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Za začetek standardni vprašanji. Najprej,
kako blizu je gradnja krožišča pred obrtno
poslovno cono Šenčur?

”Začetek gradnje krožišča je obljubljen za le-
tos, je pa res, da je ta čas žogica na naši strani
mize, ker še niso podpisane vse kupoprodajne
pogodbe za pridobitev potrebnih zemljišč.
Vzrok za zamudo je v tem, da zaradi izvedene
komasacije na meječem zemljišču predvidene-
ga krožišča do nedavnega še niso bile vpisane
novonastale parcele in zato ni bilo moč izpelja-
ti kupoprodaje teh zemljišč. Kot je rečeno,
pred dnevi je zadržek odpadel, tako da bodo
postopki stekli naprej, kar naj bi še letos pripe-
ljalo do začetka gradnje krožišča. Sredstev
zanj v letošnjem državnem proračunu sicer ni,
a na Direkciji RS za ceste zagotavljajo, da to
ne bo zadržek, saj lahko z izvajalci sklenejo
ustrezne pogodbe z zamikom plačila, imajo pa
tudi možnost prerazporejanja proračunskih
sredstev. Zato verjamem, da bo krožišče letos
zgrajeno. O tem me dnevno sprašujejo tudi
lastniki objektov v obrtno-poslovni coni. Pro-
jekt bo kar precej stal, saj bo urejen tudi pod-
voz za kolesarje in pešce, precej denarja bo
zanj šlo tudi iz občinskega proračuna. Skupna
vrednost investicije naj bi znašala med 1,5 in
dva milijona, od tega bo občina predvidoma

prispevala pol milijona
evrov za gradnjo pločni-
kov, javne razsvetljave in
kolesarske steze.” 

Kako blizu pa je
gradnja regionalne ce-
ste Britof-Hotemaže?
Ali so že razrešena vsa
vprašanja v zvezi z
zemljišči? 

”Tudi pri tem projektu
smo v dogovoru z DDC,

da se v kratkem dobimo in ugotovimo, katere
parcele so še problematične in kako lahko za-
plete razrešimo. Po načrtih bi morali letos pri-
dobiti vsa potrebna zemljišča, da bi prihodnje
leto lahko začeli z gradnjo. Nekateri problemi
so na prvi pogled kar precej težavni, lahko pa
povem, da so že rešene vse pritožbe, ki so bile
dane na odločbo o odmeri trase, tako da lahko
država nadaljuje z aktivnostmi za odkup.”

Kdaj bo sprejet občinski prostorski načrt
(OPN)? Končna mnenja soglasjedajalcev k
njegovemu predlogu je občina najbrž že
prejela?

”Tridesetdnevni rok za pridobitev mnenj so-
glasjedajalcev bo zaključen 19. aprila, a spet
ugotavljamo, da so soglasjedajalci na držav-
nem nivoju neusklajeni, da postavljajo pogoje,
ki so pravzaprav v nasprotju z danimi usmerit-
vami in veljavnimi pravili. Tako na primer Mi-
nistrstvo za gospodarstvo zahteva predhodno
mnenja javnih podjetij Geoplin in Elektra Go-
renjske, čeprav sta obe podjetji tudi soglasjeda-
jalca, tako kot ministrstvo in morata izdati svo-
ji mnenji v istem predpisanem roku. Tovrstni
problemi nam povzročajo dodatne težave in ne-
potrebno delo, seveda pa pomenijo tudi nepo-
trebno podaljševanje postopka. Kljub vsemu
bomo storili vse, da bi bil OPN sprejet do pole-
tja, saj občani že izgubljajo potrpljenje ob dol-
gem čakanju na obljubljeni akt, ki bo nekaterim
le prinesel možnost za načrtovano gradnjo.”

Ali je občini uspelo s svojim predlogom
zemljišča, na katerem naj bi gradili dom
starostnikov? Koliko bo sicer novih zazidlji-
vih površin oziroma koliko predlogov po
spremembi namembnosti zemljišč je bilo
uspešnih?

”Ne vemo še, ker še nismo prejeli mnenja
kmetijskega ministrstva, ki je najtrši pogajalec
za spremembo namembnosti zemljišč. Ta tre-
nutek lahko le povem, da kljub večkratnemu
dogovarjanju in sestankovanju nimamo nobe-
nega zagotovila, da bo katerikoli naš predlog z
njihove strani potrjen. Z vsemi drugimi soglas-
jedajalci, skupaj jih je 28, imamo probleme
razrešene, največ nejasnosti je pri končnem
mnenju Ministrstva za kmetijstvo. Občina je že
v predhodnem postopku ravnala zelo restrik-
tivno in izločila vse predloge, ki po mnenju
ministrstva in po drugih usmeritvah za pripra-
vo OPN ne sodijo v ta prostorski akt. Zato so
bili na tej osnovi izločeni številni predlogi, ki

niso izpolnjevali postavljenih kriterijev in je
tako v postopku skupaj ostalo samo še slabih
sto predlogov za spremembe namembnosti
zemljišč v celi občini. Treba pa je poudariti, da
se kot predlog šteje tudi primer, ko želi nekdo
le povečati zazidljivo parcelo za sto kvadratnih
metrov, tako da v našem predlogu občinskega
prostorskega načrta ne gre za velike komplek-
se, razen v nekaj primerih, ko želimo zagotovi-
ti zemljišče npr. za dom starejših občanov, za
zagotovitev povečane možnosti stanovanjske
ali poslovne gradnje v občini in podobno. Upa-
mo, da bomo z danimi predlogi čim bolj uspeš-
ni. Sicer pa se v občini že kažejo nove potrebe,
saj trenutne razmere kažejo, da bo treba prido-
biti nove kapacitete za varstvo predšolskih
otrok.”

Kako velika bo prostorska stiska v vrtcih?
”Čeprav smo lani odprli vrtčevski prizidek s

petimi novimi igralnicami, pa po prejetih prija-
vah na letošnji razpis že ugotavljamo, da je
premalo prostora za vse prijavljene otroke. Po
prvih ocenah nam tako manjkajo kar trije do
štirje oddelki za prvo starostno obdobje. Seve-
da bodo domači otroci imeli prednost pred
malčki iz drugih občin. Tako velike potrebe so
nas presenetile. Rešitve že iščemo, a v tako
kratkem obdobju, torej do jeseni, nam bo pro-
blem verjetno težko uspelo rešiti v celoti, saj
nihče ni računal na toliko novih prijav. Res pa
je, da praksa kaže, da se število prijav vsako
leto do jeseni zmanjša. Sicer pa se po statistič-
nih podatkih v zadnjih letih na leto v naši ob-
čini rodi okrog sto otrok, še pred leti pa se je to
število sukalo med 70 in 80 rojstev. Število
otrok se povečuje tudi zaradi priseljenih na po-
dročju novega naselja Milje-Voge in v druge
nove objekte, pa vendar je tako skokovita rast
potreb nepričakovana.”

Tudi v Šenčurju uvajate ločeno zbiranje
odpadkov po gospodinjstvih. Kako boste
občane prepričali, da bodo dosledno ločeva-
li odpadke oz. kaj čaka gospodinjstva, ki jih
ne bodo primerno ločevala?

”Ločeno zbiranje odpadkov je uvedeno že ta
mesec. Komunala Kranj je vsem občanom po-
slala ustrezna obvestila in navodila v zvezi z
novim načinom odlaganja odpadkov, po kate-
rem bodo gospodinjstva ločeno zbirala mešane
in biološke odpadke ter odpadno embalažo. V
nadaljevanju bodo delavci Komunale Kranj za-
bojnike z mešanimi odpadki opremili s čipi, saj
bodo smeti tehtali, kar bo vplivalo na končno
ceno za posamezno gospodinjstvo. Ločeno
zbrani odpadki, kot so papir, steklo, plastična
embalaža, pločevinke in biološki odpadki, gre-
do v nadaljnjo obdelavo in z njimi ni drugih
stroškov kot z odvozom. Zaračunavanje stro-
škov ravnanja z odpadki bo po novem, zaradi
tehtanja, bolj pravično. Ravnanje z odpadki bo
po novem precej bolj zahtevno, a bo ob našem
pametnem ravnanju vseeno lahko cenejše, ob
brezbrižnem odnosu pa lahko tudi dražje. Opo-
zoriti je treba, da bo Komunala Kranj preverja-

Gradnja krožišča še letos
Z županom Mirom Kozeljem smo se pogovarjali o gradnji krožišča pred obrtno-poslovno cono, sprejetju 

občinskega prostorskega načrta, novem načinu zbiranja odpadkov, prostorski stiski v vrtcih ...

Miro Kozelj

Leto: XV - ISSN 1408-1350 April 2010 • Številka 1

P R I L O G A  G O R E N J S K E G A  G L A S A  Z A  O B Č I N O  Š E N Č U R
www.sencur.si

Ob občinskem prazniku čestitamo 
vsem občankam in občanom! 

Župan Miro Kozelj,
občinski svet
in občinska uprava

Na naslovnici: Tulipani
Foto: Tina Dokl

JURIJ (ISSN 1408-1350) je priloga Gorenjskega glasa za
občino Šenčur. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovor-
na urednica Marija Volčjak, urednik priloge Simon Šubic,
fotografija Gorenjski glas. Oglasno trženje Mirjam Pavlič,
031/698-627. Priprava za tisk Gorenjski glas, d.o.o., tisk:
Tiskarna Littera picta, d. o. o.. Jurij številka 1 je priloga
30. številke Gorenjskega glasa, 16. aprila 2010, dobijo
pa jo vsa gospodinjstva v občini Šenčur brezplačno.
Naklada: 2.850 izvodov.
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Občina
la, kaj bodo gospodinjstva odlagala v
posamezne zabojnike. Če odpadki ne
bodo pravilno ločeni, bo gospodinjstvo
najprej opozorjeno na neustrezno rav-
nanje, če to ne bo zaleglo, pa bo svojo
dolžnost opravila pristojna inšpekcija,
kar bo pomenilo udarec po žepu.”

V novoletnem intervjuju ste naka-
zali, da bo potreben rebalans prora-
čuna za 2010, ki pa še ni sprejet. Ali
morda rebalans le ne bo nujen?

”Rebalans letošnjega proračuna je v
pripravi in bo kmalu nared za obravna-
vo v občinskem svetu. Situacija je tako
po dohodkovni kot prihodkovni strani
drugačna kot pred dvema letoma, ko
smo sprejeli dveletni proračun. Že te-
daj smo tudi vedeli, da bo za leto 2010
verjetno treba narediti njegov rebalans.
Povečujejo se izdatki, kot za otroško
varstvo, za socialno in zdravstveno var-
stvo ter drugo. Letos so tudi bistveno
večji stroški za vzdrževanje cest in
zimsko službo, saj je bila zadnja zima
zelo neprizanesljiva. Po drugi strani so
prihodki nižji, ker nismo uresničili ne-
katerih odprodaj občinskih zemljišč,
občutno manjši so dohodki iz naslova
plačila komunalnega prispevka, saj se
je tempo gradnje precej upočasnil. Ne
glede na stanje pa bo letos treba začeti
gradnjo fekalne kanalizacije v naselju
Milje in v delu Visokega, ker imamo za
gradnjo rezervirana evropska sredstva
za regionalni razvoj, ki jih moramo po-
rabiti. Ko že omenjam evropska sred-

stva, gre za skupni gorenjski projekt
GORKI (Gorenjska komunalna infra-
struktura), se bojimo, da so nam
zmanjšali pravice za koriščenje sred-
stev iz kohezijskega sklada, ker je drža-
va, potem ko smo z nekaterimi sosed-
njimi občinami že oddali skupno prija-
vo za dodelitev teh sredstev, dejala, da
nenadoma velja drugačna interpretaci-
ja pogojev kot do sedaj, pa čeprav nam
je ta ista država vse do sedaj zagotav-
ljala, da smo upravičeni do teh sredstev
in nam po triletnem medsebojnem
usklajevanju tudi uradno potrdila naš
nabor predvidenih investicij. Prizadete
občine se s tem ne strinjamo in od dr-
žave zahtevamo, da se ne obnaša tako
nekorektno in neevropsko. S tem odno-
som države se sooča večina gorenjskih
občin, zato si skupaj prizadevamo, da
država spremeni novo stališče in potrdi
tisto, kar je že bilo potrjeno. Če ne
bomo uspeli, je zelo vprašljiva izvedba
primarnega dela kanalizacije na juž-
nem delu občine, skupne čistilne na-
prave za del Mestne občine Kranj ter
južni del občine Šenčur in del občine
Medvode, pa tudi dela primarne kana-
lizacije za severni del naše občine.

Ob tej priložnosti vsem občankam
in občanom voščim ob 23. aprilu, 
občinskem prazniku naše občine, in
jih vabim, da se udeležijo številnih
prireditev, ki bodo potekale v času
praznovanja.”

OBČINA ŠENČUR PRAZNUJE 23. APRILA NA PRAZNIK 
SV. JURIJA 15. OBČINSKI PRAZNIK

V okviru praznovanja občinskega praznika se bodo vrstile naslednje prireditve: 

NEDELJA, 18. APRILA 
● od 10. ure dalje Košarkarski klub Šenčur CP Kranj organizira tur-

nir mlajših pionirjev U-12, ki bo v Športni dvorani Šenčur. Turnirja
se bodo udeležile ekipe Križe, Cerklje, Škofja Loka in Šenčur

● od 14. ure dalje Klub mladih Šenčur organizira nogometni turnir 
”3. JUR-CUP”, ki bo potekal v Športni dvorani Šenčur.

● ob 18. uri Društvo prijateljev mladine Šenčur vabi na prireditev 
S plesom in pesmijo v pomlad v Domu krajanov Šenčur.

TOREK, 20. APRILA
● ob 18. uri Namiznoteniški klub Šenčur organizira Jurjev turnir v

namiznem tenisu za občane Šenčurja v prostorih športnega doma
v Športnem parku Šenčur. 

● ob 19. uri v Muzeju Šenčur odprtje skupinske slikarske razstave sli-
kark iz Srednje vasi z naslovom Šest čopičev iz Srednje vasi. 

SREDA, 21. APRILA
● ob 17. uri Šahovska sekcija Šenčur organizira Jurjev turnir v šahu

za občane Šenčurja v prostorih Gasilskega doma v Šenčurju.

ČETRTEK, 22. APRILA
● ob 18. uri Občina Šenčur in Učiteljski pevski zbor OŠ Šenčur pri-

rejata 14. Revijo otroških in mladinskih pevskih zborov občine
Šenčur v Domu krajanov v Šenčurju. 

PETEK, 23. 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, 24. APRILA
● ob 8.00 uri Turistično društvo Šenčur organizira 7. Jurjev pohod.

Zbor bo v centru Šenčurja 
● ob 10. uri Športno društvo Visoko organizira Teniški turnir dvojic

v Športnem parku Rapa na Visokem
● od 10. do 12. ure KUD Visoko organizira Pomladne otroške 

delavnice v dvorani na Visokem. 
● ob 12. uri Lokostrelski klub Šenčur ob 25. letnici delovanja organi-

zira Lokostrelsko tekmovanje 3-D v ograjenem prostoru ponikal-
nice meteornih voda Šenčur. Tekmovanja se bo udeležilo več kot
sto lokostrelcev iz Slovenije in drugih evropskih držav. 

● ob 17. uri Nogometni klub Šenčur organizira Turnir veteranov v
Športni dvorani Šenčur. 

● ob 20. uri Občina Šenčur in Media Butik prirejata veliki koncert v živo
‘’Po domače pod Jurijevim klobukom’’ v Športni dvorani Šenčur 

NEDELJA, 25. APRILA
● ob 10.30 Konjeniški klub Šenčur organizira že tradicionalno konj-

sko Jurjevo parado. Konjeniki se zberejo na parkirišču pri Športni
dvorani Šenčur in krenejo po ulicah Šenčurja do prireditvenega
prostora na parkirišču ob pokopališču, kjer bo tudi žegnanje konj.
Pri paradi bo sodeloval tudi Pihalni orkester Občine Šenčur. 

TOREK, 27. APRILA
● od 9. ure dalje Balinarska sekcija Šenčur organizira Jurjev turnir v

balinanju na balinišču v Športnem parku Šenčur
● ob 15. uri Kolesarsko društvo Šenčur organizira že 12. tradicional-

no kolesarsko dirko za Veliko nagrado Šenčurja, ki bo potekala
po ulicah Šenčurja. Start dirke pred okrepčevalnico ‘’Alo-Alo’’ v sre-
dišču Šenčurja.                                           VLJUDNO VABLJENI!

Javna razpisa 
za kmetijstvo in gospodarstvo

Občina Šenčur bo za področji kmetijstva, gozdarstva in po-
deželja ter spodbujanje razvoja gospodarstva tudi v letu 2010
objavila javna razpisa. V razpisih bodo določeni ukrepi in vi-
šine sofinanciranj ter ostali pogoji v skladu s Pravilnikom o
dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdar-
stva in podeželja v občini Šenčur (UVG, št. 26/07, 27/07 in
28/07) in Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za
spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Šenčur (UVG, št.
23/07). Razpisa bosta objavljena na občinski spletni strani
http://www.sencur.si predvidoma v mesecu maju oz. juniju.

Po domače pod Jurijevim klobukom
V sklopu prireditev ob občinskem prazniku Občina Šenčur

v sodelovanju z agencijo Media Butik v soboto, 24. aprila, ob
20. uri Športni dvorani Šenčur pripravlja veliki koncert v živo
Po domače pod Jurijevim klobukom. Organizatorji so k sode-
lovanju povabili zveneča imena slovenske zabavne in narod-
nozabavne glasbe, posebej veseli pa so odziva dveh domačih
zasedb. Poleg Alpskega kvinteta, Staneta Vidmarja, Man-
ce Špik, Veselih svatov, skupine Atomik Harmonik, Go-
renjskega kvinteta, Viharnika in Donačke se bosta predsta-
vila tudi Otroška folklorna skupina DPM Šenčur Vrtavke
in Pihalni orkester Občine Šenčur. Koncert bo povezovala
Saša Pivk Avsec. Vstopnice so v predprodaji po deset evrov
na voljo v Pekarni Umnik v Šenčurju in Cerkljah, Kmetijski
zadrugi Cerklje, KGZ Sloga v Kranju in Šenčurju, Gostilni
Logar v Hotemažah, Piceriji Gorski privez Preddvor, na Ben-
cinskem servis Logo v Tupaličah in eno uro pred prireditvijo
v Športni dvorani Šenčur. Rezervacija vstopnic je možna na
telefonskih številkah 051/697-736 in 041/591-660. A. H.
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Dobitniki občinskih priznanj za 2010
ZLATO PLAKETO OBČINE 

ŠENČUR prejmeta:
Ivanka Lipar iz Vogelj je že pri

petnajstih letih prevzela vodenje
domačega cerkvenega otroškega
pevskega zbora in ga vodi še danes.
Na njeno pobudo se je pred približ-
no četrt stoletja v Vogljah začelo
organizirano praznovati materinski
dan, kasneje pa tudi miklavževanje.
Ivanka vedno z naklonjenostjo
sprejme vabilo k sodelovanju ob
krajevnih, gasilskih in drugih pri-
ložnostnih praznovanjih v vasi ali
soseščini. Pomemben mejnik pa je
bilo rojstvo države Slovenije. Ob
razglasitvi dneva državnosti v letu

1991 je bila skupaj s pokojnim vog-
ljanskim duhovnikom Antonom
Čoparjem pobudnica obeležitve
tega zgodovinskega dogodka. Po
večerni maši za domovino so vaš-
čani posadili mlado lipo, ki jo je
duhovnik blagoslovil, sledil pa je
kulturni program. Na enak način v
Vogljah še danes praznujejo dan
državnosti, le da je prireditev po-
stala kar osrednja občinska priredi-
tev. Ivanka s svojima zboroma,
otroškim in mladinskim, rada tudi
potuje in izvede priložnostne nasto-
pe. Večkrat so se že predstavili pri
Slovencih v zamejstvu, pa tudi v
več evropskih prestolnicah: v kate-
dralah Dunaja, Rima, Pariza, Brus-
lja, Amsterdama, Bratislava in Kra-
kova. Po zaslugi nje in njenih pev-
cev se je leta 2008 slišala slovenska
pesem v evropskem parlamentu. 

Janez Brolih iz Hotemaž je že
od leta 1974 aktivno vpet v delo
različnih organov krajevnih uprav.
Po delitvi KS Visoko je postal član
sveta novoustanovljene KS
Olševek-Hotemaže. Vseskozi se je
prizadeval za čim boljši napredek
in razvoj obeh vasi. Naloge, ki so
mu bile poverjene, je dosledno in
vestno izpeljal, kar se je odražalo
tudi v zadovoljstvu krajanov. Neiz-

brisljiv je njegov prispevek pri
gradnji mostu po poplavah v letu
1979 in gradnji vaško gasilskega
doma v Hotemažah v letu 1980. Z
ustanovitvijo občine Šenčur je bil
izvoljen v prvi občinski svet. Tudi
danes kot član vaškega sveta s svo-
jimi idejami in treznim razmišlja-
njem dela v dobrobit vaščanov
Hotemaž in občine Šenčur. Janez
je tudi tisti, ki že petdeset let v vasi
postavlja božično-novoletno jelko.

SREBRNO PLAKETO OBČINE
ŠENČUR prejmejo: 

Marko Pipan s Prebačevega je
gasilec že od trinajstega leta staro-
sti, v tem času je pridobil naziv
nižji gasilski častnik, opravil pa je
tudi tečaje in izobraževanja. Član
upravnega odbora PGD Prebače-
vo-Hrastje je od leta 1993, vodja
operative pa od leta 1998. Od tedaj
naprej se je v društvu začelo razvi-
jati delo z mladimi. Ko ti preidejo
v vrste članov, jih kot poveljnik
skuša navdušiti, da se udeležijo
različnih gasilskih izobraževanj, da
bi bila operativna enota čim bolj
usposobljena in pomlajena. Njego-
va vztrajnost se je izplačala, saj je
društvo celo preseglo osrednjo
enoto po točkovanju občinskega
gasilskega poveljstva. Njegova za-

sluga je tudi, da ima društvo danes
deset tekmovalnih ekip, saj zna v
gasilske vrste privabiti kar cele
družine. Ostaja aktiven pri delu z
mladinkami, ukvarja pa se tudi s
tekmovalnima enotama članic in
članov A ter članic B. Še vedno
tekmuje s tekmovalno ekipo čla-
nov B. Vedno je pripravljen poma-
gati, rad svetuje mlajšim mentor-
jem, tudi iz drugih gasilskih dru-
štev. Da je njegovo delo res cenje-
no, kažejo že prejeta priznanja, kot
npr. gasilska plemenica III. stopnje
in priznanje GZ Kokra II. stopnje. 

Janez Rogelj iz Milj je od svojega
18. leta redni krvodajalec in je do
danes kri daroval že 64-krat. Po pre-
nehanju delovanja starega KO RK
Visoko v letu 1989 je bil naslednje
leto na njegovo pobudo ustanovljen
novi KO RK Visoko-Milje-Luže,
katerega predsednik je že ves čas.
Sprva so organizirali samo krvoda-

jalske akcije, v letih 1994 - 1996 so
na njegovo pobudo začeli z obdarit-
vijo starejših občanov, kar je po do-
govoru s takratnim županom kasne-
je preraslo v tradicionalno obdaro-
vanje starejših po vsej občini Šenčur.
Še vedno osebno pobira članarino in
prostovoljne prispevke v vasi Milje
in v spodnjem delu Visokega. Po
njegovi zaslugi kot edini krajevni
odbor v celotni območni zvezi Kranj
že nekaj let uspešno pošiljajo po 4
otroke na 10-dnevno letovanje na
Debeli Rtič, za plačilo njihovih stro-
škov pa pridobi dodatne sponzorje
in donatorje. Lani je bila na njegovo
pobudo organizirana tudi zelo uspeš-
na terenska krvodajalska akcija v
Šenčurju. Aktiven je tudi v ŠD Tela
Milje, PGD Šenčur, KUD Valentin
Kokalj, KK Šenčur, PIGD Sava
Kranj, FD Kranj in OZ RK Kranj.

Vida Čermelj iz Trboj je v KS
Trboje-Žerjavka aktivna že od 
najstniških let naprej. V obdobju
1972 - 1976, ko je potekala akcija

asfaltiranja vaških poti, je bila taj-
nica KS. Vedno je bila velika akti-
vistka. Konec novembra 1985 se je
udeležila sestanka petih trbojskih
mamic pri predsedniku kranjske

občinske skupščine z zahtevo po
ustrezni ureditvi ceste vsaj na od-
seku od križišča sredi vasi do šole.
Sestanek je bil uspešen in malčki
so kmalu hodili v šolo po varni
poti. Konec leta 1985 je začela so-
delovati pri gradnji telefonskega
omrežja v KS Trboje-Žerjavka,
Voklo in Voglje. Vodila je finanč-
no evidenco za vse tri KS. Zelo se
je angažirala tudi pri iskanju naj-
bolj ugodnih izvajalcev in dosegla
zelo ugodno finančno ponudbo
Iskre Telematika pri nakupu tele-
fonske centrale. Projekt je končala
leta 2008, ko je po Sloveniji pote-
kala akcija za vračilo sredstev vla-
gateljem v telefonsko omrežje. Za-
radi svoje vestnosti je imela v do-
mačem arhivu še nekaj kopirane
dokumentacije, tako da je bilo
možno doseči vračilo vsaj dela
sredstev. Leta 2008 se je samoini-
ciativno najavila pri županu Obči-
ne Šenčur in ga prepričala v nuj-
nost asfaltiranja bankin na cesti
Žerjavka - Prebačevo, s tem pa pri-
pomogla k večji prometni varnosti. 

Bojan Maček iz Voklega je že 36
let član PGD Voklo, od leta 1981 je

Ivanka Lipar

Marko Pipan

Janez Brolih

Janez Rogelj

Vida Čermelj

Bojan Maček
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Nova ponudba!
Razstavno prodajni salon Kemoplast 
Center sodobnega bivanja Cubis
Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur
tel.: 04 595 11 80

www. kemoplast.si

aktivni član njegovega upravnega
odbora, dva mandata je bil podpred-
sednik, od leta 1993 pa opravlja
funkcijo predsednika gasilskega
društva. Bil je član Gasilske zveze
Kranj, ki se je kasneje preimenova-
la v Gasilsko zvezo Kokra. Pridobil
je naziv gasilski častnik. Bil je od-
govoren za nakup gasilskega vozila
leta 2001, pod njegovim vodstvom
pa PGD Voklo dosega vrhunske re-
zultate po točkovniku gasilskega
poveljstva občine Šenčur. Dva man-
data je bil član sveta KS Voklo, bil
je tudi pobudnik za pridobivanje
dokumentacije za Agrarno skup-
nost Voklo. S prostovoljnim delom
je sodeloval pri napredku in razvoju
vasi Voklo na področju elektrifika-
cije, javne razsvetljave in telefonije.
Sodeluje tudi pri organizaciji drugih
družabnih srečanj in vaških običa-
jev, trenutno pa se trudi za odprtje
nove živilske trgovine v Voklem.
Vedno je sodeloval in še sodeluje
pri obnovi cerkve in njenih zvonov,
gradnji obeh gasilskih domov, pri
vzdrževanju in urejanju okolice šole
in cest ... Pomagal je pri zbiranju de-
narne pomoči za vaščane, prizadete
v naravni nesreči v Logu pod Man-
gartom, pomoči ni nikoli odklonil
tudi pri raznih nesrečah v vasi in
okolici, kot so požari in poplave.

BRONASTO PLAKETO 
OBČINE ŠENČUR prejme: 
Aleš Okorn iz Šenčurja je po-

leg pri vsaki prireditvi ali drugi

akciji v KS Šenčur. Že 17 let je
aktiven član društva Godlarji, za
kar je ob letošnji dvajsetletnici
društva prejel tudi najvišje prizna-
nje - kipec Godlarja. Trenutno je
zadolžen za logistiko oz. poskrbi
za zadostno število traktorjev in
voznikov za vsakoletno pustno
povorko. V PGD Šenčur je akti-
ven član že več kot petnajst let, za
svoje nesebično delo pa prejel
tudi društveno priznanje za deset
let in priznanje GZS Kokra. Več
kot deset let je član AMD Šenčur.
Nepogrešljiv je tudi v ŠD Šen-
čur, saj se aktivno vključuje v vse 
delovne akcije pri vzdrževanju 
in posodobitvi športnega parka.
Vedno je na voljo tudi pri izvedbi
različnih prireditev oz. dogodkov
v farni cerkvi, že vrsto let je tudi
pritrkovalec. Pri vseh čistilnih ak-
cijah v Šenčurju poskrbi za odvoz
zbranih odpadkov. 

SPOMINSKO PRIZNANJE OBČINE ŠENČUR prejme:
Uredniški odbor zbornika Šenčursko območje med nemško okupa-

cijo in NOB v sestavi Franc Kržan (predsednik), Emil Leon Sekne
(tajnik), Ciril Sitar, Franc Štefe Miško in Jože Bohinc je več kot dve
leti pripravljal in zbiral gradivo, ki obsega celoten pregled zgodovine
NOB na tukajšnjem območju, od ustanovitve odborov OF in Kokrške
čete v letu 1941 do sodelovanja domačinov v odborih OF in oboroženih
enotah NOV. Zbornik podrobneje obravnava nemško okupacijo, nacistič-
ne načrte za uničenje slovenskega naroda, ponemčevanje ter izseljevanje,
mobilizacijo v nemško vojsko in delovno službo okupatorja, delovanje
domobranstva in drugo. Zbornik opisuje tudi vse žrtve v vojni in taboriš-
čih, padle borce in talce, padle v nemški vojski, pri domobrancih. 
Zgodovino NOB, vključno s predvojnim obdobjem, obravnava v 26 
prispevkih na skupno 340 straneh gradiva, opremljenega z dokumenti in
fotografijami. Odbor je storil veliko za ohranitev zgodovinskih dejstev, da
bi zanamcem prikazal dejanska dogajanja med 2. svetovno vojno. 

Aleš Okorn
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Čistilna akcija bo v Šenčurju potekala na enak
način kot doslej, le da se letos pridružujejo od-
mevni vseslovenski čistilni akciji. ”Koordinaci-
jo akcije bo v Šenčurju tudi letos prevzela obči-
na, ki bo poskrbela za rokavice udeležencev in
vreče, s Komunalo Kranj pa smo dogovorjeni za
postavitev kontejnerjev in odvoz odpadkov,” je

povedal glavni koordinator akcije Aleš Puhar.
Akcija bo potekala po celotnem območju šen-
čurske občine. ”Pridružite se ji lahko ob 8. uri
zjutraj na kateremkoli zbirnem mestu, kjer bodo
vodje zbirališč udeležence razdelili po skupinah
in jih poslali v različne smeri, da bodo na ta na-
čin zagotovili čim večji obseg čiščenja,” je raz-

ložil Puhar. Pričakuje, da bo največjo površino
kot ponavadi ‘prečesala’ Lovska družina Šen-
čur, ki je pred leti skupaj z nekaterimi drugimi
društvi tudi začela z organizirano čistilno akci-
jo. Akciji se bodo pridružili tudi učenci Osnov-
ne šole Šenčur. Vreče z odpadki bo možno od-
ložiti na zbirnih mestih ali pa v zbirnem centru
Šenčur, ki bo jutri odprt ves dan. 

”Nekateri še vedno odlagajo smeti po gozdo-
vih in to kljub možnostim, kot so ekološki oto-
ki in zbirni center. Problem je sicer manjši kot
v preteklosti, ko smo v gozdu nemalokrat nale-
teli tudi na večje kosovne odpadke, prav pa je,
da jih čistimo sproti,” meni Puhar. A. H.

Podeželje - vir čiste energije: V zadnjih letih je zelo zanimiva dejav-
nost pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov (sonce, ve-
ter, voda, biomasa). Tako se sončne elektrarne vgrajujejo večinoma na
kmečkih gospodarskih poslopjih. Poleg lastne elektrarne si dohodek z
manjšim donosom, a tudi manjšim tveganjem, lahko priskrbite z oddajo
svojih streh za postavitev sončne elektrarne večjim investitorjem.

Povpraševanje po ekološki prehrani in tradicionalni lokalni hrani 
se hitro povečuje, zato je smiselna usmeritev v ekološko kmetijstvo.
Veliko pomanjkanje slovenskih ekoloških pridelkov se kaže tudi pri 
zagotavljanju zdrave prehrane otrok v vrtcih in šolah, kjer morajo zato
letos uvažati. Podeželje se uveljavlja tudi kot prostor za sonaravno 
bivanje, sprostitev in rekreacijo ter izobraževalne in zdravstvene storit-
ve. Primer take dejavnosti je turizem na podeželju, pa tudi izobraže-
valne dejavnosti na kmetiji, npr. predstavljanje življenja na kmetiji
skozi enodnevne obiske, organiziranje šole v naravi na kmetiji ter ogle-
di dobrih praks. 

Storitvene dejavnosti na podeželju - S povezanostjo preko interneta
ponudniki storitev zelo enostavno poslujejo tudi iz svojega delovnega
mesta na podeželju (npr. računovodstvo, računalniške in oblikovalske
storitve). Zato je od leta 2008 sofinanciranje opreme in ureditve prosto-
rov za te dejavnosti možno tudi iz Programa razvoja podeželja RS. 

Od poslovne ideje do (samo)zaposlitve
Ne glede na vrsto dejavnosti je ob začetku potrebno preveriti lastne

ideje in različne možne načine njihove uresničitve. Na Centru organi-
ziramo informativne delavnice, oglede dobrih praks in izobraževanja
za dvig podjetniških znanj (vodenje dejavnosti, trženje, pridobivanje
sredstev, ...). Za pridobitev specialističnih znanj ali nacionalnih 
kvalifikacij lahko kandidirate za javna sredstva ukrepa ‘’Znanje 

uresničuje sanje’’, kjer so možna manjša finančna sredstva za pridobi-
tev izobrazbe, ki vam olajša zaposlitev.

K razvoju vaše dejavnosti lahko pripomorejo tudi sredstva iz naslova
ukrepov v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013, z zadnji-
mi spremembami pa se povečuje tudi delež sofinanciranja (od 50 na 60
odstotkov za ukrepe 3. osi). 

- Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij - Med podprti-
mi dejavnostmi so pridobivanje energije iz obnovljivih virov, gostinska
nastanitvena dejavnost, prodajna dejavnost, poslovno svetovanje, pro-
izvodnja oblačil, proizvodna obrtna dejavnost, popravila in montaže,
računalniško programiranje, izobraževanja, izdelava pohištva in večine
lesnih izdelkov, veterinarstvo, zdravstvene in socialne storitve ter var-
stvo in oskrba hišnih živali. 

- Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti; samostojni podjetniki,
mikropodjetja, zadruge ali kmetija z dopolnilno dejavnostjo lahko prido-
bijo do 60 odstotkov sredstev za začetek ali posodobitev nekmetijskih
dejavnosti. Med upravičene dejavnosti spada večina dejavnosti iz zgor-
njega ukrepa, pa tudi druga turistična dejavnost na kmetiji, prostori za
prodajo domačih in lokalnih izdelkov ter tradicionalna krovska dela. 

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj omenjene delavnice, sve-
tovanja in informiranje o sofinanciranju izvaja v programu Spodbuja-
nje podjetništva in zaposlovanja na podeželju. Program podpira tudi
Občina Šenčur, zato je za občane brezplačen. Zainteresirane vabimo,
da se za brezplačno udeležbo oz. obveščanje o delavnicah in sve-
tovanje s svojimi kontaktnimi podatki čim prej prijavite na Center za
trajnostni razvoj podeželja Kranj, tel.: 257 88 26 ali e-naslov:
info@ctrp-kranj.si. Aktivnosti Centra lahko spremljajte tudi na spletni
strani www.ctrp-kranj.si.

Vlasta Juršak, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Podeželje, priložnost za zaposlitev in malo podjetništvo
Podeželje s svojimi naravnimi in kulturnimi viri je tudi v občini Šenčur priložnost za (samo)zaposlitev in zaslužek.
Z domiselno uporabo in povezovanjem lastnih virov, dela, strokovne podpore in finančnih pomoči za podeželsko

podjetništvo lahko tudi vi uspešno začnete in razvijate poslovno dejavnost. 

Zbirna mesta po posameznih krajevnih in vaških skupnostih: 
KS ali VS vodja zbirališče in lokacija zabojnika

ŠENČUR Šenčur: Šenčur - zbirališče: parkirišče pred pokopališčem;
Milan Sušnik lokacija zabojnika: parkirišče pred pokopališčem 

in ob nogometnem igrišču
Srednja vas:  Srednja vas - zbirališče: pred zbirnim centrom;
Franci Kuhar lokacija zabojnika: nasproti zbirnega centra

VISOKO Tomaž Logar Visoko: ob ekološkem otoku (pod gostilno Kovač) 
Milje: parkirišče ob Bohincu 

VOGLJE Franci Tičar pred gasilskim domom 
VOKLO Marko Lončar pred gasilskim domom 
OLŠEVEK Matjaž Podjed ob ekološkem otoku na Stagnah 
TRBOJE Jože Rekar ob igrišču pri OŠ Trboje 
HOTEMAŽE Andrej Aljančič ob mostu čez Kokro 
LUŽE Ciril Tavčar ob zadrževalniku Olševnice 
PREBAČEVO Albin Novak ob ekološkem otoku (nasproti Novaka) 
LD ŠENČUR Roman Ropret pred lovsko kočo 

Jutri čistilna akcija
Jutri, v soboto, 17. aprila, se bodo tudi v Šenčurju pridružili vseslovenski akciji 

Očistimo Slovenijo v enem dnevu.

V Voklem zopet trgovina
Od februarja dalje smo v Voklem brez 

živilske trgovine. Vaščane obveščam, da 
je bila 9. aprila sklenjena najemna pogod-
ba za odprtje trgovine z Elizabeto Kuralt
iz Trboj, lastnico lokala Parizar. Trgovina
bo predvidoma začela obratovati v enem
mesecu, torej sredi maja. 

Predsednik PGD Voklo Bojan Maček 



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

V občini Šenčur imamo v upravljanju en vodovodni sistem.
Naša glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki
je ustrezne kvalitete. Izraz ”ustrezna kvaliteta” pomeni, da pitna
voda ustreza določilom veljavne zakonodaje s področja oskrbe
s pitno vodo. 

Pitna voda ne sme vsebovati patogenih mikroorganizmov 
ter snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi 
snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. 
Kvaliteto pitne vode ugotavljamo z odvzemom vode na 
različnih mestih v omrežju. Ti vzorci se v nadaljevanju 
laboratorijsko preskušajo.

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo približno 59.500
prebivalcev in ima približno 13.680 vodovodnih priključkov. S
pitno vodo iz omenjenega vodovodnega sistema se oskrbujejo
naselja v občinah Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur. V Občini
Šenčur se oskrbujejo naselja Hotemaže, Luže, Milje, Olševek,

Prebačevo, Srednja vas, Šenčur, Trboje, Visoko, Voglje, Voklo in
Žerjavka.
Vir pitne vode so vodni viri Čemšenik, Gorenja Sava, Nova vas,
Olševek in viri pod Krvavcem.

V letu 2009 smo v naštetih naseljih za mikrobiološka presku-
šanja odvzeli sedeminšestdeset vzorcev pitne vode. Za fizikalno
kemijska preskušanja je bilo odvzetih šest vzorcev pitne vode.
Laboratorijska preskušanja so pokazala, da je bil en odvzeti
vzorec neustrezen. Vsi drugi vzorci so bili, glede na obseg
opravljenih preskušanj, ustrezni.

Ustrezen nadzor nad kvaliteto pitne vode iz rednih
in rezervnih vodnih virov kot tudi iz omrežja
vodovodnega sistema bomo zagotavljali tudi v pri-
hodnje in se trudili, da boste še naprej uporabniki
uporabljali zdravstveno ustrezno pitno vodo.

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

Poleg notranjega nadzora se nad kakovostjo vode opravlja
oziroma 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. 

Za ohranjanje kakovosti vode poskrbite tudi uporabniki, 
in sicer tako da: 

● Redno čistite mrežice na pipah.
● Vodo uporabljate na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši.

Vsako jutro pred uporabo stočite nekaj vode. Enako 
naredite, ko pridete iz službe, predvsem pa, ko se vrnete iz
daljše odsotnosti. 

Spremljamo kakovost 
pitne vode

Letno poročilo o kakovosti pitne vode v občini Šenčur za leto 2009

Čisto je lepo
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● Pri novogradnjah oziroma obnovah cevi priporočamo, 
da, preden začnete uporabljati vodo, cevi razkužite. Bodite
pozorni, ali delavci, ki obnavljajo vodovodne cevi, 
uporabljajo okolju in zdravju prijazna sredstva (druga sredstva
namesto firneža).

Ne pozabimo, da na kvaliteto pitne vode vpliva tako ravnanje z
odpadki kot ravnanje z odpadnimi vodami. Divja odlagališča so
velik potencialni onesnaževalec podtalnice, zlivanje odpadnih
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 koncentriran
odpadek, ki poleg dušikovih spojin lahko vsebuje še druge 
strupene in okolju nevarne snovi. Če greznične gošče odlagamo
na kmetijske površine, tvegamo, da bodo te strupene snovi
poniknile v podtalnico in se sprale v vodotoke in tako posredno
ogrozile vire pitne vode.

Ko pride do motene oskrbe 
s pitno vodo

Včasih je zaradi okvar na javnem vodovodnem omrežju oziroma
posegov na omrežju (kot so redno in izredno vzdrževanje, ob-
nove, prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. V
primeru večjih okvar obvestimo Center za obveščanje in radijske
postaje, obvestilo objavimo tudi na naši spletni strani. Zavedamo
se, da je prekinjena oz. motena oskrba s pitno vodo za uporab-
nike zelo moteča, zato želimo sistem obveščanja nadgraditi s sis-
temom individualnega obveščanja. 
Tako smo spletni strani www@komunala-kranj.si 
dodali novo aplikacijo. Če želite, da vam obvestila o
moteni oskrbi s pitno vodo sporočamo na vaš elek-
tronski poštni naslov, izpolnite obrazec na naši spletni
strani ”Prijava na obvestila”. 
Sistem še testiramo, zato se vam za morebitne napake iskreno
opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Vaši predlogi in
pripombe so dobrodošli na info@komunala-kranj.si.

Uvajamo ločevanje odpadne embalaže in bioloških
odpadkov po sistemu od vrat do vrat. Sočasno smo
zmanjšali število odvozov mešanih odpadkov, kar bo
vplivalo na zmanjšanje vaših mesečnih izdatkov za odpadke.
Cilj je zmanjšati količine mešanih odpadkov, ki se odlagajo 
na drugih odlagališčih, in omogočiti predelavo odpadkov ter
prispevati k varovanju okolja.
Na odlagališča odpadkov lahko odlagamo samo tiste odpadke,
ki se jih ne da predelati, zato bodo pristojne inšpekcijske službe
večji poudarek namenjale preverjanju vsebine
zabojnikov. V zabojniku za mešane odpadke
torej ne smejo biti odloženi odpadki, ki se lahko
predelajo.
Gospodinjstva imate lahko po novem
tri zabojnike (za mešane odpadke,
za odpadno embalažo, za biološke
odpadke). Stroške si dodatno lahko
zmanjšate tako, da zabojnike delite s
sosedi.

Ločeno zbiranje odpadne 
embalaže od vrat do vrat

Gospodinjstva v občini Šenčur ste v zadnjih
dneh v najem dobila dodaten zabojnik z 

rumenim pokrovom za zbiranje odpadne embalaže.
Odpadna embalaža se lahko predela, zato mora biti ločeno
zbrana od drugih mešanih odpadkov. Zbrane odpadke bomo
oddali prevzemnikom odpadne embalaže, ki bodo poskrbeli, da
se bodo ti odpadki predelali. Torej, odpadki, ki jih boste
odložili v zabojnike z rumenim pokrovom, ne bodo
končali na odlagališčih. Stroška odlaganja torej ni, 
na mesec boste odšteli le najem zabojnika. 

Zaradi ločenega zbiranja odpadne embalaže torej
dodatnih stroškov ne boste imeli. Še več. Ker
boste imeli dodaten zabojnik, boste odpadke
lahko dosledno ločevali že doma. V zabojnik
za mešane odpadke boste odlagali samo 
še tiste odpadke, ki se ne dajo predelati.
Količina odpadkov v vašem zabojniku se bo
zmanjšala. Zato bomo ukinili enkrat

tedenski odvoz odpadkov. Odpadke
bomo odvažali na 14 dni. Odvoz odpadkov iz

zabojnikov za mešane odpadke in ekološkega
zabojnika se bosta izvajala izmenično.
V ekološki zabojnik boste odlagali kovinsko em-
balažo (pločevinke od pijač, konzerve prehrambnih

izdelkov, kovinske pokrove kozarcev, zamaške), plas-
tično embalažo (plastenke od pijač, plastenke od

praškov, mehčalcev, kozmetike, ki ne vsebujejo nevarnih

Nadgrajujemo 
ločeno zbiranje odpadkov

Da bo ločevanje odpadkov v občini Šenčur čim lažje.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo
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snovi, plastične kozarčke in lončke, vrečke, folije), papirno 
embalažo (manjše škatle) in sestavljeno embalažo (tetrapak - 
embalažo od mleka, sokov, omak, ...).

V zabojnik ne sodi odpadno steklo in papir (časopisi,
revije, ...). Te odpadke boste še naprej odlagali na
ekoloških otokih.

Ločeno zbiranje bioloških 
odpadkov od vrat do vrat

Kot vse odpadke, ki se lahko predelajo, je tudi biološke odpadke
prepovedano odlagati na odlagališča odpadkov. Pri odlaganju
bioloških odpadkov se sprošča metan, toplogredni plin, ki ima
negativen vpliv na okolje. Če so biološki odpadki ločeno zbrani
od ostalih mešanih odpadkov na izvoru nastanka, se
lahko predelajo v kompost ali se uporabijo kot ener-
getski vir. 

Zato bomo z vašo pomočjo tudi v občini
Šenčur zagotovili, da biološki odpadki
ne bodo končali med mešanimi odpadki. 

Biološki odpadki se ločujejo od ostalih tako, da se
kompostirajo v hišnem kompostniku ali se odlagajo v
ločene zabojnike in odpeljejo v predelavo.

Stanovalci večstanovanjskih objektov boste 
avtomatično vključeni v sistem rednega ločene-
ga zbiranja in odvoza bioloških odpadkov,
saj možnosti za kompostiranje svojih odpadkov
nimate. 

Stanovalci individualnih objektov pa imate možnost,
da se sami opredelite, na kakšen način boste ločevali
svoje biološke odpadke. 

Če se odločite, da boste biološke odpadke kompostirali v svojem
kompostniku, pomeni, da boste svoje odpadke predelali sami. 
Z razgradnjo bioloških odpadkov na lastnem vrtu pridobite 
naravno gnojilo za vrt. 

Če se odločite, da boste biološke odpadke zbirali v dodatnem
zabojniku, boste v najem dobili rjavi tipski zabojnik. Vaše odpad-
ke bomo enkrat na teden odvažali v predelavo. Ko bo znano, 
koliko občanov se je odločilo za dodatni zabojnik za biološke
odpadke, bomo lahko točno oblikovali ceno zbiranja in obdelave
bioloških odpadkov. Danes ocenjujemo, da bodo stroški odvoza
in obdelave bioloških odpadkov za 80-litrski zabojnik, vključno z

najemom zabojnika, znašali približno 7 evrov
na mesec. 

V zabojnik za biološke odpadke boste
odlagali kuhinjske odpadke (zelenjavne
odpadke, olupke in ostanke, ostanke
hrane in kosti, čajne in kavne used-
line, jajčne lupine, pokvarjene

prehrambne izdelke brez embalaže) in
vrtne odpadke (zemljo iz loncev rož, plevel,

lesne ostanke in žagovino neobdelanega
lesa, tanke veje, listje, ostanke rož ...).

Pohitite in nam čim prej sporočite, ali
želite dodatni zabojnik za zbiranje 

bioloških odpadkov. Zabojnike bomo
delili konec meseca aprila.

Poenotili smo dan odvoza odpadkov po vsej občini in 
ukinili tedenski odvoz mešanih odpadkov. Mešane odpadke 

odvažamo na 14 dni.

Prvi odvoz mešanih odpadkov po spremenjenem urniku je bil 
v sredo, 7. aprila 2010. Naslednji odvoz mešanih odpadkov bo 

v sredo, 21. aprila 2010. 

Prvi odvoz odpadne embalaže bo v sredo, 28. aprila 2010. 
Naslednji odvoz bo v sredo, 12. maja 2010.

Odvoz mešanih odpadkov in odvoz odpadne 
embalaže se bosta izvajala izmenično.

Čisto je lepo
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Napovedujemo

”Šenčurski Praznik krompirja bo letos še bolj
pester kot lani,” je napovedala Marinka Mo-
har, predsednica Turističnega društva Šenčur,
ki je v sodelovanju z Občino Šenčur glavni
organizator prireditve. Kot pravi Moharjeva, je
bil tudi letos odziv drugih društev na povabilo
k sodelovanju na tej veliki prireditvi velik. Pri
izvedbi sodelujejo Sončni Hribček, društvo za
zdravo srce, dušo in telo, Olševek, Prostovoljno
gasilsko društvo Šenčur (PGD), Avto-moto
društvo Šenčur (AMD), društvo upokojencev,
osnovna šola, društvo prijateljev mladine, kul-
turno društvo, čebelarsko društvo, aktiv kmeč-
kih žena, konjeniški klub in drugi.

Dogajanje se bo začelo 18. maja ob 19. uri z
odprtjem razstave v šenčurskem muzeju: Ro-
kodelstvo - rokodelski izdelki v gospodinjstvu,
obrti in kmečkem gospodarstvu, ki bo na ogled
do 30. maja. 28. maja bo ob 18. uri PGD Šen-
čur v poslovni coni izpeljal gasilsko vajo - ga-
šenje požara v garažni hiši. 29. maja bo med
8.30 in 12.30 sledil posvet ‘Krompir, vaša hra-
na in zdravilo’ v organizaciji društva Sončni
hribček. Na posvetu bodo predstavili sorte
krompirja, njegovo saditev, ekološko in inte-
grirano pridelavo ter nasvete o uporabi krom-
pirja v prehrani, farmaciji in ljudskem zdravil-

stvu. Sodelovalo bo sedem strokovnjakov z
različnih področij, med njimi tudi Peter Dolni-
čar s Kmetijskega inštituta Slovenije s predsta-
vitvijo slovenskih sort krompirja, znana šolska
sestra Nikolina Rop s svojimi recepti za krom-
pirjeve jedi ter Gregor Ban in Anton Podjed z
zanimivo temo o uporabi krompirja pri samo-
zdravljenju. Med 11. in 13. uro bo AMD Šen-
čur pripravil Družinsko uro o varnosti v pro-
metu. Letošnja novost je Krompirjev štafetni
tek v organizaciji športnega društva Maratonc,
ki se bo začel ob 13. uri.

Ob 15. uri bo sledila slavnostna povorka
‘Krompirjev praznik - Šenčur 2010’, ki jo je
vsebinsko zasnoval Janez Šušnik. Vsebovala
bo pregled kmečkih delovnih in slavnostnih
oblačil v slovensko govorečih pokrajinah
habsburškega cesarstva v obdobju cesarice
Marije Terezije, stare konjske in druge vprege
z različnimi vrstami vozov, stare delovne 
pripomočke, stroje in orodja pri kmečkih
opravilih ter pregled društvene zastopanosti v
občini Šenčur, v povorki pa bodo letos prvič
sodelovali tudi stari traktorji, avtomobili in
motorji. 

Ob 17. uri se bodo tako kot lani v praženju
krompirja pomerili župani. Ob isti uri se 
prične tudi zabavni del prireditve Krompirje-
vo rajanje z ansamblom Veseli Begunjčani.
Trajalo bo vse do 24. ure. 

”Upamo, da bo letos prireditev še bolje obis-
kana kot lani, ko smo našteli okoli tri tisoč
obiskovalcev. Želimo si, da Praznik krompir-
ja postane praznik druženja vseh prijateljev
krompirja,” je dodala Moharjeva.

Ana Hartman, foto: Gorazd Kavčič

Tudi letos Praznik krompirja
Dogajanje, ki se bo začelo 18. maja, bo vrhunec doseglo 29. maja s posvetom Krompir - vaša hrana in

zdravilo, slavnostno povorko in tekmovanjem županov v praženju krompirja.

VRTNI RAJ NA PLANINI V KRANJU
nasproti kranjskega pokopališča
Storitve
● urejanje poslovnih prostorov                                    
● presajanje in ureditev že obstoječih                                  

nasadov z lončnicami, suhe dekoracije 
in aranžiranje                                                          

● urejanje in zasaditev vrtov
● urejanje in zasajanje grobov -

zamenjava peska, zemlje, zasaditev, ...
● zasajanje korit, posod z balkonskim cvetjem 

ODDELEK  S SVEŽO ZELENJAVO IN SADJEM   
poudarek na ponudbi pridelano v Sloveniji

VSAK TEDEN POSEBNO UGODNE AKCIJSKE CENE,  
KI SO OZNAČENE KOT RAJSKE CENE TEDNA 

OBIŠČITE NAS IN PREVERITE RAJSKE CENE TEDNA 
ALI PA NAS POKLIČITE 04/2359124

VRTNI RAJ D.O.O. NA PLANINI V KRANJU   
NASPROTI KRANJSKEGA POKOPALIŠČA

CESTA TALCEV 89, KRANJ

Pooblaščeni smo za naslednje vrste kritin:
TRIMO TREBNJE, BRAMAC, TONDACH, SALONIT,

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

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

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

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

Utrinek z lanskega 
Praznika krompirja
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Kviz za bistre glave
Društvo prijateljev mladine Šenčur je 18. marca v Domu krajanov v

Šenčurju organiziralo tradicionalni Kviz za bistre glave. Znanje so
preizkusili učenci petih razredov OŠ Šenčur in podružničnih šol iz
Olševka in Trboj. Tekmovalci so odgovarjali na vprašanja iz petih vse-
binskih sklopov, ki so zahtevala dobro poznavanja Slovenije in domače
občine, logično razmišljanje ter jezikovne in matematične spretnosti.
Po napetem in izenačenem boju vse do zadnjega vprašanja so šenčurs-
ki osnovnošolci, kot dobri in prijazni domačini, prvi dve mesti pre-
pustili vrstnikom iz Olševka in Trboj. Druženje ni imelo zgolj tek-
movalnega značaja. Ekipe oz. razredi, ki so jih ekipe zastopale, so se
predstavile z izvirnimi nastopi, celoten program pa so popestrili še
učenci 4. razredov z glasbenimi in plesnimi točkami.

Majda Šimič, članica DPM Šenčur

Zaključno Comenius srečanje v Turčiji
V teh dneh v Turčiji poteka zaključno srečanje Comeniusovega pro-

jekta Evropska krpanka, v katerem poleg Osnovne šole Šenčur sodelu-
jejo še dve romunski šoli in po ena šola iz Turčije, Norveške, Španije
in Nemčije. V Burso je v torek za teden dni odpotovalo tudi pet
šenčurskih učiteljev - koordinatorica projekta Vilma Nečimer, Kata-

rina Klajn, Žana Bečič, Janja Gorjanc in ravnateljica Majda Ve-
hovec - ter učenki Bernarda Rozman in Meta Ferlan. ”Na srečanju
bomo predstavili našo občino in Slovenijo nasploh,” je pred odhodom
v Turčijo povedala ravnateljica in dodala, da bodo na šoli projekt urad-
no zaključili s prireditvijo za učence, starše in občane, ki bo v začetku
maja v sklopu dneva Evrope v športni dvorani v Šenčurju. ”Obeta se
zelo zanimiva prireditev, na kateri bomo predstavili nacionalne junake
vseh sodelujočih držav v bolj pravljičnem smislu, na primer Kekca,
španskega Don Kihota, romunskega Drakulo ...,” je dodala. Osrednja
tema dvoletnega Comeniusovega projekta je sicer medkulturni dialog.

A. H.

Pomagamo pri šolanju ...
Priznamo, da smo že dve leti ”krivi”, da Tibetanka Dolma Choezom

tako kot mi obiskuje šolo. Zavestno in iskreno radi smo se odločili, da
bom ”krivci” tudi v šolskem letu 2010/2010, zato bo vsak izmed nas
znova primaknil pol evra od svoje žepnine. Leto šolanja v Tibetu za
nas ni drago, 350 evrov pa predstavlja za številne nadobudneže pod
”streho sveta” nedosegljivo bogastvo. Hvaležno nam je napisala
pisemce, ko smo jo presenetili s čestitko ob rojstnem dnevu. Tudi mi
smo potočili solzico sreče, saj nam v prsih utripa mlado, humano srce.

Učenci OŠ Šenčur

● vzdrževanje javne razsvetljave 
● semaforizacija križišč  

●  izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

Voklo 17a, 4208 Šenčur,
tel.: 04 259 50 50, gsm: 041 774 318

e-pošta: vrtnarstvo.kozjek@siol.net, www.vrtnarstvo-kozjek.si
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Bogata izbira
balkonskega cvetja

Festival Turizmu pomaga lastna glava, ki ga organizira Turistična zve-
za Slovenije, letos poteka pod geslom Moj kraj - moj ponos. Na turistič-
ni tržnici, ki je konec marca potekala v Mercatorjevem centru v Kranju,
so med turističnimi krožkarji s štirinajstih osnovnih šol svojo nalogo z
naslovom Krompirjeve počitnice obiskovalcem predstavljali tudi učenci
OŠ Šenčur. Na njihovi stojnici (izdelati jo je pomagala likovna pedago-
ginja Maja Zore) so obiskovalci lahko pokusili tudi jedi iz krompirja:
kruh, solato, enolončnico in narastek. Za nalogo in stojnico jih je komi-
sija nagradila s srebrnim priznanjem.

”Razmišljali smo, kako bi vse naravne danosti ter kulturne in zgodo-
vinske posebnosti povezali v turistični produkt, s katerim bi v Šenčur
privabili več gostov. Med številnimi idejami, ki so nam prišle na misel,
smo se odločili, da udejanjimo idejo o organizaciji krompirjevih počit-
nic. Šenčur je po krompirju dobro poznan, naša občina pa ima kar ne-
kaj možnosti za pripravo aktivnih počitnic za družine z otroki,” je pove-
dala mentorica turističnega krožka Nada Kralj. V sklopu tridnevnih
krompirjevih počitnic so predvideli gibanje v naravi, kolesarjenje, nabi-
ranje gozdnih sadežev, planinarjenje, oglede znamenitosti, kot so cerkev
sv. Katarine in Radegunde v Srednji vasi, farna cerkev sv. Jurija, spome-
nik Mariji Tereziji, pripravili bi likovne delavnice in kulinarične delav-
nice v povezavi s krompirjem ... Počitnice bi četrti dan sklenili s Festi-
valom krompirja, na katerem bi prikazali etnološke posebnosti občine,
pripravili bi razstavo buč in krompirjevih jedi ter zabavno prireditev s
plesom. Ker pa krompir izvira iz Amerike, bi v kulturnem domu pred-

vajali tudi filme s tematiko Andov in življenja Indijancev. Pred uresni-
čitvijo projekta pa je, kot pravi mentorica Nada Kralj, kar nekaj ovir,
med drugim tudi pomanjkanje prenočitvenih zmogljivosti v občini.        

Ana Hartman

Šolarji predlagajo krompirjeve počitnice
Učenci so uspešno sodelovali na festivalu Turizmu pomaga lastna glava.

Učenci so na turistični tržnici ponujali tudi krompirjeve jedi.
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Vrtec, društva

Smo skupnost, ki je del mednarodnega duhovnega gibanja Vere in
luči, ki je leta 1971 nastala v Lurdu, kamor so romale osebe z duševno
prizadetostjo z ustanoviteljema Jeanom Vanierjem in Marie-Helen Mat-
hieu. Ta skupnost združuje osebe z duševno in telesno prizadetostjo, ki
jih imenujemo ”lučke”, njihove starše in prijatelje, predvsem mlade. Vera
in luč ”lučkam” omogoča, da prepoznajo in uporabljajo svoje darove ter
odkrivajo radost prijateljstva, starše lučkarjev podpira v njihovih preiz-
kušnjah in jim pomaga odkrivati skrite darove njihovih otrok, mladim pri-
jateljem pa pomaga razumeti, da obstaja tudi drugačen svet, v katerem ni
tekmovalnosti, denarja in materialnih užitkov, svet, ki posluša, svet nežno-
sti, zvestobe in vere.

Šenčursko skupino obiskuje sedemnajst lučk, njihovi starši ter mladi
prijatelji. Srečujemo se enkrat na mesec, in sicer vsako drugo nedeljo v
mesecu. Srečanje vedno začnemo s pesmijo, nato pa spoznamo temo me-
seca. Letos spremljamo Mojzesa in njegovo življenje. Večkrat pripravimo
ustvarjalne delavnice, odpravimo se tudi na kakšno romanje, pripravimo
križev pot ... Posebej veselo je decembra, ko nas obišče sv. Miklavž s
spremstvom, in junija, ko lučkarsko leto zaključimo s piknikom. Vsako
srečanje zaključimo s sveto mašo in z veselim delom, ki je namenjeno
predvsem klepetu, petju in smehu. Vsaka oseba, tudi če je duševno priza-
deta, je poklicana, da v globini zaživi Jezusov nauk in prejme zakramen-
te, in tako se je tudi nekaj naših lučk pripravljalo in prejelo zakramente.
Trudimo se za mir, ljubezen in prijateljstvo, skušamo nositi bremena drug
drugega, se spodbujati, podpirati in odgovoriti na potrebe vsakogar.

Ob dvajsetletnici bi se radi zahvalili vsem, ki ste karkoli storili in po-
magali, da je skupina Vere in luči v Šenčurju zaživela in živi še danes,

hvala vsem duhovnikom, ki ste nas spremljali in nas spremljate, vsem
mladim prijateljem, hvala tudi vsem članom skupine, ki ste in še vedno
radi prihajate na srečanja in delite z nami veselje in trpljenje. Neizmer-
no hvaležni pa smo tudi našim sponzorjem, brez katerih bi bilo vse sku-
paj veliko težje. Z delom vseh smo prispevali k srečnejšemu počutju in
življenju naših lučk in sodelujočih; zato prosimo tudi v prihodnje in za-
upamo v nadaljnjo božjo pomoč.

Dvajset let Vere in luči Šenčur
Pred dvajsetimi leti se je v Šenčurju rodilo novo upanje - skupnost Vere in luči. 

Pomlad v vrtcu
Lepo vreme in toplejše temperature so spodbudile

že sicer živahno dogajanje v vrtcu. 

Marca so skoraj vse skupine imele popoldansko srečanje s starši.
Otroci so na teh srečanjih na kratko predstavili delček tistega, kar so se
v letošnjem šolskem letu naučili. V nekaterih skupinah so strokovne
delavke organizirale delavnice, v katerih so otroci in starši skupaj ust-
varjali. Dogajanje v vrtcu so v nekaterih skupinah lahko spremljali tudi
stari starši, ki se povabilu največkrat z veseljem odzovejo. Za otroke je
to posebno doživetje. 

V okviru materinskega dne je skupina Sončki iz Voklega pripravila
gledališko predstavo Pod medvedovim dežnikom, ki so jo otroci zaigrali
v dvorani v Vogljah, skupina otrok z Visokega pa je sodelovala pri
prireditvi na Visokem, ki je potekala v okviru njihovega kulturnega
društva.

Aprila nas čaka še veliko dejavnosti: naravoslovni dnevi, plavalni tečaj
in rolanje za starejše skupine, urejanje zelenjavnega vrta, izleti v bližnjo
in daljno okolico. Zaključili bomo aktivnosti v okviru Zlatega sončka in
Cicibana planinca ter bralne dejavnosti v okviru bralne značke v stare-
jših skupinah in bralnih nahrbtnikov v nekoliko mlajših skupinah.

Ob zaključku šolskega leta po posameznih skupinah že tradicionalno
potekajo zaključni izleti s starši, ki so odlična priložnost za skupno
druženje in preživljanje prostega časa, hkrati pa predstavljajo dodatno
vez med vrtcem in domom, ki temelji na dobrih medsebojnih odnosih
med vsemi udeleženci vzgojnega procesa v vrtcu: otroki, njihovimi
starši in strokovnimi delavkami.

Tudi v letošnjem šolskem letu v vrtcu poteka veliko projektov, celolet-
ni projekt vrtca pa se imenuje EKO IGRARIJE. Projekt je ekološko nar-
avnan, poteka preko celega leta, v vseh skupinah. Otroci spoznavajo
pomen in način ohranjanja narave in ekološkega ravnanja z odpadki.
Seznanili so se tudi z reciklažo papirja in možnostmi uporabe odpadnih
in naravnih materialov za igro in ustvarjanje. V juniju bomo pripravili

praznovanje ob zaključku projekta s predstavitvijo v Domu krajanov in
razstavo v muzeju. 

Oddelek Janček vrtca na Visokem letos praznuje tridesetletnico delo-
vanja, zato vzgojiteljici skupaj z otroki in nekaterimi povabljenimi gosti
pripravljata praznovanje, ki se bo zaključilo 14. maja s prireditvijo v
dvorani na Visokem.           Darja Marinšek, pomočnica ravnateljice

Na obisku v domu ostarelih
Tako kot že vrsto let smo se tudi letos iz vrtca odpeljali v Dom ostare-

lih v Preddvor, kjer smo starejšim občanom prinesli nekaj pustnega
veselja. Obiskali smo jih prav na pustni torek, ko smo se spremenili v
princese, leve, klovne in še kaj. No, da ne boste mislili, da smo se samo
mi našemili, tudi naši gostitelji so imeli kakšen pustni dodatek, tako da
je bilo vzdušje popolno. Pričakovanega veselja, smeha in prijaznosti
smo bili deležni vsi. Vsako leto se trudimo, da bi najmlajši začutili
pomembnost medgeneracijske povezanosti. Da bi v njih prebudili čut
spoštovanja do ostarelih, kljub njihovi drugačnosti (počasnost, invalids-
ki voziček, naglušnost, slabovidnost itd). Vsakega srečanja z ostarelimi
se vedno znova veselimo, v pričakovanju novih doživetij, ki se dotakne-
jo prav najmlajših.                                  Marija Sajevic, vzgojiteljica
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Kot vam je znano, smo do sedaj vsako leto od ustanovitve kulturnega
društva prizadevni člani pripravili razstavo z določeno tematiko. Po
razstavi domačih izdelkov v letu 2008 in razstavi starega orodja v letu
2009 smo letos pripravili razstavo starih razglednic z naslovom Naši kra-
ji skozi čas. Zbrali smo 448 razglednic, predvsem iz ožje okolice. Na
ogled smo postavili tudi nekaj starih zemljevidov, še iz časov avstro-
ogrskega cesarstva. Ugotovili smo, da se je naše nacionalno ozemlje
skozi zgodovino na žalost že močno skrčilo. Razglednice smo razvrstili
po krajih in jih predstavili na za to posebej pripravljenih kartonih. Z
obiskom gledalcev in občudovalcev smo bili zelo zadovoljni. Na odprtju
smo pripravili kratek kulturni program, ki so ga izvedli mlajši člani
našega društva.

Na slovenski kulturni praznik (8. februarja) smo se skupaj z drugimi
vaščani udeležili tradicionalnega pohoda na Štefanjo goro. Pripravljene-
ga kulturnega programa zaradi hudega prehlada nastopajočih nismo
mogli izvesti, tik pred zdajci pa zamenjava ni bila mogoča.

Zelo veselo je bilo na vasi tudi v okviru pustnega rajanja. V Domu
vaščanov in gasilcev Hotemaže so otroci tri dni pred pustno nedeljo pod
vodstvom našega sovaščana Andreja Aljančiča izdelovali maske iz pene.
Maske smo predstavili v povorki na pustni torek, kjer so se nam
pridružile tudi druge maškare. Povorko smo sklenili s sežigom pusta na
kresu, ki so ga varovali hotemaški gasilci. Razšli smo se z obljubo, da se
prihodnje leto spet dobimo.                                            Franc Medle

KUD Hotimir ne miruje
Takoj po novem letu smo v KUD Hotimir
iz Hotemaž začeli s pripravami na razstavo 

starih razglednic. 

Razstava starih razglednic z naslovom Naši kraji skozi čas

Podelili nagrade najboljšim
mladim fotografom

S projekcijo najboljših fotografij in slovesno podelitvijo nagrad naj-
boljšim mladim fotografom se je konec marca v kulturnem domu v
Šenčurju zaključil fotografski natečaj Mladi slovenski fotografi se
predstavljajo - FotoMladih 2009. Nanj je prispelo 590 fotografij 117
avtorjev iz vse Slovenije. Veliko del je bilo zelo kakovostnih, zato je
strokovna komisija (vodil jo je Izidor Jesenko, v njej pa sta bila še
Šenčurjana Tomaž Lanišek in Simon Kuhar) pri ocenjevanju imela
težko delo. V kategoriji do 16. leta je prvo nagrado prejela Maruša
Puhek iz Radencev, v kategoriji od 16. do 21. leta pa Erik Kavaš iz
Bakovcev. Na natečaju so se zelo dobro odrezali tudi mladi gorenjski
fotografi. S svojimi fotografijami so na njem sodelovali tudi učenci OŠ
Šenčur: Gašper Logar, Ajda Krišelj, Anamarija Tomažič, Domen
Gabrijel, Eva Oselj, Hana Čadež, Katja Logar, Mark Šink, Nastja
Nahtigal, Rok Bešter, Špela Šter, Tia Knific, Tim Štefe, Tonja Um-
nik in Zala Sekne. Zaključne prireditve se je udeležilo več kot sto lju-
biteljev fotografije, zbrane pa je med drugimi nagovoril župan Miro
Kozelj. Razstavo, ki jo je organiziral portal za mlade KanalMladih, je
s sredstvi z razpisov za mlade omogočila tudi Občina Šenčur.    A. H.

Gregorjevo 
v Hotemažah

V Hotemažah smo letos že četr-
to leto zapored ”vrgli luč v vodo”.
Učenci Osnovne šole Olševek in
hotemaški otroci so izdelali gre-
gorčke iz ekološko neoporečnih
materialov, ki si jih je bilo mogo-
če ogledati na razstavi v Domu
vaščanov in gasilcev Hotemaže.
Najboljši trije so prejeli knjižne
nagrade. Otroci so mojstrovine,
osvetljene s svečkami, s pomočjo hotemaških gasilcev 12. marca spu-
stili po reki Kokri, sledilo je druženje ob kresu, glasbi, čaju in
kuhanem vinu.                                                         Mihaela Kolenc

Zmagovalni gregorček

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

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

SLIKOPLESKARSTVO
JURIJ GORJUP s.p.

Gradbena mehanizacija 
Vilko Konc, s. p.

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

V začetku februarja nas je čakala uprizoritev
osrednje občinske akademije ob kulturnem
prazniku, ki smo ji nadeli naslov ”Sloven’c
tvoja zemlja je zdrava ...”. Prireditev smo pri-
pravili v čast velikemu Slovencu, avtorju Sla-
ve vojvodine Kranjske, Janezu Vajkardu Val-
vasorju. Scenarij je nastal pod peresom Nata-
še Gros, ki je z veliko preciznostjo prepletla
naše stare običaje ter ljudsko petje z vsebino
Slave vojvodine Kranjske. Prireditev v čast
kulturi smo pripravili kar dva večera, naprej 6.
februarja v domu krajanov v Šenčurju, nato pa
smo jo 8. februarja ponovili še na Visokem.

Marca, v mesecu pomladi, praznujejo naše
mame. Staša Pavlič je pripravila prijetno pri-
reditev ob materinskem dnevu ”Prebudimo
pomlad”. Možnost nastopa je dala našim naj-
mlajšim, ki jih starši, še predvsem naše drage
mame, z velikim veseljem spremljajo in spod-
bujajo pri njihovem ustvarjanju.

V našem društvu velik poudarek dajemo na-
šim najmlajšim. Januarja in februarja smo
organizirali dve otroški matineji, predstavo
Sovica Oka je uprizorila otroška dramska sku-
pina KUD Predoslje. Februarja pa smo v dvo-
rani gostili lutkovno predstavo OTH Pirniče
”Kako sta se kužek in mucek igrala”. 

Gostili smo tudi dve celovečerni predstavi,
februarja komedijo absurda Plešasta pevka,
marca pa komedijo Scapinove zvijače.

Na Visokem kot vsako leto do sedaj v
Športnem parku Rapa pripravljamo kreso-
vanje v čast delavskemu prazniku. Kresova-

nje s krajšim kulturnim programom bo v
petek, 30. aprila, z začetkom ob 19.30.

Sašo Gašperlin

Pomladno prebujenje
Kulturno društvo Valentin Kokalj Visoko je letošnje leto začelo s polno paro.

V našem društvu velik poudarek dajemo našim najmlajšim.

Poleg treh dosedanjih (Srečanja, Luč, Zlatica) nam je tokrat pesnica
Dragomila Šeško predstavila zadnjo, ki ji je dala naslov Krog. Na za-
nimivi prireditvi, ki jo je povezoval mag. Milan Krišelj, so sodelovali
še recitatorji Aleksander Gašperlin, Ivan Gros, Mojca Urbanec in An-
dreja Zorman, plesalka Hana Ogris, violinistka Jera Jenko, ki jo je na
klavirju spremljala Jerneja Vene, in harfistka Ajda Krišelj.

Poslušalci so z velikim zanimanjem prisluhnili pogovoru s pesnico,
saj so izvedeli, da gre za izjemno nadarjeno pesnico, ki je potrditev do-
bila tudi na mednarodni sceni, saj je bila ena od njenih pesmi objav-
ljena v svetovni pesniški zbirki: Antologija moderne poezije, ki je izšla
v ZDA. Kvaliteto njenih pesmi nenazadnje potrjuje dejstvo, da je za tri
njene pesniške zbirke brez vprašanja in omahovanja spremno besedo
napisal slovenski pesnik, akademik Ciril Zlobec.

Literarni večer je minil v prijetnem vzdušju, malce tudi nenavadnem,
saj nam je pesnica Dragomila Šeško razložila pomen naslovne zbirke
Krog in se ob tem dotaknila globoke duhovnosti, ki jo simbolizira tako
krog kot številne ilustracije knjižne izdaje pesmi. Naključje je hotelo,
da se je tisto dopoldne, ko smo pripravljali srečanje, predsednica društ-
va Staša Pavlič ponesrečila. Ob nesrečnem dogodku si je zlomila roko,
tako da je na literarnem večeru ni bilo. Vsi prisotni pa smo ji ob 
asistenci Dragomile iz dvorane v klinični center poslali željo po skora-
jšnji ozdravitvi! Pozneje je Staša povedala, da je pomagalo.

Takih srečanj in večerov si na Visokem še želimo, saj s tem spoz-
navamo, da imajo tudi naši krajani izjemne talente!

Milan Krišelj

Literarni večer na Visokem
Na jožefovo, 19. marca, je KUD Valentin Kokalj Visoko priredil srečanje z avtorico 

Dragomilo Šeško, ki je izdala že svojo četrto pesniško zbirko. 
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Društva

Prva pustna povorka Godlarjev pred dvajsetimi leti je imela približno
dvajset udeležencev, do danes pa je postala največji pustni sprevod na
Gorenjskem, na katerem sodeluje približno dvesto ljudi, ogleda pa si ga
več tisoč ljudi. Tudi letos je bilo tako, ko so na pustno nedeljo obisko-
valci od blizu in daleč spet napolnili središče Šenčurja. 

V povorki, ki so jo Godlarji dan prej pripravili tudi pred Mercatorjem
v Kranju, so se v 28 točkah spomnili najzanimivejših dogodkov v
lanskem letu - od prašičje gripe in recesije do kranjskih bomb in
tajkunov. Program je znova povezoval vsem dobro znani Kondi Pižorn.
Kot običajno so Godlarji tudi letos v pustnem času prevzeli občinsko
oblast, letošnja novost pa je bila, da so v tednu pred pustnim vikendom
brezplačno delili godlo v Šenčurju, Kranju in na Jezerskem. 

Že januarja so v krajevnem domu v Šenčurju svečano proslavili dvaj-
setletnico delovanja. Kot je dejal njihov predsednik Milan Sušnik, si
Godlarji želijo v prihodnosti izboljšati pogoje za delo, predvsem
razširitev skladiščnih in delovnih prostorov. ”Pri tem nas zelo omejuje
nedorečen status društva v občini, saj trenutno nismo ne tič ne miš.
Smatramo, da smo v podrejenem položaju glede na ostala večja društ-
va, čeprav je naša prireditev daleč najbolj množično obiskana,” je de-
jal. Ob tej priložnosti so zaslužnim članom podelili priznanja in plakete,
najbolj čislani priznanji - zlato broško in kipec Godlarja - pa so letos
podelili Mariji Jenko, Robiju Vehovcu in Alešu Okornu ter zvestima
sponzorjema Cirilu Bilbanu in Dragu Leskovšku. Zlato plaketo za
dvajsetletno delo v društvu je prejel Alojz Belehar.

Ana Hartman, 
foto: Matic Zorman

Starejši za starejše
Sekcija Starejši za starejše je postala najmočnejša v Društvu upokojen-

cev Šenčur (DU), so ugotavljali na marčevskem letnem občnem zboru
društva. ”Postali smo humanitarna organizacija. Lani smo imeli več kot
osemsto obiskov starejših ljudi. Prostovoljstvo je velika vrednota, saj je
ob vse težjem življenju resnično pomembno, da tisti, ki lahko, darujemo
svoj čas za druge starejše,” je poudaril predsednik društva Janez Suš-
nik.

Starejši za starejše je vseslovenski projekt, ki se mu je DU Šenčur pri-
družil pred petimi leti. ”Namenjen je starejšim od 69 let, z njim pa na
osnovni anketnih vprašalnikov skušamo ugotoviti, v kakšnim razmerah
živijo upokojenci, kaj rabijo, kaj pogrešajo,” je povedala Ana Marija
Puppis, koordinatorica projekta v občini Šenčur, kjer deluje sedemnajst
zaupnikov. ”Ugotavljamo, da starejši najbolj pogrešajo družbo in obču-
tek, da niso pozabljeni. Nekateri rabijo prevoz do zdravnika, frizerja,
banke, pošte. Nekaj upokojencem smo pomagali do sprejema v dom sta-
rejših, tistim v stiski pomagamo priti do denarnih pomoči. Sicer pa ugo-
tavljamo, da večina starostnikov v Šenčurju živi v urejenih razmerah, na
podeželju tudi lažje preživijo kot v mestu,” je razložila Puppisova.

V društvu so zelo aktivne tudi rekreativne sekcije: pohodniki, izletni-
ki, kolesarji, balinarji in kegljači. ”Čim bolje skušamo poskrbeti za dru-
ženje med upokojenci. Teh je v občini Šenčur, ki ima 8300 prebivalcev,
1400, v društvo upokojencev pa jih je včlanjenih 1110, kar je dobrih tri-
najst odstotkov prebivalstva v občini,” je razložil Sušnik. Zbrane upoko-
jence sta na občnem zboru nagovorila tudi župan Miro Kozelj in pred-
sednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske Janez Šolar.
Podelili so tudi nagrade za dolgoletno delo v društvu, in sicer Ivanki
Kalan, Nikolaju Vidicu in Miri Okorn.

Ana Hartman, foto: Matic Zorman

Občni zbor društva upokojencev je bil dobro obiskan.

Godlarji delujejo
že dvajset let

Šenčurski Godlarji letos praznujejo okrogli
jubilej, saj so pred dvajsetimi leti organizirali 

prvo pustno povorko. 

Godlarska pustna povorka je bila spet množično obiskana.
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Na marčevskem občnem zboru Društva upo-
kojencev Šenčur so se domačinom prvič pred-
stavili člani Folklorne skupine Folklornega
društva Šenčur, in sicer z njihovo prvo odrsko
priredbo - spletom Šenčur okoli leta 1900. Po
prikazu petja na vasi in večernega petja ob
delu v kajži so zaplesali štajeriše v variantah,
ki so bile znane na Gorenjskem. To je bil dru-
gi javni nastop skupine, ki je začela delovati
septembra lani. Pred tem je konec februarja
nastopila na medobčinski reviji folklornih sku-
pin v Predosljah, kjer jih je strokovni ocenjeva-
lec glede na kratek folklorni staž pohvalil, še
zlasti za triglasno petje fantov in letom primer-
no izbrano odrsko priredbo.

Prvi večji javni nastop pa folkloriste čaka 23.
aprila na slavnostni akademiji ob občinskem
prazniku. Zaplesali bodo že omenjeni splet
Šenčur okoli leta 1900. Ta čas po besedah
umetniškega vodje Aleksandra Saša Zupana
že vneto sestavljajo drugo odrsko priredbo Po-
skočni Šenčurjani, s katero se bodo prvič naj-
verjetneje predstavili že konec maja ob Prazni-
ku krompirja.

Folklorna skupina ima šestindvajset članov,
pred tem sta le dva plesala v folklorni skupini.

”Še vedno smo zelo zagnani. Do konca leta
bomo imeli že za pol ure plesnega programa.
Mislim, da bomo še veliko let prikazovali ljud-
ske običaje, plese in pesmi iz naše bližnje oko-
lice,” pravi Zupan. Tudi predsednik folklorne-
ga društva Janez Sušnik, obenem tudi sam
plesalec, je optimističen: ”Ne moremo še reči,
da smo vrhunski plesalci, a sem prepričan, da
bomo odrske priredbe tako izpilili, da bomo
res prava folklorna skupina.”

Pred tem pa folklorno skupino čaka še nakup
kostumov iz začetka 19. stoletja, pri čemer jih
podpira tudi Občina Šenčur. ”Takšnih kostu-
mov ta čas nima še nobena slovenska folklor-
na skupina, saj bodo izdelani po slikah iz leta
1839 in eksponatih v Etnološkem muzeju Slo-
venije. Modna oblikovalka Tadeja Pance je pri-
pravila skice in barvne osnove, kolegi so pri-
nesli vzorce blaga tudi z Dunaja, iz Bruslja in
Brna, tako da bomo lahko jeseni, če bo dovolj
denarja, začeli z izdelovanjem kostumov. Tre-
nutna sredstva smo namreč namenili tržiškemu
čevljarju, ki nam bo po predlogah etnologinje
in kustosinje mag. Tite Porenta izdelal škornje,
čevlje in čižme,” je še razložil Zupan.

Ana Hartman, foto: Matic Zorman

Folklorna skupina navdušila
V začetku marca se je novoustanovaljena Folklorna skupina Šenčur predstavila upokojencem, 

nastopila pa bo tudi ob prihajajočem občinskem prazniku in prazniku krompirja.

Prvi Slovenci na opernem plesu
Na opernem plesu v Gradcu je nastopil tudi Miha Borišek iz

Srednje vasi.
V avstrijskem Gradcu je bila pred kratkim 12. operna reduta oz. oper-

ni ples. Graški operni ples je takoj za dunajskim drugi najpomembnej-
ši in najelitnejši ples v Avstriji. Udeležilo se ga 2.500 uglednih gostov.
Posebnost letošnje operne redute je bila v tem, da je med 64 nastopa-
jočimi plesnimi pari na tem gala plesu prvič v zgodovini sodelovala

tudi Slovenija, ki jo je zastopalo pet plesnih parov - trije s Primorske-
ga in dva z Gorenjskega. Gorenjce sta zastopala dva plesna para iz
Plesne šole Urška Kranj, in sicer Ana Blažič in Sebastjan Erlah ter
Nataša Vouk in Miha Borišek. Miha prihaja iz Srednje vasi pri Šen-
čurju, na plesu pa sta ga spremljala tudi starša Davorka in Janez.

Pari so se na veliki dogodek pripravljali minula dva meseca. Trenin-
gi za polonezo, ki je skupna koreografija vseh 64 parov, so potekali ob
koncih tedna v Gradcu. ”Bilo je kar naporno, vendar vredno, saj sta se
nam ves trud in znoj poplačala z množičnim aplavzom in stoječimi
ovacijami množice,” je povedal Miha. Poloneza je bila pripravljena na
podlagi Straussove operete Netopir in filmskega muzikala Marry Po-
ppins.

Ob materinskem dnevu opozorili 
na prezaposlenost

V domu krajanov v Šenčurju je bila 25. marca občinska prireditev ob
materinskem dnevu Najraje sem doma, ki jo je organiziralo Kulturno
prosvetno društvo Simon Jenko Trboje. S plesnimi točkami, recitacija-
mi in igranimi prizori so se predstavili četrtošolci podružnične šole Tr-
boje pod vodstvom Helene Dolinar in Jolande Regouc, nastopili pa
so tudi mešani pevski zbor Simon Jenko Trboje, Ljudske pevke iz Tr-
boj in pianist Jan Krajnik. ”S temo proslave Najraje sem doma smo
želeli spomniti, da imamo danes zaradi prezaposlenosti vse manj časa
biti skupaj. Poleg tega smo želeli opozoriti, kako brezmejna je materi-
na ljubezen, ter da moramo imeti radi tudi stare starše in jih razumeti,”
je povedal predsednik društva Franci Sekne. Prireditev je bila lepo 
obiskana, na koncu pa je vsaka ženska dobila v dar rožo, ki jo je poda-
rila Občina Šenčur. A. H.

Revija pevskih zborov
Vabimo vas na 14. Občinsko revijo pevskih zasedb odraslih, ki bo

v petek, 21. maja, ob 19. uri v Domu krajanov Šenčur.Od leve: Nataša, Davorka, Ana, Sebastjan, Janez in Miha

Folklorna skupina Šenčur je navdušila z nastopom na
občnem zboru Društva upokojencev Šenčur.
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V muzeju že tri razstave
V prvih letošnjih mesecih so bile v šenčurskem muzeju na ogled slike Štefana Remica iz Šenčurja, ročna

dela Mojce Hudobivnik z Luž in izdelki rezbarja Petra Gučka iz Križev.

Muzej

Štefan Remic v slikarskem ateljeju

KVC Slogin vrt KRANJ, Šuceva 27, tel.: (04) 2014 960

KVC SLOGA NAKLO, Cesta na Okroglo 1/a, tel.: (04) 5951 940

KTC SLOGA ŠENČUR, Kranjska cesta 29, tel.: (04) 2519 772
● akumulatorji, tekočina za stekla ...  ● motorne žage, cepilci, ...

● vrtni kultivatorji, kosilnice, ...

Odprto: od 7. - 19. ure, sobota od 7. - 15. ure

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

VSE ZA LEP VRT, BALKON 
IN RODOVITNO POLJE
KMETIJSKO VRTNARSKI CENTER 
SLOGIN VRT KRANJ IN NAKLO 

● Semena vrtnin in cvetlic, sadike in gnojila
● Ugodno: SEME TRAV 

● substrati, zemlja za sajenje in presajanje
● OKENSKE IN BALKONSKE RASTLINE 

● lončnice, okrasni lonci, korita ● vrtno orodje in pripomočki
● SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN in SVETOVANJE 

VSE ZA LEP VRT, BALKON 
IN RODOVITNO POLJE

EKOLOŠKO VRTNARJENJEEKOLOŠKO VRTNARJENJE
● naravna bioaktivna gnojila ● gnojila iz rastlinskih
izvlečkov ● naravna sredstva za varstvo rastlin

Od sredine februarja do sredine marca se je bila na ogled slikarska raz-
stava domačina Štefana Remica z naslovom Moj svet je svet čudenja.
Razstavil je predvsem slike s pokrajinskimi motivi (mestne vedute, ob-
morska krajina in domače okolje), tihožitja in portrete v dokaj realistič-
nem stilu, sicer pa veliko upodablja tudi živali, še zlasti njemu najljubše
ptice. Ustvarja predvsem v tehniki ‘olje na platno’, blizu pa so mu tudi
risarske tehnike. Slikarstvo ga spremlja že iz srednješolskih časov. Zna-
nje je pridobival na zasebnih visokih likovnih šolah, pa tudi na tečajih na
likovni akademiji. V šenčurskem muzeju je razstavljal že pred nekaj leti,
takrat je poleg slik postavil na ogled tudi svoja literarna dela - kratko pro-
zo in poezijo. Naslov tokratne razstave Moj svet je svet čudenja je verz
iz njegove pesmi Jaz ne poznam tega sveta. Remic spada v t. i. literarni
postmodernizem in je član Društva slovenskih književnikov, zadnje čase
pa se bolj kot literarnemu ustvarjanju posveča slikanju. Njegove slike so
ta čas na ogled v piceriji Pod kostanji v Šenčurju. ”Zanimanje za umet-
nost je pogostokrat velika sprostitev po tehničnem delu, že več kot tride-
set let sem delam kot varnostni inženir,” je še dodal Remic.

Za njim se je do 14. marca v muzeju predstavljala rokodelka Mojca
Hudobivnik z Luž. S šivankami, kvačkami in zankami se je srečevala
že v ranem otroštvu, izučila se je za šiviljo, po petindvajsetih letih dela
v tekstilni industriji pa je ostala brez zaposlitve. Pred tremi leti se je zato
podala na samostojno pot rokodelke, pod njenimi spretnimi prsti pa da-
nes nastajajo kvačkane bombažne kape, otroški copatki in klobučki, iz
domače volne plete nogavice, rokavice, šale, izdeluje tudi izjemno tople
copate iz prave domače volne z usnjenim podplatom, prtičke, kvačkane
nageljne ... ”Gre za mojo prvo razstavo. Pripravila sem izbor izdelkov,
za katere sem pri Obrtni zbornici Slovenije pridobila certifikat domače
in umetnostne obrti. Skupaj imam štiriintrideset izdelkov s certifikati.
Večinoma so narejeni ročno, veliko poudarka pa namenjam kakovostni
izdelavi in dobrim materialom. Vesela sem, da se delež tistih, ki cenijo
izdelke domače in umetnostne obrti, povečuje. Sama to delam z dušo in
s srcem, postala sem bolj kreativna,” ugotavlja Mojca, ki izdelke proda-
ja na stojnicah in prireditvah.

Nato je sledila še rezbarska razstava Petra Gučka z naslovom Podo-
be v lesu, ki je bila na ogled do 11. aprila. Guček, ki živi v Križah, se z
rezbarstvom ukvarja šele zadnja leta. Po upokojitvi leta 2006 je začel
obiskovati rezbarski krožek v Trzinu. Kmalu je začel spoznavati, da ima
smisel za ustvarjanje z lesom, nastajali so vedno boljši izdelki v relief-
ni tehniki. Njegovi najpogostejši rezbarski motivi so živali in narava,
kar kaže na njegovo ljubezen do narave, ki izvira že iz otroštva.

Ana Hartman

Rokodelka Mojca Hudobivnik je svoje izdelke razstavljala prvič.
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V KO RK Visoko-Milje-Luže
so krvodajalsko akcijo izpeljali v
dveh dneh - 19. in 25. marca, je
pojasnil predsednik krajevnega
odbora Janez Rogelj. Prvi dan je
37 krvodajalcev darovalo kri v
Splošni bolnišnici Jesenice, nato
so si ogledali rojstno hišo pisatel-
ja Janeza Jalna in pražupnijsko
cerkev sv. Klemena v Rodinah. Z
lepimi vtisi so se vrnili na Visoko,
kjer so šli še na kosilo. Čez slab
teden dni so se odpravili še na -
kot sami rečejo - ”tadolgo krvoda-
jalsko akcijo”. 45 krvodajalcev je
kri darovalo na Zavodu za trans-
fuzijsko medicino v Ljubljani,
nato pa jih je pot vodila proti Beli
krajini. V Metliki so si ogledali
gasilski muzej, v Rosalnicah pa še
znamenite Tri fare, ki so za Be-
lokranjce kot Brezje za Slovence,
na kosilu pa so se ustavili v Semi-
ču. 

V KO RK Hotemaže-Olševek
so se na krvodajalsko akcijo
odpravili 8. marca. ”Na tem mes-
tu se je potrebno zahvaliti dolgo-
letni aktivistki in prostovoljki An-
gelci Pavšar, ki je že lani začela z
aktivnostmi za letošnjo krvodajal-
sko akcijo, vendar ji je kruta in
zahrbtna bolezen preprečila, da bi
jo izpeljala do konca. Njeno delo
dobrodelnosti smo se odločili
nadaljevati, zato smo se odpravili

na krvodajalsko akcijo v Ljub-
ljano. Avtobus smo spet napolnili
do zadnjega sedeža,” je razložil
predsednik Jože Berčič. Po
darovanju dragocene življenjske
tekočine se je vseh 60 krvodajal-
cev odpravilo v Slovenj Gradec,
kjer jih je na avtobusni postaji
pričakala vodička Hermina Še-
govec, pevka znanega ansambla
Štirje kovači. Voden ogled so za-
čeli s krožno vožnjo po Slovenj
Gradcu, nato pa pot nadaljevali
proti rudniku svinca in cinka v
Mežici. Po ogledu so jih lačni tre-
buhi vodili na tipično koroško
kosilo v vas Kotlje. Med vsemi je
potrebno omeniti Hotemažana
Andreja Aljančiča, ki je kri
daroval že kar 62-krat.

KO RK Šenčur-Srednja vas se
je 23. marca udeležil krvodajalske
akcije na Zavodu za transfuzijo
krvi v Ljubljani. Kot je pojasnil
predsednik Vilko Štefe, je kri
darovalo 70 udeležencev:
”Udeležba je bila tokrat nekoliko
manjša kot v preteklih letih, kar
pripisujemo pomanjkanju časa in
dejstvu, da ljudje v teh časih vse
težje dobijo prost dan v službi.”
Po akciji se je polovica odpravila
na ogled Novega mesta z okolico,
preostali pa so se vrnili v Šenčur
na kosilo. Po besedah Štefeta 15.
oktobra v Športni dvorani v

Šenčurju načrtujejo še terensko
krvodajalsko akcijo: ”Pripravilo jo
bo območno združenje RK Kranj
v sodelovanju z občino Šenčur in
krajevnimi odbori RK iz občine
Šenčur. Z lansko poskusno akcijo
smo bili zelo zadovoljni, letos
upamo na še boljši odziv.” 

Tudi krvodajalska akcija KO
RK Voklo je potekala malo bolj

izletniško. 19. marca so se odpel-
jali proti sončni Izoli, kjer so jih
že pričakovali uslužbenci zavoda
za transfuzijo krvi. Akcije se je
udeležilo 35 krvodajalcev, potem
pa so se odpravili proti Kopru in si
ogledali tovarno Cimos. Nato so si
v Piranu ogledali popolnoma
prenovljen piranski Akvarij. 

Ana Hartman

Krvodajalci so bili aktivni
Krajevni odbori Rdečega križa iz občine Šenčur so se marca udeležili krvodajalske akcije.

Krvodajalci iz Hotemaž in Olševka v rudniku v Mežici

Voklanci so si ogledali tudi Piran.

Skupinska slika s ”tadolge” krvodajalske akcije KO RK Visoko-Milje-Luže

Krvodajalci iz Šenčurja in Srednje vasi pred Matjaževo domačijo v vasi Paha nad
ŠmarjetoT
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Šport, ples

Šenčur - Košarkarska sezona 2009/2010 se v
Ligi Telemach bliža koncu. Ekipa KK Šenčur
CP KR je redni del končala na zadnjem, dva-
najstem mestu, brez zmage, z dvaindvajsetimi
porazi, kar pomeni, da tekmovanje nadaljujejo
v Ligi za obstanek. Do konca sta še dva kroga.
V soboto, 17. aprila, se bodo v domači dvorani
pomerili z LTHcast Mercatorjem (začetek tek-
me bo ob 19. uri), v sredo, 21. aprila, pa bodo
v gosteh igrali z Luko Koper. Ne glede na raz-
plet teh tekem pa je jasno, da se Šenčurjani po-
slavljajo od slovenske elitne košarkarske lige.

Bolj uspešna je bila že končana sezona za ig-
ralce KK Šenčur CPK mladi. Igrali so v 3. slo-
venski košarkarski ligi - Zahod, na štirinajstih
tekmah zabeležili dvanajst zmag in le dva po-
raza, sezono končali na prvem mestu in se ve-
selili napredovanja v 2. ligo. KK Šenčur je s
svojo drugo člansko ekipo v 3. ligi začel nasto-
pati v sezoni 2007/2008. V prvih dveh sezonah
je ekipa rezultatsko dosegla sredino lestvice,
že v svoji tretji sezoni nastopanja pa so se uvr-
stili na sam vrh. ”Prvake 3. SKL za letošnjo se-
zono na igrišču in tudi izven njega odlikuje
sproščenost, kolektivni duh ter velika želja po
uspehu. Sestava ekipe se skozi sezone ni dosti
spreminjala. Vodilo kluba je bilo, da ekipo se-
stavljajo igralci, ki obetajo, njim pa se priklju-
čijo še nekateri izkušenejši,” je povedal trener
Simon Kuhar.

Njegovi varovanci pa niso postali le prvaki
skupine zahod, temveč tudi tretje lige absolut-
no. V soboto, 10. aprila, se je v športni dvorani
v Šenčurju odvijal finalni turnir zmagovalcev
3. SKL. Domačini so najprej premagali ekipo
KK Fenomeni, ki si je napredovanje v 2. SKL
zagotovila z zmago v skupini ”Center”, nato pa
še KK Nazarje, ki je slavila v skupini ”Vzhod”.
Po koncu turnirja je predsednik KK Šenčur
Aleš Puhar ekipam podelil zmagovalne pokale.
Uspešne sezone so se najbolj veselili trener,

njegov pomočnik Goran Popovič in igralci:
Jure Ramovš, Marko Smolovič, Matej Bera-
nič, Aleš Prevodnik, Primož Čebulj, Rok Če-
bašek, Damjan Drenovec, Blaž Novak, Si-
mon Tratnik, Tilen Jovanovič, Slaven Ponja-
vič, Nejc Žura, Klemen Jerala, Milosav Me-
dojevič, Alex Rwankuba, Anže Krajnc, Ma-
tjaž Loc in Tomaž Šavli. Na začetku sezone je
bil v ekipi tudi Aljaž Urbanc, ki je odigral prve
tri tekme, nato pa prestopil v prvo ekipo.

Maja Bertoncelj, foto: arhiv KK Šenčur

Eni napredovali, drugi izpadli
Prva ekipa KK Šenčur CP KR neuspešna v Ligi Telemach, ekipa mladih pa si je priigrala napredovanje v 2.

slovensko košarkarsko ligo.

Ekipa KK Šenčur CPK mladi se je uvrstila v drugo slovensko košarkarsko ligo.

Brata Erzin državna prvaka 
v latinskoameriških plesih

Aljaž in Andraž Erzin z Luž sta v svojih starostnih kategorijah letos
stopila na zmagovalne stopnice - oba sta državna prvaka v latin-
skoameriških plesih. Starejši Andraž je uspešno zakorakal tudi v med-
narodne vode. Je dijak Gimnazije Bežigrad, pleše s Sofijo Šutkino iz
Rusije, s katero sta se našla kar po svetovnem spletu. Prvič sta se pod
budnim očesom njunih staršev in trenerjev srečala v Nemčiji, zaple-
sala nekaj plesov in se odločila za skupno tekmovalno pot. Sofija se je
preselila v Slovenijo, začela trenirati z Andražem in danes veljata za
obetaven plesni par, saj sta že drugič osvojila naslov državnih prvakov

med starejšimi mladinci (do 19 let) in se na evropskem prvenstvu v
Moskvi uvrstila v finale, kar ju pelje na svetovno prvenstvo. Maja se
bosta podala tudi na najbolj znano in prestižno mednarodno tek-
movanje v angleškem Blackpoolu. Po Andraževih stopinjah se podaja
tudi mlajši brat Aljaž, devetošolec OŠ Šenčur, ki se je za ples navdušil
pred štirimi leti. Od lanskega novembra pleše z novo soplesalko Majo
Košutič iz Rogaške Slatine, s katero sta na letošnjem državnem prven-
stvu med mladinci osvojila prvo mesto. Treningi so zaradi razdalj med
Kranjem in Rogaško Slatino postali napornejši, a kot pravita starša,
cela družina živi za ples, zato zanje nobena ovira ni prevelika. Aljaža
in Majo v maju čaka tudi prva mednarodna tekma. 

Darja Ovsenik

Mlada Šenčurjana zlata z risi
Na svetovnem prvenstvu

skupine B, divizija II v hokeju na
ledu je slovenska reprezentanca
do 18 let osvojila zlato medaljo in
se uvrstila v divizijo I. Na turnirju
v Kijevu v Ukrajini sta za rise us-
pešno igrala tudi Luka Logar z
Visokega in Luka Kalan iz Trboj,
sicer člana hokejskega kluba
Triglav. Slovenci so v odločilni
tekmi pred 2.500 gledalci z 2:1
premagali domačine. Luka Kalan
je bil med najboljšimi strelci na
turnirju, na eni tekmi pa je bil tudi
proglašen za najboljšega igralca.
Za oba mlada hokejista je to lepa
popotnica za nadaljevanje športne
poti.  A. K.

Aljaž Erzin in Maja Košutič (levo), Andraž Erzin in Sofija Šutkina (desno) 
/ Foto: osebni arhiv Luka Kalan
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Potem ko je občina Šenčur pred-
lani pridobila dodatna zemljišča, je
Športno društvo Šenčur lani začelo
s prvimi investicijami v športnem
parku. Najprej so uredili novi igriš-
či za odbojko na mivki, na mestu
starega odbojkarskega igrišča pa
sedaj urejajo štiristezno balinišče.
Proti koncu gre tudi ureditev male-
ga nogometnega igrišča z umetno
travo, za katerega so se naknadno
odločili, da ga tudi pokrijejo, s či-
mer bodo omogočili vadbo nogo-
meta tudi v zimski sezoni. ”Obsto-
ječa športna dvorana je namenjena
bolj dvoranskim športom, tako da
so naše mlade selekcije v njej dobi-
le le zgodnje termine oz. kar je
ostalo. To je bilo bistveno prema-
lo,” pravi Bojan Vidmar, predsed-
nik ŠD Šenčur in tudi nogometne-
ga kluba. Nova dvorana (balon) je
že postavljena, v teh dneh pa pola-
gajo še umetno travo. 

Čez poletje bo sledila še ureditev
okolice, svojemu namenu naj bi
posodobljen športni park predali
jeseni, kar bo nekakšen uvod v
60-letnico društva oz. aktivnega

športa v Šenčurju. Pridobili so
tudi 4.500 kvadratnih metrov vad-
benih površin z navadno travo oz.
za prosti čas. Površino bodo v
kratkem zasejali, uporabljati pa
naj bi jo začeli prihodnje leto spo-
mladi oz. jeseni, ko se bo trava do-
bro zgostila.

Vrednost celotne investicije bo
znašala med 600 in 700 tisoč evri.
”Zemljišče je občinsko, investicija
pa je skrb športnega društva, ki bo
v projekt vložilo lastna sredstva in
najelo posojilo, k temu je treba

dodati še vložek sponzorjev in na-
ših članov, ki so veliko pripomogli
tudi s prostovoljnim delom,” je
razložil Vidmar. V nadaljevanju
si, kot pravi, želijo pridobiti do-
datno zemljišče za ureditev veli-
kega nogometnega igrišča z na-
ravno travo, kar bo precej razbre-
menilo obstoječe nogometno

igrišče. Kot je še pojasnil, je v po-
stopku tudi legalizacija obstoječe-
ga športnega doma, kar ureja ob-
čina. Predvideno je, da bi na se-
vernem delu objekt dozidali in
tako pridobili dodatne garderobe
ter klubske prostore. 

Ana Hartman,  
foto: Gorazd Kavčič

Nogomet kmalu na umetni travi
Večletni projekt posodobitve Športnega parka Šenčur že kaže prve rezultate. 

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

-

PRAZNUJEMO! 
60 LET AMD ŠENČUR

Šestdeset let prizadevanj za večjo prometno varnost, izo-
braževanja bodočih voznikov motornih vozil, avto-moto špor-
ta, skrbi za članstvo, ki nudi številne ugodnosti in pomoč na
cesti v trenutku, ko jo najbolj potrebujemo.

Želimo vam prijetno praznovanje občinskega praznika, v
prometu pa se zamislimo nad svojimi ravnanji in se ne
tolažimo s ”srečo v nesreči”!
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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.

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




