo ta cesta začela graditi
v naslednjem letu, čeprav je sicer država v proračunu zagotovila denar zanjo. Gradbeno dovoljenje je bilo namreč zavrnjeno in država je začela spet voditi postopek po novi gradbeni zakonodaji, po kateri bo potrebna tudi presoja vplivov na
okolje. Dovoljenje zdaj izdaja ministrstvo za okolje, nič več
upravna enota. Pričakujem, da bo do konca letošnjega leta
pridobljena ta dokumentacija, če bo vse teklo po načrtih. Mi
je pa žal, da se je stvar tako zavlekla. Z županom Mestne občine Kranj in z občinami Cerklje in Preddvor, ki sta prav tako
odvisni od dokončanja te ceste, skupaj izvajamo pritisk, da bi
se to čim prej rešilo. Navsezadnje je zgodba stara že štirideset
let. Rad bi, da se konča še v mojem mandatu.

Znatna vlaganja v športno infrastrukturo
Občina Šenčur skrbno obnavlja športno infrastrukturo, tudi letos je vanjo vložila
znatna sredstva. Tudi razpis za projektiranje športnega parka v Šenčurju.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Letos je Občina Šenčur poleg rednih vzdrževalnih del po športnih objektih namenila tudi znatna investicijska sredstva v
športno infrastrukturo. Kaj je novega in koliko denarja so v
to vložili, je pojasnil Aleš Puhar z občine: "V športnem parku
Šenčur smo zamenjali umetno travo na nogometnem igrišču v
pokritem balonu. V športnem domu smo zamenjali vrata, vpihovalni aparat za ogrevanje balona, ravno tako je nova razsvetljava tako v balonu kot v zgornji večnamenski dvorani v športnem domu. Celotni strošek vseh teh del znaša 83.900 evrov.
V Športni dvorani Šenčur je zamenjana razsvetljava in nameščena varovalna ograja na stranskih tribunah, to nas je stalo
48.600 evrov. Letos je občina izvedla javni razpis za izbiro projektanta za izvedbo gradbenega dovoljenja za celotni športni
park, za katerega je sprejet OPPN. Pogodba je podpisana, se izvaja in pričakujemo, da bi do začetka prihodnjega leta pridobili
enotno gradbeno dovoljenje, s tem bi imeli izpolnjen osnovni
predpogoj za morebitno pridobitev nepovratnih sredstev."
Novosti sta bila deležna tudi športna parka na Visokem in na
Miljah. V športnem parku Rapa so namestili sedem naprav

za zunanji fitnes, postavljena je nova ograja ob nogometnem
igrišču, za kar je bilo po besedah Aleša Puharja porabljenih
15.630 evrov. V športnem parku Milje pa so zamenjani vsi dotrajani leseni deli, obnovili so balinišče in igrišče za odbojko
ter pobarvali objekte. Porabili so sedem tisoč evrov.
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Pobude in vprašanja svetnikov
Na vodstvo občine so svetniki spet naslovili vrsto vprašanj in pobud.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Mateja Knifica je zanimalo, kdaj se
bodo lahko v Vogljah priključili na kanalizacijo in kdaj se bo gradnja v vaseh
na jugu nadaljevala. V Vogljah se je že
mogoče priključiti, nadaljevanje pa je
odvisno od dveletnega proračuna, ki
ga bodo svetniki sprejemali konec tega
leta. Če bo sprejet, bodo z novim letom
objavili razpis in že spomladi lahko nadaljevali kanalizacijo iz Žerjavke proti
Prebačevem. Valerij Grašič je opozoril,
da bi si morala občina zadati dolgoročne cilje (za naslednjih 25 let), kako bodo
ob razvoju letališča, poslovne cone in
drugih dejavnikov na območju občine
razvijali promet. Župan Ciril Kozjek zagotavlja, da ima občina na tem področju

postavljenih več prioritet. Franci Podjed
je spraševal, kako je z gradnjo ceste Hotemaže–Britof (na to župan odgovarja
tudi v tokratnem intervjuju). Petar Potkonjak je opozoril na problem živih mej
in drevja, ki z vrtov silijo na ceste. Napoten je bil na občinsko spletno stran, kjer
je dostopen obrazec za prijavo takšnih
primerov prekrškovnemu organu.
Med pobudami in vprašanji so se ukvarjali tudi z odnosi s Kmetijsko zadrugo
Cerklje, ki se je s pismom obrnila na občinske svetnike, ker se zatika pri načrtovani gradnji nove trgovine ob Gasilski
cesti. Gradnji občina nasprotuje zaradi
premajhnih odmikov od ceste in ostale infrastrukture, sicer pa je župan Ciril
Kozjek tudi pojasnil, kako je od leta 2014
potekalo dogovarjanje z zadrugo, dogo-

Obsežna septembrska seja
Nekatere proračunske naloge v polletju niso bile
realizirane, spremembo napovedujejo z rebalansom.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Septembrska seja občinskega sveta je
bila precej obsežna, omenimo le nekaj
ključnih poudarkov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagala, da
se za člana skupščine Komunale Kranj
imenuje Aleš Puhar, ki je bil tudi doslej
član skupščine tega javnega podjetja.
Tako naj ostane, dokler se ne spremeni družbena pogodba. Na septembrski
seji so sprejeli tudi občinski podrobni prostorski načrt za kmetijo Golorej.
Svetniki so se seznanili tudi s polletno
realizacijo občinskega proračuna in o
odstopanjih, ker nekatere stvari niso
bile realizirane in bodo spremenjene z
rebalansom proračuna, o katerem bodo
odločali oktobra. Obravnavali so tudi
dve končni poročili nadzornega odbora,
in sicer o porabi sredstev za protokol v
letih 2017 in 2018 in nadzor nad stroški
za izobraževanje zaposlenih v občinski
upravi v letih 2017 in 2018. Župan Ciril
Kozjek pravi, da delajo gospodarno in
ne kršijo zakonodaje, nimajo pa vedno

treh ponudb. Nadzorni svet vendarle
priporoča tri ponudbe; to in druge pripombe bodo v prihodnje upoštevali.
Svetniki so pred septembrsko sejo prejeli pismo Kmetijske zadruge Cerklje,
ki se nanaša na ureditev medsebojne izmenjave zemljišč, kar so v občini
začeli leta 2014, in sicer za objekta na
Gasilski cesti, kjer zadruga želi graditi, in na Kranjski cesti 2, kjer naj bi
občina odkupila zadružno stavbo ob
krajevnem domu. "Gradnji objekta na
Gasilski v obliki, kot ga sedaj planirajo,
nasprotujemo, kajti postavili bi ga bližje cesti in še enemu zasebnemu zemljišču. Svetnikom se pojasnil kronologijo
dogovarjanja med nami in zadrugo in
vselej se izkaže, da ko je na potezi zadruga, nikoli stvari ne spelje do konca.
V letu 2018 smo odstopili od dogovora,
sklenjenega 2014. Načrtujemo še en
sestanek, da se ponovno uskladimo
in se dogovorimo. Svetnikom sem dal
odgovore in tudi cenitve glede nakupa
objekta na Kranjski cesti 2, kjer se močno razhajamo," je po seji pojasnil župan
Ciril Kozjek.

vori pa vključujejo tudi odkup njihove
stavbe ob krajevnem domu na Kranjski
cesti. Tudi tu prihaja do razhajanj glede
cenitve. Župan je svetnike seznanil, da
je v tednu po občinski seji dogovorjen za
nov sestanek z vodstvom kmetijske zadruge. David Štrajhar pa je spregovoril o
športni dvorani, ki se dobro trži, v njej
potekajo odmevne glasbene prireditve,
ob tem pa sprašuje, ali na občini kaj
razmišljajo o vplivih na okolje oziroma
o obremenitvah prostora, ker pridejo
množice obiskovalcev. Župan odgovarja, da morajo imeti organizatorji dogodkov vsa potrebna dovoljenja. Dodaja, da
so v Šenčurju želeli, da se kaj več dogaja,
zato mu ni razumljivo, da je zdaj to moteče. Dajmo jim priložnost, je še dejal
župan Kozjek.

Vrednotenje
nepremičnin
Od 1. do vključno 30. oktobra 2019 bo na
Občini Šenčur, Kranjska cesta 11, potekala
javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Predlog
je s 1. oktobrom dostopen tudi na Portalu
množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.
gov.si, kjer so objavljene tudi vrednosti,
poskusno izračunane na osnovi predloga
modelov in podatkov v registru nepremičnin
na dan 27. junija 2019. Javna predstavitev
modelov vrednotenja bo 17. oktobra od 10.
do 13. ure v prostorih Mestne občine Kranj,
dvorana 15, Slovenski trg 1, Kranj. Zainteresirani lahko od 1. oktobra do 15. novembra
2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti
ustrezno obrazložene. Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine
vrednostnih ravni nepremičnin na območju
naše občine, pošljite na obrazcu JR.MV-1 na
naslov Občina Šenčur, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, ali skenirane na elektronski
naslov anze.kavcic@sencur.si ali izpolnite
obrazec v fizični obliki in ga oddajte v sprejemni pisarni občine. Vse ostale pripombe
pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.
p. 35, 1001 Ljubljana, ali skenirane na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.
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Želijo spremembo prometne ureditve
Praznik Krajevne skupnosti Visoko - Milje so domačini počastili s številnimi
kulturnimi in športnimi prireditvami.
MAŠA LIKOSAR
Odvili so se turnir v taroku, balinarski,
odbojkarski in teniški turnir. Pisateljica
Anita Štefe je predstavila roman Vonj po
soli, pod krošnjami pred Domom krajanov na Visokem pa so brali poezijo. Potekali so tudi hišni sejem v Hiši čez cesto
na Miljah, gasilska demonstracija vaje
in spominska slovesnost pri spomeniku
ob nekdanjem Zormanovem mlinu.
Osrednja prireditev je bila slavnostna
akademija, kjer je predsednik Sašo
Gašperlin zaupal, da so letos uredili
ostrešje na Domu krajanov Visoko in
postavili nove fitnes naprave v Športnem parku Rapa. Poudaril je nujno
potrebo po ureditvi prometne varnosti
v njihovih krajih. "Naše ceste so izredno obremenjene in na občinskih bi
nam lahko s spremembami prometne
ureditve pomagala občina. Še posebej
to velja za cesto z Visokega proti Šenčurju, ki je med najbolj prometnimi in
kar kliče k spremembi prometne ureditve, zato menim, da moramo pre-

Predsednik Krajevne skupnosti Visoko - Milje Sašo Gašperlin je poudaril potrebo po ureditvi
prometne varnosti v njihovih krajih. / Foto: Primož Pičulin
dloge, ki smo jih že podali občini, čim
prej realizirati," je dejal Gašperlin in se
še zahvalil vsem lokalnim društvom,
ki so pomagala pri soustvarjanju pra-

zničnega dogajanja njihove krajevne
skupnosti. Zbrane je pozdravil in jim
ob krajevnem prazniku čestital tudi
šenčurski podžupan Aleš Perič Močnik.

Z branjem do znanja v Krajevni knjižnici Šenčur
V Krajevni knjižnici Šenčur lahko dobite leposlovne knjige, učbenike in strokovne
knjige, slovarje in priročnike ...
MARJETA GROS, MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
V današnjem času je vedno bolj pomembno vseživljenjsko
učenje. Učenje se ne zaključi s šolo, univerzo, pač pa se učimo
celo življenje. V teh dneh, ko se je za učence, dijake in študente začelo novo šolsko leto, smo na to še posebej pozorni. Vedno več vas je tistih, ki se odločate za dodatna izobraževanja,
prekvalifikacije poklicev, učenje tujih jezikov, računalniške
tečaje, seminarje, delavnice … Prav na tej poti pridobivanja
znanja vam je knjižnica lahko v veliko pomoč.
Kaj vse lahko najdete v naši knjižnici: knjige za domača branja, učbenike in strokovne knjige s področja biologije, kemije,
zdravstva, fizike, matematike, prava, zgodovine …, slovarje

V Knjižnici Šenčur vas pričakujemo od ponedeljka
do četrtka med 14. in 19. uro ter ob petkih med
8. in 13. uro. Veselimo se vašega obiska.

in priročnike za učenje tujih jezikov. Od doma ali iz knjižnice lahko dostopate do e-zbirke Tax-Fin-Lex in EBSCOhost. V
knjižnici smo vam v pomoč informatorji, ki vam z veseljem
pomagamo pri iskanju gradiva in informacij. V knjižnico vabljeni tudi vsi tisti, ki iščete le miren kotiček za učenje, študiranje ali branje, na voljo sta tudi dva računalnika. Bogato znanje lahko pridobimo z branjem knjig, ki nam odpirajo nove
svetove, spoznanja … Vse, ki radi prebirate knjige, se družite
in se o prebranem tudi pogovorite, vabimo v bralno skupino
Modro brati in kramljati. V knjižnici v Šenčurju se skupina
srečuje vsak drugi četrtek ob 9. uri. Veseli bomo novih članov,
zato vas vabimo, da se nam pridružite na prijetnih srečanjih
ob knjigah. Za vse dodatne informacije lahko vprašate v knjižnici ali pogledate na spletni strani www.mkk.si.
Želimo si, da bi si z gradivom, ki ga lahko najdete v naši knjižnici, pridobili in obogatili svoje znanje. V knjižnici v Šenčurju vas pričakujemo od ponedeljka do četrtka med 14. in 19.
uro ter ob petkih med 8. in 13. uro. Veselimo se vašega obiska.
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Enote dobro
usposobljene
in odzivne
Tako gasilske enote na
območju občine Šenčur
ocenjuje naš tokratni
sogovornik, od lani
občinski gasilski poveljnik
Matej Regina.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kako deluje občinsko gasilsko poveljstvo?
Osnova je gasilska enota, teh je v občini
Šenčur deset. Vsak kraj ima svojo, razen
Žerjavke, posebnost pa sta tudi enoti
Visoko - Milje in Hrastje - Prebačevo, ki
imata skupni, pri čemer enoto Hrastje
- Prebačevo sestavljajo gasilci iz dveh
občin, šenčurske in kranjske. Ostale gasilske enote so še: Hotemaže, Olševek,
Luže, Srednja vas, Voklo, Voglje, Trboje in
Šenčur. Vse razen Šenčurja so gasilske
enote prve kategorije, kar pomeni, da je
to najmanjša enota, ki mora imeti najmanj 12 gasilcev in poveljnika, s tem je
povezana tudi opremljenost z gasilskimi
vozili ter orodji in opremo v njih. Šenčur, ki je gasilska enota tretje kategorije
in osrednja enota v občini, mora imeti
32 gasilcev in poveljnika, več pa tudi vozil in opreme za gasilsko reševanje.
• Kakšna je vloga gasilskega poveljnika občine?
Vlogo gasilskega poveljnika opredeljujejo posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Po njih je gasilski
poveljnik občine odgovoren za izvajanje
strokovno-tehničnih nalog na območju
občine, in sicer za povezovanje in skupne operativne naloge gasilskih enot
v občini, nudi strokovno pomoč pri izdelavi operativnega načrta prostovoljnega gasilskega društva (PGD), nadzira
pripravljenost gasilskih enot in njihove
tehnike, skrbi za strokovno usposabljanje gasilcev po programih v pristojnostih občinskega poveljstva, sodeluje pri
opremljanju gasilskih enot, vodi vaje in
nastope na ravni gasilskega poveljstva
občine, vodi gasilske intervencije v požarih in druge intervencije v občini. Vodi
občinsko gasilsko poveljstvo in skrbi za

Matej Regina
uresničitev njegovih sprejetih nalog.
Skrbi tudi za povezanost z občinskim
štabom Civilne zaščite (CZ) in je član
občinskega štaba CZ. Organizira in vodi
izdelavo analiz gasilskih intervencij.
Pripravlja in nadzira kategorizacijo gasilskih enot, daje soglasja kandidatom
za poveljnika PGD, poveljnika sektorja,
soglasja k usposabljanjem, za napredovanja v gasilskih činih. Sodeluje z županom in je odgovoren tudi za izdelavo
gasilskega operativnega načrta občine.
• Kako dolgo že delujete v gasilski organizaciji in kako ste se vzpenjali v
njeni hierarhiji?
V nasprotju s svojimi kolegi, ki so v gasilstvu običajno že od otroštva, sem začel razmeroma pozno. V tretjem letniku gimnazije sem se začel izobraževati
na tem področju in opravil šolanje za
čin gasilca. Do čina gasilskega častnika sem preskočil nekaj stopenj, kar ti
omogoča visoka izobrazba: če si gasilec
in hkrati diplomiraš, lahko dosežeš ta
častniški čin. Leta 2004 sem opravil tečaj za vodjo enot. Kar zadeva funkcije v
gasilski organizaciji, pa sem bil v letih
2002 in 2003 podpredsednik PGD Šenčur, nato do leta 2007 predsednik, od
leta 2011 sem član upravnega odbora, ko
sem postal tudi poveljnik gasilske enote
Šenčur. V letu 2018 pa so me izvolili za
gasilskega poveljnika občine Šenčur.
• Kakšno je sodelovanje z občino?
Občinski proračun namenja denar tudi
za gasilsko dejavnost in ta denar se razdeli po društvih. Vir financiranja gasilstva je tudi požarna taksa države, ki je
namenjena izključno za opremo. Sicer
pa občina namenja denar za zdravniške

preglede gasilcev, del denarja za nabavo
opreme, del sredstev za zavarovanje gasilcev, imetja in za delo občinskega gasilskega poveljstva. Namenja tudi sredstva za sejnine, ki smo jih do sedaj na
poveljstvu vedno "pretopili" v sredstva za
opremo in del za točkovnik, kjer gre za
ocenjevanje dela društev. To je obveznost
občine po načrtu iz leta 2014. Leta 2015 pa
je bila narejen tudi načrt za opremljanje gasilskih enot z vozili in motornimi
brizgalnami, po katerem vsako leto eno
društvo dobi gasilsko vozilo in motorno
črpalko. Financiranje je dogovorjeno v
razmerju sedemdeset (občina) proti trideset (gasilsko društvo).
• Kako kot poveljnik ocenjujete gasilske enote v občini?
Tudi za večje intervencije so zelo dobro strokovno usposobljene in odzivne. To velja tudi za najmanjša društva,
naj omenim le požar na Lužah, kjer so
gasilci strokovno neoporečno opravili
intervencijo. Gasilske enote so dobre
tudi pri odpravljanju težav z vodo, pri
iskalnih akcijah, tudi v nočnih in dolgih intervencijah jih kaže pohvaliti.
Večja intervencija je bila pred kratkim
v centru Šenčurja na gospodarskem
objektu, gasilci iz Šenčurja, Voklega, Sr.
Vasi, Prebačevega, Olševka in Hotemaž
in poklicni gasilci iz Kranja pa so preprečili ognju, da bi škodo povzročil tudi
na stanovanjskem objektu. Vsakokrat
smo nepogrešljivi tudi ob večjih nalivih. Naj povem, da delujemo tudi izven
občine, tako smo na primer sodelovali
pri odpravi posledic neurja v Črnomlju
in pri iskalni akciji pogrešanega na Krvavcu.“
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Gerobus pripeljal
v Šenčur

Gerobus je obiskal Šenčur.

REDNI ABONMA
Goran Vojnović
RAJZEFIBER
Henrik Ibsen
STRAHOVI

Dne 12. septembra so strokovni sodelavci Doma Petra Uzarja
Tržič v šenčurskem domu krajanov uspešno izpeljali brezplačne delavnice operacije GEROBUS – vaje za ravnotežje, vaje
za krepitev mišic medeničnega dna in inkontinenca, kognitivne vaje in pravice starejših. Delavnice so namenjene ohranjanja zdravja, telesnih ter fizičnih lastnosti starejših ter
ozaveščanju ljudi o demenci. Vaje v domačem okolju temeljijo na druženju in gibanju, krepijo moč in socialno vključenost
starejših.
Udeleženci delavnic v Šenčurju so bili skozi vaje in predane
informacije seznanjeni s koristnimi napotki za ohranjanje
zdravja. Ob zaključku so izrazili svoje zadovoljstvo in potrditev udeležbe na naslednjih delavnicah. Strokovna ekipa Gerobusa se zahvaljuje za sodelovanje in udeležbo, prav tako
pa se zahvaljuje tudi Občini Šenčur, da je omogočila izvedbo.
Naslednji termin delavnic bo 12. novembra ob 9. uri v Domu
krajanov Šenčur. Lepo vabljeni, da se pridružite in skupaj širimo ozaveščanje za aktivno in prijetno staranje!
Za več informacij o operaciji Gerobus ste vabljeni k ogledu
spletne strani www.gerobus.si, kjer bodo z oktobrom dostopne tudi video vsebine s koristnimi napotki za prijetno staranje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok Vilčnik rokgre
VEČJA OD VSEH
Neda R. Bric
DR. PREŠEREN
Oče Romuald/Lovrenc Marušič
ŠKOFJELOŠKI PASIJON
www.pgk.si
Z gibanjem ohranimo zdravje.

Nevarno odložite na varno – akcija
zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2019
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati z ostalimi odpadki. Zbiramo jih ločeno, saj le tako lahko
preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da se bodo ti odpadki
predelali oz. strokovno uničili. Med nevarne odpadke, ki jih lahko oddate, sodijo: odpadna zdravila,
barve, laki, topila, škropiva, razne kemikalije, odpadno jedilno in motorno olje, masti, akumulatorji,
baterije, tonerji, neonske cevi … Oddate lahko tudi embalažo dezodorantov, osvežilcev prostora, lakov
za lase, sprejev in barv, ki so pod pritiskom, kajti čeprav je embalaža prazna, je še vedno nevarna.
Nevarne snovi lahko vsebujejo tudi nekatera čistila ali kozmetična sredstva in tudi ta embalaža sodi
med nevarne odpadke.
Uporabnike vabimo k oddaji nevarnih odpadkov samo iz gospodinjstev. Komunala Kranj obvešča
vse uporabnike o akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo potekala na območju Mestne občine Kranj
ter Občin Naklo, Šenčur, Preddvor in Jezersko v času od 14. do 25. oktobra 2019. Prijazno vabljeni,
da nas obiščete v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov in poskrbite, da nevarni odpadki ne
bodo ogrožali okolja in ne nazadnje tudi našega zdravja. Preverite lokacije zbirnih mest in časovni
razpored akcije.

Območje

Datum in ura

OBČINA ŠENČUR sreda, 23. 10., od 12. do 15. ure
sreda, 23. 10., od 15.30 do 18.30

Kraj zbiranja
na parkirišču pri kulturnem domu Visoko
na parkirišču za gasilskim domom v Voklem

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55

JUR-3031/19

V akciji zbiranja nevarnih odpadkov se ne zbirajo odsluženi hladilniki, televizije, štedilniki, računalniki, jih pa lahko pripeljete v zbirne centre.
Ravno tako se v akciji ne zbirajo gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest, saj jih sprejema pooblaščeni prevzemnik.
Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko vse leto brezplačno oddate tudi v času odprtja zbirnih centrov Šenčur in Tenetiše.

10 | STAREJŠI

Obiskali devetdesetletnike
Letošnji jubilanti so bili veseli obiska in počaščeni, da se jih župan spomni
ob njihovem prazniku.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
V občini Šenčur je letos 23 starostnikov,
ki so dopolnili devetdeset let starosti.
Tudi ti so ob jubileju deležni obiska,
čestitk in lepih želja, ki jim jih prinesejo župan Ciril Kozjek, predstavniki
krajevne skupnosti, Rdečega križa in

Ano Prestor in Ljubivoja Miloševiča so obiskali v kranjskem domu upokojencev.

Angelo Žun so obiskali v domu v Preddvoru.

upokojencev. V minulih treh mesecih
so obiskali kar deset devetdesetletnikov, večina jih še živi doma, nekateri
pa v okoliških domovih upokojencev.
Vsi so bili veseli obiska in počaščeni,
da se jih župan in predstavniki organizacij v njihovem kraju spomnijo ob
taki priložnosti. Visok jubilej so v času

od izidu Jurija dosegli: Martin Dolinar
iz Vogelj, Angela Žun iz Vogelj, Matevž
Kremžar z Luž, Franc Delovec iz Srednje
vasi, Franc Ahčin z Olševka, Rozalija
Štremfelj iz Šenčurja, Ana Buh iz Voklega, Frančiška Cankar iz Šenčurja ter
Ana Prestor in Ljubivoj Miloševič, oba
živita v Domu upokojencev Kranj.

Jubilantka Ana Buh

Praznoval je tudi Martin Dolinar.

Pri Matevžu Kremžarju na Lužah
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Rozalija Štremfelj živi v domu v Kamniku.

Pri Frančiški Cankar

Praznoval je tudi Franc Ahčin.

Franc Delovec, jubilant iz Srednje vasi

Novi

Renault
CLIO
Navdihnjen z življenjem.

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,3 l/100 km. Emisije CO2 109–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175–0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev:
0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2)
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Renault priporoča

Vaš trgovec
trgovecvvCerkljah
Ljubljani
Vaš
na Gorenjskem
AVTOHIŠA
IN NJENO
URADNO
IME
PREŠA
CERKLJE,
Slovenska
cesta 51,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Naslov
trgovca
v
eni
vrstici
T.: 04/281 57 00, www.rpresa.si

renault.si
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Občina Šenčur bo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017) začela postopek priprave
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2017 – uradno
prečiščeno besedilo, 4/2018, 25/2019). Z navedenim aktom se bodo določila tudi območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih in drugih
zemljišč.

OBJAVLJAMO JAVNI POZIV
za posredovanje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Šenčur
Občina Šenčur bo začela s spremembami in dopolnitvami občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu OPN), zato
poziva, da tako zainteresirana javnost kot tudi poslovni subjekti
podajo pobude za spremembo OPN.
Sam postopek priprave in sprejemanja OPN je predpisan z zakonom. Določene so naloge pripravljavca, izdelovalca ter nosilcev
urejanja prostora. Zainteresirana javnost oziroma občani imajo
pred začetkom postopka možnost podati svoje pobude, v sam postopek so vključeni pri javnih razgrnitvah in pri javnih obravnavah.
V skladu s 108. členom Zakona o urejanju prostora občina pred
sprejetjem odločitve o spremembi OPN pripravi izhodišča za pripravo OPN. Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. V ta namen občina pri oblikovanju izhodišč zagotovi
tudi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov
in pripomb, javnih posvetov ali delavnic in se posvetuje z nosilci
urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora.

Občina ne more zagotoviti, da bodo pobude vključene v spremembe in dopolnitve OPN, lahko pa zagotovi, da bodo vse
obravnavane, za kar pa morajo biti tudi ustrezno podane.
Za dajanje pobud je Občina Šenčur pripravila obrazec, ki je objavljen v občinskem glasilu Jurij, na spletni strani Občine Šenčur (www.sencur.si) oziroma se dobi na sedežu Občine Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, kjer lahko dobite tudi dodatne
potrebne informacije ter informacijo, ali je vaš predlog za spremembo namenske rabe sploh potreben.
Izpolnjene obrazce ter grafične priloge je treba posredovati na
sedež Občine Šenčur do vključno 11. 12. 2019.
Šenčur, dne 30. 9. 2019		
Župan Občine Šenčur
Ciril Kozjek l.r.
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Izpolni občina:

POBUDA ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠENČUR

številka pobude:
datum prejema:

Opozorilo: Vlagatelj mora obrazec izpolniti v celoti ter priložiti vse potrebne priloge. Vlogo lahko vlaga le lastnik zemljišča oziroma njegov
pooblaščenec z dokazilom.

1. PODATKI O VLAGATELJU POBUDE
Priimek in ime vlagatelja
Naslov
Telefon
E-pošta
Priimek in ime lastnika
zemljišča (če ni vlagatelj)

2. PODATKI O OBMOČJU POBUDE
Naselje
Katastrska občina

Parcelna številka

Lastnik

3. PODATKI O OBSTOJEČIH OBJEKTIH
Vrsta objekta

Kat. občina

Parcelna št.

Leto izgradnje

Dovoljenje za gradnjo

Vrsta objekta: Vpiše se šifra vrste objekta (za vsak posamičen obstoječi objekt) iz Uredbe o razvrščanju objektov (Ur. list RS št. 37/2018).
Dovoljenje za gradnjo: Vpiše se vrsta in številka dokumenta, na podlagi katerega je bil objekt grajen (gradbeno dovoljenje, priglasitev del,
lokacijska informacija).
Stran 1/4
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4. NAMEN IN RAZLOG POBUDE
Želim spremembo veljavnega občinskega prostorskega načrta (OPN):
1

sprememba osnovne namenske rabe prostora v območja stavbnih zemljišč

2

sprememba namenske rabe prostora v območja drugih zemljišč za območja mineralnih surovin

3

sprememba podrobnejše namenske rabe prostora na območju stavbnih zemljišč

4

sprememba ostalih osnovnih ali podrobnejših namenskih rab prostora

5

sprememba osnovne namenske rabe iz območij stavbnih zemljišč v območja kmetijskih, gozdnih, vodnih ali drugih zemljišč
(razen območij mineralnih surovin)

6

spremembe načina urejanja (iz OPPN v podrobne prostorske izvedbene pogoje OPN)

7

spremembe prostorskih izvedbenih pogojev

8

spremembe namenske rabe prostora, ki so potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih ali tehničnih napak v besedilu
ali grafičnem delu OPN

5. PODATKI O NAČRTOVANIH OBJEKTIH
Vrsta objekta

Kat. občina

Parcelna št.

Kratek opis načrtovanih objektov

Vrsta objekta: Vpiše se šifra vrste objekta (za vsak posamičen načrtovani objekt) iz Uredbe o razvrščanju objektov (Ur. list RS št. 37/2018).
Kratek opis: Vpiše se kratek opis načrtovanega objekta. Podrobnejši opis načrtovane gradnje se opiše v »Podrobnejši obrazložitvi
pobude« v naslednji točki

6. MOŽNOSTI PRIKLJUČEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
dostop na javno cesto

kanalizacija

vodovod

elektro omrežje

plinovod

telefon

optični kabel

kabelska TV

drugo:

Dodatna obrazložitev:

Vpiše se možnosti neposredne priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo. V kolikor priključitev neposredno iz parcele ni mogoča, se stanje
pojasni z dodatno obrazložitvijo.

7. PODROBNEJŠA OBRAZLOŽITEV POBUDE
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8. OBVEZNE PRILOGE
1. Načrt parcele, ki mora prikazovati najnovejše stanje parcelacije zemljišč in natančno označeno območje, na katerega se pobuda nanaša.
Za vse namene pobud.
2. Fotografije lokacije, ki najbolj jasno, nedvoumno in ažurno prikazujejo stanje v prostoru – najmanj tri fotografije iz različnih zornih kotov.
Za vse namene pobud.
3. V primeru, da gre za spremembo namenske rabe v območja stavbnih zemljišč, spremembo podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč ali
spremembe načina urejanja, je treba priložiti idejno zasnovo načrtovanih prostorskih ureditev (velja za namene pobude 1, 3 in 6 iz 4. točke), ki
je sestavljena iz:
a. besedilnega (opisnega) dela,
b. grafičnega dela – načrt v primernem merilu:
– za večji obseg spremembe nad 5.000 m2 v okvirnem merilu 1 : 500 ali 1 : 1000
– za manjši obseg v okvirnem merilu 1 : 200.
Iz idejne zasnove načrtovanih prostorskih ureditev je nedvoumno razvidna:
– namembnost objektov,
– predvidena lokacija obstoječih in načrtovanih objektov,
– velikost (tlorisni in vertikalni gabariti) objektov,
– razmiki med načrtovanimi objekti, odmiki od sosednjih parcel in od sosednjih objektov,
– lokacija vhoda oziroma vhodov v objekte,
– zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest v skladu z veljavnim odlokom OPN,
– velikost, lokacija in organizacija zunanjih manipulativnih površin ob objektu (utrjene oziroma tlakovane površine),
– velikost, lokacija in organizacija zelenih površin ob objektu,
– velikost funkcionalnega zemljišča objekta (gradbene parcele, parcele objekta),
– lokacija in način priključevanja na javno cesto,
– lokacija in način priključevanja na drugo obvezno gospodarsko javno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, elektrika),
– površina predlaganega območja spremembe namenske rabe.
Stran 3 /4
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4. Za pobude, ki se nanašajo na širitev ali selitev kmetije, je treba poleg prilog iz točke 1 do 3 priložiti tudi:
– mnenje kmetijske svetovalne službe (obrazec dobite na občini ali na kmetijski svetovalni službi)
– grafični prikaz zemljišč, s katerimi razpolagate oz. jih imate v najemu,
– če gre za selitev kmetije, je treba priložiti tudi lokacijo obstoječe kmetije.
5. Za pobude, pri katerih gre za obstoječ objekt:
– kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja za objekte, zgrajene po letu 1967
– z a objekte, zgrajene pred letom 1967, je treba predložiti dokazilo o obstoju objekta pred tem letom (aerofoto posnetek, ki ga dobite na Geodetski upravi, ali zemljiško knjižni izpisek, iz katerega je obstoj objekta pred letom 1967 razviden, ali kako drugo dokazilo, iz katerega nedvoumno izhaja obstoj objekta pred tem letom

Vse priloge je treba oddati v analogni (papirni) obliki. V kolikor pobudnik razpolaga s prilogami v digitalni obliki (fotografije, načrti, skenirani dokumenti ipd.), je zaželeno, da takšno gradivo odda tudi v digitalni obliki v ustreznem formatu (.PDF, .DWG, .JPG, .SHP, drugo).
Opozorilo: V primeru, da bo treba predložiti dodatne strokovne podlage in utemeljitve skladno z veljavnimi predpisi in zahtevami nosilcev urejanja
prostora, bo pobudnik dodatno pozvan k dopolnitvi.
V kolikor se pobuda za spremembo namenske rabe nanaša na več celih ali delov zemljiških parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
Na podlagi Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/19) znaša višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora:
– za spremembe osnovne namenske rabe prostora v območja stavbnih zemljišč ali v območja drugih zemljišč za območja mineralnih surovin: 300 evrov;
– za spremembe podrobnejše namenske rabe prostora na območjih stavbnih zemljišč: 200 evrov;
– za spremembo ostalih osnovnih ali podrobnejših namenskih rab prostora: 100 evrov.
Takse se ne plača:
– za spremembe osnovne namenske rabe iz območij stavbnih zemljišč v območja kmetijskih, gozdnih, vodnih ali drugih zemljišč (razen območij
mineralnih surovin);
– za spremembe namenske rabe prostora, ki so potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih ali tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN.
Za ostale pobude, ki jih ne opredeljuje Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem
prostorskem načrtu Občine Šenčur, je treba v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ob vložitvi vloge plačati upravno takso po tarifni številki 1 v znesku: 4,50 EUR.
Takso lahko plačate na naslednji način:
– z gotovino na Občini Šenčur ali
– s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN: 01317-5170309105, referenca:SI11 76171-7111002.
V primeru plačila s položnico ali elektronsko je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu.
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog,
neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje pristojnemu davčnemu organu v
izvršitev. Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.
Izjavljam, da občini podajam izrecno privolitev za obdelavo imena, priimka in drugih osebnih podatkov za javno objavo ali posredovanje osebnih
podatkov v gradivih in prilogah k spremembam in dopolnitvam OPN. (obvezno označiti)
DA		

NE

Izjavljam, da sem sočasno s pobudo oddal označene priloge in s podpisom potrjujem, da so navedeni podatki ažurni in resnični. Seznanjen sem,
da bo pobuda obravnavana pri pripravi prostorskega akta in da bom o stališčih in sprejemu prostorskega akta seznanjen na način, kot ga določa
veljavna prostorska zakonodaja. Seznanjen sem, da v kolikor je pobuda ocenjena kot primerna za nadaljnjo obravnavo, še ne pomeni, da bo v
postopku priprave in sprejemanja prostorskega akta pobuda za spremembo namenske rabe tudi upoštevana.

Kraj in datum:		
_________________________________________
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Jubilej Folklornega društva Šenčur
Mi jo imamo, in to že deset let. Pod tem skrivnostnim naslovom
bo potekala jutrišnja prireditev ob desetletnici Folklornega društva Šenčur. Organizacijski odbor prireditve s predsednico Ireno
Kajzer na čelu vas vabi jutri, 5. oktobra, ob 20. uri v dvorano Doma
krajanov Šenčur. Obeta se prijeten večer s folklornimi nastopi. V
Šenčurju so zelo ponosni na svojo folkloro. Nima je namreč vsak,
oni jo imajo!

Tudi septembrska razstava v Muzeju Občine Šenčur je bila odlično
obiskana. / Foto: Franci Brezar

www.pogrebnik.si

Skozi oči umetnikov

Gradbena mehanizacija
Vilko Konc, s. p.

V Muzeju Občine Šenčur je bila v
septembru na ogled razstava z naslovom
Kulturna dediščina občine Šenčur
v očeh umetnikov, oktobra pa sledi
tradicionalna razstava keramičnih
umetniških izdelkov, nastalih na
simpoziju V-oglje.

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

SAMO LESJAK

Anton Magdič s.p.

4208 Šenčur
Delavska 18
tel.: 251-52-00
privat: 250-64-74

DISKONTNA PRODAJA SADJA IN ZELENJAVE, d. o. o. Šenčur
SLO - 4208 Šenčur, Kranjska c. 1, tel.: 04/25 11 259
faks: 04/25 15 541, GSM: 041/ 331 881

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Kulturno društvo Hiša čez cesto vseskozi skrbi za ohranjanje
kulturne dediščine. Sredi maja so organizirali že peto celodnevno slikarsko srečanje, ki se ga je udeležilo 26 umetnikov: ustvarjalci Društva likovnikov Cerklje, ki letos praznuje
20-letnico delovanja, ustvarjalci KUD Kliničnega centra in
medicinske fakultete dr. Lojza Kraigherja ter slikarska sekcija pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale.
Tokratna tema je bila krajina in kulturna dediščina občine
Šenčur. Motive so ustvarjalci poiskali v različnih krajih občine pa tudi v sami Hiši čez cesto, kjer so se zbrali. Srečanje
je sovpadlo s tednom ljubiteljske kulture, tako da so z županom Cirilom Kozjekom posadili trto. Ustvarjanje umetnikov
pa krepi medgeneracijsko povezovanje – tako se je na primer
letošnjega srečanja udeležila tudi osmošolka Eva Markun
in se uspešno spopadla z ustvarjalnim izzivom. Umetniki
so svoja dela na ogled postavili v Muzeju Šenčur. Odprtja
razstave se je udeležilo več kot sto obiskovalcev, zbrane pa
sta nagovorila podžupan Aleš Perič Močnik in Dragica Markun, predsednica KD Hiša čez cesto, ki se je iskreno zahvalila
vsem udeležencem srečanja, obiskovalcem razstave ter občini za podporo.
Oktobra bo v Muzeju na ogled tradicionalna razstava keramičnih umetniških izdelkov, nastalih na mednarodnem
poletnem simpoziju V-oglje, ki sta ga poleti že štirinajstič
pripravila Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan. V Ateljeju
keramike in lončarstva je ustvarjalo sedem edinstvenih in
svetovno priznanih umetnikov, ki so s svojim specifičnim
izrazom obogatili slovensko področje umetniške keramike.
Greg Daly iz Avstralije, Wan Liya in Chen Huiping iz Kitajske,
Robert Lawarre in Cat Train iz Združenih držav Amerike in
gostitelja so ustvarili vsak po štiri izdelke, ki odsevajo njihovo značilno umetniško ustvarjanje, od 7. oktobra pa bodo na
ogled tudi v prostorih šenčurskega Muzeja.

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV
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Z olimpijade z medaljo in novimi prijatelji
Nekdanji dijak mednarodne mature na Gimnaziji Kranj Aleš Globočnik
je na 51. kemijski olimpijadi poleti v Parizu osvojil bronasto medaljo.
MATEJA RANT
Na mednarodni kemijski olimpijadi konec julija v Parizu se je
v hudi konkurenci 309 dijakov iz osemdesetih držav pomeril
tudi Aleš Globočnik iz Šenčurja, nekdanji dijak kranjske gimnazije, zdaj študent fakultete za matematiko in fiziko. Aleš
Globočnik se sicer lahko pohvali že s srebrno medaljo z naravoslovne olimpijade na Danskem pred dvema letoma, poleg
kemijske pa se je letos udeležil še fizikalne olimpijade.

PRIPRAVE SO SE ZAČELE JANUARJA
Prvi izbirni test za kemijsko olimpijado je opravljal že januarja. Skozi to "sito" je na državni ravni uspelo priti tridesetim
dijakom iz vse Slovenije, po drugem izboru jih je ostalo dvanajst, izmed katerih so nato izbrali štiri najboljše, ki so se uvrstili v slovensko ekipo za olimpijado. Za pomoč pri pripravah
na vse te preizkuse je zaprosil študenta kemije in nekdanjega
dijaka Gimnazije Škofja Loka Martina Rihtaršiča, ki ima tudi
osebne izkušnje s kemijskih olimpijad, saj se jih je kot dijak

Aleš Globočnik / Foto: Primož Pičulin

Skupaj s Tevžem Lotričem, prav tako s kranjske
gimnazije, in Klemenom Bogatajem s škofjeloške
gimnazije se je udeležil tudi 50. mednarodne
fizikalne olimpijade v Tel Avivu. Pohvali se lahko
še s srebrno medaljo z naravoslovne olimpijade
na Danskem pred dvema letoma.

eksperimentalnem delu. "V primerjavi z drugimi dijaki sem
bil že zaradi tega na boljšem," je priznal. Kljub temu pa je bilo
po njegovih besedah srednješolsko znanje kemije le osnova,
na kateri sta z Martinom Rihtaršičem začela graditi, saj snov,
ki jo obravnavajo za olimpijado, zajema tudi znanje na ravni
prvega letnika fakultete.

udeležil kar trikrat. "Naloge na izbirnih preizkusih so namreč
iz leta v leto zelo podobne, zato smo vedeli, kaj delamo," je
razložil Aleš Globočnik. Mesec dni pred olimpijado sta se z
Martinom Rihtaršičem začela še intenzivneje pripravljati, saj
sta se dobivala vsaj enkrat na teden po pet ur. "S svojimi izkušnjami mi je bil v veliko pomoč," je hvaležen Globočnik, ki
svoj uspeh na olimpijadi pripisuje še načinu dela v programu
mednarodna matura, kjer je bil pri kemiji velik poudarek na

Olimpijada mu je ostala v zelo lepem spominu ne le zaradi
medalje, ki si jo je prislužil, ampak ker je tako dobil priložnost
tudi za spoznavanje Pariza in pridobivanje novih prijateljev.
"V Parizu smo bili osem dni, do tega sta bila dva dneva namenjena tekmovalnemu delu, ostale dni pa smo imeli veliko
priložnosti za druženje. Bila je nepozabna izkušnja," je poudaril Aleš Globočnik, ki pravi, da je samo v teh osmih dneh na
družabnem omrežju Facebook dodal trideset novih prijateljev
z vsega sveta. "Največ smo se družili s člani ekip Južne Koreje,
Irske in Južne Afrike. Sploh Korejci so bili nadvse prijazni."
Skupaj s Tevžem Lotričem, prav tako s kranjske gimnazije, in Klemenom Bogatajem s škofjeloške gimnazije pa se je
udeležil še 50. mednarodne fizikalne olimpijade v Tel Avivu.
"Na fizikalno olimpijado sem se uvrstil bolj po naključju, saj
se nisem učil toliko kot za kemijsko tekmovanje. Državnega
tekmovanja iz fizike se namreč niti nisem nameraval udeležiti, ker se je prekrivalo s pripravami za kemijsko," svojo
uvrstitev pripisuje bolj sreči kot resnemu učenju. A čeprav
je na kemijski olimpijadi na podlagi vsega vloženega truda dosegel boljši rezultat kot na fizikalni, pa mu je fizika
vseeno bližja, ker se mu zdi bolj eksaktna veda kot kemija.
"Poleg tega pa zahteva manj učenja na pamet, pri kemiji je
tega veliko več," se posmeje prihodnji študent fizike, ki mu
v prostem času nikoli ni odveč priskočiti na pomoč pri delu
na domači kmetiji.

BimLine
računovodska hiša
Boljši servis. Boljše storitve.
Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

Tel.: 041 355 899 www.bim-line.si

SPOZNAL NOVE PRIJATELJE
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Posebno darilo
gospodu župniku za god
Olševčani so župniku Urbanu Kokalju
podarili okrasni kozolec.
TINE LOGAR
Kozolci so nedvomno eden od prepoznavnih elementov slovenskega podeželja in s tem pomemben del slovenske etnološke dediščine. Čeprav so prisotni tudi drugje v Evropi, pa
se v slovenskem prostoru tudi pri kozolcih pokaže izjemna
raznolikost v oblikah, kar jim daje poseben čar. V preteklosti je bila njihova glavna funkcija sušenje in shranjevanje
pridelkov na kmetiji, v sodobnem času pa se namembnost
spreminja. Marsikateri kozolec je tako zaradi nevzdrževanja
in drugih interesov žal obsojen na propad.
V lanskem letu je bila na pobudo KS Olševek vas polepšana s
tremi okrasnimi kozolci, ki domačine in vse ostale obiskovalce ob glavnih poteh pozdravijo ob vstopu v vas. Kozolce s
križem na strehi, pozdravom dobrodošlice in okrasnim cvetjem je lani blagoslovil šenčurski župnik Urban Kokalj, ki je
malo v šali povedal, da se mu tovrstni kozolci zdijo nadvse
simpatični in da bi tudi sam želel imeti svojega na župnijskem vrtu v Šenčurju.
Beseda je dala besedo in Olševčani niso pozabili na izraženo
župnikovo željo. Dogovorili so se, da mu letos za njegov god
pripravijo posebno presenečenje ter mu v Šenčur pripeljejo
okrasni kozolec – enak, kot jih imajo v domači vasi. Domači
mojstri so se lotili dela in 12. maja, čeprav sicer resda nekoliko pred uradnim godom, saj je bil g. župnik za god zadržan,
je bil kozolec pripravljen za izročitev. V spremstvu domačih
gasilcev, konjske vprege, ki je popeljala veselo druščino na
zapravljivčku, in zvokih harmonike je kozolec s traktorjem
starodobnikom prispel v Šenčur. Kozolec so namestili na prej
pripravljeno mesto v župnijskem vrtu. Po uvodnem govoru
predstavnice KS Olševek so člani glasbenega društva sv. Mihael poskrbeli za lep kulturni program, gospod župnik pa je
novo pridobitev blagoslovil, da bo z božjo pomočjo dolgo krasila župnijski vrt. Po uradnem delu se je godovnik zahvalil za
izvirno darilo, nato pa je poskrbel za pogostitev vseh, ki so se
zbrali pri blagoslovu. Dopoldne se je hitro prevesilo v popoldne, saj je bilo ob dobri družbi in zvokih harmonik mladih
harmonikarjev kar težko zapustiti župnijsko dvorišče.
Izvirno darilo je bilo za gospoda župnika prijetno presenečenje,
hkrati pa prispevek k ohranjanju naše dediščine, na način, da
bodo kozolci tudi v prihodnosti ostali v našem okolju. Če k temu
dodamo še povezovalno noto, ki je zaradi organizacije, priprave
in izvedbe dogodka ponovno združila ljudi različnih interesov
in starosti, je bil ves trud sodelujočih bogato poplačan.
"Hvala vsem Olševčanom, ki ste moje navdušenje nad kozolci na Olševku vzeli zares in mi ob godovnem prazniku
pripravili presenečenje. Nov kozolec zares lepo krasi naš župnijski vrt, svoj namen pa je v simbolnem pomenu dosegel
že v sami ideji za ohranjanje naše slovenske tradicije in našega medsebojnega povezovanja," pa se je za darilo zahvalil
župnik Urban Kokalj.

Olševčani so župniku Urbanu Kokalju podarili okrasni kozolec.

Delovni čas VRTNARIJE VOKLO
in CVETLIČARNE AMAYA ŠENČUR:
PON–PET: 8.–19. ure, SOB: 8. –13. ure
Vrtnarija Čebulj Tatjana Čebulj, s.p., Voklo 85a, 4208 Šenčur

Nudimo vam:
urejanje grobov,
rastline za zasaditev grobov
(mačehe, resa, trajnice …),
rezano cvetje,
aranžmaje.

Naročila za aranžmaje
sprejemamo na

041 731 050.
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Gibanje je življenje in življenje je gibanje
Medgeneracijsko sodelovanje šole, učencev in starejših v občini Šenčur preko
vseslovenske akcije Simbioza giba
OŠ ŠENČUR IN NJENI UČITELJI
Gibanje, telesna dejavnost, rekreacija in šport so pomembne
prvine kakovostnega življenjskega sloga vseh prebivalcev Slovenije. Gibanje v vseh življenjskih obdobjih pomembno vpliva
na naš življenjski slog. Vsaka generacija nosi neprecenljiva
znanja, ki pa v sodobnem hitrem načinu življenja lahko ostanejo skrita. Pomembno je povezovanje in združevanje vseh
generacij, da izmenjajo svoje izkušnje in energijo na najbolj
zdrav način, saj gibanje in zdrav način življenja gradita zdravo in samozavestno družbo.
Letos bo teden gibanja od 14. do 21. oktobra. V okviru OŠ Šenčur
bomo učitelji in učenci odprli šolska vrata tudi ostalim občanom, da se nam pridružijo pri urah športa, kjer se bomo družili
in povezovali z igro, različnimi vajami za dobro počutje, pohodom … V Šenčurju se nam boste lahko pridružili v sredo in četrtek, 15. in 16. oktobra, na podružničnih šolah v Voklem v torek,
15. oktobra, na Olševku v ponedeljek, 14. oktobra, ter v Trbojah v
ponedeljek, 14. oktobra. Lahko se boste pridružili pohodu, kostanjevemu pikniku ali pa uri športa v telovadnici. Lepo vabljeni.
Točni termini vadbe (ura) bodo znani naknadno in bodo objav
ljeni v prvi polovici oktobra na spletni strani občine in šole. Prav

tako bodo učenci prinesli domov obvestila. V mesecu februarju
pa bomo v okviru SIMBIOZE izvedli tudi brezplačne računalniške delavnice, ki bodo potekale na šoli za vse, ki želite usvojiti in
nadgraditi znanje za delo z računalniki in sodobno tehnologijo.
Kje in kdaj se prijavite za računalniške delavnice, bo objavljeno
v naslednji številki občinskega glasila Jurij. Lepo povabljeni, da
se nam pridružite.

Kulturna dediščina skozi oči umetnikov
UČENKE 9. D RAZREDA AJDA JARC, SAMANTA COLNARIČ,
EMA BAŠELJ, MENTORICI MAJA OKORN, DARJA VIŠNAR
V septembru smo na naši šoli začeli interesno dejavnost Podjetnost, katere mentorici sta Maja Okorn in Darja Višnar. To
šolsko leto bomo posvetili medgeneracijskemu sodelovanju in
kulturni dediščini lokalnega okolja v okviru šolskega projekta.
V ta namen smo si učenke devetega razreda ogledale likovno
razstavo v šenčurskem muzeju z naslovom Kulturna dediščina
občine Šenčur v očeh umetnikov, ki je trajala od 3. do 22. septembra letos. Najprej smo si ogledale likovna dela šestindvajsetih lokalnih umetnikov. Vsebine likovnih del so bile raznolike, saj so predstavljale tako pretekli čas, ko so bili umetniki
še v svojih mladih letih, kot sedanjost in tudi domišljijski svet.
Likovne tehnike, ki so prevladovale, so bile predvsem tekoči
risarski materiali, olje in akril na platnu. Najbolj nam je ostal
v spominu Jože Puklar, ki je svojo umetniško žilico našel v izvirnih karikaturah. Dragica Markun je izdelala čudovito ptico,
pri čemer je na zanimiv način združila pletarstvo in kiparstvo.
Marjan Smrekar je v rezbarski tehniki izdelal čudoviti umetnini z naslovom Harmonija in Lilija, Ivan Kropivnik pa je iz gline
izoblikoval čudovite jaslične figure. Med ustvarjalci je bila tudi
nadarjena učenka naše šole Eva Markun, ki je na svoji sliki na
izrazito ekspresiven način upodobila eno od šenčurskih sprehajalnih poti. Ogledale smo si tudi stalno umetniško zbirko
muzeja, ki je v zgornji etaži od leta 2007 in zajema čudovita

keramična dela Simpozija V-oglje. Vsako leto jo dopolnjujejo z
novimi izdelki, kot so keramični krožniki, sklede, vaze in različne skulpture, ki so prepojene s strastjo do umetnosti.
Razstava nas je prijetno presenetila, saj so bila dela raznolika
in izredno zanimiva. Predvsem lahko rečemo, da se nismo
zavedale, da je v naši lokalni skupnosti toliko ustvarjalnih
ljudi. V prihodnje bomo zagotovo obiskali še kakšno razstavo v naši občini ali celo sodelovali z muzejem in pripravili
umetniško razstavo del osnovnošolcev, saj lahko z gotovostjo
trdimo, da imamo na naši šoli kar nekaj izredno nadarjenih
učenk in učencev. Saj veste, jabolko ne pade daleč od drevesa.
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Obisk na Finskem v okviru Erasmusa
DARJA VIŠNAR, KOORDINATORICA PROJEKTA ERASMUS+
Ob koncu šolskega leta se je zaključilo prvo projektno leto projekta Erasmus+ z naslovom Senses, Thinking and Education
on Action for Mankind, ki ga koordinira Osnovna šola Šenčur.
Maja je na Finskem potekalo tretje projektno srečanje, ki smo
se ga udeležile tri učiteljice in ravnateljica Majda Vehovec.
Finska v zadnjih letih slovi kot država z enim izmed najuspešnejših in najučinkovitejših izobraževalnih sistemov na svetu, kjer učenci navdušeno in neobremenjeno hodijo v šolo,
dosegajo odlične rezultate v svetovnem merilu, ob majhni
količini ali celo brez domače naloge, učiteljski poklic pa je
spoštovan. S takšnimi informacijami smo se članice naše
ekipe odpravile na Finsko, da bi se o tem prepričale.
Naša finska partnerska šola Vasaramäen koulu je v mestu Turku na jugozahodni obali Finske ob reki Auri, do 19.
stoletja je bilo glavno mesto Finske, danes pa je pomembno poslovno, univerzitetno in kulturno središče. Naš obisk
je temeljil predvsem na primerjavi izobraževalnih sistemov
projektnih partneric Slovenije, Turčije, Romunije, Poljske in
Finske ter spoznati različne aktivnosti na prostem v povezavi z izobraževalnim pristopom STEAM. Po slovesnem odprtju
smo projektno srečanje nadaljevali z ogledom šole in prisostvovali pouku. Z navdušenjem smo opazovali učne metode,
šolsko opremo, učbenike, IKT-tehnologijo, šolske prostore in
pristne, spoštljive medsebojne odnose med učenci in učitelji. Nato smo bili povabljeni na kosilo v šolsko jedilnico, kjer
smo izvedeli, da imajo vsi učenci brezplačno prehrano v šoli.
Ogledali smo si aktivnosti v naravi in obiskali še samopostrežno knjižnico in bližnji vrtec. V naslednjih dneh so nam
prikazali potek različnih dejavnosti na prostem. Opazili smo
izredno motiviranost in ustvarjalnost učencev, ki se zgledno
držijo pravil, učitelj pa so pri tem zgolj opazovalci in dajejo
učencem povratno informacijo o opravljeni dejavnosti. Navdušila nas je samostojnost in iznajdljivost učencev; takšno
bi si včasih želeli tudi pri naših. Finski učenci in učitelji so
za nas pripravili tudi aktivnosti STEAM z uporabo IKT-tehnologije na bližnji plaži, kjer nas je s sončnim vremenom in 27
stopinjami Celzija pozdravilo pravo finsko poletje, nenavaden, a prijeten pojav za to obdobje.
Tako smo se članice naše ekipe s svežimi informacijami o
finskem šolstvu in polne prijetnih vtisov vrnile v domovino.
Strinjamo se, da je finski izobraževalni sistem res odličen, saj
učence navaja k samostojnosti, ustvarjalnosti in kritičnemu
mišljenju, seveda z domačo nalogo, učencem omogoča veliko
aktivnega odmora, brezplačne šolske potrebščine in prehrano. Šole so odlično opremljene, učitelji pa cenjeni in imajo pri
svojem delu veliko svobode, saj se njihovemu pedagoškemu
delu popolnoma zaupa. Menimo pa tudi, da je tudi slovenski
izobraževalni sistem dober, ki pa ga lahko vedno izboljšamo,
pri čemer si za navdih lahko vzamemo prav našo projektno
partnerico v Erasmus+ Finsko.

Vsak nasmeh je lahko zdrav nasmeh

Hu ar
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Tretje projektno
srečanje na Finskem
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Pripravljeni na nove boje
Košarkarski klub GGD Šenčur pred
jesensko sezono s pomlajenimi ekipami
in novim vodstvom
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Novi predsednik Košarkarskega kluba GGD Šenčur je postal
nekdanji košarkar, zdaj pa znan poslovnež Miha Kravanja,
podpredsednik je Roman Horvat. Septembra so potekale predstavitve košarke po šolah. Poleg domače osnovne šole s podružnicami se predstavljajo tudi v Vodicah in Preddvoru. "Želimo
privabiti otroke od 1. do 5. razreda, da napolnimo selekcije
od U11 naprej," pojasni podpredsednik kluba Roman Horvat.
Marko Roner je postal novi trener mlajših selekcij, novi vodja
mladinskega pogona pa Miljan Pavković. Z mlajšimi selekcijami (U13, U17 in U19) nastopajo v prvi slovenski logi, z U11 v
turnirskem sistemu, z U15 pa v drugi slovenski ligi.

OKREPILI EKIPE
"Naš cilj je povečati število otrok, saj imamo odlične pogoje
za trening, žal pa zgolj zaradi ene same šole nimamo zadostnega števila otrok. Prav zato novačimo tudi v šolah soseščini. Veseli pa smo, da je vsako leto več vpisa pri deklicah,
naša želja je, da bi imeli v ligi eno ekipo deklic," razmišlja
podpredsednik. Mladinske in kadetske vrste so okrepili tudi z
nekaj igralci iz tujine: pridružil se jim je Vojin Ivković, ki je bil
reprezentant U16 v Srbiji, mladinsko ekipo je ojačal Srđan Tesić, 16-letni kadet Sreten Radonjić pa utegne biti v prihodnje
zanimiv celo za slovensko reprezentanco.
KOLEDARČEK TEKEM KK GGD ŠENČUR
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Roman Horvat

VIŠJI CILJI KOT LANI
Pri članih ostaja trener Konstantin Subotič, novi pomočnik je
Miljan Pavković, ekipo so pomladili s šestimi novimi igralci.
Iz Petrol Olimpije prihaja Bubič, iz Sutjeske Brkić, novi so tudi
Rogelja, Rojc, Jurček in Rotar. Kapetan ostaja Smiljan Pavič.
Člani tekmujejo v prvi slovenski ligi in mednarodni ligi za
pokal Alpe Adria. V slednji so še Hrvatje, Avstrijci, Madžari,

Po dolgoletnem predsednikovanju Janka Sekneta
je na čelo edinega gorenjskega prvoligaša vstopil
star košarkarski znanec, 47-letni Miha Kravanja,
zdaj dejaven v menedžerskih vodah, v preteklosti
pa aktiven košarkar, večinoma pri kranjskem
Triglavu, leto in pol tudi pri Smelt Olimpiji. Po
končanem aktivnem igranju je bil pomočnik
trenerja pri Predragu Miloviču in Lojzetu
Milosavljeviču, novega predsednika predstavljajo
na spletni strani KK GGD Šenčur.
Slovaki, Čehi in Poljaki. Prva tekma bo v Šenčurju 8. oktobra
ob 19. uri proti madžarskemu Körmentu, napoveduje Roman
Horvat. Ligo začenjajo že jutri, 5. oktobra, ko gostujejo pri
domžalskem Heliosu, v domači dvorani pa se bodo 19. oktobra
ob 19. uri pomerili s Šentjurjem.
"Cilji so višji kot lani, želimo se uvrstiti med prvih pet v ligi
za prvaka, ko se pridruži še Olimpija," pravi Roman Horvat.
V pokalnem tekmovanju, ki se začenja 15. oktobra, pa je cilj
uvrstiti se med osmerico.
Pred začetkom sezone so imeli šenčurski košarkarji več prijateljskih tekem. Na turnirju v Padovi, kjer so sodelovale tri
prvoligaške ekipe iz Italije, so bili v zelo izenačenih tekmah
tretji, zmagala je ekipa Trsta. Na turnirju v hrvaškem Zaboku
so dosegli prvo mesto med dvema prvoligašema iz Hrvaške
in enim iz Slovenije. zadnja pripravljalna tekma pa je bila
minulo soboto proti češki ekipi Nymburg.
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Nogometaši
dobro začeli
Na umetni travi pod
»balonom« še boljši pogoji
za trening
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
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V športni dvorani v Šenčurju od oktobra
naprej dvakrat na teden poteka vadba za
ženske, in sicer ob ponedeljkih in sredah
ob 20. uri. Vadbo organizira Ajda Strnad.
Vaditeljica pojasnjuje, da gre za raznoliko
vadbo, namenjeno ženskam, ki okrepi mišično maso, poveča gibljivost in je namenjena večji vzdržljivosti. "Pri vadbi se želim čim bolj posvetiti vsaki posameznici,
ki naj vadbo izvaja po svojih zmogljivostih
in v lastnem ritmu. Želim namreč doseči,
da bi bila vadba prijetna, da bi jo ženske
rade obiskovale in bi tako učinkovala na
dolgi rok. Želim, da se ustvari dobra energija in da naša srečanja poleg koristi, ki
jih prinaša gibanje, pomenijo tudi prijetno
druženje, dvakrat na teden svetlo zvezdico v vsakdanjiku udeleženk," k vadbi vabi
Ajda Strnad, ki poudarja velik pomen gibanja za zdravje.

POPUST 15
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Dvakrat na teden
vadba za ženske

V klubu so zadovoljni, da se zanimanje za nogomet iz leta v leto povečuje,
kar dokazuje tudi število novih vpisov
v nogometno šolo. Pred kratkim so v
"balonu" menjali tudi podlago z umetno
travo, kar nogometašem daje še boljše
pogoje za vadbo. Klub se je pred novo
tekmovalno sezono povezal tudi z okoliškimi klubi. Tako ima NK Šenčur skupno ekipo U13 s sosednjim Velesovim,
kadetska B ekipa pa je združena s sosedi
iz Britofa in nastopa v Gorenjski ligi pod
imenom Šenčur - Britof.

v vrhu lige, ki pa je zaradi združitve klubov iz centra in zahoda izredno izenačena. Osnovni cilj ekipe je, da sezono končamo med prvimi petimi, šestimi ekipami;
če se bo ponudila priložnost za kaj več, pa
jo bomo zagotovo poizkušali izkoristiti," je
dejal športni direktor nogometnega kluba Luka Pintar. Dobro so v sezono krenili tudi mladinci in kadeti, ki nastopajo v
drugi slovenski (SML/SKL) ligi. Po odigranih sedmih krogih zasedajo četrto mesto
na skupni lestvici. Tudi obe ekipi starejših
dečkov sta v vrhu lestvice v Gorenjski ligi.

n

n

Nogometaši Tinex Šenčurja so začeli novo sezono v tretji slovenski nogometni ligi. Po prvih šestih krogih člani
zasedajo visoko drugo mesto s trinajstimi osvojenimi točkami. Enako število
točk ima tudi vodilno Grosuplje. Ekipa,
ki jo vodi Almir Krcič, je pred novo sezono doživela nekaj sprememb. V Šenčur je prišel izkušeni Dejan Burgar, na
branilskih mestih je ekipa okrepljena
z Jernejem Gvardijančičom, Tinetom
Tramtetom in Miho Kačarjem. Ekipi se
je priključilo tudi pet igralcev naše mladinske šole. Nekateri so že dobili nekaj
minut v prvenstvu. Minuli konec tedna
je tekmo v Žireh odločil Gal Ribnikar,
ki je še lani nastopal za mladinsko ekipo. Okostje ekipe iz lanske sezone pa je
ostalo nespremenjeno.
"Ekipo smo na nekaterih pozicijah okrepili, saj smo imeli lani kar nekaj težav.
Začetek sezone je za nas uspešen, saj smo

a
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S kolesi obšli večino
šenčurskih vasi
Kolesarsko društvo Šenčur je
v sodelovanju z Občino Šenčur
sredi septembra organiziralo
17. Kolesarski dan.
MAŠA LIKOSAR
Predsednik društva Gašper Pilar je pojasnil, da je prireditev, ki
je rekreativne narave in namenjena vsem starostnim generacijam, ponovno zaživela po dveh letih. Trasa je merila 21 kilometrov in je obšla večino vasi šenčurske občine. Kolesarje, bilo jih je
okoli sto dvajset, je pot vodila izpred Športnega parka v Šenčurju
skozi vasi Hotemaže, Olševek, Luže in Srednjo vas ter po vzporednih ulicah skozi Šenčur preko brniške ceste proti Vogljam,
Voklu in nazaj do izhodiščne točke. Po uspešnem prihodu na
cilj je vse udeležence pričakala kolesarska malica – makaroni z
omako. Letošnja novost je bil pester program za otroke z raznimi delavnicami in napihljivim gradom, prenos aktualne kolesarske dirke po Španiji in navijanje za Primoža Rogljiča.

Kolesarskega dneva v občini Šenčur se je udeležilo sto dvajset
kolesarjev. / Foto: Franci Brezar
Na kolo sta se podala tudi šenčurski župan Ciril Kozjek ter
podžupan Aleš Perič Močnik. Oba sta dejala, da proga ni bila
zahtevna, kar dokazuje tudi to, da so jo brez težav prekolesarili otroci. "Šenčur je kolesarsko zelo razvita občina. Tega ne
potrjujejo le številni kolesarji, ki dnevno prečkajo naše vasi,
temveč tudi investicije, ki jih vlagamo v izgradnjo kolesarskih stez in s tem zagotavljamo večjo varnost ljubiteljev kolesarjenja," je dejal župan.

Nabirajo nove izkušnje

Dvojec Fredi Vodušek in Ciril Kozjek na
evropskem prvenstvu veteranov v namiznem
tenisu / Foto: osebni arhiv
MAŠA LIKOSAR
Od 30. junija do 6. julija je v madžarski
prestolnici potekalo evropsko prvenstvo
za veterane v namiznem tenisu. Udeležilo se ga je 3400 udeležencev iz 42 držav,
med njimi 44 slovenskih tekmovalcev.

Slovenske barve sta zastopala tudi člana sekcije namiznega tenisa Športnega
društva Šenčur Dragica Lapanja in Ciril
Kozjek, šenčurski župan. Kozjek se je v
dvojici s Fredijem Voduškom v kategoriji nad 65 let uvrstil med 32 najboljših,
Lapanja pa je v dvojici z Jasno Šebjanič
Pupis v kategoriji nad 60 let zasedla drugo mesto. Slovenski predstavniki so bili
enotni v mnenju, da rezultati niso tako
pomembni, kot je pomembno nabiranje
izkušenj in izmenjava mnenj z ostalimi
igralci, ne nazadanje pa tudi medsebojno druženje, ki igralce motivira za nadaljnje igranje namiznega tenisa.
Šenčurska sekcija namiznega tenisa v
tem času začenja novo sezono. Sedemčlanska šenčurska namiznoteniška ekipa bo tekmovala v Gorenjski članski ligi,
ki se začne 7. oktobra, štiri dni kasneje,
11. oktobra, pa se bo začela še Gorenjska
veteranska liga. Za namizni tenis velik
interes kažejo tudi osnovnošolci. Predsednik sekcije Drago Prdan je pojasnil,
da se jim vsako leto ob začetku sezone
pridruži okoli petnajst mladih igralcev,
ki se na treningih v šenčurskem Športnem parku najprej seznanijo s tehniko
in pravili namiznega tenisa.

Tretje mesto za
plavalce
V petek, 13. septembra, je v Ljubljani po
tekalo državno tekmovanje v plavanju za
osnovne šole. Ekipa Osnovne šole Šenčur
je v štafeti osvojila odlično tretje mesto.
Šolsko štafeto so sestavljali: Luka Egart, 9.
b, Ela Sajevic, 9. c, Kaja Ropret, 9. d, in Lov
ro Klenovšek, 9. b. Čestitamo!

Tretje mesto za plavalce iz OŠ Šenčur
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Pohvalili so pražen
krompir

Gasilci PGD Voglje so ob stodvajsetletnici delovanja društva prevzeli novo gasilsko vozilo.
/ Foto: Gregor Baškovč

Zgodba o nesebičnosti
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Voglje letos beleži sto
dvajset let delovanja. Jubilej so okronali s proslavo ter
slavnostnim prevzemom novega gasilskega vozila.

Najnovejše vozilo GVV-1, ki je za vogljansko društvo že peto po vrsti, ima na razpolago en kubični meter vode, visokotlačno črpalko z agregatom, sesalnik
vode in štiridelno lestev. "Vozilo omogoča hitro in učinkovito posredovanje,
z njim pa bo stopnja požarne varnosti
v naši vasi še na višjem nivoju," je dejal
predsednik PGD Voglje Aljaž Praprotnik.
Novo vozilo je stalo več kot 120 tisoč
evrov, od tega je 69 tisoč evrov prispevala Občina Šenčur, preostala sredstva so
zbrali sami.
Ključe novega vozila so poveljniku PGD
Voglje Luki Nastranu predali botri – šenčurski župan Ciril Kozjek, Slavko Štempihar in Gašper Srebernjak; Nastran pa
jih je izročil skrbniku Luki Zupancu. "Sto
dvajset let trajajoča zgodba o razvoju pro-

stovoljnega gasilskega društva v Vogljah
ni toliko zgodba o naraščanju števila
članov, pridobivanju nove gasilske opreme ter gradnji novega objekta, temveč je
predvsem zgodba o izjemni nesebičnosti
in pomoči sočloveku," je dejal Kozjek.
Predsednik Gasilske zveze Kokra Franc
Draksler je podelil priznanja. Priznanje tretje stopnje so prejeli Benjamin
Dolinar, Miha Molj in Luka Zupanec,
druge stopnje Miha Srebernjak in Luka
Nastran ter prve stopnje Jure Murnik.
Podpredsednik Gasilske zveze Slovenije
Jože Derlink je PGD Voglje ob 120-letnici
podelil plaketo.

Uspešni na gasilskem
tekmovanju
Gasilska zveza Kokra, v kateri so vključena tudi gasilska društva iz občine Šenčur,
se je minulo soboto udeležila gasilskega
tekmovanja v Križah. Sodelovale so še gasilske zveze Tržič, Cerklje in Naklo. Ekipe
pionirjev in mladincev iz Trboj ter članic
A in članic B iz Prebačevega - Hrastij se
lahko pohvalijo z zmago, a tudi drugi niso
bili od muh. Članice B iz Trboj so dosegle
tretje mesto, starejši gasilci iz Šenčlurja
drugo, z Visokega - Milj pa tretje mesto,
tretje so bile tudi starejše gasilke iz Šenčurja. Že kmalu v oktobru bo tudi regijsko
tekmovanje.

RETRA, d.o.o.,PRAPROTNA POLICA 34, CERKLJE

MAŠA LIKOSAR

V začetku septembra je Turistično društvo
(TD) Šenčur s svojo ekipo pražilcev krompirja sodelovalo na 19. festivalu praženega krompirja v Postojni. Sodelovalo je
okoli petdeset ekip iz Slovenije in tujine,
in čeprav srečanje ni bilo tekmovalnega
značaja, so v TD po besedah predsednice
Damjane Pečnik zadovoljni, ker so jih okuševalci krompirja hvalili, da pražijo najboljšega. Sicer pa so priložnost ob dobro
obiskanem festivalu izkoristili za promocijo Šenčurja. Obiskovalcem so ponudili še
eno njihovo značilno jed, budl, seznanili
pa so jih tudi z vsem, kar lahko v Šenčurju
vidijo in doživijo.

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
www.geodetske-storitve.com

PRODAJA ORIGINALNIH IN ORIGINALOM ENAKOVREDNIH
REZERVNIH DELOV ZA VSE TIPE TRAKTORJEV.
DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 17. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 064 191 422, E-pošta: info@agrotehnika.si
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www.gorenjskiglas.si

V knjigi vam razkrivamo
koristne nasvete in
postopke za domačo
pripravo mlečnih
izdelkov. Od najbolj
preprostih, kot so
kislo mleko, jogurt,
kefir do zahtevnejših
mehkih sirov v slanici,
mocarele, sira za žar
in drugih izdelkov iz
smetane.
V knjigi je poleg cele
palete navodil za
izdelavo tudi več kot
40 slastnih receptov
za jedi, za katere so
poleg drugih sestavin
uporabljeni tudi
mlečni izdelki.

168 strani,17 x 23,5 cm, brošura
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

18
EUR

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Čas, v katerem
novorojenček
postane živahen
otrok, je poln
presenečenj,
prvih preizkušenj
in navdušenja.
Vse te trenutke
lahko ohranimo
tako, da jih
zapišemo v
album, ki bo
trajen spomin na
začetek življenja.

Trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

14,99
EUR

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Nagrade:
3-krat darilni bon trgovine Baldrijan Kranj
v vrednosti 20 evrov
Rešitve križanke (gesl o, ses tavl jeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križank e) poš ljite do petka,
18. oktobra 2019, na Gorenjs ki glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj. Rešitve lahk o odd ate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred pos lovn o stavbo na Nazorjevi
ulici 1.
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Darovali so kri
Že druga letošnja terenska krvodajalska akcija v Šenčurju je lepo
uspela. Prva je bila februarja, na drugi pa je 30. septembra daroval kri 201 udeleženec, nam je povedal Vilko Štefe iz Krajevne
organizacije Rdečega križa Šenčur. Organizator terenske krvodajalske akcije je Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj,
ki letno organizira dvanajst tovrstnih krvodajalskih akcij, soorganizatorki pa sta bili krajevni organizaciji RK Šenčur in Visoko
- Milje. Marjan Potrata, sekretar območnega združenja, pove, da
se je septembrske terenske akcije v Šenčurju udeležilo 25 krvodajalcev več kot lani v tem času, kar je 14 odstotkov več, s čimer
so zelo zadovoljni.

Odpira se nov trgovski center
MAŠA LIKOSAR, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
V Šenčurju se ob regionalni cesti Kranj–Brnik odpira nov
Hoferjev trgovski center. Do sedaj je bila občanom na voljo le trgovina Mercator v središču kraja, ki po mnenju
nekaterih kupcev nima zadostne ponudbe, drugi so z
njo zadovoljni. Kaj o novem trgovskem ponudniku menijo krajani Šenčurja in okoliških vasi, je bil potreben?
Kakšna so pričakovanja, si bosta Mercator in Hofer konkurenčna?

Foto: Primož Pičulin

Vida Šušteršič, Šenčur:
Šenčur se širi, zato je postala trgovina Mercator,
kjer smo bili do sedaj prisiljeni kupovati,
premajhna. V Hoferju pričakujem večjo in boljšo
ponudbo. Ne moti me, da je na obrobju, v
centru niti ni primernega prostora in je že tako
prenaseljen.
Nuša Perme, Šenčur:
Prav je, da imamo več različnih konkurenčnih
ponudnikov. V Mercatorju sem običajno dobila
vse, kar sem v trenutku nujno potrebovala,
za večje nakupe pa sem se odpravila v Kranj.
Veseli me, da mi bo ta pot prihranjena, ker bo v
bližini Hofer.
Mojca Šubic, Srednja vas:
V šenčurskem Mercatorju zelo redko kupujem,
raje zaidem v bližji Mlinotest. Sicer pa največ
nakupov opravim ravno v Hoferju in zato sem se
morala do sedaj odpraviti v druge kraje. Nova
trgovina Hofer v Šenčurju bo zelo priročna in bo
obogatila kraj.
Mateja Bajt, Šenčur:
Hofer je bolj ugoden kot Mercator, poleg tega ima
dobre nemške izdelke, ki so boljši od slovenskih.
Lokacija mi zelo odgovarja, ker živim blizu in
bo le korak oddaljen. Šenčur do sedaj ni imel
trgovine, kjer bi lahko opravili večje nakupe.
Slavka Sušnik, Šenčur:
Nova trgovina je bila zelo potrebna, saj je
Mercator premalo založen. Sicer bi raje videla,
da bi odprli katero drugo trgovino, recimo
Lidl. Lokacija za starejše občane ni primerna,
saj je oddaljena in težje dostopna, ker prečka
regionalno cesto.

Pod okence pridem
Hiša čez cesto v nedeljo, 20. oktobra, ob 17. uri vabi na prireditev
Pod okence pridem v Kulturni dom na Visokem. Nastopili bodo:
Predice iz Kamnika, Folklora Šenčur, Trio z Joži, AFS Ozara Kranj Bodeče neže, citrar Tomaž Plahutnik in pevec Simon Eržen, Pušeljc iz
Savinjske doline, Trbojske ljudske pevke, skupini Pot in Bučenjski
ramplači, Mara in ljudske pevke iz Domžal, FS Podkuca Naklo in
Ljudski pevci Hiše čez cesto.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si
http://www.kzcerklje.si
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

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

V CVETLIČARNI VAM NUDIMO:
• LONČNICE
• ŠOPKE
• REZANO CVETJE
• POROČNE ARANŽMAJE
• ARANŽIRANJE

DOMAČA ŠPAJZA:

• ŽALNI PROGRAM

Suhe mesnine, siri, jogurti, različni pekovski izdelki

Resje (Calluna, Erica), krizanteme, ciklame …
za jesenske zasaditve v posode in na gredice.
Ne glede na letni čas
in vreme vam

NAFTO

in KURILNO OLJE
priskrbimo po vedno
ugodnih cenah.
Pokličite nas!

NOVO
VINOTOČ

Na voljo tudi kurilni
PELETI in DRVA

Široka ponudba domačih dobrot
v trgovini Šenčur in Voklo

toplotne
črpalke
toplotne
črpalke

20 LET
TEHNOLOGIJE,
OBLIKOVANJA IN
INOVACIJ
Toplotne črpalke iz alpha innotec –
izdelane v Nemčiji

O
NOV
0/19
od 1

alternativne
energije
alternativne
energije

alira LWDV

kompaktni inverter
hladivo prihodnosti R290

alira LWAV

kompaktni inverter
aktivno hlajenje serijsko

alira LWA

kompaktni inverter
aktivno hlajenje serijsko

tel.: 040 34 33 33

altera SWCV & WZSV

kompaktni inverter
vir podtalnica, geosonda ali kolektor
Toplotne črpalke zemlja-voda,
voda-voda za notranjo postavitev

www.ekoenergija.eu • www.ait-deutschland.eu
Vabljeni v nov poslovni in razstavni prostor: Cargo Partner-logistični center, na naslovu Zgornji Brnik 390, Aerodrom-Brnik

