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Ali sta zaradi zadnjega rebalansa držav-
nega proračuna ogrožena največja državna
cestna projekta na območju občine Šenčur:
regionalna cesta Britof-Hotemaže in krožiš-
če za poslovno cono?

”Rebalans državnega proračuna je res prine-
sel tudi nekaj sprememb pri teh dveh investici-
jah, vendar pa ne v taki meri, da bi gradnji mo-
rali počakati. Nekaj predvidenih sredstev so si-
cer iz letošnjega proračuna prenesli v proračun
za naslednje leto, ker pa država račune plačuje
z zamikom dveh ali treh mesecev, zadnje spre-
membe ne bodo vplivale na realizacijo projek-
tov. Problem bi nastal, če bi proračunski po-
stavki v celoti črtali iz proračuna, tako pa je se-
daj za leto 2009 rezerviranih manj sredstev, kot
v prvotnem proračunu, zato pa toliko več za
leto 2010. Po razgovorih in skupni oceni stanja
z Družbo za državne ceste lahko pričakujemo,
da bodo aktivnosti na obeh projektih normalno
tekle naprej.”

Kako daleč pa so že pripeljani postopki za
oba projekta?

”Za cesto Britof-Hotemaže bodo letos izvedli
odkupe zemljišč. V tem delu je prišlo do za-
mude, ker smo naknadno odkrili napake pri

vpisu parcel v zemljiško
knjigo. Za napake nismo
krivi mi, saj so se zgodi-
le že dolgo nazaj. Ko
bodo odpravljene, bo iz-
dana odločba o odmeri
zemljišč za ves del trase,
kjer bo cesta potekala po
šenčurskem območju,
medtem ko so za kranj-
ski del odločbo že izda-
li. Nato bo sledil pritož-

beni rok, po pravnomočnosti odločbe pa bo
DDC lahko pristopil k odkupu zemljišč. Obči-
na Šenčur pri teh postopkih nima nobene pri-
stojnosti, vseeno pa jih redno spremljamo in
sproti pomagamo odpravljati morebitne pro-
bleme. Upamo, da se pri odkupih ne bo poja-
vilo veliko problemov in da bo vsaj spomladi
2010 moč vložili vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja. S tem bi cesto začeli graditi jeseni
prihodnje leto. To žal pomeni, da do konca leta
2010, kljub trudu, še ne bomo imeli nove ceste,
a nekateri problemi pri tem projektu so pač
takšne narave, da jih ni možno rešiti čez noč.
Kar se tiče krožišča pri obrtno poslovni coni v
Šenčurju, je revizijska komisija projekt že po-
trdila. Krožišče bo imelo podvoz za kolesarje
in podhod za pešce, tako da bo za njihovo var-
nost glede na gostoto prometa poskrbljeno v
največji možni meri. Krožišče bo zgrajeno v
premeru 50 metrov, kakršno je tudi krožišče z
Gasilko cesto oziroma za Voklo. Na zahtevo
DDC smo sicer morali rezervirati še toliko
zemljišča, da bo tam možno zgraditi krožišče s
premerom sedemdeset metrov, do česar pa naj-
brž ne bo nikdar prišlo, saj strokovnjaki zago-
tavljajo, da bo petdesetmetrsko krožišče pov-
sem zadoščalo. Križišče pri coni bo t. i. turbo
krožišče, ki je varnejše, ker ne omogoča preha-
janja med voznimi pasovi, zato mora voznik že
pri uvozu vnaprej vedeti, pri katerem izvozu bo
križišče zapustil, da se bo razvrstil na pravi
vozni pas.”

Mimo Šenčurja bo sicer v prihodnosti pe-
ljala štiripasovnica ...

”Tako je. Štiripasovna cesta je predvidena
vse od brniškega letališča do krožišča pri na-
kupovalnem centru Mercator v Kranju. Štiri-
pasovnica je najbolj potrebna in bo zato tudi
najprej zgrajena, na odseku mimo Šenčurja in
od krožišča za avtocesto do Mercatorja, kjer
vsak dan nastajajo dolgi zastoji.”

Ali bo recesija oklestila tudi občinski pro-
račun?

”Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer
se najbrž tudi v naš proračun ne bo nateklo to-
liko prilivov, kot smo načrtovali. Manj priča-
kujemo predvsem prihodkov z lastnih virov,
kot so komunalni prispevek ob gradnjah in po-
dročje gospodarjenja z zemljišči, kjer so se
razmere precej spremenile. Ker pa je realizaci-
ja letošnjega proračuna le delno odvisna od
prodaje občinskih zemljišč, računamo, da se

bo v občinsko blagajno tudi brez prodaje zem-
ljišč nateklo dovolj sredstev, da bomo pokrili
vso predvideno porabo. Trenutno torej kaže,
da letošnji občinski projekti niso ogroženi.
Upam, da nam država ne bo zmanjšala svojega
deleža, saj bi to za vse občine pomenilo resne
težave že za redno delo, za nekatere pa prene-
hanje vsakršnih investicij, kar bi v končni po-
sledici pomenilo dodatno število nezaposlenih
v državi. Naši glavni projekti v občini so še
vedno dokončanje vrtca v Šenčurju, gradnje
kanalizacije in vodovoda v Vogljah in večna-
menske dvorane v Voklem.”

Ali vseeno razmišljate o varčevalnih ukre-
pih?

”Zaenkrat jih še nismo pripravili, če pa se
bodo razmere pomembno spremenile in bo dr-
žava zmanjšala sredstva za delo občin, bo tre-
ba načrt racionalizacije zagotovo pripraviti.
Toda, če bo država zmanjšala svoja sredstva, se
bo hkrati odpovedala tudi evropskemu denarju,
saj občine ne bodo sposobne založiti svojega
denarja za projekte, financirane iz kohezijskih
in deloma tudi strukturnih skladov, ker se ta
sredstva izplačujejo naknadno, po že izvede-
nem in plačanem projektu. Klestenje državnih
sredstev bi bil zato najslabši možni scenarij, ki
bi zavrl ves razvoj na lokalni ravni, tega se mo-
rata zavedati tako vlada kot državni zbor.” 

Ob vsaki obravnavi proračuna pride na
vrsto tudi vprašanje o domu starejših obča-
nov. Kdaj in kje ga bodo gradili?

”V nastajajočem občinskem prostorskem na-
črtu imamo potrebo po zagotovitvi zemljišč za
gradnjo doma starejših občanov začrtano in
dokler jih ne bomo zagotovili, se z možnimi
investitorji za gradnjo tega prepotrebnega ob-
jekta niti ne moremo dogovarjati. Načrtujemo,
da bodo pogovori z njimi lahko stekli konec
poletja, ko bodo prostorski dokumenti sprejeti.
Ker občina nima dovolj lastnih sredstev za
uresničitev tega projekta, razmišljamo o dru-
gih možnostih; možna rešitev je javno-zasebno
partnerstvo ali v celoti zasebna investicija ali
pa delno sodelovanje države. Te in druge razli-
čice izvedbe projekta bodo še predmet nadalj-
njih dogovarjanj. Občina Šenčur vztraja, da je
za ta objekt primerno zemljišče, ki leži ob za-
hodni meji pozidanosti Šenčurja, kot je tudi
predvideno v predlogu občinskega prostorske-
ga načrta. Kmetijsko ministrstvo je imelo v
prvi fazi zadržke, zato smo morali naš predlog
dodatno argumentirati in upamo, da bomo pri
tem uspešni.

To priložnost izkoriščam tudi za osebno če-
stitko vsem občankam in občanom za naš ob-
činski praznik, hkrati pa jih vabim, da se ude-
ležijo številnih prireditev, ki jih ob tej priložno-
sti pripravljajo naša društva. Še posebej jih va-
bim na slavnostno akademijo, na kateri bomo
tudi podelili letošnja občinska priznanja. Aka-
demija bo v petek, 24. aprila, ob 19. uri v
Domu krajanov v Šenčurju.”

Simon Šubic

Proračun (še) ni ogrožen
Župan Miro Kozelj računa, da se bo v občinski proračun nateklo dovolj sredstev za pokritje 

načrtovanih investicij.

Miro Kozelj
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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:
SET, d.d., Vevče. Jurij številka 1 je priloga 30. številke
Gorenjskega glasa, 17. aprila 2009, dobijo pa jo vsa go-
spodinjstva v občini Šenčur brezplačno. Naklada: 2.850
izvodov.
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ZLATO PLAKETO OBČINE ŠENČUR
prejmeta: 

Janko Golorej iz Voklega je z dolgoletnim
uspešnim delom prispe-
val in še prispeva k ugle-
du in razvoju vasi Voklo,
občine in tudi gorenjske
regije, hkrati pa je vzor
mlajšim rodovom v KS
Voklo in okoliškim pre-
bivalcem. Dvajset let je
bil aktivni član PGD Vo-
klo, v obdobju med 1988
in 1998 tudi tajnik gasil-
skega društva. En man-

dat (1992-1996) je bil član komisije za kmetij-
stvo v občini Kranj, v istem obdobju pa tudi
podpredsednik upravnega odbora Kmetijske
zadruge Cerklje, že od leta 1996 naprej pa je
predsednik zadruge (že četrti mandat). Od leta
2004 do 2008 je bil član upravnega odbora Za-
družne zveze Slovenije, v letih od 2000 do
2008 pa je bil tudi član sveta Kmetijsko gozdar-
ske zadruge Slovenije. Tri mandate (1996-
2008) je bil občinski svetnik v Šenčurju, v is-
tem obdobju pa tudi predsednik odbora za
kmetijstvo. Že tretji mandat (od leta 1998) je
član sveta KS Voklo. Sodeloval je pri organiza-
ciji družabnih srečanj v vasi Voklo od leta 1962
naprej. Vedno je rad pomagal pri vseh delih v
vasi, pri obnovi cerkve, pri gradnji in obnovi
gasilskega doma, urejanju cest ipd., prav tako
ni nikoli odklonil pomoči sovaščanom pri raz-
nih nesrečah (požari, poplave). Bil je aktivni
član v odboru za nove zvonove v Voklem.

Miha Kozelj z Olšev-
ka je vseskozi aktivno
spremljal in oblikoval
razvoj krajevne skupno-
sti Olševek in tudi sode-
loval v različnih odbo-
rih. Vedno je še na voljo
s predlogi, kot bivši
predsednik pa je z dru-
gimi člani odbora za iz-
gradnjo telekomunika-
cijskega omrežja prisko-

čil na pomoč pri vlaganju zahtev za vračilo
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. V
dveh mandatih je bil tudi občinski svetnik. 

SREBRNO PLAKETO OBČINE ŠEN-
ČUR prejmeta: 

Alojz Lumpert iz Tr-
boj je član PGD Trboje-
Žerjavka vse od svojega
15. leta starosti, torej že
polnih 46 let. Kot gasi-
lec je prejel vrsto pri-
znanj, med drugim tudi
priznanja Gasilske zveze
Slovenije, leta 2003 pa
je za 40-letno delo v ga-
silski organizaciji prejel
tudi priznanje Gasilske

zveze Kranj. Tečaj podčastnika je opravil leta
1967 in od tedaj brez njega ni minila nobena

gasilska akcija v Trbojah in Žerjavki. Osem-
najst let (1979-1997) je bil predsednik društva.
V tem času je gasilsko društvo ob pomoči kra-
janov kupilo novo opremo, spominja se tudi
gradnje bazenov, predvsem na težavno pridobi-
vanje lokacijskih dovoljenj. Mlajše generacije
se let njegovega predsedovanja z veseljem spo-
minjajo po regijskih, občinskih in državnih ga-
silskih tekmovanjih, ko nikoli ni bilo problema
dobiti dovolj sodelujočih. Danes Alojz obleče
gasilsko obleko še za pogrebne sprevode in ga-
silske parade, ki se jih z veseljem udeleži, saj
tam sreča svoje prijatelje in somišljenike.

Drago Vrtač z Vi-
sokega je v nogometni
sekciji Športnega društva
Visoko aktiven že od
svojega šestnajstega leta.
V vseh 26 letih aktivno
deluje v dobro športa na
Visokem. Je član uprav-
nega odbora športnega
društva in nogometne
sekcije. Udeležuje se
vseh delovnih akcij, so-

deloval je pri gradnji v športnem parku, še ved-
no pa je pripravljen strokovno in fizično poma-
gati pri gradnji in posodobitvi športnega parka.
Ko je prenehal aktivno igrati nogomet, je postal
trener mlajših dečkov U12. Delo z mladimi mu
je v veselje in ima polno načrtov, kako bi v klu-
bu izboljšal delo z mladimi.

BRONASTO PLAKETO OBČINE ŠEN-
ČUR prejmejo: 

Janez Frantar z Vi-
sokega je član Avto-
moto društva Šenčur od
leta 1973. V upravni od-
bor je bil izvoljen leta
1975 in še vedno vestno
in aktivno izpolnjuje na-
loge, ki so mu zaupane s
strani organov društva.
Še zlasti je dejaven na po-
dročju gospodarske rasti
društva ter preventive in

vzgoje v cestnem prometu. Zaradi prirojene do-
slednosti in prizadevnosti je bil izvoljen v nad-
zorni odbor društva, ki mu že več kot dvajset let
uspešno predseduje. Že več kot 40 let je član
upravnega odbora PGD Visoko, kjer je bil od
1964 do 1992 poveljnik, sedaj pa opravlja nalo-
go blagajnika. Več let je sodeloval v dramski
sekciji domačega kulturnega društva in v šport-
nem društvu Partizan Visoko. V okviru sveta KS
Visoko je bil dva mandata član delegacije Zbora
krajevnih skupnosti v občini Kranj. S prostovolj-
nim delom je pomagal pri gradnji poštnega loka-
la na Visokem in obnovi Doma krajanov ter šte-
vilnih drugih akcijah v vasi in širše. Za svoje
delo je leta 2000 prejel bronasto plaketo AMZS,
leta 2003 pa srebrno plaketo KS Visoko.

Roman Pintar iz Šenčurja je že 32 let član
Športnega društva Šenčur. V teh letih je sode-
loval pri vseh delovnih akcijah, pri gradnji
športnega parka in nogometnega igrišča. Kot

dolgoletni predsednik
Šahovskega kluba Šen-
čur je posebej zaslužen
za pridobivanje mladih
članov. Je tudi član Rde-
čega križa Šenčur-Sred-
nja vas in član sveta KS
Šenčur. 

Stane Gašperlin iz
Šenčurja že dolgo let
aktivno deluje v PGD
Šenčur, društvu Godlarji,
Turističnem društvu Šen-
čur, krajevni organizaciji
Rdečega križa Šenčur in
v šahovski sekciji. Zanj
lahko zagotovo rečemo,
da živi s svojim krajem, s
svojim delom pa je veli-
ko prispeval k razvoju in
prepoznavnosti vseh dru-
štev, v katerih je deloval.
V gasilskem društvu je

aktiven že več kot 50 let, za kar je prejel prizna-
nje Gasilske zveze Slovenije, občinsko gasilsko
priznanje in priznanje društva. Nekaj časa je bil
član upravnega in nadzornega odbora gasilske-
ga društva, še vedno pa je vzornik in mentor
mlajšim generacijam. Osemnajst let je že akti-
ven član društva Godlarji, za kar je prejel tudi
najvišje društveno priznanje kipec godlarja. Je
drugi najstarejši član društva, s svojimi izkuš-
njami in idejami pa veliko pripomore k uspešne-
mu delu društva. Vsa leta je imel na skrbi logi-
stiko in je moral zagotoviti zadosti traktorjev in
njihovih voznikov za pustno povorko. Njegova
pomoč je neprecenljiva tudi pri izdelavi vozov.
Veliko časa je prebil tudi v šahovski sekciji, tu-
rističnem društvu in krajevni organizaciji Rde-
čega križa Šenčur. Med gradnjo športnega par-
ka je bil aktiven član gradbenega odbora, ne
smemo pa pozabiti tudi drugih prireditev v Šen-
čurju in dogodkov v farni cerkvi, kjer je prav
tako z veseljem pomagal.

Dobitniki občinskih priznanj za 2009

Janko Golorej

Miha Kozelj

Alojz Lumpert

Drago Vrtač

Janez Frantar

Roman Pintar

Stane Gašperlin

OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, 
GOZDARSTVA IN PODEŽELJA

Za področje kmetijstva, gozdarstva in podeželja je na
občinski spletni strani objavljen Javni razpis za dode-
litev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, goz-
darstva in podeželja v občini Šenčur v letu 2009.
Roka za prijavo na razpis sta 22. maja 2009 (ukrepi
št. 1, 2, 5, 6 in 7) in 2. oktobra 2009 (ukrepi št. 3,
4, 8 in 9 ter ukrepi št. 1, 2, 5, 6 in 7 - če za te ukre-
pe v prvem roku ne bodo porabljena sredstva oz.
bodo ostala neporabljena na ostalih ukrepih znotraj
javnega razpisa).
Vlagatelji, ki se bodo prijavili na spomladanski rok
(22. maja 2009), bodo morali investicijo zaključiti v
roku 90 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev.
Če v tem času ne bodo predložili zahtevka za izplači-
lo sredstev, se bo štelo, da odstopajo od vloge. Ne-
izkoriščena sredstva bodo tako namenjena vlagate-
ljem, ki se bodo prijavili na jesenski rok (2. oktobra
2009). Letošnjemu razpisu so k določenim ukrepom
dodani tudi kriteriji za vrednotenje vlog.
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Obči-
ne Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur in na spletni
strani Občine Šenčur: www.sencur.si.
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Na pobudo Lovske družine Šenčur, društev
ter krajevnih in vaških skupnosti je Občina
Šenčur organizirala skupno čistilno akcijo po
vsem območju Občine Šenčur, ki je potekala 4.
aprila. S KS, VS in lovsko družino so si razde-
lili območja, ki so jih čistile posamezne skupi-
ne, čistilna akcija pa je potekala od 8. do 13.
ure. 

”V čistilni akciji je skupaj sodelovalo 230
udeležencev, ki so v naravi nabrali kar 126 ku-
bičnih metrov raznih odpadkov. Odložili smo
jih v zabojnik na zbirnih mestih, Komunala
Kranj pa jih je nato odpeljala na smetišče. V
akciji so sodelovali tudi učenci OŠ Šenčur, ki
so se priključili posameznim skupinam po na-
seljih,” je povedal koordinator čistilne akcije
Aleš Puhar. Občina je skupno čistilno akcijo
organizirala drugo leto zapored, letošnji odziv
občanov pa je bil precej boljši kot lani, k čemur
je pripomoglo tudi precej lepše vreme kot pred
letom dni.

Kljub skupnim naporom se še vedno opaža,
da nekateri okolje še zmeraj uporabljajo za
svoje smetišče, saj kljub čistilnim akcijam,
zbirnemu centru in ločenemu zbiranju odpad-
kov le-te še vedno vozijo v gozdove, jih pušča-
jo ob cestah in podobno. 

Aleš Puhar ob tem opozarja, da je z vidika
varstva pred padavinskimi vodami nedopustno
in strogo prepovedano dovažanje raznega ma-
teriala v vodne jarke ob cestah ter odlaganje
smeti, vejevja, plastenk in podobnega ob breži-
ni potoka Olševnica, saj ob večjem deževju
prihaja do zamašitve struge s temi materiali.
Tako je bilo tudi ob zadnjem deževju, ko so po-

godbeni vzdrževalci ob pomoči nekaterih kra-
janov odstranjevali te odpadke iz struge Olšev-
nice, saj je ob zadrževalniku potoka in razbre-
menilniku v Srednji vasi prišlo do zastoja vode
in posledično poplavljanja sosednjih kmetij-
skih površin. ”Vse občane zato prosimo, da
smeti odlagajo v zbirnem centru,” pravi Puhar.

Simon Šubic

Iz gozdov odnesli smeti
Prvo aprilsko soboto je po vsej občini potekala čistilna akcija, na kateri je sodelovalo 230 občank in občanov.

OBČINA ŠENČUR PRAZNUJE 23. APRILA NA PRAZNIK 
SV. JURIJA 14. OBČINSKI PRAZNIK

V okviru praznovanja občinskega praznika se bodo vrstile naslednje prireditve: 

SOBOTA, 18. APRILA 
● Ob 8. uri Turistično društvo Šenčur organizira 6. JURJEV POHOD.

Zbor bo v centru Šenčurja. 
● Ob 9. uri Namiznoteniški klub Šenčur organizira DRžAVNO PRVEN-

STVO REKREATIVCEV IN VETERANOV v Športni dvorani Šenčur. Na
prvenstvu pričakujejo okoli 150 udeležencev. 

● Ob 14. uri Športno društvo Visoko organizira pohod na Štefanjo goro.
Zbor bo v Športnem parku Visoko.

NEDELJA, 19. APRILA
● Od 10. ure dalje bar ZLATA KRILA Trboje v sodelovanju z motoristič-

nim klubom Goldwing Slovenija organizira promocijo in razstavo naj-
bolj prestižnih serijskih potovalnih motorjev. Ob 13. uri bo blagoslov
vseh motorjev. Prireditev bo potekala v Trbojah pred barom ZLATA
KRILA. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. 

TOREK, 21. APRILA
● ob 19. uri v Muzeju Šenčur odprtje slikarske razstave z naslovom 

ŠEPETANJE DREVES avtorice Ane Rajer 

SREDA, 22. APRILA
● od 10. do 12. ure zaključna prireditev projekta PASAVČEK - RED JE

VEDNO PAS PRIPET v Športni dvorani Šenčur
● Ob 17. uri Namiznoteniški klub Šenčur organizira JURJEV TURNIR V

NAMIZNEM TENISU za občane Šenčurja v prostorih športnega doma
v Športnem parku Šenčur. 

● Ob 17. uri Šahovska sekcija Šenčur organizira JURJEV TURNIR V
ŠAHU za občane Šenčurja v prostorih Gasilskega doma v Šenčurju.

PETEK, 24. APRILA
● od 18.30 do 18.55 KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA OBČINE

ŠENČUR pred vhodom v Dom krajanov Šenčur

● ob 19. uri SLAVNOSTNA AKADEMIJA OBČINE ŠENČUR 
S KULTURNIM PROGRAMOM V DOMU KRAJANOV V ŠENČURJU 

SOBOTA, 25. APRILA
● Ob 8. uri Balinarska sekcija Šenčur organizira JURJEV TURNIR V 

BALINANJU na balinišču v Športnem parku Šenčur. Nastopilo bo 12
prijavljenih ekip: Visoko, Milje, Rogovila, Zarica, Sava, Čirče, Bratov
Smuk, Predoslje, Šenčur 1 in Šenčur 2, Cerklje in Planina. 

● Ob 9. uri Košarkarski klub Šenčur CP Kranj organizira TURNIR MLAJŠIH
PIONIRJEV U-12, ki bo v Športni dvorani Šenčur. Turnirja se bodo udele-
žile ekipe Komende, Križ, Jesenic, Cerkelj, Škofje Loke in Šenčurja. 

● Ob 14. uri Športno društvo Visoko organizira KOLESARJENJE PO
OBČINI ŠENČUR. Start bo v Športnem parku na Visokem.  

● Ob 17. uri Nogometni klub Šenčur organizira TURNIR VETERANOV
v Športni dvorani Šenčur. 

NEDELJA, 26. APRILA
● Ob 10. uri Lokostrelski klub Šenčur organizira 10. DRŽAVNO PR-

VENSTVO SLOVENIJE ZA SAMOSTREL. Tekmovanje bo potekalo na
strelišču LK Šenčur, pričakuje se okrog 35 tekmovalcev iz 7 klubov.

● Ob 10. uri Konjeniški klub Šenčur organizira že tradicionalno konjsko
JURJEVO PARADO. Konjeniki se zberejo na parkirišču pri Športni
dvorani Šenčur in krenejo po ulicah Šenčurja do prireditvenega pros-
tora na parkirišču ob pokopališču, kjer bo tudi žegnanje konj. Pri pa-
radi bo sodeloval tudi Pihalni orkester Občine Šenčur. 

● Ob 14. uri Klub mladih Šenčur organizira 2. tradicionalni nogometni tur-
nir z naslovom 2. JUR-CUP, ki se bo odvijal v Športni dvorani Šenčur.

PONEDELJEK, 27. APRILA 
● ob 15. uri Kolesarsko društvo Šenčur organizira kolesarsko dirko za

11. VELIKO NAGRADO ŠENČURJA, ki bo potekala po ulicah Šenčurja.
Start dirke pred okrepčevalnico Alo-Alo v centru Šenčurja.

VLJUDNO VABLJENI! 
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V Vogljah že vse od konca zime nadaljujejo z
gradnjo fekalne kanalizacije, obnovo vodovod-
nega omrežja ter Vogljanske in Letališke ceste,
pa tudi z gradnjo oziroma obnovo ostale komu-
nalne infrastrukture ter ulic, kjer urejajo tudi
meteorno kanalizacijo. Po besedah Aleša Pu-
harja iz občinske uprave je gradnja fekalne ka-
nalizacije že zaključena, priključitev objektov
pa bo možna po izgradnji čistilne naprave
Smlednik ter primarnega kanala Voglje-Voklo-
Trboje in Trboje-Moše. Za to gradnjo občina
že pripravlja dokumente in sodeluje z ostalimi
gorenjskimi občinami v okviru projekta Gorki
za pridobitev kohezijskih sredstev EU. 

Obnovo vodovodnega omrežja ter Vogljanske
in Letališke ceste sofinancira tudi Evropska
unija. ”V maju bomo začeli s polaganjem fine-
ga asfalta, ker smo lani položili le grobi asfalt,
vsa gradbena dela pa bodo zaključena avgusta
letos,” napoveduje Puhar.

Ureditev vaškega jedra
Občina Šenčur se je prijavila tudi na razpis

Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
za sofinanciranje ureditve vaškega jedra v

Vogljah, za kar je pridobila sredstva EU v viši-
ni 25 odstotkov vrednosti investicije. Uredili
bodo povezovalne pešpoti v parku, postavili
ograjo, uredili dodatna parkirišča ob domu
vaščanov in parku, zgradili pa bodo tudi bali-
nišče, igrišče za odbojko na mivki, postavili
razsvetljavo in urbano opremo (klopi, smetnja-

ki). Ta dela tečejo istočasno z ostalo gradnjo v
Vogljah, končali pa jih bodo do junija letos.

Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Gradnja v Vogljah se nadaljuje
Gradnjo fekalne kanalizacije ter obnovo vodovoda in ulic v Vogljah bodo končali poleti.

Obsežna gradbena dela v Vogljah bodo zaključena avgusta.

Športno-kulturni dom v Voklem do maja
Pri gradnji kulturno-športnega objekta v Voklem potekajo zaključna

dela, v notranjosti objekta pa so tudi že začeli z montažo in dobavo
športne opreme. Za gradnjo novega doma je občina pridobila tudi sred-
stva Fundacije za šport v višini 85 tisoč evrov, od tega bo 40 tisoč evrov
prejela letos. V objektu sta zgrajeni dve stanovanji, za najem katerih bo
objavljen javni razpis. V objektu bo tudi telefonska centrala Telekoma

Slovenije, svoje prostore pa bo do-
bila tudi krajevna skupnost. Vsa
dela naj bi predvidoma zaključili
maja letos. S. Š., foto: G. K.

Sofinanciranje razvoja podeželja 
Poznate 3. os Programa razvoja podeželja RS 2007-2013? Podpore

znotraj Osi 3 so namenjene naslednjim dejavnostim:
Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij: namenjena za

mikropodjetja v podeželskih naseljih. Med podpirane dejavnosti
spadajo predelovalna dejavnost, umetno kovaštvo, gostinska nasta-
nitvena dejavnost, veterinarstvo, izobraževanje, zdravstvene in socialne
storitve in nega hišnih živali. Diverzifikacija v nekmetijske de-
javnosti: samostojni podjetniki, mikropodjetja, zadruge ali kmetija z
dopolnilno dejavnostjo lahko pridobijo do 50 odstotkov sredstev za za-
četek ali posodobitev nekmetijskih dejavnosti. Med upravičene de-
javnosti spada večina dejavnosti iz predhodnega ukrepa, pa tudi druga
turistična dejavnost, pridobivanje obnovljivih virov energije, poslovno
svetovanje, računalniško programiranje in popravila. Obnova in
razvoj vasi: namenjena lokalnim skupnostim. Ohranjanje in
izboljševanje dediščine podeželja: podpora zasebnim in javnim vla-
gateljem se dodeli za obnovo kulturne, etnološke dediščine na
podeželju, muzeje na prostem, eko-muzeje, prostore za postavitev stal-
nih razstav etnološke dediščine, za ureditev tematskih poti ...

Vsak uspešen vlagatelj mora investicijo najprej v celoti plačati in šele
nato dobi povrnjenih do 50 odstotkov vrednosti. Pred vlogo za gradnjo
je potrebno pridobiti vsa dovoljenja, povrnejo pa se samo neto stroški.
Prav tako je za večino ukrepov potrebno vlogi priložiti enostaven, ob
višjih zneskih pa običajen poslovni načrt. Upravičeni so tudi stroški
priprave projektov, na primer plačila projektantov in arhitektov, ter
stroški izobraževanj in usposabljanj pri podpori socialnih, varstvenih in
izobraževalnih dejavnosti. Vse to je pred prijavo potrebno dobro prete-
htati, saj se bodo razpisi ponavljali vsako leto do leta 2013. Za infor-
macije se lahko zainteresirani brezplačno obrnejo na Center za trajnos-
tni razvoj podeželja Kranj, na telefonsko številko: 04/257 88 26 (28) ali
na e-naslov: info@ctrp-kranj.si.           Uroš Brankovič, CTRP Kranj

Selitev krajevnega urada
Obveščamo vas, da se je Krajevni urad Šenčur preselil v pritličje

občinske stavbe (prostori bivše lekarne).                    Občina Šenčur
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Šenčur je glede na svojo lego, ki
se tako rekoč ujema z osjo letali-
ške steze bližnjega Letališča Jože-
ta Pučnika na Brniku, najbolj od
sosednjih naselij izpostavljen vsa-
kodnevnim vplivom letalskega
prometa. Zato seveda ni čudno, da
so, na iniciativo takratnega pred-
sednika DS gospoda Janeza Suš-
nika najbolj zagreti krajani, ob 
aktivni pomoči Občine Šenčur, v
začetku novembra leta 2007 usta-
novili Civilno iniciativo Občine
Šenčur glede problematike mo-
tenja okolja zaradi preletov le-
tal. Vsega pet dni za tem, to je 13.
novembra 2007, pa je bil sklican
že prvi sestanek s predstavniki
Letališča Jožeta Pučnika in Direk-
torata za civilno letalstvo RS, na
katerem so člani Civilne iniciative
predstavili sedem osnovnih za-
htev, s katerimi bi bilo moč po nji-
hovi oceni bistveno zmanjšati ne-
gativne vplive letalskega prometa
nad Šenčurjem. Predstavniki leta-
lišča so se obvezali do naslednje-
ga sestanka odgovoriti na postav-
ljene zahteve s predstavitvijo
vzrokov za opisano stanje in na-
vedbo možnosti za reševanje da-
nih zahtev. Ob tem so se tudi do-
govorili, da na naslednji sestanek
povabijo tudi vse druge akterje, ki
s svojo dejavnostjo tako ali druga-
če lahko vplivajo na obravnavano
problematiko.

Z zadovoljstvom smemo ugoto-
viti, da sta Civilna iniciativa in
Občina Šenčur, s katere predstav-
niki vseskozi sodelujemo v dogo-
vorih, vse do sedaj imeli na na-
sprotni strani sogovornike, ki so

brez fige v žepu pripravljeni z
ustreznimi ukrepi čim bolj zmanj-
šati oziroma zmanjševati negativ-
ne vplive letalskega prometa, ki
jih občutimo v Šenčurju. Ta ugo-
tovitev še posebej velja za pred-
stavnika letališča oziroma Aero-
droma Ljubljana, d. d., gospoda
Zmaga Skobirja in Stanislava
Bobnarja. 

Da to drži, pove podatek, da se
vsi z obeh strani zainteresirani
redno sestajamo dvakrat na leto z
namenom ugotoviti, kaj je bilo v
obdobju med enim in drugim sre-
čanjem storjenega za reševanje
obravnavanih problemov.

Zadnji sestanek je bil v torek, 31.
marca letos, na katerem: 
- so bili predstavljeni rezultati
stalnega 24-urnega merjenja hru-
pa na štirih meritvenih točkah 
v okolici letališča, v obdobju od
10. decembra 2008 dalje (izvajalec
ZVD, d. d., Ljubljana),
- je bila predstavljena strokovna
študija o vplivu gozdnih pasov 
na zmanjšanje hrupa v okolici 
letališča (isti izdelovalec, ki izvaja
meritve),
- je bilo poudarjeno, da novo insta-
lirana navigacijska naprava ob Be-
leharjevi cesti omogoča natančnej-
še usmerjanje letal nad Šenčurjem,
kar se pozna pri vzletanju v smeri
Šenčurja,
- da je bilo znova poudarjeno, da je
Kontrola zračnega prometa RS že
pred časom zaostrila protokole
vzletanja in pristajanja letal v sme-
ri Šenčurja, z namenom čim bolj
zmanjšati negativne vpliva tako
hrupa kot ostalih emisij,

- da je prav tako Kontrola zračne-
ga prometa že pred časom zaostri-
la pogoje vzletanja in pristajanja v
nočnem času v smeri Šenčurja
tako, da je v času od 22. ure zve-
čer pa do le 6. ure zjutraj le izje-
moma moč dobiti tovrstno dovo-
ljenje, kar pomeni v povprečju le
od 4-10 primerov na mesec,
- in da bo, glede na zadnji primer
poškodbe strehe na objektu v Šen-
čurju ob pristanku letala, Kontrola
zračnega prometa RS s korekcijo
protokola zvišala najnižji dovolje-
ni nivo letenja nad Šenčurjem, 
da bi tako preprečila tudi take iz-
jemne primere.

Ob tem so predstavniki letališča
povedali, da resno razmišljajo o
možnosti nasaditve od 20 do 30
metrov širokega gozdnega pasu 
na zahodni strani letališča, to je
proti Šenčurju. Gre za tako ime-
novano protihrupno zeleno zaščito,
ki bi pomenila od 2 do 3 decibele
zmanjšanja hrupa pa tudi pozitivni
psihološki učinek. 

Pomemben problem, ki še ni re-
šen, pa je nesprejem podzakon-
skega akta o dovoljenem hrupu
zrakoplovov na letališču in v le-
tališki coni ter o višini pristoj-
bin za odpravo škodljivih posle-
dic na okolje, ki bi ga minister za

promet moral sprejeti najkasneje
do 13. aprila 2003, a ga še vedno
ni. Predpis je po zakonu tudi
osnova za izplačilo morebitne od-
škodnine občanom, ki so morda
prizadeti z dokazljivo prevelikim
hrupom letal. Predstavniki letališ-
ča so povedali, da so tudi sami ko-
nec januarja z dopisom opozorili
Direkcijo za civilno letalstvo na
nujnost priprave in sprejema nave-
denega predpisa.

Pa še o ”šepetanju letal” nad
Šenčurjem ponoči, kar smo lahko
brali v nekaterih časopisih po zad-
njem sestanku Civilne iniciative in
vseh sodelujočih v procesu reševa-
nja problematike vpliva letalskega
prometa na Šenčur. Treba je vede-
ti, da izvajalec meritve opravlja v
skladu z veljavnimi predpisi in so
navedeni podatki pač povprečje v
določenem času in ne posamični
primeri. Te bo moč beležiti v pove-
zavi s podatki Kontrole zračnega
prometa, s čimer bodo združeni
podatki konkretnega letala z iz-
merjenim hrupom, ki ga bo letalo
povzročilo. Povedano je bilo, da je
taka povezava predvidena že do
konca meseca aprila in tako rezul-
tati naslednje predstavitve merje-
nja hrupa ne bodo več na nivoju
”šepetanja”.  Župan Miro Kozelj 

Šenčur, letala nad njim in šepetanje

SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
Za spodbujanje razvoja gospodarstva je na občinski spletni strani
objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Šenčur v letu 2009, s katerim se spodbujajo
naložbe v gospodarstvo, odpiranje novih delovnih mest in samo-
zaposlitev, podjetništvo (usposabljanje, izobraževanje in udeležba
na sejmih) in delovanje društev ter nevladnih organizacij. 
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občine Šenčur,
Kranjska cesta 11, Šenčur in na spletni strani Občine Šenčur:
www.sencur.si. Rok za prijavo na javni razpis je 3. novembra
2009 do 12. ure.

GOSTILNA, PICERIJA IN
PRENOČIŠČA LOGAR

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

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

NUDIMO MALICE, KOSILA, JEDI PO NAROČILU, 
VABIMO ZAKLJUČENE DRUŽBE.

VSAK DAN NUDIMO PICE IZ KRUŠNE PEČI.

RAZVOZ PIC IN OSTALE HRANE.
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Prikazali smo Prešernovo življenje na malo
drugačen, svojevrsten način. Akademijo smo
najprej imeli v domu krajanov v Šenčurju,
prav na kulturni dan pa smo jo ponovili še 
na Visokem. Sama prireditev je požela veliko
dobrih kritik, ki so dobra vzpodbuda za naše
nadaljnje delo. 

V času pusta so nas obiskali kurenti, ki so
pričarali vsaj delček vzdušja, ki ga je možno
doživeti na tradicionalnem ptujskem kurento-
vanju.

Marca je pod vodstvom Staše Pavlič nastal
zanimiv projekt ob materinskem dnevu, v ka-
terega je vključila otroke iz vrtca Janček 
ter naše mladinske sekcije. Na odru je priča-
rala cirkus, v katerem je tekla zgodba o klov-
nih Nerodnemu Avguštinu in Avguštini, v
zgodbo pa je spretno vpletla tudi glasbe-
no pravljico Pismo soncu, ki ima globoko
okoljevarstveno noto. Radi bi se zahvalili
vsem krajevnim organizacijam, Občini Šenčur
in podjetju Mercator, ki so poskrbeli, da smo
na koncu naše mame, babice in seveda tudi
ostale obiskovalce lahko pogostili s pecivom
in pijačo.

Enkrat na mesec, v soboto dopoldne, organi-
ziramo tudi dvourne brezplačne otroške
ustvarjalne delavnice. Delavnic se vsakič ude-
leži od 10 do 15 otrok, ki ustvarjajo z različni-

mi materiali in tehnikami. Vsaka delavnica je
tematsko obarvana glede na čas, v katerem
smo (pomlad, gregorjevo, velika noč ...). Letos
smo ustvarili rožice iz papirja, ki smo jih 
posadili v lončke, metuljčke iz papirja, veliko-
nočne zajčke in pirhe iz stiropornih jajc, tuli-
pane iz škatel za jajca in še marsikaj drugega.
Nekatere izdelke smo razstavili na prireditvi
ob materinskem dnevu.

Vse, ki bi se radi aktivno vključili v delova-
nje našega kulturnega društva, vabimo da
nam pišejo na elektronski naslov kud.visoko@
gmail.com. Na ta elektronski naslov nam 
lahko pišete tudi vaše predloge in mnenja, da
bomo lahko naše delo približali čim širšemu
krogu ljudi.

Letos smo začeli še bolj aktivno delovati na
področju mladine. Pripravili bomo različne

mladinske projekte, ki bodo v večji meri 
namenjeni mladim od 15. leta starosti naprej.
Pripravili bomo različne tematske prireditve,
potopisna predavanja, filmske večere, športne
turnirje, zabavne večere in še marsikaj dru-
gega. Vse mlade, ki bi se želeli priključiti 
naši mladinski sekciji z namenom kulturnega
udejstvovanja, vabimo, da nam pišete na že
omenjeni elektronski naslov.

Na koncu pa bi vas radi povabili še na tradi-
cionalno kresovanje, ki bo 30. aprila v Šport-
nem parku Rapa na Visokem z začetkom 
ob 19. uri. Pripravili bomo krajši kulturni pro-
gram s prižigom kresa. Tokrat nismo pozabili
tudi na živo glasbo, zabaval vas bo duet Green
Eyes. Dekleti bosta prepevali različne uspešni-
ce, ob katerih se boste lahko tudi zavrteli.

Sašo Gašperlin

Na Visokem se vedno nekaj dogaja
Letos smo na Visokem začeli v mesecu kulture z osrednjo občinsko proslavo ob kulturnem prazniku v čast

našemu velikemu pesniku dr. Francetu Prešernu. 

Šenčur, malo mesto
Šenčur je velik kraj z industrijsko cono

sredi Kranjske ravni. Urbanistično je lepo
urejen, ceste in ulice so zgledno označene.
Je naselje, ki ga lahko označimo s termi-
nom malo mesto. In k takemu malemu me-
stu poleg ulic in cest sodi tudi trg. Takega
urbanističnega poimenovanja v Šenčurju
še nimamo, čeprav trge imamo. Prostor
med cerkvijo sv. Jurija in Domom krajanov
ter med Občino in Blagnečo hišo je že tak.
Kranjski Maistrov trg in cerkljanski Jenkov
trg gotovo nista večja od tega šenčurskega
trga, ki bi ga lahko poimenovali Jurijev trg
ali Krompirjev trg. Drug tak prostor je trg
med Domom gasilcev in Jamo ter med
Pošto in hišami ob Gasilski cesti. Jaz mu
pravim Gasilski trg. Tretji tak prostor je na
mestu, kjer se od Pipanove ceste odcepi
Velesovska cesta. Ob tej ulici stoji zdaj
nova hiša na mestu, kjer je prej stala Bavo-
hova hiša. V njej je med obema vojnama
živel in delal odličen šenčurski pesnik, pri-
povednik in dramatik Pavel Bobnar. Bavo-
hova hiša je tedaj nosila ime Podlipnikova
hiša. Temu ambientu (okolju) jaz pravim
Podlipnikov trg. Pa recite, če Šenčur ni
malo mesto! 

Zgoraj navedeno predlagam članom ob-
činskega sveta v razmislek, občinski upra-
vi Občine Šenčur pa v presojo.

Martin Kadivec
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Ob materinskem dnevu so predstavili zgodbo o klovnih, v katero so vpletli tudi glasbeno pravljico.
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Od pusta do materinskega dneva
Prvi meseci letošnjega leta so bili v Hotemažah zelo zanimivi. Začelo se je v pustnem času, ko so v Domu

vaščanov in gasilcev Hotemaže pripravili delavnice izdelovanja pustnih mask iz pene.

Pustne delavnice je tudi letos vodil vaščan
Andrej Aljančič, ki je izdelal že mnogo takih
mask. Svoje izdelke so udeleženci delavnic
predstavili v povorki na pustni torek, ko so se
jim pridružile tudi druge maškare; skupaj se je
skozi vas sprehodilo 75 maškar. Povorko so
sklenili z druženjem ob kresu.

Februarja je KUD Hotimir Hotemaže v gasil-
skem domu pripravil razstavo starega orodja in
predmetov. Med vaščani so nabrali kar precej
zanimivih orodij in predmetov, ki so jih upo-
rabljali včasih, najstarejši so bili iz dvajsetih let
prejšnjega stoletja - tehtnica za živino, likalni-
ki, usnjeni škornji in gostilniški kavni mlin. 

Že tretje leto zapored so ”vrgli luč v vodo”.
Otroci so izdelali ”gregorčke” (ladjice), katere
je bilo mogoče dva dni občudovati na razstavi
v Domu vaščanov in gasilcev Hotemaže. Oce-
njevalna komisija je imela zelo težko delo pri
izboru najboljših treh gregorčkov, še najbolj pa
jih je prepričal grad, prepleten z bršljanom. S

svečkami osvetljene mojstrovine smo spustili
po reki Kokri 11. marca. Ob tem se zahvaljuje-
jo Občini Šenčur, OŠ Šenčur-Podružnica Olše-
vek, Gostilni in piceriji Logar, Žitu Gorenjki in
g. Jožetu Golmajerju.

Sredi marca so v domu vaščanov in gasilcev
pripravili še delavnico, katere tema je bila ma-
terinski dan. Otroci so navdušeno gubali krep
papir v vrtnice in žafrane, ter tako izdelali pisa-
ne šopke rož. Veselo so prijeli tudi za čopiče in
z lakom premazali metuljčke, rožice, srčke, ter
tako majhne steklenice preobrazili v čudovite,
pisane vaze. Tudi občinsko prireditev ob mate-
rinskem dnevu v Domu krajanov v Šenčurju je

organiziral KUD Hotimir. Na proslavi so nasto-
pili le otroci, saj so ”ljubezenske” izjave, ki jih
daje otrok svoji mami, najbolj iskrene, ker izvi-
rajo iz najglobljih kotičkov njegovega srca.
Otroci so doživeto deklamirali pesmi, v igrici
Pojoči lonček pa so razmišljali, kako bi presene-
tili mamico in babico za materinski dan. Jaka
Brolih je zaigral na harmoniko. Prireditev sta
popestrila COPZ Vesela srca iz Šenčurja in
CMLPZ Mladi upi iz Olševka, z modernim 
plesom pa so se predstavile članice Plesnega
društva Netopir iz Kranja. Na koncu so otroci
ženskemu delu občinstva razdelili trobentice. 
Maja Šmid, Mihaela Kolenc in Simon Šubic

Zbornik o medvojnem Šenčurju
Krajevni organizaciji Zveze borcev za vrednote NOB Šenčur in Visoko sta

izdali zbornik Šenčursko območje med nemško okupacijo in NOB.
”Zbornik Šenčursko območje med nemško okupacijo in narodnoosvobodilnim bojem

poskuša popolneje prikazati najbolj usodno obdobje obstoja in boja prebivalstva teh krajev
ter ga tako oteti pozabi. Zapisano je natančen dokaz, česa je sposoben za ohranitev še tako
majhen narod, če je v boju in trpljenju enoten in složen, zapisano pa je tudi skromno 
priznanje predanosti in zvestobi mnogih rodoljubov, ki v svojem boju niso klonili niti pred
smrtjo,” je zbornik predstavil Franc Štefe - Miško, član odbora za izdajo zbornika, v
katerem so sodelovali še Franc Kržan (predsednik), Emil Leon Sekne, Jože Bohinc in 
Ciril Sitar. Zbornik je brezplačen. 

V zborniku sodeluje devetnajst piscev, uporabljenih je nad sedemsto različnih virov, objav-
ljenih 190 fotografij in dokumentov, v njem je navedenih 1250 imen, objavljene pa so tudi
edine partizanske pesmi s tega območja - domačinke. Opisane so vse žrtve vojne in NOB z
območja občine Šenčur, ki jih je bilo 184 ali skoraj pet odstotkov prebivalstva. Objavljeni so
tudi popolnejši podatki o talcih, ustreljenih v Šenčurju, in o žrtvah v sosednji občini Cerklje. 

Uvodoma zbornik opisuje socialnopolitične razmere in gibanja pred drugo svetovno vojno,
nato pa podrobno prikazuje dogodke med nemško okupacijo na sedanjem območju občine
Šenčur, deloma pa tudi Cerkelj - od nasilja, ki ga je izvajal okupator in izseljevanja domači-
nov do začetka NOB na tem območju, vmesnega zatišja, končnega množičnega razmaha 
narodnoosvobodilnega gibanja in tudi delovanja domobrancev od srede leta 1944 naprej.
”Vsa medvojna dogajanja in NOB na tem območju še niso bila podrobno opisana, zato so
širšemu prebivalstvu manj poznana. Kako naj potem tudi današnja generacija, ki ni doživ-
ljala grozot vojne, zve in ocenjuje tedanja dogajanja,” še pravi Štefe in dodaja, da si z izda-
nim zbornikom ne lastijo zaslug za dokončno ocenitev vseh medvojnih dogajanj, prepričani
pa so, da je objavljeno gradivo pomemben prispevek k boljšemu in vsestranskemu pozna-
vanju in razumevanju polpretekle zgodovine.  S. Š.

Občni zbor avto-moto 
društva

Avto-moto društvo Šenčur, ki šteje okoli
1400 članov, je na letošnjem občnem zboru
izvolilo novi upravni odbor, ta pa je za svo-
jega predsednika imenoval Jožeta Kepica,
ki je društvo vodil že v zadnjem mandatu.
Kot je povedal, so bili v minulem obdobju
razmeroma uspešni, zlasti na področjih, kot
so gospodarstvo, preventiva in vzgoja v
cestnem prometu, avto šola ter članstvo.

Na področju dela šolske komisije Kepic
posebej izpostavlja zgledno sodelovanje z
osnovno šolo Šenčur in podružnicami Vo-
klo, Trboje in Olševek. Vsako leto na prvi
šolski dan poskrbijo za urejanje prometa
pred šolami, stalnica je tudi sodelovanje
njihovih članov pri izpitih za pridobitev 
kolesarske izkaznice, kakor tudi v akcijah,
kot so ”Kaj veš o prometu”, Pasavček, 
Teden prometne varnosti ipd. Čeprav je
osnovni namen vsakoletnih tekmovanj ”Kaj
veš o prometu” predvsem vzgoja za varno
in samostojno vključitev mladih kolesarjev
v promet, je izpostavil izjemen uspeh 
Tomaža Kosirnika, ki je na tekmovanju v
Kranju osvojil naslov državnega prvaka. 

Med drugim so v letu 2008 nabavili novo
vozilo Toyota Yaris, ki je namenjeno avto šoli
za poučevanje kandidatov za voznike B kate-
gorije, člani društva pa so pri vseh večjih pri-
reditvah v Šenčurju urejali promet. Kot še
pravi Kepic, imajo člani AMD oz. AMZS
poleg brezplačne pomoči na cesti v Sloveniji
in tujini tudi mnoge druge ugodnosti. 

Občni zbor je potekal v Domu krajanov v
Šenčurju, sledil pa mu je družabni večer s
srečelovom, kjer je za veselo razpoloženje
skrbel ansambel Igor in Zlati zvoki. S. Š.

V Hotemažah so že tretje leto zapored ”vrgli luč v vodo”.
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Čebelarsko društvo Šenčur
Konec leta 2008 je Čebelarsko društvo Šenčur štelo 17 članov, ki čebelarijo s približno tristo panji.

Iz listine Slovenskega čebelar-
skega društva v Ljubljani gre raz-
brati, da je leta 1902 ustanovljena
Čebelarska podružnica Kranj po-
leg občin Stražišče, Predoslje in
Preddvor zajemala tudi Šenčur.
Poudariti gre, da je podružnica, 
ki se je spočetka hitro razvijala,
pomembno prispevala k sloven-
skemu čebelarstvu. 

Leto kasneje je bil v Šmartnem
pri Kranju organiziran čebelarski
shod, ki se ga niso udeležili le 
čebelarji iz bližnje okolice, prišli
so namreč tudi čebelarji iz Ljub-
ljane in Istre, na seznamu priso-
tnih pa so zabeleženi tudi Šen-
čurjani: Umnik, Antonija Pršina
in Milica Praprotnik. Zadnji sta
poleg Pavle Rojina iz Šmartnega
predstavljali ednini ženski del
shoda, v takratno poročilo pa je
zapisnikar o njih ponosno zapisal,
da so imenitno ”okrasile moško
čebelarsko družbo”. 

Če pionirji šenčurskega čebelar-
stva segajo daljnih dobrih sto let
nazaj, se je Čebelarsko društvo v
Šenčurju uradno ustanovilo tik po
drugi svetovni vojni, leta 1946.
Aktivnost društva se je iz obdobja
v obdobje spreminjala (vzroke gre

iskati bodisi pri poizkusih obdav-
čitve čebelarjev, bodisi pri za če-
bele odmerjenem prostoru, ki se je
postopoma krčil zaradi spreminja-
nja v tovarniške stavbe, ceste, tr-
govska središča ...), večjo aktiv-
nost pa v društvu lahko opazimo v
zadnjih nekaj letih. Lani je bilo
društvo še posebej aktivno - konec
leta je štelo 17 članov, ki čebelari-
jo s približno tristo panji -, saj je v
okviru dneva druženja treh gene-
racij sodelovalo na prireditvi pred
šenčursko šolo, aktivno pa so so-
delovali tudi ob postavitvi spome-
nika krompirju. Ker v društvu de-
luje več starejših članov, kot je
mladih, so zaradi svoje dolgoletne
želje, kot pravijo, ustanovili čebe-
larski krožek v osnovni šoli. Pod
mentorskim vodstvom nadobudne-
ga čebelarja Viljema Kavčnika je
začel delovati v lanskem šolskem
letu; obiskuje ga šest učencev, ki
se jim bo kmalu zagotovo pridru-
žilo še več za čebelarstvo ogretih
učencev. V sklopu oratorija je bila
lansko poletje tudi čebelarska de-
lavnica, v kateri so otroci spozna-
vali pomen čebel, točenje medu in
ostale postopke v čebelarstvu,
vsak od njih pa se je preizkusil

tudi v izdelovanju praktičnih daril:
iz satnic so zvijali sveče, vsak je
naredil svoj kalup za propolisovo
milo, z domačinko Zalko Jovano-
vič pa so pekli medeno pecivo. Ob
koncu leta je društvo sodelovalo
tudi v vseslovenskem projektu
medeni dan v vrtcu.  Društvu, či-
gar predsednik je trenutno Dami-
jan Kimovec, z veliko mero poslu-
ha pomaga tudi občina z županom
Mirom Kozeljem na čelu, za čigar
pomoč se društvo iskreno zahvalju-

je, ter se veseli, da bo tako tudi v
prihodnje. K sodelovanju pa člani
pozivajo predvsem vse okoliške
kmete in vrtičkarje, da razna škro-
piva na sadju in drugih posevkih
uporabljajo v večernem času, ozi-
roma se držijo navodil, ki jih nava-
jajo proizvajalci fitofarmacevtskih
sredstev. 

”Naj nam bo pokončna in pošte-
na drža naših prednikov spodbuda
za vztrajanje v čebelarstvu tudi 
jutri!” Dejan Karba

Delovni čas:
Ponedeljek zaprto
Torek - petek 
od 8. - 13. ure 
in od 15. - 17. ure
Sobota 
od 8. - 12. ure
Nedelja in 
prazniki zaprto

TOMAŽ NOVAK, s. p.
MLINARSTVO

Prebačevo 12, 4000 Kranj
04/235 74 74

Zahvaljujem se za nakupe in se priporočam!
Mlin bo zaradi vzdrževalnih del zaprt v mesecu juliju. Hvala za razumevanje.

UROŠ PUHAR s.p.
Velesovska c. 39
4208 Šenčur

telefon: 04/2515 580, 
04/2515 581
gsm: 041/774 310

Dejavnost: 
■   tesarstvo
■   krovstvo
■   kleparstvo

Pooblaščeni smo za
naslednje vrste kritin:

Tondach, Creaton, 
Bramac, Esal, 
Gerard, Tegola

RAČUNOVODSTVO
Urekar Dragica s.p.

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

Pečarstvo Mikelj

Lojze Mikelj s.p.
Milje 39, 4212 Visoko

GSM: 041/774 252

S čebelarjenjem se spoznavajo tudi otroci.
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Odlagališče odpadkov Tenetiše, kamor se odlagajo odpadki iz
šestih občin (Mestne občine Kranj in občin Cerklje, Šenčur,
Preddvor, Naklo, Jezersko), bomo morali, skladno z izdanim
okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča, s 15.
julijem 2009 zapreti. 

Usmeritve države za področje ravnanja s komunalnimi odpad-
ki narekujejo aktivnosti na lokalnem nivoju, regijskem nivoju ter
na nadregijskem nivoju. Na lokalnem, občinskem nivoju
moramo zagotoviti zbiranje komunalnih odpadkov, čim boljše
ločevanje odpadkov na izvoru nastanka ter oddajanje
posameznih odpadkov v nadaljnjo obdelavo. Na regijskem,
medobčinskem nivoju pa se bo problematika komunalnih
odpadkov reševala v okviru tako imenovanih regijskih centrov
za ravnanje z odpadki, kjer se bo odpadke naknadno sortiralo,
obdelovalo in predelovalo ter odlagalo preostanke odpadkov
na določenih odlagališčih. Skladno z državnim operativnim
programom odstranjevanja odpadkov je vseh šest občin
uvrščenih v regijski center (CEGOR), z odlaganjem odpadkov
na odlagališče Kovor.

Tako odpadkov ne bomo več odlagali na odlagališče v
Tenetišah, pač pa jih bomo morali vozili in odlagati na druga
odlagališča. Posledično se bodo povečali stroški ravnanja z
odpadki. Povišali se bodo stroški priprave in pretovora odpad-
kov  ter stroški samega prevoza odpadkov. Prav tako se bo
povišala cena odlaganja odpadkov. Trenutna cena odlaganja
v Tenetišah znaša 26 evrov na tono odpadkov, medtem ko
bomo morali za odlaganje v Kovorju odšteti 85 evrov za tono
odpadkov. Vsi ti stroški se bodo pokrili ob pogoju, da se trenut-
na cena storitve ravnanja z odpadki poveča za 2,8-krat.

Po zaprtju odlagališča odpadkov Tenetiše bo zato zelo
pomembna količina odpadkov, ki se bo odlagala. Manj odpad-
kov bomo morali prepeljati in odložiti na odlagališče, manjši
bodo stroški. Čedalje pomembneje bo, da se vsi znebimo stare
navade, ko smo odpadke metali v isti koš za smeti in da za-
čnemo odpadke dosledno ločevati. Z veseljem sicer ugotav-
ljamo, da se tega zaveda vedno več ljudi, saj so količine ločeno
zbranih odpadkov iz leta v leto večje. Počasi se navajamo, da
papir, steklo, plastiko in pločevino odlagamo na ekoloških oto-

kih in da vse druge odpadke, ki se tudi lahko predelajo, sami
pripeljemo v zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov.

Cena storitve ravnanja z odpadki, ki jo mesečno plačujemo vsi
občani, je sestavljena iz obračuna storitve odvoza odpadkov in
storitve deponiranja odpadkov. Osnova za obračun odvoza
odpadkov je število oseb v posameznem gospodinjstvu, 
Osnova za obračun deponiranja odpadkov pa velikost zaboj-
nika za odpadke, izražena v litrih. Mesečno se poleg tega
obračuna še okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov, ki je tudi odvisna od velikosti zabojnika
za odpadke. 

Ob doslednem ločevanju se zmanjša količina mešanih komu-
nalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče, in posledično
tudi s tem povezani stroški. Zato je in bo ločeno zbiranje
odpadkov na izvoru nastanka še kako pomembno. Povišanim
izdatkom se bomo gospodinjstva lahko delno izognili z zmanj-
šanjem količine oddanih mešanih komunalnih odpadkov. 

Zavedati se moramo, da se pot odpadka začne pri vsakem od
nas. Od nas je odvisno, kakšne bodo količine nastalih odpad-
kov in kje bodo ti odpadki končali, ali na odlagališču ali v pre-
delavi. Vsakdo od nas resnično lahko prispeva svoj delež k
varovanju okolja in zmanjševanju stroškov ravnanja z odpadki.

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

Po 15. juliju odpadkov ne bomo več 
odlagali v Tenetišah

Zaradi odlaganja odpadkov na druga odlagališča se bodo stroški priprave odpadkov, 
prevoza in odlaganja zelo povečali.
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.

Spremljamo kakovost 
pitne vode

Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode je ena naših
glavnih nalog, zato smo, skladno z zakonodajo, na vodovod-
nem sistemu Kranj vzpostavili notranji nadzor po načelih HAC-
CP sistema. HACCP sistem je preventivni sistem, ki omogoča
prepoznavanje tveganj in zagotavlja pravilno ukrepanje ter
nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja v vseh fa-
zah priprave in oskrbe s pitno vodo. V sklopu notranjega nad-
zora je Zavod za zdravstveno varstvo Kranj opravljal redni me-
sečni odvzem vzorcev za laboratorijska preskušanja.

Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo približno 59.500
prebivalcev in ima približno 13.680 vodovodnih priključkov.
Oskrbuje mesto Kranj in naselja Hotemaže, Tupaliče, Olševek,
Visoko, Milje, Britof, Kokrica, Mlaka, del Naklega, Pivka, Poli-
ca, Okroglo, Bitnje, Žabnica, Orehek, Breg, Jama, Praše, Po-
dreča, Mavčiče, Smlednik in Zbilje. 

Oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kranj seže
tudi zunaj območja Mestne občine Kranj, saj oskrbuje
tudi naselja Šenčur, Srednja vas, Voklo, Voglje, Trboje,
Moše in Valburgo. Dodatno v te sisteme priteka pitna
voda iz skupnega vodovodnega sistema Viri pod Krvav-
cem, čigar upravljavec je naše podjetje. 

Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran www.komunala-kranj.si,
kjer si letno poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2008 ogleda-
te v celoti. Prav tako boste našli tudi podatke o trdoti vode.

Poleg notranjega nadzora se nad kakovostjo vode opravlja ozi-
roma izvaja tudi zunanji nadzor v okviru državnega monitoringa,
ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Nosilec monitoringa je
Inštitut za varovanje zdravja, izvajalec je Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, ki skupaj z območnimi zavodi za zdravstveno
varstvo izvajajo program monitoringa za pitno vodo. 

Kako lahko sami poskrbimo za ohranjanje kakovosti vode pri
nas uporabnikih: 
- Redno čistimo mrežice na pipah.
- Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši.
Vsako jutro, pred uporabo, stočimo nekaj vode. Enako naredi-
mo, ko pridemo iz službe, predvsem pa, ko se vrnemo iz dalj-
še odsotnosti. 

- Pri novogradnjah oziroma obnovah cevi priporočam, da se, pre-
den začnemo uporabljati vodo, cevi razkuži. Bodimo pozorni,
ali delavci, ki obnavljajo vodovodne cevi, uporabljajo okolju in
zdravju prijazna sredstva (druga sredstva namesto firneža).

Ne pozabimo, da na kakovost pitne vode vpliva tako ravnanje
z odpadki kot ravnanje z odpadnimi vodami. Divja odlagališ-
ča so velik potencialni onesnaževalec podtalnice, zlivanje od-
padnih tekočin v kanalizacijo in vodotoke prav tako povzroča
onesnaževanje pitne vode. V okolici objektov za zajem pitne
vode je prepovedan vnos nevarnih snovi in gnojil v tla ter preo-
ravanje travinja. Pomembno je tudi, kako pogosto in na kakšen
način greznice praznimo. Greznične gošče so zelo koncentri-
ran odpadek, ki poleg dušikovih spojin lahko vsebuje še druge
strupene in okolju nevarne snovi. Če greznične gošče odlaga-
mo na kmetijske površine, tvegamo, da bodo te strupene snovi
poniknile v podtalnico in se sprale v vodotoke in tako posred-
no ogrozile vire pitne vode.
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Pust

V povorki, ki je krenila iz Srednje vasi do
centra Šenčurja, se je zvrstilo 27 vozov, ki so
predstavljali aktualne dogodke iz trenutnega
političnega in družbenega življenja. Seveda ne
gre brez voza Godlarja, ki je maskota društva,
in pustne povorke, voza z godlo in župana
šenčurske občine. Pustno povorko si je v
Šenčurju ogledalo okoli 10 tisoč obiskovalcev,
tako domačinov kot drugih iz okoliških krajev
in nekoliko dalj iz cele Slovenije.

Predpustne in pustne prireditve Godlarjev so
se začele že veliko pred pustno nedeljo. Tako
sta godlarski princ in princesa že 13. februar-

ja od župana Mira Kozelja prevzela oblast v
Šenčurju in vladala ter opravljala občinske
posle vse do pustnega torka, 24. februarja, ko
so se Godlarji s pogrebom in požigom pusta
za leto dni poslovili.

Godlarji so se letos na povabilo Mercatorja
predstavili s svojimi aktualnimi vozovi tudi na
pustno soboto, 21. februarja, pred Mercatorje-
vim centrom na Primskovem. Prišlo je veliko
obiskovalcev, ki so bili nad povorko nav-
dušeni, zato bi Godlarji radi v prihodnje to
tradicijo ohranili. Veliko dela, denarja, truda,
idej in prostovoljnih ur so člani društva God-

larji v vseh preteklih letih, pa tudi letos,
vložili v pripravo in organizacijo te ene
glavnih pustnih prireditev na Gorenjskem.
Gonilna sila Godlarjev je že nekaj let požrtvo-
valni in zagnani predsednik društva Godlarjev
Milan Sušnik. Naslednje leto bodo praznovali
20-letnico obstoja in organizacij pustnih
povork ter tudi drugih prireditev, zato se bodo
za to obletnico še posebej pripravili in
potrudili.        

Franci Erzin, 
foto: Franci Erzin in Tina Dokl

Pustna povorka Godlarjev 
napolnila Šenčur

Na pustno nedeljo, 22. februarja, so člani društva Godlarji že devetnajsto leto po vrsti 
pripravili pustno povorko v Šenčurju. 

Predaja občinskega ključa godlarskemu princu in princesi Tajkuni so igrali na prav posebno ruleto.

Hrvatom so prodajali pregrešno drage vinjete. Tudi godbeniki so se oblekli pustu primerno.
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Prepotovali šest občin 
Šegavo je bilo tudi na osmi pustni povorki šestih občin (Kranj, Medvo-

de, Komenda, Vodice, Cerklje in Šenčur), ki so jo pripravili Vokljanci s
prijatelji. Kot ponavadi so se na pustno soboto (21. februarja) odpravili
po standardni poti iz Voklega v Voglje, nato skozi Prebačevo in Hrastje
v Kranj, kjer so sodelovali na velikem pustnem karnevalu. Od tam so od-
potovali v Mavčiče, Smlednik, Hraše, Vodice, Komendo, Zalog, Cerklje,
Šenčur in nazadnje spet v Voklo. Ves čas pa so ob komentarju humori-
sta Kondija Pižorna so gradili ljubljansko džamijo, popravljali šentviški
predor, gladili spor med Ukrajinci in Rusi zaradi plinovoda, pa snemali
svojo različico oddaje Na zdravje po kravje ... Z njimi so bili tretje leto
zapored tudi kurenti in pokači iz Leskovca na Dravskem polju. Na pust-
ni torek so na igrišču v ”Gmajni” pusta še zakurili.                        S. Š.

računovodske storitve, d. o. o. Velesovska 49, 4208 Šenčur

tel.: 04 251 91 50

faks: 04 251 91 51

gsm: 041 364 880

e-mail: darin@siol.net

4208 Šenčur
Delavska 18

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

DISKONTNA PRODAJA SADJA IN ZELENJAVE, d. o. o. Šenčur
SLO - 4208 Šenčur, Kranjska c. 1, tel.: 04/25 11 259

fax: 04/25 15 541, GSM: 041/710 717

ELEKTROINSTALACIJE

Milje 44, 4212 VISOKO
tel.: 04 25 31 133, fax: 04 25 35 580

gsm: 041 644 192, e-pošta: info@vigred-elektro.si 

Gradbena mehanizacija 
Vilko Konc, s. p.

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

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

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

SLIKOPLESKARSTVO
JURIJ GORJUP s.p.

Bistre glave so tekmovale

Tudi Društvo prijateljev mladine Šenčur in Turistično društvo
Šenčur sta se pridružila pustnemu rajanju. Na pustni torek (24. feb-
ruarja) so najprej pripravili sprevod maškar od OŠ Šenčur do Doma
krajanov v Šenčurju, tam pa sta nato za zabavo skrbela čarodej in
žongler Toni ter klovn. Najbolj izvirne maske so nagradili. DPM
Šenčur je marca pripravil tudi tradicionalni Kviz za bistre glave, na
katerem so sodelovale štiri ekipe učencev 5. razredov OŠ Šenčur ter
podružnic na Olševku in v Trbojah, ki so morale odgovarjati na
vprašanja o domačih krajih, o splošnih temah, glasbi in prvi pomoči,
nazadnje pa so se preizkusili še v logiki. Najuspešnejša je bila ekipa
Šenčur 1 oz. 5. a razred - Tilen Celjer, Urban Leskovar, Niko Kikelj
in Vid Pekolj. V polni dvorani krajevnega doma v Šenčurju so
nastopajoče glasno spodbujali sošolci, ki so za to priložnost priprav-
ili tudi več zanimivih transparentov (na sliki). Po mnenju komisije so
najboljšega izdelali na Olševku (v obliki rože) in za trud prejeli tudi
nagrado.                                                                                 S. Š.
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Maja lani je Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostoj-
ne jedi v Šenčurju odkrilo spomenik krompirju oziroma cesarici Mariji
Tereziji, delo akademskega kiparja Janeza Pirnata. Ob tej priložnosti
so v Turističnem društvu Šenčur zaznali priložnost za organizacijo vsa-
koletne, tradicionalne prireditve v čast krompirju, ki bo popestrila pole-
tno dogajanje v Šenčurju in obenem povezala vse organizatorje krom-
pirjevih prireditev v Sloveniji. Rečeno, storjeno. Prireditev Praznik
krompirja Šenčur 2009 bo potekala v soboto, 6. junija, od 15. ure na-
prej, je napovedala predsednica turističnega društva Marinka Mohar.
Glavni koordinator prireditve je podžupan Ciril Kozjek.

”Odziv drugih društev na povabilo k sodelovanju pri tej veliki prire-
ditvi je bil neverjeten, saj bodo s turističnim društvom pri izvedbi prire-
ditve sodelovali gasilci, Godlarji, konjeniki, čebelarji, aktiv kmečkih
žena, avto-moto društvo in društvo prijateljev mladine. Že sedaj imamo
napovedanih 220 udeležencev sprevoda, ki ga bomo ob tej priložnosti
pripravili od osnovne šole do prireditvenega prostora v centru Šenčurja.
V njem bodo sodelovali godbeniki, pevci, folklorne skupine, konjeniki,
poljski delavci, kočije in drugi. To je znak, da tudi v Šenčurju obstaja
želja po povezovanju, in samo želimo si, da nas bo Praznik krompirja
tradicionalno združil vsako leto,” napoveduje Moharjeva, ki k sodelova-
nju vabi vse z območja občine Šenčur, ki izdelujejo spominke oziroma
se ukvarjajo z domačo obrtjo (pisne prijave sprejemajo do 16. maja na
naslov TD Šenčur, Pipanova c. 1, Šenčur). Prispevek za stojnico je ni-
zek - samo 50 evrov.

Na Prazniku krompirja - glavni pokrovitelj je Občina Šenčur - bodo
pripravljali krompir na vse načine (le cvrli ga ne bodo), kuhali bodo tudi

krompirjevo juho, na ogled bo razstava kmečkih jedi ... Za mesni pri-
boljšek h krompirjevim jedem in okrepčilo bo skrbelo Mesarstvo Čadež,
za veselo razpoloženje obiskovalcev pa ansambel Veseli Begunjčani.

Simon Šubic, 
foto: Tina Dokl (arhiv)

Junija bo Praznik krompirja
Turistično društvo Šenčur bo 6. junija organiziralo prireditev Praznik krompirja Šenčur 2009. 

”Društvo je ustanovljeno z namenom pokazati, kako lahko sami s
primernim znanjem poskrbimo za svoje duhovno, mentalno in fizično
zdravje. Odraščajoči mladini pa želimo omogočiti spoznati tiste osebnos-
tne lastnosti, s katerimi si pri svojem delu in življenju krepimo samoza-
vest, povečujemo znanje in kreativno nastopamo v različnih družbenih
okoljih,” pravi Anton Podjed. 

V ta namen Sončni hribček organizira več zanimivih projektov. Med nji-
mi bo tudi razstava Božič na Slovenskem, na kateri ne poudarjajo ra-
zličnosti jaslic, temveč vpliv božičnega časa na duhovno podobo
slovenskega naroda, narodovo zavednost, družinsko življenje in
medsebojno razumevanje. ”Najbolj pomemben del razstave pa je prikaz,
kaj lahko človek v 40-dnevnem obdobju pred božičem naredi zase,” ra-
zlaga Podjed. Božično razstavo bo spremljal tudi simpozij. Med zanimive
projekte sodi tudi delavnica Ostanimo zdravi in čili, ki je namenjena ose-
bam, ki želijo povečati svojo imunsko odpornost ter tako zdravi in čili

dočakati visoko starost. Razpis za delavnico bo objavljen tudi v Goren-
jskem glasu. Podjed nadalje predstavi tudi delavnico Jabolčni kis iz božje
lekarne, na kateri predstavlja široko uporabo jabolčnega kisa, zdravilnih
rastlin in drugih učinkovin na človekovo zdravje in počutje. Uporabne
nasvete zdravljenja z jabolčnim kisom je Podjed zbral tudi v posebnem
priročniku. Podjed tudi sam prideluje jabolčni kis, med katerim je najbolj
popularen jabolčni kis z zelišči, imenovan Gorenjska trma, ”nekateri pa
mu pravijo kar Gorenjska viagra”.

Sončni hribček organizira tudi delavnici Sedma nebesa in Slovenski 
ornament. Prvo Podjed imenuje kar duhovni wellness, na njej pa
udeleženci spoznavajo svoje biofizikalne in bioenergetske lastnosti na as-
tralnem, fizičnem in mentalnem nivoju, s katerimi človek krepi svojo
odpornost in obrambni sistem na vseh nivojih znanja. Delavnico Sloven-
ski ornament izvajajo tudi po šolah, njen namen pa je vnovično ovred-
notenje slovenske ornamentike.  Simon Šubic

Dnevi godle
Turistično društvo Šenčur je minulo zimo kar trikrat pripravilo dneve

godle. Prvič proti koncu lanskega leta v soboto, 13. decembra 2008. V
januarju je bil dan godle v soboto, 17. januarja. Ta dan je bil v čudovi-
ti zimski megleni idili tudi godlarski pohod v okolici Šenčurja, vse
udeležence pa so po končanem pohodu postregle z godlo prijazne in
požrtvovalne članice turističnega društva. Tretjič pa je TD Šenčur
pripravilo dan godle na valentinovo, 14. februarja.

Vsi dnevi godle so bili zelo dobro obiskani, na pokušino godle pa ne
pridejo samo domačini, temveč prihajajo iz bližnje in daljne okolice, tudi iz
Ljubljane. Številni pridejo kar s posodami in godlo vzamejo tudi domov.
Godla s krompirjem v oblicah je šenčurska tradicionalna jed, katere osnov-
na sestavina je prašičja kri, nato pa prosena kaša in ješprenj ter začimbe.
Seveda pa mora biti močno zabeljena z domačimi ocvirki.      Franci Erzin

V skrbi za vsakršno zdravje
Na Olševku deluje društvo Sončni hribček, ki ga vodi Anton Podjed. 

Na Prazniku krompirja Šenčur 2009 ne bodo pripravljali samo praženega krompirja
(tako kot lani), ampak ga bodo obiskovalcem delili v vseh oblikah. 
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Razstava fotografa Primoža Hienga z
naslovom Zamrznjeni norčavi čas je bila na
ogled postavljena od 17. februarja do 8. marca,
ob njenem odprtju pa so se predstavile tudi
domače maske - Godlarji. Hieng je na njej
predstavil pustno dogajanje v številnih sloven-
skih krajih, kot ga je videl skozi fotografski
objektiv. V objektiv je ujel številne skrite
obraze ter njihovo raznoliko in pisano podobo.
Posnel je maske, ki se pojavljajo v pristnem in
izvirnem okolju, daleč stran od množice
radovednežev. Zanimali so ga drežniški pusti
in maske v Drežniških Ravnah, kurenti vseh
vrst, škoromati v Hrušici in Podgradu, laufar-
ji, petelini in podivci v dobrepoljski dolini ter
drugi znani in manj znani slovenski pustni
liki. Lani je odkril doslej še neznano skupino,
Podstenjske fehtarje, ki oživljajo pustno tradi-
cijo vasi Podstenje pri Ilirski Bistrici. 

Akademski kipar Janez Pirnat, avtor
spomenika krompirju v središču Šenčurja, je
izjemna oseba s široko paleto znanj in spret-
nosti, poleg likovnega pa ga krasi tudi izvrst-
no besedno izražanje. Za seboj ima plodno ob-
dobje ustvarjanja, saj je sodeloval na mnogih
skupinskih in izvedel številne samostojne
razstave. S svojim pristopom in deli pušča

paleto bogastva in lepote, kiparstva in tudi
slikarstva v našem kulturnem prostoru. Med
17. marcem in 5. aprilom je tako predstavil

nekaj svojih kipov in risb iz zgodnjega obdob-
ja, pa tudi nekaj povsem novih del.          

Simon Šubic

Za fotografom razstavljal še kipar
Februarja je bila v Muzeju občine Šenčur na ogled fotografska razstava Zamrznjeni norčavi časi fotografa

Primoža Hienga, marca pa je svoja dela razstavil akademski kipar Janez Pirnat.

Študijski bralni krožek Z Natašo deluje v Šenčurju od leta 2000.
Pobudo za ustanovitev in širjenje je leto prej dala profesorica in publi-
cistka ter znana ljubiteljica knjig in branja Manca Košir. Krožki so
razširjeni po vsej Sloveniji, njihov namen pa je širjenje bralnega virusa,
to je veselja do branja. V našem krožku smo se srečale najmanj petnajs-
tkrat vsako leto in v tem času prebrale okrog 150 knjig ter priredile za-
nimive večere z literati Nežo Maurer, Marjanom Tomšičem, Ferijem
Lainščkom ... Širile smo bralni virus na vlaku Kranj-Jesenice, spoz-
navale dejavnosti drugih krožkov po Sloveniji, organizirale pa smo tudi

zabavne ”končne izlete” ob zaključku sezon. 
Ob branju knjig ter ob rednem medsebojnem deljenju vtisov o vsebi-

ni in knjižnih junakih smo krožkarice postale prijateljice. Knjige daje-
jo veliko, zlasti pa širijo obzorja, saj smo skozi vsebino knjig obiskale
vse celine sveta, spoznavale raznolikost navad, mišljenja in svetovnih
razmer. Knjige so res naše prijateljice ali, kot pravi Tone Pavček: Če ne
bomo brali, nas bo pobralo! Razmislite o tem, saj je branje vsekakor
boljše razvedrilo kot gledanje televizije. Poskusite tudi sami in ne boste
razočarani.

Zapisala sem tudi nekaj naslovov knjig z vsega sveta za bralno
pokušino. Avtorje vam bodo povedale prijazne knjižničarke v šenčurs-
ki knjižnici, drugo o prebranih knjigah v našem bralnem krožku pa si
lahko tudi v knjižnici preberete v novi krožkovi predstavitveni mapi:
Tek za zmajem, Angleški pacient, Modrosti starega učitelja, Skrivno
življenje čebel, Kri cvetlic, Muriša, Hiša peska in megle ...

Veliko užitkov ob branju vam želi bralni krožek pod mentorstvom
Nataše Škofic Kranjc. Če želite deliti užitke in radosti vseživljenjskega
učenja, pa se krožku lahko pridružite ob četrtkih zvečer v knjižnici.

Tončka Petač, 
krožkarica

Sredi maja reviji pevskih zborov 
Vabimo vas na Revijo otroških in mladinskih pevskih zborov občine

Šenčur, ki bo v četrtek, 14. maja, ob 18. uri v Domu krajanov v Šenčur-
ju, in na Revijo odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin občine
Šenčur, ki bo v soboto, 16. maja, ob 20. uri v Domu krajanov Šenčur.

Če ne bomo brali, nas bo pobralo
Pisatelj Tone Pavček pravi: Če ne bomo brali, nas bo pobralo! Razmislite o tem, saj je branje vsekakor

boljše razvedrilo kot gledanje televizije.

Z razstave del akademskega kiparja Janeza Pirnata
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Pomlad vsako leto napoveduje
začetek teoretičnega dela izpita
CPP; dekleta in fantje si želijo
vožnje z mopedi. Končana je
uspešna šolska smučarska sezona,
ogledali smo si uradni trening
smučarskih poletov v Planici ter
se udeležili področnega prvenstva
v plavanju in nogometu. V doma-
či športni dvorani so se učenci po-
merili na področnem tekmovanju
v športnem plezanju in na turnirju
ŠKL Med dvema ognjema. 

Nadarjeni učenci so napenjali
svoje možgane v sobotni šoli; de-
lovni fantje pa so se udeležili ob-
činske očiščevalne akcije skupaj s
starši. Učenci 8. in 9. razreda so
že realizirali tehnične dneve. V
polnem razmahu so tekmovanja iz
ZGO, FIZ, GEO, KEM, MAT,
SLO - seveda že na področni oz.
republiški ravni. Predavatelji Rde-
čega križa so izvedli zelo uspela
predavanja: Varna vožnja s kole-
som, Preventivni ukrepi ob more-
bitnem srečanju z drogo, Reševa-
nje konfliktnih situacij in Torbica
prve pomoči. Učenci 6. razreda so
si ogledali mesto Škofja Loka in

igro na Loškem odru; film Deček
v črtasti pižami so zavrteli za mla-
de ljubitelje filma. Nastopili smo
na šolskem plesnem festivalu,
ogledali smo si parlament v Ljub-
ljani in poslušali koncert simfoni-
kov RTV v Cankarjevem domu.
Na Festivalu otroških sanj v Ljub-
ljani so nastopili člani dramskega
krožka, predstavo Bonboniera, ki
je bila v francoščini, smo si ogle-
dali v Domu krajanov. Zaključuje-

mo z bralno značko, pred izidom
je šolsko glasilo Žarki. Učenci 6.
razreda odhajajo na ekskurzijo na
Primorsko, ogledali si bodo tudi
kanjon Kokre in kranjske rove;
učenci 8. razreda odhajajo v Po-
stojno in Idrijo.

V torek, 21. aprila, bomo izvedli
projektni dan z naslovom
V.O.D.A.; istega dne bomo popol-
dne zbirali star papir na vseh treh
podružnicah. Na matični šoli lah-

ko papir oddate v četrtek, 23. apri-
la, med 13. in 18. uro. 

Sonce nas vabi na plano, zato
mnoge aktivnosti izvajamo na
prostem. Za učenje in naloge pa je
še vedno najbolj primerna sobica
in ne prepozne večerne ure. Spa-
nec naših nadebudnežev naj bo
dolg vsaj devet ur, sicer mnogi že-
lijo spati tudi dopoldne. 

Majda Vehovec, 
ravnateljica

Prišla je pomlad ...
Učenci zdaj znajo urnike že na pamet in redni pouk teče po ustaljenem tiru. Nekateri žal doma premalo časa

namenijo nalogam in učenju. Dobra dva meseca je še časa, da si vsak ohrani ali izboljša letošnji uspeh.

Na Osnovni šoli Šenčur smo v lanskem in letošnjem šolskem letu
sodelovali v projektu Francoščina v moji šoli, ki ga je razpisalo
Slovensko društvo učiteljev francoščine. Njegov namen je bil opo-
zoriti učence in njihove starše na možnost učenja francoskega jezika
že v osnovni šoli ter poudariti pomen francoščine za nadaljnje šolan-
je in iskanje zaposlitve.

Na naši šoli se učenci začnejo učiti francoščino v 7. razredu kot
izbirni predmet. Na urniku sta dve uri tedensko, z njo lahko nadalju-
jejo do 9. razreda. 

V okviru projekta smo pripravili glasbeno-plesno gledališko pred-
stavo Bonbonniere des stereotypes delicieux ali slovensko Bon-
boniera Sladkih Stereotipov. Predstava, polna francoske glasbe in
kratkih dialogov v francoščini, je razumljiva tako začetnikom kot tis-
tim, ki se tega jezika še niso učili. Govori o slovenskem turistu v
Parizu, ki z novim francoskim prijateljem na duhovit način predstavi
nekaj najbolj trdno zasidranih stereotipov o obeh narodih. Predstava,
v kateri nastopajo učenci 8. in 9. razredov in štiri bivše učenke Os-
novne šole Šenčur, je namenjena mladostnikom vseh starosti, nasme-
jijo pa se ji lahko tudi njihovi starši. Z njo smo želeli pokazati, da je
učenje francoščine in spoznavanje francoske kulture vse prej kot dol-
gočasno.

Osmega aprila je bila Bonboniera na ogled v Domu krajanov v
Šenčurju. Dopoldne za učence od 4. do 7. razreda, popoldne za os-
mošolce, devetošolce in vse, ki so si jo želeli ogledati. Dober odziv

gledalcev je poplačal naš trud in veselimo se novih nastopov. Maja
odhajamo na gostovanje na dve osnovni šoli v Izolo in Piran, saj bi se
želeli predstaviti čim več mladim, ki jim, podobno kot nam, francos-
ka kultura pomeni vir novih spoznanj in užitkov. 

Katarina Klajn, učiteljica francoščine,
foto: Matic Zorman 

Bonboniera sladkih stereotipov
Na osnovni šoli pripravili glasbeno-plesno gledališko predstavo Bonbonniere des stereotypes delicieux 

ali slovensko Bonboniera Sladkih Stereotipov.

Prizadevni učenci so izdelali veliko izvirnih panjskih končnic, da bo čebelicam lepo v čebelnjaku. 
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Izlete v bližnjo okolico izkoristimo za opazovanje prebujajoče se na-
rave, ki nam prav vsak dan ponudi kaj novega, zanimivega. S pridom iz-
koriščamo tudi veliko igrišče ob vrtcu, ki je primerno za raznolike in 
pestre dejavnosti s področja gibanja, pa tudi za medsebojno druženje in
igro, ki je temeljna dejavnost vrtca.

Marec je mesec družine, zato so skoraj vse skupine v vrtec povabile
starše, da so jim otroci pokazali, česa so se v tem letu novega naučili,
strokovne delavke pa so pripravile delavnice za skupno ustvarjanje. Ne-
katere skupine so v vrtec povabile tudi stare starše, ki so se vabilu z ve-
seljem odzvali. 

Otroci iz oddelka na Visokem in v Voklem so sodelovali na priredit-
vah ob materinskem dnevu, prav vsi otroci pa so svoje starše razveseli-
li s čestitkami, ki so jih sami izdelali. 

V velikonočnem času izdelujemo pirhe in različne velikonočne aranž-
maje. Vsak praznik v vrtcu izkoristimo za spoznavanje kulture in zna-
čilnosti domačega kraja, pa tudi za ustvarjanje in lastno udejstvovanje. 

Poletje se že bliža z velikimi koraki, zato smo z mislimi že pri zaključ-
ku šolskega leta, kar za nas pomeni zaključek projektov (Unicef, Bralni
nahrbtnik, Glasbeni nahrbtnik, Knjigobube, Zlati sonček, Ciciban pla-
ninec, Žabja šola kašlja ...). Vključili smo se tudi v mednarodni projek-
tu Pomladni dan, ki letos poteka na temo ljubezni. Pripravljamo izdelke
za likovni natečaj in prispevke za plesni natečaj.  Čisto ob koncu šolske-
ga leta pa bodo potekali še zaključni izleti znotraj posameznih skupin,

ko se otroci skupaj s starši, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic
odpravijo nekam, kjer se imajo lepo: v hribe, živalski vrt ali samo na iz-
let v bližnjo okolico.                                                  Darja Marinšek

Pomladne dejavnosti v vrtcu
V našem vrtcu veliko časa posvetimo gibanju na prostem, zato vsako leto komaj čakamo, da po turobnih

zimskih dneh izza oblakov posije toplo spomladansko sonce. 

Utrinek s srečanja s starši

Šola kašlja oziroma Žabja šola je nekakšna učna delavnica, kjer želi-
jo otroke poučiti, kako se v zimskem času izogniti prehladom in kako
ravnati, če kljub vsem ukrepom zbolijo. V njej je sodelovalo 212 otrok
iz Šenčurja, Visokega in Voklega, starih od tri do šest let. ”Ker je

starost otrok različna, je bilo potrebno veliko idej in pripomočkov. S
pomočjo plakata smo otroke popeljali skozi ”žabjo šolo”. Spoznavali
smo, kako pomembni so gibanje, telovadba in zračenje prostorov.
Naučili smo se, zakaj si moramo pogosto umivati roke in kako to
počnemo. Tudi noske je potrebno redno čistiti z robčki, ki jih odvržemo
v koš. Zelo pomembno je tudi pojesti veliko sadja in zelenjave, saj s
tem dobimo veliko vitaminov in mineralov. Veliko moramo tudi piti, še
zlasti čaj z limono in medom,” je pojasnila Mateja Ozmec iz
Farmedice. Otroci so se učili tudi kašljati, predvsem kako in zakaj
sploh kašljamo. Kašelj je namreč obrambni mehanizem, zato je
pomembno, da sluz oz. snov, ki nas draži, izkašljamo. 

Na koncu so otroci dobili nalogo narisati risbico, ki je tematsko
vezana na znanje, ki so ga v šoli kašlja osvojili ali dopolnili. Te risbice
so prinesli v krajevno lekarno Šenčur, kjer je vsak izmed njih prejel
diplomo o opravljeni šoli kašlja. Poleg diplome pa je vsak otrok dobil
žabico - hranilnik iz mavca, s priloženimi barvicami in čopičem. 

In zakaj se šola kašlja imenuje Žabja šola? ”Obstaja povezava med
žabo in kašljem. Tako kot žaba s svojim dolgim jezikom ujame muhe
in drug mrčes, tako Prospan - zdravilo ‘ujame’ kašelj. Gre za zdravilo
rastlinskega izvora, izvleček posušenih listov bršljana,” je še razložila
Ozmečeva.                                                                    

Simon Šubic

Pomladni dan in gibanje na OŠ Šenčur 
Mednarodni dan gibanja je 10. maja. V okviru Pomladnega dne bomo

na Osnovni šoli Šenčur organizirali Pohod treh generacij, ki bo hkrati
tudi športni dan za naše učence. Z učenci, njihovimi starši in starimi
starši bomo 8. maja 2009 sklenili pohodniški obroč po občini Šenčur.
Vabljeni vsi, ki imate v petek, 8. maja, dopoldne čas in želite dan
preživeti z mladimi in malo manj mladimi. Pridružite se nam!

Šola kašlja v vrtcih
V vrtcih v Šenčurju, Voklem in na Visokem so marca v sodelovanju s podjetjem Farmedica 

izpeljali projekt Šola kašlja oziroma Žabja šola. 
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Kolesarsko društvo Šenčur se intenzivno pri-
pravlja na 11. kriterij po ulicah Šenčurja - Ve-
liko nagrado Šenčurja, je povedal novi pred-
sednik društva Ciril Kozjek. Dirka, ki bo pote-
kala 27. aprila, je že tradicionalno uvodna dir-
ka v točkovanju za Kriterij slovenskih mest in
Zlato Scottovo kolo. Organizatorji (direktor
dirke je Bojan Udovič) pričakujejo vse najbolj-
še slovenske kolesarje, saj bodo na šenčurski
dirki slovenski kolesarski klubi določali svoje
ekipe za naslednja tekmovanja. ”Glede na do-
sedanje dirke pričakujemo tudi, da se je bodo
udeležili tudi nekateri slovenski kolesarji, ki
vozijo za tuje klube,” dodaja Kozjek.

Kriterij po ulicah Šenčurja se je v desetih le-
tih že dobro uveljavil v slovenskem kolesar-
stvu, dobro pa so ga sprejeli tudi gledalci, ki se
vedno v lepem številu zberejo na šenčurskih
ulicah. ”Naša dirka je za gledalce zelo zanimi-
va, saj kolesarji velikokrat pripeljejo mimo
njih, dodatno pa jo popestrijo tudi leteči cilji.
Zanimiva je tudi trasa kroga; start in cilj je
pred okrepčevalnico Alo-Alo, dirka pa bo po-
tekala po Pipanovi, Beleharjevi, Stružnikovi in
Velesovski cesti,” je razložil Kozjek. Kriterij
se bo na dan upora začel ob 15. uri z dirko
mlajših mladincev (21 krogov) in starejših
mladincev (30 krogov), nazadnje pa bodo po

1,3 kilometra dolgem krogu po šenčurskih uli-
cah 50-krat zaokrožili še člani.

Kolesarsko društvo Šenčur bo junija pripravi-
lo še dve zanimivi prireditvi. Dan kolesarjenja
v občini Šenčur je že tradicionalen in se ga

vsako leto udeleži več kolesarjev, letos pa bodo
prvič organizirali Kolesarski maraton Šenčur-
Jezersko, ki ni tekmovalnega značaja in je zato
namenjen rekreativcem.

Simon Šubic, foto: Tina Dokl (arhiv)

Enajsta dirka po ulicah Šenčurja
Kolesarsko društvo Šenčur 27. aprila pripravlja enajsti Kriterij po ulicah Šenčurja.

Društvo je najbolj prepoznavno po kolesarski dejavnosti in po tradi-
cionalno zanimivi BAM.Bi pohodniški transverzali. Poleg tega se je
ŠD BAM.Bi izkazal tudi kot odličen organizator športnih prireditev na
najvišji državni ravni. Najbolj odmeven je kolesarski vzpon za kralja in
kraljico Krvavca, ki bo letos na sporedu v soboto, 20. junija. Več kot
400 evidentiranih članov je vključeno v različne aktivnosti na
rekreativni in tekmovalni ravni. Na tekmovalnem področju je v tem ob-
dobju potrebno izpostaviti 47 naslovov državnih prvakov in tri medal-
je s svetovnih prvenstev ter eno zlato medaljo z evropskega prvenstva.

Na slavnostni prireditvi ob Zbiljskem jezeru je bilo podeljenih 97 priz-
nanj za uspešno opravljeno pohodniško transverzalo 2008. 

Poleg tega pa so se v društvu spomnili najbolj delavnih in uspešnih
članov, brez katerih društvo ne bi moglo kvalitetno izvajati svojega
poslanstva, ki se glasi: ”Vzbujati interes med ljudmi vseh starosti po
organiziranem aktivnem preživljanju prostega časa v družbi, kjer
vladajo vrednote toplih medčloveških odnosov, da ljudje BAM.Bi
druženja zaključujejo s pozitivno energijo in jo z veseljem prenašajo
tudi na okolico.” Naj bo tako tudi naprej. Naslednjih deset ...

Aleš Kalan

Pohodniška transverzala za odrasle in otroke
ŠD BAM.Bi je tudi letos pripravilo zanimivo pohodniško transverza-

lo, pri kateri se pohodniki sami odločajo, na katere griče, hribe in gore
se bodo podali. Vsak osvojeni vrh se točkuje, kar pomeni, da seštevek
vseh točk na koncu leta pomeni, kateri rang pohodnika je posameznik
dosegel (zlati, srebrni in bronasti). Posebno transverzalo imajo tudi
otroci. Več informacij na spletni strani društva www.a2u.si/bambi ali
po telefonu 031/300 301 (Mateja). A. K.

Kolesarska šola BAM.Bi za otroke
V sredo, 7. maja, bo ŠD BAM.Bi začel s šolo kolesarjenja pod vod-

stvom mentorja, večkratnega državnega prvaka v gorskem kolesarstvu
Anžeta Bizjaka in trenerja Bojana Ropreta, enega najboljših slovenskih
kolesarjev vseh časov. Zbor bo ob 18. uri pred OŠ Šenčur. Prvo srečan-
je bo spoznavno, predstavljene pa bodo vsebine samih srečanj. Na prvo
srečanje naj otroci pridejo v spremstvu staršev. Otroci se bodo vozili po
poljskih in gozdnih poteh, tako da ne bodo izpostavljeni cestnemu
prometu. Predstavniki društva bodo opravili tudi pregled koles. Čelada
pri vožnji pa je obvezna. Šola kolesarjenja je brezplačna. Več informa-
cij na: www.a2u.si/bambi ali po telefonu 041/777 906 (Aleš - po 17.
uri). A. K.

BAM.Bijevih deset let 
Športno društvo BAM.Bi iz Trboj letos praznuje 

desetletnico svojega delovanja.

Zasluženo priznanje za pohodniško transverzalo

Kolesarska dirka po ulicah Šenčurja je vedno zanimiva za gledalce.
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”V prvem delu sezone (do novega leta) smo
zabeležili devet zaporednih zmag, v drugem
delu pa se nam je zaradi poškodb poznala kraj-
ša klop, kar pa je sestavni del tekmovanja,”
pravi predsednik kluba Aleš Puhar. B ekipa je
v 3. ligi s tretjim mestom prav tako dosegla lep
uspeh, čeprav tekmovalni uspeh pri njej niti ni
bil v prvem planu. ”Če ne bi tudi v tej ekipi
imeli težav s poškodbami, bi verjetno lahko
osvojili celo naslov prvaka,” razmišlja Puhar. 

V minuli sezoni so uspešno delale tudi mlaj-
še selekcije, v klubu pa so okrepili in izobraže-
vali tudi trenerski kader. ”Kot vsako leto se šte-
vilo otrok povečuje. Veseli smo, da smo uspe-
li sestaviti tudi ekipo U10, začeli smo sodelo-
vati z OŠ Vodice in košarkarsko šolo v Križah.
V prihodnje si želimo še boljšega sodelovanja
s sosednjimi klubi, matično OŠ in športnim
društvom,” pravi Puhar. 

V klubu bodo tudi vnaprej glavno pozornost
namenjali delu z mladimi, postavili pa so si
tudi tekmovalne cilje. Za prihodnjo sezono
ostane večina sedanjih igralcev, pogovarjajo pa
se tudi za morebitne okrepitve. ”Ob tem se že-
limo zahvaliti vsem sponzorjem in pokrovite-
ljem, predvsem pa občini Šenčur in Cestnemu
podjetju Kranj, za vso pomoč in sredstva, s ka-

terimi lahko uresničujemo svoje načrte. Verja-
memo, da smo z dosedanjim delom upravičili
njihovo zaupanje in da nam bodo tudi v težkih
gospodarskih časih stali ob strani, prizadevali
pa si bomo pridobiti tudi nove pokrovitelje,”
napoveduje Puhar.

KK Šenčur CP Kranj je v minuli sezoni, ko
se je uvrstil v 1. B ligo, prevzel tudi predsedo-

vanje združenju klubov 1. B lige, predsednik
kluba Aleš Puhar pa je postal predsednik zdru-
ženja in član izvršnega odbora KZS. ”Vse star-
še vabimo, da vključijo svoje otroke v klub in
košarkarsko šolo Romana Horvata, vse ljubite-
lje košarke pa na ogled naših tekem v novi se-
zoni, ki se bo začela oktobra,” še vabi Puhar.

Simon Šubic

Uspešna košarkarska sezona 
Članska ekipa košarkarskega kluba Šenčur CP Kranj je zaključila z nastopanjem v 1. B ligi in osvojila

končno peto mesto, kar je za novinca v ligi, pričakovanja in proračun kluba odličen rezultat. 

V Namiznoteniškem klubu Šenčur so zelo zadovoljni, ker so njihove
članice uspešno nastopale v 1. državni ligi, v katero so se uvrstile lani
in letos v njej tudi obstale, čeprav ekipe ni okrepila nobena igralka. Za
članice igra tudi šestnajstletna Kaja Petrovič, ki je na državnem prven-
stvu mladink prišla med najboljših šestnajst igralk in jo že vabijo na
pozivne turnirje po Sloveniji. Člani se v 1. gorenjski ligi trenutno na-
hajajo na sredini lestvice, medtem ko je veteranska ekipa zasedla tret-
je mesto. 

V klubu so letos tudi intenzivneje začeli delati s podmladkom, da se
jim ne bo treba večno boriti za obstoj kluba in svojih ekip. ”Naša želja
je, da bi nam pri treningih najmlajših na pomoč priskočili tudi njihovi
starši,” pravi predsednik kluba Božo Marič. Namiznoteniško šolo obis-
kuje okoli 30 šoloobveznih otrok, zanje pa največ skrbi Vinko Marušič.

NTK Šenčur bo v okviru letošnjega občinskega praznika organiziral
državno prvenstvo veteranov in rekreativcev v namiznem tenisu, ki bo
jutri, 18. aprila, od 9. ure naprej potekalo v športni dvorani v Šenčur-
ju. Pričakujejo okoli 150 tekmovalcev iz vse Slovenije. ”Za pomoč pri
organizaciji te velike prireditve se zahvaljujemo glavnima pokrovitelje-
ma Občini Šenčur in Zavarovalnici Triglav ter ostalim sponzorjem Va-
luta plus, Štempihar Transport, podjetje H6 Šenčur, Prevozništvo Na-
stran in Avtomobil Voglje. Brez njihove podpore državnega prvenstva
ne bi mogli izvesti,” se zahvaljuje Marič. 

Simon Šubic

Šport v Vogljah
V ŠD Voglje smo v letu 2008 poleg drugih že uveljavljenih sekcij

uvedli tudi namiznoteniško sekcijo, tako da smo v veliki dvorani doma
vaščanov v Vogljah namizni tenis igrali skozi celotno leto. Konec de-
cembra smo organizirali tudi 2. turnir. Poleg igralcev športnega druš-
tva Voglje se ga je udeležil tudi podžupan občine Šenčur Ciril Kozjek.
Poleg omenjenega turnirja smo v letu 2008 organizirali že 41. ponovi-
tev tekme stari-mladi v nogometu, na kateri so slavili starejši z rezul-
tatom 3:0. Športno društvo je sodelovalo tudi v 4. gorenjski košarkar-
ski ligi in na občinskem turnirju, kjer smo iz županovih rok prejeli po-
kal za prvo mesto. Na namiznoteniškem turnirju je blestel podžupan,
ki je kljub močnim nasprotnikom pometel s konkurenco, drugi je bil
Ivan Oselj iz Vogelj, tretji pa Gregor Žerovnik iz Voklega. Vidimo se
spet v letu 2009, upamo, da v še močnejši konkurenci, podžupana pa
že ob tej priložnosti vabimo na branjenje naslova iz leta 2008.

Janez Žerovnik

Državno prvenstvo veteranov
V Šenčurju bo jutri državno prvenstvo veteranov in

rekreativcev v namiznem tenisu.

Košarkarska ekipa Šenčurja CP Kranj je prvo sezono v 1. B ligi končala na petem mestu. 

V NTK Šenčur so okrepili delo z mladimi.



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

Scontovih 18 let 
Računovodski servis Sconto iz
Šenčurja maja praznuje 18 let
svojega delovanja. Podjetje je v
teh letih postalo med večjimi,
boljšimi in najbolj prepoznavni-
mi računovodskimi servisi v
Sloveniji.

Naše prednosti so:
■ Velik servis, ki lahko zagotavlja

hitre in kvalitetne storitve

■ Strokoven kader, ki je vedno na
voljo svojim strankam

■ Sprotno informiranje strank o
rezultatih poslovanja

■ Storitve poslovnega, davčnega,
računovodskega, kadrovskega in
drugega svetovanja

■ Izdelava poslovnih poročil in
sanacijskih načrtov ter drugih
analiz

■ Sodelovanje z najboljšimi sloven-
skimi strokovnjaki s področja
računovodstva, davkov, financ,
delovnega prava in drugih po-
dročij

■ Neposredno sodelovanje z GZS,
poslovnimi bankami in drugimi in-
štitucijami

Za morebitne informacije,
nasvete ali sodelovanje 

nas lahko pokličete, 
vzeli si bomo čas za vas 

in se dogovorili za sestanek. 

Podjetniki, obrtniki in ostali 
oglaševalci, 

ki se predstavljajo v glasilu Jurij, 
vsem občankam in občanom želijo lepo

praznovanje občinskega 
praznika, na praznik Sv. Jurija - 

23. aprila.

FRANŠIZNA SKUPINA

Stranska pot 1, Šenčur, tel.: 04/25 16 420
fax: 25 16 421, e-pošta: avtomotosencur@siol.net
uradne ure: torek in četrtek od 16. - 18. ure

Vožnja z motornim kolesom je edinstven občutek avanture, svobode
in sprostitve. Prinaša pa tudi tveganja, ki jih je dobro poznati. Strah
je sovražnik, previdnost prijatelj, dobra volja pa naš zaščitni znak. 
Želimo vam veselo praznovanje občinskega praznika in
srečno na vaših poteh.

-

DEJAVNOSTI: 
● članstvo ● preventiva in vzgoja v cestnem prometu

● avto-moto šport ● avtošola v sodelovanju z avtošolo B&B

AM
D

 Š
E

N
Č

U
R

, 
S

TR
AN

S
K

A
P

O
T 

1
, 

Š
E

N
Č

U
R




