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Velika pridobitev za gasilce
Nakup gasilskega vozila za re~evanje z vi~in predstavlja najvec'.jo investicijo v opremo gasilcev v Cerkljah.

V ~enc'.urju so pred dilemo, ali povec'.ati obstojec'.
gasilski dom v naselju ali najti alternativno ·
lokacijo na obrobju.
A u~ SENofITNJK

Sentur - Drufba Protim
Rzi!nik Pere je za Prostovoljno gasilsko drustvo Senrur izdelala elaborat o lokacijski preveritvi za obmoqe urejanja proslora SE-23,
torej na lokaciji, kjer stoji
zdaj~nji dom senfurskib gasilcev. Kot je n a decembrski
seji obcinskega sveta pojasnila Spela Kragelj Bra&o
iz Protima Rzgnik Pere, so·
v elaboratu predlozena dopustna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, sprejem sklepa o lokacijski preveritvi pa je osnova za nadaljoje postopke pridobivanja gradbenega dovoljen ja.
V PGD Senfor zelijo namrel obstojelemu objektu
na vzhodni ·strani prizidati
objekt z garazo, predlagana
siritev pa odstopa od dololil
prostorskega akta, ki se nan~ajo na oblikovanje objekPo ocenah bi povelanje
gasilskega dorna v
Senfurju stalo okoli
milijon evrov.
tov, minimalni faktor zelenih povr~in in maksimalno
dopustno izrabo. Kot je povedala Spela Kragelj Bra&o,
eno od bistvenili spremernb
predstavlja ravna pobod.na
streha, ki je sicer akt ne dopu!la. Po besedah poveljnika PG D Senbu Tornaza Laniska bi z ravno streho pridobili moinost vzletno-pristajalnega prostora za brezpilotni letalnik, ki se vse bolj
uporablja tudi v sodobnili
gasilskih posredovanjib. Ob
investiciji pa bi uredili tudi
neposreden izvoz na Gasilsko cesto.
Kot je deja! l.anisek, se
Senl ur povefoje, s tern pa
tudi pozama obrernenitev.

Razlog za siritev je tudi inspekcijska odlo&a, ki gasilcern doloca, da m orajo pridobiti dodatno vozilo, v nasprotnem prirneru pa bi
se morali prekategorizirati iz drustva tretje kategorije v drugo, kar bi posledilno pomenilo tudi, da bi rnorali vsi pravni subjekti spremeniti pozarni nacrt. Vozilo
bodoob sofinanciranju obane prejeli v tern letu, s tern pa
bodo potrebovali tudi doda·
tne garazne prostore.
Kot je se poudaril Lanisek,
bi z investi<;ijo Y SeDlurju
pridobili moderen gasilsko•resevalni center, v katerern
bi prostore lahko dobila tudi
Civilna zastita in tudi druga
drustva.
V razpravi so svetniki poudarili preavsern vprasanje,
ali je smiselno poveati obstojeci gasilski dom v sredisfo naselja ali pa bi bilo po
vzoru Dekaterih sosednjih
oban DOV objekt smotrneje
zgraditi zunaj naselja.
»Smo v lasovni stiski, saj
gasilci prostor potrebujejo
a m prej, po drugi strani pa
bi lahko zgradili Dov in sodoben center zunaj naselja,
saj se postavlja vprasanje, ali
tako velik objekt sodi v sredisle naselja,« je dilemo izrazil tudi senrurski zupan
Ciril Kozjek.
Kot je deja! Lanisek, je s
strokovnega vidika obstojela lokacija boljsa od alternative zunaj naselja. »Simulacija, ki smo jo opravi.li, je
pokazala, da za izvoz na obstojea lokaciji potrebujemo
dve minuti manj, ko! bi jib
potrebovali na obrobju naselja,« je pojasnil poveljnik
senrurskih gasilcev.
Nazadnje sosvetniki sklep
o lokacijski preveritvi potrdili, saj so bili enotni, da s
tern ne zapirajo moznosti za
gradnjo doma na drugi lokaciji.

Podaljsanje popolne zapore
Prebalevo-Lokalna cesta Trboje-Kra nj bov naselju Prebalevo na odseku od krifi~la s cesto Prebacevo-Voklo do oblinske
meje z mestno obcino Kranj ostala zaprta do predvidoma
30. avgusta. Popolna zapora s'e izvaja zaradi gradnje fekalne
kanalizacije in vodovoda, obvoz pa je mofen lez Trboje, Voklo in Senlur. Na Oblini Senlur prosijo za razu mevanje in
upo~tevanje pro metne signalizacije.

Sedem javnih vodovodov pod VOKA Snaga
Medvode - Oblina Medvode je s 1. janua rjem upravljanje
sedmih javnih vodovodov iz javnega podjetja Komunala Kranj
prenesla na javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga. Cena
vode pri novem upravljavcu vodovodov bo trenutno nifja od
cene vode, ki je veljala pri prej~njem upravljavcu. V Javnem
podjetju VOKA Snaga si prizadevajo potrebne spremembe
izvesti tako, da jih bodo uporabniki c"im manj obcutili.

Cerldje - Cerkljaoski gasilci so tik pred prazniki prejeli gasilsko vozilo za resevanje z visin, za katero so pred
nedavnim podpisali pogodbo o dobavi s podjetjem Rosenbauer Slovenija. Kot smo
na kratko fe porocali, gre za
prilagojeno ·vozilo znarnke
Mercedes, na katero je montirano teleskopsko dvigalo z
resevalno ko~aro za pet gasilcev zopremo in dovoljeno
obremenitvjjo do petsto kilogramov, ki ornogoca tudi
resevanje z nosili in oseb na
invalidskem vozi&u. Delovna visina dvigala zn~a 34
metrov.
Vel kot pol milijona evrov
vredno vozilo predstavlja
najveqo investicijo v vozila in opremo gasilcev v oban.i, zaradi katere pa se v
Cerkljah nadejajo se boljse
pozarne varnosti, bolje pa
bo poskrbljeno tudi za varnost gasilcev. »Ob rasti poslovne cone ob letalisfo se v
obaoi povefoje tudi stevilo
visjih stavb, ki jib \x>mo na
ta naan lazje dosegli. To vozilo nam bo pomagalo predvsem pri reSevanju z· ruin,

g~enju dimniskih pozarov
in drugih nesreah. Poleg
tega pa bo s kosare bistveno
varnej~e tudi delo gasilcev,«

Dvigalo dosde vi!ino stiriintrideset metrov.
narn je povedal Metod Kropar, poveljnik Gasilske zveze Cerklje, ki ob tern dodaja,
da nova investicija predstavlja tudi veliko odgovornost,
gasilci, ki jo bodo upravljali, pa se bodo za delo rnorali usposobiti. »V prihodnjih
tednih bomo naredili nacrt
solaoja, ki ga zagotavlja podjetje RoseDbauer in je tudi
vkljuleDo v ceno vozila, nato
pa bomo plo~lad poskwali am velkrat uporabiti y iz.obrazevalne narnene in seveda tudi pri intervencijah,
kadar bo potrebrio, da se ~e
v garancijski dobi pokafejo

Poveljnik in predsednik gasilske zveze Metod Kropar in
Bid Kaplenik, fupan Franc Cebulj in poveljnik cerkljanske
Civilne za!c"ite Marjan Luskovec

morebitne napake,« je ~e dodal Kropar.
Kot je dejal predsednik
zveze· Blaf Kaplenik, upajo,
da jirn bo vozilo dolgo slunlo. » Taldna vozila ]ahko brez
tezav funkcionirajo tudi trideset in vel let, na~e pa je ~e
relativno novo, tako da rarunamo, da nam bo sluzilo
brez veqih tefav. V prirneru
softverskih napak opreme pa
nam proizvajalec lahko nudi
tudi popravilo na daljavo,«
pravi Kaplenik in ob tern dodaja, da imajo usposobljenih
gasilcev, ki bodo lahko vozilo upravljali, v obani dovolj.
»Gasilsko drustvo v Cerkljab
ima okoli 35 usposobljenih
operativcev, na Zgornjem
Brniku jih je 25, preostalih
sest drustev pa jib irna po
okoli 15, tako da se za prihodnost gasilstva pri nas ni bati
in verjetno nas tudi zato obana z zupanorn na Mu tako
podpira,« je se dejal._
Rabljerio vozilo, ki ga
je podjetje Rosenbauer
doslej pet let uporabljalo
za predstavitve na sejmih.
je s1.!16 540 tisoc evrov. Kot
narn je povedal zupan Franc
Cebulj, je obana v dveh letih za vozilo prispevala okoli

Tudi vdrugo potrdili proracun
Obc'.inski svet v Sencurju je na decer11brski seji tudi v drugem branju potrdil
proratun za prihodnje leto.
Atd SENOZITNJK

Sencur - V prihodnjem letu
predvidevajo 12,3 milijona
evrov prihodkov in 16,47
milijona evrov odhodkov.
Razliko med prihodki in odhodki bodo v vecji meri pokrili s prenosorn sredstev iz
prejsnjih let, v manj~i pa z
zadolzevanjem.
Med prvirn in drugim bran jem je prislo do

nekaterih sprememb tako
na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Na prihodkovni strani so ocenjeni transfemi prihodki vi~ji
za 1,15 rnilijona evrov. Vecina gre n a racun nepovratnih sredstev za gradnjo
krvav~kega vodovoda, lei so
bila sprva planirana ze v letosnjern letu, povecujejo
pa se tudi sredstva za uravnotezenje razvitosti oblin,

in sicer za dobrih 40 tisoc
evrov. Na odhodkovni ravni pa so sredstva povelali
zaradi nove ocene realiza.
cije in prenosa nerealiZiranih obveznosti v leto 2022.
Zaradi neizvedenih de! do
konca !eta so oceno realizacije znifali in_sredstva prenesli v prihodnje leto. Odhodke so tako v drugem
branju prorafona povelali
za 2,3 m ilijona evrov.

350 tisoc evrov, dobrih 110
tisoc je bilo zbranih v okviru gasilske zveze, preostanek pa predstavljajo donatorska in druga prostovoljna
sredstva. »Zavedarn se, da je
zupan odgovoren za pozarZ novo pridobitvijo ne

bodo le izbolj~ pozame
varnosti v obtini, temvec
bo bolje poslcrbljeno tudi

za varoost gasilcev.
no varnost v obani, zato gasilcem vedno prisluhnemo.
IDvesticija ternelji na dolgoletnem zaupanju do posameznikov v gasilstvu in
gasilskih drustev na lelu s
PGD Cerklje; ki je eno najbolje opremljeoih pri nas,
kar priznavajo tudi mnogi,
ki se spoznajo na gasilstvo.
Hkrati pa je talclna investicija tudi dobra spodbuda za
vse generacije, ki ~ele prihajajo,« je sklenil Cebulj.
Nova investicija pa prinasa tudi nove izzive. Cerkljanski gasilski dom bo narnrel
za delo gasilcev postal pretesen, zato v Cerkljah fe iscejo
mofnosti n jegove raz~iritve.

Velik del povecanja stroskov predstavljajo _investicijski odhodki. Zaradi prenosa iz letos njega
v prihodnje leto so za dober milijon evrov povecali sredstva za projekt
krvavskega vodovoda, visja
pa so tudi sred stva za inves licije v ceste, in s icer vVoklern, za cesto Sencur- Britof in Weingerlovo ulicq.
Sredstva so prenesli tudi
v projektih gradnje kanalizacije v Voklem in vodovoda na Prebacevem. V proracun pa so vkljulili tudi
novo proralunsko postavko - 15 tisol evrov so name•
nili z~ pospesevanje drobnega gospodarstva.

