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Vsem občankam in občanom 
voščimo ob 23. aprilu,  
prazniku občine Šenčur.

Župan Ciril Kozjek,
občinski svet in občinska uprava
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Protihrupno pre-
grado, ki so jo prebivalci 
Šenčurja zahtevali že od leta 
2006, je Aerodrom Ljublja-
na začel postavljati decem-
bra lani, po skupnem se-
stanku občine, letališča in 
institucij, ki imajo opravka s 
civilnim letalstvom. Takrat 
so namreč v Šenčurju spet 
obudili civilno iniciativo, ki 
je pred leti postavila več zah-
tev zaradi hrupa z letališča. 
Dosegli so že prepoved vzle-
tanja in pristajanja po 22. 
uri, zahtevali pa še zasaditev 
protihrupne bariere. Pred-
stavnik letališča jo je oblju-
bil na sestanku oktobra lani 
in jo sedaj uresničili. Aprila 
so še zadnje drevesne sadike 
simbolično posadili župan 
občine Šenčur Ciril Kozjek, 
minister za infrastrukturo 

Peter Gašperšič in poslovni 
direktor Aerodroma Ljublja-
na Zmago Skobir. Slednja 
sta ob tej priložnosti obljubi-
la, da se bodo prizadevanja 
za ukrepe proti hrupu na-
dlajevala. Bariera bo k nekaj 
decibelov zmanjšanemu 
hrupu z letališča, ki ga sedaj 
najbolj občutijo prebivalci 
Beleharjeve ulice. 
Zasajena je na mestu, kjer so 
v preteklosti ob širjenju leta-
lišča posekali gozd. Novi 
gozd bo varoval Šenčurjane 
pred hrupom z letališča in bo 
tudi rekreacijska površina za 
prebivalce. Župan Ciril Koz-
jek je ob zasaditvi izrazil za-
dovoljstvo, da so vpleteni na-
šli skupni jezik in naredili 
korak k izboljšanju razmer, a 
tudi v Šenčurju obljubljajo, 
da si bodo še naprej prizade-
vali za ukrepe za zmanjšanje 
vplivov z letališča.

Zelena ovira hrupu
Med letališčem in Šenčurjem so zasadili trinajst 
tisoč sadik dreves in grmovja, gozd bo prebivalce 
Šenčurja varoval pred hrupom letal.

Zmago Skobir, minister Peter Gašperšič in župan Ciril 
Kozjek so zasadili drevje v zeleni protihrupni pregradi. / Foto: 

Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Dne 23. aprila, na 
dan sv. Jurija, občina Šenčur 
praznuje občinski praznik. 
Prireditve v čast prazniku pa 
se že začenjajo in bodo svoj 
vrhunec dosegle s svečano 
akademijo v petek, 21. aprila, 
v Domu krajanov Šenčur, 
kjer bodo ob tej priložnosti 
podelili sedem občinskih pri-
znanj, zlato in srebrno ter tri 
bronaste plakete in dve spo-
minski priznanji. Župan ob-
čine Šenčur Ciril Kozjek v 
tokratnem prazničnem po-

govoru pravi, da jih prejmejo 
ljudje, ki so v preteklih letih 
veliko storili za prepoznav-
nost občine. Prireditve se 
bodo vrstile vse do konca 
meseca, od izletov, pohodov, 
konjeniške prireditve do pre-
davanj, kulturnih dogodkov 
in športnih tekmovanj vseh 
vrst. Napovedujejo prstomet, 
košarko, balinanje, mali no-
gomet, tudi otroški Fitkov 
športni dan ...
Praznovanje je vsakokrat 
tudi priložnost za pregled 
dosedanjih uspehov in po-
gled v prihodnost. Tako 

uspešnih investicijskih let, 
kot so bila pretekla z vlaganji 
v komunalno infrastrukturo 
ob pomoči evropskega de-
narja, v občini Šenčur ne na-
povedujejo. Bodo pa že v 
kratkem začeli uresničevati 
obljubo, da bo tudi južni del 
občine, enako kot pred tem 
severni, dobil novo komunal-
no infrastrukturo, v Trbojah 
pa bodo začeli graditi čistilno 
napravo. Pomembne pa so 
še nekatere druge gradnje, 
od novega ločenega kanaliza-
cijskega sistema v Sajovče-
vem naselju, kjer letos zače-

njajo drugo fazo, do gradnje 
poslovnega objekta pri poko-
pališču, z gradnjo pri Blagne-
či hiši pa uresničujejo cilje, 
povezane z medgeneracij-
skim centrom. Letos so na-
mreč porušili gospodarski 
del in začeli na njegovem 
mestu graditi prostore, ki 
bodo namenjeni druženju 
generacij, občina pa bo med 
drugim pridobila tudi sejno 
sobo za zasedanja občinske-
ga sveta. Še več je manjših 
del, vsa po vrsti pa so name-
njena izboljšanju kakovosti 
življenja prebivalcev občine. 
Naprej v prihodnost pa sta 
zazrti dve strategiji, ki od lani 
nastajata v občini Šenčur. 
Celostno prometno strategi-
jo je občinski svet že sprejel 
in bo na tej osnovi lahko ob-
čina v prihodnje kandidirala 
na razpise za nepovratna 
sredstva. Na pol poti pa je ra-
zvojna strategija občine do 
leta 2030 in naprej, ki naka-
zuje, kam želijo v občini v 
prihodnje. Na delavnicah za 
pripravo strategije so sodelo-
vali tudi občani in ena od 
razveseljivih ugotovitev je 
med drugim tudi volja, da se 
Šenčur trajnostno razvija, a 
naj ob tem ohrani svoj pode-
želski značaj. 

Šenčur proslavlja 
občinski praznik
Osrednja slovesnost ob letošnjem občinskem prazniku bo prihodnji petek, ko bodo na slavnostni 
akademiji podelili priznanja sedmim zaslužnim občankam in občanom.  

Pri Blagneči hiši so začeli marca graditi prostore, v katerih bo medgeneracijski center. 
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Predstave 
dobro 
obiskane
Z najuspešnejšo predstavo 
KUD Valentin Kokalj 
Visoko, komedijo Butelj za 
večerjo, so gostovali po 
vsej Sloveniji.
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Petnajst let 
pihalnega 
orkestra
Slavnostni koncert ob 
jubileju bo v nedeljo, 
23. aprila, v Športni 
dvorani Šenčur.
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OBČINSKE NOVICE

Šenčur naj ostane vas
V občini Šenčur pripravljajo 
strategijo trajnostnega ra-
zvoja do leta 2030. Pri pri-
pravah so v več delavnicah 
sodelovali tudi občani. 
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OBČINA PRAZNUJE

Sedmerica nagrajenih
Prihodnji petek bodo na slo-
vesnosti ob prazniku občine 
Šenčur z občinskimi prizna-
nji nagradili sedem preje-
mnikov. Zlata, srebrna in tri 
bronaste plakete ter dve spo-
minski priznanji.
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ŠPORT

Med zmagovalci  
tudi župan
Šenčur je gostil namiznote-
niško prvenstvo Pokrajinske 
zveze upokojencev Gorenj-
ske. Med petimi tekmovalci 
iz občine Šenčur je bil tudi 
župan, ki je v svoji kategoriji 
zmagal.
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ZADNJA

Bilo je nekoč
Plesalci Folklornega društva 
Šenčur bodo ob 300. oble-
tnici rojstva cesarice Marije 
Terezije in ob 250. obletnici 
njenega ukaza (bule) o obve-
znem sajenju krompirja pri-
pravili praznovanje.
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Občinske novice

Jurij - časopisna priloga, petek, 14. aprila 2017

jurij
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IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

NO VI NAR JI
Samo Lesjak, Mateja Rant, Aleš Senožetnik, 
Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič, Primož Pičulin,  
Matic Zorman

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar 
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Šenčur – Občina Šenčur je 
sredi priprave Strategije traj-
nostnega razvoja do leta 
2030. Začeli smo jeseni z 
izdelavo analize stanja, izve-
dbo ankete, v kateri je sode-
lovalo 135 občanov, in preko 
zime izvedli šest delavnic z 
različnimi interesnimi sku-
pinami. Razvojni kazalci 
občine, tako demografski, 
ekonomski kot tudi okoljski, 
so pozitivni. To se odraža 
tudi v splošnem zadovolj-
stvu z bivanjem v občini, ki 
so ga v anketi občani ocenili 
z oceno 3,7. Kljub temu pa 
se je v razgovorih na delav-
nicah odprlo nekaj novih 
pogledov in izzivov, ki jih bo 
treba upoštevati pri pripravi 
strategije.
Mladi so na delavnici prišli 
do zaključka, da želijo, da 
Šenčur ostane »vas« in ne 
postane »malo mesto«. Mla-
di bi bolje izkoristili naše 
prednosti in priložnosti (pr. 
bližina letališča, krompir, 
podjetnost, rast turizma) in 
se tesneje povezali s poslov-
no cono v smislu okolja za 
nastajanje zagonskih podje-
tij. Mladi so kot nekakšen 
skupek idej spontano ustva-
rili geslo »Šenčur zelena 
tehnološka vas«. Njihovim 
razmišljanjem je prisluhnil 
tudi podžupan Aleš Perič 
Močnik, ki je poudaril, da 
so edino »aktivni mladi 
zagotovilo, da se bo v naših 
krajih nekaj dogajalo, saj je 
drugod največkrat problem 
ravno v tem, da mladina ne 
sodeluje«.

Druga delavnica je bila 
namenjena širšemu krogu 
občanov, kjer so ti skupaj s 
pripravljavci strategije obli-
kovali poglede o prihodnosti 
naših krajev čez 15 let. Pou-
darjeno je bilo predvsem 
urejanje vasi, varnih peš- in 
kolesarskih povezav, okrepi-
tev družbenega in družab-
nega življenja ter informira-
nja občanov. Tudi na tej 

delavnici so opozorili na 
turizem in varovanje okolja, 
še zlasti okoliških gozdov. 
Prisotni podpirajo nadaljnji 
razvoj poslovne cone. Opo-
zorili so tudi, da naj bosta 
urejanje in ozelenitev cone 
takšna, da bo prostor ohra-
nil svojo podeželsko identi-
teto. Občani premalo pozna-
jo najrazličnejše trgovine in 
storitve, ki jih ponujajo pod-
jetja v poslovni coni, in bi jih 
lahko pogosteje koristili tudi 
domačini.
Zelo dobro je bila obiskana 
delavnica na temo kmetijs-
tva. Kmetje so med drugim 
poudarili potrebo po ohran-

janju kmetijskih zemljišč, 
še zlasti racionalno načrto-
vanje prometnic in kolesar-
skih poti. Želijo si manj 
togih določb občinskega 
prostorskega načrta glede 
gradnje kmetijskih objek-
tov, predlagali so možnost 
komasacij zemljišč in izgra-
dnje namakalnega sistema. 
Poskusno bi se tega najprej 
lotili na jugu občine.

Za področje turizma sta bili 
organizirani kar dve delov-
ni srečanji, čeprav najprej 
turizem ni bil prepoznan 
kot prednostna dejavnost. 
Med pripravo strategije se 
je izkazalo, da več posamez-
nikov v občini ponuja zani-
mive kulturne in umetniš-
ke programe, nekaj pa jih 
uspešno trži namestitve.  
Skupaj s predstavniki gos-
tinstva so ugotovili, da je v 
občini dovolj pestre gostin-
ske ponudbe, obstaja pa 
priložnost za vlaganja v 
manjše kakovostne družin-
ske penzione, kamp, zaseb-
ne sobe in različne druge 

inovativne oblike prenočišč. 
Šenčur je lahko zaradi izje-
mne lokacije v neposredni 
bližini letališča, avtoceste, 
Ljubljane, Krvavca in 
gorenjskih turističnih cen-
trov izhodiščna točka tako 
za poslovne goste kot tiste, 
ki želijo odkrivati Slovenijo. 
Prisotni so na srečanjih 
podali več idej za razvoj 
produktov in povezovanje 
lokalnih zanimivosti in 
muzejev prek nadgradnje 
obstoječih pohodniških in 
kolesarskih poti. Poudarili 
so potrebo po profesional-
nem koordinatorju, ki bi se 
načrtno lotil povezovanja 
šenčurske turistične ponu-
dbe znotraj občine in v 
sodelovanju s sosednjimi 
destinacijami tudi njenega 
predstavljanja navzven.
Dobra udeležba na vseh 
razvojnih delavnicah je 
kazalnik, da občanom ni 
vseeno, kako se bo razvijala 
občina. Pripravljavci strate-
gije sporočajo, da so vsi 
občani še vedno povabljeni 
k sodelovanju prek e-pošte 
obcina@sencur.si, saj bo 
strategija le tako odražala 
potrebe lokalnega okolja. V 
marcu so se z vmesnimi 
rezultati seznanili tudi 
občinski svetniki, ki bodo v 
tem mesecu še podali svoje 
poglede. V aprilu bo organi-
zirana tudi strateška delav-
nica, v nadaljevanju pa 
bodo pripravljavci strategije 
v sodelovanju z občinsko 
upravo pripravili še zaključ-
ni dokument.

Šenčur naj ostane vas
Na sredini priprave Strategije trajnostnega razvoja občine Šenčur do leta 2030

Milena Marega

Šenčur – CPS se je obliko-
vala v sodelovanju s ključ-
nimi deležniki in zaintere-
siranimi občankami ter 
občani. Na štirih javnih 
razpravah in dveh delavni-
cah so tako predstavniki 
javnosti skupaj z izdeloval-
ci CPS razpravljali o obsto-
ječem stanju na področju 
prometa, o problemih in 
izzivih, o možnih poteh 
razvoja in o želeni prihod-
nosti, o ciljih ter prednost-
nih ukrepih na področju 
mobilnosti v občini. S 
podajanjem mnenj je tako 
javnost pomembno soobli-
kovala vsebino strategije in 

akcijskega načrta, ki je 
sedaj osnova za izvajanje 
prednostnih ukrepov. Stra-
tegija je s tem postala naša 
skupna smernica za razvoj 
prometa in mobilnosti v 
občini. V akcijskem načrtu 
CPS je predvidena množica 
ukrepov za izboljšanje in 
varnost kolesarjenja, javne-
ga potniškega prometa, 
hoje, motornega in mirujo-
čega prometa. Glavni nosi-
lec ukrepov bo Občina Šen-
čur, mnogi ukrepi pa bodo 
izvedeni v sodelovanju z 
drugimi organizacijami, 
kot so Alpetour, Policija, 
Osnovna šola in Vrtec Šen-
čur, Društvo upokojencev, 
Klub mladih, AMD, Svet za 

vzgojo in preventivo v pro-
metu in drugi. Nove tehni-
čne ureditve pa ne bodo 
rešile vseh obstoječih pro-
metnih izzivov. Potrebne 
bodo tudi spremembe v 
razmišljanju in ravnanju 
ljudi. V popolnosti bodo 
nove rešitve zaživele le z 
aktivno podporo in sodelo-
vanjem občank in občanov 
ter obiskovalcev občine. Ti 
bodo namreč uporabniki 
novih rešitev in tisti, ki 
bodo z izbiro potovalnih 
načinov lahko dejansko 
naredili mobilnost v priho-
dnosti bolj trajnostno: bolj 
varno, bolj zdravo, čistejšo, 
učinkovitejšo, dostopnejšo 
za vse.

Kako lahko občanke in 
občani prispevamo k trajno-
stni mobilnosti v občini 
Šenčur: seznanimo se z vse-
bino CPS in aktivno pod-
premo izvajanje ukrepov v 
praksi: z dobro mero strp-
nosti in podpore sodeluje-
mo pri izgradnji nove infra-
strukture, uvajanju novih 
prometnih ureditev in stori-
tev; seznanimo se s pravilno 
rabo novih prometnih reši-
tev in kot udeleženci v pro-
metu novosti tudi ustrezno 
uporabljamo; vse pogosteje 
vožnje z osebnim avtom 
nadomeščamo z drugimi 
načini potovanj; če smo las-
tniki avtomobilov, se v okvi-
ru svojih možnosti odloči-
mo za avtomobil, ki manj 
obremenjuje okolje; aktivno 
sodelujemo pri ozaveščanju 
o trajnostni mobilnosti, s 
svojim zgledom prispeva-
mo k izboljšanju varnosti v 
prometu in smo zagovorni-
ki trajnostne mobilnosti v 
svoji družini in v družbi; 
spremljamo stanje, opozar-
jamo na pomanjkljivosti in 
predlagamo ukrepe za bolj-
šo mobilnost; dejavnosti na 
področju trajnostne mobil-
nosti uporabimo kot more-
bitne nove poslovne prilož-
nosti.

Čas je za skupno 
uresničevanje ukrepov 
Občinski svet je 5. aprila po desetih mesecih priprav sprejel Celostno 
prometno strategijo Občine Šenčur (CPS). S tem je sklenjeno zadnje 
dejanje strateškega načrtovanja, začenja se izvedba konkretnih ukrepov, ki 
bodo občanom in obiskovalcem občine omogočili izbiro bolj trajnostnih 
potovalnih načinov.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na zadnjih treh 
sejah občinskega sveta so 
svetniki na občinsko upravo 
naslovili nekaj vprašanj in 
pobud. Vido Tičar Rebolj je 
zanimalo, ali je v občinsko 
razvojno strategijo vključe-
na tudi pobuda kmetov o 
komasaciji in namakalnih 
sistemih, za katera naj bi 
prejeli tudi nepovratna sred-
stva. Do decembra še ni bila, 
medtem pa se je tudi to 
spremenilo in na občini se 
ukvarjajo s tem, kako bi to 
vključili v investicijo v 
komunalno infrastrukturo 
na južnem delu občine. Ali 
lahko prebivalci Šenčurja 
pričakujejo gradnjo večjega 
trgovskega centra, ki ga kraj 
nujno potrebuje, pa je vpra-
šal svetnik Valerij Grašič. 
Župan Ciril Kozjek mu je 
pojasnil, da se občina že leto 
dni o tej možnosti pogovarja 
z dvema morebitnima inve-
stitorjema, a odziva še ni. 
Ima pa občina na voljo hek-
tar zemljišča za ta namen 
poleg Tinexa.

Urška Dolinar opozarja na 
vračanje mejnikov na obmo-
čju Hotemaž po gradnji 
kanalizacije. Občinska upra-
va je te stvari z izvajalcem 
urejala, odgovarjajo z občin-
ske uprave, kjer občanom 
priporočajo, naj se v primeru 
težav obrnejo nanje. Isto sve-
tnico na naslednji seji zani-
ma, kako je s poračuni 
komunalnih storitev. En 
poračun je že bil, sicer pa 
občina budno spremlja stro-
ške. Sašo Gašperlin pa opo-
zarja na poškodovano breži-
no ob peš poti iz športnega 
parka na Visokem proti 
Hotemažam. Z občine odgo-
varjajo, da bodo pobudo za 
ogled terena in nadaljnje 
ukrepanje poslali na Agenci-
jo RS za okolje, ki je pristojna 
za vodotoke. Tatjano Perčič 
pa zanima, kdaj bo dokonč-
no urejena cesta v delu Olše-
vka, kjer ima občina težave z 
lastnikom zemljišča. Odgo-
varjajo, da je prevozna polo-
vica ceste, kdaj bo problem 
dokončno rešen, pa še ne 
morejo napovedati, ker sodni 
postopki še niso končani. 

Pobude in vprašanja 
svetnikov

Šenčur – Od novega leta naprej veljajo nova pravila glede 
izvajanja dimnikarskih storitev. Uporabniki namreč lahko 
odslej dimnikarja izberemo sami, za to imamo časa še do 
30. junija. Storitve bomo morali pri izbranem dimnikarju 
koristiti najmanj eno leto. Na spletni strani Občine Šenčur 
si lahko ogledate seznam 74 dimnikarjev, ki te storitve izva-
jajo na območju naše države. Če do 30. junija dimnikarja ne 
boste izbrali, bo to delo na območju občine Šenčur še nap-
rej opravljalo Dimnikarstvo Dovrtel iz Kranja.   

Dimnikarja lahko izberemo sami

 Mladi so na delavnici prišli do zaključka, da 
želijo, da Šenčur ostane »vas« in ne postane 
»malo mesto«. Mladi bi bolje izkoristili naše 
prednosti in priložnosti (pr. bližina letališča, 
krompir, podjetnost, rast turizma) in se tesneje 
povezali s poslovno cono v smislu okolja za 
nastajanje zagonskih podjetij. Mladi so kot 
nekakšen skupek idej spontano ustvarili geslo 
Šenčur zelena tehnološka vas.

Šenčur – Občina Šenčur in Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Kranj bosta prihodnji teden odkrila spo-
minsko ploščo hranitelju orožja. Spominska slovesnost bo 
v četrtek, 20. aprila, ob 17. uri pri domačiji Milana Zormana 
na Gasilski ulici 19. Na tem mestu je bilo v obdobju osamo-
svojitvenih dogodkov 1990–1991 tajno skladišče orožja in 
streliva Teritorialne obrambe Kranj. V tistem času je bilo to 
zelo tvegano domoljubno dejanje, zato se želi združenje 
veteranov z odkritjem spominskih plošč oddolžiti ljudem, ki 
so s skrivanjem orožja pomagali, da je naša država postala 
svobodna in samostojna. Na Gorenjskem so odkrili že več 
spominskih plošč, na območju občine Šenčur pa lansko 
poletje na hiši družine Hočevar na Visokem.

Odkrili bodo spominsko ploščo
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Sredi Šenčurja sta trenutno 
dve gradbišči, pri Blagneči 
hiši in pri pokopališču. Kaj 
se dogaja?
"Po več kot letu dni smo do-
bili spremembo gradbenega 
dovoljenja za Blagnečo hišo, 
seveda s soglasjem ministr-
stva za kulturo. Staro gospo-
darsko poslopje ob hiši je 
bilo porušeno, za gradnjo 
novega pa smo na javnem 
razpisu za izvajalca izbrali 
Gorenjsko gradbeno druž-
bo. Investicija znaša okoli 
430 tisoč evrov (brez DDV), 
kar bo zadostovalo za gra-
dnjo brez opreme. Zaradi 
zagotavljanja sredstev v pro-
računu in tudi zaradi kako-
vosti izvedbe se bo investici-
ja izvajala v letošnjem in 
naslednjem letu. Gospodar-
ski del Blagneče hiše bo 
imel vgrajeno tudi dvigalo, v 
tem objektu pa bo medgene-
racijsko središče, kjer se 
bodo družili ljudje vseh ge-
neracij, v pritličju bo tudi 
sejna dvorana, kjer bo lahko 
zasedal naš občinski svet. 
Želimo dokupiti še del 
manjkajočega zemljišča za 
vse dejavnosti, ki bodo pote-
kale v Blagneči hiši. Pogovo-
ri z lastnikom še potekajo."

Kaj pa gradnja pri pokopali-
šču?
"Ker je vreme primerno, 
smo gradnjo nadomestnega 
objekta na pokopališču zače-
li že februarja. Izbrali smo 
izvajalca, prek javnega raz-
pisa je izbrana Gorenjska 
gradbena družba. Med gra-
dnjo smo že izvedli tudi raz-
pis za oddajo prostora za tr-
govino – cvetličarno, sveče 
in ostalo opremo za potrebe 
urejanja grobnih mest. Iz-
brano je bilo Vrtnarstvo Če-
bulj, ki je oddalo najvišjo 
ponudbo za kvadratni me-
ter. V stavbi so tudi nove sa-
nitarije, del pa je namenjen 
prostoru za vzdrževanje po-
kopališča. Investicija znaša 
dobrih 140 tisoč evrov, 
objekt bomo povezali tudi s 
kanalizacijo. Stavbo bo v ce-

loti upravljalo Vrtnarstvo 
Čebulj, njihovemu obrato-
valnemu času bo prilagoje-
na tudi odprtost sanitarij." 

Torej ste z Rimskokatoliško 
cerkvijo, solastnico pokopa-
lišča, našli skupni jezik?
"S cerkvijo smo našli skupni 
jezik. Dogovorili smo se za 
odkup dela pokopališča, kjer 
je lastnica RKC (devet od-
stotkov od celotnega poko-
pališča), smo pa seveda od-
merili in izvzeli grobove 
duhovnikov (24 kvadratnih 
metrov), kar je zahtevala 
nadškofija. Veseli smo, da je 
prišlo do tega dogovora. V 
nasprotnem primeru bi ver-
jetno lahko pridobili stavb-
no pravico, vendar smo žele-
li, da je občina lastnica celo-
tnega pokopališča."  

Na pokopališču ste predvi-
deli tudi kostnico in prostor 
za raztros pepela. Je to že 
uresničeno?
"Že od konca minulega leta 
je na pokopališču v funkciji 
kostnica, še v aprilu bo vse 
pripravljeno za možnost 
raztrosa pepela pokojnikov, 
ko bo izvedena zatravitev. 
Projekt je zelo lepo zasno-
van, na tem delu pokopali-
šča so table z granitnimi 

ploščicami, na katere je mo-
goče vklesati imena pokojni-
kov, katerih pepel so raztro-
sili. V Šenčurju imamo tako 
pogoje za vse načine poko-
pov. Tovrstnega pokopa še 
ni bilo, pač pa je že bilo ne-
kaj zanimanja. Sprejet je bil 
tudi cenik, ki je objavljen na 
spletni strani občine."

Ko že govoriva o uspešnih 
dogovorih: kako ste zado-
voljni z dejstvom, da je Ae-
rodrom Ljubljana poskrbel 
za zasaditev zelene proti-
hrupne ovire?
"V letu 2006 je bila zaradi 
hrupa na letališču v Šenčur-
ju ustanovljena civilna inici-
atica in takrat je bilo oblju-
bljeno, da bo glede hrupa in 
onesnaževanja okolja nareje-
no več korakov. Ena obljuba, 
da letala po 22. uri ne prele-
tajo več Šenčurja, razen v 
izjemnih primerih, je bila 
izpolnjena leta 2008. Drugi 
ukrep pa je bila priprava na-
črta za zasaditev protihru-
pne bariere na mestu, kjer je 
bil v sedemdesetih letih za-
radi rekonstrukcije letališča 
odstranjen gozd. Civilna ini-
ciativa je bila do lani v miro-
vanju, oktobra pa so jo na 
mojo pobudo spet zagnali, 
saj so se ljudje obračali na 

nas zaradi prekomernega 
hrupa in z zahtevami, naj 
nekaj naredimo. Tako smo 
oktobra lani sklicali ponoven 
sestanek z Aerodromom in 
drugimi akterji. Takrat je 
bilo obljubljeno, da bodo za-
čeli z izdelavo bariere. Bili 
smo preseneči in hkrati ve-
seli, ko je to obljubo Aero-
drom začel izpolnjevati de-
cembra lani. Na 7,2 hekratr-
ja je sedaj zasajeno prek 30 
tisoč sadik. Drevesa so še 
majhna, a iz majhnega raste 
veliko: če to že ne bo za nas, 
bo pa za naše zanamce. 
Gozd bodo lahko uporabili 
tudi za rekreativno dejav-
nost. Merjenje hrupa je bilo 
že pred nekaj leti zagotovlje-
no, lahko ga spremljamo na 
spletni strani letališča. Kot 
kažejo podatki, je hrup v 
okviru dovoljenega. Z letali-
ščem je pač treba živeti. 
Imamo ga blizu, tam je tudi 
veliko delovnih mest, tudi za 
naše občane. Zagotavljajo, 
da je zaradi izboljšane teh-
nologije letal hrupa manj, 
spremenili so koridor ... 
skratka delajo v smeri, da bo 
na šenčurskem delu manj 
hrupa, k čemur bo prispeva-
la tudi zelena zavesa. Seveda 
pa še nismo končali s svoji-
mi prizadevanji za zmanjša-
nje negativnih vplivov z leta-
lišča. Skupaj z njimi si bomo 
še naprej prizadevali za iz-
boljšanje razmer."

Se bo letos začela gradnja 
komunalne infrastrukture 
tudi na južnem delu občine? 
"Imamo razpis za gradnjo 
čistilne naprave v Trbojah, 
ki se zaključuje aprila. Na-
ložbo bomo raztegnili do 
leta 2019, medtem pa bomo 
gradil i  kanalizaci jsko 
omrežje v Trbojah in nato 
proti Prebačevemu ter pove-
zovalni kanal do Vogelj, kjer 
imajo že zgrajeno kanaliza-
cijo. Enako, kot smo gradili 
na severu občine, bo tudi na 
jugu: z obnovo vodovoda, 
električnih vodov, telekomu-
nikacijskih omrežij, široko-
pasovno omrežje ... tem po-
nujamo, naj gradijo sočasno 

z gradnjo kanalizacije. Na 
mizi pa imamo ob tem tudi 
ponudbo za gradnjo nama-
kalnega sistema, kar predla-
gajo kmetje, kmetijsko mi-
nistrstvo pa na razpisih za ta 
namen ponuja sredstva. Na-
črti za to naj bi stali okoli 58 
tisoč evrov, to bomo prouči-
li, nato pa se s kmeti dogo-
varjali, kako to izpeljati."
 
Kako je z načrtovano gra-
dnjo kolesarske steze proti 
Voklemu in nadvozom nad 
avtocesto? 
"Razpis za rekonstrukcijo 
ceste Voklo–Šenčur skupaj s 
kolesarsko stezo imamo v 
zaključni fazi. Gradili pa 
bomo junija, saj želimo, da 
med šolskim letom otroke 
varno vozimo v šolo. Takoj 
nato pa jo bomo zaprli za 
promet in začeli obnavljati. 
Pridobiti moramo še eno so-
glasje lastnika zemljišča, po-
tem pa pričakujemo, da 
bomo lahko zgradili tudi ko-
lesarsko pot. Verjamem, da 
bo tako odmevna kot prido-
bitev kolesarske poti do Vi-
sokega. Z mostom, ki ga 
nameravamo dokončati do 
septembra, bo velika prido-
bitev za občino. Je pa tudi 
velika investicija, okoli 600 
tisoč evrov." 

Boste izpolnili tudi dolg Sa-
jovčevemu naselju po loče-
nih kanalizacijskih sistemih? 
"Prva faza obnove kanaliza-
cijskega sistema (prejšnji 
mešani sistem nadomešča-
mo z ločenim sistemom fe-

kalne in meteorne kanaliza-
cije) je bila opravljena lani, 
nadaljujemo z drugo fazo 
in prihodnje leto s tretjo. 
Gradnja naj bi se začela že 
aprila. S tem bo odpravlje-
na nejevolja prebivalcev, ki 
so bili več kot tri desetletja 
izpostavljeni poplavam. V 
letu 2016 po končani prvi 
fazi gradnje nismo zaznali 
nobene take težave več. 
Kljub nekoliko slabe volje 
ob gradnji je sedaj vzdušje 
dosti boljše."

Kaj lahko poveste občankam 
in občanom ob skorajšnjem 
občinskem prazniku?
"23. april je dan svetega Ju-
rija, našega zavetnika, ko 
praznujemo tudi občinski 
praznik. Osrednja slove-
snost bo v petek, 21. aprila, 
ob 19. uri, ko bodo podelje-
na tudi letošnja občinska 
priznanja. Prepričan sem, 
da sta pristojna komisija in 
občinski svet med predlogi 
dobro izbrala in priznanja 
prejmejo tisti, ki so za pre-
poznavnost občine največ 
storili v preteklih letih. Po-
leg osrednje bodo še druge 
prireditve, športne, kultur-
ne, družabne, na katere so 
vsi občani in občanke lepo 
povabljeni. Na sam praznič-
ni dan, 23. aprila, pa bo pra-
znovanje 15-letnice Pihalne-
ga orkestra občine Šenčur, 
ki bo v športni dvorani pri-
redil svoj koncert. Občan-
kam in občanom pa naj is-
kreno čestitam za naš sku-
pni praznik."

Več naložb v skupno dobro
Pred občinskim praznikom smo se z županom občine Šenčur Cirilom Kozjekom pogovarjali o letošnjih ključnih naložbah in dosežkih.

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl

Gradnja stavbe ob pokopališču je v polnem teku, urejajo tudi del pokopališča, 
namenjenega raztrosu pepela. / Foto: Tina Dokl

Razstavni šotor občine Šenčur je na komendskem sejmu obiskal tudi predsednik vlade 
Miro Cerar. / Foto: Tina Dokl

Želimo vam blagoslovljene 
velikonočne praznike.
 Župan Ciril Kozjek    
 Občinski svet   
 Občinska uprava
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Šenčur – Zlata plaketa gre 
letos v roke ravnateljici 
Osnovne šole Šenčur Majdi 
Vehovec. Zavod uspešno 
vodi že četrt stoletja, vklju-
čena je bila v vse gradbene 
posege pri šoli in vrtcu, stro-
kovno je priznana kot avtori-
ca učbenikov matematike in 
organizatorka državnih tek-
movanj na tem področju, 
najbolj pa jo cenijo, ker je 
osnovna šola pod njenim 
vodenjem postala prepozna-
vna na številnih področjih, z 
vsemi svojimi dejavniki pa 
se uspešno vključuje v delo 
kraja. Imajo učiteljski pev-
ski zbor (izvedli so odmevno 
predstavo zvezde) in lutkov-
no skupino, zaposleni so 
tako lep zgled učencem, 
kako se prostovoljno lahko 
prispeva družbi. Šola je pol-
drugo desetletje vključena 
tudi v mednarodno sodelo-
vanje, sodelujejo z evropski-
mi šolami v programu Eras-
mus+, prirejajo tabore na 
Poljskem. Njihovi učenci so 
uspešni na številnih tekmo-
vanjih v znanju, močni so v 
naravoslovju in tudi na dru-
žboslovnem področju, odli-
kujejo se na novinarskem in 
podjetniškem področju, so 
vodiči po učni gozdni poti ... 

Majda Vehovec poudarja 
tudi dobro sodelovanje šole 
in vrtca, za njihovo odlič-
nost in prepoznavnost pa 
zasluge pripisuje tudi svo-
jim sodelavcem: "Sodelavci 
so velikokrat pobudniki, so 
inovativni, med nami se 
preteka veliko idej, vlada 
ustvarjalna klima, v kateri 
lahko zaposleni, učenci in 
otroci v vrtcu dobro delajo."
Srebrno priznanje dobi zbo-
rovodkinja Mojca Gabrijel z 
Olševka, kjer že tri desetletja 
vodi pevske zbore. Začela je 
z vodenjem otroškega, nekaj 
let vodila cerkveni pevski 
zbor Pelikan, 25 let pa je 
zborovodkinja Mešanega 
cerkvenega pevskega zbora 
sv. Mihael Olševek. Pod nje-
nim vodstvom se je uspešno 
razvijal in napredoval. Zad-
nja leta na Olševku spet vodi 
otroški pevski zbor Mladi 
upi, pod njeno taktirko pa 
prepeva tudi Komorni pev-
ski zbor Gallus iz Kranja. 

Njeni sovaščani ji pripisuje-
jo zasluge za visoko kulturo 
petja in dobre zbore v doma-
čem kraju, zato so jo tudi 
predlagali za laskavo srebr-
no priznanje. Pravi, da je 
nad nominacijo za občinsko 
priznanje presenečena, krati 
pa vesela, da domačini opa-
zijo in cenijo njeno delo. 
Bronasta priznanja so letos 
dodelili športnemu delavcu 
Dragu Prdanu, ustanovitelji-
ci pevskega zbora in huma-
nitarki Jožici Rekar in kul-
turnici Vesni Čulig. Drago 
Prdan se je ukvarjal s števil-
nimi športi: nogometom, 
namiznim tenisom, odboj-
ko, prstometom ... Nogomet 
je rad igral od otroštva in bil 
vse do članskih vrst zvest 

domačemu nogometnemu 
klubu. Zadnjih sedem let je 
predan predvsem organiza-
ciji športa: skrbi za športni 
park, sodeluje pri izvajanju 
programa nogometnega 
kluba, aktiven je v namizno-
teniški sekciji. V športnem 
društvu znajo ceniti njegovo 
delo, zato menijo, da bo bro-
nasto priznanje lepa nagra-
da njegovim dosedanjim 
prizadevanjem in tudi spod-
buda za naprej.
Jožico Rekar iz Trboj pozna-
jo zlasti kot ustanoviteljico 
skupine Trbojske pevke, ki 
so v dvanajstih letih naniza-
le že vrsto nastopov. Vsaj 
petnajst ji je vsako leto, od 
občinskih prireditev, revij 
pevskih zborov do petja 
podoknic in nastopov na 
okroglih obletnicah. Najbolj 
veseli pa so jih stanovalci 
domov starejših, kjer veliko-
krat gostujejo in starostni-
kom polepšajo vsakdan. 
Jožica, ki sodeluje v progra-

mu Starejši za starejše druš-
tva upokojencev, pa tudi 
sama rada obiskuje starejše. 
Prinese jim kaj iz trgovine, 
pomaga pri kakem opravilu, 
predvsem pa jim, osamlje-
nim, dela družbo. Njena 
vedra bližina jim olajša vsa-
kdanje tegobe. Jožica poje 
tudi na koru, sodeluje pri 
šenčurski folklori, poje v 
Triu z Joži in igra na bršlja-
nov list, česar se je naučila v 
otroštvu.
Od otroštva pa je v kulturi 
aktivna tudi Vesna Čulig, 
članica Kulturnega društva 
Valentin Kokalj Visoko. 
Delovala je v otroških pred-
stavah, plesala v otroški fol-
klorni skupini, prepevala v 
pevskem zboru na Visokem, 

sedaj pa je zraven pri različ-
nih dogodkih kulturnega 
društva in dve desetletji tudi 
njegova vestna blagajničar-
ka. Nastopa v gledaliških 
predstavah, akademijah, 
literarnih večerih, piše sce-
narije, režira, pomaga pri 
ustvarjalnih delavnicah za 
otroke. Je polna idej, pozitiv-
ne energije, zgled predano-
sti in ljubezni do kulture, 
menijo njeni sodelavci, pre-
dlagatelji za občinsko priz-
nanje.
Spominski priznanji prej-
meta vsestranski ustvarjalec 
Jože Koželj in mladi pobud-
nik izobraževalne in kultur-
ne iniciative Ervin Smajič. 
Jože Koželj, po poklicu avto-
mehanik, klepar in mizar, je 
postal prepoznaven obliko-
valec lesa. Pred leti je sode-
loval v delavnici priznane 
kiparke Dragice Čadež in 
sedaj tudi sam izdeluje raz-
novrstne unikatne izdelke iz 
lesa, s katerimi se predstav-

lja na razstavah, sejmih, pri-
reditvah skupaj z drugimi 
slovenskimi rokodelci. Nje-
gove izdelke kupujejo tudi 
tujci, z njimi je danes priso-
ten že povsod po svetu. 
Poleg lesa z dušo ustvarja 
tudi aforizme, ki jih je 
enkrat že zbral v knjigi, 
sedaj pripravlja že drugo. 
"Vsi smo se rodili pri koritu, 
eni pa so tam kar ostali," je 
aforizem, s katerim nam 
postreže v pogovoru pred 
prejemom spominskega 
priznanja.
Ervin Smajič je 20-letni 
Šenčurjan, ki trenutno štu-
dira finančno matematiko 
kot štipendist angleške vla-
de na Kraljevem kolidžu v 
Londonu. Dokaz, da z 

domačim krajem ostaja 
povezan, pa je izobraževalna 
in kulturna iniciativa Priho-
dnost, ki jo je letos zagnal s 
skupino prijateljev. V Angli-
ji je pridobil tudi denar za 
projekt jezikovnega izobra-
ževanja, potekata že brez-
plačna tečaja nemščine in 
angleščine s ciljem, da bi 
vsak prebivalec občine znal 
en tuji jezik, pri tem pa ne 
pozabil na svoje korenine. 
Tečaja sta dober začetek več-
jega izobraževalnega projek-
ta. Ervin Smajič napoveduje 
tudi tehnološki kotiček v 
občini in delavnico podjet-
ništva, uspešno pa je iz skla-
da svoje univerze pridobil 
tudi sredstva za enajst šti-
pendij za poletne šole v Slo-
veniji in tujini. Prejeli bi jih 
perspektivni učenci, ki bodo 
v devetem razredu pokazali 
najboljši potencial in s tem 
dobili priložnost, da jih naj-
boljši svetovni profesorji 
popeljejo naprej.     

Sedmerica nagrajenih 
Na slovesnosti ob prazniku občine Šenčur bodo z občinskimi priznanji nagradili sedem prejemnikov.

Majda Vehovec / Foto: Tina Dokl Mojca Gabrijel Drago Prdan / Foto: Tina Dokl

Jožica Rekar / Foto: Tina Dokl Vesna Čulig Jože Koželj / Foto: Tina Dokl Ervin Smajič / Foto: Tina Dokl

OBČINA ŠENČUR PRAZNUJE NA PRAZNIK
SV. JURIJA OBČINSKI PRAZNIK
V okviru praznovanja občinskega praznika se bodo 
vrstile naslednje prireditve:

PONEDELJEK, 17. APRILA

•   Od 7. uri Turistično društvo Šenčur organizira turistični izlet Sev-
nica na vrhu sveta. Odhod avtobusa bo izpred pošte Šenčur. 
Informacije in prijave: Franci Erzin po tel. št. 041 875 812

TOREK, 18. APRILA

•    Ob 19. uri odprtje razstave slik in poezije Nine Pečar z naslovom 
'Solo brez' v Muzeju občine Šenčur.

SREDA, 19. APRILA

•   Ob 17. uri Športno društvo Pajek organizira ligaško prvenstvo v 
prstometni ligi na košarkarskem igrišču pri Osnovni šoli Šenčur.  
Nastopilo bo 13 moških in 9 ženskih ekip.  

•    Ob 19.30 KUD Visoko organizira potopisno predavanje o Novi 
Zelandiji v Domu krajanov Visoko.

ČETRTEK, 20. APRILA

•    Ob 17. uri učenci OŠ Šenčur vabijo vse občane Občine Šenčur na 
voden ogled po Učni gozdni poti na in v okolici Srjanskega hriba. 
Zbor udeležencev je na parkirišču pred vodnim razbremenilnikom 
v Srednji vasi. 

•    Ob 17. uri Občina Šenčur in Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Kranj vabita na odkritje spominske plošče na domačiji 
Milana Zormana, Gasilska cesta 19, Šenčur (nasproti pokopališča). 

•   Ob 18. uri Podružnična šola Olševek vabi na prireditev z naslo-
vom 'Včasih je luštno blo … Zdej je pa prav tako!' v Kulturnem 
domu na Visokem. 

•   Ob 20.30 Košarkarski klub Šenčur organizira košarkarsko tekmo 
med veterani KK Šenčur in veterani Ljubljana v Šporni dvorani 
Šenčur.

 
PETEK, 21. APRILA

•   Ob 8.30 Osnovna šola Šenčur organizira tradicionalni Pohod treh 
generacij. Odhod bo izpred centralne šole in vseh podružničnih 
šol. V primeru slabega vremena bo pohod v mesecu maju. 

•    Od 18.30 do 18.55 bo koncert Pihalnega orkestra Občine Šen-
čur pred vhodom v Dom krajanov v Šenčurju.

•    OB 19. URI BO SLAVNOSTNA AKADEMIJA S PODELITVIJO 
OBČINSKIH PRIZNANJ V DOMU KRAJANOV V ŠENČURJU.

 
SOBOTA, 22. APRILA

•    Od 8. ure dalje Balinarska sekcija Šenčur organizira Jurjev turnir v 
balinanju na balinišču v Športnem parku Šenčur.

•   Ob 10. uri Nogometni klub Šenčur organizira mednarodni 
veteranski turnir v malem nogometu, ki bo v balonu z umetno 
travo v Športnem parku Šenčur.

•    Od 9. do 13. ure Društvo prijateljev mladine organizira Fitkov dan 
v Športni dvorani Šenčur. Prijave na prireditev pošljite na naslov 
www.salon-bellis.si info: fitkov.dan@gmail.com.

•    Ob 14. uri Športno društvo Visoko in Krajevna skupnost Visoko - 
Milje organizirata tradicionalni pohod na Štefanjo goro. Zbor bo 
pred Domom krajanov Visoko.

•   Ob 17. uri PGD Šenčur in Vida Šušteršič z ''ljudsko pesmijo'' ter 
mnogimi gosti prirejajo dobrodelno glasbeno prireditev  v Domu 
krajanov Šenčur. Vstop je prost! Prostovoljni prispevki bodo v celoti 
namenjeni PGD Šenčur za njihovo humano delovanje.

NEDELJA, 23. APRILA

•   Ob 8. uri Turistično društvo Šenčur organizira Jurjev pohod po 
labirintu pozabljenih bivskih poti. Zbor bo pred spomenikom 
Marije Terezije v Šenčurju. Informacije in obvezne prijave: Franci 
Erzin, tel. 041 875 812. 

•   Ob 10. uri Športno društvo BAM.Bi organizira tradicionalno kole-
sarsko prireditev 14. Krompirjev pokal BAM.Bi, ki bo potekala 
na relaciji Voklo–Šenčur–Voglje–Voklo. Start je pri Gasilskem domu 
Voklo. 

•    Od 10. ure dalje Lokostrelski klub Šenčur organizira tradicionalni 
lokostrelski turnir za otroke in mladino, ki bo potekal na zunan-
jem strelišču kluba (pri Zbirnem centru Šenčur). 

•    Ob 10. uri 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 in 
družabno srečanje. Pri paradi bo sodeloval tudi Pihalni orkester 
Občine Šenčur.

•   Ob 19. uri Pihalni orkester Občine Šenčur vabi na slavnostni kon-
cert ob 15-letnici delovanja v Športni dvorani Šenčur. Kot poseb-
na gostja bo nastopila Nuša Derenda.

 
PONEDELJEK, 24. APRILA

•    Ob 19. uri Košarkarski klub Šenčur organizira košarkarsko tekmo 
med veterani KK Šenčur in veterani iz ostalih vasi občine v Športni 
dvorani Šenčur.

SREDA, 26. APRILA

•   Ob 19.30 Društvo upokojencev Šenčur vabi na prvi samostojni 
koncert Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Šen-
čur, ki bo v Domu krajanov Šenčur. Gosta koncerta sta Moški pevski 
zbor Triglav Duplje in Vokalna skupina Svetlice.

  
VLJUDNO VABLJENI!
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Mateja Rant

Šenčur – Knjižnico, ki je do-
slej domovala v utesnjenih 
prostorih stavbe AMD v 
Šenčurju, so februarja pre-
selili na novo lokacijo. Ne 
samo da so novi prostori ve-
čji in dostopnejši obiskoval-
cem, po prepričanju Brede 
Karun, direktorice Mestne 
knjižnice Kranj, pod okrilje 
katere sodi šenčurska knji-
žnica, so tudi najlepši do-
slej. Od svoje ustanovitve 
namreč knjižnica deluje že 
na tretji lokaciji. Prvo izpo-
sojevalnico knjig so v Šen-
čurju odprli že leta 1903, je 
še spomnila Breda Karun.
Občina je za projekte name-
nila skoraj pet tisoč evrov, 
skoraj 24 tisoč evrov pa so 
vložili v opremo knjižnice, 
je ob odprtju novih prosto-
rov pojasnil župan Ciril 
Kozjek. Najemno pogodbo 
so podpisali za petletno ob-
dobje, a z možnostjo podalj-
šanja, saj kot je spomnil, je 
bila tudi stara lokacija mi-
šljena zgolj kot začasna, a je 
knjižnica tam ostala kar 22 
let. Če so obiskovalcem prej 
lahko omogočili zgolj izpo-
sojo knjig, dogajanje v knji-
žnici pa je bilo omejeno na 

uro pravljic, ki so jo pripra-
vili enkrat mesečno, oblju-
bljajo zdaj bistveno bolj pe-
ster nabor dejavnosti. »Zdaj 
bo mogoče v knjižnici tudi 
brati knjige in revije, se igra-
ti v otroškem kotičku in 
uporabljati računalnik,« je 
razložila Breda Karun in do-
dala, da je v knjižnico včla-
njenih okrog 1600 prebival-

cev Šenčurja oziroma skoraj 
petina vseh občanov.
Boljših pogojev za svoje delo-
vanje pa so se razveselili tudi 
v treh bralnih krožkih, ki že 
17. leto delujejo v občini. 
Vodi jih Nataša Škofic Kranjc, 
srečujejo pa se dvakrat na 
mesec. "Doslej smo se na 
malih stolih ob malih mizah 
pogovarjali o malih in velikih 

temah. Z novo knjižnico smo 
'odrasli', dobili smo velike 
stole in mize. Misli zato ne 
bodo nič večje, nas bo pa za-
gotovo manj bolel hrbet.« V 
bralnih krožkih, je še dodala, 
s pomočjo knjig in pogovorov 
o prebranih knjigah poskuša-
jo dvigniti raven znanja, obe-
nem pa jim to prinaša srečo 
in osebnostno rast.

Veseli novih prostorov
Nova knjižnica, ki so jo februarja odprli v poslovni stavbi na Delavski cesti, se razprostira na površini 
160 kvadratnih metrov. Za ureditev knjižnice je občina namenila skoraj trideset tisoč evrov.

Odprtje novih prostorov knjižnice je s svojim nastopom polepšala otroška dramska 
skupina KUD Valentin Kokalj Visoko. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Matej Hudobivnik, Luže: 
"Krajani si vsekakor zasluži-
mo tako knjižnico; to je treba 
podpirati, čeprav priznam, 

da sam ne zahajam pogosto 
v knjižnico. Všeč mi je, da je 
po novem v istem objektu 
kot varstveno delovni center, 
saj se mi zdi prav, da njiho-
vih varovancev ne odrivamo 
na obrobje. Zdaj se bodo po-
čutili še bolj sprejete."
Slavka Žbogar, Šenčur: 
"Sem redna obiskovalka 
knjižnice v Kranju, ker ima-

jo veliko prireditev. Obisku-
jem računalniški tečaj in te-
čaj digitalne fotografije. 
Rada in veliko berem, zato 
bom seveda zdaj pogosteje 
zahajala tudi v novo knjižni-
co v Šenčurju. Sicer se mi 
zdi, da bi bila boljša lokacija 
v središču kraja, a tudi tu je 
v redu."
Valerij Grašič, Šenčur: 
"Opazil sem, da imajo zdaj 
več knjig, obenem so bolj 
dostopne. Knjižnico obisku-
jemo z otroki, tudi tokrat 
smo izbrali cel kup knjig. 
Želel bi si, da bi bila v sredi-
šču, a tako ali tako naj bi bila 
to zgolj začasna lokacija. 
Lepo se mi zdi, da je knji-
žnica velika, saj ni le kultur-
ni hram, ampak tudi prostor 
srečevanj."

Inge Sajovic, Hotemaže: "V 
primerjavi s prejšnjo knji-
žnico je velika razlika, tu je 
precej več prostora in vse je 
bolj pregledno, imajo tudi 

kotiček za otroke. Prej sem 
hodila v knjižnico v Kranj in 
Preddvor, zdaj bom pogo-
steje obiskovala tudi to. Lo-
kacija se mi zdi zelo v redu, 
saj je v okolici na voljo veli-
ko parkirnega prostora."
Max Vereš, Voklo: "Vidim, 
da imajo precej več gradiva 
in opreme kot v prejšnji 
knjižnici. Sedanja lokacija 

se mi zdi zelo dobra, ker je 
tik ob cesti. Notranjost se mi 
zdi zelo lepa, zdaj bom še 
raje obiskoval knjižnico. 
Zelo je pregledno, tako da 
bom lažje našel knjige, po 
katerih najraje posegam, to 
so kriminalke." 

Še raje v knjižnico
Uporabnikom nove knjižnice je všeč, ker je 
prostornejša in bolje založena s knjigami.

Matej Hudobivnik 

Slavka Žbogar / Foto: Tina Dokl

Valerij Grašič / Foto: Tina Dokl

Inge Sajovic / Foto: Tina Dokl

Max Vereš / Foto: Tina Dokl

V novih prostorih krajevne knjižnice v Šenčurju je nastal 
tudi kotiček za otroke, kjer potekajo pravljična srečanja in 
delavnice. Urica je priporočena otrokom od tretjega leta sta-
rosti, ustvarjali pa bodo pod mentorstvom vzgojiteljice An-
dreje Mali. Dve torkovi srečanji ista že mimo, tretje bo 18. 
aprila ob 17.30, ko bo s pravljico Rumeno čudo na obisku 
Bojan Pretnar. S srečanji nadaljujejo tudi v prihodnjih mese-
cih vsak torek od 17.30 do 18.30. Aprila bo tudi Mestna knji-
žnica Kranj v Knjižnici Šenčur gostila otroke iz Vrtca Šenčur 
in Volkega. Za obisk se je odločilo šest skupin.

Otroški kotiček v krajevni knjižnici
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinski svet v 
Šenčurju je od zadnje izdaje 
glasila Jurij zasedal trikrat: 
decembra, februarja in apri-
la. Najpomembnejša odloči-
tev decembrske seje je bilo 
sprejetje proračuna za leto 
2017. Februarja so svetniki 

med drugim obravnavali po-
ročilo nadzornega odbora, 
ki je dodobra pregledalo in-
vesticijo v gradnjo kanaliza-
cije pa tudi siceršnje poroči-
lo tega organa in program 
za leto 2017. Podprli so tudi 
nekoliko višjo ceno pomoči 
na domu, ki jo za občino iz-
vaja Dom upokojencev 

Kranj. Potreba po tej storitvi 
se je močno povečala, po-
moč na domu potrebuje že 
28 starejših prebivalcev ob-
čine, oskrbujejo jih štiri 
oskrbovalke. Prisluhnili so 
tudi Slavki Zupan, ki s sode-
lavci pripravlja Strategijo ra-
zvoja občine Šenčur 2030+.
Aprila pa so občinski svetni-

ki sprejeli Celostno prome-
tno strategijo občine. Potrdi-
li so zaključni račun občin-
skega proračuna za preteklo 
leto in razpravljali o leto-
šnjih občinskih nagrajen-
cih. Na osrednji slovesnosti 
ob prazniku občine Šenčur 
21. aprila bodo podelili se-
dem občinskih priznanj.

Svetniki o dveh strategijah

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Marca so na ob-
močju podjetja Jurčič Tran-
sport v Šenčurju župani 
občin Šenčur, Kranj in Je-
zersko prevzeli ulične zbi-
ralnike, v katere bodo lahko 
ljudje odlagali e-odpadke in 
odpadne baterije. Župani, 
med njimi tudi Ciril Koz-
jek, so podpisali dogovor z 
družbo ZEOS, nosilko pro-
jekta LIFE Gospodarjenje z 
e-odpadki, ki pod sloganom 
E-cikliraj na eko otokih in 
drugih lokacijah po Slove-
niji v sodelovanju z lokalni-
mi partnerji postavlja ulič-
ne zbiralnike. V Sloveniji 
bo teh petsto, občine z ob-
močja upravne enote Kranj 
so jih prejele 25. Štiri od teh 

so namestili tudi na obmo-
čju občine Šenčur. Dogovor 
z družbo ZEOS so podpisali 
direktor Komunale Kranj 
Marko Kocjančič in župani 
Boštjan Trilar (Kranj), Jurij 
Rebolj (Jezersko) in Ciril 
Kozjek (Šenčur), ki bodo 
svoje občane spodbujali k 
ločenemu zbiranju teh od-
padkov. "Doslej so se tovr-
stni odpadki zbirali v na-
šem zbirnem centru, z ulič-
nimi zbiralniki pa so dobili 
pravo mesto, kamor jih je 
treba odlagati. S tem bo 
naše okolje še bolj ureje-
no," je ob podpisu dejal 
šenčurski župan Ciril Koz-
jek, ki se je enako kot ostali 
župani zavezal, da bo svoje 
občane spodbujal k pravil-
nemu ravnanju z odpadki. 

E-zbiralniki tudi v Šenčurju

Župan občine Šenčur Ciril Kozjek je v zeleni zbiralnik 
simbolično odložil prvi odpadek. / Foto: Primož Pičulin
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Martin Kadivec

Marca letos je postala nova 
predsednica slovenskega 
Pen kluba Ifigenija Simono-
vić. Kaj je Pen klub in kdo je 
Ifigenija Simonović?
Slovenski center Pen je slo-
venska veja mednarodne 
organizacije pisateljev. Ta je 
bila ustanovljena leta 1921 v 
Veliki Britaniji in se je raz-
mahnila po vsem svetu. Slo-
venski center Pen je nastal 
leta 1926. Deluje kot pisa-
teljska stanovska organizaci-
ja, odziva pa se tudi na aktu-
alne družbene probleme. 
Zelo se je uveljavila s kon-
gresom mednarodnega 
Pena leta 1965 na Bledu. Od 
tedaj prireja center vsakolet-
na mednarodna posvetova-
nja, znana kot Blejska sreča-
nja. Med začetniki sloven-
skega Pena so bili slovenski 
slavist in univerzitetni pro-
fesor v Angliji Janko Lavrin, 
umetnostna zgodovinarja 
France Stele in Izidor Can-
kar, pesnik Oton Zupančič 
… Blejska mednarodna sre-
čanja je več let vodila pisate-
ljica Mira Mihelič in je pos-
tala zaradi velikih zaslug 
dosmrtna podpredsednica 
mednarodnega Pena. Ko je 
letos prevzela zelo pomem-
bno vlogo predsednice slo-
venskega centra Pen pesni-
ca Ifigenija Simonović, je 
zatrdila, da bo nadaljevala 
njeno smer.

Pesnica in umetnostna obli-
kovalka Ifigenija Simonović 
se je rodila v Ljubljani leta 
1953. Njena mati izhaja s 
Kokrice, njen oče pa je bil 
Šenčurjan, posvojil pa jo je 
znani slovenski pesnik Franci 
Zagoričnik. Leta 1977 je 
diplomirala iz slavistike in 
primerjalne književnosti na 
Filozofski fakulteti v Ljublja-
ni. Več kot dvajset let je z 
možem Veseljkom Simono-
vićem, novinarjem, prizna-
nim fotografom in pisatel-
jem, živela v Londonu, kjer je 
tudi diplomirala na višji šoli 
za umetno obrt in postala kul-
turna posrednica med Slove-
nijo in Veliko Britanijo.
Slovenski literarni zgodovi-
nar doktor Denis Poniž je Ifi-
genijo Simonović označil kot 
eno najbolj izrazitih pesniš-
kih osebnosti, ki se je pojavila 

v sedemdesetih letih na Slo-
venskem (zbirke Postopna 
razbremenitev, Te pesmi, 
Drevesa so se takrat premika-
la in sem pomešala njihova 
imena). Značilni so verzi, v 
katerih povzema svoj poklic:

življenje teče 
veliko reče
življenje gre 
grob besede sne
kar ostane 
to so rane
kdor jih nosi 
kruha prosi  

(Pesnik)

Ifigenija Simonović piše še 
pesmi in prozo za otroke ter 
radijske igre. Njena poezija je 
prevedena v več jezikov, izšla 
je v različnih izborih in anto-
logijah. Ukvarja se tudi z ese-
jistiko. Izdala je nekaj zbirk 

esejev. Za knjigo esejev Konci 
in kraji je prejela Rožančevo 
nagrado, najvišje priznanje 
za esejistiko na Slovenskem. 
Zbrala in uredila je sedem 
knjig poezije Vitomila Zupa-
na Pesmi iz zapora (2006), v 
osmo pa je ujela še tiste, ki jih 
je napisal po zaporu.
Nekateri smo že vedeli, da je 
bil njen oče Šenčurjan. Veli-
ka večina občanov pa tega ni 
vedela. Ob letošnjem dnevu 
žena pa je na Literarnih 
utrinkih v Hiši čez cesto na 
Miljah sama povedala, da je 
bil njen oče po poklicu kro-
jač ter navdušen šahist iz 
Šenčurja. Dober človek. V 
šenčurski občini žive tudi 
Ifigenijini sorodniki. Če bo 
želela tudi sama vsaj malo 
postati Šenčurjanka, jo 
sprejmimo odprtih rok, 
veselega in toplega srca.

Ifigenija na čelu 
slovenskega Pen kluba

Ifigenija Simonović, gostja v šenčurskem muzeju / Foto: Franci Brezar

Martin Kadivec

V 1. zvezku Štrekljevih Slo-
venskih narodnih pesmi je 
kar nekaj baladno intonira-
nih pesmi z motivom ubo-
gih otrok, ki jim mati na 
porodu ali v rani mladosti 
umre. Oče se še enkrat poro-
či. Otroci dobijo nadomest-
no mater, ki smo ji nekdaj 
pravili krušna mati ali mače-
ha. Iz življenja poznamo pri-
mere, kako izvrstne in ljube-
če so bile take matere. Za 
premnoge otroke sirote pa 
so bile mačehe lahko strah 
in trepet, prava šiba božja. 
Med pesmimi s tako motivi-
ko je posebno lepa pesem 
Sirota Jerica. V 1. zvezku Slo-
venskih narodnih pesmi tak 
naslov nosita dve. Prva je 
bila zapisana v Srednji vasi 
na Gorenjskem, druga nekje 
na Kranjskem. V opombi 
piše, da je prvo pesem zapi-
sal Matija Valjavec. Kar 
samo po sebi pa se nam vsi-
ljuje misel, da je tudi to 
pesem, kot je Zariko in Son-
čico, Matija Valjavec dobil 
od svojega sošolca Janeza 

Valjavca, ki je bil doma iz 
Srednje vasi pri Šenčurju.

Sirota Jerica
(Iz Srednje vasi  
na Gorenjskem)

„Vstani, vstani, Jerica!
Vstani, ženi vole past
tjekaj v reber zeleno!”

„Čakajte, oj mati vi,
da danove odzvoni,
petelinčki odpojo!”

„Vstani, vstani, Jerica!
Vstani, ženi vole past
tjekaj v reber zeleno!”

Jerica ustala je,
past voličke gnala je
tjekaj v reber zeleno.
„Pasite, volički, se,
da grem k svoji materi
tje na britof žegnani,
kjer so grobje velbani.”

„Černa zemlja, odpri se,
černa zemlja, matern' grob!
Da vam potožila bom,
svoje serce odkrila bom!”
Zemlja se odperla je,
černa zemlja, matern' grob.

Jerica tožila je,
tako govorila je:
„Mati, mati, mamica!
Pač imam hudo mačeho:
preden še dani zvoni,
petelinčki odpojó,
me pokliče, me zbudi,
moram gnati vole past
tjekaj v reber zeleno.
Pri vas pa ležala sim,
da j' posjalo solnčice
mi na mehko posteljco.

Mati, mati, mamica!
Pač imam hudo mačeho:
Peče mi s pepela kruh,
z drobnim peskom ga soli;
in kadar mi reže ga,
vreže mi tak tankiga,
da se vidi skoz njega,
zraven vselej krega me.
Vi ste pekli beliga,
rezali debelo ga,
z maslom ste ga mazali,
zraven se mi smejali.

Mati, mati, mamica!
Pač 'mam hudo mačeho:
kadar ona češe me,
tak z grebeni strže me,
da mi teče černa kri.
Ko ste vi česali me,

gladko ste česali me,
milo božali ste me.
Mati, mati, mamica!
Pač 'mam hudo mačeho:
postljo imam tak terdó,
nikdar ne postelje je,
nikdar ne zrahlja mi je,
devje v zglavje trnje mi,
devje v znožje pesek mi.
Vi ste mehko dali mi,
vsak ste dan zrahljali mi.
Mati, mati, mamica,
biti mi ni več doma!”

Mati govorila je:
„Pojdi, Jerica, domú,
zroč' se milemu Bogu!”
„Mati, mati, mamica,
biti mi ni več doma!
Tu pri vas ostala bom,
tu pri vas ležala bom!”

Leže Jer'ca k materi,
še tako mi govori:
„Bolji mati so mertvá,
kakor živa mačeha!”
Komaj to izgovori,
svojo dušico pusti.

Kako je pač to hudó,
oj hudó za vsaciga,
k' nima svoje matere,
k' ima hudo mačeho!

Pod Jurijevim klobukom (2)

Brezplačne prireditve  
Večgeneracijskega centra Gorenjske  
v Šenčurju
		Torek, 18. 4., 9.00–10.30, Dom krajanov Šenčur, sejna soba, 

Lepa beseda, lepo mesto najde – pogovorna skupina za starejše

		Sreda, 19. 4., 10.30–12.00, zbirno mesto v Športnem parku 
Rapa (Visoko), Orientacijski pohod

		Četrtek, 20. 4., 18.00–19.30, Dom krajanov Šenčur, sejna 
soba, Pomladne šege in praznik zelenega Jurija

		Sreda, 10. 5., 18.00–19.30, OŠ Šenčur (stranski vhod), Somat-
ski gibi (prosimo za prijave, ker je število mest omejeno) 

		Četrtek, 11. 5., 9.00–10.30, Dom krajanov Šenčur, sejna soba, 
Umovadba za starejše

		Torek, 16. 5., 9.00–10.30, Dom krajanov Šenčur, sejna soba 
Lepa beseda, lepo mesto najde – pogovorna skupina za starejše

		Torek, 23. 5., 18.00–19.30, Dom krajanov Šenčur, sejna soba, 
Moja nepremičnina – sreča ali breme?

		Sreda, 24. 5., 9.30, Zbor pred Domom krajanov Šenčur, organi-
ziran pohod na Apnišče (v primeru slabega vremena se prestavi 
na sredo, 31. 5; za prevoz do Olševka udeleženci poskrbijo sami)

Informacije: Ljudska univerza Kranj, Medgeneracijski center Kranj, 
Cesta talcev 7, 4000 Kranj, T: 0820 58457, M: 041 724 134,  
E: mck-prijava@luniverza.si, S: www.vgc-gorenjska.si 

Vse aktivnosti so brezplačne. Prosimo za prijave.

Šenčur – Župan Ciril Kozjek v družbi predstavnikov krajev-
nih skupnosti, krajevnih odborov Rdečega križa in društva 
upokojencev nadaljuje z obiski pri občanih, ki so izpolnili 
devetdeset let. Obiskal je že dva, Antona Pušavca v Vogljah 
in Janeza Ovijača v Trbojah. Anton je še vedno zelo priden 
in delaven, ukvarja se z delom na vrtu, svoje pomoči pa 
nikoli ne odreče sorodnikom in prijateljem. Rad gre na spre-
hod v bližnji gozd in na polje, kjer uživa v naravnem okolju, 
ob deževnih dnevih pa mu družbo delata vnuka Tim in Man-
ca. Janeza Ovijača, ki je bil ob okroglem jubileju prav tako 
deležen obiska z občine, pa se bodo občani spomnili tudi 
kot občinskega svetnika v enem od preteklih mandatov.

Župan pri čilih devetdesetletnikih

Župan na obisku pri Antonu Pušavcu...

...in pri Janezu Ovijaču

Naslednja številka glasila Jurij bo izšla v petek, 7. julija. Pro-
simo, da svoje prispevke oddate do 30. junija.

Julija naslednja številka Jurija
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Avto-moto društvo  
Šenčur

 
 

ZAKAJ naj (P)OSTANEM član 
AMZS oz. AMD Šenčur?
•  Ker so storitve članstva AMZS edinstvene in ponujajo več 

kot avtomobilske asistence zavarovalnic.
•  Ker s prihranki več kot povrnem vrednost članarine.
•  Ker AMZS celostno poskrbi za moje vozilo pred in med potjo.
•  Ker mi nudi pomoč na cesti, ne glede, čigavo vozilo vozim 

(eno članstvo za več vozi).
•  Ker mi nudi popuste doma in v tujini.
•  Ker z AMZS članstvom prispevam k izboljšanju prometne 

varnosti.
 
ŠE VEČ RAZLOGOV NA www.amzs.si oziroma na naši spletni 
strani www.amd-sencur.si

Spoštovane članice in člani, občanke in občani!
Naj bo praznik naše občine prežet s ponosom nad doseženim in 
poln upanja za prihodnost.
Prejemnikom priznanj pa iskrene čestitke v imenu AMD Šenčur.

Stranska pot 1, 4208 Šenčur 
Telefon: 04 25 16 420, faks: 04 25 16 421
E-pošta: avtomotosencur@siol.net
Spletna stran: www.amd-sencur.si
Uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure

www.pogrebnik.si

ODDAMO POSLOVNI PROSTOR V NAJEM
Avto moto društvo Šenčur (AMD) odda v najem  

poslovni prostor v 1. nadstropju društvenega doma, 
Stranska pot 1, 4208 Šenčur. Dom AMD je v centru Šenčurja, 

neposredni bližini občinske stavbe, Gorenjske banke, 
Mercatorja in cerkve.

Prostor v skupni velikosti 110 m² uporabne površine oddamo 
v najem v celoti ali razdeljenega na tri (3) ločene prostore z 

uporabnimi površinami 48 m², 25 m², 25 m². Prostori s klimo 
so primerni za mirno obrt, pisarno, trgovino, izobraževanje, 

rekreacijo … Razpolagamo z lastnimi parkirnimi prostori.

Več informacij dobite osebno v pisarni društva,  
tel.: 04 2516420 v času uradnih ur (torek in četrtek od 16.  

do 18. ure) ali na mobilni številki 041 811 869.
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Danica Zavrl Žlebir

Kako kot občinski svetnik in 
podžupan ocenjujete uspeh 
prve polovice mandata v ob-
čini?
"Res je, sem občinski sve-
tnik, župan Ciril Kozjek pa 
me je imenoval tudi za ne-
poklicnega podžupana, ki 
naj pokriva področje druž-
benih dejavnosti. Že na za-
četku sem videl, da ne bo 
težko sodelovati z županom 
in ostalimi deležniki v lokal-
ni skupnosti, saj imamo vsi 
podobne interese. Nisem se 
ustrašil imenovanja na za-
četku in sedaj to potrjujejo 
tudi naše seje, ki so pozitiv-
ne, upošteva se vsak predlog 
katerega koli člana, če je le 
izvedljiv. Ocenjujem, da se 
je v dveh letih tega mandata 
veliko naredilo, ob nekaj ve-
čjih projektih tudi veliko 
majhnih, ki prispevajo k 
temu, da je naše okolje še 
bolj prijazno za občane in da 
se ljudje počutijo domače. 
Sedanji župan je zelo teren-
ski človek, veliko je med lju-
dmi in opaža njihove pro-
bleme, tako se veliko težav 
občanov hitro rešuje, tudi 
takih, za katere se prej mor-
da ni vedelo. To pa dokazuje 
tudi, da se tudi z majhnimi 
finančnimi vložki da veliko 
narediti." 

V občini se ravno sedaj spre-
jemajo strateški dokumenti 
o prihodnjem razvoju, kjer 
ste tudi zelo aktivno vključe-
ni. Kako gledate na pomen 
teh dokumentov?
"Ravno sedaj se o nadalj-
njem razvoju občine snuje 
Razvojna strategija občine 
Šenčur 2030+, ki bo ključni 
dokument za prihodnosti ob-
čine, saj nas usmerja naprej. 
Zdi se mi zelo pomembna, 
saj pripadam generaciji, ki 
bomo v letu 2030 v najaktiv-
nejši dobi. Sam želim biti pri 
tem zelo dejaven, povabim 
pa tudi vse mlade in manj 
mlade, naj se vključijo, saj 
gre za njihovo življenje v pri-
hodnosti, zato naj povedo, 
kaj bi radi v Šenčurju v pri-
hodnjem desetletju. Na de-
lavnicah o pripravi razvojne 
strategije je bilo več srečanj 
za specifične skupine in za 
splošno javnost. Zelo sem bil 
presenečen nad odličnim od-
zivom mladih, saj je bil v 
Šenčurju vedno problem, 
kako aktivirati mlade. Tu pa 
so se v velikem številu vklju-
čili v razpravo in očitno začu-
tili, da je pomembno, da pri 
pripravi tega dokumenta ak-
tivno sodelujejo. Všeč pa mi 
je tudi to, da mladi ne želijo, 

da bi se Šenčur iz vasi preo-
blikoval v mesto, ampak želi-
jo, da ostane podeželje, kjer 
je narava vrednota, kar omo-
goča kakovostno življenje."

Kaj pa celostna prometna 
strategija, ki tudi nastaja v 
tem času? 
"Celostna prometna strate-
gija je naravnana k trajno-
stni mobilnosti, k takim 
oblikam prometa, ki bodo 
varovali tudi naše okolje. 
Promet je v naši občini pre-
cej problematičen, pomisli-
mo le na vpadnico do Kra-
nja, na obremenjeno cesto 
Hotemaže–Milje, na kole-
sarske poti, za katere bi si 
želeli povezavo do Kranja in 
drugih krajev. Občina bo 
najprej urejala povezavo 
proti Voklemu z nadvozom 
prek avtoceste. Pri kolesar-
ski poti med Šenčurjem in 
Kranjem pa pričakujemo, da 
bosta obe občini našli mo-
žnost direktne povezave. Pri 
celostni prometni strategiji 
pa je treba vedeti, da bo po-
leg ukrepov, zapisanih v do-
kumentu, pomemben tudi 
odnos ljudi. Strategija jih 
ozavešča o takšni mobilno-
sti, kjer bodo v večji meri 
pešačili, kolesarili, upora-
bljali javni prevoz, manj pa 
osebni motorni promet. 
Pozdravljam prometno stra-
tegijo, z nekaterimi ukrepi 
se že približujemo nekate-
rim njenim ciljem. V po-
slovni coni so avtobusna po-
stajališča že označena, če-
prav še niso uvedene avto-
busne linije. Odstranjujemo 
"ležeče policaje", a je treba 
veliko energije vložiti v pri-
zadevanja, da bi ljudje vozili 
varno. Na začetku tega man-
data se je ponovno uvedla 

redna linija Šenčur–Ljublja-
na in po lastni izkušnji naj 
povem, da se vozi precejšnje 
število ljudi, zlasti v času, ko 
jih gre večina v službo. Pro-
blem pri tem je, da ljudje 
premalo vedo, da ta mo-
žnost obstaja. Tudi na tem 
področju želimo rešitve, ki 
bi bile čim prijaznejše za ob-
čane."

Kot podžupan imate na skr-
bi predvsem družbene de-
javnosti. Kakšne prednosti 
in pomanjkljivosti pri tem 
vidite v občini? 
"Pomanjkljivost je to, da se 
ljudje premalo udeležujejo 
dogodkov. Teh je ogromno, 
česar tudi sam prej nisem 
vedel. Ko pa postaneš del ak-
tivnega družbenega življe-
nja, pa vidiš, da se v Šenčur-
ju veliko dogaja, tako na kul-
turnem, športnem, humani-
tarnem in drugih področjih. 
Problem je pasivnost pri 
udeležbi na dogodkih in tudi 
to, da zaradi malo obiska 
ugasne marsikatera dobra 
dejavnost. Ne le v Kranju in 
Ljubljani, tudi doma je veli-
ko kakovostnih prireditev. 
Imamo muzej, kjer je vse 
več zanimanja ustvarjalcev 
iz drugih krajev, da bi pri 
nas razstavljali, mi pa želi-
mo dati najprej priložnost 
domačim. Imamo pevske 
zbore, gledališče, pihalni or-
kester, razvejane so prosto-
voljne humanitarne dejav-
nosti ... in to ne le v središču, 
v Šenčurju, tudi v okoliških 
krajih. Manjša jedra so oči-
tno bolj povezana, ker so 
tam dogodki bolje obiskani, 
Šenčur je nemara že malo 
prevelik. Problem pa je tudi 
nezadostno informiranje, 
zato si občina prizadeva za 

izboljšanje na tem področju. 
Prednost je torej velika po-
nudba, ogromno društev, 
razpršeno delovanje, tako da 
ni vse centralizirano, pouda-
riti pa velja tudi dobro sode-
lovanje društev. In ne le teh, 
enako usklajene so tudi usta-
nove in veliko je prilagajanja 
med izobraževalnimi usta-
novami, cerkvijo, občino ... 
Niso zaprti, ampak zelo 
vzorno sodelujejo."

Pogovarjava se ravno pred 
vašim obiskom kmetijskega 
sejma v Komendi, kjer je za-
stopana tudi vaša občina. 
Kako? 
"Noviteta v tem mandatu je 
ponudba občine kmetoval-
cem in podjetnikom, da se 
predstavijo na sejmu v Ko-
mendi. Občina temu name-
nja tudi nekaj proračunske-
ga denarja. To poteka tretje 
leto, občina ponuja na spo-
mladanskem sejmu v Ko-
mendi svojim kmetom in 
obrtnikom prostor, ki ga so-
financira, da predstavijo 
svojo dejavnost, svoje proi-
zvode, svoje poslovanje. Že 
prvo leto je bil odziv nepri-
čakovano velik, kar so opazi-
le tudi ostale občine (Cerklje 
in Preddvor) in se že nasle-
dnje leto pridružile. Tako 
imamo letos na sejmu šotor 
treh občin s 35 razstavljavci 
iz naše občine. Na tem sej-
mu se je že predstavila tudi 
občina Železna Kapla, s ka-
tero zadnja leta aktivno so-
delujemo na področju go-
spodarstva (zanimajo nas 
predvsem njihove izkušnje s 
črpanjem evropskih sred-
stev) ter na kulturnem po-
dročju (dobro sodelujeta 
osnovni šoli)."

Sicer pa ste zaposleni prav v 
kmetijski dejavnosti?
"Zaposlen sem v Kmetijski 
zadrugi Cerklje in v njej je 
veliko tudi članov s šenčur-
skega območja, tako da sem 
med svojimi ljudmi tukaj in 
tam." 

Poleg redne službe in vklju-
čenosti v lokalno politiko pa 
vas poznamo tudi kot zavze-
tega športnega delavca ...
"Moj veliki hobi (in celo več 
kot to) je nogomet, kjer sem 
sodnik v velikem in zadnje 
čase tudi v malem nogome-
tu, kjer sem letos postal tudi 
mednarodni sodnik. Tako je 
bilo 12 let dosedanjega soje-
nja nagrajeno s pridobitvijo 
licence FIHA, kar mi obeta, 
da bom delal tudi izven na-
ših meja. Ker me poznajo 
kot deloholika, mi je to seve-
da izziv, in ne breme."

Občani dejavni  
pri snovanju razvoja 
Aleš Perič Močnik je v sedanjem mandatu občinski svetnik, župan pa mu je zaupal tudi mesto 
nepoklicnega podžupana. Pri tem Aleševa mladost (trideset let) ni bila ovira, pridobil si je zaupanje in 
sedaj aktivno dela in soodloča v lokalni politiki.

Aleš Perič Močnik / Foto: Tina Dokl
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DISKONTNAPRODAJASADJAINZELENJAVE,d.o.o.Šenčur
SLO - 4208 Šen čur, Kranj ska c. 1, tel.: 04/25 11 259

faks: 04/25 15 541, GSM: 041/ 331 881

4208 Šen čur
De lav ska 18

tel.: 251-52-00
pri vat: 250-64-74An ton Mag dič s.p.

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

tel.: 04 251 91 50

faks: 04 251 91 51

gsm: 041 364 880

e-pošta: darinka@darin.si

 vzdrževanjejavnerazsvetljave
 semaforizacijakrižišč

 izdelavasvetlobnihprometnihznakov

Milje44,4212Visoko,
www.vigred-elektro.si

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

Aleksander Gašperlin

Visoko – Pripravili smo 
osrednjo proslavo ob kultur-
nem prazniku z naslovom 
Le ena se tebi je želja spolni-
la ..., ki smo jo letos v celoti 
posvetili življenju našega 
največjega poeta dr. France-
ta Prešerna. Scenarij zanjo 
sta napisala Petra in Frenk 
Kranjec. Skozi vso priredi-
tev smo gledalcem v preple-
tu interpretacij njegovih 
pesmi in povezovalnega 
besedila na nekoliko druga-
čen način predstavili pesni-
kovo življenje od ranega 
odhoda od doma do prezgo-
dnje smrti. 
Po kulturnem prazniku smo 
začeli s pripravami na mate-
rinski dan, ki ga kot vselej z 
najmlajšimi člani društva 
pripravi mentorica Staša 

Pavlič. Letošnji scenarij je 
napisala Vesna Čulig, prire-
ditev pa je poimenovala Tor-
ta za mamo, saj je bila rdeča 
nit prireditve priprava torte 
presenečenja za mamo, 
dogajanje pa je bilo popes-
treno z glasbenimi vložki, 
recitacijami mladih nadobu-
dnih članov našega društva 
in nastopom otrok iz vrtca 
Janček. Prireditev smo prip-
ravili najprej na Visokem, 
kjer smo ob koncu obisko-
valce presenetili tudi s čisto 
pravo torto. Po prijetnem 
spletu okoliščin smo prila-
gojeno in dopolnjeno prire-
ditev ob materinskem dne-
vu v sodelovanju s Kultur-
nim društvom Utrip oz. 
cerkvenim otroškim pev-
skim zborom Vesela srca 
ponovili tudi naslednji dan v 
Šenčurju. 

V vseh teh mesecih pa nis-
mo počivali niti z našo 
komedijo Butelj za večerjo, 
ki je do sedaj naša najbolj 
uspešna gledališka predsta-
va, ki smo jo do sedaj pono-
vili že 23-krat in z njo gosto-
vali po celotni Sloveniji ter s 
tem ponesli ime našega 
društva in občine daleč nao-
koli. Predstava je bila med 
gledalci povsod odlično 
sprejeta, kar se je odrazilo 
tudi na številu ponovitev, saj 
smo najprej pričakovali, da 
v spomladanskem delu zak-
ljučimo s to predstavo in 
začnemo s pripravami nove, 
vendar je interes še vedno 
velik, tako da nas čaka še 
jesenski del gostovanj, v 
vmesnem času pa bomo že 
začeli z vajami za novo 
komedijo. Poleg vsega sku-
paj pa smo enkrat mesečno 

na svojih odrskih deskah v 
okvirju odraslega abonmaja 
gostili tri gledališke predsta-
ve in v okviru sobotnih otro-
ških matinej tri otroške 
predstave, ki so vedno dobro 
obiskane. Z gledališkim 
abonmajem in sobotnimi 
matinejami smo to sezono 
zaključili, nova sezona pa se 
začne z začetkom letošnjega 
oktobra.
Vse občanke in občane vlju-
dno vabimo na tradicional-
no občinsko kresovanje v 
Športni park Rapa na Viso-
kem, ki bo v nedeljo, 30. 
aprila, z začetkom ob 19.30. 
Obiskovalce bo zabaval 
narodno-zabavni ansambel 
Skrivnost. Kresovanje ob 
podpori Občine Šenčur 
organizirajo KS Visoko - 
Milje, KUD Visoko, PGD 
Visoko - Milje in ŠD Visoko.

Predstave dobro 
obiskane
V Kulturno umetniškem društvu Valentin Kokalj Visoko v prvih treh mesecih letos nismo počivali, saj 
smo morali že kmalu po novem letu zelo zavihati rokave.

S prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, ki sta jo vodila Slavica Bučan in Aleksander Gašperlin / Foto: Franci Brezar

Šenčur – Kljub opozorilom in videonadzoru na pokopališču 
v Šenčurju še naprej opažajo, da nekateri vozijo odpadke v 
tamkajšnje zabojnike. Na občini znova opozarjajo, da so ti 
namenjeni izključno odpadkom, ki nastanejo pri vzdrževa
nju grobov in pokopališča. "V prihodnje bomo začeli s sank
cioniranjem kršiteljev," napoveduje Aleš Puhar z občinske 
uprave. Lani so na pokopališču nasuli pesek  na poteh med 
grobovi. Najemnike grobov sedaj opozarjajo, naj pesek z 
grobov odlagajo v zabojnik in ga ne stresajo po poteh.

Začeli bodo s kaznovanjem kršiteljev

Šenčur – Pri športni dvorani v Šenčurju končujejo gradnjo 
nastreška pri glavnem vhodu. Z investicijo v vrednosti 39 
tisoč evrov bodo pridobili dodaten pokrit prostor ob vseh 
prireditvah, za osnovnošolce, ki čakajo na avtobus, pa bo 
omogočen postanek pred vhodom. V maju pa bodo konča
na tudi dela v sistem hlajenja dvorane, tako da bodo odslej 
prireditve v poletnem času bolj prijazne za obiskovalce. Ta 
naložba znaša 36 tisoč evrov.

Pri športni dvorani nastrešek in hladilni sistem

Šenčur – V občini Šenčur potekajo pomladna vzdrževalna 
dela na cestah: urejajo bankine, krpajo ceste po letošnji zimi, 
urejajo tudi prometno signalizacijo, maja pa bo končano tudi 
nasutje makadamskih poti, ki so si jih ogledali skupaj s pred
stavniki krajevnih in vaških skupnosti. Do junija bodo ureje
ne tudi gozdne ceste po programu, ki ga občina izvaja z 
zavodom za gozdove. Urejajo tudi krajši odsek pločnika ob 
gasilski cesti, preplastili bodo odsek ceste Šenčur–Voglje 
(podvoz pri Kurji vasi), hkrati s preplastitvijo ceste Šenčur–
Voklo pa bodo preplastili tudi podvoz pod avtocesto.

Vzdrževalna dela na cestah

Šenčur – Gostišče Pod kostanji predstavlja tudi prostor za 
najrazličnejše razstave in tako bogati kulturno ponudbo kra
ja. Tokrat se s svojimi deli predstavlja avtor Janez Gorec, 
čigar razstavljena dela zajemajo vse od arhitekturnih in kra
jinskih motivov do portretov in tihožitij. Že pri svojem 
diplomskem delu je za izhodišče izbral motiv slovenskega 
kozolca, kar je izkazalo njegovo zanimanje za ljudsko arhi
tekturo. Kasneje se je podobno lotil tudi motiva slovenske 
kmečke hiše. Tudi tokratna razstava predstavlja pravo podu
hovljeno srečanje z domačijsko arhitekturo, tipičnimi kmeč
kimi hišami iz pestre raznolikosti slovenskih pokrajin. Kot je 
zapisala Nina Šuštaršič Remic, je ozaveščanje o kakovosti 
tradicionalnih slovenskih hiš pomembno za vse generacije. 

Od arhitekture do tihožitij

Avtorju Janezu Gorcu uspe na oseben način popularizirati 
domačo kulturno dediščino. / Foto: S. L.
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V občini Šenčur upravljamo 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 ter drugih 
snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z 
drugimi snovmi lahko predstavljajo nevar
nost za zdravje ljudi.
Zaradi možnih akutnih posledic je obvlado
vanje mikroorganizmov v pitni vodi na prvem 
mestu po pomenu za zdravje. Zaradi tega se 
v pitni vodi prednostno spremljajo mikrobio
loški parametri. Mikrobiološki parametri nam 
pokažejo onesnaženost pitne vode z mikro
organizmi, ki jih rutinsko preiskujemo v pitni 
vodi in lahko ogrožajo zdravje ljudi. Zdrav
stveno ustreznost pitne vode ocenjujemo gle
de na vrsto in vrednost preseženega parame
tra ter v povezavi z ostalimi parametri. 
Pri določanju ustreznosti pitne vode smo 
upoštevali parametre in mejne vrednosti pa
rametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v nadalje
vanju pravilnik.

Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvze
mom vzorcev vode na različnih mestih v 
omrežju. Odvzeti vzorci se nato transportirajo 
v laboratorij, kjer se opravijo preskušanja na 
izbrane parametre.

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo 
približno 61.077 prebivalcev. V vodovodni 
sistem smo distribuirali 5.960.724 m3 pitne 
vode, od tega 761.152 m3 v občino Šenčur. 
S pitno vodo iz omenjenega vodovodnega 
sistema se oskrbujejo naselja v naslednjih 
občinah: Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur. V 
Občini Šenčur se oskrbuje 8.413 prebivalcev 
v naseljih: Hotemaže, Luže, Milje, Olševek, 
Prebačevo, Srednja vas pri Šenčurju, Šenčur, 
Trboje, Visoko, Voglje, Voklo in Žerjavka.

Naselja v občini Šenčur se oskrbujejo s pitno 
vodo iz naslednjih vodnih virov: viri Čemšenik 
(zajetja in vrtine), vrtina Gorenja Sava, viri Ba
šelj (zajetja in vrtine), zajetje Nova vas, vrtina 
Olševek in iz virov pod Krvavcem (vrtine in 
zajetja). Vrtina Šenčur služi kot rezervni vodni 
vir. Vrtini Gorenja Sava in Šenčur se napajata 
iz aluvialnega (peščeno prodnega) vodono
snika, vrtina Olševek pa se napaja iz razpo
klinskega vodonosnika, medtem ko se zajetja 
napajajo iz kraško kavernoznih vodonosnikov. 

Pitna voda iz virov Čemšenik se dezinficira z 
natrijevim hipokloritom v sledovih, viri pod 
Krvavcem se dezinficirajo s plinskim klorom. 
Pitna voda iz virov Bašelj se stalno filtrira po 
postopku ultrafiltracije, občasno pa se lahko 
tudi dezinficira z natrijevim hipokloritom. Pi
tna voda iz zajetja Nova vas se stalno dezin
ficira s presvetljevanjem z UVsvetlobo, med
tem ko se pitna voda iz vrtin (Gorenja Sava, 
Olševek in Šenčur) ne dezinficira ali kako dru
gače obdeluje.

V občini Šenčur je bilo za mikrobiološka 
preskušanja odvzetih triinpetdeset vzorcev 
pitne vode. Za fizikalnokemijska presku
šanja je bilo odvzetih deset vzorcev pitne 
vode. Mikrobiološka preskušanja so poka
zala, da je bil en odvzet vzorec neustrezen, 
zaradi prisotnosti koliformnih bakterij (to so 
indikatorske bakterije in so pokazatelj spre
memb, ki nimajo neposredne nevarnosti za 
zdravje). Opravljeno je bilo ponovno vzorče
nje, ki je pokazalo ustreznost pitne vode. Vsi 
ostali vzorci so bili glede na obseg opravlje
nih preskušanj ustrezni. Fizikalnokemijska 
preskušanja so pokazala, da so bili glede 
na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti 
vzorci ustrezni.

Laboratorijska preskušanja, opravljena v 
letu 2016, so pokazala, da je pitna voda iz vo-
dovodnega sistema Kranj v občini Šenčur, ki 
je v upravljanju Komunale Kranj, zdravstve-
no ustrezna in ni ogrožala zdravja ljudi.
Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode 
iz rednih in rezervnih vodnih virov kot tudi iz 
omrežja vodovodnega sistema bomo zagota-
vljali tudi v prihodnje in se trudili, da boste 
uporabniki še naprej uporabljali ustrezno 
pitno vodo. Vodni viri niso neomejeni, zato 
z njimi ravnajmo skrbno, celovito in trajno-
stno. Le tako bomo lahko tudi v prihodnje pili 
zdravo in svežo vodo – vodo iz pipe.

Kakovost pitne vode se poleg notranjega nad
zora spremlja tudi v okviru državnega moni
toringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje, 
nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano.

Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga ve
dno bolj primanjkuje. Na planetu je manj kot 
1 odstotek vode, ki se lahko uporablja kot pi
tna voda. Več kot milijarda ljudi po vsem sve
tu nima dostopa do zdrave pitne vode. Vode 
po Evropi je na splošno še dovolj, čeprav jo 
v nekaterih območjih primanjkuje. Enako 
velja tudi za Slovenijo. Vsi vodovodni sistemi 
v upravljanju Komunale Kranj se oskrbujejo 
s pitno vodo, ki prihaja iz podtalnice (vodo
nosnik),  ki zadržujejo deževnico, ki pronica 
skozi zemljo. Kakovost pitne vode iz zgoraj 
omenjenih vodovodnih sistemov je zelo do
bra, zato jo lahko varno pijete iz pipe.

Soodgovorni za ohranjanje  
kakovosti vode

Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hi
šnega vodovodnega omrežja, ki vključuje ce

vovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med 
priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo 
in mestom uporabe pitne vode. Upoštevajmo 
naslednja priporočila:
  Redno čistimo mrežice na pipah (približno 

enkrat na 14 dni). Čiščenje pomeni spiranje 
z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega 
kamna.

  Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stano
vanju oziroma hiši. Vsako jutro na pipi, pred 
prvo uporabo tega dne, stočimo nekaj vode 
(voda naj teče dve minuti oziroma do ustali
tve temperature vode). Enako naredimo, ko 
pridemo iz službe, predvsem pa, ko se vrne
mo po daljši odsotnosti.

  Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, iz
vajajmo tedensko izpiranje do stabilizacije 
temperature vode.

  Evidentirajmo slepe rokave in jih odstrani
mo. Do takrat je treba enkrat na teden spirati 
vodo iz slepih rokavov.

Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda 
soodgovorni tudi uporabniki sami. Zmanjša
nje onesnaženosti vode je pomembno ne le 
zato, ker želimo vodo uporabljati, ampak tudi 
zato, da zaščitimo rastline in živali v rekah, 
jezerih in morjih. Vsak od nas lahko sodelu
je pri zmanjšanju onesnaženja. Ne zlivajte 
v odtok kemikalij – barv, lakov, insekticidov 
ali zdravil. Izogibajte se zlivanju olja v odtok 
– nobenega olja za cvrtje ali solate in zlasti 
nobenega motornega olja! Vsi ti izdelki lahko 
poškodujejo delovanje sistema za čiščenje 
odplak, s tem ko uničijo favno in zamašijo 
cevi. Vse te nevarne odpadke oddajte v zbirni 
center.

Obveščanje v času motene 
oskrbe s pitno vodo

Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na 
javnem vodovodnem omrežju in objektih 
(kot so redno in izredno vzdrževanje, obno
ve, prevezave na omrežju) oskrba s pitno 
vodo motena. V primeru večjih okvar o mo
teni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja vode 
obvestimo Center za obveščanje, občino in 
radijske postaje. Obvestilo objavimo tudi 
na spletni strani www.komunalakranj.si. 
Dodatno imamo vzpostavljeno tudi osebno 
obveščanje po SMS in/ali sporočilih po ele
ktronski pošti. Če na osebno obveščanje še 
niste prijavljeni, to lahko storite po elektron
ski pošti na naslov info@komunalakranj.si, 
preko obrazca na spletni strani www.komu
nalakranj.si ali osebno na sedežu našega 
podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov 
Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 
1, 4000 Kranj.

Poseben poziv k obvezni prijavi velja za 
predstavnike javnih ustanov (šole, vrtce, 
zdravstvene ustanove, gostinske lokale …).

O načinih obveščanja v posameznih primerih 
glede na zahteve pravilnika o pitni vodi vas 
podrobneje seznanimo v začetku vsakega no
vega koledarskega leta, z obvestilom na hrb
tni strani položnic.

Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano 
ljudi v občini Šenčur za leto 2016

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VODA_Logo.pdf   1   16.10.2014   11:42:01

Šenčur – Miro Peternel iz KS Šenčur Srednja vas obvešča, 
da se spomladi pred dom krajanov vrača mini tržnica. Letos 
bo vsako prvo soboto v mesecu, prva bo 6. maja, ko bodo 
že ob 8. uri zjutraj na parkirišču pred domom postavili stoj-
nice. Izjemoma bo v maju tržnica tudi drugo soboto, ko 
bodo praznovali skupaj s folklornim društvom tristoto oble-
tnico smrti Marije Terezije.

Maja znova tržnica

Samo Lesjak

Šenčur – V Muzeju občine 
Šenčur je januarja z razstavo 
V objemu gora gostoval slikar 
Alojz Štirn iz Britofa. Obisko-
valcem je odprl pogled na 
vsokogorski svet: na Triglav, 
Cmir, Kočno, Krn, Rjavino, 
Skuto, Škrlatico, na viharni-
ke, gorske koče in druge mo-
tive iz gorske narave. Tudi 
Neva Pavlin, ki je v muzeju 
razstavljala marca, upodablja 
naravo. Svojo ljubezen do sli-
kanja udejanja predvsem za-
dnja leta po upokojitvi. Nav-
dih za svoja slikarska dela 
črpa predvsem iz narave 
okrog nas. Čudoviti motivi 
narave, od posameznega cve-
ta pa do pestrih in raznolikih 
panoram ter množice barv-
nih odtenkov – vse to se odra-
ža na njenih platnih, ki z 
energijo napolnijo opazovalca 
njenih del. Kulturni program 
odprtja razstave, ki je privabi-
lo številne obiskovalce, je po-
vezoval Sašo Gašperlin. 

V muzeju je z razstavo svo-
jih del gostovala tudi Ifige-
nija Simonović, pesnica, pi-
sateljica in oblikovalka upo-
rabnih predmetov, ki je več 
let ustvarjala tudi v Londo-
nu. Pogovor ob odprtju je 
povezovala Manca Košir, 
branje pesmi, ki jih je zelo 
čutno interpretirala avtorica 
sama, sta popestrila dva izje-
mna glasbenika – pevka 
Manca Izmajlova in njen 
mož, violinist, skladatelj in 
dirigent Benjamin Izmajlov 
s pesmimi z njunega nove-
ga albuma Pesmi mojih kra-
jev. Gostom in obiskoval-
cem, ki so do zadnjega ko-
tička napolnili prostore šen-
čurskega muzeja, se je v 
imenu občine zahvalil podž-
upan Aleš Perič Močnik, av-
torica razstave pa za podpo-
ro svoje ustvarjalnosti tudi 
na odprtju prisotni igralki 
Ivanki Mežan, ustvarjalce-
ma Barbi Štembergar in 
Niku Zupanu iz zavoda V-
-oglje.

Dogodki v muzeju 

Ustvarjalka Neva Pavlin navdih za svoja dela črpa 
predvsem iz narave. / Foto: arhiv dogodka (Franci Brezar)

Šenčur – Na prireditvi Šenčur folkloro na ogled postavi so 
se nastopajoči predstavili s plesnim, pevskim in inštrumen-
talnim folklornim izročilom. Nastopili so: Folklorno društva 
Šenčur, Trio z Joži, Trbojske ljudske pevke ter Otroška fol-
klorna skupina PŠ Olševek Knofki. Folklorno društvo Šenčur 
je bilo ustanovljeno pred osmimi leti in šteje skoraj trideset 
članov. Ohranjajo običaje, pesmi, plese, glasbo in oblačilno 
kulturo preteklih časov. Otroška folklorna skupina PŠ Olše-
vek Knofki deluje v okviru interesne dejavnosti na podru-
žnični šoli Olševek. Vodita jo mentorici Alenka Kern in Janja 
Jagodic. Spremlja jih mladi harmonikar Domen Osterman. 
Druži jih veselje do plesa in petja, radi pa prikažejo igre 
naših prednikov. Želijo osvežiti spomine na stare čase, na 
skoraj pozabljene običaje in veselo otroštvo. Trbojske ljud-
ske pevke prepevajo že več kot deset let. V posebno zado-
voljstvo jim je, ko zapojejo podoknico ljudem, ki praznujejo 
visok življenjski jubilej. Prepevajo pesmi, ki so se jih naučile 
od naših mam, tet, starih mam. Ne uporabljajo notnega 
gradiva, usmerja pa jih umetniška vodja skupine Nevenka 
Vidmar. Na prireditvah jih že mnogo let spremlja njihov go-
dec Jože. Nastopajoči so navdušili zbrano občinstvo in po-
želi zaslužen aplavz.

Šenčur folkoro na ogled postavi

Pester folklorni večer v dvorani Doma krajanov v Šenčurju 
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Na spletni strani Občine Šenčur je objavljen Javni razpis za 
dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, goz-
darstva in podeželja v Občini Šenčur v letu 2017. Razpisna 
dokumentacija je vlagateljem na voljo v tajništvu občine ali 
na spletni strani: www.sencur.si. Rok za oddajo vlog: 21. 4. 
2017. Vse dodatne informacije vsak delovni dan od 9. do 12. 
ure po tel. št. 2519 100 (Damjana Kastelic). 

Razpis za kmetijstvo
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Barba Štembergar 
Zupan

Šenčur – Leto 2016 je bilo za 
Zavod V-oglje zelo delavno 
in tudi uspešno. Predstavili 
smo slovensko sodobno 
keramiko v Muzeju občine 
Šenčur z deli 30 avtorjev, 
izvedli smo že 11. Mednaro-
dni simpozij umetniške 
keramike V-oglje in predsta-
vili sodobno slovensko kera-
miko na najpomembnejšem 
in največjem dogodku za 
keramike na svetu, na 47. 
Kongresu in generalni skup-
ščini International Academy 
of Ceramics, v razstavišču 
Saut Pau Recinte Modernis-
ta v Barceloni v Španiji. Raz-

stava je obsegala dela osem-
indvajsetih avtorjev in je tra-
jala skoraj mesec in pol, 
ogledalo si jo je preko 18.000 
ljudi. Ta čas smo izkoristili 
za promocijo Slovenije in 
Šenčurja, saj smo prikazova-
li kratek film in razdelili več 
kot 300 kg tiskanega promo-
cijskega gradiva. Še vedno 
ob vsakem simpoziju dopol-
njujemo stalno zbirko umet-
niške keramike v Muzeju 
občine Šenčur.
Trenutno v Zavodu V-oglje 
izvajamo študijski krožek, 
kjer zbiramo izraze, ki se 
uporabljajo v keramiki in 
lončarstvu, in poskušamo za 
tujke in popačene izraze poi-
skati primerne slovenske 

izraze. Zavzemamo se za 
ponovni študijski krožek 
Krompir iz Šenčurja, Krom-
pirjeve jedi, kjer bi dopolnili 
izdajo knjigice iz leta 2008. 
Pri tem krožku se nam še 
lahko pridružite. Hkrati pa 
se že pripravljamo na 12. 
Mednarodni simpozij umet-
niške keramike V-oglje, ki 
bo od 1. do 14. julija. Letošnji 
udeleženci simpozija bodo: 
Robert Lawarre, Cat Traen, 
Steve Hilton (vsi ZDA), Sha-
mai Sam Gibsh (Izrael), 
Heide Nonnenmacher 
(Nemčija), Kirsi Kivivirta 
(Finska) ter Barba in Niko 
Štembergar Zupan. Kot vsa-
ko leto bomo za nekaj dni 
gostili tudi nekaj slovenskih 

umetnikov. Ljubitelji umet-
nosti ste vabljeni, da nas obi-
ščete v času simpozija, si 
ogledate nastajanje umetni-
ških del in se družite z nami. 
Otroke, ki se želijo preizku-
siti v oblikovanju gline, vabi-
mo na dvourno brezplačno 
delavnico v času poletnih 
počitnic, ki bo v prostorih 
lončarskega ateljeja v Vog-
ljah 28. julija ob 17. uri. Šte-
vilo mest je omejeno, zato se 
lahko prijavite po el. pošti na 
naslov v-oglje@t-2.si ali po 
telefonu na 040 295 371. 
Vsem občanom čestitamo 
ob občinskem prazniku in 
želimo, da bi z radostjo in 
skupaj skrbeli za razvoj naše 
lepe občine.

Uspešno leto za Zavod V-oglje 

Dragica Markun

Milje – Hiša čez cesto Pr' 
Franč' na Miljah je postala 
prepoznavna v bližnji in šir-
ši okolici. Povečala se je 
muzejska zbirka, veliko 
zanimanje je tudi za tradici-
onalno razstavo jaslic. V hiši 
je še vedno zelo priljubljeno 
ljudsko petje: januarja smo 
gostili Vesele fante izpod 
kamniških gora, februarja 
Preddvorske ljudske pevke 
Josipine Turnograjske in 
citrarsko skupino Notice iz 
društva za tretje življenjsko 
obdobje Domžale. Ob lite-
rarnih utrinkih smo imeli v 
gosteh Dušico Kunaver z 
ljudskimi pripovedkami in 
pesmimi, z obiskom nas je 
počastila tudi Ifigenija 
Simonović, pisateljica, pes-
nica, prevajalka, slikarka, 
keramičarka. Ob kulturnem 
prazniku sta se na srečanju 
pod Avsenikovo marelo v 
Begunjah na Gorenjskem s 
Prešernovo Železno cesto 
predstavila Dragica in Blaž 
Markun, ob dnevu žena pa 
ljudski pevci Hiše čez cesto. 
Pevci so nastopali tudi ob 
odprju slikarske razstave 
Dragice Markun v zavodu 
starejših občanov v Srednji 
vasi pri Bohinju.

Od aprila do julija vas vabi-
mo na naslednje prireditve: 
v ponedeljek, 17. aprila, od 
17. ure dalje na velikonočne 
igre za otroke in odrasle; v 
četrtek, 20. aprila, ob 19.30 
so literarni utrinki (pred-
stavitev igralca Aljaža Jova-
noviča, leta 2006 nagrajen-
ca sklada Staneta Severja za 
študentsko igro; leta 2007 
dobitnika Borštnikove 
nagrade za mladega igral-
ca; 2012 priznanja ZDUS; 
2015 nagrade sklada Stane-
ta Severja; trenutno ga gle-
damo v nadaljevanki Usod-
no vino); v soboto, 13. maja 
– celodnevno slikarsko sre-
čanje (udeleženci Društvo 
likovnikov Cerklje in slikar-
sko društvo za tretje živ-
ljenjsko obdobje iz Domžal 
ter posamezniki iz občine 
Šenčur); v četrtek, 18. maja, 
ob 19.30 literarni utrinki, 
predstavitev pesniške zbir-
ke prof. Martina Kadivca in 
opremljevalke njegove 
knjige z ilustracijami 
Marinke Štern; v petek, 2. 
junija, ob 19.30 ljudsko 
petje pod kozolcem; v 
torek, 20. junija, ob 19. uri 
odprtje razstave udeležen-
cev slikarskega srečanja. 
Na vse prireditve ste prisrč-
no vabljeni!

Živahno v Hiši  
čez cesto

Šenčur – Pihalni orkester 
občine Šenčur je bil ustano-
vljen leta 2002 na pobudo 
takratnega župana Franca 
Kerna in je postal nepogreš-
ljivi del protokola različnih 
dogodkov v občini. Vsako 
leto organizira že tradicio-
nalni božično-novoletni 
koncert (26. decembra) in 
prvomajsko budnico, udele-
žuje se občinskih proslav, 
pustne povorke in podobno, 
sodeluje pa tudi na priredit-
vah po Sloveniji (Pivo in cve-
tje v Laškem, srečanja godb 
v Borštu nad Koprom, Gor-
jah, Lukovici, Škofji Loki) in 
tudi širše (gostovanja v 
Nemčiji, Italiji, na Hrvaš-
kem). Trikrat je orkester 
gostil tudi kolege iz tujine, 
in sicer enkrat godbenike iz 
Steina v Nemčiji, dvakrat pa 
orkester iz Aucklanda z 
Nove Zelandije. Vsako leto 
godbeniki nanizajo okoli 30 
različnih nastopov.
Jeseni leta 2009 se je pihal-
ni orkester preselil v lastne 
prostore v zgornje nadstro-
pje vrtca. Godbeniki se dva-
krat tedensko srečujejo na 
vajah, ki jih od jeseni leta 
2015 vodi dirigent Simon 
Tavčar. Že leta 2005 so se 
člani orkestra začeli izpopol-
njevati tudi v korakanju. 
Pihalni orkester vedno spre-
jema nove člane, tiste, ki že 
imajo nekaj glasbenega 

predznanja, in tudi take, se 
želijo naučiti igranja na 
orkestrski inštrument. V 
šolskem letu 2016/17 se je 
tako odprla Godbena glasbe-
na šola Šenčur, ki poučuje 
inštrumente iz sestava 
pihalnega orkestra (pihala, 
trobila, tolkala). Šola vpisuje 
učence vseh starosti ne gle-
de na glasbeno predznanje. 
Ko učenec pridobi toliko 
znanja, da lahko sledi pro-
gramu orkestra, se mu lah-
ko priključi. Vsi, ki vas god-
beništvo zanima, lahko 
orkester kontaktirate na 
info@orkester-sencur.si ali 
051 805 208.
Pihalni orkester občine Šen-
čur deluje kot kulturno 
društvo amaterskih glasbe-
nikov in je popolnoma pro-
stovoljno. Nekateri člani 
vztrajajo prav od samega 
začetka, med njimi tudi 
aktualni predsednik Andrej 
Zupan, ki se še danes rad 
spomni prvega sestanka 
ustanoviteljev orkestra 1. 
junija 2002. Leta so hitro 
minila in v tem članku vas 
želijo godbeniki povabiti 
tudi na slavnostni koncert 
ob 15-letnici delovanja, ki bo 
v nedeljo, 23. aprila, ob 19. 
uri v Športni dvorani Šen-
čur. Koncert bo vodil Miha 
Brajnik, kot posebna gostja 
bo nastopila Nuša Derenda. 
Vabljeni!

Petnajst let 
pihalnega orkestra

Olševek – Januarja sta Matjaž in Betka Logar v prenovljeni 
dvorani gasilskega doma na Olševku za sovaščane pripravila 
predstavitev njunega popotovanja po Argentini in Čilu. Tam 
sta se mudila lani oktobra. Uživali smo ob čudovitih posnet-
kih naravnih lepot in zanimivostih Patagonije. Obiskala sta 
tudi glavni mesti obeh držav, Buenos Aires in Santiago de 
Chile. V Buenos Airesu sta se pridružila argentinskim Slo-
vencem na praznovanju ob 60-letnici slovenskega doma.

Potopisno predavanje na Olševku

Ema Balkovec

V četrtek, 23. marca 2017, 
smo se učenci devetega raz-
reda OŠ Šenčur v okviru pro-
jekta Erasmus+ skupaj z 
mentorico Ksenijo Čebašek 
odpravili v Preddvor, v dom 
za starejše občane. Tam so 
nas toplo sprejeli. Naš 
namen je bil vsakemu stano-
valcu pričarati nasmeh na 
usta. Hoteli smo razveseliti 
vse. Vse tiste, ki obožujejo 
petje, ples in igranje, tiste, ki 
uživajo ob poslušanju zvoka 
violine, kitare in harmonike, 
tiste, ki zaidejo v svoj svet ob 
branju pesmi, in seveda vse 
tiste, ki se radi sladkajo. Tudi 
letos smo učenci sami spekli 
piškote, jih lepo aranžirali in 
vsak paketek opremili z lepi-
mi mislimi. 
Program smo začeli z nepo-
grešljivo harmoniko in vese-
lo Golico. V uvodu smo se 
glede na bližajoči praznik 
spomnili vseh mater in oče-
tov z recitacijama Super 
mama in Tata. Ker so nam 
dedki in babice kot pravi pri-
jatelji, smo tudi njim posve-
tili pesem. Izvedli smo kar 
nekaj glasbenih točk. Učen-

ke so pele ob spremljavi 
kitare ali harmonike. Da bi 
se jim še bolj približali, je 
bila ena izmed teh pesmi 
tudi Tri planike. Letošnji 
sladkorček pa je bil sodobno 
odigran Prešernov Povodni 
mož, po predlogi, ki jo je 
napisal Andrej Rozman 
Roza. Igra je bila odigrana 
sproščeno, poskočno, ob 
spremljavi kitare in s polno 

smeha. Poslušalci so bili 
navdušeni nad spretnim 
igranjem violine ene od 
učenk. Ob koncu je sledila 
še recitacija o angelih varu-
hih, ki nas spremljajo in 
varujejo skozi celo življenje. 
Slovo pa ni šlo brez zvoka 
poskočnic izpod prstov naše 
harmonikarice. Predno smo 
se poslovili, pa so nas tudi 
stanovalci doma nagradili 

ne samo z aplavzom, ampak 
so nas presenetili z ročno 
izdelanimi metuljčki, ki so 
jih pripravili za nas. 
V ta nastop smo vložili kar 
nekaj truda, saj smo v šoli 
pridno vadili. Na koncu pa 
je tudi nas čakala manjša 
pogostitev s sladkimi dobro-
tami. Upamo, da so naši gle-
dalci uživali, tako kot smo 
tudi mi med njimi.

Za srečo ni treba veliko

Učenci so razveselili starejše v preddvorskem domu.

Šenčur – Osnovno šolo Šenčur je v marcu obiskalo devet 
pripadnikov ameriške vojske, ki so sodelovali v skupnem 
usposabljanju s Slovensko vojsko. Kot so pojasnili, imajo po 
tovrstnih mednarodnih vojaških vajah navado, da navežejo 
stik tudi z lokalnim prebivalstvom. V šenčurski šoli so jih 
prijazno sprejeli učenci osmih in devetih razredov, ki so jim 
razkazali šolo, jim predstavili slovenski šolski sistem in jih 
popeljali tudi po svojem kraju. Po besedah učiteljice angle-
škega jezika Barbare Stegnar je bila to za učence izvrstna 
priložnost, da so utrdili komunikacijo v angleškem jeziku. 
Vojaki so učence navdušili s svojo odprtostjo, učenci pa so 
vojake presenetili z dobrim znanjem angleščine.

Učenci ameriškim vojakom predstavili šolo
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Šenčur – Ob občinskem prazniku bo tudi letos več športnih 
prireditev, napoveduje jih večina športnih društev v občini. 
Tudi tradicionalna kolesarska dirka ne bo manjkala. Športno 
društvo BAM.Bi organizira v nedeljo, 23. aprila, tradicional-
no kolesarsko prireditev 14. Krompirjev pokal BAM.Bi. Dirka 
bo potekala na relaciji Voklo–Šenčur–Voglje–Voklo. Na teh 
odsekih prireditelji v času tekme napovedujejo tudi cestne 
zapore. 

Kolesarji bodo počastili občinski praznik
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»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

Gradbenamehanizacija
VilkoKonc,s.p.

Visoko5,4212Visoko
Telefon:(04)253-10-54

GSM:041652-654

Hotemaže – Kulturno društvo Hotimir iz Hotemaž je letos 
na predvečer gregorjevega spet poskrbelo, da so lično izde
lane in osvetljene barčice iz naravnih materialov zaplule po 
reki Kokri. Pri tem so sodelovali učenci iz podružnične šole 
Olševek in otroci iz vrtca na Visokem, gasilci pa so skrbeli 
za varnost. Po Kokri so spustili 84 "gregorčkov". Proslavili 
so s kresom, Hotimir in Nežica pa sta, oblečena v zgodovin
ske kostume, predstavila ta stari običaj. Bil je že enajsti po 
vrsti, je povedal predsednik KUD Hotimir Andrej Aljančič, 
ob njem pa se je zbralo okoli dvesto obiskovalcev iz domače 
in sosednjih občin.

Po Kokri spustili "gregorčke"

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Dne 25. marca slavi-
mo materinski dan. Učenci 
šenčurske osnovne šole so v 
čast prazniku v dvorani doma 
krajanov priredili proslavo in 

se svojim mamicam, ma-
mam, babicam zahvalili za 
njihovo ljubezen in skrb. Vsa-
ka je v dar dobila trobentico. 
Prireditve ob materinskem 
dnevu so pripravili tudi v dru-
gih krajih občine Šenčur. 

Materam za praznik

Vsaka je na koncu dobila trobentico. / Foto: Franci Brezar

Šenčur – Spomladi se društva zberejo na občnih zborih. 
Zborovala so tudi šenčurska in ob tej priložnosti pregleda
la preteklo delo ter sprejela programe za naprej. Zborovali 
so upokojenci, AMD, turistično društvo, vsa gasilska druš
tva, visoško športno društvo, folklorniki ... V Folklornem 
društvu Šenčur so na letni skupščini izbrali tudi nov uprav
ni odbor. Predsednica je namesto dosedanje Marjance Re
bernik postala Irena Kajzer, podpredsednik je Slavko Doli
nar, tajnica Špela Zupan, blagajničarka Tatjana Ahačič in 
članica Slavka Sušnik. Kot pravi nova predsednica Irena 
Kajzer, je njihova letošnja najpomembnejša naloga pripra
va prireditve ob 300. obletnici rojstva cesarice Marije Tere
zije, čez dve leti pa praznovanje desetletnice delovanja 
društva.

Občni zbori šenčurskih društev

Tanja Bogataj 

Šenčur – Enajstletna Simo-
na Rozman, deklica z 
Downovim sindromom, ki 
obiskuje osnovno šolo s pri-
lagojenim programom v 
Kranju, živi v Šenčurju in se 
letošnje šolsko leto že tretje 
leto vključuje v redni pouk 
5. e razreda OŠ Šenčur. 
Sprejeli smo jo k uram 
družbe, likovnega pouka in 
podaljšanega bivanja enkrat 
tedensko. Simona zelo rada 
riše in barva. Odlično se je 
vključila v delo, se spoprija-
teljila z novimi učenci in 
prihaja k nam tudi na dneve 
dejavnosti (športni, kulturni 
dan). Skupaj praznujemo 
rojstne dneve, kjer plešemo 

in se sladkamo. Januarja 
nas je prišla obiskat tudi v 
šolo v naravi na Stari vrh, 
kjer je bila skupaj z nami na 
zaključni predstavitvi. Načr-
tujemo, da bo prišla tudi na 
športni dan na pohod treh 
generacij, ki bo 21. aprila.
S takšnim povezovanjem 
učenci razvijajo strpnost in 
empatijo do drugačnih ljudi. 
Simoni pa je omogočeno, da 
spozna, kako poteka delo v 
redni osnovni šoli in se sku-
ša čim bolj vključiti v šolski 
okoliš in delo. kljub svoji 
drugačnosti je zaradi svoje 
družabnosti izjemno prije-
tna deklica, zato verjame-
mo, da bomo tudi v prihod-
nje z njo doživeli veliko le-
pega.

Sprejemajo drugačnost

Učenci s strpnostjo in empatijo do drugačnih

V petek, 24. marca, so nas na PŠ Olševek obiskali vojaki. 
Dovolili so nam, da se peljemo z VALUKOM. Notri je bilo 
veliko prostora. Sedela sem poleg vojaka, zraven pa so bile 
še Maruša, Ana, Nika, Iva in kuharica. Niki so na glavo dali 
čelado z mikrofonom. Uporabljajo jo za komunikacijo med 
seboj. Med vožnjo nam je vojak odprl lopute, da smo lahko 
gledali ven. Zanimivo je, da je vojakinja vozila valuk. Imel je 
ogromna kolesa. Bil je zeleno – rjave barve. Bil je zelo hiter 
in ropotajoč. Vojaki so bili oblečeni v svoje uniforme. S se
boj so imel orožje.
Marisa Zupan, 4. c

Obiskali so nas vojaki

Na vožnji z valukom

Voklo – Mamice in očke ter babice in dedke pa tudi vse mla
de in manj mlade so ob začetku pomladi povabili v Športno 
kulturno dvorano v Voklo. Učiteljica Vanja Umnik, ki je sku
paj z ostalimi učiteljicami pomagala pripraviti razgiban pro
gram, je dejala: "Obiskala nas je pomlad. Ker je pomlad tako 
sijoča in daje upanje v prihodnost, je prav, da smo se prebi
valci Voklega in okoliških krajev skupaj poveselili ob kultur
nem programu, ki so ga pripravili učenci PŠ Voklo. Učenci 
so peli, plesali narodne plese in izvajali gimnastične vaje ter 
zaigrali igrico o Petru Klepcu. Nastopilo je okoli sedemdeset 
učencev iz PŠ Vokla ter Trboj. Dvorana je bila polna obisko
valcev, preživeli so prijeten kulturni večer, ki bo ostal še dol
go v spominu. Letošnje pomladno druženje je bilo že tretje 
po vrsti, želimo si, da postane tradicionalno."

S soncem je prišla pomlad

Učenke in učenci so navdušili tudi z igro o Petru Klepcu. 
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Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17  I  T: 04 502 19 00  I  E: info@prevc.si

Dobrodošli v svetu odličnih kuhinj.

–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

www.prevc.si
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Nagradna križanka
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1. nagrada: meter »ta domač'ga« 
2. nagrada: pol metra »ta domač'ga« 
3. nagrada: burger po izbiri
 
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 26. aprila 
2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Aleš Senožetnik

Andrej Štembergar Zupan 
uspešno usklajuje odbojkar-
sko kariero s profesorskim 
delom na Biotehniškem 
centru Naklo. Z njim smo 
se pogovarjali konec prej-
šnjega tedna, ko ga je čakala 
še tretja, odločilna polfinal-
na tekma proti nekdanjemu 
moštvu Triglava iz Kranja, 
ki so jo nato v soboto kamni-
ški odbojkarji premagali in 
se uvrstili v finale državnega 
prvenstva. Prvo tekmo finala 
so proti ACH Volley odigrali 
že včeraj, po zaključku re-
dakcije časopisa. Tekmeca 
so premagali že v boju za 
naslov pokalnih zmagoval-
cev, sedaj pa imajo prilo-
žnost, da osvojijo še najpre-
stižnejšo državno lovoriko.

Osem sezon ste odigrali v 
dresu Triglava. Kako je bilo 
v »domači« dvorani prema-
gati ACH Volley in postati 
pokalni zmagovalec?
»Četrto sezono sicer že igram 
za Calcit, a je še vedno pose-
ben občutek, ko se vračam v 
kranjsko dvorano, kjer sem 
še vedno dobrodošel. Ko toli-
ko časa preživiš v eni dvorani, 
se je gotovo navadiš, a da bi 
bila zmaga zaradi tega kaj 
lažja, ne morem reči. Vsaka 
lovorika je tako za posame-
znika kot za ekipo nekaj po-
sebnega. Vsi delamo za to, 
vsi si želimo enkrat postati 
prvaki. Redko kdo ima prilo-
žnost igrati v finalu in ko jo 
dobiš, jo hočeš izkoristiti. V 
tekmo smo šli sproščeno, ve-
deli smo, da če bomo lahko 
držali stik z ACH, lahko na 
koncu presenetimo in to se je 
tudi zgodilo.«

Čaka vas še tretja tekma za 
finale državnega prvenstva 
proti vaši nekdanji ekipi Tri-
glava. Bo ta zaradi tega kaj 
težja ali lažja?
»Vedno, ko igraš proti do-
mačemu klubu, je čustveni 
naboj večji kot pri drugih 
ekipah. A to je lahko pozitiv-
no, če ga znaš obrniti sebi v 
prid. Vemo, da so triglavani 
dobra ekipa in da moramo 
pokazati vse, kar znamo, če 
želimo zmagati. Upam, da 
lahko ponovimo takšno igro, 
kot smo jo prikazali na dru-
gi tekmi. Vsak igralec si želi 
dobiti prvenstvo. Mislim, da 
smo že vsi siti nadvlade 
ACH Volley.«

V Kamniku igrate četrto se-
zono. Kaj je za vas pomenil 
preskok iz Triglava v Ka-
mnik?

»V Kranju sem imel obču-
tek, da sem prišel do točke, 
preko katere nisem več mo-
gel. Ko se mi je ponudila 
priložnost v Kamniku, sem 
jo izkoristil. Tam imam tudi 
priložnost igrati mednaro-
dne tekme in to je bil po-
memben faktor. Je pa pri 
Calcitu moja vloga drugač-
na. V Kranju sem bil med 
udarnimi igralci, v Kamniku 
pa sem si moral izboriti me-
sto, tako da sem potreboval 
nekaj časa, da sem se nava-
dil. Soigralci so me izbrali 
za kapetana, kar mi pomeni 
predvsem veliko čast. Vseka-
kor sem pri Calcitu napre-
doval kot igralec. Srečo ima-
mo tudi z glavnim sponzor-
jem, ki nas že vrsto let pod-
pira. Menim, da je bil pre-
stop dobra poteza, v Kamni-
ku sem dobil tisto, kar sem 

želel. Nekaj smo že dosegli, 
a se s tem še zdaleč ne bomo 
zadovoljili.«

Boste igralsko kariero nada-
ljevali v Kamniku?
»Ne želim prehitevati, o no-
vih pogodbah nisem razmi-
šljal. Po končani sezoni se 
dobimo z upravo in pogovo-
rimo, kako naprej. Če bo le 
zdravje dopuščalo, imam 
nekaj let igranja še pred 
sabo. Bo pa treba razmišljati 
tudi o karieri izven športa.«

Ste učitelj na Biotehniškem 
centru Naklo. Kako usklaju-
jete obe nalogi?
»Po nazivu sem profesor bi-
ologije in gospodinjstva ter 
inženir naravovarstva. Učim 
predmete predvsem biolo-
ških oziroma naravoslovnih 
vsebin. Je kar izziv. Vsak 
učitelj ve, kako težko je na 
začetku. Če pa imaš zraven 
še šport, pa je vse še toliko 
težje. Zaradi pouka ne obi-
skujem dopoldanskih tre-
ningov, a so v vodstvu kluba 
razumevajoči. Trenutno 
smo v klubu štirje, ki ima-
mo poleg treningov tudi re-
dne zaposlitve, ostali so ve-
činoma študentje.« 

Pred vami je še nekaj let ak-
tivnega igranja. Se po kon-
čani karieri morda vidite v 
trenerskih vodah?
»Bomo videli. Ne vem, ali je 
trenersko delo zame in ali 
bom tudi po zaključeni kari-
eri pripravljen na vsa odre-
kanja, ki jih prinaša trener-
ski posel. Glede na izobraz-
bo imam odprte tudi druge 
možnosti. Poleg poučevanja 
bi se rad preizkusil tudi v 
naravovarstvenih vodah.«

Vsak si želi postati prvak
Šenčurjan Andrej Štembergar Zupan je kapetan kamniške odbojkarske ekipe Calcit Volleyball, s katero 
je pred kratkim že osvojil naslov pokalnih zmagovalcev, prav v teh dneh pa se bori tudi za naslov 
državnega prvaka.

Andrej Štembergar Zupan

Barba Štembergar 
Zupan

Voglje – Mlajša od treh bra-
tov Molj, Domen in Ožbolt 
iz Vogelj, sta se naključno 
spoznala s tem športom, ki 
ju je povsem prevzel. Treni-
rata vsak dan (na različnih 
lokacijah) in poleg vodenih 
treningov preživita večino 
prostega časa še v domači 
telovadnici. Sta člana Ta-
ekwondo kluba Pantar Vrh-
nika, kjer sta trenerja Dušan 
in Jure Pantar, slednji še 
aktiven in uspešen športnik.
Domen trenira dobra tri leta 
in je trikratni državni prvak 
v svoji kategoriji, redno 
osvaja medalje na mednaro-
dnih tekmovanjih in je že 
prepoznaven borec. Trenerji 
in strokovnjaki v njem vidijo 
enega od najperspektivnej-
ših slovenskih kadetov, zato 
je tudi že drugo leto član 
Slovenske kadetske repre-
zentance. Njegovi največji 
dosedanji uspehi so: 5. me-
sto lani na evropskem pr-
venstvu v Budimpešti, 3. 
mesto na tekmi za svetovni 
pokal v Zagrebu ter zadnji 

letošnji uspeh iz februarja, 
3. mesto na tekmi za svetov-
ni pokal Slovenija open v 
Mariboru, na kateri je sode-
lovalo skoraj tisoč tekmoval-
cev iz 38 držav.
Ožbolt trenira dobri dve leti 
in pol. V tem kratkem času 
je že dvakrat postal sloven-
ski državni prvak v svoji ka-
tegoriji. Vztrajno sledi Do-
mnu in je na zadnjih deve-
tih mednarodnih tekmova-
njih osemkrat osvojil zlato 
in enkrat srebrno kolajno. 
Največji uspeh pa je pred 
kratkim dosegel na medna-
rodnem turnirju v Vrbovcu 
na Hrvaškem, kjer je v zelo 
močni konkurenci zasedel 
prvo mesto.
Domen je učenec 7. razreda 
Osnovne šole Šenčur, Ož-
bolt pa je četrtošolec v po-
družnični šoli Trboje. Ta-
ekwondo je olimpijski šport. 
Glede na zagnanost in uspe-
he Domna in Ožbolta ju 
čaka svetla športna priho-
dnost. Njuni uspehi so plod 
resnega in trdega dela. Do-
mačini smo ponosni nanju 
in jima za vse dosežene 
uspehe iskreno čestitamo.

Šenčurska bisera 
taekwondoja
Taekwondo v naši občini ni običajen šport. Kljub 
temu pa Šenčur premore dva mlada in izjemno 
obetavna taekwondoista.

Domen in Ožbolt Molj z Dušanom Pantarjem

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Prvenstva, ki je po-
tekalo v športni dvorani v 
Šenčurju, se je udeležilo 82 
tekmovalk in tekmovalcev iz 
18 gorenjskih društev upo-
kojencev, Društvo upoko-
jencev Šenčur pa je bilo sku-
paj z Namiznoteniškim dru-
štvom Šenčur gostitelj sre-
čanja. Na njem so tekmovali 
tudi štirje domači igralci in 
igralka. V skupnem seštev-
ku je zmagalo moštvo iz 
Škofje Loke, drugo mesto so 
dosegli Tržičani in tretje 
Šenčurjani.
Udeleženci so tekmovali 
posamično in v dvojicah, 
tako v ženski kot v moški 
konkurenci. V dvojicah mo-

ških do 70 let sta zmagala 
Srečo Vida in Matjaž Glišič 
iz Bohinja, v tej kategoriji je 

bila šenčurska dvojica Ciril 
Kozjek in Darko Pangrič 
tretja. Zmagovalca v katego-

riji nad 70 let pa sta Jeseni-
čana Janez Bohinc in Vito 
Lavtižar. Pri ženskih dvoji-
cah je slavila škofjeloška z 
Minko Bertoncelj in Nado 
Somrak.
Med posameznicami se je v 
starosti nad 65 let najbolje 
odrezala Olga Benčič iz Ško-
fje Loke, v kategoriji do 65 
let pa Dragica Lapanja iz 
Šenčurja.
Šenčur ima tudi zmagoval-
ca med posamezniki v kate-
goriji od 66 do 70 let, to je 
bil Ciril Kozjek, šenčurski 
župan. V starosti do 65 let 
je bil prvi Matjaž Glišič iz 
Bohinja, med 71 in 75 let 
Jano Rant iz Škofje Loke in 
nad 75 let Janez Bohinc z 
Jesenic. 

Med zmagovalci tudi župan
Šenčur je gostil namiznoteniško prvenstvo Pokrajinske zveze upokojencev Gorenjske.

V Šenčurju je tekmovalo 82 igralcev namiznega tenisa iz 
osemnajstih gorenjskih upokojenskih društev. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Članska ekipa Ko-
šarkarskega kluba Šenčur 
nadaljuje z boji v prvi ligi. V 
drugem delu prvenstva igra-
jo za obstanek v prvi ligi in 
po besedah športnega direk-
torja kluba Aleša Puharja 
verjamejo, da bodo v njej 
tudi obstali. Sezona se bo 
končala s tekmo 29. aprila. 
Navijače vabijo, naj jih pri-
dejo spodbujat. V tej sezoni 
je zaradi slabših rezultatov 
prišlo do menjave na trener-
ski poziciji, sedaj je glavni 
trener moštva Gregor Vode-
nik. Košarkarji se zahvalju-
jejo vsem sponzorjem, ki 
podpirajo ta šport v občini 
Šenčur.
V košarki pa je tudi zelo 
uspešen podmladek. Trener 

Roman Horvat pohvali zlasti 
zelo uspešne selekcije U11, 
U15 in U17. Z ekipo U15, ki 
velja za najuspešnejšo sku-
pino, je ravno te dni na Du-
naju, kjer bodo svoje sposob-
nosti pokazali v tekmah z 
nekaj starejšimi tekmovalci. 
Z ekipama U13 in U17 pa 
bodo šli 21. aprila na turnir v 
Beograd. Zelo uspešna sku-
pina U11 je letos zabeležila 
13 zmag in en sam poraz, 
nekaj manj uspešna je sku-
pina U13, oboji igrajo turnir-
ski sistem igre. U15 so zabe-
ležili 16 zmag in sedem po-
razov, a liga še ni končana. 
U17 ima le tri poraze in 11 
zmag, tretji del igrajo v drugi 
ligi center. U19 pa je najbolj 
okrnjena, saj v tej starosti ve-
liko fantov neha igrati. Osta-
jajo pa v drugi ligi.    

Uspešen tudi podmladek
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Vrtnarija Tatjana Čebulj, s. p, Voklo 85a, 4208 Šenčur
T: 041 731 050 ali 031 731 050
Obiščete nas lahko vsak delavnik med 7. in 19. uro  
ter ob sobotah med 7. in 17. uro.

Želimo 
vam vesele 
velikonočne 

praznike! 

Med 14. in 24. 4. 2017 vam podarimo  
10% VELIKONOČNI POPUST na vse balkonske rastline!

V naši vrtnariji vam nudimo pestro izbiro balkonskega cvetja in enoletnic.

Balkonske rastline vam zasadimo tudi v vaša prinesena korita, večjo količino pa 
vam dostavimo tudi brezplačno na dom.

Ponašamo se z dolgoletno tradicijo kvalitetne lastne vzgoje rastlin. Uporabljamo 
le najbolj kakovostno zemljo in gnojila, da bodo vaše rastline še dolgo cvetele.

Svetujemo vam tudi o primerni zasaditvi in nadaljnji vzgoji.

1. nagrada: darilni bon v vrednosti 60 EUR, 2. nagrada: darilni bon v 
vrednosti 40 EUR, 3. nagrada: darilni bon v vrednosti 20 EUR.
Darilne bone je mogoče unovčiti v Vrtnariji Čebulj, Voklo 85a, 4208 
Šenčur. 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 26. aprila 2017, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi
ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.



041 856 237
www.socialni-servis-mojca.si

Mojca Jazbec s.p.

POMOČ STAROSTNIKOM 
IN INVALIDOM

 v gospodinjstvu  varstvo  
 pedikura

Društveni utrip
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Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com

Ponujamo vam: 
 razčesavanje  striženje  

 trimanje  kopanje  
 nego oči, ušes in krempljev  

 celotno nego

Pasji salon Bela
Lucija Mali, s. p., 
Potoče 1a, 4205 Preddvor

Delovni čas po dogovoru.  
Naročanje na: 041/692 770

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

Boštjan Volčjak

Hotemaže – V občini Šen-
čur deluje deset prostovolj-
nih gasilskih društev, ki so 
podrejena Gasilskemu po-
veljstvu občine (GPO). Vsa-
ko leto poveljniki vseh pro-
stovoljnih gasilskih društev 
potrjujemo točkovnik s se-
znamom bistvenih nalog, po 
katerem društva delujejo, in 
so po njem tudi ocenjevana.
Operativna enota PGD Ho-
temaže je v letu 2016 posre-
dovala na štirih intervenci-
jah v različnih krajih občine 
Šenčur. V dogovoru s po-
veljnikom GPO g. Marku-
nom smo začasno izvajali 
vsa operativna opravila na 
območju vasi Visoko in Mi-
lje. Izvedli smo 13 praktič-
nih vaj, od tega dve izven 
občine. Organizirali smo 
zelo odmevno in komple-
ksno sektorsko vajo Hote-
maže 2016. Operativna eno-
ta se je usposabljala na sed-
mih strokovnih predavanjih, 
za vsa gasilska društva v ob-
čini pa smo organizirali ce-
lodnevne praktične vaje v 
ICZR na Igu.
Za vsa društva GZ Kokra 
smo organizirali osnovni te-
čaj za gasilca. Predavatelji in 
inštruktorji so bili po večini 
člani naše operativne enote. 
Tečaja se je udeležilo 18 
kandidatov, med katerimi so 
ga uspešno zaključili tudi 
trije naši člani. Velika pozor-
nost izobraževanju članov 
operativne enote se kaže 
tudi z opravljenimi tečaji 
specialnosti: dva gašenje no-
tranjih požarov modul A, en 
uporabnik izolirnega dihal-
nega aparata, en gasilec bol-
ničar, pet gašenje požarov v 
naravnem okolju, pet tečaj 
za delo in gašenje s helikop-
terjem, štirje prvi posredo-
valci. Delujemo tudi na po-
dročju preventive. Dvakrat 
smo obiskali šolo na Olšev-
ku, kjer smo približali delo 
gasilca najmlajšim in izvedli 
evakuacijo. Opravili smo 
pregled hidrantnega omrež-
ja in organizirali pregled 
ročnih gasilnih aparatov. V 

sodelovanju z RK Hotemaže 
- Olševek smo pripravili 
usposabljanje vaščanov iz 
temeljnih postopkov oživlja-
nja ter uporabo avtomatske-
ga eksternega defibrilatorja.
V letu 2016 smo se člani in 
članice udeležili dveh tek-
movanj, ki sta bili rezultat-
sko izredno uspešni. Na 29. 
Barletovem memorialu je 
tekmovalo 96 ekip iz 17 dru-
štev. Vse naše tekmovalne 
enote so dosegle odlične re-
zultate: mladina do 11 let 3. 
mesto, članice 3. mesto, čla-
ni 1. mesto, vaja za rekord 
člani 1. in 3. mesto. Skupno 
smo v tekmovanju za pokal 
občine Cerklje zasedli odlič-
no 2. mesto. Prvo soboto v 
septembru je potekalo tek-
movanje voznikov gasilcev v 
Preddvoru. Udeležili smo se 
ga z dvema ekipama, ki sta v 
kategoriji vozil GV-1 in GVV-
1 zasedli 4. in 6. mesto.
Eno najpomembnejših po-
dročij je razgibano delo z 
mladimi, ki se mu posveča 
ekipa mentorjev mladine na 
vajah vsak četrtek od 18.30 
dalje. Lani so se udeležili šti-
rih tekmovanj in dosegli 
odlične rezultate. Osem 
otrok je preživelo tri nepo-
zabne dni na taboru GZ Ko-
kra na Rogli, ogledali so si 
vojašnico Petra Petriča v 

Kranju ob dnevu odprtih 
vrat, preživeli 24 ur z gasil-
skimi aktivnostmi in spa-
njem v gasilskem domu, 
sodelovali na sektorski vaji 
kot ponesrečenci in bili za to 
nagrajeni s poletom s heli-
kopterjem. Ob koncu leta so 
sodelovali tudi pri krasitvi 
smrečic v centru Šenčurja.
Novo poglavje delovanja 
naše operativne enote smo 
začeli 30. novembra 2016 z 
opravljenim tečajem prvih 
posredovalcev. Na podlagi 
spomladi podpisane pogod-
be med Zdravstvenim do-
mom Kranj, županom obči-
ne Šenčur ter nekaterimi 
prostovoljnimi gasilskimi 
društvi se je pričel vzposta-
vljati sistem prvih posredo-
valcev na območju občine 
Šenčur. Prvi posredovalci so 
ustrezno usposobljeni in 
opremljeni ter namenjeni 
hitremu posredovanju v pri-
meru srčnih zastojev, mož-
ganskih kapi ali hujših krva-
vitev. Aktivirani so s strani 
ReCO Kranj na zahtevo ur-
gentnega zdravnika ekipe 
NMP Kranj. Trenutno je eki-
pa naših prvih posredovalcev 
sestavljena iz štirih članov, 
ki bodo, ko bodo ustrezno 
opremljeni, posredovali v va-
seh Hotemaže, Olševek, Vi-
soko, Milje in Luže. 

Novembra poteka ocenjeva-
nje prostovoljnih gasilskih 
društev v občini Šenčur. V 
letu 2016 smo zabeležili 
3836 delovnih ur. Ocenjuje-
mo, da je bilo opravljenih 
vsaj 5000 ur prostovoljnega 
dela, ure, ki jih opravimo 
doma, niso zabeležene. Po 
točkovniku GPO smo zbrali 
rekordnih 4268 točk, kar 
pomeni skoraj 40 odstotkov 
več kot v letu 2015. Skupno 
nas to uvršča na prvo mesto 
med desetimi gasilskimi 
društvi, ki delujejo v občini 
Šenčur (za več kot tisoč točk 
smo prehiteli drugouvršče-
no enoto). PGD Hotemaže 
zre tudi v prihodnost. Vizijo 
razvoja svojega društva smo 
uskladili s Strategijo razvoja 
gasilstva v občini Šenčur do 
leta 2030. Ta dokument 
vključuje tudi nabavo nove-
ga, sodobno opremljenega 
vozila GVC 16/25, ki jo bo v 
večji meri financirala obči-
na, določena sredstva pa bo 
moralo zbrati tudi društvo 
samo. Na tem mestu se 
obračamo na vse posame-
znike in podjetja v občini in 
širše, ki bi nam bili pripra-
vljeni priskočiti na pomoč, 
da se nam oglasijo in se po-
govorimo o možnostih sode-
lovanja. Z gasilskim pozdra-
vom: na pomoč!

Zbrali največ točk 
Prostovoljno gasilsko društvo Hotemaže je najbolje ocenjena gasilska enota v občini Šenčur. 

PGD Hotemaže najbolje ocenjeno v občini Šenčur / Foto: Peter Bukovnik

Aleš Senožetnik

Šenčur – Tradicionalna pu-
stna povorka, ki jo vsako leto 
organizirajo šenčurški Go-
dlarji, je tudi letos v goste 
privabila mnoge znane go-
ste. S častne tribune si jo je 
letos ogledal tudi predse-
dnik države Borut Pahor. 
Zvezdi pustnih šem pa sta 
bila novopečeni ameriški 
predsednik Donald Trump 
in prva dama Melania, ki sta 
pozdravljala številne obisko-

valce, ki so se v sončnem 
vremenu zbrali v središču 
Šenčurja. Kot vedno so Go-
dlarji poskrbeli tudi za ma-
ske, ki na zabaven način od-
sevajo aktualne politične 
teme. Med drugim je eden 
izmed pustnih vozov nosil 
naslov Bavčarjev zapor, spo-
mnili pa so se tudi zapletov 
s teranom in drugega tira, o 
katerem je Pahor pomenlji-
vo pripomnil: »Dobro si ga 
oglejte, to je prvič in zadnjič, 
da ga vidite.«

V Šenčurju tudi Trump

Godlarji so priredili tradicionalno pustno povorko.

Šenčurški Godlarji so znova poskrbeli za veliko norčavih 
mask. / Foto: Tina Dokl
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V okviru letošnjega občinskega praznovanja učenci OŠ Šen-
čur vabijo vse občane občine Šenčur na voden ogled po 
Učni gozdni poti na in v okolici Srjanskega hriba. Zbor ude-
ležencev bo v četrtek, 20. aprila, ob 17. uri na parkirišču pred 
vodnim razbremenilnikom v Srednji vasi. Vljudno vabljeni, 
veselijo se srečanja z vami.

Ogled učne gozdne poti

Konjeniški klub Šenčur 23. aprila organizira že tradicionalno 
"žegnanje" konj ob zaključku občinskega praznika, pri 
povorki bo sodelovala šenčurska godba. Zbor konjenikov bo 
ob 10. uri pri športni dvorani v Šenčurju, povorka bo ob 
10.30 krenila po Pipanovi cesti do znamenja, v Srednji vasi 
na Velesovsko cesto in nadaljevala po Velesovski do Pipano-
ve, kjer se jim bo pridružila godba. Nato bodo po Pipanovi 
nadaljevali na Kranjsko cesto in mimo župnišča na parkiri-
šče pri pokopališču, kjer bo blagoslov konj.

Konjeniki vabijo na blagoslov konj

Prebivalci Šenčurja in Srednje vasi lepo prosimo vse lastnike 
psov, da ohranimo vas lepo, kot si jo želimo. Nujno naj 
pobirajo pasje iztrebke, kjer koli se že sprehajajo. Vse lastni-
ke pa opozarjamo, da je sprehod s psi po pokopališču pre-
povedan. 

Opozorilo lastnikom psov

parket, brušenje in lakiranje, oljenje, vinyl, zunanje terase, 
laminati, tekstil, guma, merjenje vlage v estrihu, 
izsuševanje prostorov.

Novo!
Poslovna cona A18
4208 Šenčur
T: 041/705-234 
florjancic.mirko@siol.net

Delovni čas: 
od ponedeljka do petka 
od 8. do 18. ure,  
ostalo po dogovoru

NA PARKET 30 LET GARANCIJE
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Pred leti v občini 
Šenčur ni bilo čistilnih akcij, 
sredstva so raje namenjali 
publikacijam z izobraževalno 
vsebino in informacijami, 
namenjenim šolam in vrt-
cem. Od lani pa spet poteka-
jo, minulo soboto jo je obči-
na izvedla s pomočjo krajev-
nih skupnosti in Komunale 
Kranj. Posebna zahvala gre 
Lovski družini Šenčur, njeni 
člani so se akcije udeležili v 
velikem številu in tudi 
"pokrili" največje območje 
občine, pove Aleš Puhar z 
občinske uprave. Sicer opa-
žajo manjšo udeležbo, pogre-
šajo zlasti lastnike zemljišč 
(predvsem gozdov), so pa 

veseli, da se ljudje odzivajo in 
tako pripomorejo k čistejši 
naravi. "Kljub ekološkim oto-

kom, zbirnemu centru in 
organizirani javni službi se 
še vedno najdejo posamezni-

ki, ki za odlaganje svojih 
smeti uporabljajo naravno 
okolje," sklene Aleš Puhar.

Čistili so nasmeteno naravo

S sobotne akcije čiščenja okolja / Foto: Tina Dokl

Šenčur – Prireditev Bilo je 
nekoč se bo začela v petek, 
12. maja, ob 20. uri v Domu 
krajanov Šenčur. Času 
Marije Terezije se folklorni-
ki FD Šenčur želimo pribli-
žati tudi s kostumsko podo-
bo in spletom plesov, pove-
zanih z ukazom o sajenju 
krompirja. Na prireditev 
smo povabili še folklornike 
iz sosednjih občin – Folklo-
ro Cerklje in Folklorno sku-
pino DU Naklo – ter iz 
zamejstva folklorno skupino 
Stu ledi iz Trsta.
Cesarica Marija Terezija, 
hči Karla VI., se je rodila 13. 
maja 1717. Vladati je začela v 
svojem dvaindvajsetem letu 
starosti, s svojimi številnimi 
reformami je želela ustvariti 
povezano državno tvorbo. 
Med njene najpomembnej-
še reforme sodijo: uvedba 
javnega šolstva, katastra, 
kazenskega zakonika, dav-
kov, posegla pa je tudi v ver-
ska določila. Kot odločna 
vladarica je vladala štirideset 
let, od tega se je 15 let voj-
skovala. Možu Francu I. Šte-
fanu je rodila 16 otrok, od 
katerih jih je sedem zasedlo 
vladarski prestol. Umrla je 
29. novembra 1780, stara 63 
let. Zaradi učinka ene od 
njenih reform smo ji Šen-

čurjani postavili spomenik. 
Leta 1763 je cesarica Marija 
Terezija izdala »bulo«, s 
katero so bili vsi pridelovalci 
krompirja oproščeni plačila 
davka. S tem je vzpodbudila 
pridelavo krompirja in tako 
posledično zmanjšala umi-
ranje zaradi lakote. Kopija te 
»bule« je shranjena na 
Občini Šenčur. 
V soboto, 13. maja, pa FD 
Šenčur v sodelovanju s Kra-
jevno skupnostjo, Turistič-
nim društvom, Pihalnim 
orkestrom Šenčur in Avto 
moto društvom Šenčur pri-
pravlja od 8. do 14. ure 
semanji dan, praženje krom-
pirja od 9. do 13. ure, nastop 
ansambla Sejmarji s Toma-
žem Plahutnikom od 9.20 
do 9.40 in od 10.20 do 
10.40, nato pa bo igral od 
11.20 do 11.40 in od 12.20 do 
12.40 Pihalni orkester Šen-
čur. Vsako polno uro od 9. 
do 13. ure bodo folklorniki 
odigrali razglasitev »bule« o 
sajenju krompirja pred spo-
menikom Mariji Tereziji.
Vse Šenčurjane in seveda 
tudi vse ostale Organizacij-
ski odbor pri FD Šenčur pri-
srčno vabi na obe prireditvi 
v počastitev 300. obletnice 
rojstva cesarice Marije Tere-
zije.

Bilo je nekoč
Plesalci Folklornega društva Šenčur bodo ob 300. 
obletnici rojstva cesarice Marije Terezije in ob 
250. obletnici njenega ukaza (bule) o obveznem 
sajenju krompirja pripravili praznovanje.

Šenčurski folklorniki pripravljajo praznovanje v čast tristote 
obletnice rojstva Marije Terezije.


