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V nedeljo, 8. oktobra 2017,  blagoslov nove cvetličarne
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JURIJ JE PRILOGA ČASOPISA 

JU RIJ (ISSN 1408-1350) je pri lo ga Go renj ske ga gla-
sa za ob či no Šen čur. Pri lo go priprav lja Go renj ski 
glas, od go vor na ured ni ca Ma ri a Volč jak, ured nica 
pri lo ge Danica Zavrl Žlebir, fo to gra fi ja Go renj ski 
glas. Oglas no tr že nje Janez Čimžar, 041/704-
857. Oblikovanje: Matjaž Švab. Pri pra va za tisk  
Go renj ski glas, d. o. o., tisk: Nonparel, d. o. o.. Ju ri,  
šte vil ka 3, je pri lo ga 80. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
6. oktobra 2017, do bi o pa jo vsa go spo dinj stva v 
ob čini Šen čur brez plač no. Naklada: 3000 izvodov.  
Občina Šenčur, Kranjska c. 11, Šenčur. 

Na naslovnici: V nedeljo bodo slovesno  
odprli in blagoslovili cvetličarno pri pokopališču 
v Šenčurju / Foto: Tina Dokl

Naslednja številka občinskega glasila Juri 
bo izšla spet v petek, 15. decembra. Rok za 
oddajo prispevkov je 8. decembra, obseg 
pa največ 2500 znakov s presledki. Prispev-
ke pošiljajte na naslov obcina@sencur.si.

IZ VSEBINE

MATEJA RANT, DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na avgustovski seji občinskega sveta 
so se svetniki posvetili predvsem pro-
storskim dokumentom, s katerimi so 
omogočili razvoj nekaterim kmetijskim 
gospodarstvom na njihovem območju. 
Svetniki so namreč obravnavali pre-
dloge občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov za kmetijska gospodarstva Bob-
nar, Kordež in Kuhar ter za območje 
Kmetijske zadruge Cerklje v naselju Vo-
klo. Spremembe bodo lastnikom kme-
tijskih gospodarstev in kmetijski zadru-
gi omogočile legalizacijo oziroma širitev 
njihovih objektov ali selitev na drugo lo-
kacijo. Sprejeli so še rebalans letošnjega 
proračuna in tretjo dopolnitev načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem. 
Svetnike so seznanili tudi s končnim 
poročilom o opravljenem nadzoru pora-
be sredstev pri gradnji cestnega odseka 
Olševek–Tupaliče v preteklem letu.
Predmet septembrske seje občinskega 
sveta pa so bile med drugim tudi spre-
membe in dopolnitve občinskega pro-
storskega načrta. Postopek se je začel 
leta 2013, vključenih je bilo 95 pobud. Ve-
čina teh so soglasodajalci zavrnili. Obči-
na si je prizadevala za čim večjo uspe-
šnost teh pobud, skupaj z vlagatelji so 

podajali tudi dodatne obrazložitve, na 
koncu pa seveda šteje mnenje soglaso-
dajalcev, od katerih je glede na nižinsko 
območje in največji delež kmetijskih ze-
mljišč najbolj izpostavljeno ministrstva 
za kmetijstvo. V dokument so vključene 
tudi manjše spremembe glede pogojev 
gradnje posameznih območjih urejanja, 
usklajene z zakonodaje so tudi prilo-
ge, ki urejajo postavitve enostavnih in 
manj zahtevnim objektov. Odločanje 
o dokumentu so zaradi dvomov statu-
tarnopravne komisije, ali so upošteva-
ne njihove pripombe, preložili za teden 
dni. Septembra pa so na seji občinskega 
sveta obravnavali predlog cen storitev 
oskrbe s pitno vodo na območju občin 
Kranj, Medvode, Cerklje, Šenčur, Na-
klo, Preddvor in Jezersko. Za vse veljajo 
enotne cene. Predlagano podražitev so 
svetniki z večino glasov zavrnili. Pritr-
dili pa so predlogu Komunale Kranj za 
spremembo cen ravnanja z odpadki in 
ustrezne elaborate. Te cene bodo v pri-
hodnje nekoliko nižje. Odločali so tudi 
o opredelitvi javne infrastrukture na 
področju kulture, s čimer bodo imeli v 
prihodnje možnost kandidiranja za dr-
žavna sredstva za tiste objekte, ki bodo v 
zemljiško knjigo vpisani kot stalno na-
menjeni kulturni dejavnosti. 

Poudarek na prostorskih  
dokumentih
Avgusta in septembra je zasedal šenčurski občinski svet.

Na avgustovski seji občinskega sveta je svetnico Urško Dolinar zanimalo zbiranje foli 
bal v zbirnem centru. Slavka Weiseissen je povpraševala po tem, kako pridobiti nego na 
domu. Postopek ji je pojasnil župan Ciril Kozjek. Nego pa izvajajo socialne oskrbovalke 
iz Doma upokojencev Kranj. Potreba po tovrstni pomoči, ki jo potrebujejo zlasti starejši, 
bolni in invalidni ljudje, pa se vsako leto bolj povečuje. Sedaj jo potrebuje že trideset 
občank in občanov. Valeri Grašič je predlagal spremembo poimenovanja po njegovem 
mnenju spornih Partizanske in Štefetove ulice ter poimenovanja športnega parka po 
Petru Petriču, padlem v vojni za Slovenio (doma je bil iz Šenčurja, živel pa je v Cerkljah) 
ter zapis imena nekdanjega župana Umnika na spominsko ploščo. Vanja Umnik je na 
septembrski seji na mlade, ki so bili pred leti pobudniki zbiranja šolskih potrebščin za 
socialno ogrožene otroke, naslovila pobudo, naj jo sedaj ponovio, saj se spet pojavljajo 
potrebe. Andreja Pintar opozarja na hrup ob zgodnjem jutranjem dostavljanju časopi-
sov, Valeri Grašič pa na prekoračitve hitrosti na Velesovski cesti, odkar so tam odpravili 
dve hitrostni oviri. Aleš Puhar odgovarja, da na Velesovski cesti (namesto hitrostnih ovir 
je tam sedaj otok za umirjanje prometa) ni najbolj dramatično, pač pa z merilniki hitro-
sti opažajo prekoračitve v Prebačevem in na cesti od Velesovega proti Lužam, kjer so 
pozvali policio, da promet še dodatno nadzira. Sicer pa je vse rezultate meritev mogoče 
videti na občinski spletni strani.

Pobude in vprašanja svetnikov
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• Kako poteka urejanje ločene kana-
lizacije v Sajovčevem naselju?
"V Sajovčevem naselju bomo v oktobru 
zaključili s predvidenimi deli za letos: 
dve ulici bosta še grobo asfaltirani. 
Tako letos končujemo drugo fazo obno-
ve, takoj spomladi, ko bodo primerne 
vremenske razmere, nadaljujemo tretjo 
fazo in v celotnem naselju bosta urejeni 
novi fekalna in meteorna kanalizacija, 
nova pridobitev je plinovodno omrežje. 
S tem pričakujemo, da ne bo več težav s 
poplavljanjem, tako fekalnimi kot me-
teornimi vodami, kar je vsa leta pestilo 
stanovalce zlasti spodnjega dela nase-
lja." 
• Je bilo po nedavnem deževju kaj 
pritožb stanovalcev? 
"Ponikovalnice, ki smo jih zgradili letos, 
so očitno delovale tudi v času obilnega 
deževja in pričakujemo, da bo odslej 
vedno tako. Ob velikih nevihtah, kakr-
šnim smo priča zlasti drugje, pa teža-
ve niso povsem izključene. A to je moč 
narave in ne kake tehnične napake pri 
izvajanju."
• Kaj je z gradnjo pri Blagneči hiši?
"Nadaljujejo se dela na Blagneči hiši. 
Odpravljene so težave pri izvedbi strehe, 
začeli so dela na strehi. Objekt bo letos 
pokrit, sledijo ometi, podi in monta-
ža stavbnega pohištva. Prijavili smo se 
na dva razpisa za sofinanciranje: prek 
LAS-a za sofinanciranje opreme za novi 
medgeneracijski center, dali pa smo 
tudi prijavo na Eko sklad za sofinan-
ciranje izvedbe energetske sanacije in 
pričakujemo povračilo stroškov za vgra-
dnjo oken."

• So stekli tudi postopki za urejanje 
os novne stavbe? 
"Za stanovanjski del hiše postopki teče-
jo, v tem tednu bo Biotehniška fakulteta 
pregledala obstoječo leseno konstruk-
cijo in podala strokovno mnenje, ki bo 
osnova za spremenjeno mnenje zavoda 
za varstvo kulturne dediščine. Želimo, 
da bi se obstoječi leseni del odstranil, 
naredila bi se vezna plošča in v enakem 
obsegu in obliki postavila nova lesna 
konstrukcija, da bo končni videz hiše 
enak, kot je bil do sedaj. Pretekli teden 
je bil na občinskem svetu sprejet sklep 
o določitvi javne infrastrukture na po-
dročju kulture, med drugim tudi za Bla-
gnečo hišo, kar bo osnova pri pripravi 
ustrezne dokumentacije za napovedane 
razpise države za sofinanciranje ohra-
njanja tovrstne kulturne dediščine."
• Letos ste urejali tudi cesto Voklo–
Šenčur ...
"Dela so v glavnem zaključena, glede na 
vremenske razmere je treba še opraviti 
nekatera dela pri ureditvi okolice (zele-
ni pas in sanacija okoliških zemljišč). 
Ob novo zgrajeni kolesarski stezi bo 
postavljena tudi javna razsvetljava kot 
na podobnih odsekih v občini. Ker smo 
projekt razsvetljave prijavili v projekt 
LAS in odgovor pričakujemo v nasle-

dnjem letu, z deli prej ne moremo zače-
ti. Po načrtovani pridobitvi teh sredstev 
bo razsvetljava narejena prihodnje leto. 
Hkrati z obnovo odseka ceste smo pre-
plastili tudi podvoz pod avtocesto, kjer 
pa zaradi napačne tehnične izvedbe iz-
vajalca uveljavljamo zahtevo po sana-
ciji, kar bo izvedeno bodisi letos bodisi 
spomladi naslednje leto."
• Kaj pa je z nadvozom, ki naj bi kole-
sarsko stezo speljal nad avtocesto?
"Na tem odseku se ureja tudi nadvoz 
nad avtocesto. To je edinstven projekt, 
takšnega v Sloveniji ni, zato pri koordi-
niranju izvajanja konstrukcije prihaja 
do zahtev po usklajevanju. Vsa vpraša-
nja so sedaj pojasnjena in težave odpra-
vljene, konstrukcija z vsemi elementi 
se sedaj že pripravlja, postavitev bo od-
visna od zimskih vremenskih pogojev. 
Nad avtocesto naj bi bila postavljena 
blizu novega leta, glede na vsa ostala 
potrebna dela pa je že jasno, da bodo 
dela zaključena v letu 2018, in glede na 
terminski plan bo odprtje nadvoza in 
povezave med Šenčurjem in Voklim za 
naslednji občinski praznik."
• Letos ste urejali tudi kolesarsko po-
vezavo Kranj–Šenčur. Je že nared?
"V tem času smo skupaj z Mestno obči-
no Kranj vsak na svojem delu (dolžina 

Začenjajo  
gradnjo  
čistilne naprave 
v Trbojah
Začenja se gradnja čistilne 
naprave v Trbojah, ki je 
največji projekt občine za 
naslednje obdobje. Občina 
Šenčur pa ima začetih še 
več drugih naložb.

Župan Ciril Kozjek 



v občini Šenčur je osemsto metrov) as-
faltirali tudi svoj odsek. Ta teden bomo 
namestili tudi ustrezno prometno si-
gnalizacijo, ki prepoveduje vožnjo vsem 
motornim vozilom, steza je namenjena 
pešcem in kolesarjem ter lastnikom 
tamkajšnjih zemljišč. Dogovorjeni smo 
tudi z medobčinskim inšpektoratom, 
da bo z večjo frekvenco opravljal nad-
zor upoštevanja teh predpisov in pre-
krškarjem izrekel ustrezne kazni. Prvi 
odzivi kolesarjev in pešcev pa so odlični 
in smo zelo veseli, da smo uspeli skupaj 
realizirati ta medobčinski projekt."
• Se je gradnja čistilne naprave Trboje 
in kanalizacije v južnem delu občine 
že začela?
"Z deli pri gradnji čistilne naprave smo 
že začeli. Pripravljalna dela na gradbi-
šču potekajo in ta teden se začenja pri-
prava na gradnjo prvih objektov. To je 
največja investicija občine za naslednje 
obdobje. Na čistilno napravo se bodo 
priključila vsa naselja v južnem delu 
občine ter Hrastje in Čirče iz mestne 
občine Kranj. Trenutno so sredstva za-
gotovljena v občinskem proračunu, si 
pa prizadevamo, da bi projekt čistilne 
naprave in gradnje fekalne kanalizaci-
je uvrstili tudi v dogovor za razvoj regij, 
kar bi omogočalo naknadno pridobitev 
evropskih sredstev. Zaključek gradnje 
s poskusnim obratovanjem je predvi-
den za leto 2019. Kot prvi se bodo lahko 
priključili vaščani Vogelj, kjer je fekal-
na kanalizacija že zgrajena, pa doslej ni 
bila mogoča priključitev. Letos pa zače-
njamo z gradnjo fekalne kanalizacije v 
naseljih Trboje in Žerjavka. Razpis je že 
izveden, celoten znesek naložbe skupaj 
s povezovalnim kanalom proti Vogljam 
je 5,4 milijona evrov. Gradnja čistilne 
naprave in kanalizacije pa bo zahtevala 
dobrih 2,6 milijona evrov. Prejšnji teden 
smo imeli zbor krajanov v Trbojah, na 
katerem smo jim dali vse potrebne in-
formacije o teh dveh investicijah." 
• S to gradnjo naj bi bila povezana 
tudi gradnja namakalnega sistema. 
Kako poteka?
"V tem delu smo začeli z aktivnostmi 
za gradnjo namakalnega sistema, ki je 
povsem ločen projekt. Glede na interes 
kmetov na tem območju in tehničnih 
izvedb se sedaj projektirajo trije siste-
mi. Naš cilj je vložitev vloge decembra, 
ker trenutno so razpoložljiva sredstva. 
Seveda pa je projekt treba pripraviti čim 
prej tudi zaradi koordiniranja in soča-
sne izvedbe že omenjene gradnje ostale 
komunalne infrastrukture." 
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Občina Šenčur sledi trendom večje 
energetske učinkovitosti in spodbujanja 
delne samooskrbe že vrsto let, uveden 
je tudi sistem energetskega knjigovod-
stva. V letu 2016 je v sodelovanju s podje-
tjem Gorenjske elektrarne identificirala 
projekt Optimizacije merilnih mest na 
svojem šolskem kompleksu, ki zajema: 
osnovno šolo, športno dvorana in vrtec 
v Šenčurju, ki imajo tudi proizvodne na-
prave električne energije. Te so sončni 
elektrarni na strehah OŠ Šenčur in ŠD 
Šenčur ter soproizvodnji elektrike in to-
plote (SPTE) v šoli in vrtcu Šenčur. 
Cilj projekta je spodbujanje delne samo-
oskrbe s pomočjo obnovljivih virov ener-
gije in hkrati optimizacija merilnih mest 
z združitvijo in umestitvijo v ustrezno 
odjemno skupino. Rezultat projekta so 
prihranki za vse porabnike omenjenega 
šolskega kompleksa. Ti ukrepi predsta-
vljajo predvsem način kombinacijo delne 
samooskrbe z energijo, umestitvijo obsto-
ječih merilnih mest objektov v ustrezno 
odjemno skupino in s tem boljšo regula-
cijo pretoka energije znotraj povezanega 
sistema.
Z izvedbo projekta združevanja vseh še-
stih merilnih mest šolskega kompleksa v 
eno je nastalo interno omrežje, v katerem 
sta prišli do večjega učinka samooskrbe 
tudi obe proizvodni napravi elektrike 
in toplote, SPTE OŠ Šenčur in SPTE Vrtec 

Šenčur, ki sta obe že interno priključeni 
v omrežje. Proizvedena energija iz SPTE-
-jev se sedaj porazdeli po celotnem mikro 
omrežju in se povečajo učinki rabe ener-
gije za lastne potrebe objektov. 
Prihranki se tako dosegajo zaradi zdru-
žitve merilnih mest in uvrstitve v ustre-
znejšo odjemno skupino ter večjo porabo 
proizvedene električne energije iz SPTE 
za lastne potrebe objektov. Pričakovani 
letni finančni učinek zaradi izvedenih 
aktivnosti je ocenjen na 12 tisoč evrov 
brez DDV na leto, kar predstavlja oko-
li trideset odstotkov znižanja stroškov 
električne energije letno za omenjene 
objekte.
Občina z izvedenimi projekti v obnovljive 
vire energije z opisanim projektom opti-
mizacije merilnih mest potrjuje svoje pri-
zadevanje k izvajanju ukrepov varovanja 
okolja, učinkovite rabe in vgradnjo obno-
vljivih virov energije. Izveden primer pa je 
zelo reprezentativen primer optimizacije 
merilnih mest z združitvijo, ki se lahko 
aplicira in izvede tudi na drugih objektih, 
javnih in zasebnih. Pogoj je dovolj velika 
priključna moč in bližina porabnikov, ki 
so predmet potencialne združitve. Za do-
datne informacije o projektu optimizacije 
merilnih mest se lahko obrnete na izva-
jalca projekta, to je Gorenjske elektrarne, 
in sicer na po leletronski pošti na e-na-
slov info@gek.si.

Z optimizacijo merilnih mest  
do prihrankov
Javne stavbe so praviloma pomemben porabnik energije 
in z izvajanjem ukrepov učinkovite rabe energije ter 
ustreznim upravljanjem se ustrezno zniža poraba 
energije in posledično stroški. 

Tudi na strehi OŠ Šenčur je sončna elektrarna. / Foto: Tina Dokl
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Župan Občine Šenčur Ciril Kozjek je v 
družbi vodstev krajevne skupnosti, upo-
kojencev in Rdečega križa tudi poleti 
obiskal občanke in občane, ki so dopol-
nili devetdeset let. Z darili in dobrimi 

željami, da bi bili še naprej čili in zdravi, 
se je oglasil pri treh občankah in enem 
občanu. Devetdeset let so dopolnili Lud-
vik Ulčar, Marija Černoga, Ana Remic in 
Kristina Skumavc, slednji so župan in 
preostali obiskali v domovih starejših v 
Preddvoru in Taber v Šmartnem.

Obisk pri devetdesetletnikih

Pri Mariji Černoga

Devetdesetletnik Ludvik Ulčar

Čestitali so tudi Ani Remic.

V družbi slavljenke Kristine Skumavc

Župnija Šenčur bo imela nove orgle (stare so imele že 180 let), postavljene in prvič za-
zvenele naj bi že ta konec tedna za Šenčurski smenj. Cerkveni pevski zbor Vse za Jurja pa 
v pozdrav novim orglam, ki prihajajo iz orglarske delavnice Močnik, načrtuje slavnostni 
koncert. Ta bo 25. novembra ob 19. uri v župnijski cerkvi, je povedala zborovodkinja Eva 
Čeh, ki dodaja, da bo takrat zazvenela pesem t. i. projektnega zbora. K vajam za koncert je 
namreč zbor povabil tudi pevce od drugod in tako sestavil 65-članski projektni zbor, ki bo 
ob novih orglah še posebno veličastno zapel. Petje bo dopolnil še instrumentalni del kon-
certa: nove orgle bosta zaigrala Lovro Frelih in Matic Podobnik, nastopila bo tudi sopran 
saksofonistka Urša Uršič. 

Slavnostni koncert z novimi orglami

Člani športnega društva BAM.Bi so se julija 
odpravili na drugo kolesarsko turo Kilome-
tri prijateljstva, ki poteka med vasjo Trboje 
v občini Šenčur in mestom Prijedor v Bosni 
in Hercegovini. Razdalja med krajema je 
tristo kilometrov. Letos se je povabilu iz 
Prijedora odzval tudi župan Šenčurja Ciril 
Kozjek, ki je prekolesaril zadnjih nekaj de-
set kilometrov poti. Srečanja v Prijedoru se 
je udeležil tudi direktor Razvojne agencije 
BSC Kranj Rok Šimenc. Župan Ciril Kozjek 
se je ob obisku srečal tudi z županom Prije-
dora Milenkom Đakovićem. V obeh občinah 
razmišljajo o sodelovanju na različnih po-
dročjih, gospodarskem, turističnem, špor-
tnem, kulturnem ..., gostitelje iz Prijedora 
pa zanimata tudi Evropska unija in partner-
stvo pri morebitnih projektih.

V Prijedoru tudi  
srečanje županov
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• Petinšestdeset let ni posebno visok 
jubilej, a bo za vas posebej slovesen. 
Zakaj?
„Po več letih bomo gasilci v Srednji 
vasi slednjič dobili novo gasilsko vozi-
lo. Naše je najstarejše v občini, saj ima 
že dvajset let, zato smo prvi na vrsti za 
novo. Sklep o tem smo sprejeli PGD Sre-
dnja vas, Občinsko gasilsko poveljstvo 
Šenčur in Občina Šenčur. Naše društvo 
je med desetimi v občini srednje veliko, 
imamo 250 članov, operatavicev je 18, 
zlasti ponosni pa smo na mladino, ki 
na različnih tekmovanjih dosega odlič-
ne rezultate. Naše pripravnice so se le-
tos uvrstile na državno tekmovanje v 
orientaciji.“ 
• Imate veliko intervencij?
„Vsako leto jih je nekaj. Letos smo gasili 
dva požara in reševali eno osebo do pri-
hoda reševalcev, sicer pa je naše delo tudi 
črpanje vode v naselju, kjer je ob letošnjih 
deževjih poplavljala kanalizacija.“
• Kako ste zbrali denar za novo gasil-
sko vozilo?
„Tega cilja ne bi mogli izpeljati brez 
Občine Šenčur, ki je prispevala večino 
sredstev, kar sedemdeset odstotkov od 
96 tisoč evrov. To pomeni dobrih 67 tisoč 
evrov. Šest tisoč evrov je prispevala dr-
žava, ki tudi sofinancira tovrstne naku-
pe, preostalih 22 tisočakov smo morali 
zbrati sami in to nam je ob sodelovanju 
donatorjev, botrov in seveda vaščanov 
in vaščank Srednje vasi, ki se jim ob tej 
priložnosti zahvaljujem za prispevek, 
uspelo v samo mesecu dni. Vas se je res 
zelo lepo odzvala.“
• Kakšno bo novo vozilo?
„Odločili smo se za vozilo Iveco, prede-
lavo v gasilsko vozilo GVV-1 smo zaupa-
li podjetju Svit Zolar. Vozilo je sodobno 
opremljeno, po predpisih, ki jih zahteva 
Gasilska zveza Slovenije. Vgrajeno ima 

visokotlačno črpalko, cisterno s tisoč li-
tri vode, svetlobni stolp in drugo potreb-
no opremo za hitro reševanje in pomoč. 
Sedanje vozilo nima vode. Bi ga pa kljub 
novemu želeli obdržati, ob tem pa ima-
mo željo, da bi h gasilskemu domu pri-
zidali še garažo. Za novo vozilo pa smo 
morali nekoliko povečati vrata.“
• Kdaj boste praznovali?
„Slovesen prevzem vozila z gasilsko ve-
selico smo načrtovali že za 30. septem-
ber, a zaradi zamika pri dobavi črpalke 
ni bil pravočasno predelan. Tako bomo 
sedaj praznovali v nedeljo, 22. oktobra, z 
mimohodom gasilcev in godbe, postro-
jem pred gasilskim domom, govori, pre-
vzemom in blagoslovom novega vozila.“

• Pravite, da imajo vaščani do gasil-
cev naklonjen odnos?
„Res je; pa tudi gasilci smo jim vedno 
pripravljeni priskočiti na pomoč in biti 
eno z vasjo. Naši prostori so jim vedno 
odprti: v gasilskem domu so praznova-
nja, telovadba, volitve. Dolgo je v domu 
tudi trgovina, ki smo jo odprli na pobu-
do nekdanjega predsednika društva in 
pozneje župana Franca Kerna, ki je bil 
polnih 48 let predsednik društva. Sode-
lujemo tudi z drugimi društvi v kraju. V 
mesecu požarne varnosti v oktobru pa so 
naša vrata še bolj na široko odprta. Imeli 
bomo dan odprtih vrat, pregled gasilnih 
aparatov (ljudje jih vsakokrat prinesejo v 
pregled kakih štirideset), pregled hidran-
tnega omrežja in požarnih bazenov.“
• Ker imate uspešno mladino, se naj-
brž ne bojite za prihodnost?
„Mladina je res uspešna, veliko je tudi 
deklet, v naše vrste pa so vabljene vse 
generacije, od pionirjev, mladincev, 
pripravnikov in članov do veteranov.“

Gasilsko vozilo kot darilo za praznik
Prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas deluje 65 let in ob letošnjem praznovanju 
bodo prevzeli novo gasilsko vozilo. O tem predsednik društva Robert Zaletelj.

Robert Zaletelj s starim gasilskim vozilom 

Ob 65-letnici društva je PGD Srednja vas izdalo koledar, ki so 
ga naredili skupaj z Zavodom za gluho in naglušno mladino v 
Ljubljani, tamkajšnjimi dijaki, ki se šolajo za medijskega tehnika. 
Sedemdeset izvodov so razdelili vaščanom. Ponosni so, da so tako 
tudi z dobrodelno noto zaznamovali obletnico društva.  
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TV - Internet
Signal s KRŽIŠČA - KrvavcaNOVO!

-  TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije za doplačilo   eur
-  Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
-  Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 

    Lubnika, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zasavske Svete gore in ostalih.  
- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

in LIMBARSKE GORE 

  

SAT

3 EUR- TV od 15 EUR/mesec,  INTERNET od 13 EUR/mesec, Telefonija od 2 EUR/mesec

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah
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- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

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

STAŠA PAVLIČ

Letošnje prireditve so se odvijale od petka, 15. septembra, do 
nedelje 24. septembra. Za raznovrstnost prireditev so poskr-
bela društva naše krajevne skupnosti.
Športno društvo je organiziralo turnir v taroku (memorial 
Zdravka Žagarja) in odbojkarski turnir (memorial Marka Pel-
ka). PGD Visoko - Milje je pripravilo demonstracijsko vajo v 
sodelovanju s sosednjimi društvi pri stanovanjskem naselju 
Pr Fik. Vaja je bila zelo zanimiva in težka. V Zvezi borcev Vi-
soko so poskrbeli za položitev venčkov k spomenikom padlih 
v drugi svetovni vojni, organizirali pa so tudi tradicionalni 
koncert, ki je zaključil letošnje dogajanje ob krajevnem pra-
zniku, revijo partizanske pesmi Zapoj zdaj, srce partizansko, 
na kateri je sodelovalo sedem zborov, med njimi tudi dva zbo-
ra zamejskih Slovencev, in sicer MPZ Foltej Hartman Pliberk 
in ženska vokalna skupina Danica Šent Vid.
Osrednja prireditev je slavnostna akademija ob našem pra-
zniku. Spomin nam je ušel nazaj, ko so ob reki Kokri še stali 
mlini. Od Milj do Tupalič je bilo sedem mlinov. Praznovanje 

krajevnega praznika in naše kulturno društvo sta povezana z 
mlini. Fikov, Zormanov, Krčev, Kapov, Narobetov, Mohorjev in 
Breznosov mlin, prav vsi so utihnili ... O njih pa nam zagotovo 
na svoj način pripovedujejo zgodbe o življenju mlinarjev, mli-
naric in njihovih družin. Na nekdanjo Rapo, ki je gnala mline, 
nas danes spominjajo samo še ime našega športnega parka, 
spomenik pri nekdanjem Zormanovem mlinu in Učna pot ob 
reki Kokri. Prav ob prazniku pa smo pred dom krajanov Visoko 
postavili mlinski kamen iz Krčovega mlina. Na akademiji smo 
podelili tudi dve zlati plaketi – za dolgoletno delo v krajevni 
skupnosti Visoko - Milje sta ju dobila Emil Sekne in Peter Jelar. 
V krajevni skupnosti si prizadevamo, da čim več naredimo za 
ohranjanje kulturnega in družabnega življenja. Gradijo jo do-
bra volja, združevanje in medsebojni odnosi.
Pred nami je delovna jesen in želim vam, da bi skozi celotno 
jesen in zimo z veliko žlico zajemali in okušali plodove naše-
ga ustvarjanja. 
Živa in burna nekoč je mline gnala,
žuboreča in bistra
je tudi nam ostala.

Mlini so utihnili
Pod tem naslovom je potekala akademija ob praznovanju krajevnega  
praznika KS Visoko - Milje.
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SLAVKA WEISSEISEN

Varno v novo šolsko leto so tudi letos stopili novi prvošolci in se 
pridružili drugim učencem, ki šolske poti premagujejo že več let. 
Kot že zadnjih nekaj let so jih na pot pospremili člani AMD Šenčur 
in SPV Šenčur ter policisti. Ti so bili prisotni pred vsemi šolskimi 
stavbami. Pozorni so bili tako na učence kot na njihove starše, 
preverjali so, ali upoštevajo dogovore o varnem prihajanju v 
šolo. Prvošolci so prejeli rumene rutice in kresničke, ki jim bodo 
v pomoč pri boljši vidljivosti na cesti. Rumene rutice bodo še eno 
šolsko leto nosili tudi vsi drugošolci, ki že lahko v šolo prihajajo 
sami, peš ali z avtobusom. AMZS pa je poskrbel, da sta letos ma-
skoti Anja in Zdravko že pred začetkom šolskega leta opozarjali 
vse voznike, da se učenci kmalu vrnejo na ceste, šolske poti in je 
potreba še večja pozornost. Maskoti sta letos obiskali tudi Šen-
čur, kjer sta voznike opozarjali na začetek šolskega leta.

Varno v novo šolsko leto

Varno na poti v šolo

ALENKA KERN

Čeprav je vokljanska šola stara že več 
kot 140 let, svoja leta kar dobro skriva. 
Da bi podobo šole ohranili čim lepšo in 
privlačnejšo za učence, se je Občina Šen-
čur v sodelovanju z ravnateljico Osnov-
ne šole Šenčur letošnje poletje odločila, 
da bo njeno notranjost delno obnovila.
Ko je 1. septembra šolski prag prestopilo 
vseh 64 učencev in 23 "vrtkarjev", jih je 
pričakal nov vetrolov, ki bo poskrbel, da 
se bodo otroci preobuvali in preoblači-
li na toplem brez prepiha. Prav tako so 
bila na podružnični šoli v Voklem za-
menjana vsa notranja vrata s ključav-
nicami, tako da se šola in učilnice sedaj 

zaklepajo z enim ključem in je vhod v 
šolo med poukom zaradi večje varnosti 
zaklenjen. Po končanem pouku pa se 
zaklepajo tudi učilnice. V učilnici 1. ra-
zreda so zamenjali okna in namestili 
žaluzije. Največ obnove je bila deležna 
šolska telovadnica, kjer je so obnovili 
parket, odstranili leseni opaž, stene so 
na novo prepleskali, nova pa je tudi za-
ščita radiatorjev. Ker imajo učenci v Vo-
klem športno dvorano oddaljeno le pet-
deset metrov, bo šolska telovadnica v 
prihodnosti spremenila svojo namemb-
nost v večnamenski prostor. Učiteljice 
si želijo v tem prostoru urediti različne 
igralne kotičke: računalniški kotiček, 
bralno votlino, kotiček za družabne in 

namizne igre, še vedno pa bo ostalo do-
volj prostora za razne gibalne dejavno-
sti. Da šola šteje že krepko več kot sto 
let, se najbolj pozna na električni in vo-
dovodni napeljavi, ki zelo težko »sledi-
ta« vsej moderni tehnologiji, saj so vse 
učilnice opremljene z IKT-tehnologijo.
Ker so učenci in učiteljice obnove res 
veseli, pripravljajo v oktobru za župa-
na Cirila Kozjeka in ravnateljico Majdo 
Vehovec prav posebno prireditev, na ka-
teri se jima bodo zahvalili za ves vlože-
ni trud in dobro voljo, ki ju namenjata 
tako učencem in učiteljicam kot vsem 
zaposlenim na vokljanski šoli.
Za konec pa naj starše in vse krajane 
Voklega, Vogelj, Trboj, Prebačevega in 
Žerjavke povabim na dneve Simbioze 
giba, ki bodo v tednu od 16. do 20. okto-
bra, in pa na Novoletno čajanko, ki bo 
12. decembra v prostorih naše šole.

Radi imamo svojo šolo
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MEDVODE
ŠPORTNA DVORANA

5. 11. OB 18:00

 

www.mammamia-muzikal.si

S PRAVOČASNIM NAKUPOM VSTOPNIC 

SI ZAGOTOVITE NAJBOLJŠI POGLED NA ODER!

VSTOPNICE: EVENTIM.SI, POŠTA, PETROL, OMV, TIC

90,5 x 131 jurij oglas.indd   1 28/09/17   13:20
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Učenci šenčurske šole so si septembra ogledali film Ko-
šarkar naj bo, ki so ga posneli med drugim tudi v šenčur-
ski športni dvorani. Ob tej priložnosti so jih obiskali tudi 
igralci filma. Kako je bil film všeč našim učencem?

Super se mi je zdela ideja, da so glavno tekmo posneli v 
naši športni dvorani, da smo tudi mi lahko izkusili, kako 
je, ko se snema film.

LIA PEROVIC, 9. R.

Meni osebno je bil film všeč. Moj najljubši lik je bil seveda 
učitelj Tundra, ker je predstavljal smešnega oziroma za-
bavnega učitelja. Takih učiteljev danes primanjkuje.

LUKA GREGORČIČ, 9. R.

Všeč mi je bilo sporočilo filma – s trdim delom in trenin-
gom se daleč pride. 

ŠPELA OMERZU, 9. R.

Meni je bil film zelo všeč, predvsem zaradi smešnih si-
tuacij, npr. ko se je Ranta zaletel v vejo in padel po tleh. 
Dobre so bile tudi besedne zveze Smodlaka, ki mi je bil 
najbolj všeč. Edino, kar mi ni bilo všeč, je to, da so spustili 
prizore iz knjige, ki so bili smešni, npr. tisto s podivjanim 
sesalcem.

NEJC OSEL, 7. R.

V filmu mi je bilo všeč, ker Ranta ni obupal in se je na-
učil igrati košarko. Film je bil zelo poučen, govoril je o 
tem, kako je Ranta iz nerodnega fanta postal košarkarska 
zvezda. Film me je naučil, da tudi če si neroden, če se ti 
nič ne ljubi, če si na invalidskem vozičku, lahko narediš, 
kar hočeš. Imeti moraš le voljo in vztrajnost.

MARISA ZUPAN, 5. R.

Film mi je bil všeč, ker je bil Ranta tako velik in njegov 
prijatelj tako majhen.

KATARINA MRKUN, 4. R.

Toliko govora o košarki, pa nobene prave igre … To smo 
popravili čez en teden, ko je v naši športni dvorani ko-
šarkarska šola Romana Horvata pripravila štafetne igre, 
spoznali pa smo tudi nekaj najboljših igralcev košarkar-
skega kluba Šenčur - edinega gorenjskega prvoligaša. 
Na naši šoli »zagledanost« v knjigo in film Košarkar naj 
bo še ni presahnila, zato upamo, da bomo ob koncu šol-
skega leta gostili glavnega krivca za uspeh filma – pisa-
telja samega. Brez Primoža Suhodolčana, ki je za film 
napisal tudi scenarij, seveda ne gre. Komaj čakamo, da 
njegove duhovite prebliske slišimo v živo. 

MARUŠA ROBIDA

Ranta in Smodlak med 
našimi učenci

ELIZA GRUBAR, 4. B

Poletje je zame vse,
snežak pa ne.
Poletje se iz pomladi rodi
in ptice, metulji vse ven hiti.

Zima pride, ko jesen mine.
Štiri mesece še,
pa v poletju bo uživanje.

Ne čakaj, ker boš dočakal.
In ko zima pride na obisk,
listje izgublja debelost.
In potem se zniža moj odnos.
Zdaj pa hitro le na delo,
da poletje bo prehitelo to 
zimo debelo.
In spet sklenjen bo krog.

Krog

Osnovna šola Šenčur že od leta 2011 sodeluje v Simbiozi, ki med-
generacijsko povezuje Slovenijo. V tednu od 16. do 22. oktobra 
bodo v sklopu vseslovenskega projekta Simbioza giba na Osnovni 
šoli Šenčur in njenih podružnicah Olševek, Voklo in Trboje pova-
bili dedke in babice, da se pridružijo uri športa. Učitelji športa in 
nekatere razredne učiteljice in učitelji ter otroci so zanje pripravili 
različne športne dejavnosti, saj je pomembno, da se generacije 
družijo ob športu in se povežejo med seboj. Urnik bo objavljen na-
knadno na spletnih straneh šole in občine, učenci pa bodo dobili 
vabila z urniki. Vabijo tudi na tečaj računalništva, ki bo v tednu od 
20. do 24. novembra od 8.30 do 10. ure na Osnovni šoli Šenčur. 
Prijavite se lahko osebno v tajništvu šole ali po telefonu 04/251 92 
50. Prijave bodo sprejemali do zapolnitve mest.

Simbioza med generacijami
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ALENKA PIPAN, GORENJSKI MUZEJ

Prvi kolesarski klub na Gorenjskem, Kolesarski klub Kranj, 
ki se je v vsej zgodovini večkrat preimenoval, je letos obele-
žil 60-letnico delovanja s tradicionalnimi kolesarskimi dir-
kami, koncertom Andreja Šifrerja in priložnostno razstavo, 
ki je nastala v sodelovanju z Gorenjskim muzejem. Prazno-
vanje jubileja je potekalo pod vtisom vrhunskih rezultatov 
slovenskih profesionalnih kolesarjev, kot sta prva etapna 
zmaga na Tour de France Primoža Rogliča in druga etapna 
zmaga na Giru Jana Polanca, ki se je kalil v Kranju. Odlični 
kranjski kolesarji so postavili marsikateri zgodovinski mej-
nik, ki ga bo težko preseči. Najbolj še vedno odmeva uspeh 
Mateja Mohoriča, ki mu je kot edinemu kolesarju uspelo 
osvojiti naslov svetovnega prvaka v kategorijah mladincev 
in mlajših članov. 
Zgodovina organiziranega kolesarskega športa se je začela s 
KK Mladost, ki je bil ustanovljen 30. junija 1957 v Stražišču. 
Tu je začel svojo športno pot Franc Hvasti, ki je kolesarstvu in 
klubu posvetil celotno svoje življenje. Hvasti je kot perspekti-
ven mlad kolesar leta 1963 prevozil 14 tisoč kilometrov, med-
tem ko danes profesionalni kolesarji prevozijo od 25 do 35 
tisoč kilometrov. Ker so se v klubu zavedali, da se brez nič še 
kolesa ne vrtijo, so se lotili iskanja sponzorjev, ki bi materi-
alno podprli delo kluba. Podpis pogodbe s tovarno Sava Kranj 
je kranjskemu kolesarstvu dal krila, saj so postali eden vo-
dilnih kolektivov v Jugoslaviji. To obdobje so zaznamovali vr-
hunski uspehi kolesarjev s šenčurskega območja Bojana Ro-
preta in Bojana Udoviča. Leta 1980 je Kranj gostil balkanske 
igre, na katerih sta Ropret in Udovič kot člana jugoslovanske 
reprezentance osvojila prvo mesto v ekipni vožnji in posle-
dično postala del izbrane vrste za olimpijado v Moskvi (osmo 
mesto). Štiri leta kasneje sta bila v reprezentanci Marko Cu-
derman in Ropret, ki je v Los Angelesu osvojil sedmo mesto 
med posamezniki. Največji uspeh pa je osvojil na svetovnem 

prvenstvu leta 1983 v Švici, kjer je bil šesti. Ropret ostaja re-
korder dirke Po ulicah Kranja s štirimi zmagami. Udovič je 
osvojil dve tedaj najbolj prestižni zmagi, in sicer na Veliki 
nagradi Kranja (1979) in državnem prvenstvu (1983). Tudi po 
koncu kariere profesionalnega kolesarja sta ostala zapisa-
na kolesarstvu. Ropret je leta 2011 postal veteranski svetovni 
prvak. Udovič je bil s kolesarstvom življenjsko povezan kot 
tekmovalec, trener, soorganizator dirk in samostojni podje-
tnik. Oba sta prejemnika priznanj Občine Šenčur, ki ima štiri 
kolesarje olimpijce, poleg Ropreta in Udoviča še Cudermana 
in Janeza Žirovnika. 
V kranjskem klubu je kolesaril tudi Aleš Kalan, danes v šen-
čurskih krogih znan kot generalni sekretar Kolesarske zveze 
Slovenije in gonilna sila ŠD BAM.Bi. Po aktivnem ukvarjanju 
s kolesarstvom je s kolesi in športno opremo ostal povezan 
tudi Andrej Sajovec. Franci Pilar je leta 1990 sodil v obetavno 
mlado generacijo savčanov (Bajt, Cvjetičanin, Komar, Polja-
nec idr.). Tomaž Poljanec je bil nekaj časa predsednik KD Šen-
čur in bil kot prvi Slovenec izvoljen v predsedstvo Evropske 
kolesarske zveze. Uspešne generacije mladih kolesarjev so 
posegale po odličnih rezultatih tudi v samostojni Sloveniji. 
V Kranju je bila registrirana prva slovenska profesionalna 
ekipa Cantina Tollo Co.Bo–Sava Profi. Vzgajanje podmladka 
kolesark in kolesarjev je zopet postalo prioriteta. 
Kranjski kolesarski klub ni slovel le po vzgoji vrhunskih ko-
lesarjev, temveč tudi po odlično usposobljenih strokovnih 
delavcih in organizaciji odmevnih kolesarskih prireditev. 
Dirki Po ulicah Kranja in VN Kranja – Memorial Filipa Majc-
na imata dolgoletno tradicijo. Drugo leto bo slovesno tako 
v Kranju kot Šenčurju, saj bomo obeležili petdeseto izvedbo 
kranjske dirke in dvajseti kriterij slovenskih mest – Veliko 
nagrado Šenčurja.

Kolesarstvo je lep, a garaški šport
Kolesarski klub Kranj je letos praznoval šestdeset let. Več vrhunskih tekmovalcev  
tudi s šenčurskega območja.

Udeleženci Gira na Jelenovem klancu leta 1994 / Foto: Drago 
Holynski, Gorenjski muzej

S priložnostne razstave ob 60-letnici KK Kranj / Foto: Jernej Mubi
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Še vedno je mogoč vpis v gledališki abonma na Visokem, in sicer 
v torek, 10. oktobra, od 18. do 19. ure. Prva predstava bo že v 
soboto, 14. oktobra, ob 19.30, to bo Damski orkester, predstava 
Mladinskega gledališča Tržič. Sledile bodo: 4. novembra Govori-
ce (KUD Janez Jalen Notranje Gorice), 2. decembra Kadar mačke 
ni doma (KUD Jože Gostič Homec), 13. januarja Ključ za dva (KUD 
Domovina Osk), 3. februarja Vaja Zbora (GD Kontrada Kanal) in 3. 
marca Robinzoni in dekleti (KUD Valentin Kokalj Visoko).

Gledališki abonma

Odbor Muzeja Občine Šenčur v Muzeju Šenčur pripravlja in orga-
nizira občasne razstave različnih umetniških zvrsti, s katerimi že-
limo ponuditi promocijo slovenske, lokalne vizualne umetnosti 
in predstavitve umetnikov različnih generacij, tako že uveljavlje-
nih kot tudi neuveljavljenih. V program vključujemo tudi fotograf-
ske razstave, razstave ljubiteljskih slikarjev, rokodelske razstave 
in občasno pripravljamo tudi tematske zgodovinske razstave. Va-
bimo umetnike, predvsem iz občine Šenčur in okoliških krajev, 
da na Občino Šenčur oddajo prošnjo za razstavljanje v našem 
muzeju v letu 2018. Skozi leto se odvije od 10 do 11 razstav. Arhiv 
in nekaj o preteklih razstavah si lahko preberte na: http://www.
sencur.si/muzej. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na 
04/ 25 19 110 (ga. Vesna). "Ustvarjalnost je prostor, kjer ni bil še 
nihče nikoli. Zapustiti moraš mesto svojega udobja in oditi v div-
jino svoje intuicije. Kar boš odkril, bo čudovito. To, kar boš odkril, 
si ti sam." (Alan Alda)

Povabilo umetnikom

Čebelarsko društvo Šenčur pripravlja slovesnost, ki bo 11. novem-
bra v Domu krajanov Šenčur. Ob tej priložnosti bo društvo, ki ima 
sicer že dolgoletno tradicijo, a je vmes nekaj časa tudi prenehalo 
delovati, razvilo svoj prvi prapor. Kot pravi predsednik društva Da-
mjan Kimovec, pa bodo novembra pripravili tudi tradicionalni me-
deni zajtrk v vrtcu. 

Čebelarji bodo razvili prapor

„Trudimo se, da v kar največji meri ugodimo strankam. Poleg zdravil, me-
dicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, tudi homeopatskih zdravil, 
prehranskih dopolnil in preostale lekarniške ponudbe dajemo vse večji 
pou darek storitvam,“ je povedala vodja lekarne v Šenčurju Jožica Župec, ma-
gistra farmacije, ki za šenčurske paciente skrbi skupaj s kolegico farmacevtko 
Marijo Dolar in farmacevtskima tehnicama Anjo Čimžar in Ksenijo Zupan.
„Gre za kognitivne storitve, med katerimi naj omenim dve novosti. Ena je 
osebna kartica zdravil (OKZ), to je seznam vseh bolnikovih zdravil in doda-
tne podrobnejše informacije za njihovo pravilno in varno uporabo. S tem 
bo imel bolnik boljši pregled in nadzor nad potekom zdravljenja. Osebna 
kartica je koristen pripomoček svojcem, ki skrbijo za zdravljenje bolnika, in-
formacija osebnemu zdravniku in ob sprejemu bolnika v bolnišnico ali dom 
starejših občanov,“ pojasnjuje sogovornica.  „Druga novost je pregled upora-
be zdravil (PUZ). To je osebni posvet med bolnikom in magistrom farmacije 
o pravilni uporabi zdravil, izdanih na recept, in namenu zdravljenja z njimi. 
Med posvetom lahko bolnik povpraša še za dodatne informacije in napotke 
ter razreši morebitne težave, povezane z zdravili, in se seznani s predlogi 
za njihovo uporabo. Magister farmacije odgovori tudi na vprašanja v zvezi 
z uporabo zdravil brez recepta, prehranskih dopolnil in drugih izdelkov za 
ohranjanje zdravja.“ 
V lekarni v Šenčurju lahko pacient dobi vse, kar potrebuje, le v izjemnih 
primerih, če česa nimajo, to naročijo iz centralne lekarne v Kranju.

Svetovalne storitve lekarniška dodana vrednost
Ob dveh ambulantah in fizioterapiji je v Šenčurju že vrsto let odprta tudi lekarna, ki oskrbuje več kot 
osem tisoč pacientov s tega območja.

 

Lekarna Šenčur, Pipanova cesta 51a, 4208 Šenčur
Delovni čas: 7.00 –19.30, telefon: (04) 251 97 50
www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si

Od leve Anja Čimžar, Jožica Župec in Marija Dolar  
Foto: Tina Dokl

Ta teden je v obnovljenem poslovnem objektu pri pokopališču Šen-
čur odprla vrata cvetličarna Amaya. V nedeljo, 8. oktobra, bo ob 
11.15 slovesno odprtje novega poslovnega objekta. Novo pridobitev 
bo blagoslovil župnik Urban Kokalj.

Blagoslov nove cvetličarne
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SAMO LESJAK

Glavni prostor šenčurskega Muzeja je 
bil toplega septembrskega večera poln 
obiskovalcev, ki so pozdravili in izka-
zali čast Martinu Kadivcu, nekdanjemu 
profesorju slovenskega jezika po rodu iz 
Šenčurja, ki sedaj živi v Britofu pri Kra-
nju. Pesmi iz avtorjeve druge pesniške 
zbirke Vaški obrazi so doživeto inter-
pretirali Slavica Bučan, Vanja Umnik, 
Sonja Zupančič in Sašo Gašperlin, kul-
turni program pa so z nastopom oboga-
tili ljudski pevci Hiše čez Cesto. Profesor 

Kadivec je vsakemu obiskovalcu podaril 
knjigo ter lastnoročno napisal posvetilo, 
vsem prisotnim pa se je za obisk toplo 
zahvalila tudi Marinka Štern, ki je po-
skrbela za izvrstno likovno upodobitev 
zbirke. To je bil tretji recital pesmi ob 
avtorjevi 80-letnici, ki jo na umetniški 
način obeležuje vse leto; prvi dogodek 
je bil oktobra lani v Hotemažah, drugi 

maja letos na Miljah, tretji pa sedaj v 
Šenčurju ... Vaški obrazi pa kar kliče-
jo h gostovanju izven občinskih meja, 
tako je bila pobuda za četrto prireditev 
v Naklem lepo sprejeta. Obeta se literar-
no-slikarski dogodek, ki bo nadgrajen 
z dokumentarno-fotografsko razstavo 
literarnega ustvarjanja prof. Martina 
Kadivca. 

Poetski obrazi 
življenja
Raznoliki vaški obrazi  
v pesniški obliki avtorja 
prof. Martina Kadivca 
in v barvitih likovnih 
upodobitvah Marinke 
Štern so bili rdeča nit 
kulturnega večera  
v Muzeju Občine Šenčur.

Likovna ustvarjalka Marinka Štern in prof. Martin Kadivec / Foto: Drago Papler

 
	

 

 

 

 

 
	

	
	

	
	

	

ŽALNI PROGRAM 
	

Naj bo zadnje slovo lepo  
in posuto s cvetjem - 
poskrbimo za žalno 

floristiko, pripravimo vam 
žalne pakete sveč, urejamo 
pa tudi grobove, nasade in 
priskrbimo druge nagrobne 

okrasitve. 

OSTALA PONUDBA 
	

Poleg darilnega programa 
za vse starosti, vam 
prisluhnemo tudi pri 
aranžiranju poročnih 

šopkov, ostalih poročnih 
aranžmajev in okrasitvi 

cerkve. 
 

Lahko izbirate tudi med 
različnimi okrasnimi 

lončnicami, orhidejami in 
drugim sezonskim cvetjem 
– trajnice, dišavnice, zelišča 

in zelenjava. 

ROŽE ZA VSAKO PRILOŽNOST 
 

Za vsakdanje in posebne 
priložnosti pri nas dobite 

veliko vrst rezanega cvetja, 
šopke po želji, balkonske in 

druge zasaditve, ter 
dekorativni program za 

prijetnejše domače vzdušje. 
 

Nudimo vam tudi aranžiranje 
daril in suhih aranžmajev. 

Poskrbimo tudi za urejanje 
vrtov in okolice vašega 

doma, pa tudi, da vam v 
službi kdaj pa kdaj lepo 

zadiši. 

	

PON-PET 8-19 
SOB 8-13 

NED v oktobru 8-16 
 

Gasilska cesta 14a, Šenčur 
040/774-329 Za uresničitev vaših želja se bomo trudili s svojim dolgoletnim 

znanjem in izkušnjami, s svojo strokovnostjo vam bomo pomagali pri 
vaših odločitvah in po najboljših močeh ustvarjali  

le najlepše in najboljše za vas. 
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Med prvimi, ki so si ogledali novi slovenski mladinski film Košarkar 
naj bo, so bili tudi učenci Osnovne šole Šenčur. Zaključne prizore 
tega filma, torej glavno tekmo med ekipama Sokoli in Superce, 
so namreč konec šolskega leta 2015/16 snemali v njihovi športni 
dvorani, učenci pa so nastopili tudi kot statisti, je pojasnila rav-
nateljica Majda Vehovec. Zato so za vseh 815 učencev omenjene 
šole pripravili brezplačne projekcije v Domu krajanov v Šenčurju. 
Po zadnji projekciji so s svojim obiskom za presenečenje poskrbeli 
režiser Boris Petkovič ter igralci iz filma Klemen Kostrevc (Ranta), 
Matija Brodnik (Smodlak), Gaja Filač (Metka) in Gojmir Lešnjak 
Gojc (profesor Tundra). 

Košarkar naj bo v Šenčurju

Na 20. državnem tekmovanju v gasilski orientaciji v Gorici pri 
Slivnici so pionirji iz PGD Trboje dosegli izjemen uspeh. Na dr-
žavno tekmovanje so se poleg njih uvrstili tudi mladinci, ki so 
tekmovali med 33 ekipami. Med 34 ekipami pionirjev iz vse Slo-
venije se je trbojska ekipa s tekmovalci Rokom, Ožbejem in Žigo 
na koncu uvrstila na drugo mesto. Premagali so jih le vrstniki iz 
PGD Loka pri Mengšu, za njimi so bili na tretjem mestu pionirji iz 
PGD Pristava pri Mestinji. Zgodovini PGD Trboje je tako dodan še 
en uspeh na državnem tekmovanju. Zlatim gasilkam Evi, Urški 
in Sari, ki so 13. septembra 2014 osvojile prvo mesto v kategoriji 
pripravnic, je dodano drugo mesto pionirjev. 

Izjemen uspeh trbojskih pionirjev

Poletje na igrišču je letos potekalo že 12. leto zapored na prostoru 
za piknike v Voklem. Program so sestavljale športne, družabne, 
projektne igre in ustvarjalne delavnice, kjer so nastali lepi izdelki 
izpod rok mladih ustvarjalcev, pove organizatorka Romana Jen-
kole. Za izvedbo programa so skrbeli še trije animatorji, Katja F., 
Lea M. in Patrik J. N. Med športnimi igrami so prednjačile igre z 
žogo in skrivalnice s pomočjo ''podiranja križa''. Škratki so delali 
družbo pri projektni igri, letošnja najboljša družabna igra pa je bila 
carcassonne. S pomočjo odlične priprave so nastale lepe ribice, 
sestavljanke, hobotnice, lisičke, storžki, mobile … in pravi domači 
plastelin ter izdelki iz njega. Za pomoč se zahvaljujejo Otu R., ki 
prijazno odstopi prostor, in Občini Šenčur, ki projekt sofinancira in 
s tem pomaga, da se otroci družijo in igrajo zunaj. Prihodnje leto 
bodo Poletje na igrišču ponovili. Za dodatne informacije pošljite 
e-sporočilo na PNI@europe.com, podrobnosti o aktivnostih pa je 
najdete na spletni strani: www.poletjenaigriscu.blogspot.com.

Poletje na igrišču

Vzemite si čas za aktivnosti Večgeneracijskega 
centra Gorenjske v Šenčurju

Večgeneracijski center Gorenjske je namenjen povezovanju Šenčurja-
nov  in Šenčurjank vseh generacij skozi različne skupne aktivnosti –  za 
ustvarjanje prijetnega, spodbudnega in sodelovalnega bivanja. 
V Šenčurju je že lepo zaživela delavnica umovadbe za starejše, telovadbe 
za vse generacije, tombola in počitniške aktivnosti za otroke.
Tudi v nadaljevanju bodo občanom in občankam na voljo aktivnosti za 
ohranjanje psihofizičnega zdravja in dobrega počutja: vadba za zdravo 
hrbtenico, telovadba za vse generacije in umovadba za starejše ter dru-
žabni dogodki, kot je tombola s praktičnimi nagradami.

 

Za popestritev vašega vsakdana in koristno preživet čas se udeležite 
aktivnosti, ki so na voljo v vaši občini, in tako poskrbite, da tudi v vaše 
življenje pride kaj novega.
Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne.
Termine in lokacije dogodkov najdete v zgibankah na Občini Šenčur, na 
plakatih po občini,  na občinski 
http://www.sencur.si/aktualno-arhiv/dogodki-in-prireditve-napovednik 
in na projektni spletni strani www.vgc-gorenjska.si. 
Vašega obiska in druženja z vami se že veselimo! 
Na aktivnosti se prijavite na telefon 041 724 134 ali e-naslov:  
mck-prijava@luniverza.si, vabimo pa vas tudi, da nam sporočite vaše 
želje po aktivnostih, predavanjih, delavnicah v Šenčurju.

PROGRAM ZA OKTOBER 2017

Četrtek, 12. 10. 2017, ob 17.00
Info točka v zvezi s pridobivanjem znanj in spretnosti, 
ki jih potrebujete, Občina Šenčur, sejna soba

Ponedeljek, 16. 10. 2017, ob 9.30 
Umovadba za starejše, Dom krajanov Šenčur

Torek, 17. 10. 2017, ob 16.00
Vadba za zdravo hrbtenico, Športna dvorana ob OŠ Šenčur 

Sreda, 18. 10. 2017, ob 17.00
 Telovadba za vse generacije, Športna dvorana ob OŠ Šenčur 

Četrtek, 24. 10. 2017, ob 17.30
Tombola, Dom krajanov Šenčur
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MATEJ KNIFIC, ALENKA PIPAN

Vas Prebačevo na levem bregu reke Save 
ob cesti Kranj–Smlednik se prvič omenja 
24. aprila 1343 v okviru ortenburške go-
renjske posesti. Takrat sta ortenburška 
grofa Oton in Friderik zastavila koroške-
mu deželnemu točaju Rajnerju z Ostrovice 
štiri kmetije v Strahinju in pet na Preba-
čevem s kmeti (Kristan Starman, Tomaž, 
Jurij, Janez Ferfol in še en Kristan). 
V pisnih virih se župnija Šenčur prvič 
omenja leta 1238, ko je ob ustanovitvi 
velesovskega samostana dominikank 
oglejski patriarh Bertold podelil samo-
stanu patronat nad šenčursko cerkvijo. 
Šenčursko faro s kapelami in oltarji je 
vključil v samostansko posest. 
Najstarejši podatki, ki omenjajo preba-
čevsko cerkev, pa so stari pol tisočletja. 
Tedaj se je kaprulanski škof Daniel de 
Rubeis podal na vizitacijsko pot avstrij-
skega dela oglejskega patriarha. Pismo, 
napisano na koži in datirano 6. juli-
ja 1517, omenja, da je tega dne v imenu 
oglejskega patriarha vnovič posvetil 
oskrunjeni veliki oltar sv. Križa in stran-
ski oltar v čast Materi božji na Prebače-
vem. Iz omenjenega dokumenta je raz-
vidno, da je cerkev na današnjem kraju 
stala že prej. Reconciliavimus pomeni, 
da je bila posvetitev razveljavljena zara-
di požara, greha ali krivovercev, ki bi se 
polastili cerkve. De Rubeis je ob tej priliki 
vložil svetinje svetih mučencev svetega 
Krizogona in sedem bratov. Za financi-
ranje vojske in obrambe pred Turki so 
deželnoknežje komisije leta 1526 popisa-
le in pobrale vse zlate in srebrne cerkve-
ne dragocenosti ter jih pretopile v denar. 
Ta usoda je doletela tudi prebačevsko 
cerkev, v kateri so pobrali monštrance 
in kelihe.
Sedanja prebačevska cerkev je bila na 
mestu nekdanje zgrajena leta 1855. 
Sredstva, ki so jih krajani potrebovali za 
gradnjo, so pridobili s prodajo večjega 
travnika z njivami (Sela med Prebače-
vim in Šenčurjem). V cerkvi je znan kri-
žev pot, ljudsko delo iz srede 19. stoletja. 
Leta 1857 je veliki oltar izdelal Aleš Jane-
žič iz Zaloga pri Cerkljah. Oltarja v ladji 
žalostne Matere božje in sv. Martina je 
postavil kipar Marko Peternel iz Selc. 
Blagoslovil ju je župnik Martin Povše 

(1878). Veliki potres leta 1895 je poškodo-
val cerkev, zato so jo vaščani prenovili 
in v stene vgradili železne vezi. Leta 1994 
sta cerkev in zvonik dobila novo fasado. 
Leta 2012 so delno obnovili električno 
napeljavo, zamenjali klopi in na novo 
prepleskali notranjost cerkve. 
Zvonik stoji tam, kjer je stal nekoč. Ob zi-
danju nove cerkve so ga nekoliko zvišali. 
Prvotni zvonovi prebačevske cerkve so 
bili vliti iz brona. Najstarejši in najlažji 
zvon je bil vlit leta 1717. Veliki in srednji 
zvon sta bila vlita v letih 1799 in 1830. 
Velika vojna ni prizanesla niti prebače-
vskim zvonovom. Večji in srednji zvon je 
leta 1917 odpeljala avstro-ogrska vojska 
in ju uporabila za izdelavo topov. Izgubo 
so krajani nadomestili z dvema železni-
ma zvonovoma. Zaradi  dotrajanosti in 
želje po bronastih zvonovih so leta 2000 
začeli uresničevati željo po novih zvono-
vih in prenovi cerkve. Šenčurski župnik 
Ciril Istenič in domači župnik Miloš Bri-
ški sta blagoslovila tako litino kot delo li-
varjev v livarni Feniks iz Žalca. Blagoslov 
in namestitev zvonov so krajani prazno-
vali 6. maja 2001. Veliki zvon s podobo 
Jezusa na križu tehta 868 kilogramov. 
Nosi napis: Sveti križ, nebeški ključ. Sre-
dnji zvon tehta 630 kilogramov. Krasi 
ga podoba blaženega Antona Martina 
Slomška. Okrašen je z žitnim klasjem in 
Slomškovimi besedami: Sveta vera bodi 
vam luč. Na najmanjšem zvonu s težo 
391 kilogramov je upodobljena Marija Po-
močnica, pod njeno podobo je zapisana 
prošnja: Sv. Marija, prosi za nas.
Na Prebačevem smo tako na žegnanjsko 
nedeljo, 17. septembra, beležili petstoto 
obletnico omembe prve cerkve. Za samo 
duhovno pripravo smo imeli trodnevje. 
S svetimi mašami so ga od četrtka do 
sobote vodili kapucin pater Metod Be-
nedik, kanonik in prelat Vinko Prestor 
ter kanonik in arhidiakon prelat Anton 
Slabe. V nedeljo je osrednjo slovesnost s 
sveto mašo daroval ljubljanski pomožni 
škof in generalni vikar msgr. dr. Franc 
Šuštar, ki je pred začetkom svete maše 
tudi blagoslovil obnovljeno fasado zvo-
nika. Svete maše sta se udeležila tudi 
aktualni in bivši župan Ciril Kozjek in 
Franc Kern. Matej Knific, predsednik 
Vaške skupnosti Prebačevo, se je v za-
hvalnem govoru zahvalil gospodu škofu 

za opravljeni cerkveni obred in darova-
no sveto mašo, nato pa zbrane povabil 
na kmetijo Novak, kjer je bilo prijetno 
druženje in pogostitev z domačimi sla-
ščicami prebačevskih gospodinj. Ob tej 
priliki se iskreno zahvaljuje vsem va-
ščanom Prebačevega, še posebno klju-
čarjema ter gospodinjam, ki so poskr-
beli za lepo izpeljano praznovanje ob 
petstoti obletnici prve omembe cerkve.

Petsto let od prve pisne omembe  
cerkve na Prebačevem

Cerkev na Prebačevem / Foto: Jože Šenk

Sveta maša ob petstoti obletnici prve 
omembe cerkve / Foto: Jože Šenk
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Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., 

UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
JUR-1029/17

 

Uredite prejemanje in/ali  
plačevanje računov: preko e-pošte, 

e-računa ali  
direktne obremenitve računa

Prejemanje računov
Namesto klasičnega računa v papirni obliki se lahko od-

ločite za prejemanje računa preko elek tronske pošte. 

Prijavite se preko e-naslova info@komunala-kranj.si. V 

sporočilu navedete: ime in priimek, šifro kupca, naselje, 

hišno številko in e-naslov, kamor želite prejemati račune.

Če želite, se lahko odločite za e-račun za komunalne 
storitve v elek tronski banki. V svoji e-bančni aplikaciji 

izberite prijavo na e-račun Komunale Kranj. Pri prijavi 

navedite sklic zadnje položnice.

Plačevanje računov
Pri plačevanju računa za komunalne storitve Komunale 

Kranj lahko izberete možnost direktne obremenitve 

vašega plačilnega računa oz. trajnik. Če želite skle-

niti novo soglasje za izvajanje direktnih obremenitev 

ali spremeniti obstoječe, to uredite osebno na sedežu 

Komunale Kranj ali izpolnite obrazec, ki ga najdete na 

spletni strani Komunale Kranj. Soglasje za direktno 

obremenitev lahko podpiše zgolj plačnik storitve in pri 

tem predloži veljavni osebni dokument ter bančno kar-

tico. O znesku direktne obremenitve ste mesečno obve-

ščeni z računom. Izberete lahko klasični račun v papirni 

obliki ali račun po elektronski pošti.

E-račun in račun po elektronski pošti enakovredno na-

domeščata račun v papirni obliki. Pomenita pa do okolja 

prijaznejše poslovanje in enostavnejše rokovanje za upo-

rabnika. Več informacij na 04 28 11 300 ali na brezplačni 

telefonski številki 080 35 55, lahko pa vprašanje pošlje-

te tudi v pisni obliki na info@komunala-kranj.si ali na 

naslov Komunala Kranj, d. o. o., Mirka Vadnova 1, 4000 

Kranj.

MARTIN KADIVEC

Star pregovor pravi: Človeku ni dobro samemu biti. Zaradi raz-
ličnih vzrokov in potreb se človek rad druži v večje skupnosti 
in različne manjše skupine. Tako se po rasnih, telesnih, jezi-
kovnih, duhovnih lastnostih in potrebah ljudje organiziramo in 
združujemo v narode, države, pokrajine, občine, vasi in mesta, 
družine ... Človekovo življenje in delo pa se še odvija v povezavi s 
številnimi šegami in navadami. Te se s časom spreminjajo, tudi 
izginjajo in na novo nastajajo, sicer pa se kar trdoživo ohranjajo. 
Med njimi so najvidnejše šege življenjskega kroga. To so rojstne, 
ženitovanjske in smrtne šege. Med njimi so najštevilnejše in 
zelo raznovrstne svatbene, ki so razširjene po vseh slovenskih 
pokrajinah, seveda z manjšimi ali večjimi posebnostmi.
Fantje pri dekletih najprej vasujejo. Ko se med dvema spletejo 
simpatije, se napoti snubec na dekletov dom. Če je ugodno spre-
jet, se menijo o doti in bali. Potem se dekle s starši odpravi na 
oglede k fantovi družini. Temu sledijo zaroka, poroka in svatba. 
Še pred ohcetjo se pri ženinu odvije fantovščina, nevesta povabi 
svoje vrstnice na dekliščino. Potek svatovskega sprevoda vaščani 
zavirajo in upočasnijo s šranganjem. Poleg svatovske pojedine, 
prepletene s številnimi igrami, domislicami in šalami, je bil v na-
ših vaseh pomemben dogodek svatbeni ples na podu, ko fantje, ki 
se sami povabijo na ohcet, skušajo ukrasti nevesto. Pri nas je bila 
živa tudi navada, da so vaški fantje ženinu, ki je prišel po nevesto 
od drugod, prebrali ali prinesli pismo, v katerem zatrjujejo, kako 
so nevesto – pošteno, delavno, zalo, priljubljeno dekle – skrbno 
varovali pred raznimi nevšečnostmi. Zdaj pa jo s težkim srcem 
izročajo ženinu. Seveda, taka nevesta pa ima tudi svojo ceno.
Take in podobne šege in navade so bile na Šenčurskem doma-
če nekdaj. Danes je pa s to rečjo že precej drugače.

POD JURIJEVIM KLOBUKOM (3)

Ženitovanjsko pismo

Stran iz ženitovanjskega pisma, ki je bilo konec prve polovice 20. 
stoletja izročeno ženinu iz Srednje vasi pri Šenčurju.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

"Septembra smo imeli celodnevno predstavitev košarke na 
osnovni šoli. Odziv otrok je bil ogromen, kar pripisujemo 
ogledu filma Košarkar naj bo, ki so ga deloma posneli tudi 
v športni dvorani v Šenčurju. Verjetno jih je k temu spodbu-
dilo tudi zlato odličje naše reprezentance. Vabimo vse, da 
se včlanijo in začnejo trenirati v našem klubu. Kontaktna 
oseba je še naprej Roman Horvat. Želimo si čim več otrok, 
kajti delo z mladimi je temelj vsakega kluba," v košarkarske 

vrste vabi športni direktor Košarkarskega kluba Šenčur Aleš 
Puhar. Članka ekipa pa sedaj zaključuje obdobje pripravljal-
nih tekem. To soboto ob 19. uri se začne državno prvenstvo in 
prvi nasprotnik v domači dvorani bo večkratni državni prvak 
Krka. V ekipi je prišlo do več sprememb. "Postavili smo nove-
ga trenerja, prišlo je več novih igralcev (med njimi javnosti 
verjetno najbolj znan Dino Murič), a košarka je ekipni šport 
in upamo, da smo sestavili dober igralski mozaik, ki se bo 
ujel na igrišču in zunaj njega, in pričakujemo, da bomo imeli 
odlično sezono," dodaja Puhar. 
Poleg prvenstva igrajo tudi v pokalu in prvič tudi v mednaro-
dnem tekmovanju Alpe Adria Cup, kjer bodo prvo tekmo igrali 
doma 10. oktobra ob 18. uri proti Osijeku.

V pričakovanju odlične sezone
Veliko mladih se zanima za igranje košarke. Članska ekipa Šenčurja že jutri  
v boj s prvim nasprotnikom.

Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje
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LIGA  NKBM
7. 10. 2017 19.00 GGD : Krka
21. 10. 2017 19.00 GGD : Zlatorog Laško
4. 11. 2017 19.00 GGD : Tajfun
10. 11. 2017 20.00 GGD : Ptrol Olimpija
2. 12. 2017 19.00 GGD : Helios Suns
23. 12. 2017 19.00 GGD : Hopsi Polzela

ALPE ADRIA CUP
10. 10. 2017 18.00 GGD : Osijek
7. 11. 2017 18.00 GGD : Klosterneuburg
19. 12. 2017 19.00 GGD : BRNO

Razpored tekem

Klub mladih Šenčur je za konec šolskih počitnic pripravil zabaven 
dogodek na Olševku, imenovan Slip n slide. Otroci in starši so se 
zabavali ob različnih igrah, tudi takšnih z vodo. Pri dogodku sta 
sodelovala tudi PGD Srednja vas in PGD Hotemaže.

Slip n slide na Olševku

Člani KK GGD Šenčur (manjkajo Gorjanc, Rizvić, Tovilović ...).
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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

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

VILMA STANOVNIK

Kolesarska sezona se končuje, tudi letos pa so se nekateri 
naši najboljši srečali na tradicionalni dirki za Veliko nagrado 
Šenčurja. Po lanski smoli, ko je konec aprila zapadel sneg in 
so organizatorji morali dirko preložiti na poletje, so se letos 
odločili, da 19. Veliko nagrado Šenčurja pripravijo zadnji julij-
ski petek, tik pred kranjsko dirko. Ni jim bilo žal, saj so kole-
sarji in gledalci uživali v lepi prireditvi.  
Med najboljšimi v kategorijah elite in do 23 let je v cilju viso-
ko vzdignil roke zmagovalec Izidor Penko (Rog Ljubljana), ki 
je bil večino dirke v pobegu skupaj s klubskim kolegom Žigo 
Ručigajem in Markom Pavličem (Meblojogi Kult Solkan), ki 
sta osvojila drugo in tretje mesto. 
Med mlajšimi mladinci je zmagal Blaž Avbelj (Rog AS), med 
starejšimi mladinci Timotej Bavec (Meblojogi Kult Solkan). 
Med ženskami je bila najhitrejša Špela Kern (Bizkaia Duran-
go), med starejšimi mladinkami pa Maja Perinović (Zadar).
»Zadovoljni smo, da smo izbrali nov termin dirke, ki je sedaj 
tik pred kranjsko dirko, saj k nam pride več kolesarjev, vre-
me pa je tudi precej lepše, kot je bilo navadno konec aprila. 
Tako bomo tudi dvajseto dirko, ki jo bomo pripravili drugo 
leto, pripravili v tem terminu. Upam, da nam bo ob jubileju 
uspelo pridobiti še kakšne slovenske profesionalce in morda 
tudi tujce,« je po dirki v imenu organizatorjev iz Kolesarskega 
kluba Šenčur povedal Jure Cuderman.

Letos kolesarjem  
prijaznejše vreme
V Kolesarskem klubu Šenčur so 
zadovoljni, ker so termin tradicionalne 
dirke prestavili na zadnji julijski petek.

Kolesarji in kolesarke so se letos pomerili za 19. Veliko nagrado 
Šenčurja. / Foto: Gorazd Kavčič

Po lanski smoli, ko je konec aprila zapadel sneg 
in so organizatorji morali dirko preložiti na 
poletje, so se letos odločili, da 19. Veliko nagrado 
Šenčurja pripravijo zadnji julijski petek, tik pred 
kranjsko dirko. Ni jim bilo žal, saj so kolesarji in 
gledalci uživali v lepi prireditvi.
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Rok Puhar je aprila letos odtekel svoj 
prvi maraton. Član AK Triglav Kranj je 
v Hamburgu s časom 2;18:22 že v prvem 
poskusu dosegel normo za svetovno pr-
venstvo, ki je bilo največje atletsko tek-
movanje letos. 
• Da ste že na svojem prvem mara-
tonu v življenju tekli takšen čas, je 
presenečenje. Kako gledate nazaj na 
Hamburg?
"Nekako res ne moreš verjeti. Vse se je 
izšlo, bil pa sem seveda tudi dobro pri-
pravljen. Prva polovica sezone je bila 
izjemna. Škoda mi je le evropskega po-
kala sredi junija v Minsku, kjer bi lahko 
na 10.000 m tekel pod 30 minutami, kar 
je edini cilj, ki sem ga še imel za letos in 
ni izpolnjen."
• Kako dolgo je v vas zorela misel, da 
se poskusite v maratonu?
"Prvič sem na to pomislil pred dvema 
letoma, a sem videl, da še nisem pripra-
vljen. Bal sem se tako dolgih treningov. 
Lani sem imel na koncu leta določene 
težave, imel sem dovolj in sem rekel, da 
bom poskusil maraton. Vedel sem, da 
sem vzdržljiv, nisem se več bal 30 km 
dolgih treningov. Konec leta nisem do-
bil maratonske tekme, kar je bila, če se-
daj pogledam, velika sreča, saj še nisem 
bil dovolj dobro pripravljen. Želja pa je 
ostala. Bil sem odločen, da to zmorem, 
da to hočem. Zato sem se tudi odločil za 
Hamburg."
• Na svetovno prvenstvo ste se veliko 
pripravljali. Bili ste tudi v St. Moritzu.
"Pripravil sem se, kot da bi šel na oseb-
ni rekord. Hotel sem biti še bolje pri-
pravljen kot za Hamburg in to sem tudi 
dejansko bil. Ritem teka sem v treh me-
secih spravil iz 3:15 na kilometer na 3:10. 
Žal pa sem se s priprav vrnil z zdravstve-
nimi težavami, kar se je potem pozna-
lo tudi na svetovnem prvenstvu v Lon-
donu. Zaradi bolečin v stegenski mišici 
sem moral že kmalu zmanjšati ritem, a 
sem vztrajal do konca, čeprav sem vedel, 
da bo čas slab. V cilju sem bil s časom 
2;33:12, kar je pomenilo 66. mesto. Morda 
sem tudi malce precenil poletje. Mara-
tona sta bila zame preblizu. Sem mlad, 

nimam še toliko izkušenj. Moral bi imeti 
enega spomladi in enega jeseni. Svetov-
no prvenstvo je bilo preblizu Hamburgu. 
Žal še sedaj nosim posledice, a upam, da 
bo čim prej vse v redu."
• Na svetovnem prvenstvu se je z 
atletskih stez poslovil izjemni Mo Fa-
rah, ki se seli med maratonce. Je to za 
vas dodatna motivacija?
"Da bi vsaj na začetku maratona, ko 
tempo še ni tako hud, tekla skupaj, je 
zame zagotovo velika motivacija. Hkrati 
pa želim biti tako dobro pripravljen, da 
ne bi imel prevelikega zaostanka. Dve 
uri in osemnajst minut je dober rezultat 
za začetek, moji cilji pa so višji."
• Vse te uspehe ste dosegli brez tre-
nerja. 
"Imam svoj program in vem, kaj mi 
ustreza. Temu moram slediti. Edini tre-
ner, ki mu še nekako zaupam in mi ob-
časno pomaga s kakšnim nasvetom, je 
Blaž Čadež."
• V drugem delu sezone imate kar ne-
kaj zdravstvenih težav. Kakšno je tre-
nutno stanje?
"Prve težave, kot že rečeno, so se začele 
že po prihodu iz priprav v St. Moritzu 

v Švici. Imel sem napihnjeni nogi, dva 
kilograma preveč, občasne bolečine v 
stegenski mišici. Na svetovnem prven-
stvu se je pokazalo, da je bila mišica 
rahlo natrgana, zato je tudi prišlo do 
takšnega nastopa, ker po dvanajstem 
kilometru nisem več mogel teči. Tiste 
težave iz St. Moritza so že skoraj poza-
bljene, se mi je pa pred kratkim poja-
vila nova težava, in sicer bakterijska 
okužba na mečih. Malce sem bil nego-
tov, kako bo šla jeseni sezona naprej. 
K sreči je šlo hitro na bolje, tako da 
sem lahko kmalu začel znova trenira-
ti. Upam, da bo sedaj steklo brez težav. 
Počutim se super in sem polno moti-
viran. Moj naslednji cilj je Ljubljanski 
maraton."
• Koliko kilometrov računate, da bo-
ste pretekli letos?
"Konec leta se bo nabralo kar nekaj tisoč 
kilometrov, morda celo sedem."
• Kaj poleg treninga še počnete?
"Doštudiral sem nemščino in dobil 
osebnega sponzorja, podjetje Avtodeli 
Silux iz Ajdovščine. Zaposlili so me, tako 
da bom zanje prevajal. Zelo mi gredo na 
roko."

Teči s Farahom je velika motivacija
Pogovor z Rokom Puharjem, letos najboljšim slovenskim maratoncem

Rok Puhar je hiter tudi na krajših razdaljah. Takole je pretekli mesec proti zmagi na 3,3 km 
tekel na Teku za Kranj.
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www.pogrebnik.si

 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

Milje 44, 4212 Visoko,  
www.vigred-elektro.si

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 
http://www.kzcerklje.si

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

04/251 91 40  KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

Vse za jesensko ŽETEV in SETEV dobite pri nas!
S POSEBNO PONUDBO PA MISLIMO TUDI ŽE NA ZIMO.

Pri nakupu nad 3 palete drva ali lesnih peletov  dodatni količinski popust!
Navedene cene že vsebujejo DDV in veljajo pri nakupu za gotovino.  

Akcija velja do 15. 10. 2017 oz. do odprodaje zaloge.

 BUKOVA DRVA - dolžine 33 cm (paleta 1m x 1m x 1,7m) 122,40 €/paleta  
 LESNI PELETI (A1 kvalitete - slovenski proizvod)  

3,66€/vreča - pri nakupu nad 70 vreč (1-paleta); 3,59€/vreča - pri nakupu nad 210 vreč(3-palete)

Nogometaši Tinexa iz Šenčurja v novo 
tretjeligaško sezono vstopili z okreplje-
nim igralskim kadrom in novim tre-
nerjem Erikom Kržišnikom, s katerim 
želijo v dveh letih napredovati v drugo 
ligo. Erik Kržišnik je pred tem vodil član-
sko ekipo Zarice Kranj, kamor je prišel iz 
kranjskega Triglava, kjer je nazadnje tre-
niral mladinsko moštvo. "Erika Kržišni-
ka smo v Šenčur pripeljali z namenom, 
da naše člansko moštvo znova popelje v 
drugo slovensko ligo," je razložil športni 
direktor kluba Luka Pintar.
Med sedmimi gorenjskimi predstavniki v 
tretji slovenski nogometni ligi center je za 
ekipo Tinexa iz Šenčurja sedem odigranih 
prvenstvenih tekem, a z uvodom niso naj-
bolj zadovoljni. Pač pa jih domača zmaga 
proti prvemu favoritu lige Bledu navdaja z 
optimizmom in verjamejo, da je ta ekipa 
sposobna krojiti mesta pri vrhu tretje lige. 
Tinex Šenčur je pred letošnjo sezono okre-
pilo kar enajst novih igralcev, med njimi 
tudi Ervin Jogić (v zadnji sezoni Zarica 
Kranj), Matic Bertoncelj (prej Lesce) in De-
nis Beširević (nazadnje je igral v Švici), tu 
je tudi izkušeni Rok Dolžam. Jedro ekipe še 

vedno sestavljajo domači igralci. "Strategi-
ja kluba, ki smo jo začrtali pred dobrim le-
tom dni, ostaja enaka, torej da za člansko 
ekipo igra čim več mladih nogometašev, 
vzgojenih v šenčurski nogometni šoli. V 
trenutni generaciji mladincev je kar ne-
kaj dobrih nogometašev, ki jih v prihodnje 
vidim v članski ekipi," je pojasnil Pintar. 
Letošnje moštvo ima tudi novega kapeta-
na – Luko Markiča. "Veseli nas dobro delo 
v mlajših selekcijah, kjer se nam je kot 
trener selekcij U9 in U12 priključil nekdanji 
reprezentant in kapetan Olimpije Darijan 
Matič. Zelo smo zadovoljni, da smo okre-

pili selekcijo mladincev in kadetov, saj je 
nastopanje v 2. SNL vsako leto zahtevnejše. 
Rezultati so za zdaj vzpodbudni. Veseli tudi 
dejstvo, da je v nogometnem klubu vsako 
leto več kot 250 nogometašev. Ob tem pa 
nastaja tudi problem infrastrukture, saj 
je glavno igrišče preobremenjeno, ker je 
tedensko nekje med štiri in osem tekem, 
zato si uprava kluba prizadeva, da bi v 
najkrajšem času Šenčur pridobil igrišče 
z umetno travo. Verjamem, da se bo to 
kmalu tudi  zgodilo in takrat bomo imeli 
verjetno celo najboljše pogoje za delo na 
Gorenjskem," dodaja Luka Pintar.

Okrepljena ekipa in nov trener

Članska ekipa Tinex Šenčur
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Veliki pesnik je nekoč zapisal: Pesem 
moja je posoda tvojega imena, mojega 
srca gospóda, tvojega imena. Tudi življe-
nje gospoda župnika Oražma je bila po-
soda Njegovega imena. 
Rojen je bil 24. februarja 1932 v Sodražici. 
Doma je bil deležen dobre verske vzgoje. 
Že kmalu je zaznal klic po duhovniškem 
poklicu. Leta 1952 je na klasični viški gim-
naziji v Ljubljani opravil maturo, po slu-
ženju vojaškega roka je stopil v semenišče. 
Po petih letih študija na teološki fakulteti 
je leta 1958 prejel mašniško posvečenje. 
Novo mašo je pel v rojstni župniji Sodra-
žica. Sledilo je še eno leto študija, ki ga je 
uspešno zaključil z diplomo leta 1959. 
V zadnjem letniku študija je kot du-
hovnik novomašnik opravljal delo ne-
deljskega pomočnika v župniji Ježica v 
Ljubljani, sledila je prva služba kaplana 
v Šentjerneju (1959–1964), nato je bil žu-
pnik v župniji Šentjanž na Dolenjskem 
(1964–1976) ter v župniji Trata - Gorenja 
vas (1976–2004). Tu je zgradil nov župnij-
ski dom, obnovil vse štiri cerkve. V tem 
času je dve leti soupravljal tudi župnijo 
Leskovica. V Trboje je prišel leta 2004. 
Njegova življenjska pot se je iztekla 10. 
septembra 2017. 
S prihodom župnika Alojzija Oražma se 
je začelo novo obdobje v življenju trboj-
ske župnije. Na različne načine je pove-
zoval vernike in druge ljudi dobre volje. 
Ustanovil je župnijski pastoralni svet, 
začel letna srečanja oziroma dan bol-
nikov in starejših faranov, dan staršev 
(kot je rad dejal: s posebnim poudarkom 
na očetih, da jih spomnimo, da so tudi 
oni poklicani k čim boljšemu sodelova-
nju pri družinskem življenju in vzgoji), 
začel s farnimi romanji, srečanji s pevci, 
cerkvenimi sodelavci, z misijonom … S 
svojim življenjskim poslanstvom je služil 
Bogu in ljudem. Poln energije in načrtov 
se je znal približati slehernemu človeku, 
zato smo ga farani takoj vzeli za svoje-
ga. Radi smo ga imeli kot duhovnika in 
kot človeka. Vedno je poudarjal moč svete 
maše, pomen molitve in zgled družinske-
ga življenja. Njegove pridige so bile polne 
modrosti, vzete iz življenja preprostega 
človeka. Kljub kritičnemu razmišljanju 
o poslanstvu slehernega posameznika 
so bile njegove besede vedno prežete s 
spodbudami, z upanjem in zahvalo. V 
vseh stvareh je vedno iskal najprej dobro 
ter učil, da je treba stvari gledati širše. Z 

izbranimi besedami je poudarjal pomen 
družine, sožitja med starejšimi in mlaj-
šimi, predvsem pa verske in vsakršne 
druge vzgoje mladega človeka. Rad je po-
vedal, da se sadovi vzgoje kažejo šele čez 
čas, zato se mu je vzgoja mladega člove-
ka zdela še posebno pomembna.
Aktiven je bil tudi na številnih drugih po-
dročjih. Kot dober župnijski gospodar je 
skrbel za ohranjanje kulturne dediščine. 
Veliko je gradil, prenavljal in obnavljal 
(cerkve, župnijske domove, gospodarska 
poslopja, umetnine, cerkveni inventar 
…), nazadnje župnišče v Trbojah. Bil je 
zaveden Slovenec ter pravi narodni bu-
ditelj, ki je z besedo in zgledom govoril o 
ljubezni do domovine. Znal je približati 
bogastvo narodovega izročila ter lepoto 
slovenske pesmi in besede. Oboževal je 
domačo pesem in ljudsko petje. S kraj-
šim nagovorom ali kulturnim progra-
mom ob kulturnem prazniku, dnevu dr-
žavnosti ali ob okroglih obletnicah naših 
velikih mož je budil nacionalni ponos. 
V prispevkih, ki jih je objavljal v krajev-
nem glasilu Trbojske novice, je seznanjal 
krajane z življenjem župnije ter preple-
tal bogastvo narodovega izročila z vsa-
kodnevnim življenjem. Tako je npr. ob 
praznovanju zlate maše leta 2008 med 
drugim zapisal: »Začel sem dušno pa-
stirsko delo v Posavju (Ježica), zdaj sem 
pa spet v "Posavju", tu med vami, dra-
gi farani, tukaj, ''kjer Sava znad pečine 
/ goni bele pene, / pere stare stene / in 
hiti v doline'' (S. Jenko, pesnik Sorškega 
polja), ob spokojnem Trbojskem jezeru. 
Pristal sem tu in tu ostanem ''dokler bo 
Gospod hotel (oni Gospod tam zgoraj)''.«

Njegovo dobronamernost, iskren odnos in 
prispevek je znala ceniti tudi širša druž-
bena skupnost. Z blagoslovom, molitvijo 
ali s prisotnostjo je rad sodeloval pri od-
prtjih, proslavah in družabnih dogodkih, 
med drugim tudi na občinski proslavi v 
počastitev dneva državnosti. Sodelovanje 
pri krajevnih in občinskih dogodkih mu je 
bilo v čast in ponos. Za svoje delo je pre-
jel več priznanj (za ohranjanje kulturne 
dediščine, prispevek k razvoju družbe, 
sodelovanje s šolo), leta 2012 je prejel tudi 
bronasto plaketo Občine Šenčur. Gospod 
Oražem je resda deloval kot globoko pre-
dan župni pastir, duhovnik z veliko zače-
tnico, a svoje talente je delil na mnogih 
področjih. Pripravljenost pomagati ter 
njegova volja do življenja in navezanost 
na kraj so bili močni. V času bolezni je ob 
vsakem obisku v bolnišnici dejal, da spre-
jema Božjo voljo, hkrati pa tudi, da si srč-
no želi vrniti se med svoje farane v Trboje. 
Z njegovim odhodom smo izgubili dobre-
ga dušnega pastirja in človeka z razume-
vajočim srcem, ki je župniji, kraju in lju-
dem pustil trajen spomin. Od njega smo 
se poslovili v torek, 12. septembra 2017, s 
sveto mašo v župnijski cerkvi Marije Vne-
bovzete v Trbojah, ki jo je ob somaševanju 
kar štiridesetih duhovnikov vodil nadškof 
Stanislav Zore. Zemeljsko slovo je odseva-
lo veličino njegovega duhovnega življenja 
ter hvaležnost ljudi, ki smo imeli milost, 
da smo ga poznali in živeli z njim.
S svojim delom si je gospod župnik Aloj-
zij Oražem ustvaril hvaležno in globoko 
spoštovanje ter zbirko spominov, s kate-
ro za vedno ostaja med nami.
JANKO STARE

Duhovnik Alojzij Oražem (1932–2017)
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Kolesarska steza med Šenčurjem in Visokim je že dodo-
bra utečena, pred kratkim pa sta zaživeli tudi asfaltira-
ni kolesarski poti do Voklega ter do Kranja, in sicer sko-
zi poslovno cono ter gozdno območje do nakupovalnega 
centra Planet Tuš. Kako občani in okoliški prebivalci 
sprejemajo nove cestne pridobitve?

S kolesom sedaj lažje in bolj  
varno do Kranja

Jordan Marn, Britof: "Nove kolesarske poti so 
izjemna pridobitev za celotno občinsko območje, 
tako z logistično-varnostnega vidika kakor tudi 
po športno-rekreacijski plati. Pohvalno je, da 
so odgovorni na sosedskih občinskih upravah 
našli skupno rešitev in jo tudi realizirali ter na ta 
način pomembno prispevali k dvigu civilizacijskih 
infrastrukturnih standardov, kakršni so v zahodnem 
svetu, denimo na Nizozemskem, že uveljavljeni."

Silva Sitar, Voglje: "Toplo pozdravljam nove 
kolesarske steze, tako do Kranja, kakor tudi do 
Voklega, ki jo bom še največ uporabljala. Opozorila 
pa bi na previdnost pri vožnji, saj kolesarska 
pot preči nekatere gozdne poti, po katerih lahko 
nenadoma pripelje kakšno vozilo. Upam, da bodo 
odgovorni kmalu še bolj poskrbeli za ustrezno 
signalizacijo in s tem večjo preglednost ter varnost."

Francka Grašič, Šenčur: "Kolesarjenje močno 
prispeva k zdravemu načinu življenja, obenem 
pa nam tudi prihrani čas, tako da je prav, da so 
poskrbeli za kolesarske povezave iz Šenčurja. Lepo 
je, da so poti asfaltirane ter primerno označene. 
Kolesarji pa naj prilagodijo hitrost vožnje 
razmeram ter tudi na ta način izkažejo uvidevnost 
do ostalih uporabnikov poti, predvsem otrok in 
starejših."

Jože Sajevic, Srednja vas: "Kakovostne in dobro 
označene kolesarske steze so nov pomemben 
del razvojnega mozaika občine ter tudi celotne 
regije. Opažam pa, da so sodobna vozila, 
predvsem nekateri traktorji in kmetijske naprave, 
vedno večjih dimenzij, tako da mnoga cestišča 
postajajo preozka, kar pa predstavlja nevarnost za 
uporabnike pločnikov ter kolesarskih poti." 

Marija Luskovec, Šenčur: "Sem zelo zadovoljna, 
saj je vsaka kolesarska pot dobrodošla. Je pa 
vprašanje, če je to že dokončna rešitev kolesarske 
povezave med Šenčurjem in Kranjem, saj je še 
vedno zapleteno priti na primer do nakupovalnih 
središč na Primskovem, kjer žal niti ni avtobusne 
postaje, tako da je pot do tja dolga in naporna, 
zlasti za starejše."  

ANKETA

Že deseto leto Kulturno društvo Valentin Kokalj na Visokem organizi-
ra poletni Živ žav, ki je letos potekal prvi teden avgusta. Letos je kar 
štirideset otrok, starih od štiri do 13 let iz vse občine Šenčur ustvarja-
lo pod vodstvom petih animatork. V dveurnih delavnicah so izdelo-
vali punčke, fantke in angelčke iz kuhalnic, z volno okrašene vaze, v 
njej pa rože iz papirja. Naučili so se tudi šivati, navadnega in pravilen 
šiv, izdelali so torbice za deklice, ovitek za telefon in obeske za klju-
če, ogrlice in zapestnice iz perlic. Imeli so tudi žur, igrali so se igre in 
pekli palačinke. Vsako leto so se odpravili tudi na izlet ob vodi, letos 
pa žal zaradi vročine niso šli. Vse animatorke delajo prostovoljno. 
Material za ustvarjanje je priskrbela Občina Šenčur. Delavnice so 
bile brezplačne. Otroci so neizmerno radi prihajali, en teden jim je 
bil premalo. Predsednica Kulturnega društva Valentin Kokalj Staša 
Pavlič pravi, da so delavnice namenjene predvsem tistim otrokom, 
ki se s starši ne odpravijo na dopust.

Poletni Živ žav na Visokem

Udeleženci letošnjega poletnega Živ žava / Foto: Maša Likosar
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Malokdo še ve, da je bil avtor znanega 
slogana Turizem smo ljudje Leopold 
Perc, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja 
začel s celo serijo udarnih sloganov (Slo-
venija, moja dežela, Slovenija na sončni 
strani Alp), s čimer se je pravzaprav za-
čel proces osamosvajanja Slovenije od 
Jugoslavije. Turizem so ljudje - turisti 
na eni strani in ljudje gostitelji na dru-
gi strani. Med njimi se ustvari poseben 
odnos, da je pozitiven, veš po tem, da se 
turist naslednje leto vrne in pripelje še 
prijatelje. Enkraten obisk tako postane 
stalen, včasih celo do smrti. In prav tak 
primer vam želim danes predstaviti.
Ko sem staro hišo v Hotemažah uredil 
za turizem, so kmalu začeli prihaja-
ti prvi gosti iz najrazličnejših držav in 
kontinentov. Največ je bilo Angležev, 
med prvimi je bil tudi dr. John Hargre-
avest Bateson, ki pa je žal letos 12. julija 
zaradi odpovedi srca umrl. 
Dr. John, kot smo ga imenovali, je bil 
med svojimi številnimi obiski posredno 
in neposredno vpet v naš občinski pro-
stor, saj je sodeloval pri članku Možno-
sti za razvoj turizma v občini Šenčur, ki 
je bil objavljen v Šenčurskem zborniku 
2006 in pri projektu Učna pot ob reki Ko-
kri, kjer je prispeval angleške prevode. 
Številni občani so ga poznali, saj se je 
rad pogovarjal in bil zaradi jasne, čiste 
izgovarjave knjižne angleščine in zelo 
bogatega in širokega znanja zelo prilju-
bljen. Večkrat je obiskal tudi naše šole 
in predaval učencem in študentom.
John se je rodil v mestu Leeds 27. juni-

ja 1949. Šolal se je na elitni šoli Christ's 
Hospital College v Horshamu, dosegal 
tam izjemne uspehe in je vpisan v nji-
hovo zlato knjigo. Šolanje je nadaljeval 
na univerzi v Leedsu, doktoriral iz ke-
mijskih znanosti, nato pa dosegel še vse 
druge možne akademske naslove in še 
en doktorat iz filozofije. Ko sem ga nekoč 
vprašal, v čem je njegova moč, njegova 
primerjalna prednost pri poklicnem 
raziskovalnem delu, mi je na kratko od-
govoril: red in sistematika! Zaposlil se 
je v farmacevtski industriji v podjetju 
Beacham's laboratoris v Surreyu, kjer 
je ostal tudi po tem, ko se je podjetje 
združilo z Glaxo in preneslo laboratorije 
v mesto Durham severno od Londona. 
Zato je dr. John kupil še eno stanovanje 
blizu novega delovnega mesta, ob kon-
cih tedna pa se je redno vračal v Reiga-
te, kjer je imel številne prijatelje, ki so 
skupaj prihajali v Slovenijo, med njimi 
največkrat z Davidom Boxallom, ki ga 
naši krajani tudi dobro poznajo, saj pri-
haja k nam že več kot trideset let. Tudi 
večkrat na leto. Dr. John je sodeloval z 
univerzo v Cambridgeu. Nepozaben je 
bil naš obisk tega univerzitetnega me-
sta, ki nam ga je razkazal naš prijatelj 
John. Poleg številnih kolidžev nam je 
pokazal tudi pisarno, kjer ustvarja eden 
od najslavnejših znanstvenikov na sve-
tu Stephen Hawking, ki zaradi multi-
ple skleroze s svetom komunicira le še 

elektronsko. Pokazal nam je tudi go-
stilno, nad katero sta stanovala James 
Watson in Francis Crick, ki sta odkrila 
DNK (dezoksidribonukleinsko kislino, 
na podlagi katere je možno dokazati 
indentiteto človeka). Sodeloval je tudi s 
številnimi drugimi univerzami in insti-
tuti. Napisal in objavil je veliko strokov-
nih člankov in knjig. Za svoje strokovno 
znanstveno in raziskovalno delo in izu-
me ter patente je dobil mnogo priznanj, 
med drugim tudi osebno od angleške 
kraljice zlato nalivno pero.
Čeprav je bil dr. John zelo znan in spo-
štovan med kolegi v strokovnih krogih, 
je bil zasebno nekaj posebnega. Niko-
li se ni poročil, tudi za razne hobije ni 
imel veliko časa. Imel pa je tri velike 
ljubezni: železnice, glasbo in Slovenijo. 
Slednja se mu je zapisala v srce že ob 
njegovem prvem obisku leta 1988. Od 
takrat pa vse do letos, ko ga je dohitela 
smrt, je redno prihajal k nam. Zanima-
la ga je narava pa tudi naša kulturna 
dediščina. Najmočnejše doživetje, tako 
je izjavil, je bil obisk zvonika v Tupali-
čah, ko so vaški fantje na predvečer pra-
znika pritrkavali in iz zvonov izvabljali 
različne melodije. Tak način pritrkava-
nja je svetovna posebnost. Njegova za-
dnja želja je bila, naj bi na krsto položili 
slovensko zastavo, s katero je tudi odšel 
na oni svet. Pogrešali ga bomo vsi v Slo-
veniji, ki smo ga poznali.
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Turizem smo ljudje
Anglež dr. John Hargreavest Bateson je od leta 1988 redno obiskoval Slovenijo.

Dr. John skupaj z mojo ženo Lenko in koroškima prijateljema Emo in Janezom Hudlom

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com
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Zelišča so zelo 
zdrava in s 
svojim okusom 
dopolnjujejo jedi. 
Mirjam Grilc, ki 
je v Sloveniji že 
prepoznavna dobra 
poznavalka zelišč, 
nam je v knjigi 
tokrat zaupala 
zanimive recepte 
za sladice z njimi. 
Dokazala je, da so 
zeliščne sladice 
nekaj posebnega, 
slastnega in jih 
moramo preizkusiti. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

88 strani, 190 x 190 mm, trda vezava

K temu nas vabijo tudi slike v knjigi, saj so barvite in razigrane,  
kot se za zelišča spodobi – delo njene hčere Eve Legiša, študentke 
fakultete za dizajn. 

Nagrade: tri knjižne nagrade

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, 25. oktobra 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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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami je župnija v Šen-
čurju pripravila oratorij. Naslov letošnjega oratorija Dotik 
nebes je poudaril pomen božje matere Marije v odrešenju člo-
veštva. Po njej in rojstvu Jezusa Kristusa se je Bog sklonil k 

človeku, s tem se nebesa sklanjajo k človeku. Dotik je vedno 
nekaj osebnega, pravijo organizatorji oratorija. Marija je tudi 
tista, ki nam pomaga priti v nebesa. S temi sporočili se je 
letos družilo okoli 180 mladih. Med drugim so romali tudi na 
Sveto Goro, kjer je pred Marijino baziliko nastala tale skupin-
ska fotografija.

Oratorij in Dotik nebes

Udeleženci oratorija na Sveti Gori

V šenčurskem muzeju so ta teden odprli razstavo letošnjega, že 
dvanajstega Mednarodnega simpozija umetniške keramike V-
-oglje 2017. Razstavljajo udeleženci simpozija: Kirsi Kivivirta (Fin-
ska), Heide Nonnenmacher (Nemčija), Annette Schwarte (Nem-
čija), Steve Hilton (ZDA), Shamai Sam Gibsh (Izrael), Sapana 
Gandharb, Barba Štembergar Zupan in NIko Zupan (Slovenija). 
Gostje simpozija pa so bili: Alenka Gololičič, Kiki Klimt, Andreja 
Gregorič, Klaudija Košenina, Nikolaj Mašukov, Huberto Široka in 
fotograf Claudi Sovre Mikelj. V torek odprta razstava bo na ogled 
do 22. oktobra. Umetniško kritiko nastalih del sta podala ume-
tniška kritičarka Polona Škodič in fotograf doc. Arne Hodalič, za 
kulturni program je z avtorsko glasbo skrbel Aleksander Arsov, 
prireditev je vodila Slavica Bučan. 

Razstava s simpozija umetniške 
keramike

Z odprtja razstave Mednarodnega simpozija umetniške keramike 
V-oglje 2017 v Muzeju Šenčur. / Foto: Tina Dokl

Ob 45-letnici delovanja Cerkvenega mešanega pevskega zbora Sveti 
Mihael Olševek so v nedeljo v olševski cerkvi pripravili koncert. Zbor 
sicer deluje od leta 1972, že pred drugo svetovno vojno pa se je na 
Olševku razlegalo ubrano cerkveno petje, ko so zbor vodili najprej 
France Naglič, nato njegov sin Jakob, ki ga je prepustil sinu Stanetu. 
Ob nedeljskem koncertu je med ostalimi občinstvo nagovoril Andrej 
Naglič, župnik v Kranju, potomec prej omenjenih začetnikov cerkve-
nega zborovskega petja na Olševku. Od leta 1972 pa so zbor vodili 
Drago Škerjanec, Branka Jeretina in od leta 1992 sedanja zborovod-
kinja Mojca Gabrijel. Na slavnostnem koncertu so ob njem zapeli in 
zaigrali gostje: solistka Francka Šenk, organist Matic Podobnik in 
Cerkveni otroški pevski zbor Maldi upi. Ob ostalih pesmih so krstno 
izvedli Mašo v čast nadangelu Mihaelu (Missa Honorem Sancti Ar-
changeli Michaelis).

Ubrano cerkveno petje

S cerkvenim zborom Sveti Mihael z Olševka je zapela solistka  
Francka Šenk. / Foto: Tina Dokl


