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Poleti ureditev Olševnice
Župan Miro Kozelj: Večino gradbenih del za prizidek k vrtcu Šenčur
bodo izvedena letos.

Na naslovnici: Praznik krompirja v Šenčurju
Foto: Tina Dokl

Jurij je redna priloga časopisa

Gorenjski glas je osrednji gorenjski časopis, z bogato
tradicijo, ki neprekinjeno izhaja že od leta 1947,
njegovi zametki pa segajo v daljnje leto 1900. Je
poltednik, ki izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22
tisoč izvodov. Je neodvisen, politično uravnotežen
časopis z novicami, predvsem z vseh področij življenja
in dela Gorenjcev, pa tudi širše. Pišemo o vsem, kar
ljudi zanima, ali kot pravimo: Gorenjski glas za vas beleži
čas. V dobrem in slabem.
Če vas poleg branja Jurija zanimajo tudi novice iz
vse Gorenjske, vas vabimo k naročilu. Kot novemu
naročniku vam bomo prve tri mesece časopis prinesli
brezplačno (če boste naš naročnik vsaj eno leto) in
vas presenetili z darilom ter z drugimi ugodnostmi.
Dobrodošli v družbi naročnikov Gorenjskega glasa.

NAROČAM
Ime in priimek:
Naslov:

Poletje je gradbeni čas. Katere investicije
so ta čas v teku?
”Poleg gradnje kulturnega doma v Voklem
smo na novo začeli z dvema pomembnima investicijama. V Vogljah poteka gradnja kanalizacije, obnova vodovoda in cest ter druge infrastrukture, začela pa so se tudi gradbena dela
za novi prizidek k vrtcu v Šenčurju. Pri vrtcu
računamo, da bo gradnja letos v glavnem zaključena. Naslednje leto bomo morali poskrbeti še za opremo in morda zaključna gradbena
dela, kot je ureditev okolice in podobno. V
Vogljah seveda kot pri vseh gradnjah sredi naselja prihaja do nekaterih problemov, ki jih je
potrebno sproti reševati. V Vogljah je tudi precej zahtevno zemljišče za izvedbo gradbenih
del, saj je tam pretežno ilovnat teren, zato ob
vsakem dežju voda ostane v izkopanih jarkih
in jo je treba pred nadaljevanjem del najprej izčrpati. Posebej občutljivo je urejanje prometa
ob takšni gradnji. Dela poskušamo organizirati tako, da je čim manj moteče za vaščane.
Nevšečnostim se povsem ne moremo izogniti,
saj ko je ulica razkopana, je ves dan nedostopna za stanovalce. Prav zato prosim za potrpljenje. Prepričan sem, da bomo na koncu vsi zadovoljni z opravljenim delom. Res je, da občani velikokrat ne vedo, kako poteka takšna
gradnja. Čudijo se, kako se lahko vsak dan na
novo izkoplje ulica, zvečer pa zasuje. To počnemo ravno zato, da imajo stanovalci dostop
do svojih hiš vsaj v večernem času. Prav tako
je vsak komunalni vod na drugačni globini. Na
koncu pa je spet treba pobrati nekaj zemlje z
vrha, da se pripravi tampon in se cesta primerno utrdi.”
Kako pa je z investicijami po posameznih
krajevnih skupnostih?
”Predvidena dela po krajevnih skupnostih,
kot so asfaltiranje ulic, postavitev igral in podobno, so v pretežnem delu že izvedena, čaka
nas le še nekaj manjših asfaltiranj ter popravila nekaterih spomenikov in verskih znamenj.

Podpis:

Soglašam, da mi Gorenjski glas lahko pošilja
obvestila, ankete ipd.
❏ DA
❏ NE

JURIJ (ISSN 1408-1350) je priloga Gorenjskega glasa
za občino Šenčur. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednik priloge Simon
Šubic, fotografija Gorenjski glas. Oglasno trženje Mirjam
Pavlič, 031/698-627. Priprava za tisk Gorenjski glas,
d.o.o., tisk: SET, d.d., Vevče. Jurij številka 2 je priloga
54. številke Gorenjskega glasa, 8. julija 2008, dobijo pa
jo vsa gospodinjstva v občini Šenčur brezplačno. Naklada: 2.850 izvodov.
OBČINA ŠENČUR, KRANJSKA C. 11, ŠENČUR
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Gradnja prizidka k vrtcu pri OŠ Šenčur

Med drugim smo med
Žerjavko in Prebačevim
na predlog krajanov namesto obnove bankin z
nasipanjem le-te asfaltirali. Krajani so s tem zadovoljni, saj se promet
na tej cesti sedaj bistveno varneje odvija. Večja
vzdrževalna dela med
Miro Kozelj
drugim že nekaj časa
potekajo tudi v kulturnem domu Visoko. Že lani smo poskrbeli za
obnovo kurilnice. Letos smo najprej izvedli
hidroizolacijo okoli objekta, sedaj pa večja
dela v dvorani, kjer se obnavljajo odrske deske, prepleskali so dvorano in oder, izvedli lokalne sanacije stropov in sten, obnovili električno napeljavo, nameščajo pa se tudi gledališki reflektorji. Nasproti odra postavljajo tudi
hišico, iz katere bodo upravljali svetlobo in
zvok na odru. Dela še niso izvedena v Trbojah,
kjer pa je potrebno najprej izvesti odmero
zemljišč, v poletnem času pa bomo uredili tudi
potok Olševnica od Luž do razbremenilnika.”
Maja je v Šenčurju potekal krompirjev
praznik. Nekateri opozarjajo, da je bil to
kar velik strošek za občino. Je res tako?
”Kljub precejšnji vrednosti del za ureditev
prostora in postavitev spomenika krompirju je
bil strošek za občino majhen. Pridobili smo
namreč sponzorje, največja sta bila Cestno
podjetje Kranj in Gradbinec Gip, bilo pa je
tudi veliko manjših. Omenjeni podjetji sta skoraj brezplačno izvedli vsa dela in prispevali
material. Trditve, da občina zapravlja denar za
nepotrebne projekte, torej ne drži. Menim, da
gre za trajno pridobitev in velik prispevek k
urejenosti in zanimivosti Šenčurja.”
”Vsem občankam in občanom želim lepo poletje oziroma poletne počitnice, da bi se vsi
skupaj spočili, da bomo lahko jeseni s polnimi
močmi nadaljevali z delom.”

Občina

Občinska proslava v Vogljah
Na predvečer dneva državnosti je v Vogljah že tradicionalno potekala občinska proslava.

Škofijski fantje
Ob 20. uri je bila v vaški cerkvi najprej
maša za domovino, ki jo je daroval šenčurski
župnik Urban Kokalj, somaševala pa sta pater
Andrej Pirš in zlatomašnik Alojzij Oražem iz
Trboj. Ob 21. uri pa je sledila osrednja prireditev, ki so jo tudi tokrat krajani in prireditelja slovesnosti - mladinski in cerkveni otroški
pevski zbor Voglje - pripravili v središču vasi
med cerkvijo sv. Simona in Juda, 250-letno
vaško lipo in lipo, ki so jo posadili pred sedemnajstimi leti.
Slavnostni govornik je bil šenčurski župan
Miro Kozelj. Poudaril je, da smo lahko Slovenci zaradi dosežkov v zadnjih sedemnajstih
letih ponosni na svojo mlado državo. V tem
času smo celo postali predsedujoči Evropski

Cerkveni otroški in mladinski pevski zbor Voglje
uniji, kar je neverjeten uspeh, v družbi evropskih narodov pa smo vse bolj cenjeni, je dejal
župan. Nanizal je nekaj podatkov o ekonomskih uspehih slovenske države (manjša nezaposlenost, dvig plač in pokojnin ...) ter izrazil
upanje, da bomo v takem tempu tudi nadaljevali, ne glede na politično opcijo, ki bo na oblasti. ”Slovenci znamo delati, kar dokazuje
dosedanji razvoj, saj se približujemo zastavljenemu cilju - povprečni razvitosti Evropske
unije,” je dejal.
Opozoril je tudi na hitri razvoj občine Šenčur, omenil investicijo v kanalizacijo in vodovod, ki tudi s pomočjo evropske unije trenutno
poteka v Vogljah ter poudaril, da bodo podobne investicije sledile tudi v drugih krajih.

Aktivnosti za izgradnjo ceste Britof-Hotemaže
V Uradnem listu RS št. 27/08 je bil 18. marca objavljen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj
(Primskovo), pododsek Hotemaže-Britof, kar je bila osnova za nadaljevanje potrebnih aktivnosti, s katerimi bi se omogočila težko pričakovana gradnja ceste.
V aprilu je cenilec zaključil svoje poročilo in ga predal Družbi za državne ceste. Po zagotovilih z DDC-ja so naročili odmero (parcelacijo)
zemljišč, po katerih bo potekala cesta. Po končanih izmerah bodo z
lastniki sklenili ustrezne prodajne pogodbe. V tem času je bil izveden
tudi javni razpis za izbiro projektanta, ki bo izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izbrano je bilo podjetje CE Design, ki je izdelalo tudi idejni projekt, ki je bil osnova za sprejetje zgoraj navedenega odloka.
Občina Šenčur

Ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja
Za področje kmetijstva, gozdarstva in podeželja je na občinski spletni strani objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Šenčur v letu
2008. Novost pri letošnjem razpisu je, da so zneski prijave letos omejeni navzgor in sicer za naložbe v vrednosti največ 15 tisoč evrov z

”Življenje v naši občini je danes bistveno lepše in prijetnejše kot nekdaj, kar je zasluga
vseh občanov, ki znajo sodelovati pri skupnih
projektih,” je dejal župan.
Trbojski župnik Alojzij Oražem je na prireditvi spregovoril o življenju in delu Primoža
Trubarja, ki se je rodil pred 500 leti. V kulturnem programu, ki sta ga suvereno povezovala
Teja Selan in Jure Globočnik, so poleg domačih pevcev sodelovali še pihalni orkester Šenčur, folklorna skupina OŠ Davorina Jenka
Cerklje, Škofijski fantje in otroci iz podružnične šole v Voklem. Po proslavi je sledila
tradicionalna pogostitev, tokrat kar s toplimi
krofi, saj so jih vozili naravnost iz pekarne.
Simon Šubic, foto: GTV

DDV. Za večje investicije se priporoča, da se vlagatelji prijavijo na državne razpise.
Prvi rok za prijavo na razpis je bil v mesecu maju, na katerega so vlagatelji oddajali vloge za ukrepe št. 1, 2, 4, 5, 6 in 7. Vlagateljev na razpis je bilo 42. Upravičenim vlagateljem so bili izdani sklepi o dodelitvi sredstev v vrednosti več kot 31 tisoč evrov.
Drugi rok za prijavo na razpis je 1. oktober 2008, na katerega se sprejemajo vloge za vse ukrepe. Ob razdelitvi sredstev v I. roku v določenih ukrepih niso bila porabljena vsa sredstva in se lahko v drugem roku
prerazporedijo na ostale ukrepe.
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur in na spletni strani Občine Šenčur: www.sencur.si.
Občina Šenčur

Spodbujanje razvoja gospodarstva
Za spodbujanje razvoja gospodarstva je na občinski spletni strani objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Šenčur v letu 2008, kjer so določeni ukrepi za sofinanciranje spodbujanja gospodarstva, sredstva, načini, kriteriji in merila za vrednotenje sofinanciranja, upravičenci in roki za vloge in izplačilo sredstev.
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur in na spletni strani Občine Šenčur: www.sencur.si.
Rok za prijavo na javni razpis je 3. november 2008 do 12. ure.
Občina Šenčur
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Občinski prostorski načrt
Občine Šenčur
V zvezi s stalnimi vprašanji občanov in drugih pobudnikov za spremembo namenske rabe zemljišč glede
javne razgrnitve novega občinskega prostorskega načrta vam posredujemo naslednjo informacijo o poteku
del in predlogu nadaljnjih aktivnosti za izvedbo projekta.
Izdelavo novih prostorskih aktov občine vodimo že od 29. aprila 2005. Tako smo že 21.
novembra 2005 zaprosili 23 nosilcev urejanja
prostora za smernice za pripravo prostorskega
akta (takrat še strategije prostorskega razvoja
občine -SPRO in prostorskega reda občine PRO) in prejeli 18 smernic.
V vmesnem času priprave novih prostorskih
aktov je občina prejela navodilo z Ministrstva
za okolje in prostor (MOP), da naj nadaljuje s
strokovnim delom pri pripravi prostorskega
akta, zaradi spremembe zakonodaje pa prekine vse formalne postopke vodenja prostorskih
aktov. Maja 2007 je končno stopil v veljavo
težko pričakovan nov Zakon o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt), vsi napovedani in z zakonom določeni podzakonski predpisi, ki
vplivajo na izdelavo občinskega prostorskega
načrta, pa še vedno niso sprejeti. Zadnji sprejeti predpis je stopil v veljavo v začetku junija
letos in predvideva, da bo MOP vsem občinam do 9. avgusta 2008 (dva meseca po uveljavitvi pravilnika) posredovalo podatke za
prikaz stanja v prostoru. Podatki prikaza stanja obsegajo podatke iz zemljiškega katastra,
podatke iz katastra stavb, podatke iz registra
prostorskih enot vključno s hišnimi številkami, podatke iz zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture, podatke o dejanski rabi
prostora, pregledne karte, državne topografske
karte v merilu 1:5.000, državne topografske
karte v merilu 1:50.000, digitalne ortofoto posnetke, podatke o varstvenih režimih kulturne
dediščine, podatke o režimih varstva naravnih
vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti,
podatke o varstvenih režimih vodnih virov in
podatke državnih prostorskih aktov. Večino
teh podatkov smo si v fazi prostorskega načrtovanja že pridobili, vendar pa je prikaz stanja
prostora v skladu s 86. členom ZPNačrt obvezna podlaga za pripravo prostorskih aktov,
in je tako pričakovati, da bo MOP zahtevalo
uskladitev prostorskega akta z novimi podlagami, ki jih še nismo prejeli, smo pa prostor-

ski akt na osnovi pridobljenih podlag v osnutku že izdelali.
Poleg navedenega MOP in Ministrstvo za
kmetijstvo še vedno nista predpisala kriterijev
za načrtovanje in poseganje v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih, kljub temu, da takšen
predpis opredeljuje 44. člen ZPNačrt. Tako še
vedno ni jasno kakšni posegi so mogoči na najboljših kmetijskih zemljiščih niti pod kakšnimi
kriteriji se lahko na ta zemljišča posega.
Kljub temu da predpisi, na podlagi katerih temelji nov občinski prostorski načrt (OPN),
niso bili sprejeti, smo se že lani odločili, da se
osnutek novega OPN pripravi ter na podlagi
priporočil Ministrstva za okolje in prostor, posreduje nosilcem urejanja prostora v vnovično
pridobitev smernic. Vloga za vnovično pridobitev smernic je bila na Ministrstvo za okolje
in prostor oddana 13. marca 2008. Ministrstvo
za okolje in prostor je to vlogo z dopisom posredovalo vsem pristojnim nosilcem urejanja
prostora. Še pred oddajo gradiva v smernice
smo na sestanku na Ministrstvu za okolje in
prostor (prisotni predstavniki LOCUS, d. o. o.,
občinska uprava, župan) preverili ustreznost
gradiva skladno z novimi predpisi.
Na oddano gradivo osnutka OPN smo večino
novih smernic prejeli, problematične pa so
predvsem (ne)smernice Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ker se le
to do posredovanega gradiva osnutka OPN ni
vsebinsko opredelilo, ampak je zahtevalo dopolnitev gradiva z bilancami površin za gradnjo, ki naj izkazujejo spremembe namenske
rabe prostora s posebnim poudarkom na najboljših in drugih kmetijskih zemljiščih ter z bilanco površin obstoječih nezazidanih stavbnih
zemljišč. Zahteva neposredno ne izhaja iz nobenega predpisa, saj naveden pravilnik, ki bi
ga morala pripraviti ravno MOP in MKGP, še
ni izdelan. Je pa zahteva vsebinsko in strokovno upravičena in izhaja iz enega temeljnih načel ZPNačrt o racionalni rabi prostora in
usmerjanju poselitve na območja obstoječih

Medobčinska inšpekcija začela delati
Obveščali smo že, da je s 1. majem tudi na območju občine Šenčur začel delovati medobčinski inšpektorat. Občina Šenčur ima po pogodbi redarja, ki je na terenu delal že maja, na voljo
šestnajst ur na mesec, enak čas pa tudi inšpekcijsko službo, ki je z delom začela junija. Kot je
pojasnil župan Miro Kozelj, bosta tako inšpektor kot redar na začetku predvsem opozarjala na
nepravilnosti, po začetni fazi pa bodo sledile sankcije, ki so zapisane v občinskih odlokih in
pravilnikih. Medobčinska inšpekcija dela po načrtu dela, ki ga pripravi občina, ki pri pripravi
načrta dela medobčinske inšpekcije upošteva predvsem opozorila občanov. Občinska uprava
zato poziva občane, naj ji posredujejo opozorila o morebitnih nepravilnostih, saj bodo le tako
lahko napotili inšpekcijo, kjer je najbolj potrebna.
S. Š.

stavbnih zemljišč. Priprava bilanc je obsežno
strokovno delo, ki smo ga zaradi nesprejetega
predpisa, morali pripraviti tudi metodološko.
Z MKGP smo glede njihovih smernic in pričakovanj opravili usklajevanje, kjer smo se dogovorili za vsebino in obliko dopolnitev. Hkrati je bilo dogovorjeno, da se MKGP posreduje
dodaten (ni predvideno v zakonskih in podzakonskih aktih) tiskan izvod kartografskega
dela osnutka OPN zaradi lažjega dela in bolj
konkretnih opredelitev do predlogov novega
OPN. MKGP je bilo dodatno zahtevano gradivo že posredovano, hkrati pa so bili z vlogo
tudi naprošeni, da naj gradivo, ki so ga delno
že obdelali, obravnavajo prednostno, saj so to
edine in ključne smernice, ki jih še pričakujemo pred uskladitvijo osnutka oziroma pripravo
dopolnjenega osnutka, ki ga lahko posredujemo v javno razgrnitev.
Občinska uprava je glede datuma javne razgrnitve pod stalnim pritiskom občanov. Ob tem
bi radi poudarili, da si tako občinska uprava
kot izdelovalci prostorskega akta želimo čimprejšnje javne razgrnitve in tudi čimprejšnjega
zaključka projekta, s katerim smo imeli že v
dosedanjem času, zaradi vseh nejasnosti glede
predpisov in postopkov, veliko več dela, kot
smo ga načrtovali. Vendar pa je javna razgrnitev le ena od faz v postopku sprejemanja prostorskega akta. Na njej občani pričakujejo zanesljivo informacijo, zato je bila želja občine
in izdelovalca, da akt pred javno razgrnitvijo
uskladimo z nosilci urejanja prostora, ne pa da
v javno razgrnitev posredujemo informacije, ki
bi lahko bile neusklajene in zaradi tega napačne oziroma zavajajoče.
Zato bomo pred javno razgrnitvijo OPN:
- pridobili konkretne smernice MKGP za pripravo prostorskega akta, ki bodo vsebovale
tudi vsebinske opredelitve ministrstva do predlaganih obsežnih sprememb namenske rabe
prostora;
- pridobili podatke stanja v prostoru, ki naj bi
jih MOP posredoval občinam najkasneje do 9.
avgusta 2008. Če podatki do takrat ne bodo
prejeti, se osnutek prostorskega akta ohrani s
podlagami, na katerih je pripravljen.
Zato načrtujemo, da se datum javne razgrnitve nedvoumno in dokončno določi v času med
8. in 19. septembrom. Menimo, da javna razgrnitev pred uskladitvijo gradiva osnutka OPN
ni smiselna. Upamo, da bomo do tega datuma
prejeli smernice Ministrstva za kmetijstvo in
prostorski akt z njimi tudi uskladili. Pred javno
razgrnitvijo mora prostorski akt na seji obravnavati še občinski svet. Sklep o javni razgrnitvi prostorskega akta pa sprejme župan.
Leon Kobetič, Aleš Puhar
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Darovanje preko spleta

Župan lahko tudi razsodnik

Spletni daritveni oglasnik www.podarimo.si je
oglasnik, namenjen izključno darovanju.

Laterum d.o.o., Grad 15, Cerklje

Ker smo ljudje velikokrat preleni, da bi predmete, ki jih ne potrebujemo več, podarili, jih tako
raje zavržemo. Velikokrat tudi ne vemo, kje bi
predmete lahko oddali oziroma kdo bi jih potreboval. Spletni daritveni oglasnik www.podarimo.si je oglasnik, namenjen izključno darovanju.
Se tudi vi kdaj vprašate, kaj storiti z uporabnimi
predmeti, ki jih ne uporabljamo? Vsi vemo, kakšni
smo ljudje. Tisto, kar se nam zdi uporabno, raje
skladiščimo, kot pa da bi zavrgli. Vendar kmalu
Miha Jereb, idejni
ugotovimo, da to ni dolgoročna rešitev, saj nam
vodja projekta
stvari le zasedajo prostor in so nam v napoto. Zakaj
Podarimo.si
ne bi predmetov enostavno podarili? Kakšno korist
imamo od predmetov, na katerih se nabira prah? Ne
bi bilo bolje, če bi jih lahko nekdo koristno uporabljal? Verjemite, veliko
je ljudi, ki bi jim vaša stara sedežna garnitura lahko prišla še kako prav.
Miha in Anže, študenta z Gorenjskega, sta pred dobrim letom prišla na
idejo, da bi naredila spletni oglasnik namenjen izključno darovanju. Idejo sta tudi uresničila in v sodelovanju s Slovensko Karitas so marca lani
premierno predstavili daritveni oglasnik www.podarimo.si. V letu dni
se je s pomočjo oglasnika podarilo več kot 90 sedežnih garnitur, 80
pralnih strojev, 40 hladilnikov, 30 zamrzovalnih omar oziroma skrinj,
230 postelj, 60 otroških vozičkov, 130 računalniških monitorjev ter več
kot 1200 malih živali.
Predmete lahko daruje vsak, saj je spletna stran prilagojena tistim z
najmanj računalniškimi izkušnjami. Tako za oddajo oglasa ni potrebna
predhodna registracija, niti ni potrebno imeti svoje e-pošte. Če pa ste
malo starejši in so vam izrazi, kot je ”spletni oglasnik” tuji, vprašajte za
razlago svoje vnuke, vam bodo z veseljem pojasnili. Naj bo vaša prva
misel darovanje, šele nato kosovni odvoz.
Miha Jereb

V Sloveniji je arbitraža, to je nedržavno sodišče, pred katerim stranki sporazumno rešujeta spor, slabo poznana, medtem ko v tujini na
ta način rešijo med 80 in 90 odstotki vseh sporov, ugotavlja Ivan Kramar iz Trboj, predsednik edinega arbitražnega organa v državi - društva Arbit. V praksi bo morda hitreje zaživela
po uveljavitvi novega zakona o arbitraži septembra letos.
Arbitražo sestavljajo ena ali več oseb - arbitrov
Ivan Kramar
oziroma razsodnikov, ki na podlagi pogodbe
med strankami sprejme(jo) odločitev v civilnem
sporu, tudi takem, ki izvira iz kaznivega dejanja (zagrožena kazen pribl. do treh let zapora). Arbiter je vedno oseba, ki ji stranke zaupajo in
jo tudi izberejo. ”Morda je zanimivo, da je za nekatere spore, ki izvirajo iz lokalnega okolja in gre za vrednosti do 50 tisoč evrov, priporočljivo, da je arbiter ali predsednik arbitražnega senata kar župan,” razlaga
Kramar in dodaja, da z društvom Arbit sodelujejo mnogi strokovnjaki od vrhovnih tožilcev in sodnikov do univerzitetnih profesorjev.
Arbitražna razsodba je po svojih učinkih izenačena s pravnomočno sodbo kateregakoli državnega sodišča in je s tem izvršljiva. Odločba arbitraže, ki se začne in konča po volji strank, je praviloma
enostopenjska in dokončna, še razlaga Kramar. Od sodnega postopka se arbitraža razlikuje po tem, da ima na sodišču načelo zakonitosti prednost pred načelom pravičnosti, pri arbitraži pa je v ospredju
pravičnost. Z njo je mogoče hitro reševati večino sporov. V zadnjem
obdobju so npr. z arbitražo rešili spor med občino Kungota in mariborskim podjetjem PGGH za vsoto 495 tisoč evrov. Razsodba je bila
izrečena v dobrem mesecu dni od podpisa arbitražnega dogovora
obeh strank. Predhodno pa je sodni proces na rednem sodišču trajal
kar sedem let in mu še ni bilo videti konca.
Simon Šubic
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Tretja mednarodna kolonija
umetniške keramike
Pri zakoncih Niku in Barbi Štembergar Zupan v Vogljah tudi letos (od 1. do 10. julija) poteka mednarodna
kolonija umetniške keramike V-oglje 2008.
Na tretji mednarodni koloniji umetniške
keramike V-oglje 2008, ki poteka od 1. do 10.
julija, tudi letos sodelujejo izjemni umetniki iz
petih držav: Velimir Vukičević iz Srbije,
Otakar Sliva, Astrid Saenger in Nežika Agnes
Novak iz Avstrije, Miryana Mihaylova iz Bolgarije, Jens in Suzy Balkert iz Švice ter kot
gosta Ines Kovačič in Janez Pintar. Kolonijo je
letos poleg občine Šenčur prvič podprlo tudi
ministrstvo za kulturo.
”Vsako leto poskrbimo za prikaz novih tehnik
izdelave umetnike keramike za slovenski prostor. Letos bomo tako izdelovali predmete in
skulpture iz papirnate gline, pekli raku, tj. stara
japonska tehnika žganja, kar precej pa bo tudi
porcelana z različnimi tehnikami poslikave,” je
pojasnila Barba Štembergar Zupan, ki se skupaj z možem Nikom trudi uveljaviti umetniško
keramiko kot umetniško zvrst v slovenskem kulturnem prostoru, po drugi strani pa skušata
spodbuditi oz. okrepiti stike in sodelovanje z
nekaterimi najbolj uglednimi svetovnimi umetniki s tega področja. Tako sta med letošnjimi
udeleženci dva profesorja s fakultet za umetnost
(Vukičević in Angelova), srbski umetnik pa je
tudi član International Academy for Ceramics s
sedežem v Ženevi (Švica), ki združuje svetovno
priznane in uveljavljene umetnike.

V svetu zelo uveljavljeni srbski umetnik Velimir Vukičević te dni ustvarja v Vogljah. / Foto: Gorazd Kavčič
Na prvih dveh kolonijah umetniške keramike
V-oglje je sodelovalo enaindvajset umetnikov iz
dvanajstih držav. Nekatera dela, ki so jih ustvar-

Letni koncert Šenčurskega zvona

Foto: Gorazd Kavčič

Mešani pevski zbor Šenčurski zvon so 6. junija drugič zapored v
cerkvici Svete Radegunde v Srednji vasi priredili letni koncert. Zbor
se je tokrat predstavil z novim imenom, saj je bil prej znan pod imenom sv. Jurij. Kot je pojasnila predsednica društva Jolanda Peternel,
so si novo ime poiskali, ker največkrat zapojejo pesem Večerni zvon,
zbor pa tudi v resnici izhaja izpod šenčurskega zvona, saj ima svoje
korenine na koru šenčurske cerkve. Pevci so v svoje vrste pridobili nekaj novih članov, ki so se poslušalcem tokrat prvič predstavili.
Pod taktirko zborovodja Milana Bajžlja so zapeli različne pesmi, od
ljudskih in umetnih pesmi do filmske glasbe: npr. Na zelem travniku,
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ili v Vogljah, so razstavljena v stalni zbirki umetniške keramike v Muzeju občine Šenčur. Zbirko
bodo letos dopolnili z novimi umetninami. S. Š.

Klic pomladni, Kadar dižej, snih gre, Šenčurska, Larina pesem, Beli
cvet, Večerni zvon. Koncert je povezovala Medeja Peternel, s citrami
pa ga dopolnil basist zbora Zvone Horvat. Kot vedno, sta se koncerta
udeležila tudi para v narodnih nošah iz Poljanske doline.
S. Š.

Gorski svet, ujet v objektiv
V Muzeju občine Šenčur še vedno poteka - do 13. julija - fotografska
razstava Cirila Velkovrha (na sliki levo, ob njem Franci Erzin) z
naslovom Naravne in kulturne dediščine ob Slovenski in Aljaževi planinski poti. Nekdanji vodja Matematične knjižnice na ljubljanski univerzi in
urednik številnih strokovnih publikacij je zaljubljen v gore in fotografijo,
zato ni čudno, da je v Šenčurju razstavil fotografije gorskega sveta v različnih letnih časih in vremenu, polovica razstave pa je namenjena verskim znamenjem ob Slovenski planinski poti.
S. Š.

Pevski zbor

Ne pojejo samo v cerkvi
Cerkveni otroški pevski zbor Voglje so ustanovili pred približno 35 leti, tako da so mnogi njegovi člani v teh
letih že postali mamice in očetje.
Cerkveni otroški pevski zbor Voglje - že ime
tako pove - prvenstveno poje pri mašah in
drugih verskih obredih v vogljanski cerkvi sv.
Simon in Juda, odločilno pa prispeva tudi h
kulturnemu življenju v vasi in občini. Ali kot
pravi organistka in zborovodja Ivanka Lipar
(korepetitorka zbora je Mateja Golorej): ”Namen zbora je vedno bil najprej peti pri bogoslužju Bogu v čast, ljudem v veselje in sebi
v zadovoljstvo, po drugi strani pa soustvarjati
kulturno življenje v vasi. Ob petju skrbimo
tudi za domovinsko vzgojo in zdravo državljansko zavest.”
Ustanovili so ga pred približno 35 leti, tako
da so mnogi njegovi člani v teh letih že postali
mamice in očetje. Danes v njem prepeva okoli
dvajset osnovnošolskih otrok iz Voklega in
Vogelj, med njimi tudi pet dečkov. ”Zbor ni
maloštevilen, a veseli smo vsakega novega
člana,” vabi Ivanka. Otroke sicer k sodelovanju v pevskem zboru povabijo na začetku
vsakega šolskega leta z ličnim pisnim povabilom. Vadijo dvakrat na teden, radi pa se
pohvalijo, da v nastope pogosto vključijo instrumentalno spremljavo - violine, kitare,
klaviatur, flavte in malih glasbil.

Cerkveni otroški pevski zbor Voglje pogosto povabijo na različne prireditve. V fotografski objektiv smo jih
26. junija ujeli na brniškem letališču, kjer je potekala slovesnost v spomin na vojne dogodke.
”Cerkveni otroški pevski zbor Voglje je bil prvi,
ki je v dvorani KS organiziral proslavo ob materinskem dnevu še v času nekdanje Jugoslavije,
ko so bili pogoji oteženi. Po ustanovitvi občine
Šenčur je ob podpori prvega župana Franca Kerna in v sodelovanju s KS organiziral tudi
miklavževanje v Vogljah,” pripoveduje Ivanka.
Zbor redno sodeluje na občinskih in dekanijskih

pevskih revijah, rad odhaja tudi v goste; letos so
tako bili pri zamejskih Slovencih v Italiji. Vsako
leto sodelujejo tudi pri občinskih proslavah ob
dnevu državnosti. Vsako leto (že šestkrat) se
odpravijo v Postojnsko jamo, kjer prepevajo ob
živih jaslicah, redno se udeležijo srečanj otroških
zborov na Rakovniku v Ljubljani, lani so bili na
festivalu sv. Janeza Krstnika.
Simon Šubic
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Društva

Trbojski gasilci so praznovali
PGD Trboje je ob 80-letnici delovanja razvilo nov gasilski prapor. Izvedli tudi sektorsko vajo.
Konec junija je Prostovoljno gasilsko društvo
Trboje praznovalo 80-letnico delovanja gasilskega društva. Ob tej priložnosti so izvedli sektorsko vajo, na slovesnosti pred njihovim gasilskim
domom pa so razvili nov gasilski prapor, saj je
bil prejšnji star več kot petdeset let in ni več
ustrezal osnovnim standardom. Predsednik PGD
Trboje Tomaž Rozman se je zato zahvalil vsem,
ki so prispevali za novi prapor, še posebej pa
trem botrom: Občini Šenčur, družini Ahačič iz
Žerjavke in Kmetijski mehanizaciji Rogelj Franc
iz Trboj. Darovalcev je bilo precej več, saj je na
trimetrskem drogu novega prapora tudi 43 zlatih
in 71 srebrnih žebljičkov v obliki lipovih listov.
V društvu je danes 150 podpornih in 30 aktivnih
članov (podmladek in operativna enota).
PGD Trboje so ustanovili 3. junija 1928, že naslednje leto so kupili prvo brizgalno. Deset let po
ustanovitvi so kupili Komurkovo poslopje, ki so
ga v naslednjih letih preuredili v gasilski dom, ki
še danes služi svojemu namenu. Med drugo svetovno vojno je društvo mirovalo, v letu 1954 so
ob pomoči vaščanov in zidarskega mojstra iz sosednje vasi domu dogradili še gasilski stolp. Leta
1970 so nato kupili novo motorno brizgalno in
drugo gasilsko opremo, šest let kasneje pa tudi

Na sektorski vaji je sodelovalo pet gasilskih društev.
orodno vozilo. Gasilski dom so adaptirali leta
1991, od tedaj nad garažami visi slika sv. Florijana. Pred osmimi leti so kupili novo orodno vo-

Trubarjev pohod iz Kranja do Raš’ce
Za pot od Kranja do Raš’ce pri Velikih Laščah smo
potrebovali skoraj 14 ur.
Ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja smo pri Turističnem društvu
Šenčur 8. junija organizirali skoraj 60 km dolg pohod iz Kranja, kjer
je Primož Trubar nekaj časa tudi služboval in živel, do Raš’ce pri Velikih Laščah, kjer se je 9. junija 1508 rodil.

zilo, v zadnjih letih pa so predvsem posodabljali
ostalo gasilsko opremo.
Simon Šubic, foto: Denis Oblak

močili grla. Posijalo je sonce in polni elana smo zmogli še zadnje
tri kilometre do Trubarjevine na Raš’ci, kjer smo se udeležili
osrednje državne proslave ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja.
Za celotno pot smo potrebovali nekaj manj kot 14 ur. S kombijem
smo se vrnili v Šenčur, kjer nas je lepo sprejela predsednica TD Šenčur Marinka Mohar in nam podelila posebna lična priznanja za uspešno opravljeno pot.
Franci Erzin

Peti Jurjev pohod
Turistično društvo Šenčur je v soboto, 19. aprila, organiziralo in
izpeljalo že 5. Jurjev pohod, ki ga vsako leto pripravi ob prazniku
občine Šenčur. Letošnji je bil še posebej slovesen, ker je bil jubilejni. Trasa pohoda je bila dolga 17 do 18 kilometrov, povzpeli pa smo
se na najvišjo točko šenčurske občine, to je na 748 metrov visoko
Štefanjo goro, ki jo sicer delimo s sosednjo cerkljansko občino.
Vreme nam je nekoliko ponagajalo, zato se je pohoda udeležilo
okoli 70 pohodnikov iz različnih koncev Slovenije, največ pa domačinov in okoličanov. Na pohodu je bil tudi udeleženec iz Salzburga
v Avstriji, ki je bil nad lepotami šenčurske okolice zelo navdušen.
Petnajst udeležencev je bilo že na vseh pohodih, zato so prejeli posebno nagrado: dežnik s srčkom TD Šenčur.
Franci Erzin

Zbrali smo se ob 1. uri ponoči pred roženvensko cerkvijo v Kranju.
Deževalo je in zaradi slabega vremena in bolezni se nas je na koncu
zbrala šesterica najbolj korajžnih. Krenili smo po Plečnikovih stopnicah skozi Čirče, Hrastje in Prebačevo proti Trbojam. Deževati je
ponehalo, le vsake toliko časa je z neba padla kakšna kapljica. Nadaljevali smo skozi Smlednik in pod Šmarno goro do Šentvida, kjer
nas je pozdravilo jutro. Zaradi najkrajše variante smo krenili kar po
Celovški in skozi center Ljubljane na dolenjko do Škofljice, kjer smo
preko Ljubljanskega barja in po stari kočevski cesti prišli v Želimlje.
V Želimeljski dolini nas je pozdravila manjša nevihta, naslednjo nekoliko hujšo pa smo doživeli že na Turjaku, na srečo pod streho Turjaške Rozamunde, kjer smo prvič na celotni poti nekoliko bolje na8 - JURIJ

Med Olševkom in Lužami

Predsednik v Šenčurju

Predsednik Türk na obisku v šoli
Na OŠ Šenčur so konec maja gostili predsednika republike Danila Türka.
Na šenčurski šoli so se v preteklem šolskem
letu vključili v mednarodni projekt Pomladni
dan v Evropi, ki je potekal na temo Medkulturni dialog. ”V sklopu projekta je bilo treba
opraviti tudi intervju z znano osebo. S člani
novinarskega krožka smo se odločili, da ga naredimo s predsednikom Danilom Türkom, ki je
lani že obiskal našo šolo, saj ga je zanimal šolski sistem,” je razložila ravnateljica Majda
Vehovec. Tako so mu po elektronski pošti poslali vprašanja in upali, da mu bo ob natrpanem urniku uspelo nanje odgovoriti pisno, a se
je predsednik Türk na veliko presenečenje
vseh odločil, da bo osebno prišel na šolo. Te
novice so bili v Šenčurju kajpak zelo veseli;
pomembnega gosta pa so gostili konec maja na
sklepni prireditvi projekta Pomladni dan.
Učenci, zbrani v športni dvorani, so predsednika pozdravili z bučnim aplavzom. Šolska novinarja Rok Pavlič in Jaka Rogelj sta imela
zanj pripravljenih vrsto vprašanj. Türk je med
drugim poudaril, da mora biti šola taka, da jo
učenci radi obiskujejo in da v njej lahko izživijo svojo radovednost. Na vprašanje, kakšen je
njegov vsakodnevni tempo, je odgovoril, da
ima seveda veliko dela, zdi pa se mu, da so
osnovnošolci včasih celo bolj obremenjeni od
predsednika republike. Učencem je predlagal,
naj začnejo zgodaj razmišljati o njihovem bodočem poklicu. Intervjuju s predsednikom je

Predsednik Danilo Türk med šenčurskimi učenci / Foto: Tina Dokl
sledil program, na katerem so učenci v različnih jezikih predstavili značilnosti dvanajstih
držav Evropske unije. Poseben poudarek so namenili kulinariki. Na mizah so se tako bohoti-

le okusne jedi, ki so značilne za posamezne države, od saher torte, palačink, brusničnega želeja, domače orehove potice do keksov s fižolovim namazom in vaflji.
Ana Hartman

Izkopi, urejanje dvorišč in okolice,
prevozi ter dobava materiala

Gremat, d. o. o., Luže 21, Visoko
Telefon: 04/2531 450, 041/622 544

www.gorenjskiglas.si
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Praznik krompirja

Spomenik krompirju
privabil na tisoče ljudi
Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi je 25. maja
v Šenčurju odkrilo spomenik krompirju.
Na nekdanji dan mladosti (25. maj) je v središču Šenčurja potekala prireditev Praznik
krompirja. Najpomembnejši trenutek je bilo
seveda odkritje spomenika krompirju z bronastim reliefom cesarice Marije Terezije z žezlom in krompirjem v rokah, delo akademskega
kiparja Janeza Pirnata. Ob sodelovanju Občine Šenčur ga je postavilo Društvo za priznanje
praženega krompirja kot samostojne jedi. Kot
je pojasnil župan Miro Kozelj, je bil strošek
ureditve prostora in postavitve spomenika za
občino minimalen, saj so večino denarja zbrali s pomočjo sponzorjev.
”Slovenci smo bili med zadnjimi v Evropi, ki
smo spoznali hranilno vrednost krompirja, in
še to pod prisilo. Cesarica Marija Terezija je
morala namreč leta 1767 z Dunaja poslati dekret v deželo Kranjsko, da so začeti saditi
krompir,” je dejal predsednik društva za pra-

Sprevod so popestrile narodne noše.

Predstavili so ves postopek pridelave krompirja,
včeraj in danes.

Krompir so najprej pražili ...
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žen krompir Stane Menart, zadovoljen, da so
spomenik lahko postavili ravno v svetovnem
letu krompirja. Šenčur so za kraj postavitve izbrali, ker ima dolgo in bogato tradicijo pridelave krompirja, tu pa je nekdaj deloval tudi inštitut za vzgojo krompirja. ”Spomenik Marije
Terezije je tudi prispevek k razvoju turizma v
Šenčurju, kar kaže že današnja množica ljudi,
ki jih je sem prignala radovednost,” je še dodal Menart.

... nato pa delili.

Podobnih misli je bil tudi župan Kozelj:
”Prav je, da spomenik, posvečen rjavemu gomolju, stoji pri nas. Tako spomenik kot današnja prireditev, za katero upamo, da bo postala
tradicionalna, sta za našo občino zelo pomembna. Mislim, da bosta pomembno prispevala k razvoju turizma v naših krajih.” Župan
je ob tej priložnosti podelil spominska priznanja predsedniku društva Stanetu Menartu, kiparju Janezu Pirnatu ter občanu in nekdanje-

Praznik krompirja

Obiskovalcev se je trlo.

Najslovesnejši trenutek: odkritje spomenika

mu predsedniku državnega sveta Janezu Sušniku, ki imajo največ zaslug za postavitev
spomenika krompirju v Šenčurju.
Zanimivo prireditev so popestrili s sprevodom, v katerem so predstavili postopek pridelave krompirja od sajenja do skladiščenja ter
orodje in mehanizacijo - od motike do kombajna. Na več stojnicah so tudi na različne načine
pražili krompir in ga brezplačno delili obiskovalcem, ki jih je v Šenčur prišlo nekaj tisoč.
V sklopu spremljevalnih prireditev so v tednu pred odkritjem spomenika v šenčurskem
muzeju predstavili knjigo Krompir iz Šenčurja
- Krompirjeve jedi, ki so jo napisale članice
študijskega krožka, ki je od začetka leta 2007
potekal v Vogljah, vodila pa ga je domačinka
Barba Štembergar Zupan. Knjigo so s pomočjo Občine Šenčur izdali v slovenskem in
angleškem jeziku.
Simon Šubic,
foto: Tina Dokl

www.gorenjskiglas.si

Na Praznik krompirja so bili vsi prešerno razpoloženi, tudi konji.

V vodniku je opisanih
76 vzponov:
nezahtevnih, zahtevnih
in zelo zahtevnih.

Jelena Justin

Pozdravljene gore

Cena 20 evrov,

za naročnike 15 evrov
+ poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Šola, vrtec

Počitnice so tu ...
Čas hiti in šolsko leto se bliža koncu. Deveti razred je zaključila generacija 69 učencev, kar 28 jih je
vsa leta šolanja dosegalo odličen uspeh. Od šole, učencev in učiteljev so se poslovili 13. junija z valeto,
ki nam bo še dolgo ostala v spominu.
V šolskem letu 2007/08 so na šoli in v vrtcu
potekale številne dejavnosti, vključevali pa
smo se tudi v številne projekte na različnih
ravneh. Zaradi predsedovanja Slovenije Evropski uniji so bili tudi naši projekti evropsko obarvani. Ob zaključku mednarodnega projekta
Pomladni dan smo gostili predsednika Slovenije dr. Danila Türka. Učenci 1. in 2. triade so
sodelovali v projektu Barve EU in s svojimi likovnimi deli pripravili razstave v Kranjski hiši.
Podružnična šola Trboje je predstavljala Češko, Podružnična šola Olševek Španijo, učenci
centralne šole pa Italijo. Ob otvoritvah so pripravili tudi bogat kulturni program. Podružnična šola Voklo na svojo razstavo še čaka,
kot zadnji bodo konec julija predstavili Veliko
Britanijo. Učenci 3. triade so sodelovali na
mednarodnem likovnem projektu Naš čoln, ki
so jo pripravili v Železni Kapli, kjer so likovna dela tudi nastala in bodo še celo poletje na
ogled.
Sodelovali smo tudi na različnih tekmovanjih
iz znanj, ki so bila organizirana na šolskem,
področnem in republiškem nivoju. Učenci so
osvojili številna bronasta, srebrna in zlata priznanja, učenec devetega razreda pa je postal
državni prvak v teku na 60 metrov.
Veliko pozornosti namenjamo spodbujanju in
razvijanju bralnih navad naših učencev, letos je
kar 455 učencev osvojilo bralno značko, številni pa so sodelovali tudi pri bralnih značkah v
tujem jeziku.

Devetošolci so se od osnovne šole poslovili na valeti.
Na šoli delujejo številni pevski zbori, že nekaj let pa tudi Orffova skupina. Sodelovali so
na mnogih prireditvah, še posebej velja izpostaviti božično-novoletni koncert, območno
pevsko revijo v Predosljah, občinsko pevsko
revijo v Šenčurju in zaključno prireditev Pojte
drobne ptice, na kateri so nastopili vsi zbori,
tudi učiteljski. V teh zadnjih šolskih dneh se

Pomladni dan v vrtcu
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pripravljamo na zaključno prireditev, s katero
bomo obeležili tudi dan državnosti. Po deževnem začetku junija je sonce v zadnjih dneh le
pokazalo svojo moč in nas napotilo na počitnice. Učenci so že zaključili s poukom, učitelje
pa čaka še precej administrativnega dela.
Vsem želim prijetne in z doživetji bogate počitnice!
Majda Vehovec, ravnateljica
V letošnjem šolskem letu smo v vrtcu Šenčur
veliko časa namenili razvijanju dobrih medsebojnih odnosov, kulturnemu obnašanju, medsebojnemu spoštovanju, sprejemanju drugačnosti ter prijateljstvu in sprejemanju
odgovornosti.
V tem sklopu delovanja vrtca smo se
vključili tudi v projekt Pomladni dan v Evropi
2008. Osrednja tema letošnjega Pomladnega
dne v Evropi, je bil medkulturni dialog. Sodelovali smo na natečaju skulptur in zasedli 7.
mesto. Otroci iz skupin Medvedki, Miške, Palčki, Velikani, Zvezdice, Vesoljčki ter otroci iz
oddelkov Visoko in Voklo so pod mentorstvom
svojih vzgojiteljic izdelali prekrasne lutke, ki
predstavljajo različne kulture in narodnosti.
Izdelali smo indijansko, japonsko, črnsko in
evropejsko družino. Vse skupaj pa smo
združili v enotno kompozicijo pod naslovom
”Mi vsi smo ena velika družina”. Ob izdelovanju lutk so potekale tudi različne vsebine na
temo državnih simbolov, različnih kultur, različnih življenjskih okolij, predvsem pa na
temo strpnosti, medsebojne enakopravnosti in
medgeneracijskih razlik.
Otroci so se naučili veliko novega, hkrati pa
so z ustvarjalnim delom sodelovali v velikem
mednarodnem projektu.

Šola

Dan druženja
treh generacij
Desetega maja se je na zunanjih športnih
površinah in v okolici osnovne šole odvijal Dan
druženja treh generacij.
Prireditev je pripravila Osnovna šola Šenčur v sodelovanju z Občino
Šenčur in mladinsko oddajo RTV Slovenija, Šport in špas, ki želi ozavestiti šolarje, mlade in starejše o kvaliteti življenja, ki jo lahko
dosežemo s spoštovanjem med seboj povezanih vrednot: športa, zdravja in ekologije.
V Šenčurju smo pripravili pester program za vse generacije. Osrednji
dogodek je bil zagotovo pohod treh generacij, ki se ga je udeležilo veliko pohodnikov. Ti so izpred osnovne šole odšli po poljski poti do Visokega, od tod naprej do Srednje vasi, kjer so si lahko ogledali cerkev,
od tu pa nazaj na izhodišče.
Zdravemu načinu življenja je bila namenjena tudi promocija zdrave
hrane na stojnicah, ki so jih pripravila društva, ki se ukvarjajo z
ekološko pridelavo hrane. Med njimi so se predstavili čebelarji, društvo
Sončni hribček, društvo Svetlin, Biodar ter ekološka tržnica Naklega.
Na prireditvi je sodelovalo tudi Turistično društvo Šenčur, Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj ter podjetje Elaphe, ki je predstavilo kolo na
elektromotor.

POLETNI
MENJALNIŠKI TEČAJI
ZA HRVAŠKE KUNE
Preverite dnevni menjalniški teèaj na
spletnih straneh www.gbkr.si ali v
katerikoli ekspozituri Gorenjske banke.

V okviru prireditve je potekala tudi akcija zbiranja starega papirja,
pločevink, plastične embalaže, tonerjev in kartuš. Predstavili smo tudi
projekt Mavričniki. Obiskovalci so si lahko brezplačno izmerili krvni
tlak, sladkor in holesterol v krvi.
Prireditve so se udeležili tudi župan Miro Kozelj, podžupan Občine
Šenčur Ciril Kozjek in ravnateljica Osnovne šole Šenčur Majda Vehovec. Obiskal pa nas je tudi znani smučar Gregor Grilc.
V duhu medgeneracijskega sodelovanja in humanitarnosti je prireditev
uspela in prispevala k večjemu pomenu ohranitve okolja, zdravja in
medčloveških vrednot. Razlogov je torej dovolj, da akcijo ponovimo
tudi naslednje leto, da naše druženje tako postane tradicionalno.
Vodja prireditve Primož Černilec

KGZ Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, Kranj

naročnine

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
J U R I J - 13

Mladi

Poletne aktivnosti za otroke
Oratorij in Poletje na igrišču sta že tradicionalni poletni prireditvi za osnovnošolske otroke.
Šole je konec, na vrsti so poletni užitki. Marsikateri malček pa se v dolgih vročih poletnih
dnevih dolgočasi, saj prijatelji odidejo na
počitnice k babicam ali na morje in tako ne
vedo, kaj bi počeli. Ponujamo vam dve
možnosti: prireditvi Oratorij in Poletje na
igrišču. Za prijavo na oratorij, ki prav te dni
poteka v Šenčurju, je žal prepozno, zato pa
imate še vedno možnost, da se udeležite aktivnosti v okviru Poletja na igrišču, ki ga že
tretje leto zapored s pomočjo občine Šenčur za
šolske otroke organizira Romana Jenkole iz Trboj.
Naslov letošnjega oratorija (od 6. do 13. julija), dvanajstega v Šenčurju, je Odpri oči, njegova tema je življenje sv. Pavla, od časov, ko je
bil proti kristjanom, do obdobja, ko je postal
verujoč in oznanjal Jezusa Kristusa. Na oratoriju sodeluje 175 otrok. Zanje pa skrbi 42 animatorjev. Vodji oratorija Franci Brezar in
Monika Šmajc ob tem že sedaj vabita vse, ki
jih zanima delo animatorja, da se jim prihodnje leto pridruži. Vsi zainteresirani naj se o
delu animatorjev pozanimajo pri župniku Urbanu Kokalju. ”Delo z otroki je sicer zelo zanimivo in velika šola za življenje. Naj še povem,
da animatorji prejmejo tudi neformalni indeks,” je pojasnila Monika. Oratorij poteka v
župnišču, prav danes se bodo otroci odpravili
na tržiški bazen, jutri pa v živalski vrt in na
Rožnik.
Poletje na igrišču, ki je namenjeno otrokom
od 6. do 11. leta starosti, kot vedno poteka od

Poletje na igrišču se je začelo 1. julija.
1. julija do 29. avgusta. V tem času bodo zanje
pripravili kup aktivnosti - športne in projektne
igre, delavnice, letos so novost naravoslovne
delavnice. Organizatorka Poletja na igrišču je
znova Romana Jenkole, finančno pa je projekt
podprla tudi Občina Šenčur. ”Vsak torek in petek bomo na igrišču pred Osnovno šolo Trboje, ob sredah pa na prostoru za piknike v Voklem. Aktivnosti bodo te dni potekale od 8.30

do 12.30,” je napovedala Romana Jenkole (tel.
041/382 226), ki vabi vse otroke, da se jim do
konca poletja pridružijo, kadarkoli bodo hoteli.
Letos bo zanje skrbelo tudi več animatorjev kot
prejšnji leti. ”Aktivne počitnice bomo tudi
letos zaključili z izletom v Čateške toplice,
kjer smo se lani zelo dobro počutili,” nam je še
zaupala Romana.
Simon Šubic

Minilo prvo leto kluba mladih
Junija je menilo leto dni, odkar smo mladi v Šenčurju ustanovili Klub mladih Šenčur.
Klub, ki smo ga ustanovili mladi Šenčurjani, je med mladimi zelo dobro sprejet, kar vidimo s tem, da se vanj znova in znova vpisujejo novi
člani. Klub mladih Šenčur je v svojem kratkem obstoju organiziral že
kar nekaj ”manjših” prireditev, kot so krvodajalska akcija, turnirji v

Zmagovalci Jur Cupa
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odbojki, pikadu in namiznem tenisu, okrogla miza itd.. Ob občinskem
prazniku smo pripravili tudi malo večji dogodek - nogometni turnir
”JUR CUP”.
Klub mladih Šenčur ima tudi za v prihodnje ideje in zamisli za
pripravo podobnih dogodkov oz. prireditev. Vodstvo kluba si je zastavilo za svoj cilj, da bi mladim s tega območja vsak mesec ponudili en
ali dva dogodka. Tako ima klub v prihodnosti namen organizirati
naslednje: brezplačno rekreacijo, nuditi brezplačni internetni dostop,
organizirati izlete, tabore, srečanja, diskusije, okrogle mize in druge
dogodke, s katerimi bi mlade ozaveščali o aktualnih problemih.
Klub mladih Šenčur se zelo dobro razvija v vse večjega in zanimivega, tako da so člani kluba že mnenja, da bomo kmalu potrebovali klubske prostore, ki bodo namenjeni predvsem druženju oz. zbiranju
mladih, ki želijo skupno koristno preživljati svoj prosti čas. Ker pa je
delovanje vsakega društva pogojeno tudi z financami, se vodstvo kluba
za enega od poglavitnih nalog v tem času prizadeva urediti klub tudi na
tem področju, saj želimo mladim ponuditi čim več različnih brezplačnih ponudb za preživljanje prostega časa!
Vabimo vse mlade iz občine Šenčur in njene okolice, da se nam
pridružijo in s tem pripomorejo h koristnemu preživljanju prostega časa
mladih. Več o samem klubu in njegovem delovanju pa si lahko preberete na uradni strani kluba: www.kms-sencur.net.
Predsednik kluba Aleš Perič Močnik

Po vaseh

Visoška pomlad
Za zaključek sezone na Visokem je junija s prelepim in nepozabnim dogodkom poskrbela sopranistka
Mojca Bedenik z večerom slovenskih samospevov in opernih arij.

poveselil s sovaščani. Kulturni program smo
pripravili skupaj z našimi najmlajšimi, svoj meh
na harmoniki pa je raztegnil županov sin Aleš.
V juniju je bila v dvorani tudi zaključna letna
prireditev Plesnega društva Netopir v soorganizaciji KUD-a Visoko. Mladi udeleženci plesnih
delavnic so nastopili s točkami iz sodobnega
plesa, show dancea in hip hopa, ki so jih pripravili v pretekli sezoni. V programu so sodelovali
tudi plesalci swinga iz skupine Mevle in pa seveda naše Valentinke. Le-te so plesna skupina
našega kulturnega društva, ki je poskrbela za
španski temperament v dvorani z vročim flamenkom.
Za zaključek sezone in skok v poletje je s
prelepim in nepozabnim dogodkom poskrbela
sopranistka Mojca Bedenik (na slikah) z
večerom slovenskih samospevov in opernih arij.
Na klavir jo je spremljal mladi pianist Miha
Nagode. Gost večera pa je bil baritonist Andraž

Dejavnost:
■ tesarstvo
■ krovstvo
■ kleparstvo
UROŠ PUHAR s.p.
Velesovska c. 39
4208 Šenčur
telefon: 04/2515 580,
04/2515 581
gsm: 041/774 310

Pooblaščeni smo za
naslednje vrste kritin:

Tondach, Creaton,
Bramac, Esal,
Gerard, Tegola

Gartner. V prvem delu je nastopila s slovenskimi
samospevi, v drugem delu pa sta z baritonistom
Andražem Gartnerjem poskrbela za operno vzdušje v dvorani. Mojca je zapela prelepe operne
arije iz različnih oper in operet, pri eni pa se ji je
pridružil baritonist Andraž. Na programskem
listu je bila zapisana prelepa misel:
”V glasbi je moč, v glasbi je volja.
v pesmi je nežnost, je ljubezen in lepota.
Pevcu je dano to občutiti in doživeti v njegovem
srcu in podati poslušalcem.
Poslušalec ima možnost, da tej pesmi prisluhne z
odprtim srcem in odide z lepoto le te
v svoj svet domišljije in na svoj dom.
Naj se pesem dotakne vsakogar.”
In res se je pesem dotaknila vseh nas v dvorani in nas spremljala tudi v prijeten sen.
Sašo Gašperlin in Staša Pavlič

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO
Pipanova c. 114, 4208 Šenčur
tel.: 04/25 15 900,
fax: 04/25 15 901
e-mail: streha.kuhar@siol.net
gsm: 041/614 105

Pooblaščeni smo za naslednje vrste kritin:
TRIMO TREBNJE, BRAMAC, TONDACH, SALONIT,
RAVNE STREHE - SARNAFIL, TEGOLA, OKNA
VELUX, DECRA, GERARD
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Streha Kuhar d.o.o., Poslovna cona A 55

Mesec maj je mesec ljubezni in čas, ko nam
misli počasi začnejo begati neznano kam. V
mislih smo že na lepih plažah ob morju, v sencah stoletnih dreves, kjer počasi srebamo svojo
osvežilno pijačo in uživamo v brezdelju in zasluženem dopustu. Nekateri pa z mislimi takrat
še nismo nekje daleč proč, ampak v pripravah
na prireditve, saj so pred nami zadnji dogodki,
ki jih je potrebno organizirati, preden bomo tudi
mi skočili v poletje in si napolnili baterije za
prihajajoče projekte in prireditve, ki so pred
nami v jeseni in dolgih zimskih dneh.
Za uvod v mesec maj smo poskrbeli s kresovanjem v Športnem parku Rapa, ki smo ga s
skupnimi močmi pripravili člani kulturnega,
športnega in gasilskega društva. ”Športniki” so
poskrbeli za pripravo kresa, ”kulturniki” za
pripravo programa, gasilci pa so velikodušno
prispevali svoje klopi in mize, tako da je vsakdo
našel svoj prostor, kjer se je lahko pogovoril in

Rekreacija

Ob zlati maši s kolesi po Sloveniji
Kolesarji ŠD BAM.Bi po poteh delovanja zlatomašnika Alojzija Oražma.
Kolesarji Športnega društva BAM.Bi Trboje
smo se v počastitev zlate maše trbojskega župnika Alojzija Oražma odločili prekolesariti
kraje, kjer je v času svojega službovanja deloval. V petek, 20. junija, v popoldanskem času
se nas je enajst kolesarjev podalo na 335 kilometrov dolgo pot. Vremenska napoved je bila
odlična, toda že po nekaj kilometrih iz Trboj
smo ugotovili, da z vetrom ta dan ne bomo prijatelji. Pihal je namreč močan nasprotni jugovzhodnik. Vožnja mimo Vodic, Mengša, Radomelj in Domžal je potekala bolj ali manj v
boju z vozniki, ki so zaključevali svoj delovni
dan in so na vožnji proti domu naleteli na oviro v obliki kolesarjev. Ko smo zavili na cesto
proti Moravčam, smo šele začeli prav uživati v
kolesarjenju, a grozeči oblaki so demantirali
vremensko napoved in nam napovedovali
osvežitev in jo v Moravčah tudi dočakali. Pralo nas je vse do Zagorja, ko smo na odcepu za
Hrastnik naleteli na zaprto cesto in na naveličanega policista, ki se je spravil na nas in nas
podučil, kako se vozi po cesti. Njegovega nasveta, kako se izogniti oviri v obliki prevrnjenega kamiona, nismo upoštevali, saj bi za to
potrebovali gorska kolesa. Takoj za ovinkom
smo seveda krenili po poti, ki smo si jo sami
zamislili. Sicer je bila razbitina na cesti videti
prav strašna, a smo z lahkoto prišli mimo. Nadaljevanje od Hrastnika do Radeč je bilo prav
vznemirljivo, saj smo vozili po dva metra široki cesti ob Savi in vmes pozdravljali domačine.
Iz Radeč pa je sledil prvi resnejši preizkus v
obliki vzpona proti Šentjanžu. Nepoznana cesta se je dvigovala proti nebu in kar ni je bilo
konec. Ko pa smo vendarle prišli na vrh, se je
pred nami pokazal čudovit razgled na gričevnato pokrajino, na vsakem gričku cerkev in vse
je dišalo po sveže pokošenem senu. Prva postaja je bila majhna turistična vasica Šentjanž,
kjer je deloval naš župnik Alojzij. Najprej obvezna slika pred cerkvijo, nato pa k Repovžu
na okrepčilo. Seveda smo povprašali oštirja, ki
je najbližji sosed cerkvi, če se spomni Alojzija
Oražma in takoj se je razgovoril. Vmes smo ga

morali opomniti, da smo žejni, saj je tako vneto govoril, kako lep spomin je gospod župnik
pustil v tem kraju. Tudi, ko sem pokukal v župnišče, sem od sedanjega župnika dobil enako
mnenje, ki so mu ga zaupali farani.
Čeprav bi še kramljali, nas je čakalo še kar nekaj poti do cilja prve etape. Pred Mokronogom
nas je spet osvežilo in z vodo od zgoraj smo
mimo Škocjana prišli do Šentjerneja, kjer smo
naredili le nekaj posnetkov. Šentjernej je prav
tako kraj, kjer je deloval trbojski župnik Alojzij.
Če ne bi bili povsem premočeni, bi vsekakor naredili postanek, tako pa smo kar urno krenili
proti Ratežu in majhni vasici Selo, kjer smo v
kmečkem turizmu Šeruga zaključili prvo etapo.
Gospodinja nas je vse premražene postregla z
žganjem in nas povabila k večerji. Vse je dišalo
po domačem, izgubljeno tekočino pa nam je pomagal nadoknaditi pravi dolenjski cviček.
Pogovor o dnevnih doživetjih se je zavlekel
dolgo v noč, tako da je zjutraj petelin kar prezgodaj zapel. Pogled proti nebu je kazal na lep
dan. Privoščili smo si obilen zajtrk, saj nas je
čakalo skoraj dvesto kilometrov precej zahtevnih kilometrov. Že po prvih kilometrih proti
Novemu mestu smo začutili, da bo to zares lepa
tura. Kolesa so se lepo vrtela, pokrajina pa čudovita. Pot mimo Straže, Soteske, Žužemberka
je razmeroma nezahtevna, ko pa smo zavili
proti Krki, se je začel zanimiv vzpon proti Vidmu in naprej proti Trubarjevi Rašici. Edini del,
kjer smo težili voznikom, je bil mimo obojnih
Lašč do Žlebiča, nato pa spet neprometna cesta
proti Alojzijevemu rojstnemu kraju Sodražica.
Na slikanje v župnijsko cerkev smo poklicali
tudi sedanjega župnika v tej fari, ki sicer prihaja iz Mavčič. Bil je navdušen nad našim početjem, domačini, ki so se začeli zbirati, pa so vedeli povedati, da je naš župnik Skalarjev, kot se
je reklo domačiji, kjer se je rodil. V nadaljevanju se je pot proti Bloški planoti le vzpenjala,
vozili pa smo se kar precej skupaj, saj je to območje medveda in se je vsak vsaj malo bal, da
ne bi zaostal in se morda nehote srečal s tem
simpatičnim bitjem z ostrimi kremplji. Tempe-

ratura se je povzpela krepko čez 30, tako da
nam je spust proti Cerknici prišel še kako prav.
Mimo Rakeka in Logatca smo se peljali zelo
hitro, saj nam je bil tokrat veter naklonjen. Proti Rovtam nam je že zmanjkovalo tekočine,
tako da je na bencinski črpalki v Rovtah uslužbenec mislil, da gre za rop, tako smo planili po
osvežitvi, ki jo je imel v hladilniku. In ker je bil
odmor predviden šele v Smrečju, se nismo zadržali več kot pet minut.
Proti Smrečju smo podoživljali utrip, ki nam
ga je tako slikovito znal opisati Ivan Tavčar.
Košnja strmih travnikov s kosami in prikupna
dekleta z grabljami v rokah so nas za hip popeljala v tiste čase. Klancev do Smrečja sploh čutili nismo. Vedeli pa smo tudi, da do cilja v Trbojah daljših vzponov ni več. Dolg spust proti
Gorenji vasi nam je prišel zelo prav, da smo na
sliki pred cerkvijo v tem kraju bili videti spočiti. Gorenja vas je bil zadnji kraj, kjer je deloval gospod župnik Alojzij, preden je prišel v
Trboje. Tudi v tem kraju je pustil globok pečat,
saj ga farani iz Poljanske doline redno obiskujejo v Trbojah.
Od Gorenje vasi nas je čakala še slaba ura
kolesarjenja mimo Škofje Loke, Zbilj do zaključka pred župniščem v Trbojah. Gospodu
zlatomašniku smo v spomin na to pot podarili
skulpturo kolesarja in z veseljem sprejeli povabilo na kozarček mašnega vina.
Tako smo kolesarji Športnega društva
BAM.Bi Trboje obeležili jubilej zlate maše našega cenjenega gospoda župnika Alojzija
Oražma in mu zaželeli, da bi še dolgo ostal v
dobri kondiciji in ohranjal tako pozitiven duh v
naši trbojski fari.
Kolesarili smo: Andrej Sajovec - Trboje,
Branko Novak - Voklo, Uroš Globočnik - Voklo, Mitja Cankar - Železniki, Jože Regina Šenčur, Srečko Omejc - Hrastje, Bojan Lipovšek - Hrastje, Vinko Švab - Brezje, Ivo Pirnar
- Kranj, Marko Kopač - Medvode, Danilo Mištrafovič - Sinja Gorica, Aleš Kalan - Trboje.
Spremljal nas je Franci Šter - Trboje.
Aleš Kalan

Kljub vročini rekordna udeležba
Na dan državnosti (25. junija) je kolesarsko društvo Šenčur organiziralo že 7. kolesarski dan v občini Šenčur. Kljub veliki vročini - bilo
je okoli 32 stopinj Celzija in še nikdar tako vroče - se je njihovemu povabilu odzvalo okoli 220 občanov vseh starosti, od občasnih kolesarjev
do aktivnih rekreativcev. V dveh urah so prekolesarili okoli 35 kilometrov dolg krog po vseh vaseh v občini. ”Bilo je zanimivo s kolesa
spoznavati naše kraje, še posebej, ker smo zaradi pomične zapore lahko
brezskrbno kolesarili po cesti,” je dejal Marko Cuderman, predsednik
kolesarskega društva. Pot jih je vodila izpred športne dvorane v Šenčurju proti Visokemu, v Hotemaže, Tupaliče, Olševek in Velesovo, skozi
Luže in Sr. vas, nazaj v Šenčur, preko brniške ceste, skozi ”Kurjo vas”
v Voglje, Voklo in v Trboje, skozi Prebačevo nazaj v Voklo, spet nazaj
v Šenčur do cilja pred športno dvorano v Šenčurju, kjer so jih postregli
z brezplačnim golažem in sokom. S. Š.
Udeleženci kolesarjenja pri zlatomašniku Alojzu Oražmu
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Mladinci gladko v drugo ligo
Mladinska ekipa nogometnega kluba Šenčur se je brez poraza uvrstila v 2. slovensko mladinsko ligo.
Minula sezona je bila za nogometni klub ena
najuspešnejših v zadnjih desetih letih, ugotavlja predsednik kluba Bojan Vidmar. Članska
ekipa Tinex Šenčur, ki je sicer lani izpadla v
tretjeligaško tekmovanje, je osvojila drugo mesto in samo z malo več športne sreče bi se
uspeli po hitrem postopku vrniti v 2. državno
ligo. ”Dolgoročni cilj gorenjskega nogometa
je, da v Kranju dobijo stabilnega prvoligaša, v
Šenčurju pa mu kot stalen drugoligaš nudimo
primerno podporo,” razmišlja Vidmar.

Nogometaši so predvsem veseli, ker so po
devetih letih organiziranega dela uspeli vzpostaviti kompleten mladinski pogon in so skozi
trenažni proces od najmlajših selekcij do mladincev uspeli pripeljati celotno mladinsko generacijo, ki že vstopa v člansko ekipo. Prav letošnja mladinska generacija je zelo blestela in
napredovala v 2. slovensko mladinsko ligo. Po
prvem mestu v gorenjski ligi, kjer so zabeležili same zmage (v vsej sezoni so prejeli samo
deset golov), jim je namreč v kvalifikacijah za

Mladinska ekipa, ki jo vodi Martin Jeraj, je bila letos nepremagljiva.

2. SML uspelo izločiti Bonifiko. S tem so
omogočili igranje v 2. ligi tudi kadetski ekipi,
ki je prav tako letos zmagala v gorenjski konkurenci. Starejši dečki so bili četrti, mlajši dečki peti, starejši cicibani drugi, cicibani pa so
bili na finalnem turnirju tretji.
”Uspešno smo zaključili tudi nogometni krožek v okviru osnovne šole, saj se je prav vseh
26 udeležencev po zaključku vpisalo v naš nogometni klub. Prvi teden po počitnicah smo
organizirali tudi nogometni tabor, ki je bil dobro obiskan. Vse to kaže na to, da se nam ni
treba bati za razvoj nogometa v Šenčurju,”
pravi Vidmar.
Sezono so zaključili sredi junija s prireditvijo v športni dvorani v Šenčurju, ki so jo pripravili skupaj z Veselimi Gorenjci. Na njej so se
spomnili letošnjih uspehov in se zahvalili svojim sponzorjem, staršem in drugim podpornikom, na katere računajo tudi v prihodnje. Ob
tem še povejmo, da bodo v kratkem začeli graditi nogometno igrišče z umetno travo.
Konec junija je klub organiziral turnir za starejše dečke, na katerem je sodelovala tudi ekipa Partizana iz Beograda. Kot pravi Vidmar, so
z enim največjih nogometnih institucij na Balkanu navezali pristne stike, zato bodo v novembru najverjetneje vrnili obisk v Beogradu.
Simon Šubic

Peti nogometni turnir za otroke
Mladi nogometaši so sredi junija ob zaključku sezone že petič nastopili na tradicionalnem turnirju na Visokem.
Sredi junija je bil v športnem parku Visoko
dvodnevni tradicionalni turnir za mlade nogometaše, ki ga je peto leto zapored pripravil nogometni klub Visoko. Na njem je sodelovalo
trideset ekip z gorenjske in ljubljanske nogometne zveze oziroma približno 350 mladih
nogometašev, ki so se pomerili v kategorijah
U-6, U-8, U-10 in U-12.
Med najmlajšimi je zmagal Triglav pred Jesenicami in Britofom. Ekipa Visokega-Preddvora je bil četrti, Šenčur pa peti. V kategoriji do 8 let je slavila ekipa Jesenic pred Črnučami in Visokim-Preddvorom. Med dečki do
10 let so bili najuspešnejši mladi nogometaši
Ločana, ki so v finalu premagali Šenčur, tretja pa je bila ekipa Lesc (Visoko je bilo sedmo). Med U-12 so zmagali nogometaši Britofa, drugi je bil Kamnik, tretji pa Triglav (ekipa Visoko-Preddvor je bila šesta).
V vseh kategorijah so izbrali tudi najboljše
strelce in igralce. Pri U-6 je najbolje branil
Dejan Kovač (Jesenice), najbolje je igral Uroš
Lukič (Jesenice), najboljši strelec je bil David
Lučič (Triglav), najnatančnejši igralec pa Belmin Ibrahimagič (Triglav B). V kategoriji U8 je v vratih blestel Žan Vrtač (Visoko-Preddvor), najboljši igralec je bil Timi Ovstrež
(Kamnik), najboljši strelec je bil Luka Filip
(Črnuče), najnatančnejši strelec pa Ervin Ti-

ganj (Jesenice). Pri U-10 je bil med vratarji
najbolj zanesljiv Nejc Krč (Preddvor), za najboljšega igralca so trenerji izbrali Nejca Tominca (Šenčur), mrežo sta največkrat zatresla
Maks Klančar (Ločan) in Gregor Kern (Šenčur), najnatančneje pa je žogo brcal Jakob
Uranič (Naklo). Pri U-12 je med vratarji najboljšo oceno prejel Žan Markič (Britof), najboljši igralec je bil Ernest Grvala (Triglav),

največ golov je dal Gašper Udovič (Britof),
najnatančnejši strelec pa je bil Matic Pucko
(Črnuče).
”Bolj kot rezultati je za nas pomembno, da
smo otrokom pripravili lep zaključek sezone,”
je ob koncu uspešno organiziranega turnirja
dejal predsednik ŠD Visoko Boris Krišelj. Za
dobro vzdušje je predvsem skrbel uradni napovedovalec Rossi. Simon Šubic

Ekipa Visoko-Preddvor je bila v kategoriji U-8 na koncu tretja.
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Košarkarski junij v Šenčurju
Junija so v Šenčurju organizirali 12 ur košarke, regijski turnir v Samsung ulični košarki ter prijateljsko
tekmo med Slovenijo in Hrvaško.
Junij je bil v Šenčurju košarkarsko obarvan.
V začetku meseca je košarkarski klub Šenčur
najprej organiziral 12 ur košarke, pravi spektakel pa je prišel na vrsto 28. junija, ko je na zunanjih igriščih ves dan potekal regijski turnir
za državno prvenstvo v Samsung ulični košarki 2008, zvečer pa sta se v dvorani na prijateljskem srečanju pomerili članski reprezentanci
Slovenije in Hrvaške, ki se pripravljata na
kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Pekingu, ki bo med 14. in 20. julijem potekal v
Atenah.
Na turnirju ulične košarke je nastopilo 47
ekip v različnih starostnih kategorijah, poleg
igre trojk pa so se lahko preizkusili tudi v zabijanju, metanju trojk ter v spretnostni igri Basket master. Finale pri članih se je igralo pod
reflektorji po koncu prijateljske tekme med
Slovenijo in Hrvaško. Slednjo si je ogledalo
900 ljubiteljev košarke, med katerimi je bilo
tudi veliko znanih košarkarskih imen - Dejana
Bodiroge, Petra Vilfana, Memija Bečiroviča
do Dušana Šešoka, Dušana Hauptmana in Romana Horvata. Verjetno ste že seznanjeni, da
so po zanimivi tekmi v napeti končnici zmagali naši košarkarji (73:70). Po tekmi je minister za šolstvo in šport Milan Zver, ki si je
prav tako ogledal prijateljsko srečanje, za re-

prezentante pripravil sprejem v Preddvoru.
”Košarkarski klub Šenčur kot organizator
obeh košarkarskih prireditev se zahvaljuje
vsem pokroviteljem, društvom in posameznikom za pomoč in podporo pri organizaciji in
izvedbi turnirja in tekme,” je dejal predsednik
košarkarskega kluba Aleš Puhar.
Dvanajstega julija bo v Mariboru žreb za vsa
košarkarska tekmovanja v novi sezoni, v kateri bodo šenčurski košarkarji prvič v svoji zgodovini nastopili v 1.B slovenski ligi.
Simon Šubic,
foto: Tina Dokl

Otroci, bi radi igrali košarko?
Košarkarski klub Šenčur CP Kranj vabi
vse otroke rojene leta 2000 in starejše, da se
jim pridružite in osvojite osnovna košarkarska znanja. Treningi bodo potekali v Športni dvorani Šenčur pod strokovnim vodstvom
trenerjev v popoldanskem času, med 16. in
18. uro, v različnih starostnih skupinah. Začetek treningov bo z novim šolskim letom.
Za več informacij pokličite Marka Ronerja
po tel. 040/718 349. S. Š.
Slovenski kapetan Rašo Nesterovič v akciji

Balinarke na Miljah
Konec junija je na balinišču na Miljah
potekal že 5. Dan ženskega balinanja, ki so se
ga udeležile balinarke iz vse Slovenije.
Prireditev je bolj kot tekmovanju namenjena
druženju, kljub temu pa so balinarke tudi
malo tekmovale. Predsednik Balinarske
zveze Slovenije Jože Rebec je tako na koncu
za prvo mesto podelil pokal balinarkam domačega kluba Milje, ki je tudi organiziral
prireditev. Za zanimivost povejmo, da je bila
najmlajša udeleženka devetletna Anja Ambrož Kraner, najstarejša pa 81-letna Cilka
Taler z Jesenic (na sliki). S. Š.

Na dopustu naj uživajo tudi brbončice!

ANTON ČADEŽ s. p., VISOKO 7 G, VISOKO

Vabljeni v naše prodajalne:
Kranj: Jezerska cesta 3
in Koroška cesta 26
Škofja Loka: Cankarjev trg 1,
Jesenice: Cirila Tavčarja 6
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Za vaš popoln
oddih smo posebej
za vas pripravili pestro
in cenovno ugodno
izbiro mesnih dobrot.

Oglas

Sledimo ekološkim znakom
na izdelkih
Kot pri mnogih stvareh, tudi pri odpadkih velja, da je bolje preprečiti kot zdraviti. Najbolj učinkovit boj proti naraščajočim količinam
odpadkov je preprečevanje oziroma zmanjševanje nastajanja odpadkov ter vnovična uporaba oziroma recikliranje. Na odpadke
moramo misliti, že ko kupujemo. Preden se odločimo za nakup, se
je vredno vprašati, kaj resnično potrebujemo in česa ne.
Odgovornost do okolja lahko pokažemo med drugim tudi tako, da
se odločimo za izdelke, ki se jih lahko predela, reciklira oziroma
so izdelki iz že recikliranih materialov.
Bodimo pozorni na tako imenovane ekološke oznake, ki se pojavljajo na izdelkih v obliki grafičnih znakov in logotipov. Bodimo pozorni na opise, ki poudarjajo ekološko prednost izdelka.
Danes je na tržišču veliko izdelkov, ki so manj škodljivi za okolje
oziroma so do okolja prijaznejši od drugih. S tem, ko se odločamo zanje, veliko prispevamo k ohranjevanju naravnih virov.
Ekološki znaki se lahko nanašajo na sam izdelek ali na embalažo
izdelka. Če je izdelek označen z ekološkim znakom, ga ne
odložimo med druge odpadke v običajen zabojnik za mešane
komunalne odpadke, pač pa v zabojnike za ločeno zbiranje
odpadkov.
Najbolj pogost znak je tako imenovani
znak Mobiusova zanka, ki se pojavlja v
različnih oblikah in pomeni, da se izdelek
ali embalaža lahko predela oziroma označuje izdelek, ki je že izdelan iz recikliranih
materialov.
Vsak krak predstavlja del verige recikliranja:
zbiranje, predelava v nov izdelek in nakup
izdelka iz reciklata.
Trikotnik pomeni, da izdelek lahko recikliramo. Znotraj in pod znakom so pogosto napisane številke, pod njim pa črkovne kratice, ki označujejo vrsto materiala. Oznake se
nanašajo na različne vrste plastičnih materialov.
Simbol s krožnico se uporablja za embalažo, ki je delno ali v celoti izdelana iz recikliranega materiala. Črka X označuje procentualni delež recikliranega materiala.
Puščici predstavljata, da je izdelek namenjen večkratni uporabi, kot so na primer povratne steklenice.

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

Mednarodni znak, ki označuje polietilensko
folijo, ki je sprejemljiva za okolje. Pogosto
znak najdemo na vrečkah.
Znak Zelena pika označuje, da je embalaža
izdelka vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo. Izdelek se zbira, ponovno uporabi, reciklira ali drugače ustrezno predela.
V Sloveniji znak podeljuje družba Slopak,
d. o. o., tistim izdelovalcem, ki so vključeni
v sistem za zbiranje in predelavo odpadne
embalaže SLOPAK, kar pomeni, da se upošteva zahteve Uredbe o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Slovenija je ob vstopanju v EU morala prilagoditi svojo zakonodajo evropskemu pravnemu redu. Na področju embalaže in odpadne embalaže je bil tako konec leta 2000 sprejet Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki proizvajalcem, uvoznikom in embalerjem, nalaga zakonsko obveznost prevzemanja in
predelovanja ter recikliranja odpadne embalaže. Zato je bila v letu
2002 ustanovljena družba za ravnanje z odpadno embalažo SLOPAK. Družba organizira in izvaja prevzem, razvrščanje, predelavo
in reciklažo odpadne embalaže v Sloveniji.
V Evropski uniji je najbolj znan ekološki znak EU
roža. Leta 1992 se je pojavila ideja o enotni
ekološki oznaki, ki bi se uporabljala na trgih evropske unije. Da je izdelek lahko označen z EU
rožo, mora izpolnjevati mnoge kriterije, kot so
zmanjševanje porabe naravnih virov in energije,
uporaba tehnologije, ki je prijazna do okolja,
zmanjševanje onesnaževanja zraka, tal in vode, zniževanje stroškov
ravnanja z odpadki, zmanjševanje hrupa in ohranjanje ekosistemov.
Ne pozabimo, da se pot odpadka začne pri vsakem od nas.
Mislimo na odpadke že, ko kupujemo:
- Izogibajmo se nepotrebni embalaži.
- Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo.
- Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi. Preverimo podatke na etiketi, izogibajmo se izdelkom, ki so označeni z besedami
nevarno, okolju škodljivo, zdravju škodljivo, vnetljivo, jedko, strupeno.
- Poiščimo okolju prijazne izdelke. Sledimo ekološkim znakom.
- Kupujmo izdelke za večkratno uporabo, kot je povratna embalaža.
- V trgovino se vedno odpravimo z nakupovalno vrečko oziroma košaro.
Vedno več odpadkov je moč reciklirati in iz njih narediti zopet
uporabne surovine. Pogoj za uspešno vključitev odpadkov v predelavo je, da se odpadke ločuje na mestu, kjer nastajajo, se pravi
v vsakem domu.

Čisto je lepo.
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Letos kar 31 osemletnih odličnjakov
V letošnji generaciji šenčurskih devetošolcev je kar 31 učencev, ki so
bili odlični vsa leta. Ob tem uspehu sta jih sprejela in jim čestitala tudi
župan Miro Kozelj in podžupan Ciril Kozjek.
”Zaključek osnovnošolskega izobraževanja je prvi večji korak v
mladem življenju. Naj vam bo dosežen uspeh velika spodbuda za nadaljnje življenje, za nas pa ste obet, da se bo v občini Šenčur še dodatno dvignila izobrazbena struktura,” jim je dejal župan, ki je učence obdaril tudi s knjigo Svetloba na zemlji s fotografijami vrhunskih
fotografov.
Letošnji osemletni odličnjaki so: Maša Balažič Bonča, Ana Bidovec,
Jaka Borišek, Žiga Borišek, Tjaša Čebašek, Nina Pelko, Anja Ropret,
Maruša Ropret, Domen Sernc, Eva Sirc Mitrovič, Karmen Sušnik, Petra Svetelj, Andraž Bajželj, Tim Bučan, Petra Burger, Nataša Dimitrova,
Luka Kalan, Sara Vidmar, Anže Zorko, Alenka Žumer, Nika Ajdovec,
Lenka Gašperlin, Tina Kuhar, Matej Logar, Slavko Milojčič, Stojko

Pavlič, d. o. o.
Zupanova 7
Šenčur
tel./fax: 251 52 15
e-pošta: parketarstvo.pavlic@siol.net
Spletna stran:

www.parketarstvo-pavlic.com

Za boljšo prometno varnost
Občina Šenčur je spomladi v izboljšanje in dopolnitev prometne
signalizacije na občinskih cestah, zlasti v bližini šol, vložila približno
43 tisoč evrov. Pri postavitvi dodatne signalizacije so upoštevali ugotovitve občinske uprave, predloge občanov, pred tem pa so se posvetovali tudi z občinskim svetom za preventivo in varnost v cestnem
prometu ter Policijsko postajo Kranj. Večinoma so postavili
prometne znake za pešce s fluorescentno rumeno podlago in utripajočimi lučmi, ki jih vozniki hitreje opazijo. S. Š.

* svetovanje
* meritve vlažnosti estrihov
* unikatno polaganje
* bordure, modeli
* rotacijsko brušenje

Cena 26 evrov, za naročnike
IZBOR PARKETOV
* lamelni parketi
* klasični parketi
* panel parketi
* laserske bordure
* gotovi deščični parketi

SE PRIPOROČAMO! Imamo svoj razstavni prostor.

20% popusta + poštnina.
Naročanje:
www.gorenjskiglas.si

041/644 423

Jošt, Katarina Vidmar in Špela Vrtačnik iz OŠ Šenčur, Nejc Kirn in
Klemen Sajovec iz OŠ Predoslje in Luka Vidmar iz OŠ Simona Jenka
Kranj. S. Š.

po telefonu 04/201-42-41 ali
po el. pošti: narocnine@g-glas.si

