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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

Voklo – Dogodek je bil nekaj 
posebnega in je privabil veli
ko ljudi – domačinov in dru
gih, ki jih je zanimalo, kako 
bodo 58 ton težko jekleno 
konstrukcijo, ki so jo od fe
bruarja sestavljali ob avtoce
sti, dvignili in čez avtocesto 
prenesli na temelje. Na 
osvet ljenem prizorišču (ura 
je bila 20.30) je veliko štiri
tonsko dvigalo poneslo most 
nad avtocesto (ki je bila v tem 

času nekaj ur zaprta) in ga 
postavilo na temelje na obeh 
straneh. Vse skupaj je trajalo 
manj kot dvajset minut. 
Grad nja mostu je trajala dlje. 
Župan Občine Šenčur Ciril 
Kozjek in direktor Gorenjske 
gradbene družbe sta novem
bra 2016 podpisala pogodbo 
za ureditev odseka kolesar
ske poti Šenčur–Voklo–nad
voz avtocesta. Predvideno je 
bilo, da bodo dela končana v 
juliju 2017, vendar se je iz
vedba zavlekla. Poldrugo leto 

je minilo, odkar so potrdili 
projekt in zanj v proračunu 
rezervirali denar. Kolesarska 
povezava z nadvozom nad 
avtocesto je izključno občin
sko financiran projekt, vre
den 605 tisoč evrov. Za po
gum pri izvedbi je občini če
stital tudi minister za infra
strukturo vlade, ki opravlja 
tekoče posle, Peter Gašper
šič. Poleg njega se je dogod
ka ob namestitvi mostu prek 
avtoceste udeležil tudi mini
ster Karl Erjavec in še vrsta 

drugih uglednih gostov, med 
njimi tudi nekateri župani. 
Največ pa je bilo občanov, za 
katere bo pridobitev najpo
membnejša, saj bo tod pote
kala kolesarska steza. Lani so 
jo zgradili v Voklem, z mo
stom je dobila varno poveza
vo med naselji v občini, ki jih 
je pred več kot tremi desetlet
ji razdelila avtocesta.
Železno konstrukcijo z raz
ponom loka 63 metrov (brez 
sredinske opore) so v minu
lih mesecih gradili v Tržiču 
in jo od letošnjega februarja 
sestavljali ob avtocesti. Odkar 
so jo 27. marca namestili na 
temelje, potekajo še druga 
potrebna dela, da bo most v 
naslednjih dneh prehoden za 
pešce in prevozen za kolesar
je. Most je eden največjih v 
Sloveniji, namenjen pešcem 
in kolesarjem. Zvečer bo 
osvetljen, pohodna plošča pa 
v zimskem času ogrevana, da 
bo varna za prehod v vsakem 
vremenu. Tudi za izvajalca, 
Gorenjsko gradbeno družbo, 
je predstavljala velik izziv, je 
priznal sedanji direktor Sta
nislav Remic. V Šenčurju v 
teh dneh, ko potekajo še zad
nja dela, upajo na lepo vre

me, da bodo dela lahko kon
čana do 23. aprila, ko občina 
praznuje občinski praznik, in 
bodo ta dan lahko počastili na 
najboljši možen način, s slo
vesnostjo ob odprtju te velike 
občinske naložbe.
Prireditve ob občinskem 
prazniku pa so se že začele. 

Naštete so na naslednjih 
straneh in jih je okoli dvaj
set. Osrednja prireditev bo 
slavnostna akademija 20. 
aprila, ko bodo podelili tudi 
občinska priznanja. Tudi 
občinske nagrajence pred
stavljamo na naslednjih 
straneh.

Za praznik bodo odprli 
most nad avtocesto 
Ob letošnjem občinskem prazniku nameravajo slovesno odpreti kolesarski most nad avtocesto, če 
bodo le pravočasno končana vsa dela. Jekleno konstrukcijo mostu so 27. marca prenesli z velikim 
dvigalom in jo namestili na temelje. 

Župan Ciril Kozjek in podžupan Aleš Perič Močnik pred 
kolesarskim nadvozom, kjer še potekajo gradbena dela.  

Dne 27. marca so z velikim dvigalom prenesli most na 
njegovo mesto. / Foto: Tina Dokl

Župan Ciril Kozjek in podžupan Aleš Perič Močnik z ministroma Gašperšičem in Erjavcem 
ter vodstvom Gorenjske gradbene družbe (Brankom Žiberno in Stanislavom Remicem)

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl

Starost, 
modrost, 
izkušnje ...
Župan Ciril Kozjek še 
naprej obiskuje 
devetdesetletnike v občini. 
Decembra je bil med njimi 
tudi njegov oče Franc.
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Košarkarji 
pokalni 
podprvaki
Člani KK Šenčur 
Gorenjska gradbena 
družba so dosegli 
največji uspeh v 
zgodovini kluba.
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OBČINSKI PRAZNIK

Zaslužijo si priznanje
Občina Šenčur bo na 
slavnos tni akademiji ob ob-
činskem prazniku nagradila 
sedem zaslužnih posame-
znikov – tri s srebrnimi, ene-
ga z bronastim in tri s spo-
minskimi priznanji.
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KULTURA

Razstave povezujejo
Dogodki v Muzeju Občine 
Šenčur ohranjajo kulturno 
dediščino tukajšnjih krajev, 
nosijo tudi družabno noto in 
tkejo vezi z ustvarjalci tudi 
izven domače regije.
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ZADNJA

Slovesni blagoslov 
novih orgel
V soboto, 21. aprila, predsta-
vitev novih orgel v župnijski 
cerkvi v Šenčurju, v nedeljo, 
22. aprila, tudi blagoslov.  

stran 16



2

Občinske novice

jurij

Jurij, št. 1/let nik IV je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 30, ki je iz šel 13. aprila 2018.
Jurij je pri lo že n Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla n v vsa go spo dinj stva v ob či ni Šenčur, iz šel je v na kla di 20.000 
iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41  
/ Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

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, Maša Likosar, 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, tel.: 041/704 857

WWW.SENCUR.SI

Jurij, petek, 13. aprila 2018

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Februarja so svetni-
ki v drugi obravnavi sprejeli 
občinski statut. V njem se 
spreminja način volitev v 
krajevne in vaške skupnosti, 
ki ne bodo več potekale ena-
ko kot volitve župana in 
občinskega sveta, temveč 
bodo vaške in krajevne pred-
stavnike izbirali na zborih 
krajanov. Spremembo uvaja-
jo zato, ker jim pri zadnjih 
volitvah ni uspelo zadostiti 
zahtevam po ženskih kvotah. 
V drugi obravnavi so sprejeli 
tudi odlok o občinskem pod-
robnem prostorskem načrtu 
(OPPN) za kmetijsko gospo-
darstvo Kuhar, v prvi pa 
dopolnjen osnutek OPPN za 
območje južno od regional-
ne ceste Šenčur–Brnik, kjer 
bodo gradili trgovski center. 
Na tem mestu bo zgrajen 
trgovski center Hofer, grad-
njo pričakujejo že letos. 
Dogovorili so se tudi, da bo 
to območje z regionalne ces-

te napajalo začasno krožišče 
(pozneje, ko bo zgrajena šti-
ripasovnica mimo Šenčurja, 
bo zgrajeno stalno krožišče), 
ki bo s cesto povezovalo tudi 
predvideno novo stanovanj-
sko naselje ob Delavski cesti. 

Občinski svet se je februarja 
ukvarjal tudi s cenami social-
no varstvenih storitev pomo-
či družini na domu, ki jo 
izvajajo oskrbovalke Doma 
upokojencev Kranj. Storitev 

je v izrazitem porastu: lani je 
bilo že 26 uporabnikov, 
sedem jih je v času odločanja 
o tej temi čakalo na takojšnjo 
vključitev. Zaradi tega bo v 
letu 2018 za starostnike na 
domu skrbelo pet oskrbovalk 

(prej so štiri), efektivne ure 
povečujejo na 100, število 
uporabnikov pa 30. Občina 
in izvajalec sta skušala čim 
več narediti tudi za zmanjša-
nje stroškov oskrbe, med 

drugim kilometrine. To so 
dosegli tudi s tem, da je obči-
na ponudila prostor za mali-
co, da se oskrbovalkam ne bo 
treba voziti nazaj v Kranj. 
Direktorica Doma upokojen-
cev Kranj Zvonka Hočevar se 
je v njihovem imenu zahvali-
la za to možnost. Povečanje 
cene oskrbe (za 30 centrov) 
pa je utemeljila z dejstvom, 
da se povečujejo plače zapo-
slenih v javnem sektorju in 
njihovi dodatki. 
Na februarski seji je o oprav-
ljenem nadzoru zaključnega 
računa občine za leto 2016 
poročal nadzorni odbor, 
poročal je tudi o svojem 
delu v letu 2017. Namesto 
člana nadzornega odbora 
Franca Kržana, ki je odsto-
pil, je bil imenovan novi 
član Petar Podkonjak. 
Dopolnili so tudi načrt rav-
nanja s stvarnim premože-
njem v letu 2018. Sprejeli so 
sklepa o ukinitvi statusa jav-
no dobro in o ukinitvi zaz-
nambe javno dobro.

Tudi o gradnji 
trgovskega centra
Občinski svet se je sestal februarja in med drugim začel postopek sprejemanja občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, ki omogoča gradnjo trgovskega centra ob cesti Kranj–Šenčur zraven obrtne cone.  

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V uvodu so prislu-
hnili poročilu o tekočih 
aktivnostih v občini in o 
tem, kako potekajo ključne 
občinske naložbe. V prvi 
obravnavi so pritrdili pred-
logu poslovnika občine, ki 
sledi na prejšnji seji spreje-
temu občinskemu statutu. 
V prvi obravnavi so sprejeli 
tudi predlog odloka o občin-
skih gospodarskih javnih 
službah v občini. Brez raz-
prave so potrdili zaključne-
mu računu za leto 2017. Na 
mizi pa so imeli tudi že prvi 
rebalans proračuna. Prora-
čun za leto 2018 so sprejeli 
že decembra lani in takrat 

predvideli, da se bodo za 
letošnje naložbe zadolžili 
za 1,9 milijona evrov. Toda 
prenos za okoli pol milijona 
evrov iz lanskega proračuna 
jim omogoča, da je zadolži-
tev lahko nižja, in sicer 1,5 
milijona evrov. Z rebalan-
som je bilo predlaganih več 
prerazporeditev proračun-
skega denarja, na katera 
svetniki niso imeli pri-
pomb. So pa prosili za 
nekaj več pojasnil pri nalo-
žbi v obnovo vodovoda v 
Srednji vasi, kjer bodo 
poleg vodovodnega omrežja 
urejali tudi druge vode: 
električne, plinovodne in 
širokopasovno omrežje. S 
slednjim bodo izbrisali še 

zadnjo belo liso v občini, je 
dejal župan Ciril Kozjek. S 
skupnimi posegi si z ostali-
mi investitorji delijo stroš-
ke in hkrati omogočajo, da 
se več posegov opravi hkra-
ti, nazadnje pa uredi tudi 
cesta, da ni nepotrebnega 
večkratnega razkopavanja.
Tokrat so svetniki v prvo 
obravnavo dobili tudi 
občinski podrobni prostor-
ski načrt (OPPN) za jugo-
zahodni del Šenčurja, kjer 
naj bi se za turistično 
namembnost gradilo več 
manjših hiš. 
Pred občinskim praznikom 
pa so svetniki potrdili tudi 
imena letošnjih občinskih 
nagrajencev. O predlogih je 

poročala predsednica komi-
sije za priznanja Vanja 
Umnik, ki je povedala, da so 
prejeli enajst predlogov, in 
pojasnila način izbire nagra-
jencev. Teh bo letos sedem, 
od tega trije dobijo srebrno 
občinsko priznanje (Martin 
Kadovec, Janez Stare, Stojan 
Kostanjevec), eden bronasto 
(Janez Pipan), trije pa župa-
novo spominsko priznanje 
(Sebastian Mohorič, Rok 
Puhar, Irena Žerovnik). 
"Naša bera ni velika, premi-
šljeno gremo v podeljevanje 
priznanj in upoštevamo, da 
so izbranci aktivni vsaj na 
treh področjih družbenega 
življenja," je povedala Vanja 
Umnik.

Že prvi rebalans proračuna
Aprila so šenčurski občinski svetniki obravnavali več odlokov, med drugim tudi o rebalansu decembra 
lani sprejetega proračuna za leto 2018. Potrdili so tudi prejemnike občinskih priznanj.

Oskrba starejših ljudi na domu se je v nekaj 
letih podvojila, sedaj oskrbovalke iz Doma 
upokojencev Kranj pomoč na domu nudijo že 
tridesetim občanom občine Šenčur. Vsaka od 
oskrbovalk skrbi za sedem oskrbovancev. 
Občina namenja za oskrbo na domu okoli 80 
tisoč evrov in tako pokrije okoli 70 odstotkov 
ekonomske cene, preostanek plačajo 
oskrbovanci sami. Župan Ciril Kozjek ob tem še 
pove, da je v domovih starostnikov po Sloveniji 
okoli petdeset šenčurskih občanov. 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Simon Kuhar je 
februarja vprašal, kaj je 
občina storila na problemu 
občinske ceste ob Tinexu, 
kjer naj bi bilo odlagalno 
mesto za neko podjetje. 
Podvomil je namreč, da je ta 
cesta prevozna. Aleš Puhar, 
ki meni, da se vprašanje 
nanaša na bivšo makadam-
sko pot, ki vodi tam mimo, 
je odgovoril, da je ta pot uki-
njena in nima statusa občin-
ske poti. Zemljišče pa še ni 
odkupljeno in prepisano. 
Dodaja, da v tem primeru 
nihče ni ostal brez dostopa. 
Vanja Umnik je pohvalila 
dosežek, da so pozimi od 
Šenčurja do Visokega uredi-
li tekaške smučarske proge, 
v prihodnje bi si jih želeli še 
več. Župan Ciril Kozjek 
odgovarja, da so pridobili 
istega izvajalca kot v Mestni 
občini Kranj, proge pa pote-
gnili tako na severnem kot 
južnem delu občine. Oblju-
bil je, da jih bodo v prihod-
nje še razširili, ko bodo skle-
njeni vsi dogovori. 
Tatjano Perčič je zanimalo, 
kam gre voda iz vrtine na 
Stagnah na Olševku. Gre v 

obstoječi vodovod, sprašuje-
jo ljudje, ki imajo veliko 
težav z vodnim kamnom. 
Aleš Puhar je pojasnil, da je 
bila vrtina narejena pred 
leti, sedaj pa so dognali, da 
njena izdatnost ni zadostna, 
prav tako ne kakovost vode. 
Zato projektirajo nov vodo-
hran na severnem delu 
Olševka. Vrtina je bila vzeta 
iz omrežja, ali je trenutno v 
funkciji ali ne, pa preverjajo 
pri Komunali Kranj.
Aleš Perič Močnik pa je opo-
zoril na že sedaj povečan 
promet po notranjosti Šen-
čurja, kamor se vozniki z 
regionalne ceste preusmer-
jajo v prometnih konicah. 
To moti zlasti prebivale Mla-
karjeve ceste. Prebivalce skr-
bi, kako bo z ureditvijo pro-
meta po Delavski cesti, ko 
bo verjetno še nov trgovski 
center povečal prometni pri-
tisk. Župan odgovarja, da 
bodo spremljali obremenje-
nosti notranjih cest, kamor 
se v prometni gneči po brni-
ški cesti preusmerja promet. 
Na aprilski seji pa je svetnik 
Jan Krajger vprašal, kdaj bo 
asfaltirana cesta proti Proti-
nexu, in dobil odgovor, da 
aprila ali maja.

Pobude in 
vprašanja svetnikov
Na februarski seji občinskega sveta je bilo nekaj 
vprašanj in pobud svetnikov, na aprilski eno samo.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Po zimskem pre-
moru je minulo soboto 
spet zaživela šenčurska 
mini tržnica. Pred domom 
krajanov so ponudniki 
domačih pridelkov in izdel-
kov postavili stojnice, člani 
Turističnega društva Šen-
čur so pražili krompir, 
mimoidoči pa so si ogledo-

vali in kupovali, kar je bilo 
v ponudbi. Tržnico vsako 
prvo soboto v mesecu orga-
nizira Krajevna skupnost 
Šenčur - Srednja vas. Njen 
predsednik Miro Peternel 
je nekoliko razočaran, ker 
se še vedno ni dobro uvel-
javila, zlasti ne med ponu-
dniki iz domače občine, 
čemur je namenjena v naj-
večji meri.

Spet sezona mini tržnic

S sobotne mini tržnice / Foto: Tina Dokl

Šenčur – Zadnjih nekaj let so občine Šenčur, Cerklje na 
Gorenjskem in Preddvor z namenom spodbujanja podjet-
ništva v občinah podjetnikom krile stroške najema prosto-
ra na spomladanskem sejmu v Komendi. Letos nastopa 
šenčurskih in tudi preddvorskih in cerkljanskih podjetni-
kov ni bilo. A ne zaradi občin, poudarja pobudnik sodelo-
vanja na sejmu Franci Podjed, pač pa za sodelovanje ni 
več interesa pri organizatorjih sejma. Razlog za to odloči-
tev je organizacijske narave, češ da zadnje leto predstavni-
ki teh občin niso do kraja zasedli prireditvenega šotora, 
zaradi česar so ga zapolnili z ostalimi razstavljavci, to pa 
je povzročalo organizacijske težave. Namesto na pomlad-
nem sejmu jim ponujajo udeležbo na jesenskem, kjer bi se 
pod skupnim šotorom predstavile štiri občine, poleg ome-
njenih še Komenda. Za jesenski sejem pa se v Šenčurju 
(vsaj letos) niso odločili. 

Sejem brez šenčurskih podjetnikov
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Katera je letošnja največja 
naložba v občini Šenčur?
"Največja investicija je gra-
dnja čistilne naprave v Tr-
bojah. Pravkar potekajo in-
tenzivna dela na gradnji 

čistilne naprave in baze-
nov, ko bo to zgrajeno, 
bomo začeli vgradnjo elek-
tro in strojnih inštalacij. 
Oktobra bi radi zaključili 
in začeli poskusno obrato-
vati. Čistilna naprava je 
vredna 2,3 milijona evrov 
in je ena izmed največjih 
naložb, ki jo bo treba letos 
končati in poplačati izvajal-
ce in podizvajalce."

Kaj bo temu sledilo?
"Po izgradnji bo čistilna na-
prava poskusno obratovala 
eno leto. Sicer bo to čistilna 
naprava s pet tisoč popula-
cijskimi enotami z možno-
stjo razširitve na osem tisoč. 
Naj še povem, da je tehnolo-
ško tako dovršena, da za 
okolje ne bo moteča in tudi 
ne bo nobenega smradu, ki 
bi motil najbližje prebivalce. 
Veseli me, da smo izbrali 
pravo tehnologijo." 

Ne moremo mimo zelo od-
mevnega dogodka, namesti-
tve povezovalnega mostu 
čez avtocesto, ki predstavlja 
kolesarsko in peš povezavo 
med Šenčurjem in Voklim. 
Kako ocenjujete to naložbo?
"Most je ena izmed najpo-
membnejših naložb v tem 
letu. Veljal nas je 605 tisoč 
evrov, v investicijo so poleg 
jeklene konstrukcije mostu 
vključeni tudi oba napisa, 
dokončanje manjkajoče ko-

lesarske poti na obeh stra-
neh, ob cesti proti Voklemu 
smo obnavljali tudi vodo-
vod, vreden okoli sedemde-
set tisoč evrov. Upoštevati je 
treba še javno razsvetljavo. 
Naložbo, ki našim občanom 
prinaša varno hojo in kole-

sarjenje, bo končana do ob-
činskega praznika, slovesno 
odprtje bo prav 23. aprila."
 
Aprila se že ukvarjate z re-
balansom na začetku leta 
sprejetega proračuna za leto 
2018. Kaj se spreminja?
"Ob obnovi vodovoda v Sre-
dnji vasi in v delu Šenčurja 
smo se dogovorili, da uredi-
mo tudi plinovodno in širo-
kopasovno omrežje, ko bo 
vse to zgrajeno, bomo uredili 
še cesto. Vesel sem, da je pri-
šlo do dogovora z investitorji 
in da bomo lahko izbrisali še 
zadnjo belo liso. To so doda-
tni stroški, a smo dobrih pet-
sto tisoč evrov prenesli iz 
minulega leta in naredili ne-
kaj sprememb v proračunu. 
Predvideno zadolževanje pa 
smo znižali z 1,9 na dobrega 
1,5 milijona evrov. Če nam 
uspe pridobiti še kaka evrop-
ska sredstva in prodati ze-
mljišča v lasti občine, zadol-
ževanje celo ne bo potrebno. 
Ko nam bodo vremenski po-
goji dopuščali, bomo začeli 
graditi kanalizacijo v naselju 
Trboje od čistilne naprave 
naprej. Tako pričakujemo, 
da se bodo ta dela na tem 
območju skupaj z ostalo in-
frastrukturo lahko do leta 
2019 končala. Celotna inve-
sticija je vredna 4,3 milijo-
na. Veseli pa smo, da je ob-
činska uprava pripravljala 
razpise v lanskem letu, kajti 

kot vidimo iz trenutnih raz-
pisov, so gradbeniki dvignili 
cene za več kot petino. Za 
nas bi bil to velik zalogaj, 
tako da je velika prednost, 
da smo vse razpise za po-
membnejše letošnje investi-
cije izpeljali že lani." 

Kako je z nadaljevanjem gra-
dnje v Sajovčevem naselju?
"Izvajamo še investicijo v 
Sajovčevem naselju, kjer 
smo pri izvedbi kanalizacije 
nekje na dveh tretjinah. Do 
poletja bo naložba dokonča-
na, in ko bo to narejeno, 
bomo v tem velikem spal-
nem naselju posodobili tudi 
otroška igrala pri zakloni-
šču. Poleg tega so v rebalan-
su proračuna tudi zunanje 
fitnes naprave, ki bodo stale 
v gozdičku neposredno ob 
kolesarski stezi Šenčur–Vi-
soko. S tem bomo ustregli 
željam številnih občanov in 
krajevnih skupnosti. Priča-
kujemo, da bo to narejeno 
do občinskega praznika."

Kaj boste letos gradili v 
športnem parku, kjer dolgo-
ročno sicer načrtujete celo-
vito ureditev?
"V športnem parku gradimo 
nogometno igrišče z ume-
tno travo. Odločitev je bila 
sprejeta, ker želimo našim 
športnikom omogočiti nor-
malne treninge, ne da bi se 
pretirano uničevala travnata 
površina na igrišču, kjer se 
sicer odvijajo tekme. Lani se 
nam je namreč zgodilo, da 
smo imeli s sanacijo igrišča 
kar nekaj stroškov. Imamo 
veliko mladine, ki bo lahko 
trenirala na umetni travi. S 
tem se bo lažje počakalo na 
celovito obnovo športnega 

parka, ki je predvidena v pri-
hodnosti, občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN) je v 
prvi fazi že potrjen. Trenu-
tno občina nima denarja za 
investicijo v športni park, 
ima druge prioritete, zato je 
igrišče z umetno travo dobra 
začasna rešitev."

Bo letos končano tudi ureja-
nje Blagneče hiše?
"Po pogodbi naj bi bil 
objekt zgrajen ob koncu av-
gusta. Ker kandidiramo na 
razpisu za LAS (Gorenjska 
košarica) za opremo, pa se 
zatika. Agencija za kmetij-
ske trge, ki pokriva to po-
dročje, je pripravljena izda-
ti odločbe šele konec leta. V 
tem primeru imamo težave, 
saj bi ta denar porabili za 
opremo. Iz tega vira priča-
kujemo dobrih 185 tisoč 
evrov (130 tisoč za Blagnečo 
hišo in petdeset tisoč za do-
datno razsvetljavo kolesar-
ske steze proti Voklemu), 
in če te odločbe ne bo pra-
vočasno, objekta ne bomo 
mogli letos predati name-
nu. Vsi gorenjski župani 
pritiskamo, da bi bile odloč-
be prej. Zavezani pa smo k 
temu, da del ne začnemo, 
preden ne pridejo odločbe. 
Če opreme ne bo, pa se bo 
nadaljevala obnova glavne-
ga objekta Blagneče hiše. 
Čakamo na dovoljenje zavo-
da za varstvo kulturne dedi-
ščine in želimo, da bi nam 
to omogočilo porušitev ne-
varnega in težko obnovljive-
ga originalnega objekta, da 
ga nadomestimo z novim, 
ki bi bil povsem enak obsto-
ječemu. V tem primeru bi 
šli v spremembo gradbene-
ga dovoljenja in pričakuje-
mo, da ga dobimo še letos."

Verjetno načrtujete tudi 
manjša investicijska dela? 

"V proračunu je tudi obnova 
dotrajane strehe na poslovil-
nih vežicah, kar bomo začeli 
v drugem delu leta, trenutno 
smo v fazi razpisa. Predvide-
na je tudi manjša rekon-
strukcija dvorane v krajev-
nem domu, menjava parke-
ta, kar bomo izpeljali do ob-
činskega praznika, prav tako 
bomo polepšali tudi zuna-
njost stavbe. Predvideno je 
tudi asfaltiranje dveh odse-
kov na Mlakarjevi ulici." 

Dotakniva se že načrtovane 
gradnje trgovskega centra 
Hofer ob regionalni cesti 
Kranj–Šenčur. 
"Še letos je na zemljišču 
vzhodno od obrtne cone 
predvidena gradnja trgovske-
ga centra. Računamo, da bo 
vse v zvezi z OPPN za to ob-
močje usklajeno še ta mesec 
in da se bo jeseni lahko zače-
la gradnja. Hofer ima za po-
trebe centra že vsa zemljišča, 
nimamo pa jih še za prestavi-
tev ceste. Na državni in ob-
činski ravni smo namreč pri-
morani k velikim pogaja-
njem o ceni zemljišč, pa naj 
gre za kmetijska ali stavbna. 
Pri tej investiciji bo zgrajeno 
tudi krožišče, ki bo na eni 
strani napajalo načrtovano 
novo stanovanjsko naselje ob 
Delavski cesti, na drugi pa 
Hofer. Cesto prestavljamo 
ravno z namenom, da se bo 
lahko umestilo začasno krož-
išče. Država je to soglasje 
dala. Ker se projektira tudi 
štiripasovna cesta Kranj–
Šenčur, bo v nadaljevanju to 
krožišče stalno." 

Kako boste letos pomagali 
gasilcem?
"Občina ima v proračunu 
namenjena tudi sredstva za 
požarno varnost, in sicer za 
nakup opreme. Letos je od 
desetih gasilskih društev na 

vrsti trbojsko, ki praznuje 
devetdeset let in potrebuje 
novo gasilsko vozilo. Občina 
ga financira do sedemdeset 
odstotkov. Tudi nakupu no-
vih brizgaln namenjamo 
sredstva. Nekatera društva 
imajo opremo staro deset in 
več let, zato smo se odločili, 
da jim denarno pomagamo 
pri obnovi in je vsako leto na 
vrsti eno od društev. Nasle-
dnje leto bo to PGD Voglje."

Omenjate veliko prostorsko 
stisko v vrtcu. Kako jo na-
meravate reševati?
"Res je v vrtcu v Šenčurju 
precejšnja prostorska stiska. 
Lani je bilo denimo vpisanih 
sto novih otrok, letos jih je 
že 140. Poleg javnega vrtca 
za otroke na območju obči-
ne skrbita tudi dva zasebna. 
Zaradi prostorske stiske 
smo začeli razmišljati o gra-
dnji prizidka ali celo o no-
vem vrtcu. Razmišljanja so 
bila tudi o vrtcu na Viso-
kem. Začasno bi lahko to 
zadrego rešili v dogovoru s 
podjetjem Ržišnik & Perc. 
Gradilo bo namreč stano-
vanjski objekt in v njem bi 
lahko aktivirali dva oddelka 
vrtca, ker utegnejo biti tam 
proste zmogljivosti. O dol-
goročnejši rešitvi pa še ve-
dno razmišljamo." 

Ta mesec bo praznik občine 
Šenčur. Kakšno sporočilo 
namenjate občankam in ob-
čanom?
"Ob prazniku jim čestitam 
in jih vabim na praznične 
prireditve: 20. aprila bo slav-
nostna akademija s podelitvi-
jo priznanj letošnjim občin-
skim nagrajencem, 23. aprila 
pa jih vabim na slovesno od-
prtje mostu čez avtocesto. 
Sicer pa lahko več o praznič-
nem dogajanju preberete v 
današnjem Juriju."

Župan Občine Šenčur Ciril Kozjek

Pravi čas pripravili 
razpise za naložbe
Pred letošnjim občinskim praznikom smo v pogovoru z županom Cirilom Kozjekom preleteli največje 
naložbe v občini. Med njimi prednjači čistilna naprava v Trbojah. 

Župan Ciril Kozjek dobro razpoložen ob namestitvi mostu čez avtocesto / Foto: Tina Dokl

Medgeneracijski objekt pri Blagneči hiši bo kmalu dograjen. 

Letos bodo zaključili tretjo fazo komunalnega urejanja Sajovčevega naselja. / Foto: Tina Dokl
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Šenčur – Z obiski župana, 
predstavnikov krajevnih 
skupnosti, Rdečega križa in 
društva upokojencev pri sta-
rejših občanih ob njihovem 
90. rojstnem dnevu v občini 
dokazujejo spoštljiv odnos 

do starejših, njihovih izku-
šenj in modrosti. Med letoš-
njimi jubilanti so obiskali 
tudi stoletnico.
Že lani je župan skupaj z 
omenjenimi predstavniki 
opravil vrsto obiskov pri sta-
rostnikih. Od zadnje izdaje 
Jurija so obiskali Angelo 

Česen iz Vogelj, Antona Pol-
ca iz Šenčurja, Pavlo Čar-
man iz Žerjavke, Frančiško 
Logar iz Voklega, decembrs-
ki slavljenec pa je bil tudi 
županov oče Franc Kozjek v 
Voklem. Januarja so župan, 
predstavniki krajevnih skup-
nosti in društev na Miljah 

obiskali 90-letnega Vinka 
Kavčiča, ki pa je žal že premi-
nil. V domu Taber v Cerkljah 
so obiskali Angelo Žagar, na 
svojem domu v Šenčurju pa 
je praznovala Frančiška Jen-
ko. Februarska devetdesetlet-
nika sta bila Šenčurjana Blaž 
Arnež in Frančiška Logar, 

slednja jesen življenja preži-
vlja v Centru slepih, slabovi-
dnih in starejših v Škofji 
Loki. Marca pa je praznoval 
Anton Ogris iz Vogelj. V 
občini so dobili tudi prvo sto-
letnico, Marijano Lavrič, o 
čemer pišemo v posebnem 
prispev ku. Še na mnoga leta 

in trdnega zdravja so obisko-
valci zaželeli devetdesetletni-
kom, ki so letos lepo razpore-
jeni po več krajih občine 
Šenčur. V prijetnem pomen-
ku s svojimi najstarejšimi 
občani so obiskovalci izvede-
li marsikaj zanimivega iz nji-
hovega življenja. 

Starost, modrost, izkušnje ...
Župan Ciril Kozjek še naprej obiskuje najstarejše občane, ko dopolnijo devetdeset let. Letos tudi obisk pri stoletnici Marijani Lavrič.

Pri devetdesetletniku Blažu Arnežu v Šenčurju

Obisk pri (danes že pokojnem) Vinku Kavčiču na Miljah

Frančiška Logar živi v domu starejših v Škofji Loki.

Devetdeset let je dopolnila Frančiška Jenko iz Šenčurja.

Angelo Žagar so obiskali v Domu Taber v Šmartnem. Obiskovalce je sprejel tudi Anton Ogris iz Vogelj.

Aleš Senožetnik

Šmartno pri Cerkljah – V 
veselem vzdušju so v cer-
kljanskem Domu Taber pro-
slavili rojstni dan svoje prve 
stoletnice, Marijane Lavrič.
Marijana Lavrič, po domače 

Kočarjeva Manca, se je rodila 
31. januarja 1918 na manjši 
kmetiji v Trbojah. V zakonu s 
Kočarjevim Tonetom so se 
jima rodili štirje otroci. Po 
poroki je skrbela za dom, dru-
žino in kmetijo, šivala je in 
kuhala na kmečkih svatbah 

ter več let prala in likala duho-
vniška oblačila. Pokonci jo še 
danes držita vera in molitev. 
Kot pravi, danes moli predv-
sem za svojo družino, otroke, 
vnuke, pravnuke in praprav-
nukinjo. »Drugega vam ne 
morem dati kot molitev rož-
nega venca,« pravi.
Še danes ohranja življenjski 
optimizem, krasi pa jo tudi 
bistrost. Kljub častitljivi sta-
rosti piše pesmi, marsikate-
ro zna na pamet, bere pa 
brez očal.
Ob visokem jubileju ji je šen-
čurski župan Ciril Kozjek 
zaželel predvsem krepkega 
zdravja. »Veseli in ponosni 
smo na svojo najstarejšo 

občanko, ki je še vedno tako 
bistrih misli. Želim ji, da jo 
bog ohrani še dolga leta,« ji 
je zaželel Ciril Kozjek. Česti-
tala pa sta ji tudi predsednik 
države Borut Pahor in ljub-
ljanski nadškof in metropolit 
Stanislav Zore. 
»Danes slavimo vašo dolgo-
živost, predvsem pa mod-
rost, izkušnje, življenjsko 
lepoto in energijo, ki jo poo-
sebljate,« je ob čestitki slav-
ljenki povedal predsednik 
države, nadškof pa je slav-
ljenko zaprosil tudi za moli-
tev za duhovniške poklice in 
pare, ki se odločajo za skup-
no življenjsko pot, ter ji 
podaril rožni venec.

Pri stotih še brez očal
Šenčurjanka Marijana Lavrič je konec januarja 
dopolnila okroglih sto let. Praznovala je v družbi 
predsednika republike Boruta Pahorja in 
ljubljanskega nadškofa in metropolita Stanislava 
Zoreta.

Marijana Lavrič v družbi Cirila Kozjeka in cerkljanskega 
župana Franca Čebulja

Pri jubilantu Antonu Polcu v Šenčurju

Slavila je Frančiška Logar iz Voklega.Obiskali so Angelo Česen iz Vogelj.
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Šenčur – Letos trem preje
mnikom namenjajo srebrno 
priznanje občine, enemu 
bronasto in trem spominska 
priznanja.

Srebrna priznanja
Srebrno priznanje bo prejel 
prof. Martin Kadivec. Živi v 
Britofu, a je vse življenje te
sno povezan s Šenčurjem. 
Tu je na osnovni šoli večino 
svoje delovne dobe poučeval 
slovenski in srbohrvaški je
zik ter delal v šolski knjižni
ci. Dolga leta je raziskoval 
kulturno zgodovino krajev 
pod Storžičem in Krvavcem 
in svoja dognanja objavljal v 
časopisih in revijah. V šoli je 
urejal šolsko glasilo Žarki, 
pozneje pa več zbornikov, 
med drugim zbornik občine 
Šenčur, ki je leta 2006 izšel 
z naslovom Pod Jurijevim 
klobukom. Raziskal je živ
ljenje prvega slovenskega 
poklicnega igralca Ignacija 
Borštnika iz Cerkelj in o 
njem izdal dve knjigi. Izdal 
je tudi dve pesniški zbirki: 
Na Ciganci in Vaški obrazi. 
Veliko je pripomogel, da je 
dobro zaživel Muzej Občine 
Šenčur, kjer je bil več let 
predsednik muzejskega od
bora. Pisal je razstavne kata

loge in sodeloval pri celotni 
organizaciji razstav. Martina 
Kadivca še vedno zanima 
vse, kar se je nekoč in danes 
dogajalo v teh krajih, in o 
tem objavlja članke v Juriju 
in drugih glasilih.
Drugi srebrni nagrajenec je 
dr. Janez Stare iz Trboj, ki je 
v domačem kraju vključen v 
številne dejavnosti. Je pro
stovoljni gasilec in redni kr
vodajalec, bil je namestnik 
predsednika krajevne sku
pnosti, aktiven je v športnem 
društvu, kjer je med drugim 
sodeloval pri nastajanju igri
šča. Bil je član pokopališke 
uprave ob snovanju poslovil
nih vežic. Bil je predsednik 
Kulturnega druš tva Simon 
Jenko in z njim na oder po
stavil številne igre in s prire
ditvijo Praznik na vasi na 
duhovit način prikazal življe
nje na vasi nekoč in danes. 
Znan je tudi kot povezovalec 
prireditev v kraju. Predano 

dela tudi v Župniji Trboje, je 
član župnijskega pastoralne
ga sveta. Ob stoletnici župni
je je kot soavtor sodeloval pri 
knjigi, ki je izšla ob tej prilo
žnosti. 
Srebrno priznanje namenja
jo tudi dr. Stojanu Kosta
njevcu s Prebačevega. Do
mačini ga poznajo kot neu
mornega organizatorja pri
reditev na področju športa 
in kulture, prireditve tudi 
vodi. Stojan je oseba, ki ima 
srce za sosede in prijatelje, 
zaradi česar ga imajo vašča
ni radi in so ponosni nanj. 
Sam pravi, da prireditve or
ganizira, ker si želi, da bi se 
ljudje med seboj družili in 
povezovali. Tako je denimo 
v vasi postalo že tradicional

no druženje na štefanovo, 
ob katerem se začuti utrip v 
vasi. Te prireditve so pri lju
deh dobro sprejete, zato Sto
jana spodbujajo, naj vztraja.

Bronasto priznanje
Bronasto priznanje bo prejel 
Janez Pipan, kmet z Luž, ki 
aktivno dela v tamkajšnji va
ški skupnosti. Aktivno je so
deloval pri gradnji telefon
skega omrežja, gasilskega 
doma, urejanju vaških poti 
in struge potoka, skratka pri 
vseh prostovoljnih delih v 
vasi. Na domači kmetiji se 
ukvarja s konji, ki jih rad za
preže v zapravljivčka in z 
njim sodeluje pri priredi
tvah v občini. Z njim je pe
ljal že številne ugledne go
ste. Organiziral je srečanje 
konjenikov za praznik sv. 
Štefana in srečanje konjerej
cev v Šenčurju. Je dolgoletni 
član gasilskega društva, so
deloval je v svetu KS Visoko, 

bil je član več komisij. V vasi 
ga cenijo kot človeka, ki ni
koli ne odreče pomoči in či
gar domača vrata so ljudem 
vselej na široko odprta.

Spominska priznanja
Spominsko priznanje bo 
prejel mladi športnik mara
tonec Rok Puhar. Leta 2008 
se je prvič srečal s tekom, ko 
je skoraj brez treninga odte
kel polmaraton v Ljubljani. 
Naslednje leto je odtekel ne
kaj rekreativnih tekov in ko
nec leta se je dokončno odlo
čil za tek. Kljub težkim začet
kom je vztrajal, ker je v tre
ningu užival in vidno napre
doval. Leta 2010 je na atletski 
sceni osvojil prve medalje na 
državnih prvenstvih in se 

uvrstil v reprezentanco za 
nastop na evropskem prven
stvu v krosu. Leta 2014 je 
postavil mlajši članski držav
ni rekord v teku na 5000 m. 
V isti disciplini je leta 2015 
Slovenijo zastopal na Uni
verzijadi v Gwangjuju (Juž
na Koreja). Za vedno pa si bo 
zapomnil sezono 2017, saj je 
nastopil na svojem prvem 
maratonu in s časom 2;18:22 
odtekel najhitrejši prvenec v 
zgodovini Slovenije in izpol
nil normo za nastop na sve
tovnem prvenstvu v Londo
nu. Je državni članski prvak 
v disciplinah 3000, 5000 
10.000 m, 10 km cesta, pol
maraton in kros. Slovenijo 
je zastopal na evropskih pr
venstvih v krosu, evropskem 
ekipnem prvenstvu, evrop
skem pokalu 10.000 m, uni
verzijadi, svetovnem prven
stvu v polmaratonu in sve
tovnem prvenstvu v atletiki. 
Je tudi trikratni zmagovalec 

polmaratona v Ljubljani. 
Trenutno se pripravlja na av
gustovsko evropsko prven
stvo v Berlinu. 
Še eno spominsko priznanje 
gre Ireni Žerovnik, ki v okvi
ru Šole zdravja prostovoljno 
vsako jutro vodi telovadbo na 
prostem. Šola zdravja po me
todi ustanovitelja dr. Nikola
ja Grishina 1000 gibov, ki 
deluje v številnih krajih po 
Sloveniji, je v Šenčurju šest 
let. Vse od ustanovitve po
družnice Irena Žerovnik 
vodi jutranje razgibavanje, 
namenjeno ohranitvi in iz
boljšanja zdravja ljudi, zlasti 
izboljšanja kakovosti življe
nja starejših. Društvo je v 
Šenčurju naredilo velik ko
rak k tem ciljem. Dvignilo je 

tudi socialno aktivnost starej
ših in telesno kulturo za kre
pitev zdravja. 
Sebastian Mohorič, vodnik 
reševalnega psa, je še en do
bitnik spominskega prizna
nja. Prejema ga za svoje pro
stovoljno humanitarno delo 
zlasti pri iskanju pogrešanih 
oseb. Mohorič je vodnik re
ševalnega psa, izšolal je že 
dva in z njima opravil izpite 
najvišjih stopenj. Od leta 
2009 je stalni član sil za za
ščito, reševanje in pomoč. 
Doslej je sodeloval v okoli 
50 iskalnih akcijah pogreša
nih oseb doma in v tujini. 
Sodeluje na mednarodnih 
vajah in preizkušnjah vodni
kov reševalnih psov. Uspo
sobljen je tudi za iskanje 
pogrešanih oseb v ruševi
nah. Svojo humanitarno 
držo kaže kot prostovoljec in 
tudi v službi. Za svoja požr
tvovalna dejanja ga je več
krat odlikovala tudi policija. 

Zaslužijo si priznanje
Občina Šenčur bo na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku nagradila sedem zaslužnih 
posameznikov.

Prof. Martin Kadivec Dr. Janez Stare Dr. Stojan Kostanjevec 

Janez Pipan / Foto: Tina Dokl Irena Žerovnik / Foto: Tina Dokl Sebastian Mohorič Rok Puhar / Foto: Tina Dokl

PRIREDITVE OB PRAZNIKU  
OBČINE ŠENČUR

Petek, 13. 4. 2018  Društvo upokojencev Šenčur
Ob 19. uri   Šenčurska glasbena srečanja  

z ansambli Slovenski zvoki, Javor in 
Ljudskimi pevkami Pušeljc 

Dom krajanov Šenčur

Sobota, 14. 4. 2018 Društvo prijateljev mladine Šenčur 
Od 9.30 do 13. ure  4. FITKOV DAN 
  Prireditev, namenjena promociji gibanja 

in zdravja otrok 
Športna dvorana Šenčur 

Četrtek, 19. 4. 2018 Društvo upokojencev Šenčur 
Ob 9. uri  Pohod po Jurjevi krožni poti 
Zbor pred spomenikom Marije Terezije

Četrtek, 19. 4. 2018 Podružnična šola Olševek 
Ob 18. uri   Prireditev z naslovom Vsi za enega, 

eden za vse
Dom krajanov Visoko

Petek, 20. 4. 2018 Čebelarsko društvo Šenčur in Osnovna
Ob 12. uri šola Šenčur
  Dan odprtih vrat v čebelarstvu  

in udeležba na natečaju  
''Polepšajmo čebelam domovanje in 
spoznajmo čebelarje'' 

Pri šolskem čebelnjaku

Petek, 20. 4. 2018 Pihalni orkester Občine Šenčur  
Od 18.30 do 18.55   Koncert Pihalnega orkestra  

Občine Šenčur
Pred Domom krajanov Šenčur 

Petek, 20. 4. 2018 Občina Šenčur
Ob 19. uri   Slavnostna akademija Občine Šenčur  

s podelitvijo občinskih priznanj 
Dom krajanov Šenčur 

Sobota, 21. 4. 2018 Košarkarski klub Šenčur
Od 9. do 12. ure  Jurjev košarkarski turnir dečkov in  

deklic U11
 Deklice: KK Šenčur, ŽKK Triglav 
 Dečki: KK Šenčur, KK Medvode in KK Cerklje
Športna dvorana Šenčur 

Sobota, 21. 4. 2018 Športno društvo Šenčur – Nogometni
Ob 9. uri  klub Šenčur 
  Jurjev nogometni turnir mlajših selekcij
Balon z umetno travo v Športnem parku Šenčur 

Sobota, 21. 4. 2018 Lokostrelski klub Šenčur
Ob 10. uri  Tradicionalni lokostrelski turnir za  

otroke in mladino
Zunanje strelišče kluba (pri Zbirnem centru Šenčur)

Sobota, 21. 4. 2018 Športno društvo Visoko
Ob 10. uri Rekreacijsko kolesarjenje  
 po občini Šenčur 

Zbor v Športnem parku Visoko

Sobota, 21. 4. 2018 Turistično društvo Šenčur 
Ob 14. uri  Pohod iz Šenčurja  v Šenčur  

(Sanguarzo) v Italiji (110–120 km). 
  Začetek pohoda bo istočasno Jurjev pohod   

iz Šenčurja do ene najstarejših cerkva  
na Gorenjskem, do sv. Jurija v Stari Loki (15 km)

Zbor pred cerkvijo sv. Jurija v Šenčurju    

Nedelja, 22. 4. 2018 Konjeniški klub Šenčur 
Ob 10. uri  Tradicionalna konjska Jurjeva parada
  Konjeniki se zberejo na parkirišču pri Športni  

dvorani Šenčur in krenejo po ulicah Šenčurja  
do prireditvenega prostora na parkirišču  
ob pokopališču, kjer bosta tudi blagoslov konj in  
družabno srečanje. Pri paradi bo sodeloval tudi  
Pihalni orkester Občine Šenčur.

Parkirišče ob pokopališču Šenčur 

Nedelja, 22. 4. 2018 Župnija sv. Jurija Šenčur
Ob 15. uri  Slovesna sveta maša z blagoslovom  

novih orgel
  Slovesnost bo vodil kanonik in prelat Vinko Prestor, 

pri sveti maši pa nas bo nagovoril dekan in  
arhidiakon kanonik in prelat Anton Slabe.

Cerkev sv. Jurija v Šenčurju

Ponedeljek, 23. 4. 2018 Občina Šenčur 
Ob 17. uri   Odprtje kolesarske povezave Šenčur – 

Voklo z nadvozom nad avtocesto 
Pri nadvozu v smeri Voklo

Torek, 24. 4. 2018 Športno društvo Šenčur –  
Ob 15. uri Namiznoteniška sekcija
  Jurjev turnir v namiznem tenisu 
Večnamenska dvorana Voklo

Torek, 24. 4. 2018 Občina Šenčur 
Ob 19. uri   Odprtje razstave keramikov, ki so se  

izobraževali v Zavodu V-oglje 
Muzej Občine Šenčur 

Četrtek, 26. 4. 2018 Društvo upokojencev Šenčur
Ob 19.30  Letni koncert MePZ Društva  

upokojencev Šenčur  z gosti
Dom krajanov Šenčur 
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Zanimivosti, anketa

OBVESTILO 

Obveščamo vas, da je Občina Šenčur 19. 3. 2018 objavila JAV-
NI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN 
RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V 
OBČINI ŠENČUR V LETU 2018. 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva 
objave javnega razpisa v tajništvu občine ali na spletni strani 
občine: www.sencur.si. 

Rok za oddajo vlog: 21. 4. 2018

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo 
zainteresirani vsak delovni dan od 9. do 12. ure na tel. št.  
25 19 100 (Damjana Kastelic). 

Jurij, petek, 13. aprila 2018

Maša Likosar,  
foto: Tina Dokl

Šenčur – V šenčurski indus-
trijski coni, blizu bencinske 
črpalke, bodo v kratkem 
začeli graditi novo trgovino 
Hofer. Mimoidoče iz občine 
Šenčur smo povprašali, ali 
vedo, da bo Šenčur bogatejši 
za novega trgovskega ponu-
dnika. Ali menijo, da je pot-
rebna še ena konkurenčna 
trgovina, bo obiskana in ali 
bodo sami zahajali tja po 
nakupih?
Miha Kurnik z Olševka:
"Vem, da bodo gradili Hofer 
pri bencinski črpalki. Nisem 

prepričan, da Šenčur potre-
buje novo trgovino, to se bo 
videlo kasneje po obiskano-
sti. Odgovarja mi, ker bo bli-
zu in se ne bo treba voziti v 
Kranj po nakupih."
Miro Peternel iz Šenčurja:
"Trgovskega centra še ne 
gradijo, temveč intenzivno 
delamo na tem, da se bo 

gradnja začela. Menim, da 
lokacija ni najbolj ustrezna, 
ker bo težko dostopna. Nuj-
no potrebujemo še eno trgo-
vino, ker je tista edina, ki jo 
imamo, slabo založena. Pre-
pričan sem, da bodo novi 
Hofer obiskovali predvsem 
mladi."
Milan Grašič s Prebačevega:
"Nisem vedel, da bo v Šen-
čurju nova trgovina. Trgovin 
je na splošno preveč, graditi 
bi morali podjetja, da bi bilo 

več delovnih mest in boljše 
gospodarstvo. Sicer ljudje 
večinoma danes hodijo v 
Hofer in podobne trgovine, 
ker se mi zdi, da imajo nižje 
cene."
Marta Pipan iz Šenčurja:
"Sem slišala, da bomo dobili 
novo trgovino, a ne vem toč-
no, kje. Nujno potrebujemo 

še eno trgovino oziroma bi jo 
morali že zdavnaj imeti. Ta 
trgovina, ki jo imamo, je pre-
majhna in po navadi nimajo 
tistega, kar iščem, zato se 
moram odpraviti v Kranj. 
Zagotovo bo nov trgovski 
center zelo obiskan."
Francka Pintar iz Šenčurja:
"Nov trgovski center bo v 
industrijski coni. Lokacija ni 
najboljša, ker bo treba preč-
kati cesto, bolje bi bilo imeti 

novo trgovino v središču 
Šenčurja. Sedanja trgovina 
je premajhna. Nisem hodila 
v Hofer, ker mi je bil preda-
leč, ko ga bomo dobili v Šen-
čurju, pa zagotovo bom."

Nov trgovski center

Miha Kurnik

Miro Peternel

Milan Grašič

Marta Pipan

Francka Pintar

Martin Kadivec

Triindvajsetega aprila v 
Občini Šenčur praznujemo 
občinski praznik. Šenčurska 
cerkev je posvečena svete-
mu Juriju. Ime vasi, ki je 
nastajala ob cerkvi, nekdanji 
luži, in potoku, se je, po šte-
vilnih jezikovnih premenah, 
iz svetega Jurija izoblikovalo 
v današnji Šenčur. Šenčur je 
v cerkvenem pogledu prafa-
ra, v posvetnem občina.
Kaj pa mi vemo o Juriju in 
jurjevanju?
Ker je zapis nekoliko daljši, 
bo izšel v dveh delih. V 
prvem delu pojasnjujem 
vzrok in okoliščine nastanka 
zapisa, v drugem bo izšla 
pesnitev.
Delo posvečam krajanom 
občine Šenčur.

Jurijev ples
Le rahlo slutimo, kako so 
naši (davni) predniki doživ-
ljali stvarstvo in svojo prisot-
nost v njem. In kako so si to, 
kar so zaznavali in doživlja-
li, potem razlagali. Nekaj pa 
nam o tem vendarle povedo 
miti, šege, navade, ki so se, 
sicer okrnjeni, prebili skozi 
čas do nas. Eden izmed 
odzivov na spomladanska 
dogajanja je tudi jurjevanje. 
Etnološka dediščina nam do 
neke mere le sporoča, kako 
se je človek odzival na poja-
ve, kot so menjavanje letnih 
časov, dneva in noči, toplote 
in mraza, vznik življenja in 
iztek v smrti, kar se nam je 
ohranilo v jurjevanju kot 
nenehen boj svetlobe s 
temo, življenja s smrtjo, 
dobrega z zlim. Ko pa se 
naši predniki pokristjanijo, 
se človekovo dojemanje sve-
ta, boj pozitivnega z negativ-
nim poveže s svetnikom 
Jurijem.
Jurij je bil baje rojen v Kapa-
dokiji (današnja Turčija) v 3. 
stoletju. Njegovo življenje in 
delo je obdano z velikim šte-
vilom legend. Najbolj znana 
je upodobitev, da kot rimski 
vojščak sedi na konju in s 
sulico prebada zmaja. Sveti 
Jurij je zaščitnik Anglije, 
mnogih dežel in cerkva. V 

Sloveniji je zavetnik števil-
nim mestom in vasem, tako 
Ljubljani, Piranu, Šenčurju. 
Župnije s cerkvami, posve-
čenimi sv. Juriju, prišteva-
mo k prafaram.
Najbolj razširjena legendar-
na zgodba pravi, da se je 
Jurij rodil v Kapadokiji, pos-
tal rimski vojščak in častnik, 
a tudi kristjan. V tistem času 
je deželo obvladoval zmaj. 
Vsak dan je pogoltnil dve 
ovci. Ko je drobnice zmanj-
kalo, so prišli na vrsto ljudje. 
Kot prvo človeško žrtev je 
žreb določil kraljevo hčer. 
Jurij je v boju zmaja prebo-
del in rešil lepo kraljevo 
nevesto. Tedaj se je dalo 
krstiti mnogo poganov.
Nekdaj je bilo jurjevanje 
znano po vseh slovenskih 
pokrajinah. Najbolje se nam 
je ohranilo v obhodih (kole-
dah) Zelenega Jurija v Beli 
krajini.

Prošel je, prošel pisani 
vuzem,*
došel je, došel zeleni Jure
na zelenem konji,  
po zelenem polji.

(Dr. Karel Štrekelj: Sloven-
ske narodne pesmi)

Ljudske pesmi na temo sv. 
Jurija je med drugimi obja-
vil dr. Karel Štrekelj v Slo-
venskih narodnih pesmih. 
Mnoge med njimi, ki nosijo 
v sebi še poganske prvine 
(Trdoglav in Marjetica) ali 
že krščanske osnove (Sveta 
Marjeta, sveti Jurij in zmaj), 
je zapisal eden prvih in zelo 
prizadevnih zapisovalcev 
ljudskega blaga, Matija Rav-
nikar Poženčan, rojen v 
Poženiku pri Cerkljah. 
Umrl je kot župnik v Pre-
dosljah pri Kranju, kjer je 
pokopan, nagrobna plošča 
pa je vzidana na zunanji 
strani predoške cerkve. Pre-
lepo Pomladansko romanco 
o sv. Juriju je zložil Josip 
Murn-Aleksandrov, po 
materi Gorenjec.

Odprite okna, odprite duri,
mimo jezdi vitez sveti Jurij,
sveti Jurij na konju,
na lepem konju,
sveti Jurij nam milosti daj!

Na Gorenjskem je nekoč 
sveti Jurij, po ljudski pred-
stavi, na spomlad jahal po 
polju. Tako na primer v 
Mengšu pravijo:

Ko gre svet Jur čez polje,
se vse že v zelenju koplje.

Težko je reči, kako je jurje-
vanje nekoč izgledalo v Šen-
čurju in njegovi okolici, ker 
obred ni raziskan in danes 
najbrž povsem pozabljen. 
Spominjam pa se, da mi je 
mama še v mladosti pripo-
vedovala nekako takole: Na 
dan sv. Jurija so pastirji v 
Šenčurju med seboj tekmo-
vali, kateri bo prvi gnal živi-
no na pašo. Tistemu, ki je 
prignal živino na pašo zad-
nji, so nagajali, češ da je 
"spominek poglodal".
Možno je, da je v Šenčurju 
stala cerkvica ali vsaj kape-
la, posvečena sv. Juriju, že v 
8. stoletju za oglejskega 
očaka (patriarha) sv. Pavli-
na, torej že pred 1200 leti. 
Današnji cerkveni zvonik, 
seveda sedaj povišan, je 
zagotovo stal že leta 1111. 
Šenčur je prafara, ime je 
dobil po svetem Juriju. Fara 
je imela več podružnic. 
Vsaka podružnična cerkev 
ima svojega priprošnjika in 
zavetnika, ki je bil eden 
izmed vojščakov za Kristu-
sovo vero pod vodstvom sv. 
Jurija. To je bilo menda 
simbolično prikazano na 
freskah kapelice Srca Jezu-
sovega, ki je stala sredi Šen-
čurja, ob nekdanjem vaš-
kem jezercu, imenovanem 
Dolenska vuža (Dolenjska 
luža). Načrt za kapelico je 
izdelal Ivan Vurnik iz Rado-
vljice, nič manj znamenit 
arhitekt kot Jože Plečnik. 
Sv. Jurij je torej zavetnik 
Šenčurja in obenem farni 
patron. Patroni podružnič-
nih cerkva pa so: v Voklem 
sv. Jernej, na Prebačevem 
sv. Križ, v Trbojah Marija 
Vnebovzeta, v Vogljah sta 
sv. Simon Tadej in Juda, na 
Lužah sv. Janez Krstnik, na 
Olševku nadangel Mihael, v 
Hotemažah sv. Urh, na 
Visokem sv. Vid in v Sred-
nji vasi v gornji cerkvi sv. 

Katarina, v spodnji pa sv. 
Radegunda. Čeprav Hrastje 
ni več v šenčurski občini, 
pa še vedno spada cerkev 
sv. Mateja pod šenčursko 
faro. Nekdaj je bila šenčur-
ska podružnica tudi cerkev 
sv. Jožefa na Hujah. 
Legenda pravi, da je sv. 
Marjeto ogrožal zmaj. Zato 
so cerkve v bližini močvi-
rij, v njih pa prebiva zmaj, 
pogosto posvečene tej svet-
nici. Ker se z zmajem boju-
je sv. Jurij, navadno cerkvi 
sv. Jurija in sv. Marjete 
nista daleč narazen. Cerkvi 
sv. Jurija v Šenčurju je naj-
bližja cerkev sv. Marjete na 
Trati pri Velesovem. Stoji 
na hribčku, polje pod njim 
ob dežju rada poplavi voda. 
Velesovo je od leta 1866 do 
druge svetovne vojne tudi 
sodilo v šenčursko občino. 
V cerkvici sv. Katarine v Sr. 
vasi pa je na levi strani gla-
vnega oltarja v polkrožni 
niši slika sv. Marjete z 
zmajem.
Ker na Šenčurskem obred 
jurjevanja ni več znan, sem 
si moral pesemsko besedilo 
izmisliti, vendar tako, da 
temelji na prvinah jurjevan-
ja nekdaj na Slovenskem.
Pri uprizoritvi besedila 
sodelujeta močan mešani 
pevski zbor in skupina ples-
nih parov. Besedilo, označe-
no z "moški zbor", pojejo 
moški; besedilo, označeno z 
"ženski zbor", pojejo žen-
ske; besedilo, označeno s 
"plesni pari", pojejo plesalci 
med plesom, s katerim 
ponazarjajo delo na polju, v 
mlinu in na domu.

Kraj dogajanja je mogoč:

		Sr. vas pri Šenčurju v  
trikotniku Srjanski hrib–
cerkvici sv. Katarine in 
sv. Radegunde–Srsko 
jezerce.

		Brezov park v Šenčurju 
med poslovilnimi vežicami 
in parkiriščem

		Na Jurijevem trgu pred 
cerkvijo v Šenčurju

		V Vogljah okrog lipe pred 
cerkvijo

*vuzem = velika noč

Pod Jurijevim 
klobukom (5)

Šenčur – Potem ko so lani v Šenčurju proslavili tristoto oble-
tnico rojstva cesarice Marije Terezije in 250-letnico od njene 
razglasitve obveznega sajenja krompirja, da bi v cesarstvu 
odpravila lakoto, bodo junija letos pripravili praznik krom-
pirja. Pred desetletjem je namreč Društvo za priznanje pra-
ženega krompirja kot samostojne jedi v Šenčurju postavilo 
spomenik krompirju oziroma Mariji Tereziji, ki ima največ 
zaslug, da so Kranjci v drugi polovici 18. stoletja začeli sadi-
ti to poljščino. "Dan krompirja bo posvečen deseti obletnici, 
kar v Šenčurju stoji ta spomenik," je povedal podžupan 
občine Šenčur Aleš Perič Močnik in napoveduje, da bodo 
obletnico proslavljali 15. in 16. junija, prvi dan s kulturno 
prireditvijo, drugi dan pa bodo središče Šenčurja zaprli in 
naredili krompirjev trg. Tu se bo veliko dogajalo, od folklor-
nih nastopov, predstavljanja lokalne kulturne dediščine in 
kulinarike do tekmovanja v praženju krompirja. 

Junija bo praznik krompirja

Šenčur – Gradnja ceste Britof–Hotemaže, ki velja za najst-
arejši neizvedeni projekt v Sloveniji, se še vedno ni začela. 
Gre za državni projekt, na katerega uresničitev občani Šen-
čurja in tudi drugi težko čakajo. Zato  iz občine Šenčur na 
pristojne ves čas naslavljajo pobude, da bi se zadeve pos-
pešile. "Z njihove strani smo dobili vse podatke o proble-
mih pri odkupu zemljišč, tudi z grafičnim prikazom na 
trasi. Sedaj je ostalo še zelo malo nerešenih stvari. Projek-
tna dokumentacija je izdelana in lahko bi se že začela dela 
na odsekih, kjer ni težav z zemljišči. Tako se sedaj dogo-
varjamo, da bi za te odseke pridobili delno gradbeno dovo-
ljenje. Pričakujemo, da bo aprila ali maja vloga za gradbe-
no dovoljenje vložena in da bo objavljen razpis za izvajalca 
gradbenih del," o cesti Britof–Hotemaže pravi Aleš Puhar 
z Občine Šenčur. 

Delno gradbeno dovoljenje za cesto  
Britof–Hotemaže 



Pogovor

7

Avto-moto društvo  
Šenčur

 
 

ZAKAJ naj (P)OSTANEM član 
AMZS oz. AMD ŠENČUR

•   Naša skrb je, da vam zagotavljamo varno mobilnost  
in poti brez skrbi.

•  Nudimo vam pomoč na cesti ne glede, čigavo vozilo vozite.
•  Ob okvari vozila se potrudimo, da ga popravimo na mestu 

okvare – na ta način lahko takoj nadaljujete pot.
•  Ko morate za svoje vozilo opraviti tehnični pregled, 

registracijo in zavarovanje, lahko vse to uredite v AMZS – 
hitro in enostavno.

•  S prihranki, ki vam jih zagotavlja članstvo v AMZS, si več 
kot povrnete vrednost članarine – že zgolj s storitvami, ki 
jih morate v povezavi z vozilom opraviti skladno z zakonom.

•  Ker ste naš član, nam pomagate uresničevati poslanstvo 
izboljšanja prometne varnosti in podpirate naše moto 
športnike.

•  Ker s članstvom v izbranem društvu, ki vam nudi številne 
društvene ugodnosti, pripomorete k njegovemu delovanju.

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

Spoštovane članice in člani, občanke in občani!
Želimo vam veselo in prijetno praznovanje občinskega praznika! 
Prejemnikom priznanj pa iskrene čestitke v imenu AMD Šenčur.

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

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, v neposredni bližini občinske 
stavbe, Gorenjske banke, Mercatorja in župnijske 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, pisarne, trgovino, izobraževanje, rek-
reacijo ... Razpolagamo z lastnimi parkirnimi prostori.

Več informacij lahko dobite osebno v pisarni društva, v času 
uradnih ur (torek in četrtek od 16. do 18. ure) ali po telefonu 
na št.: 04 2516420 oz. po e-pošti na naslov avtomotosencur@
siol.net.

AM
D

 Š
en

ču
r, 

St
ra

ns
ka

 p
ot

 1
 , Š

en
ču

r

Danica Zavrl Žlebir

Kako sprejemate izvolitev za 
novega predsednika Gasil-
ske zveze Kokra?
"Sedem let sem bil predse
dnik mladinske komisije, 
sedaj pa je bil postavljen nov 
izziv, in ker ne znam reči 
ne, sem ga sprejel."

Kolikšne so vaše gasilske iz-
kušnje?
"V gasilskih vrstah sem od 
otroštva. V PGD Mavčiče 
me je pripeljal moj oče, ki je 
bil tajnik društva. Leta 1974 
sem začel kot pionirček. In 
to traja vse do današnjih 
dni, že več kot štirideset let."

Kako dolga pa je tradicija 
Gasilske zveze Kokra?
"Gasilska zveza Kokra ima 
dolgo tradicijo, od leta 1954. 
Prvotno je bila OGP Kranj, 
nato se je preimenovala v 
Gasilsko zvezo Kranj. Ko se 
je velika kranjska občina 
razdružila in je nastalo več 
manjših, se je v teh organi
zirala Gasilska zveza Kokra, 
v kateri sta bili poleg seda
njih še občini Naklo in Cer
klje. To je bilo leta 2004. Še 
isto leto sta se občini Naklo 
in Cerklje odločili iti na svo
je in od takrat ostajamo v 
naši gasilski zvezi gasilska 
društva iz občin Preddvor, 
Jezersko in Šenčur. Veljamo 
za naslednico Gasilke zveze 
Kranj. Ob njej obstaja tudi 
Gasilska zveza Mestne obči
ne Kranj. Pri tej sem bil celo 

soustanovitelj, saj izviram iz 
Mavčič, kjer sem bil tudi 
član prostovoljnega gasil
skega društva. Ko sem se 
poročil in preselil v Trboje, 
pa sem zamenjal tudi gasil
sko organizacijo."

Kakšna je vloga Gasilske 
zveze Kokra?
"Gasilska zveza Kokra je 
krovna organizacija gasil
skih društev, ki morajo biti 
po zakonu vključena v gasil
sko zvezo, ta pa je v Gasilski 
zvezi Slovenije (GZS). Posa
mično društvo ne more biti 
neposredno član GZS. Ta 
razmerja urejajo zakoni o ga
silstvu, o društvih in o varo
vanju pred naravnimi in dru
gimi nesrečami. Glavna na
loga zveze je opravljanje 
vseh storitev za članice. Tako 

lahko deluje dobro ali odlič
no, če tudi društva delujejo 
dobro ali odlično. Če so dru
štva zdrave celice, je kot taka 
prepoznana tudi gasilska 
zveza. Tako denimo organi
zira različna tekmovanja. Ve
liko vlagamo v razvoj mladi
ne in marsikatero društvo 
ima svoje predstavnike, ki se 
prek vseh stopenj uvrstijo na 
državna tekmovanja. Naj 
omenim le PGD Trboje, kjer 
sta bili dve ekipi lani zmago
viti na orientaciji, letos že 
dve ekipi na državnem kvi
zu, lani jeseni so osvojili dru
go mesto na GZ Gorenjske 
in se uvrstili na državno tek
movanje, ki bo letos v Gornji 
Radgoni. Pa tega ne ome
njam, ker bi se želel hvaliti 
prav z uspehi mladih iz dru
štva, kjer sem član tudi sam. 

Ponosni smo na vse dosežke 
članic in članov."

Veliko se posvečate tudi izo-
braževanju?
"Veliko pozornosti name
njamo izobraževanju. Se pa 
pri tem marsikaj spreminja. 
Na ravni GZS so bili sprejeti 
novi programi pri izvedbi 
tečajev. Sedaj gasilci oprav
ljajo dva tečaja, za gasilce 
pripravnike in za operativne 
gasilce. To je kar 134 ur teo
rije in 94 ur prakse, tako da 
gre za velik projekt, ki ga 
sami v GZ Kokra ne more
mo izpeljati, zato se povezu
jemo z drugimi gasilskimi 
zvezami. Največ sodelovanja 
(tudi pri izvedbi tekmovanj) 
imamo z gasilskima zveza
ma Naklo in Tržič. S sodelo
vanjem namreč vsi pridobi
mo. Dobro je vpeljano tudi 
delovanje komisij (za mlade, 
članice, veterane). V uprav
nem odboru imamo člane, 
ki dobro poznajo ta področja 
in lahko dobro delamo. To 
je nadaljevanje prejšnjega 
mandata, iz katerega mi je 
predhodnik pustil dobro de
diščino, kakih revolucionar
nih sprememb zato ni na 
vidiku. Treba se je le prilaga
jati spremembam.
Sicer pa je moj način dela 
tak, da nikogar ne želim v 
nekaj siliti. Rad vidim, da 
mi nekdo sam reče, da bi 
rad nekaj delal – in morda 
ne ve, kako bi se tega lotil, 
pa pričakuje, da mu pri tem 
pomagam."

Sprejel je nov izziv
Za novega predsednika Gasilske zveze Kokra je bil nedavno izbran Franci Draksler, gasilski častnik 
druge stopnje, sicer član PGD Trboje.

Predsednik Gasilske zveze Kokra Franci Draksler 
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Jurij, petek, 13. aprila 2018

Srednja vas pri Šenčurju – Podjetje Mlinotest je v Srednji 
vasi obnovilo majhno franšizno prodajalno in s tem kraja-
nom ponudilo izdelke široke potrošnje ter dobro storitev. V 
Sloveniji je veliko trgovin, pa vendar je še zelo veliko krajev, 
kjer trgovin ni ali pa jih opuščajo. Trgovine so za mnoge v 
manjših krajih edina možnost vsakodnevne sveže preskrbe 
z najpomembnejšimi prehranskimi in drugimi izdelki za go-
spodinjstvo. Mlinostest jih ima po Sloveniji 60, ena teh je 
tudi v Srednji vasi v stavbi gasilskega doma. Minulo soboto 
so prenovljeno odprli, prinaša pa tudi nekaj novosti, med 
njimi je tudi uvedba dopeke. Odslej bodo na voljo dišeči 
rogljički, odličen sveže pečen kruh ter pekovsko pecivo Mli-
notestove proizvodnje. V prenovljeni prodajalni bo izboljša-
na ponudba sadja in zelenjave ter ostalih svežih izdelkov, 
obljubljajo v Mlinotestu. 

Obnovili prodajalno v Srednji vasi

Osvežena ponudba v prenovljeni prodajalni v Srednji vasi 
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Šenčur – Minulo soboto so v več občinah potekale akcije 
čiščenja okolja. Tudi na območju občine Šenčur so prosto-
voljci pobirali smeti, ki so jih v preteklih mesecih v naravi 
pustili do okolja brezbrižni ljudje. Čistilni akciji so se pridru-
žili v štirih krajevnih skupnostih, Visoko - Milje, Luže, Preba-
čevo in Trboje, poleg njih pa tudi Lovska družina Šenčur. 
Akcija je potekala v sodelovanju s Komunalo Kranj, ki je ob 
koncu odpeljala nabrane smeti. Teh je bilo po besedah Ale-
ša Puharja z Občine Šenčur 65 kubičnih metrov. Na občini 
so veseli, da se ljudje udeležujejo akcij čiščenja okolja. Tež-
ko pa razumejo, da se med ljudmi še vedno ni zasidrala 
zavest o tem, da odpadkov ne bi puščali v naravi in bi jih 
oddajali na temu namenjena mesta. To je še posebno težko 
razumljivo, ker lahko občani odpadke brezplačno oddajo v 
domačem zbirnem centru, ki je odprt nekajkrat na teden.

Čistili so okolico

Čistilni akciji so se pridružili tudi krajani vseh generacij na 
Lužah. / Foto: Tina Dokl
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Helena Krampl Nikač

Šenčur – Ali ste že član Kra-
jevne knjižnice Šenčur? 
Član knjižnice postanete ob 
vpisu, torej: v knjižnici pove-
ste, da želite postati član; 
knjižničar vam razkaže knji-
žnico in razloži pogoje za 
članstvo (poslovnik s pogoji 
in cenik); knjižničar vam da 
pristopno izjavo, na kateri 
izpolnite zahtevane podatke, 
jo podpišete (s tem sprejme-
te pogoje, ki jih knjižnica 
določa s poslovnikom); za 
otroke in mlade do 15. leta 
starosti morajo izjavo podpi-
sati še starši; praviloma ob 
vpisu tudi poravnate članari-
no, kar pa ni pogoj; še isti 
dan si izberete in izposodite 
gradivo; ob naslednjem obi-
sku vam damo še člansko 
izkaznico. Izkaznica velja na 
vseh oddelkih izposoje in v 
vseh krajevnih knjižnicah, 
torej ne samo v Šenčurju, 
temveč v vseh knjižnicah v 
mreži Mestne knjižnice 
Kranj MKK (v Kranju – Glo-
bus, v Stražišču, na Jezer-

skem, V Cerkljah, Naklem 
in v Preddvoru). Izkaznica 
je veljavna, če ni poškodova-
na in so na njej pravilno vpi-
sani imetnikovi podatki: 
ime, priimek in članska šte-
vilka. Člani lahko uporablja-
jo tudi e-izkaznico v aplika-
ciji mCobiss. Izkaznica ni 
prenosljiva na drugega upo-
rabnika.
Družinske izkaznice nima-
mo, zato mora imeti vsak 
član družine, ki obiskuje 
knjižnico, svojo. Izkaznica 
ni prenosljiva in jo sme upo-

rabljati samo član, na čigar 
ime je izdana. Imetnik član-
ske izkaznice je osebno 
materialno in kazensko 
odgovoren za zlorabo izkaz-
nice, za njeno morebitno 
zlorabo je odgovoren, dokler 
knjižnice ne obvesti o njeni 
izgubi ali odtujitvi. Za mla-
doletne člane v primeru zlo-
rabe odgovarjajo njihovi 
starši ali skrbniki, na otro-
kovo izkaznico pa si ne sme-
jo izposojati gradiva zase. 
Na zahtevo delavca knjižni-
ce ali pooblaščenega varno-

stnika je član knjižnice ob 
izhodu dolžan pokazati 
izposojeno gradivo, člansko 
izkaznico in osebni doku-
ment s fotografijo. Članstvo 
je pogoj za izposojo gradiva 
na dom. Člani knjižnice 
imajo možnost izposoje 
elektronskih knjig na porta-
lu Biblos. 
Velik del ponudbe knjižnice 
lahko uporablja vsak obisko-
valec in uporabnik knjižnice 
brezplačno: obisk prireditev 
in raznih dejavnosti, upora-
ba gradiva v prostorih knjiž-
nice, uporaba računalnikov 
in tehnologije v knjižnici in 
podobno. Pa še to: Če ste 
mlajši od 18 let, je članstvo v 
naši knjižnici brezplačno.
Prav tako je članom omogo-
čena uporaba vseh elektron-
skih baz podatkov, ki jih 
knjižnica omogoča: naslov 
naše spletne strani za dos-
top http://www.mkk.si/. 
Odkrijete možnosti pod 
zavihkom E-viri. Včlanite se 
v našo knjižnico in se oskr-
bite s kupom zanimivih 
knjig. 

Ste že član Krajevne 
knjižnice Šenčur? 

Krajevna knjižnica Šenčur 

Delavska cesta 24, 4208 Šenčur

Telefon: 04 251 68 10, e-pošta: sencur@mkk.si

Delovni čas:  ponedeljek 14.00–19.00

 torek 14.00–19.00

 sreda 14.00–19.00

 četrtek 14.00–19.00

 petek 8.00–13.00

 sobota zaprto

Ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto.

Samo Lesjak

Šenčur – Tako je bilo tudi na 
odprtju razstave nadvse bar-
vitih ilustracij z motiviko flo-
re in favne, obogatene z 
etnografskim izročilom, 
avtorice Katerine Kalc, aka-
demske slikarke, ki ustvarja 
na Krasu. Na Gorenjsko jo je 
pripeljalo prijateljsko poz-
nanstvo z aktivnim kulturni-
kom Mirom Erzinom, ki zna 
v Šenčurju poskrbeti za pes-
tro kulturno-družabno doga-
janje. Odprtje, ki ga je pove-
zovala Slavica Bučan, je bilo 
glasbeno obarvano, obogatili 
so ga nastopi domačega 
Komornega moškega pev-
skega zbora ter odlični mladi 
violinist Nikola Semić. 
V marcu je bila na ogled 
dokumentarno-slikarska 
razstava o dr. Gregorju 
Voglarju (1651–1717), oseb-
nem zdravniku ruskega car-
ja Petra Velikega. Razstavo 
je pripravilo KUD LIK Naklo, 
Peter Kuhar pa je predstavi-
tev popestril s številnimi 
anekdotami iz Voglarjevega 
razburljivega življenja. Raz-
stava je na sistematičen, pre-
gleden in vsem razumljiv 
način z zgodovinskim gradi-
vom in vključenimi novejši-
mi odkritji ter z obširnim 
rodovnikom in slikarskimi 
deli prikazala Voglarjevo 

razgibano življenjsko pot ter 
njegov pomen za kraje, 
dogodke in nekatere osebe, s 
katerimi je bil povezan. 
Voglar se je kot zdravnik 
zavedal tudi pomena čiste 
pitne vode pri preprečevanju 
kuge, zato je v oporoki veli-
kodušno namenil svoji roj-
stni vasi Naklo pet tisoč gol-
dinarjev za izgradnjo prvega 
vodovoda.
Še do nedelje, 15. aprila, pa 
je v Muzeju na ogled sedma 
samostojna slikarska raz-
stava Darinke Kralj, sicer 
predsednice Likovnega 
društva Cerklje, z naslovom 
Moja Ivana Kobilca. Na 
ogled je sedemindvajset 

slik, od tega dvanajst kopij 
originalov Ivane Kobilce, na 
razstavi pa so tudi Pred 
lovom Jurija Šubica, 
Zamorka Antona Ažbeta in 
Sejalec Ivana Groharja ter 
precej izvrstnih avtorskih 
slik. Darinka Kralj slika 
večinoma v akrilu in olju. 
Ob odprtju so se predstavili 
Ljudski pevci hiše čez cesto 
iz Milj, košček Pariza sta s 
šansonoma pričarala zakon-
ca Klančnik, slikarki pa je 
čestital šenčurski podžupan 
Aleš Perič Močnik in izrazil 
zadovoljstvo ob dejstvu, da 
se v Muzeju predstavljajo 
tudi slikarji iz sosednjih 
občin. 

Razstave povezujejo
Muzej Občine Šenčur ni zgolj prostor ohranjanja domače kulturne 
dediščine, temveč vsakomesečna odprtja raznovrstnih razstav nosijo tudi 
družabno noto in tkejo vezi z ustvarjalci tudi izven domače regije.

Poletje Ivane Kobilce: slikarka Darinka Kralj razstavlja v 
Muzeju Občine Šenčur. / Foto: Janez Kuhar

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Folklorno društvo 
Šenčur je sredi februarja 
pripravilo prireditev Šenčur 
folkloro na ogled postavi 
2018. Letos je na njej nasto-
pilo pet skupin, poleg Fol-
klorne skupine FD Šenčur, 
ki jo je s frajtonarico spre-
mljal Jože Ješe, tudi Otroš-
ka folklorna skupina Knofki 
(učenci s podružnične šole 
Voklo pod vodstvom Janje 

Jagodic in Alenke Kern, s 
harmoniko jih spremlja 
Domen Osterman) in Ples-
na skupina Sončki, ki jo 
sestavljajo plesalci z Dow-
novim sindromom in pleše-
jo pod mentorstvom Moni-
ke in Bernarde Rozman ter 
Mateja Logarja. Nastopili 
pa sta tudi dve pevski sku-
pini, Trbojske ljudske pev-
ke in pevci Hiše čez cesto, 
ki prav tako gojijo ljudsko 
petje.  

Na ogled postavili 
folkloro

Nastopila je tudi plesna skupina Sončki, plesalci s 
posebnimi potrebami. / Foto: Primož Pičulin

Šenčur, Visoko – Tudi letos je KUD Valentin Kokalj z Visoke-
ga pripravil prireditev ob 8. februarju, slovenskem kultur-
nem prazniku. Pripravil pa je tudi osrednjo občinsko prire-
ditev za materinski dan v Šenčurju, materam pa so se poklo-
nili tudi v domačem kulturnem domu na Visokem. Na 
mamice v marcu niso pozabili niti v Vogljah in Voklem.

Proslavili kulturni praznik in materinski dan

Jurij, petek, 13. aprila 2018

V Muzeju Občine Šenčur je letno deset razstav, imamo glas-
bene nastope, literarne večere in stalno svetovno zbirko 
umetniške keramike, ki je edina te vrste v Sloveniji. Njena 
dodatna vrednost je, da so vsa dela (razen enega) nastala v 
Šenčurju. V zbirki so dela avtorjev iz tridesetih držav. Ob 
prazniku Občine Šenčur bomo odprli razstavo keramike 
avtorjev, ki so znanje oblikovanja gline pridobili v Šenčurju. 
Natančneje v Vogljah, kjer že tretje desetletje delujeta kera-
mika in lončarja Barba in Niko Štembergar Zupan. Na raz-
stavi bodo svoja dela prikazali: Lidija Zdešar, Marja Odar, 
Matic Lovšin, Andrej Volčič, Jerneja Stanonik, Primož in 
Branka Pokljukar, Urška Aljančič, Robi Možina, Petra Mar-
kič, Sara Peternel, Sanja Manojlovič in Petra Rant. Od 24. 
aprila bodo na ogled njihova zelo raznolika dela. Razstava 
bo odprta do 20. maja. Julija pa bo v Vogljah že 13. Medna-
rodni simpozij umetniške keramike.

Keramika v Muzeju Šenčur

Šenčur – Društvo upokojen-
cev Šenčur in Občina Šen-
čur vabita na šesti koncert 
Šenčurska glasbena srečan-
ja, ki bo danes, 13. aprila, ob 
19. uri v Domu krajanov 
Šenčur. Nastopili bodo: 
ansambel Slovenski zvoki, 
ansambel Javor, Ljudske 
pevke Pušeljc iz Gornjega 
Grada, humorist Boštjan 
Bešter in moderator Miro 
Erzin. Vstop je prost, zažele-
ni so prostovoljni prispevki.

Drevi spet glasbeno 
srečanje
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Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

JUR-2009/18

V občini Šenčur upravljamo vodovodni sistem Kranj. Naša glavna 
skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne kako-
vosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne vsebu-
je mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali 
skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje 
ljudi.
Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov 
v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Zaradi tega se v 
pitni vodi prednostno spremljajo mikrobiološki parametri. Mikrobi-
ološki parametri nam pokažejo onesnaženost pitne vode z mikro-
organizmi, ki se rutinsko preiskujejo v pitni vodi in lahko ogrožajo 
zdravje ljudi. Zdravstveno ustreznost pitne vode ocenjujemo glede 
na vrsto in vrednost preseženega parametra ter v povezavi z osta-
limi parametri. 
Pri določanju ustreznosti pitne vode upoštevamo parametre in 
mejne vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v nadalje-
vanju pravilnik.
Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode na 
različnih mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se nato transportirajo 
v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, kjer opravijo 
preskušanja na izbrane mikrobiološke in fizikalno-kemijske para-
metre. Odvzeti vzorci nam kažejo tudi ustreznost uporabljenega 
postopka obdelave pitne vode in ustreznost vzpostavljenih preven-
tivnih ukrepov v sklopu nadzora nad kakovostjo pitne vode.

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo 61.852 prebivalcev. V 
vodovodni sistem smo distribuirali 5.874.824 m3 pitne vode, od tega 
768.688 m3 v občino Šenčur. S pitno vodo iz omenjenega vodovodne-
ga sistema se oskrbujejo naselja v naslednjih občinah: Kranj, Naklo, 
Preddvor in Šenčur. V Občini Šenčur se oskrbuje 8.619 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 vo-
dnih virov: viri Čemšenik (zajetja in vrtine), vrtina Gorenja Sava, viri 
Bašelj (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 aluvialne-
ga (peščeno-prodnega) vodonosnika, vrtina Olševek pa se napaja 
iz razpoklinskega 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. Pitna voda iz zajetja Nova vas 
se stalno dezinficira s presvetljevanjem z UV-svetlobo, medtem ko 
se pitna voda iz vrtin (Gorenja Sava, Olševek in Šenčur) ne dezinfi-
cira ali kako drugače obdeluje.
V občini Šenčur je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih 
sedeminštirideset vzorcev pitne vode. Za fizikalno-kemijska pre-
skušanja je bilo odvzetih devet vzorcev pitne vode. Mikrobiološka 
in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na 
obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Laboratorijska preskušanja, opravljena v letu 2017, so pokaza-
la, da je pitna voda v vodovodnem sistemu v občini Šenčur, ki je v 
upravljanju Komunale Kranj, zdravstveno 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 za-
gotavljali tudi v bodoče in se trudili, da boste uporabniki še naprej 
uporabljali kakovostno pitno vodo. Vodni viri niso neomejeni, zato 
z njimi ravnajmo skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo lahko 
tudi v bodoče pili zdravo in svežo vodo – vodo iz pipe.

Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja tudi v 
okviru državnega monitoringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za zdrav-
je, nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano.
Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno bolj primanjkuje. Na 
planetu je manj kot 1 odstotek vode, ki se lahko uporablja kot pitna 
voda. Več kot milijarda ljudi po vsem svetu nima dostopa do zdrave 
pitne vode. Vode po Evropi je na splošno še dovolj, čeprav je na ne-

katerih območjih primanjkuje. Enako velja tudi za Slovenijo. Vsi vo-
dovodni sistemi v upravljanju Komunale Kranj se oskrbujejo s pitno 
vodo, ki prihaja iz podtalnice (vodonosnik), ki zadržuje deževnico, ki 
pronica skozi zemeljske plasti. Kakovost pitne vode iz zgoraj ome-
njenih vodovodnih sistemov je zelo dobra, zato jo lahko varno pijete 
iz pipe. Vodo iz plastenke raje zamenjajte za vodo iz pipe in s tem 
zmanjšujte tudi količino nepotrebno ustvarjene odpadne embalaže, 
ki obremenjuje naše okolje.

Soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode
Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega 
omrežja, ki vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene 
med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom upo-
rabe pitne vode. Upoštevajmo naslednja priporočila:
–  Redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). Či-

ščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vo-
dnega kamna.

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

–  Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo tedensko izpi-
ranje do stabilizacije temperature vode.

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

Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda soodgovorni tudi upo-
rabniki sami. Zmanjšanje onesnaženosti vode je pomembno ne le 
zato, ker želimo vodo uporabljati, ampak tudi zato, da zaščitimo ra-
stline in živali v rekah, jezerih in morjih. Vsak od nas lahko sodeluje 
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 
odpadnih vod, s tem ko uničijo favno in zamašijo cevi. Vse te nevar-
ne odpadke oddajte v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.

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, obnove, 
prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. V primeru 
večjih okvar, moteni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja vode ob-
vestimo Center za obveščanje, občino in radijske postaje. Obve-
stilo objavimo tudi na spletni strani www.komunala-kranj.si. Do-
datno imamo vzpostavljeno tudi osebno obveščanje po SMS- in/
ali sporočilih po elektronski pošti. Če na osebno obveščanje še 
niste prijavljeni, to lahko storite po elektronski pošti na naslov  
info@komunala-kranj.si, preko obrazca na spletni strani  
www.komunala-kranj.si ali osebno na sedežu našega podjetja. 
Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mir-
ka Vadnova 1, 4000 Kranj.

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

O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve pra-
vilnika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo v začetku vsakega 
novega koledarskega leta, z obvestilom na hrbtni strani položnic.

Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano 
ljudi v občini Šenčur za leto 2017
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Jurij, petek, 13. aprila 2018

Šenčur – Občina Šenčur ima trenutno šest polnilnic za ele-
ktrična vozila, od tega so štiri namestili lani. Letos so bili 
ponovno uspešni na razpisu Eko sklada, tako da bodo po-
stavili dve novi polnilnici: ena bo pri poslovnem objektu na 
pokopališču ob Gasilski cesti v Šenčurju, druga pa na začet-
ku naselja Voge na Miljah ob obstoječem ekološkem otoku. 
Tako bo v občini osem polnilnic za električna vozila, torej 
domala po vsem območju občine. Prvo leto so jih namestili 
pri športni dvorani v Šenčurju in pri kulturnem domu Viso-
ko, lani pa pri starem gasilskem domu v Vogljah, pri vaškem 
in športnem domu v Voklem, pri pokopališču Trboje in pri 
Osnovni šoli Trboje. Aleš Puhar napoveduje, da bodo na 
priporočilo nadzornega odbora letos objavili razpis za 
uprav ljavca polnilnic. 

Še dve polnilnici električnih vozil

Polnilnica električnih vozil pri šoli v Trbojah / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Po končani zimi v 
občini Šenčur ugotavljajo, 
da je bila zahtevna in da so z 
izvajanjem zimske službe 
nastali precejšnji stroški, za 
ta namen so porabili od 170 
do 180 tisoč evrov. Po vsaki 
zimi se pokažejo tudi po-
škodbe na cestah, ki jih je 
treba odpraviti, prav tako iz-
vajajo vsa druga potrebna 
vzdrževalna dela na cestah 
in javnih površinah. Tako 
denimo pometajo ceste in 
odstranjujejo pesek, ki so ga 
nasipali pozimi. Začeli so 
tudi s sanacijo poškodb na 
cestah, od krpanja asfaltnih 
površin in urejanja bankin 
do popravljanja poškodova-
ne in uničene prometne si-
gnalizacije. Aleš Puhar na-

poveduje, da bodo maja ob-
novili talne označbe. "Naj 
ob tem ponovno prosimo 
vse, naj ne poškodujejo ali 
uničujejo prometne signali-
zacije, saj s tem povzročajo 
dodatne nepotrebne stroške 
občinskemu proračunu in 
ob tem tudi poslabšujejo 
prometno varnost," dodaja. 
V aprilu bodo izvedli ogled 
potrebnega nasipanja maka-
damskih poti, maja in junija 
pa bi to uredili. V tem času 
bo potekalo tudi nasipanje 
gozdnih cest po programu 
zavoda za gozdove. Marca 
pa sta župan Ciril Kozjek in 
direktor Gorenjske gradbe-
ne družbe Stanislav Remic 
podpisala okvirni sporazum 
o vzdrževanju in varstvu lo-
kalnih cest v občini od leta 
2018 do 2021.

Po zimski sezoni 
sanirajo ceste

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Župana Cirila Koz-
jeka smo vprašali, ali so se v 
občini odpovedali gradnji 
doma starostnikov. 
"Ne, tako za športni park 
kot za dom starostnikov 
zem ljišča še odkupujemo. 
Trenutno pa gradnja doma 
ni v načrtu. Nekateri go-
renjski domovi starostnikov 
so ustanovili grozd, da bi 
lažje prišli do državne kon-
cesije za domove. Tudi mi 
smo razmišljali o možnosti, 
da bi se temu pridružili, a 
ker so v neposredni bližini 
kar trije domovi (Kranj, 
Preddvor, Cerklje), nismo 
našli investitorja, ki bi bil 

pripravljen vlagati v Šen-
čurju," je odgovoril župan. 
"Pogovarjali smo se s tremi 
potencialnimi investitorji, a 
ni bilo posluha. Pri grozde-
nju gre za majhne domove 
z okoli šestdesetimi poste-
ljami, a v pogovorih z direk-
torji zdajšnjih domov ugo-
tavljamo, da ne gre za opti-
malne razmere. V manjših 
domovih ni celotne oskrbe 
in postrežbe, zato so pri-
ključeni večjim, tako kot je 
denimo Naklo, ki sicer sodi 
pod okrilje doma v Preddvo-
ru. Mi pa želimo celoten 
dom, ki bi lahko samostoj-
no deloval. Upam, da bomo 
v prihodnje našli neko reši-
tev tudi za Šenčur." 

Doma starostnikov  
še ne bo
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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

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com

 
	

 

 

 

 

 
	

	
	

	
	

	

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. 
	

Jurij, petek, 13. aprila 2018

Slavka Weisseisen 

Šenčur – Varno na kolesu, 
so rekli petošolci iz Osnov-
ne šole Šenčur, ki so se tudi 
v tem šolskem letu vključili 
v projekt podjetja Butan 
plin. 
Vse od septembra so reše-
vali predpisane naloge. 
Iskali in prestavljali so 
nevarne točke v prometu, 
predlagali rešitve, ponavlja-
li prometna pravila, izdelo-
vali didaktične igre na temo 
prometa in pravil obnašan-
ja v prometu. Seveda so vse 
to znanje ves čas povezova-
li z dejavnostmi, ki jim 
bodo pomagale uspešno 
opraviti tudi praktični del 
kolesarskega izpita, ki jih 

še čaka v pomladnem času. 
Na zaključni regijski prire-
ditvi v Radovljici, ki so se je 
udeležili 5. aprila, so se sre-
čali z učenci 15 gorenjskih 
šol. Ugotovili so, da jim za 
zmago manjka še nekaj 
izkušenj, saj so jih prehiteli 
samo udeleženci iz šol, ki 
sodelujejo že nekaj let. 
Učenci iz dveh najbolj 
uspešnih šol pa so se uvrs-
tili na zaključno prireditev, 
ki bo maja v Ljubljani, ko 
bodo razglasili najbolj 
uspešno šolo v državi. Prav 
vsi pa so se razveselili prak-
tičnih nagrad, ki so jih pre-
jeli vsi učenci, priznanj za 
sodelovanje, najboljši trije 
pa tudi denarnih nagrad, ki 
so jih prejele šole.

Otroci varno  
na kolesu
Učenci šenčurske šole znova vključeni v projekt 
Varno na kolesu. Za zmago jim manjka samo še 
nekaj izkušenj.

Petošolci iz šenčurske šole: varno na kolesu

Nada Kralj, učiteljica

Šenčur – Že vrsto let turisti-
čni podmladek iz OŠ Šen-
čur sodeluje v projektu 
Turizmu pomaga lastna 
glava pod vodstvom učitelji-
ce Nade Kralj. Člani so 
učenci iz višjih razredov, ki 
vse leto spoznavajo svoj 
kraj, njegov razvoj, ljudske 
običaje ter razvoj turizma 
skozi prizmo turističnih 
zanimivosti in kulinarične 
ponudbe. K sodelovanju so 
povabili še učence dram-
skega krožka iz PŠ Voklo 
pod mentorstvom Vanje 
Umnik ter učiteljico Manco 
Herlec z njenimi likovnimi 
ustvarjalci.
Učenci turističnega pod-
mladka so vse šolsko leto 
pisali projektno nalogo z 
naslovom Spoznavanje zgo-
dovine Šenčurja skozi kme-
čke običaje in kulinariko, ki 
je nujno potrebna za udele-
žbo na turistični tržnici. 
Letos so nam pri kulinarič-
ni predstavitvi občine Šen-
čur priskočile na pomoč 

članice Turističnega druš-
tva Šenčur. Spekle so okus-
ne praznične jedi: kvašene 
flancate, več vrst kruha, 
budelj ali prato, orehovo 
potico in šunko v testu. Ta 
hrana se je čudovito podala 
v predpraznični čas velike 
noči. Vse popoldne so naši 
učenci mimoidočim delili v 

dar flancate, proti koncu pa 
so se vsi sprehajalci lahko 
posladkali z dobrotami, 
značilnimi za naš kraj. 
Zahvaljujemo se vsem čla-
nicam TD Šenčur za pomoč 
pri predstavitvi kulinarične 
ponudbe Šenčurja, in sicer 
Zalki Jovanovič, Kristini 
Tušek in Darinki Kavčnik. 

Našo stojnico je obiskal 
župan Ciril Kozjek, veseli 
pa smo bili tudi obiska 
predstavnic TD Šenčur. 
Stojnica je bila urejena v 
obliki kozolca, krasili pa so 
jo stari predmeti iz prete-
klosti (kmečko orodje), ki 
so gledalce popeljali v stare 
čase. Stojnica mora biti 
povezana z raziskovalno 
nalogo. Učenci dramskega 
krožka iz šole Voklo so več-
krat odigrali igrico z naslo-
vom Košnja. Učenci so lič-
kali koruzo ter obiskovalce 
zaposlili s kratkim kvizom. 
Kdor je pravilno rešil kviz, 
je v dar prejel broško iz 
koruznega zrnja ali krom-
pirček. Pripravili smo tudi 
prospekte in plakate ter 
turistično gradivo o Šenčur-
ju. Mladi so zopet pokazali, 
da jim je mar za njihov rod-
ni kraj, zato so z veseljem 
proučevali kulturno dediš-
čino Šenčurja. Tovrstne pri-
reditve v mladih prebujajo 
ponos, zavedanje in pripa-
danje svojemu kraju, kultu-
ri in ljudem. 

Turistična tržnica
V okviru 32. festivala Turizmu pomaga lastna glava turistična tržnica učencev v Mercator centru

Šenčurski učenci na tržnici v okviru dogodka Turizmu 
pomaga lastna glava /Foto: Tina Dokl

Tanja Bogataj, 
učiteljica

Šenčur – Tudi v tem šol-
skem letu smo se na OŠ 
Šenčur vključili v Evropski 
teden zmanjševanja odpad-
kov. Novembra lani je kraja-
ne na to, da je treba ločevati, 
zbirati, predelovati odpadke, 
opozarjal transparent na 
Pipanovi ulici. V šoli pa smo 
pripravili natečaj za naj pre-
delani izdelek. Akcijo smo 
poimenovali Ena, dva, tri – 

ponovno uporabi. Namen 
natečaja je bil, da učenci iz 
starega, neuporabnega 
izdelka naredijo ponovno 
uporabnega. Nastali so izje-
mno zanimivi izdelki: učen-
ci prvega triletja so iz vrečk 
izdelali torbico, iz kartona 
naredili vesoljsko plovilo, iz 
odpadnega papirja razna 
stojala za barvice itd. Učenci 
drugega triletja so naredili 
iz lesa in kovine stojalo za 
WC papir (in ga celo poime-
novali Ritobris), iz lesa in 

vilic obešalnik, iz odpadne-
ga blaga torbice in vrečke, iz 
odpadne embalaže bonbon-
čkomat itd. Učenci tretjega 
triletja pa so iz odpadne 
embalaže ustvarili pripomo-
čke za razne poskuse, poso-
do za sadje, okrasno rožo za 
obtežitev vrat itd. Inovativ-
nost, estetskost in uporab-
nost izdelkov je bila nagraje-
na z vstopnicami za kino. V 
drugem razredu na podruž-
nični šoli Olševek so iz sta-
rega papirja naredili novega 

in spoznali postopek recikli-
ranja. Vsi učenci so izdelali 
vsaj en izdelek tudi pri pou-
ku. V avli šole smo pripravili 
razstavo izdelkov natečaja in 
izdelkov, ki so nastali pri 
pouku. 
Trudimo se vzgajati otroke v 
duhu trajnostnega razvoja 
in jih ozaveščati, da ni treba 
vsakega izdelka po uporabi 
vreči v smeti. Le kaj upora-
bnega bi se dalo narediti iz 
časopisa Jurij po tem, ko ga 
boste prebrali? Kdo ve?

Teden zmanjševanja odpadkov

Č
E

B
U

LJ
 T

AT
JA

N
A 

S
.P

.,
 V

O
K

LO
 8

5
/A

, 
4

2
0

8
 Š

E
N

Č
U

R



Šola, vrtec

11

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje 

Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si

T: 04/2559 500

»Vodimo vas varno 
mimo davčnih čeri.«

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

DELA NA VRTU SE ZAČENJAJO – STE PRIPRAVLJENI?  SKUPAJ ZAVIHAJMO ROKAVE!
Semena, sadike, zemlja, gnojila, lonci, korita, vrtno orodje – vse to in še več v vseh poslovalnicah KZ CERKLJE

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani
Cikotić in partner, d. n. o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
Tel: 04/25 16 100
Gsm: 040 513 968
E-pošta: pod.kostanji@gmail.com
Spletna stran www.pod-kostanji.com

Jurij, petek, 13. aprila 2018

Tanja Bogataj 

Šenčur – Košarka je v Šen
čurju postala izjemno popu
laren šport. Tako mladi kot 
starejši radi prihajamo na 
tekme, kjer spremljamo 
člansko ekipo KK Šenčur 
GGD. Trenutno so naši ko
šarkarji zelo uspešni, saj so 
v februarju igrali v finalu po
kala Spar in osvojili odlično 
2. mesto. Borijo pa se tudi v 
ligi Nova KBM za najboljša 
mesta v državi.
Eden izmed zelo uspešnih 
igralcev pri KK Šenčur GGD 
je Dino Murić, brat Eda Mu
rića, ki je skupaj z Goranom 
Dragičem igral na evrop
skem prvenstvu. Z veseljem 
se je odzval povabilu na inter
vju dveh učencev 4. razreda 
naše šole, Klare in Tevža.

Po kom se zgledujete?
"Zgledujem se po mami in 
očetu. Sta moj največji vzor. 
Poleg službe jima je z vztraj
nostjo in delom uspelo 
vzgojiti mene in brata Eda v 
dobra fanta."

Ali je košarka vaš poklic?
"Ja, trenutno je. Poleg ko
šarke pa še študiram fiziote
rapijo, tako da upam, da 
bom nekoč po poklicu fizio
terapevt."

Kakšen učenec ste bili?
"V osnovni šoli sem bil odli
čen, v srednji šoli pa dober, 
ker sem imel treninge dva
krat na dan, tako da je šola 
malo trpela."

Ali ste kdaj ušpičili kakšno 
traparijo?
"Ja, sem. Veliko. Podili smo 
se za puncami, kakšno ušpi
čili. Enkrat smo enega sošol
ca vrgli v smetnjak in ga za
prli. Ni mogel dihati zaradi 
smradu." (smeh)

Kaj je bil vaš najbolj srečen 
dogodek v košarki?
"Ko je brat Edo z ekipo zma
gal na evropskem prvenstvu 
v Istambulu. Bil sem tam in 
sem res ponosen nanj. Ve
sel sem, da sem lahko to iz
kušnjo delil z njim."

Kaj pa najbolj smešen dogo-
dek v košarki?
(smeh) "Veliko jih je bilo. En
krat je soigralec prišel z no

vim dresom na igrišče na tek
mo in imel na dresu še vedno 
etiketo. Vsi smo se smejali."

Kakšni so odnosi med soi-
gralci?
"Zelo dobri, kar se kaže tudi 
pri rezultatih, ki jih dosega
mo. Super se razumemo 
tudi izven igrišča, smo prava 
klapa. Najbolj se razumem s 
kapetanom Smiljanom Pa
vićem, čeprav so mi vsi fan
tje res super."

Kaj vam pomenijo oboževal-
ci?
"Zelo sem jih vesel. Brez na
vijačev košarka ne bi bila to, 
kar je. Mislim, da je po
membno, da namenimo 
oboževalcem vsaj pet minut. 

Tudi sam sem oboževalec in 
mi veliko pomeni, če si nek
do vzame čas zame." 

Kaj bi sporočili mladim, ki 
so začeli trenirati košarko? 
"Sporočil bi jim, naj se drži
jo športa, ker jim šport lah
ko prinese veliko lepega, od 
veselja, smeha do joka. En 
kup čustev, ki jih lahko doži
viš. Šport ti da vztrajnost, 
borbenost, vzdržljivost in 
mnogo drugih pozitivnih 
stvari. Najbolj pomembno 
je, da delaš tisto, kar te vese
li. Da si srečen."
Zahvaljujemo se Dinu, da si 
je vzel čas, in mu seveda že
limo veliko uspehov v košar
ki. Intervju bo v celoti objav
ljen v šolskem glasilu Žarki. 

Šport ti lahko prinese 
veliko lepega
Pogovor z Dinom Murićem, uspešnim košarkarjem KK Šenčur GGD

Klara in Tevž v pomenku z Dinom Murićem

Andreja Mali,  
Vrtec Janček

Visoko – Sedmega aprila je 
bil že deveti Dan za spre
membe, ki ga organizira 
Slovenska filantropija, letos 
z geslom Dan za spremem
be – povezujemo skupnost.
V Vrtcu Janček Visoko, ki je 
del Vrtca Šenčur, s Sloven
sko filantropijo sodelujemo 
že vrsto let. Smo uradno 
najmlajši prostovoljci v dr
žavi s svojo zastavo in pri
znanjem. Vsako leto pa so
delujemo tudi na Dnevu za 
spremembe. Letos smo se 
povezali s KS Visoko  Milje 
in skupaj pripravili Pot pri
jateljstva ob reki Kokri.
Naredili smo plakate in jih 
obesili po vseh KS, saj smo 
želeli, da čim več občanov 
spozna novo pot, ki vodi z 

Visokega do Milj. Povezova
nje različnih skupnosti in 
spoznavanje naravnih vre
dnot, to je bil naš namen. 
Reka Kokra je naravna vre
dnota, ki jo poznamo pre
malo. Z otroki smo razisko
vali in odkrili vrsto zanimi
vosti, ki smo jih predstavili 
udeležencem pohoda. Naj
mlajši prostovoljci so se 
odlično odrezali. Ena naj
daljših gorskih rek pri nas je 
pravi zaklad, najdemo širo
ko paleto kamnin oz. pro
dnikov ter različne rastlin
ske in živalske vrste. Zani
miva pa je tudi zgodovina 
mlinarstva.
Pot je odlična za različne vr
ste rekreacije, poleti pa nudi 
prijetno ohladitev. Otroci pa 
so poudarili, da moramo 
ohranjati čisto naravo in 
smeti pospraviti za sabo.

Pot prijateljstva  
ob reki Kokri

Udeleženci Poti prijateljstva

Šenčur – Zavod za šolstvo je marca letos prvič organiziral 
Teden pisanja z roko, kjer je sodelovalo skoraj sto šol, splo-
šnih knjižnic in drugih ustanov. V šenčurski šoli smo se z 
veseljem pridružili projektu. Dogajale so se različne aktivno-
sti, povezane s pisanjem oziroma kaligrafijo. Pisali smo z 
različnimi risarskimi orodji: čopiči, peresi, tuši. Učenci so bili 
najbolj navdušeni nad učenko, ki je pokazala pisanje s kitaj-
skimi pismenkami. Projekta se bomo udeležili tudi prihodnje 
šolsko leto. Vabimo vas na razstavo zanimivih izdelkov pisa-
nja na roko, ki je od 12. aprila postavljena v šolski avli. 

Pisali so z roko
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 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih 
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolna.

PONUDBA VELJA DO 31. 12. 2017

ZA ČLANE KLUBA ZVESTOBE
MYCITROËN PLUS

35DO CENEJE
%

IZBRANI ORIGINALNI
NADOMESTNI DELI 

KONCESIONAR

citroen.si

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

                     KOSILNIC 
IN PREKOPALNIKOV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih 

proizvajalcev, servis in  
popravilo vseh vrtnih strojev 

na naši lokaciji! 
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Jurij, petek, 13. aprila 2018

Luka Pintar

Šenčur – Na prvi tekmi, ki 
so jo zaradi slabih razmer v 
domačem športnem parku 
prestavili v Kranj na igrišče 
z umetno podlago, se je eki-
pa Tinex Šenčur pomerila z 
vodilnim Zagorjem. Derbi 
kroga je z dvema zadetkoma 
v mreži gostov odločil Samo 
Kokalj in Šenčur je prišel do 
pomembne zmage. Sledila 
je tekma v Bohinju, ki pa je 
bila prav tako prestavljena 
zaradi slabih razmer in bo 
odigrana 17. aprila. Prejšnji 
konec tedna je Šenčur odi-
gral tekmo v športnem par-
ku, kamor je v goste prišla 
ekipa Kočevja. Tudi to tek-
mo so varovanci Erika Krži-
šnika zanesljivo dobili s 3:0. 
Na pomembnem gostovan-
ju, kjer bi Šenčurjani že lah-
ko ujeli in prehiteli vodilni 
Bled, pa je ekipa klub teren-
ski premoči doživela prvi 
spomladanski poraz z 0:1.
Osem krogov pred koncem 
prvenstva je ekipa Tinex 
Šenčurja kljub porazu še 

vedno blizu najboljšim, tako 
da se nam obeta zanimiv boj 
za prvaka v 3. ligi. "V sezono 
nismo štartali po pričakova-
njih. V prvih nekaj krogih so 
bili 'kiksi', ki jih nismo pri-
čakovali. Ampak fantje so s 
trdim delom in odnosom do 
treningov in tekem prišli do 
serije zmag in s tem ujeli 
priključek k najboljšim. 
Imamo mlado ekipo, zato so 
tudi nihanja v igri razumlji-
va," je dejal vodja članske 
ekipe Luka Pintar.

V klubu še naprej dobro 
delajo z mladimi, kjer je več 
kot dvesto otrok. Tudi v tem 
letu so se selekcije udeležile 
priprav v Umagu. Mlajše 
selekcije so odigrale nekaj 
močnih turnirjev in jih tudi 
osvojile. Selekciji U12 in U13 
sta nastopili na tekmah zim-
ske lige v Ljubljani, ki jo 
organizira Olimpija. Selekci-
ja U9 je osvojila odlično 4. 
mesto na turnirju Zmajevo 
gnezdo, ki velja za enega naj-
močnejših turnirjev v Slove-
niji. Dobro so začeli tudi 
mladinci in kadeti, ki so v 
prvih krogih spomladanske-
ga dela zbrali pomembne 
točke v drugi slovenski ligi in 
trenutno zasedajo šesto mes-
to na skupni lestvici. Ob tem 

velja omeniti, da je v zim-
skem premoru vodenje mla-
dinske selekcije prevzel 
Darijan Matič. Mlajše selek-
cije začenjajo spomladanski 
del sezone v sredini aprila. V 
klubu so zelo zadovoljni tudi 
z delom v mlajših kategori-
jah, kjer so okrepili trener-
sko ekipo, predvsem pa so v 
klubu zadovoljni z novo pri-
dobitvijo, igriščem z umetno 
podlago, na katerem bodo v 
kratkem potekali treningi in 
tekmovanja.
"Čeprav gre za manjše igriš-
če z umetno travo, bo nogo-
metni klub z njim veliko pri-
dobil. Tako bodo treningi še 
kvalitetnejši in verjamem, da 
se nogometu v Šenčurju obe-
tajo lepi časi," dodaja Pintar.

Nogometaši blizu vrha
Nogometaši Tinexa Šenčur so sijajno začeli spomladanski del prvenstva. Mlada zasedba, ki jo vodi 
Erik Kržišnik, je priprave začela že 3. januarja. Jedro ekipe je ostalo nespremenjeno, nekaj igralcev je 
odšlo. V ekipi je pet novincev, med njimi tudi najbolj zveneča okrepitev Samo Kokalj. 

Članska ekipa NK Tinex Šenčur 

Šenčur – Jutri, 14. aprila, bo 
od 9. do 13. ure v športni 
dvorani v Šenčurju Fitkov 
dan, športna prireditev za 
spodbujanje gibanja, zdra-
vega življenjskega sloga in 
ob tem zabave pri otrocih. 
Namen dogodka, oblikova-
nega za otroke, stare od tri 
do deset let, je spodbujanje 
k raziskovanju različnih 
oblik gibanja, ob čemer lah-
ko najdejo tisto, ki jih naj-
bolj veseli. Otrokom so na 
voljo različne delavnice: 
zabavne gibalne in štafetne 
igre, atletski poligon, skaka-
nje po napihljivem gradu, 
ravnotežnostne igre, letos 
na novo tudi judo in brazil-
ski jiu-jitsu za otroke. Otroci 
si bodo sami pripravili tudi 
zdravo in okusno malico. Za 
malčke do tretjega leta let 
bo organiziran poseben 
poligon. Zabavo in smeh bo 
prinesla Pika Nogavička, 
dan pa se bo že tradicional-
no končal s Fitkovim tekom: 
za mlajše otroke na 300, za 
starejše pa na 900 metrov. 
Za starše letos pripravljajo 
dve zanimivi predavanji: 
Minka Gantar bo predstavi-
la prednosti prehranjevanja 
po načelu GI (glikemični 
indeks) za vso družino, 
body inštruktorja Žiga Miš-
čevič in Barbara Tavčar pa 
kako ublažimo posledice 
tehnološkega napredka za 
otrokov gibalni razvoj. 
Organizatorke v Društvu 
prijateljev Mladine Šenčur 
ocenjujejo, da se je v treh 
letih na preizkušnjo Fitkove-
ga dne podalo že več kot 
400 otrok. 

Fitkov dan

V klubu, kjer je več kot dvesto otrok, še naprej 
dobro delajo z mladimi. Za vse nogometaše pa 
bo velika pridobitev igrišče z umetno travo, 
primerno za treninge in tekmovanja.

V družbi Savatech, d. o. o., 
proizvajamo in tržimo 
visoko kakovostne gume-
notehnične izdelke in pne-
vmatike. Za okrepitev svo-
je proizvodne ekipe vabi-
mo k sodelovanju novega 
sodelavca/sodelav ko za 
delovno mesto 

IZDELOVALEC GUMENIH 
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo 
gumenih izdelkov po teh-
noloških predpisih ter za 
pripravo orodij, naprav in 
ustreznih polizdelkov.

Zaželeno: I., II., III. ali IV. 
stop nja izobrazbe, delov-
ne izkušnje v proizvodnji, 
pripravljenost na delo v 
več izmenah (III- ali IV-iz-
mensko delo), vestnost, 
veselje do dela, pripad-
nost, odgovornost.

Nudimo zanesljivo zapo-
slitev (določen čas z mož-
nostjo podaljšanja) in red-
no plačilo.

Svoje prijave nam posre-
dujte na e-poštni naslov 
zaposlitev@savatech.si ali 
spelca.klancar@trelleborg.
com ali po redni pošti na 
naslov Savatech, d. o. o., 
Kadrovski sektor, Škofjelo-
ška 6, 4000 Kranj.

www.gorenjskiglas.si
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4208 Šen čur
De lav ska 18

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

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

gsm: 041 364 880

e-pošta: darinka@darin.si

Maša Likosar

Šenčur – V okviru Športnega 
društva Šenčur že štirideset 
let deluje namiznoteniška 
sekcija, katere dolgoletni 
predsednik je bil Božo Marič, 
letos pa ga je nadomestil Dra
go Prdan. Sekcija šteje okoli 
sedemdeset članov, med nji
mi je največ šoloobveznih 
otrok. Pohvalijo se lahko s 
prvo ekipo v gorenjski ligi, 
veteransko ligo in ligo staros
tnikov oziroma rekreativcev. 
Imeli so tudi zelo uspešno 
žensko ekipo, ki je bila tri leta 
v prvi slovenski ligi. 
Božo pravi, da je namizni 
tenis podoben šahu in je še 
vedno zelo zanimiv za otro
ke. "V igri si prepuščen sam 
sebi in moči nasprotnika, 

pomembno je koordinirati 
njegove poteze, saj je vsak 
udarec pomemben. Otroci 
se pravilnega udarca naučijo 
šele po enem letu treninga, 
če pa želijo dosegati vrhun
ske rezultate, je nujna ne
prestana aktivnost, visoka 
fizična in psihična priprav
ljenost ter veliko ur za 
mizo." Božo hkrati vabi vse 
občane Šenčurja, da ob pet

kih brezplačno igrajo nami
zni tenis v njihovi dvorani. 
Glavna trenerka je Sandra 
Lazič, pri najmlajših ji po
maga Denis Pintar, ki je 
tudi izkušen igralec nami
znega tenisa. "Priporočljivo 
je, da otrok začne trenirati 
čim prej, najkasneje v pr
vem razredu osnovne šole. S 
podmladkom treniramo tri
krat na teden. Najprej se 
ogrejemo in naredimo vaje 
za moč, da se izognemo po
škodbam, potem se učimo 
pravilne tehnike in jasno 
čim več igramo," pove De
nis. Matic Kobale in Žiga 
Gašperlin trenirata že več 
kot šest let. Čeprav sta še 
osnovnošolca, sta prepriča
na, da je namizni tenis 
šport, ki krepi telo in duha. 

"Premalo ljudi igra namizni 
tenis, ker so prepričani, da 
to ni pravi šport, a je zagoto
vo zelo zanimiv in naporen, 
treba je imeti veliko kondici
je, predvsem pa moraš biti z 
glavo pri stvari." Oba sta 
osvojila že veliko medalj in 
zagotavljata, da bosta vztra
jala v športu, ki naj bi ga 
igrali že na kitajskem dvoru 
pred skoraj dva tisoč leti.

Namizni tenis  
je pravi šport

Šoloobveznih članov je kar petintrideset. / Foto: Maša Likosar

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Košarkarski klub 
Šenčur Gorenjska gradbena 
družba nadaljuje uspešno 
sezono. "Uspešno so nasto
pale mlajše selekcije našega 
kluba, dve sta se uvrstili v 
prvo ligo, trenutno potekajo 
tudi pogovori o dodatni 
okrepitvi strokovnega tre
nerskega kadra in o pridobi
tvi novih kvalitetnih igralcev 
v te selekcije," je povedal 
športni direktor kluba Aleš 
Puhar.
 Posebno zadovoljni so s 
člansko ekipo, ki je letos do
segla največji uspeh v zgo
dovini kluba. V polfinalu 17. 
Pokala Spar so premagali 
Krko (z rezultatom 89:82), v 

finalu pa sicer izgubili s 
Sixtom Primorska, a že dej
stvo, da so pokalni podprva
ki, štejejo za velik uspeh. 
"Članska selekcija je s tem 
dosegla največji uspeh v 
zgodovini kluba, naslov po

kalnega podprvaka smo do
segli tudi ob odlični podpori 
navijačev, za kar se jim v 
klubu lepo zahvaljujemo," 
poudarja Aleš Puhar. Zvest 
navijač domačega kluba je 
tudi župan Ciril Kozjek, ki 
se je na odločilno tekmo v 
Ljubljano februarja kljub 
sneženju pripeljal s kole
som. Uvrstitev šenčurske 
ekipe v finale pokala si pač 
zasluži takšno podporo! 
V drugem delu sezone ko
šarkarska ekipa nastopa v 
ligi za prvaka, tudi s tihim 
ciljem uvrstitve v polfinale 
državnega prvenstva, dodaja 
Puhar in vabi vse ljubitelje 
košarke, da si ogledajo pri
hajajoče domače tekme. Na 
naslednjih štirih srečanjih v 
Ligi Nove KBM  bodo njiho
vi nasprotniki Rogaška, Sixt 
Primorska, Šentjur in Heli
os Suns. 

Košarkarji pokalni 
podprvaki
Člani KK Šenčur Gorenjska gradbena družba so dosegli največji uspeh v zgodovini kluba.

Navijači šenčurskih košarkarjev ob pokalnem uspehu v Ljubljani / Foto: Gorazd Kavčič

In še "gasilska" za spomin / Foto: Gorazd Kavčič

Drugi del tekem v Ligi Nova KBM 2017/2018 
Sobota, 14. aprila, ob 19. uri Šenčur GGD : Rogaška 
Sreda, 18. aprila, ob 18. uri Šenčur GGD : Sixt Primorska 
Sreda, 25. aprila, ob 20. uri Šenčur GGD : Šentjur 
Ponedeljek, 30. aprila, ob 20. uri Šenčur GGD : Helios Suns 

Jurij, petek, 13. aprila 2018
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Nagradna križanka

Nagrade:
1. nagrada: mešana BBQ plošča za 2 osebi 
2. nagrada: BBQ spare ribs s coleslaw solato za 2 osebi 
3. nagrada: pulled beef sendvič za 2 osebi 

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. aprila 2018, 
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.

Jurij, petek, 13. aprila 2018
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1,5 km

TLAKOVCI

9,76 €/m2

od

Vaše 10a, Medvode I prodaja@jarc.si

01 36 17 936
www.jarc.si
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Visoko 124, 4212 Visoko

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_jurij_01
NALOGA

2 4 1 9
1 8 3 2

8 3 7 6 4
9 5 8 4 1 7

3 6 9 2 4 5
9 5 1 2 8

7 2 4 9
6 3 5

sudoku_LAZJI_18_jurij_01

REŠITEV

2 4 7 1 3 5 8 6 9
5 6 1 4 8 9 3 7 2
8 3 9 7 2 6 5 4 1
9 2 5 8 6 4 1 3 7
1 8 4 3 5 7 2 9 6
3 7 6 9 1 2 4 8 5
4 9 3 5 7 1 6 2 8
7 5 2 6 4 8 9 1 3
6 1 8 2 9 3 7 5 4
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NALOGA

6 5 1
2 5 8 9
1 7 8

3 4 7
7 9

3 2 1
6 9 8

5 1 4 6
3 2

sudoku_TEŽJI_18_jurij_01

REŠITEV

6 4 8 5 9 7 1 2 3
2 3 5 8 1 4 6 7 9
1 7 9 3 2 6 5 8 4
9 1 6 2 5 3 8 4 7
8 5 4 7 6 9 3 1 2
3 2 7 1 4 8 9 6 5
7 6 1 4 3 5 2 9 8
5 8 2 9 7 1 4 3 6
4 9 3 6 8 2 7 5 1
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NALOGA

651
2589
178

347
79

321
698

5146
32

sudoku_TEŽJI_18_jurij_01

REŠITEV

648597123
235814679
179326584
916253847
854769312
327148965
761435298
582971436
493682751

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

Sudoku
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2419
1832

83764
958417

369245
95128

7249
635
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REŠITEV

247135869
561489372
839726541
925864137
184357296
376912485
493571628
752648913
618293754

Hotemaže – Znan gorenjski običaj, ko na gregorjevo spustijo 
luč v vodo, gojijo tudi v Hotemažah, kjer je že enajsto leto 
zapored tamkajšnje društvo KUD Hotimir po reki Kokri spu-
stilo gregorčke. Hišice iz naravnih materialov so dan poprej 
razstavili v domu vaščanov in gasilcev v Hotemažah, v nede-
ljo pa so jih osvetljene spustili po reki Kokri. 

Spustili so luč v vodo

Danica Zavrl Žlebir

Brdo, Radovljica – Osrednja 
slovesnost ob 1. marcu, dne-
vu Civilne zaščite, je bila na 
Brdu, kjer so podelili pri-
znanja najbolj zaslužnim na 
področju civilne zaščite. Na 
Gorenjsko je šlo 38 pri-
znanj, od tega tri plakete Ci-
vilne zaščite, sedem zlatih, 
dvanajst srebrnih in šest-
najst bronastih znakov. Med 
prejemniki zlatih znakov je 
tudi Prostovoljno gasilsko 
društvo Šenčur, ki je visoko 
priznanje prejelo na regijski 
slovesnosti v Radovljici. V 
imenu društva ga je sprejela 
predsednica Marinka Štirn.
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Šenčur letos praznuje 
visok jubilej. Ustanovljeno 
je bilo leta 1898, ko je nadu-
čitelj Jelenc sprožil idejo za 
ustanovitev, oprijel pa se je 
je Franc Kuralt in pod nje-
govim vodstvom so vaščani 
ustanovili gasilsko društvo. 
"Leta 1901 so začeli s pripra-
vami na gradnjo gasilnega 
doma, zgrajen je bil leta 
1904 in je služil v gasilske 
namene do zgraditve nove-
ga leta 1956 na lokaciji, kjer 
je še danes, ponovno preno-
vljen in povečan," navaja 
predsednica Marinka Štirn 

dogajanja v prvih letih gasil-
skega društva. "Leta 1905 so 
gasilci kupili ročno brizgal-
no, uporabljali so jo 35 let, 
vse do druge svetovne vojne, 
in je še danes v uporabnem 
stanju, hranjena kot zgodo-
vinska vrednost. Leta 1923 je 
bil razvit prvi prapor, 1948. 
leta pa so kupili prvi rabljen 
poltovorni avtomobil znam-
ke Chevrolet. 1930 so usta-

novili tudi gasilsko godbo, 
znano po vsej Gorenjski. V 
vseh letih svojega obstoja 
društvo nabavlja razno gasil-
sko orodje in obleke, med 
drugim leta 1941 prvo mo-
torno brizgalno."
Delovanja društva od njego-
ve ustanovitve pa do danes 
niso ustavile ne vojne ne me-
njava sistema, nadaljuje Ma-
rinka Štrin. To obliko pove-
zovanja ljudi namreč potre-
bujemo v vsakem času. "Za 
izvajanje zaupanih nalog pa 
so potrebni poleg dobre volje 
tudi organiziranost, znanje, 
usposobljenost in tudi dobra 
oprema, s katero se delo 
opravi hitro in učinkovito. 
Plemenito poslanstvo in tra-

dicijo pa prenašamo na mlaj-
še rodove, saj v našo dejav-
nost vsako leto vključujemo 
mlade. Usposabljajo se tudi 
članice in imajo v organizaci-
ji pomembno mesto. Največ-
krat predstavlja problem za-
gotavljanje zadostnih sred-
stev, ki niso poceni, saj deni-
mo gasilec reševalec potre-
buje opremo po predpisih, 
določenih v zakonu o gasilski 
službi. Prav zato smo začeli z 
akcijo pridobivanje sredstev 
za novo poveljniško vozilo, 
saj se temu obeta že dvajse-
tletnica."
Slavnostno sejo člani PGD 
Šenčur ob letošnji 120-le-
tnici napovedujejo za sep-
tember.

Gasilci prejeli zlato
Ob dnevu Civilne zaščite so podelili priznanja za zasluge pri razvijanju in utrjevanju pripravljenosti na 
nesreče, izvajanju zaščite, reševanju in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

V imenu PGD Šenčur je priznanje Civilne zaščite v Radovljici sprejela predsednica 
Marinka Štirn. / Foto: Tina Dokl

Jurij, petek, 13. aprila 2018

Šenčur – Spomladi je potekalo več občnih zborov društev, ki 
delujejo na območju občine Šenčur. Zborovala pa je tudi Ga-
silska zveza Kokra, letos so izvolili tudi novo vodstvo. Pred-
sednika dr. Rudolfa Sušnika je nadomestil Franc Draksler. 

Društva so zborovala

Na Gorenjsko je šlo 38 priznanj, od tega tri 
plakete Civilne zaščite, sedem zlatih, dvanajst 
srebrnih in šestnajst bronastih znakov. Med 
prejemniki zlatih znakov je tudi Prostovoljno 
gasilsko društvo Šenčur.
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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

RAČUNOVODSTVO 
KU-DUR, d. o. o.

Voklo 74a, 4208 Šenčur
Tel. 259 54 80 ali 040/337 707

Faks 259 54 81

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82), bele banquise barve - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 
EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 109 EUR pri pologu v višini 2.950 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba 
financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 15. 12. 2017 znaša 8,1 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR 
s skupno letno obrestno mero 6,6 %; financirana vrednost 7.040 EUR; skupni znesek za plačilo 11.828 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in 
avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

peugeot.si

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

BLUETOOTH
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300

jurij

Mojca Gabrijel

Šenčur – Preteklo soboto smo 
pevci Cerkvenega mešanega 
pevskega zbora Sveti Mihael 
z Olševka po večerni maši v 
župnijski cerkvi izvedli kon
cert v pozdrav novim šenčur
skim orglam. Za to priložnost 
smo pripravili pesmi, kjer se 
dopolnjujeta zborovski zvok 
in orgelska igra. Izbrali smo 
mogočne skladbe iz zakladni
ce slovenskih in tujih sklada
teljev. S svojim izvajanjem 
smo želeli poslušalcem priča
rati mogočnost in lepoto te 
glasbe in seveda novih orgel. 
Za to, da so te milo in mogoč
no donele, je poskrbel mladi 
organist Matic Podobnik. 
Vesna Mozetič pa nas je z 
izbranimi besedami in lepo 
zvenečim glasom usmerjala 
pri poslušanju.
V današnjem času se nam 
zdi samoumevno, da orgle 
najpogosteje najdemo v cer
kvah in nekoliko redkeje v 
koncertnih dvoranah. Mno
gi pa ne vedo, kako so orgle 
v cerkve prišle, zato smo se 

ob tej priložnosti skupaj 
zazrli v preteklost. Začetki 
instrumenta so bile pastir
ske piščali, razvoj se je nada
ljeval s trstenko ali panovo 
piščaljo, vodnimi, prenosni
mi orglami vse do današnjih 
modernih orgel različnih 
tipov, uglasitev, izdeloval
cev. Orgle so bile poznane 
že v stari Grčiji, v starem 
Rimu so jih uporabljali kot 
cirkuško glasbilo, spremlja
le so gladiatorske igre, nanje 
so igrali na veselicah, v sred
njem veku so bile dvorno 
glasbilo, okrog leta tisoč pa 
so si začele utirati pot v cer
kve in počasi postale predv
sem liturgično glasbilo.
Orgle so kraljica glasbil, saj je 
v njih skrit cel orkester. Iz 
piščali različnih velikosti, ki 
so izdelane iz različnih mate
rialov, z igranjem na več kla
viatur in pedale organist 
izvablja zelo raznolike, čudo
vite tone z velikim obsegom. 
Želimo si, da bi nove šenčur
ske orgle iz orgelske delavni
ce Močnik še dolgo razvesel
jevale in bogatile poslušalce.

Koncert v pozdrav 
novim orglam

Zbor je za koncert izbral mogočne skladbe iz 
zakladnice slovenskih in tujih skladateljev. 

Urban Kokalj, župnik 

Šenčur – V župnijski cerkvi 
sv. Jurija v Šenčurju se lah
ko veselimo novih orgel. 
Gre za novo delo iz opusa 
vse bolj priznane in tudi v 
tujini uveljavljene Orglarske 
delavnice Tomaža Močnika 
iz Cerkelj. V novih orglah je 
uporabljeno nekaj prvotnih 
Goršičevih piščali, ki so 
ustrezno restavrirane. Ohra
njen je zgornji sprednji del 
omare z okraski. Ostali deli 
omare so bili preveč uničeni 
in dotrajani, da bi jih bilo 
smiselno obnavljati. Dispo
zicija orgel (izbor registrov) 
se naslanja na Goršičeve 
orgle iz leta 1872, je pa 
dopolnjena z registri, ki so 
potrebni za izvajanje orgel
ske glasbe od baroka do 
modernih skladb. Najbolj 
bodo služile svojemu osnov
nemu namenu – bogoslu
žju, hkrati pa so primerne 
za izvajanje koncertne orgel
ske glasbe.
Orgle imajo 25 registrov, s 
transmisijami iz glavnega 
piščalja v pedal se možnosti 

registrskih kombinacij pove
čajo na 30 registrov. Trans
misije zaležejo kot samo
stojni registri, prihranijo pa 
prostor, saj se pri tem upo
rabljajo piščali drugih regis
trov. Igralna traktura je 
mehanska s sapnicami na 
poteg, kar omogoča najbolj 
neposreden stik organista z 

orglami in s tem bolj natan
čno in virtuozno igranje. 
Registrska traktura je elek
trična in organistom omo
goča shranjevanje praktično 
neomejenega števila registr
skih kombinacij. Življenjska 
doba mehanskih orgel je ob 
ustreznem vzdrževanju lah
ko tudi več stoletij.
V soboto, 21. aprila, nam bo 
po večerni sv. maši Orglar
ska delavnica Tomaža Moč
nika skupaj s  priznanim 
organistom in izrednim 
profesorjem na Akademiji 
za glasbo Univerze v  Ljub
ljani Tonetom Potočnikom 
pripravila strokovno pred

stavitev novih orgel v  šen
čurski cerkvi. Glavno žup
nijsko slovesnost v čast far
nemu patronu sv. Juriju pa 
bomo obhajali v nedeljo, 22. 
aprila, ob 15. uri, ko bo slo
vesna sv. maša z blagoslo
vom novih orgel. Slovesnost 
bo vodil domači kanonik in 
prelat gospod Vinko Pre
stor, v pridigi pa nas bo 
nagovoril naš dolgoletni 
župnik, dekan in arhidia
kon, kanonik in prelat ter 
častni občan občine Šenčur 
gospod Anton Slabe. Naj 
zvon novih orgel doni ne le 
v  farni cerkvi, ampak tudi 
v naših srcih. Vabljeni!

Slovesni blagoslov 
novih orgel
V soboto, 21. aprila, nam bo po večerni sv. maši Orglarska delavnica Tomaža Močnika skupaj 
s priznanim organistom in izrednim profesorjem na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani 
Tonetom Potočnikom pripravila strokovno predstavitev novih orgel v šenčurski cerkvi. V nedeljo bo 
blagoslov orgel.

Nove šenčurske orgle decembra ob prvem koncertu / Foto: Gorazd Kavčič

Jurij, petek, 13. aprila 2018

Nove orgle, izdelane v priznani in tudi v tujini 
uveljavljeni Orglarski delavnici Tomaža Močnika 
iz Cerkelj, bodo služile svojemu osnovnemu 
namenu – bogoslužju, hkrati pa so primerne za 
izvajanje koncertne orgelske glasbe.


