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Ob občinskem prazniku čestitamo 
vsem občankam in občanom! 

Župan Miro Kozelj,
občinski svet
in občinska uprava
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Občinski svet je vendarle sprejel občinski
prostorski načrt (OPN). Ste zadovoljni?

”Sem relativno zadovoljen, ker je le treba ve-
deti, da je bilo v začetku postopka vloženih
približno 250 predlogov za spremembo na-
membnosti zemljišč, na koncu pa jih je bilo
potrjenih med 80 in 90. To je precejšen osip, ki
je posledica dejstva, da je kmetijsko zemljišče,
za katerega so občani dali pobudo za spre-
membo namembnosti, povsod v naši občini 1.
kategorije in je kot tako še posebej varovano.
Res pa je, da smo v strateškem delu OPN ok-
virno začrtali meje razvoja posameznih naselij
in tudi vsebino razvoja, torej, kje je predvide-
na gospodarska dejavnost, kmetijstvo in stano-
vanjska gradnja. Z uveljavitvijo novele Zakona
o kmetijskih zemljiščih bo namreč režim še za-
ostren. OPN je eden temeljnih orodij, ki jih
ima občina na razpolago za načrtovanje razvo-
ja na svojem območju. Na vsak način pa je tre-
ba poudariti, da je občina Šenčur med prvimi
dvajsetimi oz. tridesetimi občinami v Sloveni-
ji, ki že imajo sprejet OPN. Ob tem podatku re-
alno lahko ugotovimo, da je nesprejemljivo, da
država toliko časa zadevo zavira, saj je bila
vmes dvakrat spremenjena zakonodaja. Mi
smo se zares potrudili, da bi bil rezultat čim
prej na mizi. To pomeni, da bodo lahko tisti, ki
so težko čakali sprejem tega akta, takoj začeli
aktivnosti za načrtovane gradnje, predvsem na
gospodarskem in kmetijskem področju. Je pa

res, da gre za živ predpis
in ne bo veljal v nespre-
menjeni obliki dolgo
časa, saj že sedaj vemo,
da bomo že v kratkem
začeli s postopkom za
njegovo spremembo.”

Najbrž mislite na či-
stilno napravo Trboje?

”Tako je. Sprememba
OPN je potrebna zaradi
ponovne zagotovitve

zemljišča za čistilno napravo na območju KS
Trboje, ki je bila že prvotno predvidena na tem
območju, a smo zaradi dogovora z občino
Medvode namembnost spremenili. Tik pred
sprejemom OPN pa so nam iz Medvod sporo-
čili, da odstopajo od dogovora. Zato moramo
znova razmišljati o tej lokaciji, brez katere ne
bomo mogli graditi kanalizacije v južnem delu
občine. Enako velja za gradnjo kanalizacije na
delu levega brega Save v občini Kranj. O tem
problemu se moramo z MO Kranj v kratkem
dogovoriti, kako naprej. Gradnja same kanali-
zacije pred tem ni smiselna, saj je čistilna na-
prava nepogrešljiv sestavni del tovrstne infra-
strukture. Zato je potrebno spremembo OPN
čim prej pripraviti in sprejeti. Ne gre pozabiti,
da je tovrstna investicija nenazadnje povezana
tudi z morebitno pridobitvijo državnih ali ev-
ropskih sredstev.

Ali je v OPN zagotovljeno tudi zemljišče za
dom starostnikov?

”Na občini smo vseskozi vztrajali, da morata
biti v OPN vsaj dve stvari, ki sta širšega pome-
na. In nam je tudi uspelo. Kot prvo gre za pros-
tor za morebitno gradnjo doma starostnikov v
Šenčurju in kot drugo za smiselno zaokrožitev
zazidljivosti obrtno podjetniške cone v Šenčur-
ju. Oboje smo dosegli.” 

Gradnja kanalizacije na Miljah se je zače-
la z zamudo.

”Kanalizacija, ki se gradi na Miljah in na pri-
bližno dveh tretjinah Visokega, bo v končni
fazi preko kanalizacijskega sistem v Vogah
priklopljena na Centralno čistilno napravo
Kranj. Kanalizacija v severnem delu Visokega,
Hotemažam in Lužah bo speljana na že zgraje-
no kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje v
Srednji vasi, od tam pa v Centralno čistilno na-
pravo Kranj. Gradnja kanalizacije na Miljah se
je res začela z zakasnitvijo, vendar izvajalci
del sedaj hitijo, kolikor morejo. Ob tej gradnji
znova prosim tamkajšnje prebivalce, naj bodo
potrpežljivi. Na koncu, ko bo vse zgrajeno,
bodo imeli bistveno boljše pogoje za bivanje:
fekalno kanalizacijo, na katero se bo možno ta-
koj priključiti, obnovljen in povečan vodovod,
kjer bo potrebno, obnovljen in dograjen bo
tudi sistem javne razsvetljave, obnovljene in na
novo asfaltirane bodo tudi vse ulice, kjer se bo
gradilo. To pomeni, da bo naselje popolnoma
prenovljeno. Poleg tega bo Domplan zgradil
plinovod, pa tudi ostali operaterji gradijo svoje
vode - Elektro, Telekom, optično omrežje.
Tega dela ne financira občina, vendar pa to
vseeno precej prispeva h kakovosti bivanja.

Podjetje T-2 ima v planu tudi začasno postavi-
tev ustreznih naprav za takojšnje aktiviranje
novega optičnega omrežja, kar pomeni mož-
nost kvalitetnega TV signala in boljši internet-
ni dostop. Ko bo optično omrežje napeljano do
lokacije, kjer je telefonska centrala, pa bo ob-
močje napajano iz enotne naprave.” 

V t. i. deteljici v Šenčurju že gradijo trgov-
ski center Baumax. Ob tem se številni spra-
šujejo, kako bo tam urejen prometni režim? 

”Gre za investicijo, ki nam bo prinesla od 70
do 80 delovnih mest, kar ni mačji kašelj v da-
našnjem času. Gre za poslovni objekt, ki ga gra-
di investitor Strabag, namenjen pa je trgovske-
mu centru Baumax. Kar se tiče dovoza, je način
prometnega priključka usklajen z dovoljenji in
izdanimi mnenji in soglasji Direkcije RS za ce-
ste. Kot sem seznanjen, bo začasno s šenčurske
strani levi zavijalni pas, s strani Kranja bo mož-
no zavijanje samo desno. Tudi na izvozu iz tr-
govskega centra bo možno zavijati le desno, kar
pa je sprejemljivo, saj je možno obračati v kro-
žišču, torej podobno, kot je trenutni režim za
križišče v poslovno cono. Izdaja takih dovoljenj
sicer ni v pristojnosti občine, ampak Direkcije
RS za ceste, kjer pa so, verjamem, da je tako,
upoštevali vse kriterije za primerno prometno
varnost. Ob tem je treba poudariti, da se država
zaveda, da je njena naslednja naloga izgradnja
štiripasovne povezave najprej od Šenčurja do
Kranja, nato pa vse do letališča. S to izgradnjo
se bo spremenil prometni režim na tem območ-
ju. Investitor je pri tem pokazal posluh za reše-
vanje prometnih zahtev, saj je prevzel dolžnost
soinvestiranja izdelave idejne zasnove izgradnje
štiripasovne ceste od krožišča za avtocesto do
Mercatorja v Kranju.”

Ko že omenjate ceste, katere občinske ce-
ste bodo letos obnovljene?

”Pripravljamo se že na začetek obnove ceste
Hotemaže-Olševek. V teku je pridobivanje so-
glasij za začetek gradnje in kasnejšo odmero
zemljišč, potrebnih za obnovo ceste, njeno razši-
ritev in izgradnjo pločnika. Sestavni del rekon-
strukcije je tudi izgradnja novega mostu pri OŠ
Olševek. V letošnjem planu je tudi rekonstrukci-
ja druge polovice ceste Voklo-Prebačevo.”

Slišati je, da se je letos zelo povečal vpis v
šenčurski vrtec. Ali to drži?

”Po končanem razpisu za letošnji vpis v vrtec
ugotavljamo, da je bistveno več vpisanih otrok,
kot smo pričakovali glede na letni prirast. Samo
upravičenih prijav, torej za otroke s stalnim bi-
vališčem v občini Šenčur, je okoli 150, nekaj pa
je takih, ki bodo izločeni, ker niso naši občani.
To že kaže na hude težave pri zagotavljanju
otroškega varstva, saj lahko normalno vpišemo
med 80 in 90 otrok, zato sedaj iščemo začasno
in tudi trajnejšo rešitev problema. Trajnejša re-
šitev bo seveda gradnja novega vrtca. Glede na
podatke o rojenih otrocih v zadnjih šestih letih,
je najverjetnejša možnost, da bo nov vrtec treba
zgraditi v severnem delu občine.”

Ob prazniku Občine Šenčur čestitam vsem
občankam in občanom ter jih vabim, da se
udeležijo prireditev ob našem prazniku.” 

Simon Šubic

Smo med prvimi s prostorskim načrtom

Miro Kozelj
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Na naslovnici: kolesar Matej Stare bo na VN
Šenčurja vzel slovo od tekmovalne kariere
Foto: Matic Zorman

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, 15. aprila 2011, dobijo
pa jo vsa gospodinjstva v občini Šenčur brezplačno.
Naklada: 2.850 izvodov.

OBČINA ŠENČUR, KRANJSKA C. 11, ŠENČUR
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Oglasi

NOVO!  VSE ZA ČISTOČO NA ENEM MESTU

ČISTO JE ZDRAVO

-  Ekološka čistila
-  Čistila za marmorje 

in granite
-  Čistilni pripomočki
-  Suhi in mokri sesalci

Specializirana trgovina čistil in opreme za 
domačo in profesionalno uporabo

Poslovna cona A 47 Šenčur
tel.: 04 257 73 33

info@prosencom.com

www.prosencom.com

www.lon.si

Za več informacij se lahko oglasite v naši poslovni enoti ali nas pokličete po telefonu.

Poslovna enota Kranj, Bleiweisova cesta 2, T. 04 28 00 777

TUDI ZA NEKOMITENTE

Pripravili smo odlično ponudbo potrošniških kreditov, znižali smo jim obrestne mere
ter dodatno razpolovili stroške odobritve. Ponudbo smo pripravili tudi za nekomitente. 

Akcija potrošniških kreditov

najboljša obrestna mera - do 5,00 %
Varčevanja in depoziti

provizija plačila ene položnice le 0,79 EUR
Plačilo položnic

veliko ugodnosti in posebno darilo
Paket dobrošlice za nove komitente

ugodno poslovanje, eLON, krediti, depoziti, odkup terjatev, garancije
Za podjetja, podjetnike in društva
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Zlata plaketa Občine Šenčur:
Športno društvo

Šenčur kot organizacij-
ska enota praznuje 50-
letnico obstoja. Dru-
štvo združuje šest
športnih sekcij s pri-
bližno štiristo člani.
Sekcije uspešno nasto-
pajo na tekmovanjih
doma in tudi v tujini. Z
obstoječimi rezultati

dokazujejo pravilno usmerjenost sekcij, ki pro-
movirajo društvo in prispevajo k prepoznavno-
sti kraja. ŠD Šenčur je v dolgoletnem obstoju
postalo eno večjih športnih društev na Gorenj-
skem. Zgradilo je objekte, ki služijo njihovim
športnikom tako na tekmovalnem kot tudi na
rekreacijskem področju. Glavni cilj dejavnosti
društva ostaja združitev mladih in jim nuditi
čim boljše pogoje za dosego svojih ciljev. 

Jože Zupan s Preba-
čevega že več kot 25 let
deluje v PGD Prebače-
vo-Hrastje. Prisoten je
tudi pri nošenju ob pa-
radah, proslavah in po-
grebih. Več kot dvajset
let je v upravnem odbo-
ru društva, po potrebi
pa tudi v gradbenem

odboru. Sodeluje tudi v
vseh vaških delovnih akcijah. Je dolgoletni
član in predsednik balinarskega kluba Rogovi-
la na Prebačevem, bil pa je tudi med ustanovi-
telji društva v letu 1978. V letih 1985-1992 je
sodeloval v svetu bivše krajevne skupnosti
Voklo-Prebačevo-Hrastje, dva mandata (2002-
2010) pa tudi vaškega sveta Prebačevo. Bil je
glavni pobudnik za gradnjo telefonskega
omrežja v letih 1984-1989 in za podaljšanje av-
tobusne proge primestnega prometa do vasi
Prebačevo. Že 35-krat se je udeležil tudi krvo-
dajalske akcije. 

Srebrna plaketa Občine Šenčur: 
Martin Zupanc iz

Vogelj je vestno in ak-
tivno sodeloval v raz-
ličnih organizacijah.
Tako je od leta 1983 do
leta 1986 sodeloval pri
gradnji prizidka Doma
vaščanov Voglje, v le-
tih 1986-1998 pa je bil
aktiven član KS Voglje

in je leta 1987 prejel
tudi krajevno priznanje za svoje delo. Sodelo-
val je pri razširitvi trgovine v letih 1991 in
1992. Od leta 1964 je član PGD Voglje in zato
prejel priznanje za štirideset let članstva. Leta
1989 je prejel priznanje gasilske zveze 1. stop-
nje (občinsko priznanje), leta 2009 pa gasilsko
odlikovanje 3. stopnje (državno priznanje). Od

leta 2006 je nižji gasilski častnik 2. stopnje. V
gasilskem društvu je bil med letoma 1980 in
1988 predsednik, v letih 1996-2003 član nad-
zornega odbora in v letih 2003-2008 predsed-
nik nadzornega odbora. Sedaj opravlja funkci-
jo veterana in se redno udeležuje različnih slo-
vesnosti in delovnih akcij. 

Družina Rahne iz
Voklega (mama Lidi-
ja, sinova Srečo in Ot-
mar, pokojni oče Ot-
mar) je vzor nesebične
pomoči in delavnosti v
vasi Voklo. Pokojni oče
Rotmar je bil vse življe-
nje zaprisežen gasilstvu.
Sodeloval je tako pri ga-
silskih akcijah in inter-
vencijah kot tudi pri
gradnji gasilskega doma
v Voklem. Tedaj je bil
tudi član gradbenega
odbora, poleg tega pa so
Rahnetovi odstopili
svoje dvorišče za grad-
bene in delovne sestan-
ke, mama Lidija pa je za
gradbenike vestno ku-
hala malice. Po izgrad-
nji gasilskega doma in
trgovine je oče Otmar
postal gospodar doma,
pozimi pa tudi kurjač.
Leta 1995 je njegovo
delo gospodarja prevzel
sin Otmar, ki to delo
opravlja še danes. Sino-

va Srečo in Otmar delu-
jeta pri krajevni organizaciji RK Voklo, sta tudi
krvodajalca - Srečo je kri daroval že 43-krat, Ot-
mar pa 25-krat. Oba sinova se zavzemata tudi za
ohranjanje vaških običajev in navad, saj poma-
gata pri organizaciji različnih aktivnosti, med
katerimi izstopa pomoč pri izvedbi pustne po-
vorke petih občin, kar Otmar, vsem znan kot
Foto Oto, vestno snema in dokumentira, tako da
ima že bogat arhiv dogodkov v Voklem. 

Ciril Tavčar iz Luž
je pred več kot 30 leti
začel z aktivnim delom
v PGD Luže, kjer je
opravljal različne nalo-
ge in zadolžitve, med
drugim je bil en man-
dat tudi poveljnik druš-
tva. Leta 2002 je bil iz-
voljen v svet VS in

sprejel funkcijo pred-
sednika, ki jo je opravljal tudi v naslednjem
mandatu. VS je bila v obdobju njegovega vo-
denja uspešna in delovna. Tudi med vaščani je
imel Ciril veliko zaupanja in ugleda. Poleg
dela v lokalni skupnosti je aktiven tudi v šport-
ni sekciji veteranskega policijskega kluba
Maksa Perca. 

Franci Sekne iz Tr-
boj ima prave korenine:
že njegovo otroštvo sta
zaznamovala petje in
orglarstvo, fantovsko
dobo pa preigravanje
različnih inštrumentov.
Pred osemnajstimi leti
je ustanovil danes do-

bro znano glasbeno šolo
Piano Forte, v kateri Franci z veliko truda in s
kolektivnim prijemom mladi generaciji ponuja
boljšo kakovost življenja. Kot ravnatelj šole,
učitelj inštrumentov in glasbene teorije, orga-
nizator pouka pa tudi ponudnik glasbene opre-
me povzroča prijetne vibracije tam, kjer je bila
prej tišina. V njegovi šoli imajo prednost učen-
ci z veseljem do muziciranja, tukaj je znanje
pomembnejše od ocen, delo je zabavno, trema
pa neznanka. Francijeva duhovitost je soraz-
merna s pedagoškimi domislicami njegove
življenjske sopotnice, zato v navezi s starši
zmoreta skoraj vse. Pred kratkim je zrasla tudi
nova stavba glasbene šole, ki že drugo šolsko
leto odpira sodobne učilnice za pouk številnih
instrumentov. Uspeh pa je tudi zborovsko pet-
je, ki ga mladina v Trbojah obožuje že tri deset-
letja, kar je prava redkost v širši okolici. Eden
najzaslužnejših za to je prav gotovo tudi Fran-
ci Sekne. 

Bronasta plaketa Občine Šenčur: 
Tomaž Logar z Viso-

kega je že od rane mla-
dosti prisoten pri so-
ustvarjanju vaškega
življenja. V mladosti je
bil najbolj dejaven v
gasilskem društvu, zad-
njih devet let pa je tudi
aktiven član sveta KS
Visoko-Milje. V prete-

klem mandatu je bil tudi
predsednik krajevne skupnosti. V svojem man-
datu se je z vso srčnostjo zavzemal za obnovo
kulturne dvorane doma krajanov na Visokem.
S predanostjo in veseljem sodeluje pri raznih
strokovnih in prostovoljnih aktivnostih ŠD Vi-
soko, PGD Visoko-Milje in KUD Valentin Ko-
kalj Visoko. 

Dušan Vehovec iz
Voklega je član PGD
Voklo že 23 let. Gasil-
skim vrstam se je pri-
družil že kot pionir, ko
je dopolnil osemnajst
let, je opravil tečaj za
izprašanega gasilca in
nadaljeval izobraževa-

nje do pridobitve naziva
gasilski častnik druge stopnje. Opravil je tudi
tečaje specialnosti strojnika, radijskih postaj,
nosilca dihalnih aparatov in hot-fire modula.
Leta 2002 je opravil tudi izpit za sodnika gasil-

Dobitniki občinskih priznanj za 2011

Bojan Vidmar, pred. ŠD

Jože Zupan

Otmar Rahne

Franci Sekne

Tomaž Logar

Dušan Vehovec

Srečo Rahne

Ciril TavčarMartin Zupanc

Lidija Rahne
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sko športnih disciplin. Od leta 1993 je mentor
mlajšim gasilcem, od leta 1995 pa je poveljnik
društva in član občinskega gasilskega povelj-
stva. V letih 1994-1998 je bil član KS Voklo.
Je aktiven član ŠD Voklo in košarkarske ekipe,
ki sodeluje v gorenjski ligi, član ŠD Bambi,
kjer pomaga tudi pri organizaciji kolesarskih
dirk. Na tečajih GZ Kokra predava gasilske
veščine ter sodi gasilsko športne discipline. V
svoji zbirki ima številna gasilska priznanja.
Kljub dolgoletnemu delu je še vedno poln
energije in idej v dobrobit gasilskega društva,
vasi in občine.

Spominsko priznanje Občine Šenču:
Alojz Kajzer iz Šen-

čurja si že vrsto let pri-
zadeva za ohranjanje
naravnega okolja. Je
zbiratelj in strokovnjak
na področju proučeva-
nja vodnih hroščev ter
aktiven pri pripravi in
izdaji strokovne litera-
ture s tega področja.

Njegova prizadevanja na področju ohranjanja
narave so občino Šenčur na tako ozkem stro-
kovnem področju predstavila širši evropski
skupnosti. Svojo bogato zbirko je tudi večkrat
predstavil šolski mladini. 

Župan Miro Kozelj podeljuje dve spomin-
ski priznanji. Prejmeta ju:

Primož Peterka s
Prebačevega je naj-
uspešnejši slovenski
smučarski skakalec, ki
je letos končal tekmo-
valno kariero. Njegova
zbirka rezultatov je bo-
gata. Med drugim je
leta 2002 na zimskih
olimpijskih igrah v

ameriškem Salt Lake
Cityju v ekipni tekmi osvojil bronasto kolajno,
leta 2005 je bronasto kolajno v ekipni tekmi
osvojil tudi na svetovnem prvenstvu v Obers-
dorfu. Petnajstkrat je zmagal na tekmah svetov-
nega pokala v smučarskih skokih, v sezonah
1996/97 in 1997/98 pa je bil najboljši v skup-
nem seštevku svetovnega pokala. V sezoni
1996/97 je bil tudi najboljši v skupnem seštev-

ku smučarskih poletov, v sezoni 1997/98 pa je
osvojil tudi globus za najboljši seštevek v smu-
čarskih skokih (brez poletov). 

Matej Stare, ki izha-
ja iz Luž, je tekmoval-
no kolesarsko kariero
začel leta 1989 v Kole-
sarskem klubu Sava
Kranj. Prvi večji uspeh
je dosegel pri mlajših
mladincih leta 1994, ko
je postal državni prvak

na cestni dirki. Za dr-
žavno reprezentanco je

leta 1995 nastopil na svetovnem prvenstvu na
dirkališču in leta 1996 na cestni dirki. V kate-
goriji Elite je nastopil na treh svetovnih prven-
stvih. V svoji karieri je kolesaril tudi za itali-
jansko ekipo Sidi - De Rosa in Perutnino Ptuj,
tekmovalno kariero pa končal v dresu kranjske
Save, kjer je sedaj trener. 

OBČINA ŠENČUR PRAZNUJE 23. APRILA, 
NA PRAZNIK SV. JURIJA, 16. OBČINSKI PRAZNIK

V okviru praznovanja občinskega praznika se bodo zvrstile naslednje prireditve: 

PETEK, 15. APRILA 
● od 16. ure dalje Košarkarski klub Šenčur organizira turnir
mlajših pionirjev U-10, ki bo v Športni dvorani Voklo. Turnirja se
bodo udeležile ekipe Triglava, Škofje Loke, Cerkelj, Simona Jen-
ka in Šenčurja.

SOBOTA, 16. APRILA 
● ob 8. uri Turistično društvo organizira 8. Jurjev pohod. Zbor
bo v središču Šenčurja.

● ob 10. uri KUD Hotimir iz Hotemaž organizira Prvenstvo
Hotemaž v namiznem tenisu v Domu vaščanov in gasilcev v
Hotemažah.

● od 10. do 12. ure KUD Visoko organizira Velikonočne
delavnice za otroke in odrasle v dvorani na Visokem.

● ob 15. uri Kolesarsko društvo Šenčur organizira že 13. tradi-
cionalno kolesarsko dirko za Veliko nagrado Šenčurja, ki bo
potekala po ulicah Šenčurja. Start dirke pred okrepčevalnico ”Alo-
Alo” v središču Šenčurja.

● ob 19.30 KUD Visoko prireja ogled komedije z naslovom
Zbeži od žene v dvorani na Visokem.

● ob 20. uri Občina Šenčur in Media Butik prirejata 2. veliki
koncert v živo ”Po domače pod Jurijevim klobukom” v Šport-
ni dvorani Šenčur.

● ob 20. uri Gledališče Šenčur organizira potopisno predavanje
Severni Vietnam in Laos v Domu krajanov v Šenčurju.

NEDELJA, 17. APRILA 
● ob 10. uri Lokostrelski klub Šenčur organizira 3. mednarod-
no lokostrelsko tekmovanje v mali telovadnici Športne dvorane
Šenčur.
● od 14. ure dalje Klub mladih Šenčur organizira nogometni
turnir ”4. JUR-CUP”, ki bo potekal v Športni dvorani Šenčur.

SREDA, 20. APRILA
● od 18.30 do 18.55 koncert pihalnega orkestra občine
Šenčur pred vhodom v Dom krajanov v Šenčurju.

● OB 19. URI SLAVNOSTNA AKADEMIJA OBČINE ŠENČUR
S KULTURNIM PROGRAMOM V DOMU KRAJANOV V
ŠENČURJU.

ČETRTEK, 21. 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 občine Šenčur odprtje razstave serije slik
- vitrajev Lene Šajn.

PETEK, 22. APRILA
● ob 17. uri Nogometni klub Šenčur organizira Turnir veteranov
v Športni dvorani Šenčur.

PONEDELJEK, 25. APRILA
● ob 11. 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 prire-
ditvenega prostora na parkirišču ob pokopališču, kjer bo tudi žeg-
nanje konj. Pri paradi bo sodeloval tudi Pihalni orkester občine
Šenčur.

SREDA, 27. APRILA
- od 9. ure dalje Balinarska sekcija Šenčur organizira Jurjev
turnir v balinanju na balinišču v Športnem parku Šenčur.

- ob 14. uri Športno društvo Visoko organizira tradicionalni po-
hod na Štefanjo goro. Zbor bo v Športnem parku na Visokem.

Primož Peterka

Alojz Kajzer

Matej Stare

www.gorenjskiglas.si
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Krajevne skupnosti

Krajevna skupnost Šenčur-Srednja vas je naj-
večja krajevna skupnost v občini Šenčur s pri-
bližno tri tisoč prebivalci. Predsednik KS je
drugi mandat zapored Milan Sušnik, ki pravi,
da je krajevna skupnost kot občina v manjšem
obsegu, ki mora biti servis krajanom, tako kot
je občina servis občanom. 

Pa vaši KS uspeva biti servis krajanom?
”To zahteva nekoliko daljši odgovor. Že v

mandatu prejšnjega župana Franca Kerna so
krajevne skupnosti izgubile status pravne ose-
be, zato sedaj ne razpolagajo več z lastnimi
sredstvi, vse premoženje je prešlo na občino,
ki vodi tudi vse aktivnosti v zvezi z investicija-
mi in vzdrževalnimi deli. Včasih je bilo druga-
če. Za manjše vzdrževalne posege na komunal-
ni infrastrukturi je poskrbela sama krajevna
skupnost, naša krajevna skupnost je bila na
primer tudi upravljavec doma krajanov in po-
kopališča, ker je sedaj občina. V teh letih so
krajani že sami uvideli, da krajevna skupnost
nima več nobenih pravih vzvodov, zato se se-
daj s svojimi težavami že obračajo neposredno
na občino.”

Kakšno vlogo imajo potem danes še kra-
jevne skupnosti?

”Imamo občutek, da občina našo krajevno
skupnost potrebuje le ob treh priložnostih: za
lokalne volitve, za predlaganje občinskih na-
grajencev in za čistilne akcije, sicer pa se v
Šenčurju in Srednji vasi počutimo prezrte.”

Zakaj? 
”Krajevna skupnost lahko sedaj občini le

predlaga kakšno investicijo na svojem območ-
ju oziroma o njej poda svoje mnenje, a še to je
neobvezujoče, največkrat pa s strani občine kar
preslišano. Na primer: ko se je prodajalo zem-
ljišče, na katerem že gradijo trgovski center
Baumax, nas ni o tem nihče prej obvestil, kaj
šele vprašal. Sedaj pa nas krajani sprašujejo,
kako bo rešen dovoz do novega trgovskega
centra, saj se že sedaj ob prometnih konicah
komajda prebijamo iz Šenčurja v Kranj. Ali pa
na primer vzdrževanje vaških poti. Lahko bi

krajevno skupnost vsaj obvestili, kdaj jih bodo
posipali, da bi lahko dali še svoje predloge in
nenazadnje na koncu preverili, ali so bile poti
ustrezno urejene. Želimo si torej boljšo komu-
nikacijo z občino, saj bi radi sodelovali pri pri-
pravi in izvedbi projektov na našem območju.
Krajevna skupnost se predvsem zavzema, da o
usodi Šenčurja in Srednje vasi odločajo vašča-
ni in ne nekdo tretji.”

Katere konkretne probleme je zaznal novi
svet KS?

”Opažamo, da bo treba bolje urediti lokalni
promet in temeljito obnoviti dom krajanov v
Šenčurju, o čemer niti ne dvomimo, a se boji-
mo, da bo šlo to enostavno mimo nas, brez
usklajevanja z nami. Krajevno skupnost vseka-
kor zanima tudi prihodnja ureditev in vsebina

Blagneče hiše in s tem tudi prihodnost turizma
v Šenčurju. Saj imamo turistično društvo, a
pogrešamo vizijo občine na tem področju.” 

Kaj predlagate vi?
”Člani novega sveta KS smo si takoj poraz-

delili svoja interesna področja in sedaj skupno
pripravljamo celovit pogled na stanje v Srednji
vasi in Šenčurju. Na tej podlagi bomo pripravi-
li tudi nekaj konkretnih predlogov. Upamo, da
bomo naleteli na primeren odziv občine, saj si
najbrž oboji želimo delati v dobro krajanov
oziroma občanov. Če pa s strani občine ne bo
pravega odziva, se bojim, da bo na naslednjih
lokalnih volitvah težko dobiti še kakšnega kan-
didata za delo v svetu KS. Že za zadnje volitve
smo le stežka zbrali zadosti kandidatov.” 

Simon Šubic

Pogrešamo boljšo komunikacijo

Milan Sušnik, predsednik KS Šenčur - Srednja vas

Javna razpisa za kmetijstvo in gospodarstvo
V skladu s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in

podeželja v Občini Šenčur (UVG št. 26/07, 27/07 in 28/07) in Pravilnikom o dodeljevan-
ju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Šenčur (UVG 23/07),
razpisuje Občina Šenčur:

1. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Šenčur v letu 2011.

Za leto 2011 sta razpisana dva roka za prijavo in sicer 15. 4. 2011 - prvi rok (ukrepi št. 1,
2, 4, 5, in 6) in 16. 9. 2011 - drugi rok (ukrepi št. 3, 7, 8, ter ukrepi št. 1, 2, 4, 5, in 6 - če
za te ukrepe v prvem roku ne bodo porabljena sredstva oz. bodo ostala neporabljena na
ostalih ukrepih znotraj javnega razpisa.

ter

2. Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v
Občini Šenčur v letu 2011. 

Rok za prijavo na omenjeni razpis je 07. 10. 2011.

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur
in na spletni strani Občine Šenčur: www.sencur.si. 

Vabljeni v našo prodajalno na 
Sp. Brniku. Nudimo Vam kakovostne

nagrobne sveče po nizkih cenah.

Pričakujemo vas: 
četrtek in petek od 9. do 17. ure, 

sobota od 8. do 13. ure 

Z vami že 19 let

Metka Lampe s.p., S.p. Brnik 69, Cerklje, tel.: 04 25 22 904

Vsak mesec 
drugačna akcijaNOVO!

www.gorenjskiglas.si
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Količine odpadkov, ki se pojavljajo na
pokopališčih, niso zanemarljive, zato je
pomembno, kako z njimi ravnamo. Tako bo
javno podjetje Komunala Kranj tudi na
pokopališčih v Šenčurju, Trbojah in Olševku
vzpostavilo ločeno zbiranje odpadkov. 

V mesecu maju bodo obstoječe zabojnike za
mešane komunalne odpadke nadomestili z

zabojniki za ločeno zbiranje sveč (zabojnik z
rdečim pokrovom), cvetja in drugih rastlinskih
odpadkov (zabojnik z nalepko Odpadno cvet-
je) ter mešanih komunalnih odpadkov (zeleni
zabojniki). Zabojniki bodo označeni, tako da
bo ločevanje odpadkov z malo dobre volje
zelo enostavno.  Odpadne sveče in biološki
odpadki sodijo med odpadke, ki se lahko pre-

delajo, zato morajo biti pravilno ločeni na
mestu nastanka. V Komunali Kranj upajo, da
bodo skupaj z občani vzpostavili resnično
učinkovito ločeno zbiranje odpadkov in s tem
poskrbeli, da se bodo odpadki ustrezno prede-
lali in se ne bodo po nepotrebnem odlagali na
odlagališče.

Simon Šubic

Ločevanje tudi na pokopališčih
Kot povsod drugod tudi pri urejanju in vzdrževanju grobov nastajajo odpadki. 

Nov zavod za pomoč 
na domu

Pred kratkim je bil ustanovljen Zavod za
pomoč na domu Šenčur, ki je s 1. aprilom
začel delovati na območju sosednje občine
Cerklje, kjer je izbrani koncesionar za iz-
vajanje pomoči na domu. Poleg storitve
oskrbe na domu (gospodinjska pomoč, po-
moč pri vzdrževanju osebne higiene in
ohranjanju socialnih stikov) v zavodu izva-
jajo tudi razvoz kosil ter prevoz in sprem-
stvo starostnikov do zdravstvenih ustanov
po ugodnih cenah. Delajo tudi na projektu
varstva na daljavo. Sedež podjetja je v
Šenčurju, zato svoje storitve ponujajo tudi
Šenčurjanom in okoličanom. S. Š.

oblazinjeno pohištvo

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

www. .si

051/ 877 920naročite katalog:

www. .si

oblazinjeno pohištvo

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

Zavod za pomoč na domu 
Šenčur
Gasilska cesta 9
4208 Šenčur

Pokličite nas
in pomagali 
vam bomo!

031 541 541

070 737 943

E-pošta: zavod.pod@gmail.com
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Ob vsaki uporabi pitne vode pomislimo, kaj splakujemo in
katera sredstva pri tem uporabljamo. Ne pozabimo, 
da straniščna školjka in odtok nista zabojnika za odpadke!
Za čiščenje uporabljajmo okolju prijazna čistila. Bodimo pre-
vidni, ko se želimo znebiti nevarnih snovi, kot so barve, laki,
lepila, škropiva in podobnih sredstev. Ne pozabimo, da tudi

odpadno jedilno olje sodi med nevarne odpadke, s 
katerimi moramo ravnati pravilno. Odpadnega jedilnega
olja ne smemo zliti v odtok, niti v straniščno školjko, niti ne v
zabojnik za odpadke.
Veliki potencialni onesnaževalci podtalnice so divja odla-
gališča. Zlivanje odpadnih tekočin v kanalizacijo in

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

Letno poročilo o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi, v občini

Šenčur za leto 2010

Na kakovost pitne vode vplivamo vsi, 
tudi s tem, kako ravnamo z odpadki in

odpadnimi vodami

V občini Šenčur upravljamo t. i. vodovodni sistem Kranj.
Naša glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode,
ki je ustrezne kakovosti. Izraz ”ustrezna kakovost” pomeni,
da pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov in drugih snovi v
koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko
predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.

Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode
na različnih mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se transportira-
jo v laboratorij, kjer se opravijo mikrobiološka in fizikalno
kemijska preskušanja.

Naselja Hotemaže, Luže, Milje, Olševek, Prebačevo,
Srednja vas, Šenčur, Trboje, Visoko, Voglje, Voklo in
Žerjavka se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega
sistema Kranj. Poleg naselij v občini Šenčur sistem oskrbu-
je še naselja v Mestni občini Kranj ter občinah Naklo in Pred-
dvor, kar skupaj predstavlja 59.500 prebivalcev in 13.680
vodovodnih priključkov. 

Viri pitne vode za naselja v občini Šenčur so Čemšenik,
Gorenja Sava, Nova vas, Olševek in viri pod Krvavcem.

V letu 2010 je bilo iz zgoraj naštetih naselij za mikrobiološka
preskušanja odvzetih devetinšestdeset vzorcev pitne vode. Za
fizikalno kemijska preskušanja je bilo odvzetih devet vzorcev
pitne vode. Laboratorijska preskušanja so pokazala, da dva
odvzeta vzorca za mikrobiološka preskušanja nista bila 
ustrezna. V neustreznih vzorcih so bile prisotne bakterije, ki v
pitni vodi ne smejo biti prisotne. Glede na dane okoliščine 
smo začeli z razkuževanjem virov na Čemšeniku z natrijevim
hipokloridom. Po vzpostavitvi razkuževanja so bili vsi drugi
vzorci, glede na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode si lahko v celoti ogle-
date na naši spletni strani www.komunala-kranj.si, kjer 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. 



Čisto je lepo.

Čistili ali smetili?
V soboto, 9. aprila 2011, je tudi v občini Šenčur potekala čis-
tilna akcija. Akcija je bila organizirana z enimi samim na-
menom: da se počistijo divja odlagališča. Zahvaljujoč dobri
volji prostovoljcev, ki se zavedajo, kako pomembno je bi-
vanje v čistem in urejenem okolju, so se pobrali odpadki, ki
so jih povzročitelji neodgovorno odvrgli v naravi.
Žal so namen akcije nekateri razumeli drugače in jo izkoristili,
da so se znebili svojih odpadkov. Niso čistili, pač pa smetili.
Zato ponovni poziv vsem, ki se še ne zavedate, da z neustrez-
nim ravnanjem z odpadki povzročite našemu okolju nepo-
pravljivo škodo. Za svoje odpadke smo odgovorni ljudje sami. 

vodotoke prav tako povzroča onesnaževanje pitne vode.
Še posebej v okolici objektov za zajem pitne vode je 
prepovedan vnos nevarnih snovi in gnojil v tla ter pre-
oravanje 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, tve-
gamo, da bodo te strupene snovi poniknile v podtalnico 
in se sprale v vodotoke in tako posredno ogrozile vire pitne
vode.

Nekaj nasvetov, kako lahko sami ohranjamo 
kakovost vode: 
● Redno čistimo mrežice na pipah.
● Vodo uporabljamo na vseh pipah v stanovanju oziroma

hiši. Vsako jutro, pred uporabo, stočimo malo vode. Enako
naredimo, ko se vrnemo domov, še posebej po daljši 
odsotnosti. 

● Pri novogradnjah oziroma obnovah cevi je pred uporabo
vode priporočljivo cevi razkuži. Bodimo pozorni, ali delav-
ci, ki obnavljajo vodovodne cevi, uporabljajo okolju in
zdravju prijazna sredstva (in ne firneža).

Prijavite se na brezplačno obveščanje
po e-pošti ali SMS-sporočilih

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej
pomembno v primerih, ko je oskrba s pitno vodo
motena. Zato vas vabimo, da se prijavite na brez-
plačno obveščanje po e-pošti ali SMS-sporočilih.
Obiščite našo spletno stran www.komunala-kranj.si
in izpolnite obrazec ”Prijava na obvestila”. Vašo pri-
javo nam lahko sporočite tudi po e-pošti na naslov
info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov Komunala
Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. 

Nadaljujemo z rednim 
praznjenjem greznic

Marca 2011 smo znova začeli s sistematičnim prazn-
jenjem greznic. Začeli smo pri uporabnikih v naseljih
Prebačevo in Žerjavka, ki smo jih pozvali že lani, 
a se na naš poziv niso odzvali. Predvidoma septem-
bra bomo nadaljevali z rednim praznjenjem greznic
v naselju Trboje, oktobra pa na Olševku.
O točnem datumu črpanja greznice vas bomo 
obvestili najmanj tri dni pred našim prihodom in vas
prosili, da ste takrat prisotni.
Po opravljeni storitvi boste prejeli račun, s katerim
boste, ob morebitnem inšpekcijskem pregledu
dokazali, da ste opravili zakonsko zahtevano praz-
njenje najmanj enkrat na štiri leta.
Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom.
Greznično goščo prevzamemo in jo, skladno s pred-
pisi o ravnanju z odpadki, predelamo na Centralni
čistilni napravi Kranj. Greznične gošče so zelo 
koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin
lahko vsebujejo še druge strupene in okolju nevarne
snovi. Zato je potrebno z njimi ravnati pravilno in
odgovorno. 
Če želite naročiti praznjenje izven termina nas 
pokličite po telefonu 28 11 380 oziroma nam pišite
na e-naslov: info@komunala-kranj.si.
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Šenčur - Številni člani Društva upokojencev
Šenčur radi zahajajo v naravo. Zelo dejavna je
sekcija za pohodništvo, ki deluje devet let. Kot
se spominja Martin Weisseisen, so prvi po-
hod usmerili na Štefanjo goro. Nato so vsak
mesec obiskali bližnje in oddaljene vrhove po
Sloveniji. Stoti pohod so organizirali konec
marca letos, vodil pa jih je na Apnišče. Najviš-
ji vrh v občini Šenčur, visok 740 metrov, je po-
stal priljubljen cilj tudi za posameznike. V
knjigo obiskov se je letos vpisalo že blizu
osemsto pohodnikov.

Sončno jutro je bilo kot naročeno za jubilejni
pohod. Na robu Olševka se je pridružil tridese-
terici pohodnikov domačin Tone Podjed, ki je
opisal bogato zgodovino kraja in naravne zna-
menitosti - kraški svet, bogat s kameninami,
toplo vodo in zdravilnimi energijami. Morda
tudi zato ni nihče omagal na strmih delih poti.
Po dveh urah zmerne hoje so se udeleženci
ustavili na vrhu Apnišča. Tam so se vpisali v
knjigo, Franci Erzin iz Turističnega društva
Šenčur pa je dokumentiral vzpon z žigom
vrha. Prav on je dal pobudo za organizirane
pohode na najvišji občinski vrh. Njihovo druš-
tvo bo imelo 16. aprila 8. Jurijev pohod iz Šen-
čurja na Apnišče. Kot je menil predsednik

Društva upokojencev Šenčur Janez Sušnik, bi
lahko povabili člane obeh društev na več skup-
nih pohodov. Pri brunarici na Štefanji gori je
obdaril najbolj zveste upokojence na pohodih.
To so Martin Weisseisen, Maja in Janez

Podlogar, Metka in Vencelj Jerič, Marija in
Filip Vesel, Marija Arzenšek, Jožefa Štern,
Ani Brezar in Ivanka Zaletel. Eno od majo-
lik je prejel tudi župan Miro Kozelj, ki je tam
pozdravil pohodnike. Stojan Saje

Prometni minister v Šenčurju
V začetku aprila se je v Šenčurju na povabilo Socialnih demokratov

in liste BOR na pogovoru z občani ustavil prometni minister Patrick
Vlačič. Med drugim je povedal, da je zadnji rebalans državnega pro-
računa najbolj oklestil ravno proračunska sredstva prometnega mi-
nistrstva, tako da je za cesto Britof-Hotemaže v letošnjem proračunu
ostalo samo še 430 tisoč evrov, v letu 2012 pa pol milijona, so pa za
omenjeno cesto zagotovljena sredstva v državnem načrtu razvojnih
programov do leta 2016. Za krožišče pri coni so zneski po drugi strani
minimalni, ”a če je denar ostal v proračunu, je tudi projekt ostal v pro-
računu”. Za krožišče po njegovih besedah manjkata še dve dokazili o
razpolaganju z zemljišči, gradnja pa bo odvisna od rebalansa proraču-
na za 2012. Pri tem je poudaril, da gre za enega največjih cestnih prob-
lemov na Gorenjskem in v državi. Dodal je še, da je idejni projekt za
štiripasovnico od letališča do Kranja že v pripravi, zelo resni pa so
načrti za izgradnjo drugega železniškega tira mimo letališča in Šenčur-
ja. Glede letališkega hrupa pa je pojasnil, da ministrstvo pripravlja
predpis o meritvah in odškodninah, ki naj bi bil sprejet še letos. S. Š.

Občni zbor društva upokojencev
Letošnjega, 58. občnega zbora Društva upokojencev Šenčur se je

udeležila tudi predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije
Mateja Kožuh Novak, ki je prisotnim predstavila stališče upravnega
odbora ZDUS o novem pokojninskem zakonu in sedaj že zavrnjenem
zakonu o malem delu. Kot je povedala, novi pokojninski zakon 
za sedanje upokojence prinaša nekaj dobrih novosti, da pokojnine ne
bodo več padale kot zadnjih deset let, medtem ko bo za nove 
upokojence težje, saj se podaljšujeta obdobje za izračun pokojnine 
in delovna doba. Kožuh Novakova je pozdravila tudi namero
zdravstvenega ministra, da ukine dopolnilno zdravstveno zavarovan-
je in vse pravice prenese v obvezno zavarovanje. Na občnem zboru
so se upokojenci seznanili tudi s poročili o delu in finančnem po-
slovanju društva v lanskem delu. Predsednik društva Janez Sušnik
je ob tem poudaril, da imajo že 1146 članov, kar je skoraj 14
odstotkov občanov občine Šenčur. V društvu je aktivnih pet sekcij, še
posebej pa so ponosni na svoje prostovoljce, ki sodelujejo v projektu
Starejši za starejše. S. Š.

Upokojenci na sto pohodih
Jubilejni pohod so opravili na Apnišče. Predsednik Janez Sušnik je obdaril najbolj 

zveste udeležence pohodov.

Na stotem pohodu so nagradili zveste upokojence in sodelavce društva.
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si

Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Kranj, 
Kranjska Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, 
Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij 

Lekarna v Šenčurju ima 
podaljšan odpiralni čas

Čas hitro teče in ta mesec mineva že tretje leto od preselitve naše
enote, Lekarne Šenčur, na Pipanovo cesto 51a. Veseli smo, da so
občani Šenčurja, ki jim je lekarna v prvi vrsti namenjena, novo 
lokacijo zelo lepo sprejeli. Delo lekarne poteka usklajeno z delom
ambulant, kar omogoča, da ljudje na enem mestu opravijo potrebe
po primarnih zdravstvenih storitvah. Zaradi odprtja dodatne ambu-
lante in vedno večjih potreb občanov po koriščenju naše dopolnil-
ne dejavnosti, ki obsega prodajo vrhunskih kozmetičnih izdelkov,
predvsem dermo kozmetičnih linij, otroške kozmetike, prehranskih
dopolnil ... smo se odločili, da lekarni podaljšamo odpiralni čas.
Poleg tega začenjamo po enotah Gorenjskih lekarn v letošnjem 
letu s permanentnim izvajanjem meritev glukoze, trigliceridov in
skupnega holesterola v krvi. Zaenkrat merjenja potekajo po urniku,
ki je objavljen v vseh naših enotah in na naši spletni strani
www.gorenjske-lekarne.si. V Lekarni Šenčur bodo meritve potekale
21. aprila 2011 med 8. in 10. uro. Naslednji termini bodo objavljeni
po omenjenih poteh.
Pripravljamo tudi spletno lekarno, ki bo zaživela še v prvi polovici 
letošnjega leta. 
Ne smemo pa pozabiti na najpomembnejše - osnovno poslanstvo
lekarniških farmacevtov je izdaja zdravil in svetovanje o njihovi 
pravilni, varni in racionalni uporabi, tako zdravil na recept kot tudi
zdravil brez recepta. Zavedamo se dejstva, da je poraba zdravil pri

nas vse večja, z njo pa rastejo tudi težave, povezane z njihovim 
jemanjem. Zato se bomo letos še posebej posvetili prav temu 
problemu. Pripravljamo ”osebno kartico zdravil”, ki bo služila kot
zbir vseh zdravil, ki jih posameznik uporablja. Na osnovi te kartice
bomo v lekarnah lažje in učinkoviteje pregledovali ustreznost 
predpisane terapije v smislu kombinacij med posameznimi zdravili. 
Lepo povabljeni v našo lekarno, zelo bomo veseli tudi vseh tistih, 
ki iščejo le nasvet farmacevta!
Občanke in občane Šenčurja obveščamo, da smo 1. februarja
2011 spremenili odpiralni čas lekarne v Šenčurju. Lekarna je
odprta cel dan in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 19.30.
Ob sobotah pa je zaprta.                             Joži Župec, mag. farm., 

vodja Lekarne Šenčur
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Vstajenje visoške dramske umetnosti
Letošnje leto se je za KUD Visoko začelo še posebej slavnostno, saj smo po petnajstih letih na domačem

odru spet uprizorili premiero gledališke predstave. 

Zadnja domača predstava na odru Doma kra-
janov na Visokem je bila Linhartov ”Ta veseli
dan ali Matiček se ženi”, ki so ga premierno
uprizorili leta 1996. Po petnajstih letih pa je
znova nastopil čas, da na domačih odrskih de-
skah uprizorimo gledališko predstavo za odra-
sle. Odločili smo se za satirično komedijo av-
torja Igorja Torkarja Vstajenje Jožefa Švejka,
ki je po svoji vsebini, tako kot liki v njej, ne-
smrtna in večna, vendar še vedno aktualna. V
glavni vlogi Jožefa Švejka se je predstavil
Frenk Kranjec, druge vloge v predstavi pa so
odigrali Andreja Zorman, Boštjan Omerza,
Damjan Avguštin, Nataša Gros, Damjan Dol-
žan, Herman Mubi, Aleksander Gašperlin,
Petra Žibert, Ivan Gros in Roman Teran. Pred-
stava je nastala pod režisersko taktirko Matja-
ža Zupanca. Pri predstavi nam pomagata tudi
tehnika Grega Mali in Marko Murko ter šepe-
talki Marjeta Sajevic in Staša Pavlič. Premiera
predstave je bila v soboto, 15. januarja, ob

19.30 v Domu krajanov na Visokem. Predsta-
va je bila med občinstvom izredno dobro spre-
jeta, kar nam je dalo veliko energije elana za
nadaljnje ustvarjanje na tem področju.

Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujemo
avtorjevi hčerki Mojci Šuklje za njeno srčnost
in dobroto, saj se je odrekla avtorskim pravi-
cam za uprizorjeni tekst. 

Komaj smo se malo odpočili od premiere, že
smo začeli pripravljati proslavo ob slovenskem
kulturnem prazniku, ki smo jo posvetili pri-
znanemu slovenskemu pesniku Tonetu Pav-
čku, ki zna na list papirja pričarati izredno
lepe, vendar globoke misli.

Mesec marec pa je mesec pomladi, je mesec
ko se začne prebujati narava in se odevati v
bolj tople in sveže barve. To je tudi mesec, ko
praznujejo naše mamice in babice in njim v za-
hvalo vsako leto pripravimo tudi prireditev v
počastitev materinskega dne. Tako kot že nekaj
let zaporedoma, je tudi letošnjega pripravila

Staša Pavlič, ki je v program vključila otroke
iz vrtca Janček Visoko ter najmlajše člane na-
šega društva, ki so zaplesali, zapeli in tudi od-
igrali igrico.

V vmesnem času smo organizirali nekaj
ustvarjalnih delavnic za otroke ter otroško ma-
tinejo s predstavo Mala čarovnica, ki ni mogla
biti zlobna v izvedbi KUD-a Predoslje. Obis-
kali pa so nas tudi naši prijatelji iz kulturnega
društva Pameče-Troblje, ki so pri nas uprizori-
li komedijo Tuneli - trgovina s samomorilskimi
pripomočki.

Zahvaljujemo se vsem vaščanom Visokega in
Milj, pa tudi prebivalcem v drugih krajih naše
občine za izkazano zaupanje in obiskovanje
naših kulturnih prireditev v vedno večjem šte-
vilu. Vaši pozitivni komentarji nam dajejo elan
in voljo za nadaljnje delo. Glede na vaše dobre
odzive in želje vemo, da smo na pravi poti.
Upamo, da bo naša ustvarjalna pot izredno
dolga in prijetna. Sašo Gašperlin

Znova so čistili gozdove
V soboto, 9. aprila, je po občini Šenčur znova potekala čistilna akci-

ja. Že tradicionalno so se je udeležili tudi člani Lovske družine Šenčur,
ki so čistili gozdove na območju svojega lovišča. Kot je povedal novi
starešina Janez Globočnik, se je nabralo za štiri traktorske prikolice
odpadkov, največ PVC vrečk, po gozdovih pa so ležale tudi kakšne
žimnice in odpisani televizorji. ”Kljub vsemu opažamo, da je narava v
primerjavi s prejšnjimi leti manj onesnažena, kar je spodbudno,” je
povedal Globočnik. Šenčurski lovci so sicer s čistilnimi akcijami na
lastno pobudo začeli že pred več kot petnajstimi leti, zadnja leta pa se
čiščenja gozdov lotijo v okviru občinske čistilne akcije. S. Š.

Kresovanje
KS Visoko-Milje, Občina Šenčur, ŠD Visoko in PGD Visoko-Milje

vas vabimo na druženje ob kresu, ki bo v soboto, 30. aprila, z začetkom
ob 19. uri v Športnem parku Rapa na Visokem. Za pijačo, jedačo in
živo glasbo bo poskrbljeno.
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Veselo pustno rajanje v vrtcu Šenčur
Na pustni torek je bil v vrtcu prav poseben dan, saj smo našemljeni ra-

jali ves dan. V jutranjem času so se v vseh oddelkih vrtca zbirale pustne
maske. Prihajale so Pike Nogavičke, vile, gusarji, čarovnice, zajčki,
miške, princeske, klovni,... Iz igralnic se je slišala vesela glasba, ki je
maškare vabila k plesu. Za vrhunec pustne zabave pa so poskrbeli
šenčurski Godlarji, ki so se nam pridružili pri pustnem rajanju pred
vrtcem. Skupaj z otroki so rajali številni risani junaki: Telebajski, Nodi,
Pika Nogavička, Mini Miška, Pink Panter, Kitty, Pat in Mat, čebelica
Maja, miška Jerry, Jaka Racman ... Seveda brez našemljenih vzgojiteljic
in vodstva vrtca in šole ne gre. Vsi skupaj smo se zabavali, peli, plesali
ter se sladkali s slastnimi krofi. Zahvaljujemo se Godlarjem in vsem, ki
so sodelovali pri pustnem rajanju, saj so otrokom popestrili njihov vsak-
dan v vrtcu. Zahvaljujemo se tudi županu, ki se je odzval našemu
vabilu. Skupaj nam je uspelo pregnati zimo. Hkrati pa se veselimo sode-
lovanja tudi v prihodnje. Barbara Cuderman 

Pustni obisk doma starejših 
občanov Preddvor

Vsako leto pustne šeme iz vrtca Janček Visoko obiščejo oskrbovan-
ce Doma starejših občanov Preddvor. Po jutranjem rajanju v vrtcu
smo se z avtobusom odpeljali v Preddvor in nadaljevali veselo pust-
no razpoloženje med starejšimi občani. S pustno koračnico smo vsto-
pili v dvorano, ki je bila polna gledalcev. Vse maske smo se predsta-
vile in zaplesale ples na skladbo Pika Nogavička. Po plesu smo k so-
delovanju povabile tudi gledalce in kitarista, s katerimi smo skupaj
zapeli nekaj narodnih pesmi. Oskrbovanci so ob petju in pogledu na
vesele pustne šeme uživali in se zabavali. Letošnji pustni torek je sov-
padal s praznovanjem dneva žena, zato smo na koncu nastopa vsem
oskrbovankam in zaposlenim ženam čestitali. Dobro razpoložene
pustne šeme smo se po zelo dobrem okrepčilu odpeljale nazaj na Vi-
soko, kjer smo dobro voljo delile med mimoidoče. Darija in Nina
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S Smetkom po smeti
Projekt ”S Smetkom po smeti” je ekološki projekt, v katerega smo se v letošnjem šolskem letu vključili

učenci od 1. do 3. razreda na centralni šoli v Šenčurju ter na obeh podružnicah Voklo in Olševek. 

Ker vemo, kako pomembno je ozaveščanje
mladih o okolju in za okolje ter to vključevati
tudi v pouk, smo na naši šoli s skupnimi napo-
ri, novimi zamislimi in pobudami pokazali,
kako še bolj obogatiti pouk in obšolske dejav-
nosti. Učenci s sodelovanjem gradijo čustven
in strokoven odnos do problema zbiranja in od-
laganja smeti v okolje. Povezali smo cilje
okoljske vzgoje pri pouku z dejavnostmi učen-
cev med šolami v Sloveniji. 

Oktobra 2010 smo se odpravili v bližnji gozd,
da bi preverili stanje divjih odlagališč odpad-
kov. Nismo potrebovali veliko časa, saj smo ga
našli že po desetih minutah hoje skozi gozd.
Odločili smo se, da zavihamo rokave in ga oči-
stimo. Ojoj, koliko odpadkov in kakšen smrad

se je širil naokrog! Nabrali smo kar tri vrečke
smeti, pa še nismo vsega pobrali. Seveda smo
odpadke pobirali z zaščitnimi rokavicami, ne-
varne odpadke pa je pobrala učiteljica.

Res smo se zamislili nad početjem človeka
do narave in ni nam vseeno, da ljudje to počno.
Zato smo učenci od prvega do tretjega razreda
obiskali Zbirni center odpadkov v Šenčurju,
kjer smo se naučili veliko novega o ločenem
zbiranju in začasnem hranjenju vseh vrst loče-
nih odpadkov. Sedaj vemo, da je odpadkom
namenjenih več velikih zabojnikov. Pred vsa-
kim pa je tudi napis, kaj v določen zabojnik
sodi. Zbiranju nevarnih odpadkov je namenjen
poseben prostor. Vemo tudi, da je zbirni center
namenjen ločenemu zbiranju odpadkov iz go-

spodinjstev in iz poslovnih dejavnosti.
Mi smo ”eko friends”. Kaj to pomeni? Ker

vemo, kako pomembno je ozaveščanje mladih
o vzgoji o okolju in za okolje, smo se v 1. a raz-
redu odločili, da se povežemo s 1. c razredom
na OŠ Trnovo in skupaj nekaj dobrega storimo
za okolje. Naše sodelovanje poteka v smislu
zastavljanja in reševanja eko nalog, ugotavlja-
mo, kakšno je stanje glede odlaganja in zbira-
nja smeti na OŠ Trnovo in pri učencih doma,
odpadni material pa uporabimo pri pouku li-
kovne, glasbene in športne vzgoje ... Vse to pa
podkrepimo s fotografijami.

Odpadke in odpadni material pa smo ločeva-
li in zbirali tudi po razredih ter iz njega izdela-
li najrazličnejše izdelke. Izdelali smo koše za
ločeno zbiranje odpadkov. Po pravljici Sne-
guljčica smo izdelali kralje in kraljične iz od-
padnega materiala. Izdelali smo stenske slike
iz odpadnega blaga, filca in folije ter z njimi
okrasili šolski hodnik. Pisali smo zgodbice in
pesmice z ekološko vsebino. Izdelali smo no-
voletno jelko iz odpadne embalaže mlečnih na-
pitkov. S pomočjo odpadnih zamaškov smo se
učili poštevanko. Izdelali smo robote iz odpad-
nega kartona, embalaže in zamaškov. Novolet-
no jelko smo okrasili z okraski iz odpadnega
materiala (punčke iz odpadnih zgoščenk, za-
maškov in vrvice ter snežake iz odpadne mleč-
ne embalaže). Pri glasbeni vzgoji smo izdelali
eko ropotulje in nanje zaigrali.

Na ekoloških otokih smo se s pomočjo Ko-
munalnega podjetja Kranj naučili ločevati ste-
klo, papir in kovinsko ter plastično embalažo.
Izdelali smo sestavljanke in eko igrače (dru-
žabna igrica za učence sosednjega razreda iz
odpadnih sirovih škatlic ter igrica ”Čebelice
letijo na cvet” iz odpadnih tulcev) ter še mno-
ge druge zanimive izdelke.

Koordinatorka Monika Čufer

Pripravili bi vikend za mlade
Učenci Osnovne šole Šenčur so na 25. festivalu Turizmu pomaga

lastna glava, ki ga je pod geslom Imejmo se fajn - doživite naš kraj or-
ganizirala Turistična zveza Slovenije, sodelovali z raziskovalno nalogo
Vikend pod zeleno smreko. Svoj produkt so v začetku marca pred-
stavili tudi na turistični tržnici v trgovskem centru v Kranju. Komisija
je pri izboru najboljših nalog in stojnic imela težko nalogo, turistični
podmladek iz Šenčurja pa je nagradila z bronastim priznanjem. Učen-
ci so si pod mentorstvom Nade Kralj v nalogi zamislili, da bi za vrst-
nike ob koncu šolskega leta pripravili sporočene tridnevne počitnice v
Šenčurju pod naslovom Vikend pod zeleno smreko. Udeleženci iz ra-
zličnih slovenskih krajev bi bivali v šotorih ob robu gozda. Zanje bi
pripravili spoznavni večer ob tabornem ognju, umetniške delavnice,
športne aktivnosti, kuharske delavnice, obiskali bi turistično kmetijo v
Vogljah, kjer bi spoznavali življenje na kmetiji, okusili kmečke jedi in
se nato posvetili danes že skoraj pozabljenim igram, kot sta Ristanc,
Kdo se boji črnega moža ... Mladim bi predstavili tudi šenčurske zna-
menitosti: muzej, cerkev sv. Jurija, spomenik Mariji Tereziji ..., nekaj
posebnega pa bi bilo zagotovo opazovanje nočnega neba in prouče-
vanje zvezd. Ana Hartman, foto: Tina Dokl Učenci so Vikend pod zeleno smreko predstavili tudi na turistični tržnici v Kranju. 
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masaže | kopeli | zeliščna in finska savna 

Poslovna cona A18 | 4208 Šenčur | T: 059 041 790 | 
G: 040 234 436 | E: info@beli-lotos.si | W: www.beli-lotos.si

Nekaj storitev iz naše ponudbe -10%
Tradicionalna 
tajska masaža 

60 min. 37 € 33.33 €

Kraljevska tajska 
masaža s tajskimi zelišči 

90 min. 58 € 52.20 €

Aroma terapija 
s tajskimi zelišči 

90 min. 62 € 55.80 €

Masaža glave, 
vratu in ramen 

30 min. 28 € 23.20 €

Kraljevska intimna kopel 100 min. 50 €

VIP Savne (za dve osebi):

· finska 120 min. 32 €

· zeliščna 120 min. 34 €

Več o ponudbi si preberite na naši spletni strani.

NOVO!! - MANIKURA
- vsako sredo in četrtek od 16.00 - 21.00 

V aprilu nudimo 10% popust 
na vse masaže in manikuro.

Delovni čas: Odprti smo od ponedeljka do 
sobote od 10. do 21. ure. 

Za naše redne stranke: 
ob petkratnem obisku Belega lotosa, 

vam podarimo eno tajsko masažo.

Šenčurski študijski bralni kro-
žek Z Natašo je že v najstniških
letih, saj je jesensko-pomladan-
ska sezona branja enajsta po vr-
sti. Pubertetniško obdobje bo
skupina štirinajstih bralk pre-
rasla brez težav, kakršne pona-
vadi prinašajo leta, ki se konču-
jejo na -najst. Branje različnih
knjig spodbuja ljudi k razmiš-
ljanju, da je možno kakovostno
složno bivanje v skupnosti ali
pa, da biti sam in brati dobro
knjigo ne pomeni biti osamljen.
Prebrane knjige sporočajo, da
je tudi težke dneve mogoče pre-
živeti in da se splača aktivno
počakati na ponoven lep in
uspešen dan. 

Podobno spodbudo je na sre-
čanju z gorenjskimi bralnimi
krožkarji izrekel humorist - kot
se je sam imenoval - Tone Par-
tljič. Lani je za svojo sedemde-
setletnico izdal knjigo z naslo-
vom Hvala vam, bogovi, za te
blodnje in letos jo uspešno

predstavlja bralcem. Vanjo je
zajel vse, kar je oblikovalo nje-
govo osebnost. ”Poskušal sem
stvari prikazati takšne, kot sem
jih jaz videl, čeprav bo morda
kdo jezen. Vse, kar je bilo v
meni, sem iztisnil v to knjigo.
To je največ, kar sem uspel v
življenju narediti.” 

Pogovor, ki se ga je v kranjski
študijski knjižnici udeležilo

zelo veliko Partljičevih obču-
dovalcev, je bil uvod v sloven-
ske dneve knjige in je skupni
projekt Društva pisateljev Slo-
venije ter študijskih bralnih
krožkov iz raznih krajev v oko-
lici Kranja. Skoraj dve uri Par-
tljič poslušalcem niti ni pustil
do besede, saj pravi, da ga za-
gnane učiteljice včasih sprašu-
jejo take stvari, o katerih niti
sam ne ve o sebi; pa jih raje
prehiti s svojimi dogodivščina-
mi in zgodbami, ki so za vsa
občutja - od trpkih in resničnih
o dveh nezakonskih mladih, ki
sta se vzela iz ljubezni in dobi-
la pametnega sina učitelja, do
veselih in celo malce erotičnih,
ko spremljamo študenta mari-
borskega učiteljišča med leti
šolanja in potem po šolah celo
brez elektrike v bližini Maribo-
ra. Vmes pa kakšna z ljubljan-
skih gledaliških odrov in tudi
iz parlamenta, od koder smo za
Partljiča največkrat slišali. Pre-

den je - zdaj penzionist - odšel
domov na Štajersko in rade vo-
lje vzel s sabo domače ”ta trde
flancate” za darilo, sem ga
uspela vprašati še o tisti znani
Moj ata, socialistični kulak; o
Vdovstvu Karoline Žašler pa ni
bilo več časa govoriti. Pa pri-
hodnjič, je obljubil.

Nataša Kranjc, mentorica

Nasmejani gost
šenčurskih bralk

Z gorenjskimi bralnimi krožkarji se je srečal 
humorist - kot se je sam imenoval - Tone Partljič.



V Muzeju občine Šenčur se je januarja s svo-
jimi fotografijami starih hiš, obrti in običajev
pa tudi narave predstavila domačinka Dragica
Markun. Kot je zapisala v spremnem listu, je
na razstavi Škljoc postavila na ogled fotografi-
je, ki so ji ljube in zanjo uspešnejše, ne glede
na to, kje so nastale. Rada se poigrava z raču-
nalniškim programom in ustvarja umetniške
fotografije. Rada čaka sončne zahode, ki jo
vedno navdihujejo in napolnjujejo z energijo.
Veduto Šenčurja in Srednje vasi je predstavila
z video projekcijo. 

Februarja je sledila mednarodna likovna
razstava Od Železne Kaple do Šenčurja, ki sta
jo pripravila Likovno društvo Preddvorski
samorastniki in društvo Ante-Pante iz Železne
Kaple. Predstavilo se je osem likovnikov s Ko-
roškega in petnajst z Gorenjskega. Likovno
društvo Preddvorski samorastniki deluje od
leta 2001, v njem pa se pod vodstvom Franca
Gučka - Gučija združujejo ljubitelji likovne
umetnosti, ki samostojno ali skupno večkrat na
leto nastopajo na razstavah doma in v tujini.
Najbolj znana je njihova vsakoletna mednarod-
na novoletna razstava v gostilni Majč v Pred-
dvoru. Društvo Ante-Pante iz Železne Kaple je
ustanovil Alfred Pototschnigg. Njegova ciljna
skupina so osnovnošolski otroci z obeh strani
meje, za katere pripravljajo razne delavnice.
Povezujejo se s šolami v Železni Kapli in dru-
god po Koroškem, na Jezerskem, v Preddvoru,
Cerkljah, Prevaljah in Solčavi. Za sodelovanje
v mednarodnih projektih so prejeli že več priz-
nanj, med drugim so se predstavili tudi v
slovenskem parlamentu in pri predsedniku
države. Društvi sta sicer začeli sodelovati leta
2004, je pojasnil Pototschnigg.

Marca je v muzeju potekala likovna razstava
Pustne maske, na kateri je avtor Alojz Štirn iz

Britofa na ogled postavil ciklus oljnih slik
beneških mask, razstavo pa je obogatil tudi z
upodobitvami kurentov s Ptujskega polja. Gre
že za njegovo 25. razstavo na temo mask in
183. samostojno razstavo. ”Razstavo o beneš-
kih maskah sem začel pripravljati že leta 1990,
doslej pa sem naredil že približno petdeset
oljnih slik na temo beneškega karnevala. Na
tokratni razstavi je na ogledu 28 slik,” je
povedal Štirn, ki se je likovno izobraževal tudi
pri akademskih slikarjih Ljubu Ravnikarju,
Milanu Baptisti in Izidorju Urbančiču. Te dni

(do 17. aprila) pa v muzeju poteka slikarska
razstava Rajka Ferka z naslovom Pomlad v
Šenčurju. Akademski kipar Vojko Štuhec je o
njem zapisal, da je navzven umirjen, v notran-
josti pa poln silne energije, ki kot vulkan
bruha lavo - barve na slikarska platna. ”Da bi
nekoliko umiril to silno eruptivnost, uporabi v
nekaterih slikah bolj spoznavno motiviko.
Tudi izbor tehnike (nanos barve z lopatico,
brez čopiča), ki zahteva debelejši nanos barve,
omogoča tej silni energiji, da pride čustvo do
izraza in duša do potešitve. Tak vtis dobi
gledalec ob slikah manjšega formata kot pri
velikih platnih. 

Simon Šubic, 
foto: Simon Šubic in Gorazd Kavčič

Muzej
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Razstavili slike in fotografije
V šenčurskem muzeju so se letos že predstavili Dragica Markun iz Srednje vasi, likovniki iz Železne Kaple

in Preddvora, Alojz Štirn iz Britofa in Rajko Ferk iz Spodnjega Dupleka. 

Razstavljavci iz Likovnega društva Preddvorski samorastniki in društva Ante-Pante iz Železne Kaple 

Vrtavke vabijo na ples 
in petje

Društvo prijateljev mladine Šenčur in
otroška folklorna skupina Vrtavke vabita
vse ljubitelje ljudskega plesa, petja in iger
na prireditev S plesom in pesmijo v pomlad,
ki bo v petek, 13. maja, ob 18 uri v Domu
krajanov v Šenčurju. Z nami bodo gostje:
Petrovi tamburaši iz Šempetra pri Žalcu, ki
so bili letošnji zmagovalci na srečanju tam-
burašev Slovenije, ljudska pevka Vida
Šušteršič, otroci društva Sožitje, odrasla
folklorna skupina Šenčur. Skupina Vrtavke
pa se bo predstavila z celoletnim pro-
gramom. Ne pozabite tega datuma, saj se
bomo imeli ‘prav fletno’. 

Dragica Markun
Alojz Štirn s soprogo



Farna cerkev sv. Jurija ima v Šenčurju dolgo zgodovino. Domneva se,
da je tu bila duhovnija in prva cerkev ali vsaj kapela že v času oglejske-
ga patriarha svetega Pavlina (776 - 802), sedanji stolp ali zvonik naj bi
bil iz leta 1111, cerkev pa je bila zgrajena leta 1747, ko je bil župnik v
Šenčurju Janez Jakob Vidmar. Že tedaj so ljudje z velikim veseljem pri-
pravljali vse potrebno za gradnjo svoje cerkve. Cerkev je bila srečno do-
zidana in štirnajst let pozneje, 9. avgusta 1761, jo je posvetil prvi gori-
ški knezonadškof Karol Mihael grof Attems. 

Letos tako obhajamo 250-letnico posvetitve naše farne cerkve, kar je
še dodatni razlog za razmislek o pomenu in stanju našega duhovnega in
zgodovinskega središča. Cerkev je zagotovo v vsakem kraju duhovni in
arhitekturni pečat časa, ki ga sami nismo živeli, in z vsakim posegom
sprejemamo odločitve, ki bodo časovno presegle naše bivanje. Upošte-
vajoč dolgoročno časovno perspektivo in previdnost, ki jo zahteva seda-
nji čas, je gospodarski odbor župnije po posvetu z župnikom Urbanom
Kokaljem sprejel načrt temeljite obnove farne cerkve v dveh fazah. Od
zadnje prenove notranjosti cerkve je namreč minilo že precej časa; ol-
tarji, razsvetljava, stene in drugo liturgično okrasje kar kličejo k obno-
vi.

Prva faza obnove se je z odstranitvijo zgornjih spovednic začela že v
januarju. Poleg spovednic bodo obnovljene tudi klopi in tlak pod klop-
mi. Cerkev bo julija zaprta, saj bomo z estrihom in izolacijo pripravili
vse potrebno za razvod cevi do radiatorjev za ogrevanje. Radiatorji bodo
nameščeni pod klečalniki, kar je odlična rešitev, ki so jo preizkusili že
v mnogih obnovljenih cerkvah po Sloveniji, npr. v Velikih Laščah in
Komendi. Poleg tega bo nekaj prepotrebnih radiatorjev nameščenih tudi
ob stranskih stenah v ladji in prezbiteriju. S tem bomo uresničili željo
večine faranov, da bi bila cerkev v zimskem času ogrevana. 

Poleg ogrevanja bomo v prvi fazi obnove sanirali stene, ki jih je že
močno poškodovala vlaga. Stene bodo na novo prepleskane z moderni-
mi in kvalitetnejšimi nanosi. Hkrati bomo celovito preuredili elektrifi-
kacijo celotne cerkve. Dotrajano in energetsko razsipno razsvetljavo
bomo nadomestili z modernimi in varčnimi reflektorji, ki bodo cerkev
zaznamovali s posebnim pečatom. Razsvetljava bo poudarila slikarske
in kiparske mojstrovine umetnikov, ki so zaznamovali šenčursko zgodo-
vinsko lepotico.

Obnova se bo dotaknila tudi vhodnih vrat in portalov. Zaradi ogreva-
nja cerkve bo potrebna namestitev steklenih vetrolovov za vhodnimi
vrati.

Vsa navedena obnovitvena dela prve faze obnove naj bi bila predvido-
ma končana do novembra 2011, ko bo na praznik Kristusa Kralja sloves-
na blagoslovitev obnove. Do takrat bodo svete maše potekale deloma v
župnijski kapeli, ob nedeljah pa kar zunaj na prostem.

V drugi fazi obnove, ki bo potekala prihodnja leta, pa bomo temeljito
obnovili oltarje in cerkveno zunanjost.

Obnovitve farne cerkve brez Božje milosti in podpore vseh faranov in
občanov seveda ne bi bilo. Že zdaj se vam velikodušno zahvaljujemo za
Vašo dobroto in podporo, tudi v molitvi. Duhovna rast občestva se za-
čne pri vsakem od nas, združeni v občestvo, ki raste skupaj in se sreču-
je v duhovnem središču, pa pomeni trdno skupnost, ki lažje kljubuje če-
rem današnjega časa. Naše življenje je minljivo, pečat časa pa bomo
tudi z duhovnim središčem zapustili našim zanamcem.  

Sebastian Mohar

Cerkev
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Obnova farne cerkve sv. Jurija
Letos obhajamo 250-letnico posvetitve naše farne cerkve, kar je še dodatni razlog za razmislek 

o pomenu in stanju našega duhovnega in zgodovinskega središča.

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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Novost:
Pelargonija Calliope

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, fax: 04/279 10 30, www.sconto.si

4208 Šenčur
Delavska 18

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

Gradbena mehanizacija 
Vilko Konc, s. p.

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



Praktično vsak izmed nas je kdaj bil kot
stranka ali priča udeležen v sodnih postopkih.
Da spori zaradi toge procesne zakonodaje tra-
jajo bistveno predolgo, predvsem pa, da bi jih
bilo mogoče reševati učinkovito, ceneje in pra-
vnomočno v obliki izvršljivega dokumenta, se
občani in direktorji podjetij premalokrat zave-
damo. To seveda pomeni, da je praviloma so-
dišče prva in ne zadnja izbira, moralo pa bi biti
obratno. Eden izmed najučinkovitejših načinov
reševanja sporov je arbitraža v skladu z Zako-
nom o arbitraži (Uradni list RS, št. 45/2008). 

Kaj je arbitraža
Arbitraža je alternativni postopek pravno-

močnega reševanja sporov, pri katerem dve
(ali več) sprti stranki pooblastita eno (ali več)
poslovno sposobnih oseb, da naj odloči v nju-
nem sporu, po pravilih (z izjemo obveznih
pravil) in po postopku, ki ga stranke same iz-
berejo in torej ne po postopku, ki sicer velja
na sodišču. Stranki se lahko odločita, da se
sodi po načelu pravičnosti, pri tem pa se
upoštevajo zgolj prisilni predpisi. 

Kdo odloča v arbitraži
V arbitraži lahko odloča vsaka poslovno

sposobna oseba, za katero se dogovorita sprti
stranki. Razsodnik oziroma arbiter je torej
lahko vsak. Logično pa je, da je razsodnik
oseba, ki pozna področje, ki je med stranka-
ma sporno (gradbenik, geodet, strojnik, avto-

mehanik, avtoprevoznik itd.). Na ta način o
sporu gradbene narave ne odloča pravnik
(sodnik), ampak gradbenik. S tem je odločitev
praviloma cenejša, ker ni treba imenovati iz-
vedencev, hkrati pa zaradi manjšega števila
potrebnih ljudi za rešitev spora tudi hitrejša (in
s tem še dodatno cenejša). Če gre za zadevo
splošne narave, je arbiter lahko nekdo, ki mu
stranki zaupata, ker je v določenem okolju
spoštovana oseba.

Uporaba odvetnika ni obvezna, lahko pa
stranke odvetnika ali pa tudi kakšnega druge-
ga pooblaščenca kljub temu uporabijo, da se
ustrezno pripravijo na arbitražni postopek. Da
arbitražna odločba ne nasprotuje predpisom,
poskrbi specializiran pravnik oziroma arbi-
tražnik.

Arbitraža v praksi 
Soseda, ki sta v sporu za nekaj kvadratnih

metrov mejne parcele, se, namesto da bi eden
vložil tožbo zoper drugega na sodišču, dogo-
vorita, da v njunem sporu razsodi geodet iz
Ljubljane. Sprta soseda lahko npr. izbereta
tudi tretjega soseda, ki mu oba zaupata. Sprta
soseda se za arbitražo lahko dogovorita tudi,
če je spor že na sodišču. Geodet - arbiter bo
proti plačilu po načelu pravičnosti in poštenja
sprejel odločitev, če sta se za takšen način spr-
ta soseda sporazumela. To odločitev bo s po-
močjo specializiranega pravnika za področje
geodezije zapisal v obliki arbitražne odločbe.
Takšna arbitražna odločba je po pravni veljav-

nosti povsem enaka izvršljivi pravnomočni
sodni odločbi. Zoper tako arbitražno odločbo
ne bo pritožbe, revizij in drugih pravnih, če se
stranki ne bosta dogovorili drugače oziroma le
izjemoma, če pride do izredno hudih kršitev
Zakona o arbitraži. Torej: odločitev geodeta v
navedenem primeru je po pravni veljavnosti
enaka odločitvi sodnika na pristojnem sodišču
in posledično tudi izvršljiva.

Arbitraža v Občini Šenčur
S pomočjo Občine Šenčur je Združenje v

javnem interesu d.Arbit, Kranj organiziralo
arbitražo za potrebe Občine Šenčur (kot tudi
na drugih območjih). Združenje ima obliko-
vane liste arbitrov po posameznih področjih,
hkrati pa za vsak posamezen postopek zago-
tovi ustreznega specializiranega pravnika - ar-
bitražnika, ki poskrbi, da je arbitražna odloč-
ba skladna s prisilnimi predpisi.

Postopek pred arbitražo lahko pričnejo vsi
občani ali podjetja v Občini Šenčur (tudi v
primeru sporov, ki so že na sodišču).

Vse nadaljnje informacije in svetovanje o ar-
bitraži so na voljo od začetka maja ob sredah
v prostorih Občine Šenčur (med 16.30 in 17.
uro), na telefonski številki 04/255-91-31, po
e-pošti arbit@siol.net, na spletni strani
www.arbit.si ali na naslovu: d.Arbit, Planina
3, Kranj.

V dogovoru z Občino Šenčur lahko do na-
daljnjega svoje vloge oddate v prostorih Obči-
ne.                                          Boris Jagodič

Hitro izvensodno reševanje sporov 
Eden izmed najučinkovitejših načinov reševanja sporov je arbitraža v skladu z Zakonom o arbitraži.

Razno
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Prostovoljno gasilsko društvo Visoko-Milje v zadnjem obdobju, ko je
vodenje prevzela mlajša generacija, dela s polno paro. Leta 2009 so
uredili sejno sobo, lani kupili novo gasilsko vozilo, letos se že veselijo
obnove obeh garaž, ki jo bo občina izvedla v sklopu temeljite obnove
krajevnega doma Visoko. Člani so aktivni tudi na drugih področjih.
Med drugim se bolj zavzeto izobražujejo, izvajajo vse predpisane (in
tudi druge) vaje in se redno udeležujejo gasilskih tekmovanj. Pet nji-
hovih prostovoljnih gasilcev se je udeležilo tudi črpanja na poplavljenih
območjih v lanskih poplavah, v sodelovanju z RK Visoko-Milje-Luže
pa so na Dobrepolje peljali hrano in jo porazdelili med krajane, ki so
bili odrezani od sveta. 

Njihov poveljnik Matjaž Bakovnik se je lani skupaj z Lukom Hu-
dobivnikom iz PGD Šenčur udeležil tekmovanj v Fire Combatu. Gre
za izredno zahtevno gasilsko tekmovalno disciplino, sestavljeno iz
gasilskega orodja in opreme, premagovanja ovir, uporabe vrvne
tehnike, prenosa ponesrečenca, vlečenja cevovoda in gašenja. Poleg
državnih tekmovanj sta se udeležila tudi mednarodnega tekmovanja na
Reki in tekmovanja Firefighters Combat Challenge v Radovljici, kjer
se je v mednarodni konkurenci preizkusil še en visoški gasilec - Metod
Bergant. Letos bosta imela PGD Visoko-Milje in PGD Šenčur vsak
svojo ekipo na tem zahtevnem tekmovanju. Prvo bo na sporedu že jutri
v Tolminu. Simon Šubic

Kursadžije na Visokem
V PGD Visoko-Milje vas vabijo, da si 29. aprila v dvorani krajevnega

doma ogledate predstavo Kursadžije (ob 18. in 20. uri). Vstopnice so na
voljo v gostilni Kovač na Visokem in na bencinskem servisu Logo Tupa-
liče. Izkupiček bodo namenili za pokritje lizinga za njihovo novo vozilo. 

Na najzahtevnejšem gasilskem tekmovanju
Tudi visoški gasilci sodelujejo v najzahtevnejšem gasilskem tekmovanju - Fire Combatu. 



Telemark smučar Luka Pintar je končal
svojo četrto sezono v svetovnem pokalu, v ka-
teri je najboljši rezultat dosegel na drugi tek-
mi, ki jo je končal na enajstem mestu. S tem
je izenačil svojo najboljšo uvrstitev na tek-
mah svetovnega pokala. 

”V lanski sezoni mi je šlo v svetovnem po-
kalu zares dobro, tako da so bila pričakovanja
za letošnjo še višja. S sezono sem delno zado-
voljen. Izpolnil sem nekaj ciljev, na nekaterih
tekmah pa mi ni šlo po načrtih. Predvsem
imam v mislih svetovno prvenstvo. Rezultat-
sko sem ostal na enakem nivoju kot prejšnjo
sezono. Vsak rezultat med najboljših petnajst
na svetu je sicer velik uspeh, a prepričan sem,
da se lahko uvrstim še višje, kar bom zagoto-
vo poskušal doseči prihodnjo sezono. Sem pa
izpolnil glavni cilj, ki je bil postati državni pr-
vak v veleslalomu. Premagal sem Davida Pri-
možiča in občutek premagati nekdanjega sve-

tovnega prvaka in večkratnega zmagovalca
tekem v svetovnem pokalu je še toliko boljši.
Mi je pa on v tem športu veliko pomagal,” je
povedal 24-letni Šenčurjan. Kot pravi, ga od
najvišjih mest loči sproščenost na tekmah:
”Na vsaki tekmi si naložim veliko pritiska in
kar nekajkrat sem v tej želji po dobrem rezul-
tatu pregorel. Menim, da potrebujem le en vr-
hunski rezultat in potem bo precej lažje. V
tehničnem smislu sem že popolnoma konku-
renčen najboljšim.”

Pintarja sedaj čaka nekaj športnega ”počit-
ka”, potem pa bo začel s kondicijskimi trenin-
gi. ”Veliko bom kolesaril in hodil v hribe. V
začetku junija pa se bodo začeli treningi s
kondicijskim trenerjem in verjetno že prvi tre-
ningi na ledeniku,” je dejal tekmovalec, ki je
za finančno podporo hvaležen tudi Občini
Šenčur. 

Maja Bertoncelj

Junija že na ledenik
Šport
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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

Luka Pintar je izpolnil svoj glavni cilj sezone, saj je
postal državni prvak v veleslalomu. 

Košarkarji končali na drugem mestu
S sezono so že končali košarkarji v 1. B slovenski košarkarski ligi.

Uspešno so nastopali člani Šenčurja CP Kranj, ki so bili znova v igri
celo za napredovanje v prvo slovensko ligo Telemach. Po 26 krogih so
končali na drugem mestu, za prvouvrščeno Rogaško, ki si je zagotovi-
la napredovanje, so zaostali za vsega eno točko. Izgubili so le tri
tekme, sezono pa zaključili na najlepši način, z zmago proti Litiji v
gosteh. M. B.

www.gorenjskiglas.si
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● vzdrževanje javne razsvetljave 
● semaforizacija križišč  

●  izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

Primož Peterka je zadnja leta občan Šenčur-
ja. Z družino, ženo Renato in tremi otroki, de-
vetletnim Majem, petletno Gajo in dveletno
Stelo, namreč živi v Prebačevem. Letošnja se-
zona je bila zanj prelomna. S trenerjem Bine-
tom Norčičem se je pripravljal na vrnitev na
tekme svetovnega pokala. Projekt je podprl
tudi Primož Ulaga. Priložnosti pa ni dobil.
”Decembra sem bil stoodstotno pripravljen.
Kljub temu nisem bil izbran za tekme, zato
sem ostal v Sloveniji, kjer pa ni bilo snega in
posledično ni bilo možnosti za trening. Tekme
so se vrstile, jaz pa sem, po domače povedano,
v fitnesu premetaval železo. Pol sezone je šlo
mimo. Potem ne moreš več veliko pričakovati,
sploh če en mesec nič ne skačeš,” je nad tem
razočaran Primož Peterka. Konec marca je na
zaključku svetovnega pokala v Planici pri 32
letih uradno potrdil tekmovalno slovo od sko-
kov. To je slovo enega največjih slovenskih
športnikov v zgodovini.

Njegovi uspehi so izjemni. Petnajst zmag v
svetovnem pokalu, dva kristalna globusa za
skupno zmago v sezonah 1996/1997 in
1997/1998, bronasta ekipna medalja z olimpij-
skih iger leta 2002 v Salt Lake Cityju in svetov-
nega prvenstva leta 2005 v Oberstdorfu, edini
Slovenec z zmago na novoletni turneji, prvi
Slovenec s poletom prek dvesto metrov. To je
le delček njegove športne statistike, ki se je za-
čela pisati že, ko je bil še najstnik. Prvo zmago
v svetovnem pokalu je osvojil 27. januarja
1996 v Zakopanah, star komaj šestnajst let.
”Zelo dobro se še spominjam te tekme. Zako-
pane so v mojem srcu zapisane kot poseben
kraj. Cela tista sezona je bila dobra. Pika na i
je bila pa Planica, kjer sem dobil globus za
skupno zmago. Obe zmagi v skupnem seštev-
ku svetovnega pokala mi veliko pomenita, ker
sta rezultat dobrega skakanja skozi celo sezo-
no. Ni to samo ena tekma, na kateri lahko zma-
gaš tudi po srečnem naključju,” je obujal spo-
mine. Zadnjič je na najvišjo stopničko stopil 1.
januarja 2003 v Garmisch-Partenkirchnu. 

Težka odločitev o zaključku kariere je v njem
dozorela na državnem prvenstvu v Kranju. ”Ni
mi lahko, a sedaj sem se že približno sprijaznil.
Zagotovo pa bodo še prišli dnevi, ko mi bo

zelo težko. Veliko stvari sem preživel, šel sko-
zi, in bom šel tudi skozi to,” je pojasnjeval v
Planici, kjer si je najboljše letalce na svetu
ogledal ob letalnici. Za nastop se ni odločil.
”Sem razmišljal, da bi letel na mojem najljub-
šem prizorišču. Splet okoliščin pa je potem
prinesel odločitev, da bi bilo vseeno bolje, če
ne. Planiška velikanka je res velika, moji tre-
nutni skoki pa niso na visokem nivoju,” je bil
tudi tokrat odkrit do številnih predstavnikov
sedme sile. Poslovilna tekma bo tako v začet-
ku poletja v Kranju. Takrat upa, da bo že lah-
ko dal jasnejše odgovore, s čim se bo ukvarjal
v prihodnje. ”Skoki so moje življenje. Do sedaj
sem bil zraven kot aktiven športnik, v prihod-
nje bi bil rad v kakšni drugi vlogi. Pogovori

potekajo, tudi s Primožem Ulago, ki me je
podprl pri razmišljanju, da bi delal v skokih.
Imam veliko izkušenj, poznam veliko ljudi, za-
kulisje. Skoki so skoki. To me vleče,” je jasno
izrazil svoje želje.

V vlogi trenerja je že bil. V kranjskem Tri-
glavu, za katerega je skakal, je v lanski zimi
prvih skakalnih veščin učil najmlajše. Slednji
so bili nad njim navdušeni. Med skakalnimi
naraščajniki je bil tudi njegov sin Maj, ki pa se
je bolj kot za skoke navdušil za nogomet. Igra
za Triglav in Primož je bil posledično že sedaj
večkrat na nogometnih kot pa na skakalnih
tekmah. Sina podpira tudi na tej poti.

Maja Bertoncelj, 
foto: Gorazd Kavčič

Slovo skakalnega šampiona
Primož Peterka, eden najboljših slovenskih športnikov vseh časov, se pripravlja na svojo poslovilno tekmo,

ki bo v začetku poletja v Kranju. Želi si ostati v športu, v kakšni vlogi, pa še ni znano.

Primož Peterka se je od tekmovalne kariere poslovil pri dvaintridesetih letih, še naprej pa želi ostati v skokih. 
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RAČUNOVODSTVO
Urekar Dragica s.p.

Voklo 74A, 4208 Šenčur
tel. 259 54 80, 

ali 040/337 707
fax 259 54 81

Cikotić in partner, d.n.o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
tel: 04/25 16 100, gsm: 040 513 968
e-pošta: pod.kostanji@gmail.com
spletna stran www.pod-kostanji.com

Matej Stare, ki izhaja iz Luž, je tekmovalno
kariero začel leta 1989 v Kolesarskem klubu
Sava Kranj pod vodstvom Franca Plestenjaka.
Začele so se prve dirke in sledili so prvi rezul-
tati, kar ga je motiviralo, da je vztrajal v tem
športu. Prvi večji uspeh je dosegel pri mlajših
mladinci leta 1994, ko je pod vodstvom Mira-
na Kavaša postal državni prvak na cestni dirki.
Dobri rezultati so ga pripeljali v državno repre-
zentanco, za katero je leta 1995 nastopil na
svetovnem prvenstvu na dirkališču in leta 1996
na cestni dirki. 

Kot sam pravi, je bil najtežji prestop iz mla-
dinske v kategorijo Elite. Začele so se daljše in
napornejše dirke. Temu primerno so sledili
tudi treningi. V kategoriji Elite je postal njegov
trener Marko Polanc. V zelo močni konkuren-
ci je bil preboj med najboljše zelo težak. Veli-
ki met je uspel Mateju na svetovnem prvenstvu
v Valkenburgu (1998) na Nizozemskem, ko je
osvojil 10. mesto, za tiste čase vrhunski rezul-
tat. V istem letu se je z drugim mestom prvič
povzpel na zmagovalni oder tudi na domači
etapni dirki v Kranju, ki je štela za svetovni po-
kal. 

Leta 2003 sta z Borutom Božičem prestopila
v Italijansko ekipo Sidi - De Rosa. Ta prestop

se je izkazal za pomembno prelomnico v nje-
govi karieri. V ekipi so bili sami mladi tekmo-
valci, ki so celo leto sem bivali skupaj v to-
skanskem mestu Massa in imeli odlične pogo-
je za trening. Pod stalnim strokovnim nadzo-
rom se je, kot pravi, naučil prave kolesarske
vzgoje. To je bila težka in koristna izkušnja.
Zaradi finančnih težav je klub konec leta raz-
padel. Ker je bil takrat Matej brez pogodbe, se
je odločil sprejeti ponudbo kolesarskega kluba
Perutnina Ptuj. Začeli so se novi izzivi. Sledi-
le so močne mednarodne tekme in motivacije
mu ni manjkalo. Med največje dosežke tega
obdobja takratne ekipe, katere član je bil, spa-
dajo zmage na Dirki po Sloveniji ter na mnogo
dirkah v tujini. Na evropski lestvici je bila ptuj-
ska Perutnina takrat uvrščena na visoko četrto
mesto. V najlepšem spominu mu je ostala
zmaga na francoski dirki Tour of Loire et Cher. 

Leti 2007 in 2008 si bo zapomnil po nastopih
na svetovnem prvenstvu za profesionalce ter
zmagah na kar nekaj dirkah. Po 5 letih je eki-
pa Perutnina Ptuj zaradi finančnih težav zašla
v težave in spet je ostal brez pogodbe s klubom
za leto 2009. 

Po premisleku se je odločil za vrnitev v ma-
tični klub Sava Kranj, s katerim je bil vedno v

dobrih odnosih in se mu je zdelo smiselno pri-
družiti se okolju, kjer se je vedno dobro poču-
til. V naslednjih dveh letih so skupaj s fanti ter
s pomočjo Mirana Kavaša in Franca Hvastija
uspeli ustvariti pravo timsko atmosfero in do-
seči precej odmevnih rezultatov. Najslajša
zmaga je bila domača dirka za Veliko nagrado
Kranja. 

Konec lanskega leta so se v klubu zgodile ka-
drovske spremembe. Kot kolesarju z veliko iz-
kušenj je bilo Mateju ponujeno mesto trenerja
članske ekipe. Po naključju je takrat opravljal
tudi šolo za trenerja in odločil se je zaključiti
tekmovalno kariero. S tem se je začelo novo
poglavje in novi izzivi. ”Vesel sem, da sem os-
tal v tem športu, saj želim svoje izkušnje in
znanje deliti z mlajšimi tekmovalci. V športni
karieri sem občutil veliko vzponov in padcev.
Vse temelji na trdem, strokovnem delu in do-
kazovanju. Vsak rezultat se hitro pozabi, zato
se ni enostavno obdržati v tem športu,” je po-
vedal Matej, ki se ob tej priložnosti zahvaljuje
tudi ženi, družini, trenerjem, prijateljem in
vsem navijačem, ki so mu stali ob strani in ga
spodbujali skozi celotno kariero.

Uroš Šilar, 
KK Sava Kranj

Matej Stare odslej trener
V športu vedno pride trenutek, ko si moraš reči, da je dovolj. Ta trenutek je prišel tudi za 

uspešnega šenčurskega kolesarja Mateja Stareta, ki se bo od tekmovalne kariere uradno poslovil 
na letošnji Veliki nagradi Šenčurja. 



Godlarji so imeli v pustnem času kar precej dela, saj so se po nekaj-
letnem premoru znova udeležili tudi pustne povorke v Kranju. Poleg
tega so se sedaj že tradicionalno predstavili pred nakupovalnim cen-
trom Mercator na Primskovem, že 21. pa so na pustno nedeljo izvedli
tudi povorko v Šenčurju, kjer so se lahko številni obiskovalci nasme-
jali njihovim vragolijam in tudi domislicam novega povezovalca pro-
grama Franca Pestotnika - Podokničarja. Letošnja povorka Godlar-
jev, ki jih je januarja počastila tudi Pošta Slovenije z izdajo znamke s
podobo njihove maskote, je bila zelo zanimiva tudi za otroke, saj so
pripravili kar nekaj mask junakov iz risanih filmov. ”Naš mojster 
Alojz Potočnik je zares spreten pri izdelavi mask, tako da lahko po
novem pri Godlarjih občani naročijo tudi izdelavo mask za kakšne
druge priložnosti, ne samo za pust,” je pojasnil godlarski predsednik
Milan Sušnik. Tako kot je v zadnjih letih že v navadi, so Godlarji v
pustnem času začasno prevzeli tudi oblast v Šenčurju, demokratično
izvoljenega župana Mira Kozelja pa poslali na dvotedenski počitek v
egiptovskem Šarm El Šejku.                                                      S. Š., 

foto: Matic Zorman
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Zanimivosti

V ponos in čast cesarici Mariji Tereziji in za popestritev 
krompirjevega praznika letos prvič v občini Šenčur objavljamo

RAZPIS
za izbor

”Cesarica krompirja - Šenčur 2011”

Kdaj: 10. junij 2011 v Domu krajanov v Šenčurju, 
z začetkom ob 19. uri.

Prijave do 25. maja 2011 sprejemamo na naslov: Društvo ”Sončni
Hribček”, Olševek 49, 4205 Preddvor, Slovenija ali na e-naslov:
soncni.hribcek@gmail.com. Informacije: GSM: 051/420 398, 
Anton Podjed

V počastitev občinskega praznika občine Šenčurja vas 

V A B I M O
na rekreacijski pohod, združen z
izobraževalno-rekreacijsko noto:

”APNIŠČE” - ”SEDMA NEBESA”
Kdaj: V soboto, 30. aprila 2011.

V primeru slabega vremena bo pohod naslednjo soboto, 7. maja. V
obeh primerih je zbirno mesto na Olševku v gasilskem domu ob
8.45.

Obisk energetskih centrov moči, meditacije, strokovne razlage traja
do sedem ur. Cena pohoda po udeležencu je 10 evrov. Plača se ob
prihodu.

Udeleženci spoznajo:
- Apnišče, najvišje ležečo ”goro” v občini Šenčur; 
- kropilni kamen v zakristiji olševske cerkve. Meditacija v tem pros-

toru prinaša spokojnost, čustveno umirjenost in krepkost v duhu; 
- več lokacij s pozitivno zemeljsko in kozmično energijo. Odpravlja-

jo stres, žalost, krepijo voljo do dela in življenjski optimizem;
- drevesa z zdravilno močjo in njihovi vplivi na splošno počutje;
- vplive sevalnih energij, tudi prehrane na mentalno, čustveno in 

telesno zdravje.

Zaradi degustacije prosimo predhodno prijavo.
Kontaktna oseba: Anton Podjed: GSM: 051/420 398; Faks:
04/25 31 367; E-naslov: soncni.hribcek@gmail.com ali Franc 
Medle: GSM 040/899 473. Vodji pohoda sta radiestezista in
bioenergetika Roman Kos in Vrbančkov Tone.

Povorka za otroke še bolj zanimiva

Pohodna akcija na Apnišče
V turističnem društvu Šenčur so pripravili pohodno akcijo na 740

metrov visok hrib Apnišče. Na vrhu so namestili skrinjico z vpisno
knjigo. Akcija traja od 1. januarja do 31. decembra. Vsi, ki se boste
povzpeli na Apnišče in se  vpisali v vpisno knjigo najmanj petnajst-
krat, boste januarja 2012 povabljeni na družabno srečanje, najbolj vz-
trajne pohodnike pa bodo tudi nagradili. V knjigo vpišite datum
vzpona, ime in priimek, kraj bivanja in število vzponov. Velja en vpis
na dan. Ob petnajstem vzponu pripišite svoj naslov, da vam bodo
poslali vabilo na srečanje. Podatke lahko posredujete tudi na TD
Šenčur (041/875 812, Franci). Na Apnišče se lahko povzpnete z
Olševka, Možjance ali s Štefanje Gore. S. Š.

Spoznala sta se v mlinu
Marijan in Marija Ana (Manca) Kastelic (na sliki) sta petde-

setletnico poroke januarja združila še z Marijanovim rojstnim dnem
- dopolnil je okroglih osemdeset, Manca pa bo junija 76. Že prvič -
leta 1961 sta se cerkveno poročila na Brezjah, kar sta letos zlato-
poročenca ponovila, potem pa se poveselila v krogu domačih in
bližnjih prijateljev v piceriji Tonač v Čirčah. Marijan prihaja s Pre-
bačevega, z domačije pr’ Brank, Manca je iz Trboj. Spoznala sta se
v mlinu, kamor je Manca vozila proso in pšenico. Imata tri sinove,
Romana, Zdravka in Marjana ter šest vnukov - Katjo, Sandro, Žiga,
Krištofa, Matevža in Natalijo. Marijan je najprej delal na kmetiji,
kasneje se je zaposlil, pokoj pa dočakal kot voznik avtobusa na Alpe-
tourju, medtem ko je bila Manca gospodinja. Marijan je tudi dolgo-
letni član LD Šenčur in PGD Prebačevo-Hrastje.  A. B.



V samo dveh 
urah na teden 
do vitke linije!
Pridružite se tisoče zadovoljnim ženskam po 
vsem svetu in izgubite 1 konfekcijsko številko 
v mesecu dni! Bližnjica do uspeha - metoda 
Linea Snella® res deluje!

Linea Snella je vodena individualna vadba v thermoslimu ob
konstantni temperaturi 37 stopinj Celzija in pod vplivom in-
frardečih žarkov. Telo med vadbo porabi 3- do 4-krat več
maščobe kot pri običajni vadbi. Učinkovito izgubljamo kilo-
grame in centimetre na račun povečanja mišične mase in
zmanjšanja maščobnega deleža v telesu.

AKCIJA V APRILU

Ob vpisu v idealni program Linea Snella
brezplačna analiza telesne sestave in
do 10 terapij GRATIS

(Akcija velja do 30. 4. 2011.) Kupon prinesite s seboj.

Znebite se celulita še pred poletjem!

Odpravite celulit in maščobne obloge še pred poletjem z
ULTRAZVOK KAVITACIJO v kombinaciji z vadbo Linea
Snella®.

V centru vam nudimo najsodobnejšo metodo za odstranje-
vanje celulita in maščobnih oblog. Ultrazvok - kavitacijski
sistem, ki ga uporabljamo, je v svetu na prvem mestu med
terapijami za odpravljanje celulita in odvečnih maščobnih
oblog, saj deluje s frekvenco 400 kHz, kar omogoča izjemno
učinkovitost in hkrati popolno varnost.

AKCIJA V APRILU

- 30 % popust pri nakupu paketa 10+10
Kavitacija + Termoslim + Prehransko svetovanje

(Na voljo le 10 paketov po izjemni ceni - Akcija velja 30. 4. 2011.)

Kupon prinesite s seboj.

V centru vam nudimo najsodobnejšo metodo za odstranje-
vanje celulita in maščobnih oblog. Ultrazvok - kavitacijski
sistem, ki ga uporabljamo, je v svetu na prvem mestu med
terapijami za odpravljanje celulita in odvečnih maščobnih
oblog, saj deluje s frekvenco 400 kHz, kar omogoča izjemno
učinkovitost in hkrati popolno varnost.

Pokličite za brezplačni pregled!

Če ste pripravljeni na popolno preobrazbo, vas vabimo v svet
Linea Snella Šenčur (Kranj) 04 279 19 67.
Za rezervacijo brezplačnega termina nas pokličite ali izpolnite
spletni obrazec na www.lineasnella.si. 

Andreja Širca Čampa s. p., 
Poslovna cona A/18, 4208 Šenčur

Tel.: 04/27 919 67, 
fax: 04/27 919 66

E-pošta: sencur@lineasnella.si
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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

-

ZAKAJ ČLANSTVO V AMZS OZ. AMD ŠENČUR
Zato, ker vam nudimo številne ugodnosti v Sloveniji in tujini.

Brezplačna pomoč na cesti, brezplačen prevoz pokvarjenega vozila, brez-
plačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila, nadomestno vozilo v
primeru prometne nesreče ali kraje, denarna pomoč v primeru smrti ali in-
validnosti, prejemanje Motorevije, popusti pri tehničnih pregledih in storitvah v
PE AMZS, brezplačno tehnično in pravno svetovanje, popusti v AMZS centru
varne vožnje Vransko, prevozi vozila v tujini in iz tujine, AMZS kredit v sili ipd.

Avto-moto zveza Slovenije je največji ponudnik pomoči na cesti v državi, zato
je modro biti član AMZS. Za brezskrbne poti doma in v tujini!
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

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

IZ NAŠEGA PROGRAMA:
PROGRAM ZA KMETIJSTVO

● Odkup in prodaja mleka ● Odkup in prodaja živine
● Odkup in prodaja poljščin

● Krmila ● Gnojila
● Kmetijska semena ● Program za varstvo rastlin

● Več vrst profesionalnih čistil za mlekovode in sredstev

za odpravljanje težav pri živalih iz proste prodaje.

PROGRAM ZA DOM IN VRT
● Sadike ● Lončnice

● Gnojila ● Program za varstvo rastlin
● Orodje za dom in vrt

● Hrana in oprema za male živali
● Gradbeni program

● Program za ekološko vrtnarjenje
● Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij     

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

Delo na polju in vrtu je v polnem teku, zato vam po 
ugodnih cenah nudimo bogat izbor semenskih vrečk  

vrtnin, zemljo, korita in sadike za nasajanje ter še 
mnogo drugega.

VABLJENI K VELIKONOČNIM NAKUPOM!

NOVO PRI NAS: vodovodni material tudi 
v trgovini Cerklje




