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Pogovor z županom

Kmalu javna razgrnitev
prostorskih planov
V času enomesečne javne razgrnitve lahko vsak vlagatelj preveri, ali je njegov predlog po spremembi
namembnosti zemljišča upoštevan.
Poletje se končuje, ne pa tudi gradbena sezona. V občini Šenčur je odprtih kar nekaj
gradbišč. Ali dela na njih potekajo tekoče?
”Vse gradnje potekajo brez večjih zapletov.
Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda v
Vogljah, ki je trenutno največja investicija v
občini, tečeta po načrtih. Prizadevamo si, da bi
letos naredili čim več, da bomo naslednje leto
projekt lahko pravočasno zaključili zaradi pogojev iz razpisa za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov. Pri taki gradnji sicer nastanejo
manjši problemi, a se jih sproti rešuje, pri tem
dobro sodelujemo tudi s krajevno skupnostjo.
Tudi vaščani so dokaj razumevajoči. Opravili
smo tudi nekaj meritev za zemljišča, kjer bo
potekala gradnja, rezultati meritev pa so ugodni za izvedbo del. Gradbena dela na domu v
Voklem se zaključujejo, dela se že fasada, skoraj v celoti bo letos urejena tudi okolica. Dogovorili smo se, da bomo dela zaključili tudi v
obeh stanovanjih, ki bosta v objektu. Dela v
dvorani bomo dokončali po montaži opreme,
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to je naslednje leto, saj
se bomo s tem izognili
povzročitvi morebitne
škode oziroma nepotrebnim stroškom. V
kratkem tudi pričakujemo objavo razpisa za
dobavo opreme. Normalno poteka tudi gradnja prizidka k vrtcu v
Miro Kozelj
Šenčurju, kjer je parkirišče že zgrajeno. Elektro Gorenjske je v zemljo prestavil tudi daljnovod, ki tam poteka, s tem pa smo se izognili
nevarnostim ob gradnji. Ta investicija bo zaključena do naslednjega šolskega leta. Na Visokem smo obnovili opremo v dvorani kulturnega doma, že spomladi pa smo tam delno sanirali tudi temelje objekta.”
Ali tudi priprave na gradnjo regionalne
ceste Britof-Hotemaže potekajo brez težav?
”Kljub številnim skeptikom se stvari pri tem
projektu vseeno premikajo. Zdaj poteka odmera trase bodoče ceste. Aktivnosti tečejo tudi pri
sklepanju pogodb za odkup objektov in po
opravljeni odmeri tudi za odkup zemljišč. Če
ne bo hudih problemov, je realni rok izgradnje
ceste še vedno leto 2010, kot smo načrtovali.
Ves čas smo tudi v kontaktih s pristojnimi
službami na Direkciji RS za ceste, kjer so pri
koncu z izdelavo projektne dokumentacije. Ko
bodo torej opravljena odmera in pridobljena
potrebna zemljišča, bo takoj možno zaprositi
za izdajo gradbenega dovoljenja.”
Med načrtovane projekte na državnih cestah sodi tudi krožišče za poslovno cono in
Mlakarjevo ulico. Začetek gradnje je bil
napovedan že za letos, a se menda to ne bo
zgodilo ...
”Aktivnosti za gradnjo krožnega križišča na
brniški cesti, ki bo zagotovilo vstop v poslovno cono, tečejo, a se je projekt žal res zavlekel
zaradi spreminjanja tehničnih zahtev. Vseeno
upamo, da bo gradnja stekla v prihodnjem
letu.”
Ali je sedaj že sprejeta odločitev, kje bodo
po zaključku del v Vogljah nadaljevali z
gradnjo kanalizacije?
”Pred sprejemom te odločitve bo treba videti,
kako bo s pridobivanjem evropskih sredstev.
Prijava za sredstva iz kohezijskega sklada trenutno stoji, ker še ni dogovorjen obseg investicij, ki bodo zajete v skupni prijavi vseh gorenjskih občin. Občina Šenčur bi tu rada sodelovala z gradnjo kanalizacije na južnem kraku. V
delu pa je tudi že izdelava projektov za kanalizacijski sistem v severnem delu občine, v Hotemažah, na Visokem in Miljah in Lužah. Na
podlagi vrednosti posamezne investicije se

bomo torej odločili, katera bo dobila prednost.
Prednost vsaj dela severnega območja je v tem,
da lahko ta del fekalne kanalizacije priključimo
na Centralno čistilno napravo Kranj preko kanala v naselju Voge, s tem pa bi lahko zgrajeno
omrežje v tem delu občine takoj aktivirali. Na
južnem delu je namreč potrebno zgraditi še čistilno napravo. Tudi za ta del občine je v teku
izdelava projektne dokumentacije”
Kdaj in kje bo v Šenčurju postavljena javna internetna točka?
”Trudimo se najti ustrezno lokacijo za internetno točko. Ena izmed možnosti je tudi Blagneča hiša, za katero je v teku pridobitev dokumentacije za njeno obnovo in sanacijo; Zavod
za varstvo kulturne dediščine za ta objekt pripravlja elaborat o možnih načinih obnove tega
objekta. Bodoča vsebina Blagneče hiše sicer
še ni znana in jo bomo še določili, sedaj želimo le izvedeti, kaj in na kakšen način smemo
storiti s tem objektom.”
V nekaterih vaseh, npr. na Prebačevem,
zatrjujejo, da pri njih ni možno več pridobiti zazidljivih parcel. Kako to?
”Ta problem je v resnici delno prisoten. V
začetku oktobra bo javna razgrnitev prostorskih planov, v katerih so zajeti posamezni
predlogi občanov za spremembo namembnosti. Poudariti je treba, da ima pri tem predvsem
kmetijsko ministrstvo zelo restriktivno držo
zaradi ohranjanja kmetijskih površin. V času
enomesečne javne razgrnitve lahko tako vsak
vlagatelj preveri, ali je njegov predlog po spremembi namembnosti zemljišča upoštevan. Dodatnih predlogov sicer ni več možno vlagati,
lahko pa zavrnjeni vlagatelji podajo dodatne
obrazložitve. A še enkrat moram pojasniti, da
večji del zavrnjenih vlog pade na pleča kmetijskega ministrstva. Predloge, ki niso izpolnjevali niti osnovnih kriterijev za spremembo namembnosti, pa je izločila že občina pri pripravi osnutka prostorskega plana.”
Spomladi je občinski svet sprejel obvezne
razlage tistih členov prostorsko ureditvenih
planov, ki se dotikajo gradnje večstanovanjskih objektov. Kakšne so izkušnje po nekaj
mesecih od sprejetja obveznih razlag; jih
upravna enota upošteva?
”Kolikor mi je znano, upravna enota upošteva vsebino obveznih razlag, konkretno pa tega
nisem preverjal. Verjamem pa, da bi se v nasprotnem primeru prizadeti občani že obrnili
na občinsko upravo in želeli pomoč ali nasvet.
Vseeno moram znova ugotoviti, da gre razvoj
naprej, in pričakovati je, da se bo gradilo povsod, kjer je zazidljivo. Seveda pa je treba ob
tem dosledno upoštevati veljavne prostorske
dokumente.”
Simon Šubic

Občina

Prihodnjo jesen že večji vrtec
Poleti so začeli graditi prizidek k vrtcu v Šenčurju, v katerega se bodo predvidoma vselili
v prihodnjem šolskem letu.
Kranjsko gradbeno podjetje Gradbinec Gip
že nekaj časa gradi prizidek k vrtcu Šenčur, ki
ga bodo s tem razširili za približno tretjino. S
prizidkom bodo po besedah ravnateljice
Osnovne šole Šenčur Majde Vehovec pridobili
dodatnih 814 kvadratnih metrov površin, stroški gradnje in opreme pa so bili ob prijavi projekta ocenjeni na okoli 1,2 milijona evrov.
”Po novem bodo parkirišča urejena zunaj območja vrtca, s tem pa bomo pridobili asfaltno
površino, ki jo bodo lahko otroci uporabljali za
igro, kolesarjenje, rolanje in podobno. V prizidku bomo pridobili dve novi igralnici za
prvo starostno obdobje in tri igralnice za drugo starostno obdobje, sanitarije, dve zunanji
shrambi za igrala, povečali bomo jedilnico in
kuhinjo, otroško zobno ambulanto bomo preselili v večje prostore, glasbena šola, ki gostuje pri nas, pa se bo preselila v sedanjo zobno
ambulanto. Letos naj bi gradnjo pripeljali do
tretje faze, želimo, da bi letos izvedli še zunanjo ureditev in naredili tudi estrihe, da bo potem dovolj časa za njihovo sušenje. V prizidek
se bomo predvidoma preselili čez leto dni,” je
pojasnila Vehovčeva.
V šenčurskem vrtcu imajo trenutno dvanajst
oddelkov, od katerih dva gostujeta v šolski
stavbi, imajo pa še dislocirana oddelka na Visokem in v Voklem. ”Trenutno je največja potreba po vpisu otrok 1. starostnega obdobja,

V prizidku bodo pridobili pet igralnic.
predvsem pa za leto dni stare otroke. Vse obstoječe oddelke imamo povsem polne po normativu, ki je po sklepu občinskih svetnikov
celo povečan do maksimuma. Na listi čakajočih imamo od deset do petnajst otrok, večina
prihaja izven šenčurske občine, bilo pa je tudi

nekaj vlog za vpis, ki so prispele po predpisanem roku oziroma ne izpolnjujejo pogoja dopolnitve enega leta starosti,” razlaga ravnateljica, ki pravi, da bo vrtec prihodnje šolske leto
kljub širitvi polno zaseden.
Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Obnovili dvorano na Visokem
Na Visokem in Miljah v teh dneh praznujejo krajevni praznik (16. september). Na slavnostni akademiji
bodo uradno odprli tudi prenovljeno dvorano v krajevnem domu.
Krajevnem prazniku ob bok so domači gasilci že izvedli predavanje
in prikaz uporabe gasilnih aparatov ter demonstracijsko vajo, jutri, 17.
septembra, bo v športnem parku Rapa ob 17. uri balinarska tekma med
Visokim in Miljami, ob isti uri pa bodo v obeh vaseh organizirali tudi
polaganje vencev k obeležjem. V četrtek ob 17.30 bo v domu krajanov
Visoko zdravstveno predavanje, 19. septembra ob 19. uri pa se bo v
prenovljenem domu krajanov začela slavnostna akademija. V soboto
bo v športnem parku potekal teniški turnir (od 10. ure naprej), ob 14.
uri bodo pripravili kolesarjenje po vaseh v občini Šenčur (zbor v Rapi),
ob 20. uri pa bo gasilska vaja pri Pikševih. Nedelja, 21. septembra, je
zadnji dan prazničnih prireditev. V športnem parku TELA Milje se ob
9. uri začne odbojkarski turnir, ob 15. uri pa v Rapi športno popoldne.
Na petkovi slavnostni akademiji bo med drugim tudi uradno odprtje
prenovljene kulturne dvorane. Potem ko so že spomladi izolirali temelje krajevnega doma, so namreč čez poletje v dvorani obnovili oder, zamenjali zavese, poskrbeli za novo odrsko osvetlitev. Zgradili so tudi
posebno kabino za tehnika, ki upravlja z mešalno mizo za luči in glasbo. ”Sedaj imamo najbolj sodobno dvorano v občini, z obnovo pa se
nam je uresničila dolgoletna želja, saj je bila oprema v dvorani že zelo
dotrajana. Zavese so bile na primer stare že 53 let. Za drugo leto imamo z občino dogovorjeno še zamenjavo vseh oken na domu in ureditev fasade,” je povedal predsednik KS Visoko Tomaž Logar.
”Dvorana je bila zadnja leta vse bolj zasedena, odslej pa se bomo trudili, da jo bomo še bolj izkoristili za kulturne in podobne dogodke.

Dvorana v domu krajanov na Visokem je odslej lepša in sodobnejša.
Tako bomo enkrat na mesec pripravili predstave za odrasle, prva bo že
10. oktobra monokomedija Violete Tomič. Enkrat na mesec bomo pripravljali tudi redne otroške matineje,” je napovedala Staša Pavlič iz
KUD-a Valentin Kokalj Visoko.
Na slavnostni akademiji bodo nastopili tudi nekdanji folkloristi, ki so
plesali v 70. letih, prišel pa bo tudi ansambel Gašperji, ki se je kalil
prav na visoškem odru.
Simon Šubic
JURIJ - 3

Občina

Kakšno vodo smo pili lani
Povzetek letnega poročila Komunale Kranj o skladnosti pitne vode iz vodovodnega sistema Kranj za leto
2007. Odgovornost za kakovostno pitno vodo s svojim ravnanjem nosi vsak posameznik.
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno
vodo približno 59.500 prebivalcev in ima približno 13.680 vodovodnih priključkov, poleg
mesta Kranj pa med drugim oskrbuje tudi naselja Hotemaže, Olševek, Visoko, Milje, Šenčur, Srednjo vas, Voklo, Voglje in Trboje. Dodatno v te sisteme priteka tudi pitna voda iz
skupnega vodovodnega sistema pod Krvavcem, ki ga prav tako upravlja Komunala Kranj,
delno pa tudi voda iz zajetja - vira Nova vas,
čigar upravljavec je Vodovodna zadruga Preddvor. Slednja voda se v vodovodni sistem
Kranj združi v vodnem zbiralniku Tupaliče
oziroma vodohranu Zeleni hrib (Brdo).
Kot naštevajo v komunalnem podjetju, za
vodo iz virov Bašelj in zajetja Nova vas vršijo
stalno dezinfekcijo z UV žarki, pitno vodo iz
virov pod Krvavcem pa stalno dezinficirajo s
klorovim preparatom. Lani so od avgusta do
novembra pitno vodo iz črpališča Olševek dezinficirali z UV žarki, iz virov Čemšenik pa s
klorovim preparatom. V istem obdobju so s
klorovim preparatom dodatno dezinficirali
vodo v vodnih zbiralnikih Tupaliče in Zeleni
hrib.
Ker je zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode ena glavnih nalog Komunale Kranj, so
v skladu z zakonodajo na vodovodnem sistemu
Kranj vzpostavili notranji nadzor po načelih
HACCP sistema. V sklopu notranjega nadzora
je Zavod za zdravstveno varstvo Kranj v letu
2007 opravljal redni mesečni odvzem vzorcev
za laboratorijska preskušanja. Rezultati lanske
analize temeljijo na mikrobioloških in
fizikalno-kemijskih preskušanjih. Od 199 vzetih vzorcev vode na različnih mestih za mikrobiološka preskušanja je bilo neustreznih deset
vzorcev. Za štiri neskladne vzorce iz omrežja
Bašelj oz. Gorenja Sava je bilo opravljeno
samo vnovično vzorčenje. Za dva neskladna

Otroško igrišče tudi
v Hotemažah
V Hotemažah so letošnje poletje
med zadnjimi vasmi v občini dobili
otroško igrišče z igrali. Nove vaške
pridobitve so bili domačini zelo veseli, zato so 31. avgusta pripravili uradno odprtje igrišča, katerega postavitev je sicer financirala občina Šenčur.
Za kulturni program so poskrbeli člani Kulturnega društva Hotimir, ki so
pripravili polurno uprizoritev na
temo vaškega semenja. Ta je bil v
Hotemažah teden dni kasneje. Otroškega igrišča pri mostu čez Kokro
niso odprli na klasičen način z rezanjem traku, ampak je njihov vaščan
Jože Hudobivnik, letošnji dobitnik
zlate plakete občine Šenčur, na igrišču zasadil lipo. S. Š.
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vzorca iz omrežja Olševek so morali pitno
vodo iz tega vira dezinficirati z UV žarki. Za
štiri neskladne vzorce iz omrežja Čemšenik oz.
Bašelj-Nova vas je bilo potrebno uvesti kloriranje za vire Čemšenik v razbremenilniku 4 ter
za vir Nova vas prav tako kloriranje v vodnem
zbiralniku Tupaliče in Zeleni hrib. Za
fizikalno-kemijska preskušanja je bilo odvzetih triindvajset vzorcev pitne vode, vsi pa so
bili skladni z določili Pravilnika o pitni vodi.
V Komunali Kranj opozarjajo, da mora vsak
posameznik s svojim ravnanjem prispevati k
ohranjanju kakovosti pitne vode. ”Na kakovost
pitne vode vpliva tako ravnanje z odpadki kot
ravnanje z odpadnimi vodami. Divja odlagališča so velik potencialni onesnaževalec podtalnice, zlivanje odpadnih tekočin v kanalizacijo in
vodotoke prav tako povzroča onesnaževanje

pitne vode. V okolici objektov za zajem pitne
vode je prepovedan vnos nevarnih snovi in
gnojil v tla ter preoravanje travinja. Pomembno
je tudi, kako pogosto in na kakšen način greznice praznimo. Greznične gošče so zelo koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin
lahko vsebuje še druge strupene in okolju nevarne snovi. Če greznične gošče odlagamo na
kmetijske površine, tvegamo, da bodo te strupene snovi poniknile v podtalnico in se sprale
v vodotoke in tako posredno ogrozile vire pitne vode. Pomembno je tudi vzdrževanje hišnih
priključkov, saj je le tako možno zagotoviti, da
bo voda, ki priteče iz pipe, resnično kvalitetna
in zdravstveno ustrezna,” svetujejo v Komunali Kranj. Letno poročilo lahko preberete na
spletni strani www.komunala-kranj.si.
Simon Šubic, foto: Tina Dokl

Občina, oglas

Konec avgusta
blagoslovili župnišče
Zadnjo avgustovsko nedeljo je kardinal dr.
Franc Rode blagoslovil obnovljeno župnišče
v Šenčurju. ”Župnišče so začeli obnavljati v
letu 2004, obnovo pa smo dokončali letos, ko
smo uredili notranje prostore. Potrebno je bilo
izvesti še zadnja gradbena in obrtniška dela položiti tlake, vgraditi vrata, vso inštalacijo in
prostore še opremiti,” je ob tem pojasnil šenčurski župnik Urban Kokalj, ki se je v obnovljen objekt vselil v začetku leta. V pritličju obnovljenega župnišča so župnijska pisarna, kuhinja in pevska soba, v zgornjih prostorih pa
stanovanje, župnijski arhiv in knjižnica. Učilnice so še vedno ostale v bližnjem župnijskem
domu. ”Obnovo župnišča so s prispevki v celoti financirali dobri farani, ki jim še enkrat izrekam vso zahvalo. V novih prostorih se sicer
dobro počutimo,” je še dejal župnik.
Simon Šubic,
foto: arhiv Župnijskega urada Šenčur

Ponudba za samostojne podjetnike,
majhna in srednje velika podjetja
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SODELOVANJE
S

PAKETI UGODNOSTI
PAKET ZVESTOBE
Gre za ugodnosti, ki jih pridobite komitenti, ki z banko
velja
že poslujete. Nagrajeni boste:
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• z brezplaènim izvajanjem elektronskih eksternih nalogov.
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odvisno od obsega poslovanja v preteklem letu,
• èe imate najmanj 3 leta odprt transakcijski raèun le v
Gorenjski banki, vam vodenja transakcijskega raèuna en mesec ne bomo zaraèunali.

POSLOVNI PAKET I
Je namenjen novoustanovljenim podjetjem in komitentom, ki boste odprli
transakcijski raèun v Gorenjski banki. Prinaša vam:
velja za
• brezplaèno vodenje transakcijskega raèuna za šest
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• brezplaèni plaèilni promet v državi preko elektronske
banke za tri mesece,
• brezplaèno enoletno èlanarino za poslovno kartico Mastercard in
• 25 odstotni popust pri stroških odobritve prvega kratkoroènega
oz.dolgoroènega kredita.

Kmalu gradnja pločnika
Na Visokem se nadaljujejo priprave za
gradnjo še zadnjega dela pločnika od trgovine do Ropreta v dolžini približno štiristo
metrov. ”S tem se bo povečala predvsem
varnost otrok, ki gredo peš v športni park,”
je dejal predsednik krajevne skupnosti Visoko Tomaž Logar. Omenimo še, da si na
Visokem že nekaj časa prizadevajo za gradnjo novega vrtca, saj se sedanji stiska v premajhnih prostorih v kulturnem domu. S. Š.

Prikaz starih iger
Tudi letos smo izpeljali Študijski krožek
pod mentorstvom Barbe Štembergar Zupan. Tokratna tema so bile stare igre. Kot
akcijski cilj ŠK-ja bomo 19. oktobra ob 15.
uri na dvorišču turistične kmetije Pr’ Sknet
v Vogljah prikazali nekaj starih iger. Sodelovale bodo različne generacije naših občanov, tako otrok iz vrtca in šole kot tudi
odrasli. Skuhali bomo krompir in obiskovalce postregli z domačo zaseko ter jih povabili k sodelovanju ali spodbujanju nastopajočih. Potrudili se bomo za prijetno, domače vzdušje.
Prisrčno vas vabimo na ogled starih družabnih iger in na prijetno druženje v Voglje.
Člani Študijskega krožka ”Stare igre”

POSLOVNI PAKET II
Vseh ugodnosti boste deležni èe ste v letu 2007 imeli veè kot 250.000 EUR
prihodkov od prodaje in v celoti preneste poslovanje na Gorenjsko banko.
Koristite lahko:
• brezplaèno vodenje transakcijskega raèuna za eno leto,
• brezplaèno pristopnino za elektronsko banko LINK+ in LINKc,
• brezplaèni plaèilni promet v državi preko elektronske banke za tri mesece,
• brezplaèno enoletno èlanarino za poslovno kartico Mastercard,
• poloviène stroške prve odobritve limita na TRR,
• poloviène stroške odobritve prvega posojila,
• brezplaèno uporabo POS terminala za eno leto in
• brezplaène vreèke za pologe gotovine v DNT za eno leto.

POSLOVNI PAKET III
Èe ste imeli v letu 2007 veè kot 250.000 EUR prihodkov od prodaje in boste na
banko prenesli 50 odstotkov plaèilnega prometa vam pripadajo vse ugodnosti iz
»Poslovnega paketa I« in še:
• polovièni stroški prve odobritve limita na TRR,
• brezplaèna uporaba POS terminala za 6 mesecev in
• brezplaène vreèke za pologe gotovine v DNT za 6 mesecev.

www.gorenjskiglas.si
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Gasilski praznik

Ob 110-letnici novo gasilsko vozilo
Ob 110-letnici delovanja so šenčurski gasilci kupili novo gasilsko vozilo - cisterno. PGD Šenčur so leta 1898
ustanovili pod vodstvom Franca Kuralta.
V Šenčurju so prejšnji teden počastili 110. obletnico ustanovitve Prostovoljnega gasilskega
društva Šenčur. Najbolj slovesno je bilo v nedeljo (14. septembra), ko so v uporabo predali
novo gasilsko vozilo - cisterno. Še pred nedeljo
so sicer šenčurski gasilci dve vaji v obrtno poslovni coni in eno v Osnovni šoli Šenčur, za obiskovalce pa so odprli tudi vrata svojega doma,
poleg opreme in prostorov pa so jim prikazali
tudi načine gašenja in tehničnega reševanja.
PGD Šenčur je po novem osrednja gasilska
enota III. kategorije v občini Šenčur in posredu-

je na območju celotne občine, zato mora biti
ustrezno opremljeno. Prav to je gasilce tudi vodilo k nakupu novega vozila znamke MAN
18.330, ki ima vgrajeno črpalko s pretokom
2.400 litrov na minuto, cisterna pa je velika pet
tisoč litrov. Novo gasilsko vozilo ima pogon na
vseh štirih kolesih in vso pripadajočo opremo za
gašenje ter reševanje ljudi, živali in premoženja
v požaru ali ob drugih naravnih nesrečah. Na
strehi ima nameščen metalec vode za gašenje z
vodo in peno, pod vozilom pa vgrajene šobe za
pranje oziroma polivanje cest, dvorišč in podo-

Novo gasilsko vozilo Man 18.330, nadgradnja GVC 24/50

Šenčurski gasilci so novo vozilo preizkusili tudi na vaji v poslovni coni.
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bno. Vozilo je sodobno, okretno, hitro in vsestransko uporabno za pomoč v požarih, prav
takšnega pa na primer uporabljajo tudi kranjski
poklicni gasilci. Za nakup in opremo so odšteli
približno dvesto tisoč evrov, večino denarja pa
so prispevali sponzorji. Botra vozila sta lastnik
kranjskega podjetja Rešet Jure Krč in njegova
žena Neža. Poleg Rešeta sta k nakupu vozila največ prispevala tudi občina Šenčur in Aerodrom
Ljubljana, precej pa je pomagala tudi Skupina
Ržišnik Perc, je pojasnil Primc. So pa zato šenčurski gasilci zelo razočarani nad Gasilsko zvezo Slovenije, ki je po besedah poveljnika društva
Davida Sekneta neutemeljeno zavrnila sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila.
Kot zanimivost povejmo, da so staro avtocisterno za 6600 litrov vode, na katerem je bila
nadgradnja narejena pred 11 leti, podvozje pa
je bilo staro več kot 18 let, prodali Prostovoljnemu gasilskemu društvu Split. Kot je pojasnil
podpredsednik društva Miha Primc, imajo
splitski gasilci kar tristo intervencij na leto,
šenčurski pa k sreči precej manj. So pa šenčurski gasilci novo vozilo že kmalu preizkusili
tudi v resnični intervenciji, ko so jih zaprosili
za črpanje vode iz lekarne, kjer je počila vodovodna cev. Operativni člani PGD Šenčur so
dobro izurjeni za posredovanje pri različnih vrstah nesreč, kot gasilska enota III. kategorije
pa morajo zagotavljati najmanj 35 operativnih
gasilcev in izvoz v največ petih minutah, kar
po besedah Primca zagotavljajo že nekaj časa.
Ob jubileju je izšla tudi kronika PGD Šenčur
ob 110-letnici ustanovitve ”Pod golido sv. Florijana, ki jo je napisal Martin Kadivec.
Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Turistično društvo

Na festivalu praženega krompirja
Na letošnjem svetovnem festivalu praženega krompirja smo spražili tudi sto kilogramov
šenčurskega krompirja.
V soboto, 6. septembra, je bil v Črni na Koroškem 8. svetovni festival praženega krompirja, ki ga je organiziralo Društvo za priznanje
praženega krompirja kot samostojne jedi skupaj z občino Črna na Koroškem. Tako se je v
soboto dopoldne na travniku pod Peco zbralo
več kot 40 ekip iz različnih koncev Slovenije,
Hrvaške, Nemčije, Češke, Islandije in Velike
Britanije. Vsaka ekipa je krompir spražila na
svoj način in točno ob 13. uri so ga ponudili
obiskovalcem.
Na svetovni festival praženega krompirja je
bila povabljena tudi občina Šenčur, saj živimo
tako rekoč v osrčju krompirjevega Kranjskega
polja in imamo od letošnjega maja tudi prvi
spomenik krompirju v Sloveniji.
Krompirjevo nalogo je prevzelo Turistično
društvo Šenčur in v Črno na Koroškem se nas
je odpravilo kar 48 udeležencev z avtobusom,
nekaj pa jih je prišlo individualno. Dodelili so
nam dve stojnici, na katerih smo ponudili propagandni material občine Šenčur in TD Šenčur
(nove razglednice Šenčurja), prodajali knjigo
Krompir iz Šenčurja in keramiko Barbe Štembergar in Nika Zupana. Seveda smo tudi spražili okoli sto kilogramov ”šenčurskega tenstanega krompirja”. Vsi udeleženci našega izleta
in gostje pa so bili postreženi tudi z okisanim

krompirjem, h kateremu pa kot priloga seveda
pripada Arvajeva kranjska klobasa in rebrca.
Ponudili pa smo tudi Umnikov krompirjev
kruh. Za dobro voljo pa je na naši stojnici
skrbel harmonikar Stane iz Pirnič. Popoldne
smo se lahko sprehodili od stojnice do stojnice

in okušali različno pripravljen pražen krompir
z najrazličnejšimi dodatki in začimbami. Celo
kralja Matjaža, ki že leta in leta spi globoko
pod Peco, je omamni vonj praženega krompirja to soboto prebudil in ga je v Črnjansko dolino prišel pokusit. Franci Erzin

ELEKTROINSTALACIJE
Milje 44, 4212 VISOKO
tel.: 04 25 31 133, fax: 04 25 35 580
gsm: 041 644 192, e-pošta: info@vigred-elektro.si

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, fax: 04/279 10 30, www.sconto.si

Gradbena mehanizacija
Vilko Konc, s. p.
Visoko 5, 4212 Visoko
Telefon: (04) 253-10-54
GSM: 041 652-654
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Naši občani

Najprej klasika, sedaj duhovna glasba
Med številna kulturna društva in sekcije v občini sodi tudi Glasbena skupina Judita, sekcija Kulturnega
društva Utrip, ki jo sestavljajo sestre Kavčnik iz Šenčurja in njihovi prijatelji glasbeniki.
Sestre Pavlina (violončelo) in Martina (klavir) Kavčnik ter Judita (violina), poročena
Karba, so skupaj začele nastopati že v osnovni
šoli, prelomno pa je bilo leto 2003, ko so se
prijavile na festival ritmične duhovne glasbe
Ritem duha v Mariboru. Tam so zaigrale Juditino skladbo in zmagale; prejele so nagrado

občinstva in prvo nagrado strokovne žirije. ”To
nas je spodbudilo, da smo začele igrati mojo
glasbo,” se spominja danes 26-letna Judita. Od
tod tudi ime njihovi glasbeni skupini.
Danes ima glasbena skupina Judita osem članov; jedro sestavljajo sestre, njim pa se
odvisno od nastopov pridružijo še drugi člani,

Sestre Kavčnik so nazadnje v Šenčurju nastopile lani na prireditvi Družine se predstavijo.

njihovi prijatelji iz Ljubljane, ki so vsi glasbeno izobraženi, nekateri pa se z glasbo tudi profesionalno ukvarjajo. Glasbena skupina sodeluje na raznih kulturnih prireditvah v Šenčurju
in širše. V Šenčurju so na primer sestre Kavčnik in Karba nazadnje nastopile na prireditvi
Družine se predstavijo novembra lani, prav
tako lani pa je skupina Judita v Vogljah pripravila celovečerni koncert v akustični zasedbi.
Pripravljajo pa se že na vnovični nastop na festivalu Ritem duha v Mariboru 18. oktobra.
Juditina glasba (in besedila) je duhovna
glasba s pridihom etna in jazza. ”Taka glasba,
ki je duhovno usmerjena, mi daje smisel in čutim, da s tem, ko jo ustvarjam, tudi drugim nekaj dajem. Take glasbe v tem svetu primanjkuje, saj po odzivih publike opažam, da je potreba po njej velika, seveda pa je nekateri tudi ne
marajo,” razmišlja Judita, ki je sicer absolventka slikarstva na akademiji za likovno
umetnost. 24-letna Pavlina je absolventka fizioterapije, sestra dvojčica Martina pa študentka
muzikologije. Če so torej sestre Kavčnik v
mladih letih igrale predvsem klasično glasbo,
se v glasbeni skupini Judita posvečajo duhovni glasbi, pri igranju pa posegajo tudi po drugih inštrumentih. Leta 2004 so posneli zgoščenko Sonce ulice obarva, prijatelj Jernej
Kastelec, študent režije na AGRFT, pa je o
sestrah Kavčnik posnel tudi krajši film.
Simon Šubic

V enem dnevu napisal sto aforizmov
Jože Koželj iz Voklega je pred dnevi izdal knjigo aforizmov.
Jožeta Koželja iz Voklega domačini in prijatelji najbolj poznajo kot
ustvarjalca zanimivih lesenih izdelkov (pručk, miz, stolov ipd.) in
nekdanjega stavbnega kleparja, le redki pa vedo, da v sebi skriva prav
posebno žilico za pisanje aforizmov. No, skrivanja je konec, saj
je pred dnevi v samozaložbi izdal zbirko 333 aforizmov Piskarije, za
oblikovanje in ilustracije pa je poskrbela ženina sestra Anita Albreht.
”Knjiga je izšla v 400 izvodih in je še čisto sveža, tako da je niti še
nisem imel priložnosti javno predstaviti. A brez skrbi, vsaj v Voklem
jo bom zagotovo predstavil,” je razložil.
Že naslov pove, da je v knjigi objavljenih 333 aforizmov. ”Gre za
izbor aforizmov vseh sort, ne nujno, da ravno najboljših, saj nekaterih
preveč zoprnih, prehudih v knjigo nisem uvrstil,” nam je zaupal.
Morda pa bodo izločeni aforizmi objavljeni v naslednji knjigi.
”Prvi aforizem sem napisal za šalo, za stranko na moji stojnici. Ker
je bila z njim zadovoljna, sem pa poskusil s pisanjem. V enem dnevu
sem jih napisal okoli sto, tako so mi misli švigale, nato pa se je vendarle malo ustavilo, tako da sem jih nato pisal počasneje. Objavljeni
aforizmi so tako nastajali zadnja štiri leta,” razlaga Jože. ”Aforizmi se
mi utrnejo v različnih trenutkih in situacijah, pomembno je, da jih
takoj zapišem. Če ne gre drugače, ga pa shranim na mobilni telefon.”
Spremni besedi h knjigi sta napisala aforist Milan Fridauer Fredi in umetnostni zgodovinar in muzejski svetovalec dr. Damir
Globočnik. Fredi je med drugim zapisal, da so Jožetovi aforizmi
preprosti in ”surovi”, kakor les, preden ga začnemo obdelovati, spet
drugi izbrušeni. Simon Šubic
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Jože Koželj
Vsi smo se rodili pri koritu, eni so pa kar tam ostali.
Ko je zagledal delo, je padel v nezavest. Šele malica ga je spravila pokonci.
Če je ljubezen dolgo skrita, jo bodo nehali iskati.
Če hočeš dolgo srati, ga ne serji preveč.
Ni pomembno, da od dela živiš, lahko tudi od delavca.
Jože Koželj, Piskarije

Kultura

Skulpture iz drevesnega debla
V Muzeju občine Šenčur do 21. septembra poteka razstava Marijana Vodnika ”Govorica lesa”.
Upokojeni arhitekt Marijan Vodnik iz Domžal je na ogled postavil zanimive skulpture, ki
jih izklesa iz enega kosa lesa. ”Doslej nisem
podrl še nobenega drevesa z namenom, da bi
ga klesal. Nasprotno, ko so bila drevesa že podrta, sem en njihov del poskušal zadržati in les
znova oživiti. Tako iz 250 kilogramov težkega
drevesnega debla nastane skulptura, težka med
30 in 35 kilogrami,” je na zelo dobro obiskanem odprtju razstave (2. septembra) povedal
Vodnik.
Lesene skulpture je začel klesati že pred več
kot 50 leti, ko ga je z osnovnim znanjem obdelovanja lesa seznanil stric Maks Bergant, kamniški rezbar, kipar, pozlatar in restavrator. ”Ob
drevesih se vedno zavem pomena naših korenin, ki nam večkrat, vsaj v mladih letih, premalo pomenijo in jih po nepotrebnem izgubljamo. Zame je drevo in iz njega izvirajoč, vedno
živ les, ena največjih življenjskih energij,” je
avtor razstave zapisal v spremni besedi.
Simon Šubic

Marijan Vodnik ob skulpturi ”Priprošnjica”

Promocija Šenčurja
Slovenska pomlad v francoskem Melunu in 36. kolonija
umetniške keramike Resen v Makedoniji.
Od 29. marca do konca meseca maja so v francoskem mestu Melun
45 kilometrov jugovzhodno od Pariza potekali dogodki, posvečeni
predsedovanju Slovenije Evropski uniji. ”Slovenska pomlad” je nastala na pobudo Dominiqa Pilona, ki je navkljub težavam izvedel
odmevno razstavo slikarskih del svojega očeta Vena Pilona. Ob tej
razstavi je bilo precej spremnih dogodkov, med drugim tudi predstavitev idrijske čipke, vrhniških pirhov, panjskih končnic, keramike
in lončarstva, slovenske pesmi v izvedbi Moškega pevskega zbora
Srečko Kosovel iz Ajdovščine ter degustacije slovenskega medu,
potice in drugih dobrot ...
Z Nikom sva bila soudeležena na tedenski predstavitvi rokodelstva.
Poleg predstavitve naše kulturne dediščine in sodobne keramike sva
svojo prisotnost izkoristila še za promocijo Slovenije in naše lepe
občine Šenčur. Prijazni gostitelji, po rodu Slovenci, so za nas
udeležence poskrbeli za izredno prijetno bivanje in za oglede pariških
znamenitosti. Midva sva hvaležna družini Cvar, saj so naju sprejeli
kot svoje najbližje, izkazali vso srčnost in dobroto. Ljudje so se z
zanimanjem ustavljali ob najinem razstavnem prostoru v centru Meluna in spraševali o legi Šenčurja, zanimivostih, možnostih nastanitve, o
kulinariki ...
V mesecu avgustu pa sva bila udeležena na 36. Mednarodni koloniji
umetniške keramike v Resnu v Makedoniji. V družbi Jenifer Mendes,
Jane Olsen iz ZDA in Daniele Ilievske iz Makedonije sva skoraj tri
tedne oblikovala keramiko, spoznavala lepote in dobrote Makedonije.
Ljudje v Makedoniji zelo skromno živijo, vendar premorejo srčno dobroto in odprtost, ki presega slovensko gostoljubnost. Vsa nastala dela
bodo 27. septembra razstavljena v galeriji Saraj v Resnu, po razstavi
pa ostanejo v stalni zbirki, ki obsega več kot 800 eksponatov, ki so jih
ustvarili umetniki iz vseh celin. V Makedoniji sva pridobila dragoceno
znanje o delovanju kolonije (Resen Ceramic Colony je članica mednarodnega svetovnega združenja International Academiy of Ceramic,
v katero je poleg umetnikov in univerz vključeno tudi 10 umetniških
kolonij) in dobila povabilo za skupno razstavo kolonij iz Resna in
Šenčurja. Organizator, umetnostni zgodovinar Mite Nonevski je
poskrbel, da sva domov odnesla lepe spomine in nove prijateljske vezi.

Midva pa sva v Makedoniji pustila zbornik Šenčurja, knjižico Krompir
iz Šenčurja, Krompirjeve jedi in ostalo gradivo o našem malem mestu
Šenčurju ... V času bivanja naju je obiskala tudi Gordana, prodajalka
iz podjetja Vinojug iz Šenčurja, s svojo družino in tako s svojo
pozornostjo potrdila, da so Makedonci zelo prijazni ljudje. Zato bova
midva z velikim veseljem še povabila k sodelovanju umetnike iz
Makedonije in se zavzemala za skupno razstavo keramičnih del.
Barba Štembergar Zupan

Oktobra razstava umetniške keramike
V prvi polovici julija so v Lončarskem ateljeju Barbe in Nika Štembergar Zupan v Vogljah izpeljali 3. Mednarodno kolonijo umetniške
keramike V-oglje 2008. Kolonija postaja tradicionalni kulturni dogodek, ki vsako leto gosti umetnike iz več držav. Letos je bilo
udeleženih 11 umetnikov in ena gostja iz Srbije, Bolgarije, Avstrije,
Švice in Slovenije. Ustvarjali so v različnih tehnikah in uporabljali različne vrste glin in ustvarili veliko zanimivih del, ki bodo predstavljena
na razstavi v Muzeju občine Šenčur. Slovesno odprtje bo 7. oktobra ob
19. uri. Po eno delo vsakega umetnika bo po razstavi obogatilo stalno
zbirko umetniške keramike v zgornjem prostoru našega muzeja. Kolonijo in nastala dela je spremljala umetnostna zgodovinarka gospa Anamarija Stibil Šajn. Ob razstavi bodo izdali tudi katalog, ki bo predstavil
udeležene umetnike in njihova dela. Prepričani smo, da so se umetniki
v našem okolju dobro počutili. V času kolonije je Šenčur obiskalo
veliko ljubiteljev keramike iz različnih krajev Slovenije. B. Š. Z.
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Srečanje najstarejših

Upokojence presenetili z razstavo
Srečanje starejših od 77 let je bilo v Srednji vasi, kjer so udeležence presenetili z razstavo ročnih del.
Društvo upokojencev Šenčur je zadnjo soboto v
avgustu pripravilo tradicionalno srečanje starejših od 77 let. Letošnje srečanje so pripravili člani
iz Srednje vasi, udeležilo pa se ga je 220 od 285
članov, ki so starejši od 77 let. Najstarejša udeleženka je dopolnila že 94 let, sicer pa je naša najstarejša članica stara 99 let, je povedal predsednik društva Peter Sekne. Srečanje se je začelo z
mašo v cerkvi sv. Radegunde, nato pa se je nadaljevalo na zelenici pred serjanskima cerkvama. S
kratkim kulturnim programom so udeležence
razveselili otroci iz šenčurskega vrtca pod vodstvom Dragice Markun in cerkveni pevski zbor
iz Šenčurja. Pravo presenečenje pa so organizatorji srečanja pripravili v cerkvi sv. Katarine, kjer
so pripravili razstavo ročnih del ustvarjalcev iz
Srednje vasi. ”Ogledati si je bilo možno pletene
košare, kolarske izdelke, slike, pletenje in drugo,” je pojasnila tajnica društva Branka Kuhar.
”Letošnje srečanje je bilo zaradi te razstave nekaj
posebnega,” je organizatorje pohvalil predsednik
društva. V občini Šenčur je trenutno okoli 1.400
upokojencev, kar 1.100 pa je članov DU Šenčur.
Simon Šubic, foto: Franci Brezar

Zaradi razstave je bilo letošnje srečanje nekaj posebnega, pravijo v DU Šenčur.

V spomin

Štefanu Šavsu
V začetku junija, ko se je pomlad prevešala v poletje, nas je za vedno zapustil
Štefan Šavs. Rojen je bil pred 60 leti in
je živel v Srednji vasi. Bil je aktiven v
številnih društvih. Vse od ustanovitve
Turističnega društva Šenčur pred skoraj
35 leti je bil član upravnega odbora in
mnoga leta tudi član nadzornega odbora. Vmes je bil tudi član predsedstva
in eno leto predsednik Turističnega
društva Šenčur. Sodeloval je pri vseh
akcijah društva in nikoli mu ni bilo žal žrtvovati svojega prostega
časa za delo pri turističnem društvu. Dolga leta se je boril s hudo
boleznijo. Ohranili ga bomo v lepem in trajnem spominu!
Turistično društvo Šenčur
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O ajdi

Ajda cveti, ajda zori
Ko se v drugi polovici velikega srpana s kolesom vozim
po vaseh šenčurske občine, vidim, da ste kmetje
marsikatero njivo spet zasejali z ajdo. Kako lepo cveti.

Ajda na Bivskem polju

Pesem o ajdi

ko golob mi upira
v svet rdeče oči.

Kakor bela grud
gorka od krvi,
mlade radosti
v cvetju ajda diši.

Kadar klas šumi,
kmet počije se,
kadar ajda diši,
ji odkrije se!

Že vsa polna medu
zacvetela je,
pala k nogam ko v snu
ji čebela je!

Plača za ves trud
z medom kdo, s krvjo?
Ktera druga grud
nežna je tako?

Grud prostrana jo
napojila je,
z božjo pomočjo
vase skrila je.

Ah, že skoro bo prišla
mrzla in hladna na ves svet
legla je čarovnica.

Zdaj stoji, diši,
na daljave blešči,

Josip Murn

Na Slovenskem smo že od nekdaj pridelovali žito: pšenico, rž, ječmen,
oves, proso. Ajdo pa so k nam zanesli iz Srednje Azije proti koncu srednjega veka. Prvič je pri nas v dokumentih omenjena v gornjegrajskem urbarju iz leta 1426, leta 1458 tudi v velikem velesovskem urbarju. Tedaj so
bili naši predniki iz današnje občine Šenčur podložni velesovskemu samostanu, velesovskim nunam dominikankam. Podatki o žitnem pridelku iz
začetka 17. stol. kažejo, da so ponekod na Slovenskem v posameznih letih
pridelali ajde toliko kot vsega drugega žita skupaj. Setev ajde so začeli
opuščati po 1. svetovni vojni. Nekdaj in še v moji mladosti ste kmetje sejali slovensko ali tirolsko ajdo. Cvetje te ajde je bilo rdečkasto nadahnjeno in je dišalo kot med. Čebele so obletavale cvetje in brale medico in
cvetni prah.
Ko se danes vozim ob njivah, zasejanih z ajdo, ajda cveti, ajda zori, diši
pa ne. Menda, kmetje, danes sejete ”rusko ajdo”. Verjetno daje boljši pridelek kot slovenska, toda njeni cvetovi so svetlo sivkaste barve in ne dišijo.
Dragi, spoštovani kmetje, vsaj eden naj tudi danes zaseje vsaj eno njivico z domačo ajdo, z rdeče obarvanimi in po medu dišečimi cvetovi. Potem pa naj me, prosim, pokliče (moj naslov: Martin Kadivec, Britof 403,
4000 Kranj, telefon: 04/204 16 57), da se pridem še enkrat v življenju poklonit domači, po medu dišeči ajdi v svojem imenu in v imenu rajnega prijatelja Bogatovega Tineta iz Vogelj.
Martin Kadivec,
foto: Franci Erzin
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Šola

Končali smo z osemletko ...
Letos so na naši šoli samo devetošolci, saj nas je v juniju zapustila zadnja generacija, ki je še
obiskovala osemletni program.
Generacija, ki je leta 2003 vstopila v 1. razred devetletke, letos
obiskuje 6. razred na centralni
šoli. To je tudi najštevilnejša generacija na šoli in po dolgem času
imamo na predmetni stopnji spet
štiri oddelke.
Na začetku novega šolskega leta
so na šoli 703 učenci, vrtec pa obiskuje 267 otrok, v Šenčurju 226
(v prvem starostnem obdobju 56;
v drugem pa 170), na Visokem 20
in v Voklem 21. Žal nismo mogli
sprejeti vseh, ki potrebujejo varstvo, zato težko čakamo na prizidek k vrtcu. Z novim prizidkom
bomo razbremenili tudi šolske
prostore, saj zaradi velike prostorske stiske dve skupini vrtca gostimo v šoli.
Tako v šoli kot v vrtcu bomo letos veliko pozornost namenili razvijanju predbralnih in bralnih navad, s posebnim poudarkom na
tehnikah učenja. Zavedamo se pomena branja in potreb sodobne
družbe, ki vse bolj potrebuje funkcionalno pismene bralce. Več pozornosti bomo namenili celostnemu pouku branja na vseh ravneh.
V vrtcu s predbralnimi aktivnostmi
in spodbujanju interesa do branja,
v začetnih letih šolanja sistematičnemu učenju branja in v kasnejših

letih šolanja učenju s pomočjo branja. Pripravili bomo izobraževanja
za vzgojitelje, učitelje in starše, nekaj aktivnosti pa načrtujemo skupaj z Osnovno šolo Naklo.
Mednarodni projekt, na katerega
smo se prijavili, je bil potrjen in
tako bo naša šola koordinatorica
multilateralnega Comenius projekta EVROPEAN PATCHWORK
(dvoletni projekt), v katerem bodo
sodelovale še šole iz Nemčije, Romunije, Norveške, Turčije in Španije. Prvi sestanek bo potekal v
Šenčurju v novembru 2008, vodja
projekta je Vilma Nečimer.
Vse večjo skrb posvečamo tudi
ohranjanju okolja in ekologiji, na
šolski ravni bomo preko slikanja
panjskih končnic opozarjali na
skrb za čebele in naravo nasploh,
na državnem nivoju pa sodelujemo v mrežnem projektu ESS skladov, ki ga koordinira Biotehniški
center Naklo. Projekt je še v fazi
potrjevanja, sodelovalo pa bo 7
partnerjev.
Učenci, ki obiskujejo izbirni
predmet francoščina, so se vključili v projekt Francoščina v moji
šoli, vodja projekta je Katarina
Klajn. Projekt organizira SDUF
(Slovensko društvo učiteljev francoščine) in je promocija franco-

skega jezika in motivacija učencev za učenje francoščine.
V vrtcu bo letošnji projekt Podarim ti nasmeh in lepo besedo temeljil na komunikaciji in uporabi
jezika v vsakdanjem življenju. Sicer pa se bo v mesecu septembru

na šoli dogajalo marsikaj zanimivega. Pred nami so prvi športni
dnevi, ekskurzije, sodelovanje z
gasilci ob njihovi 110-letnici, zbirali bomo star papir, seveda se
bomo tudi pridno učili ...
Majda Vehovec, ravnateljica

Prvi šolski dan
Prvošolci so prvi šolski dan prejeli diplome, da so postali učenci OŠ Šenčur.
V mesecu juniju so bodoči prvošolci in njihovi starši prvič pokukali
v svoje razrede na centralni šoli v Šenčurju in na podružnicah v Voklem in na Olševku. Ta dan so spoznali učiteljice, ogledali so si šolske
prostore in na koncu skupaj s starši naredili izdelek. Polni novih vtisov
in pričakovanj so se poslovili za dva počitniška meseca.
Posebej slovesno so v ponedeljek, 1. septembra, spet zasedli učilnice
prvih razredov in prejeli diplome, da so postali učenci OŠ Šenčur.
Potem so jih s kratko igrico razveselile razredne lutke. Učiteljicam so
pogumno pripovedovali o utrinkih poletnih dni in kako so se pripravljali na ta poseben dan. Učiteljice smo staršem podale nekaj navodil za
naslednje šolske dni. Otrokom so se zaiskrile oči, ko so zvedeli, da jih
čaka sladko presenečenje v razredu in posebno presenečenje v Domu
krajanov v Šenčurju. Indijančki, sok in sproščen klepet so obrodili prijetne občutke otrok, staršev in učiteljic. Zadovoljni smo vsi skupaj odšli
na drugo presenečenje. V Domu krajanov nas je pričakala razigrana
Pika Nogavička. Najprej je na oder povabila ravnateljico Majdo Vehovec in župana Mira Kozelja. Oba sta nas prijazno pozdravila in nam
zaželela prijeten dan ter uspešno šolanje v naslednjih letih.
V tem šolskem letu se bodo prvošolci še večkrat srečali. Učiteljice ob
tednu otroka v oktobru, načrtujemo srečanje, kjer se bodo prijateljski
stiki še okrepili, kar nam pove že samo ime dejavnosti ”Mi se `mamo
radi”. Skupaj si bomo ogledali tudi gledališke in lutkovne predstave ter
12 - J U R I J

maja skupno raziskovali domačijo Smuk v Retnjah pri Tržiču. Prvošolci, ki v teh prvih septembrskih dneh spoznavajo delo in življenje v šoli,
so pravi zakladi svojih staršev in v veselje učiteljicam.
Učiteljice in vzgojiteljice prvih razredov

Pestro poletje

Poletne delavnice na Visokem
Za otroke z Visokega in iz Milj so letos prvič pripravili poletne ustvarjalne delavnice. Julija jim je nagajalo
slabo vreme, zato pa je bilo avgusta toliko lepše.
V športnem parku Rapa na Visokem so julija in avgusta potekale poletne ustvarjalne delavnice, ki se jih je med 14. in 18. julijem udeležilo 32 otrok z Visokega in iz Milj, starih od
štiri do dvanajst let, med 11. in 15. avgustom pa
je udeležba še bolj številna. ”Pozimi imamo
večkrat dveurne ustvarjalne delavnice v kulturnem domu na Visokem, tokrat pa smo jih prvič
pripravili tudi poleti. Obakrat so potekale od
ponedeljka do petka po dve uri vsako dopoldne, odziv otrok pa nas je zelo presenetil. Pričakovali smo jih pol manj,” je bila po koncu
delavnic zadovoljna vodja delavnic Staša Pavlič iz Kulturnega društva Valentin Kokalj Visoko. Pri delu z otroki so ji pomagali še animatorji Sašo Gašperlin, Marjeta Sajevic, Urša
Mertelj in Anja Vidmar, občina Šenčur pa je
primaknila nekaj denarja za vsakodnevne napitke, slane prigrizke in sladkarije.
Delavnice so nameravali v celoti izpeljati na
prostem, vendar jim je julija načrte prekrižalo
slabo vreme, zato so morali v petih dneh trikrat
poiskati zatočišče v prostorih Športnega društva Visoko. Otroci so sicer na poletnih delavnicah ustvarjali predvsem z naravnimi materiali, svoje izdelke so na koncu odnesli domov.
Na prostem so večkrat priredili družabne igre,

Otroci so ustvarjali predvsem z naravnimi materiali.
igrali so tudi nogomet, se sprehajali ob Kokri
idr.
”Najbolj mi je bilo všeč, ko smo risali z barvami na steklo,” je povedal šestletni Erin Novak. Osemletna Teja Rebernik je uživala med

izdelovanjem šatuljic za darila, dve leti mlajša
Ula Pavlič pa je že obljubila, da se bo delavnic
udeležila tudi naslednje leto. Enajstletni Anže
Sirc nam je zaupal, da je sicer rad ustvarjal, a
še raje je igral nogomet.
Simon Šubic
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Pestro poletje

Poleti se nismo dolgočasili
Poletje na športnem igrišču pred osnovno šolo v Trbojah in na prostoru za piknike v
Voklem je za otroke minilo hitro.
Trbojka Romana Jenkole je že tretje poletje zapored s finančno pomočjo Občine
Šenčur pripravila kup poletnih aktivnosti pod
imenom Poletje na igrišču, ki se jih je
udeležilo približno 25 otrok iz Trboj, Voklega, Vogelj, Prebačevega in Hotemaž, starih od
6 do 12 let. Tri dopoldneve na teden so se Romana in drugi animatorji trudili, da bi bile
počitnice za otroke čimbolj razgibane in zanimive. ”Pripravili smo vrsto aktivnosti, od
športnih in projektnih iger do naravoslovnih
in ustvarjalnih delavnic. Na žalost nam je
nekoliko ponagajalo vreme, zato smo si
morali nekajkrat zatočišče poiskati v kulturni
dvorani v Trbojah,” je pojasnila Romana.
Tako kot lani so poletje zaključili 29. avgusta
z izletom v Čateške Toplice.
Kako so se imeli, smo povprašali še mlade
udeležence Poletja na igrišču. ”Tukaj sem bil
drugo leto zapored in mi je bilo zelo všeč.
Najraje sem se igral med dvema ognjema,”
nam je zaupal sedemletni Miha Morel iz
Voklega. Osemletni Timon Novak iz
Hotemaž je dejal: ”Najraje sem ustvarjal,
risal. Med drugim sem narisal sončni zahod.”
Dvanajstletna Neža Flac iz Vogelj se je prav
tako dobro počutila na Poletju na igrišču:
”Poletnih aktivnosti sem se udeležila še vsako
leto. Fino je, ker se igramo različne igre, rišemo, barvamo, včasih tudi plešemo. Če ne bi
hodila sem, bi verjetno doma gledala televizijo in se igrala na računalniku.” Podobno je
povedala tudi njena sovrstnica Teja Vehovec
iz Voklega: ”Že tretjič sem tukaj, najbolj pa
uživam, kadar ustvarjamo ali igramo med dvema ognjema. Tukaj se tudi kaj novega naučim,
kot na primer, kako izdelati barometer.” Prav
tako dvanajstletni Lei Morel iz Voklega pa je
najbolj všeč, ker so ves čas v naravi: ”Še posebej zanimivo je bilo, ko smo si iz koruznih lis-

V Trbojah in v Voklem je že tretje leto zapored potekalo Poletje na igrišču.
tov izdelali obleke.” Enajstletna Manja Rogelj
iz Voklega pa nam je zaupala: ”Prijateljice so
mi povedale, da je tukaj fino, pa sem še sama

prišla, ko smo se vrnili z morja. Uživala sem
predvsem v športnih igrah.”
Simon Šubic,
foto: Gorazd Kavčič

Na oratoriju so odpirali oči
Letošnji oratorij v Šenčurju, ki je bil v začetku julija, je potekal po načrtih, nam je
sporočil vodja oratorija Franci Brezar. Naslov
letošnjega, 12. oratorija v Šenčurju, je bil
Odpri oči, njegova tema pa življenje sv. Pavla,
od časov, ko je bil proti kristjanom, do obdobja, ko je postal verujoč in oznanjal Jezusa Kristusa. Na oratoriju je sodelovalo 175 otrok, zanje pa je skrbelo 42 animatorjev. Potekal je večinoma v župnišču, so se pa otroci odpravili tudi
na več izletov - na tržiški bazen, pa v živalski
vrt in na Rožnik. Zaključek oratorija z mašo so
pripravili na Olševku. Organizacijo vsakoletne
poletne prireditve za otroke finančno pokrijejo
s pomočjo sponzorjev in prispevkov sodelujočih otrok.
S. Š.,
foto: Franci Brezar
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Šport

Ustanovili
nov nogometni klub
Na območju občine Šenčur se je poleti rodilo novo športno
društvo - Društvo ljubiteljev nogometa s sedežem v Srednji vasi,
njen predsednik pa je Branko Jurca.

Nogometaši DLN so prvi dve tekmi v 2. gorenjski ligi izgubili, a obljubljajo, da bodo z vse boljšo uigranostjo
začeli tudi zmagovati.
”V društvu so se zbrali nogometaši, ki iz različnih razlogov v zadnjem času nikjer niso
igrali nogometa, še vedno pa ga željo igrati še
naprej, vendar predvsem nogomet kot druženje
in medsebojno spoštovanje. Na ta način smo
registrirali kar 37 igralcev, kar pomeni, da
imamo široko bazo, ki pa jo tudi potrebujemo
za nemoteno nastopanje v 2. gorenjski ligi,” je
pojasnil predsednik Društva ljubiteljev nogometa (DLN) Božidar Jurca.
V DLN pravijo, da v prvem letu rezultat ni na
prvem mestu, saj bi radi najprej poskrbeli za
nemoteno delovanje kluba, v prihodnjih letih,
če bodo imeli voljo in željo, pa bodo ambicije
zagotovo dvignili. ”Nekaj težav smo imeli z
iskanjem igrišča, na katerem bomo igrali domače tekme, saj svojega nimamo. Pogovarjali
smo se z več okoliškimi klubi, na koncu pa
smo se dogovorili z Nogometnim klubom Trboje, ki ima ustrezno infrastrukturo, pokazali
pa so tudi precej razumevanja za naše težave.
Dogovorili smo se, da bomo s skupnimi močmi in delitvijo stroškov lažje vzdrževali
tamkajšnjo infrastrukturo. Člani DLN bomo

mali oglasi

tako pomagali urediti igrišče v Trbojah, njegovo okolico in klubsko hišico, morda bi tam
postavili še nadstrešek, da bi se lahko
nemoteno družili, saj želimo klub graditi predvsem na prijateljskih odnosih,” razlaga Jurca.
V klubu igra tudi nekaj igralcev, ki so se že
preizkusili tudi v 1. in 2. slovenski ligi. ”So
sicer nekoliko starejši igralci, a imajo zato veliko motivacije dokazati, da še niso dejali zadnje besede. Kot zanimivost naj povem, da
imamo v svojih vrstah edinega temnopoltega
vratarja na Gorenjskem - Kamerunca Joshuo,
ki sliši na ime Joža in že sedem let živi v Kranju,” dodaja Jurca. Kot pravi, v materialnem
smislu niso zelo zahtevni, tudi še niso iskali
sponzorjev, saj želijo najprej nekaj narediti,
kar bodo lahko pokazali potencialnim podpornikom. Se pa bodo kaj kmalu obrnili na
šenčurske podjetnike in obrtnike, da podprejo
njihov projekt. ”Zelo veseli bi bili tudi generalnega sponzorja, po katerem bi klub lahko
nosil ime,” še pravi predsednik novoustanovljenega kluba.
Simon Šubic, foto: Tina Dokl

04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si

Roman Horvat
odslej za Šenčur
Šenčurskim košarkarjem bo v
letošnji 1.B ligi pomagal tudi
Roman Horvat. Za začetek derbi
s Parklji z Bežigrada.
Ta teden članska ekipa Košarkarskega
kluba Šenčur začenja s pripravami na novo
sezono, v kateri bodo prvič doslej nastopali v 1.B ligi, s treningi pa začenjajo tudi
druge selekcije. Ob tem vodstvo kluba še
vedno vabi otroke, ki jih zanima igra z
žogo med dvema obročema, da se jim pridružijo (informacije Marko Roner, tel. št.
040/718 349).
”V prvo člansko ekipo smo letos pripeljali dva mlajša organizatorja, na katera dolgoročno računamo. Veseli nas, ker smo
pridobili tudi legendo slovenske košarke
Romana Horvata, s katerim smo se dogovorili za igranje v članski ekipi, z njim pa
želimo preko košarkarske šole še izboljšati
delo z mladimi košarkarji,” je pojasnil
predsednik kluba Aleš Puhar.
Šenčurski košarkarji bodo že septembra
igrali v slovenskem pokalu, prva tekma v
1.B ligi pa bo 4. oktobra v šenčurski dvorani. Obeta se pravi derbi s favoritom lige
Parklji Bežigrad. Druga članska ekipa tudi
letos nastopa v 3. ligi. ”Vse ljubitelje košarke vabimo, da si ogledajo čimveč tekem
naših članskih in drugih ekip. Prav tako
bomo veseli vsake pomoči sponzorjev pri
razvoju šenčurske košarke,” je še dejal
Puhar.
Simon Šubic

Na Miljah mednarodni
četveroboj
Balinarski klub Milje je v avgustu organiziral četveroboj ekip Slovenije, Bosne in
Hercegovine ter Srbije I in Srbije II. Slovenci (igrali so Gregor Moličnik, Dejan
Tonejc, Erik Petrič, Aleš Borčnik, Anže
Petrič in Tadej Premru) so bili najuspešnejši in so trikrat zmagali, reprezentanca BiH
je z zmagama nad srbskima ekipama osvojila drugo mesto, Srbija I je bila tretja z eno
zmago, druga srbska ekipa pa je brez osvojene točke pristala na četrtem mestu. Miljani so letos organizirali tudi 5. Andrejev
memorial z mednarodno udeležbo. Med 28
nastopajočimi ekipami je bila najboljša
trojka Slovenija I, ki je v finalu premagala
Slovenijo mlade, tretje je bilo Primskovo in
četrta Planina Petrič
Tradicionalni, 13. Vodnikov memorial so
avgusta organizirali tudi člani balinarskega
kluba Rogovile TELE-TV s Prebačevega.
Med šestnajstimi ekipami so zmagale
Huje, ki so v finalu premagale Rogovilo I,
druga domača ekipa pa je v malem finalu
premagala Zarico.
S. Š.
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Šport

Iz alpskega v telemark smučanje
Šenčurjan Luka Pintar je v lanski sezoni, njegovi prvi v smučanju v slogu telemark, postal dvakratni državni
mladinski prvak, odlično pa se je odrezal tudi na finalu svetovnega pokala. Visoke cilje ima tudi v novi sezoni.

Luka Pintar
tavnih telemark smučarjev v Sloveniji, ki si je za naslednjo sezono zadal
še en ambiciozen cilj: do konca sezone se čimbolj približati rezultatom
Davida Primoža. ”Čas bi že bil, da ga premaga tudi kdo od slovenskih
telemarkerjev, saj je že predolgo nepremagljiv.”
Luko tudi veseli, ker so njegovi prijatelji osnovali fan klub in napovedujejo, da ga bodo v tej sezoni spodbujali na tekmah v Avstriji in
Sloveniji. Slovenska tekma za svetovni pokal bo 16. januarja, prizorišče
pa bo Kobla ali Kranjska Gora.
Simon Šubic

www.gorenjskiglas.si

Do začetka nove sezone v smučanju v slogu telemark je sicer še nekaj
časa, saj bo prva tekma svetovnega pokala na sporedu šele 13. decembra
(v Franciji), a 21-letni Šenčurjan Luka Pintar se nanjo že zavzeto
pripravlja. ”V novi sezoni se želim uvrščati med najboljših petnajst na
tekmah svetovnega pokala, morda mi na prvih tekmah to še ne bo uspelo, v drugem delu sezone pa že. Največji cilj je biti med najboljšimi petnajstimi na svetovnem prvenstvu, ki bo v Kreitschbergu v Avstriji,” je optimističen.
Luka je lani po štirinajstih letih v alpskem smučanju prestopil v telemark smučanje in takoj posegel po dveh naslovih mladinskega državnega
prvaka. Ta uspeh mu je za nameček omogočil nastop na finalu svetovnega pokala v Lincoln Peaku v ZDA, kjer je z dobrim smučanjem presenetil
ne samo vodstvo reprezentance, ampak tudi sebe. Kot pravi, se je po koncu sezone 2006/07 znašel na razpotju, saj je izgubil motivacijo za nadaljevanje kariere. ”Na pobudo direktorja reprezentanc v smučanju v slogu
telemark Urbana Simčiča sem se zato pridružil telemarkerjem, kar za
‘alpince’ ni običajno, saj nekoliko zviška gledajo na smučanje v slogu
telemark. Tudi sam sem ga imel za šport polovičarjev, a sem kmalu ugotovil, da nimam prav. Telemark smučanje se namreč vse bolj razvija, zanj
pa moraš biti fizično še bolj pripravljen kot za alpsko smučanje,” je razložil.
Že v prvi sezoni v smučanju v slogu telemark je Šenčurjan nastopil na
dveh tekmah svetovnega pokala, ko pa je na Kobli postal državni mladinski prvak v veleslalomu in kombinaciji, si je prismučal še stalno mesto v
državni reprezentanci in udeležbo na finalu svetovnega pokala v ZDA, ki
jo je odlično izkoristil - z 20. in 24. mestom. ”Ti uspehi mi dajejo veliko
motivacije za prihodnjo sezono. Ob tej priložnosti bi se zahvalil predvsem
direktorju reprezentance Urbanu Simčiču in nekdanjemu svetovnemu
prvaku v telemarku Davidu Primožiču, ki sta mi zelo pomagala v krstni
sezoni. Veliko zaslug za dosežene rezultate pa ima tudi moj
osebni sponzor Thorex Investment iz Šenčurja,” dodaja eden najbolj obe-

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

Jelena Justin

Pozdravljene gore
16 - J U R I J

Cena 20 evrov,

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

Rekreacija

Limonce so pogosto na kolesu
Gasilska druščina s Prebačevega, poimenovana Limonce, je začela rekreativno kolesariti.
Skupina članic in članov Prostovoljnega gasilskega društva Prebačevo-Hrastje se je lani
odločila, da bodo kolesarili. Lani so se tako
opremili, pri čemer jim je pomagal tudi Sašo
Zalokar s Kokrice pri Kranju, ki izdeluje športna oblačila in je vedno želel imeti svojo rekre-

ativno kolesarsko ekipo. In jo je dobil, so rekli
na Prebačevem, se poimenovali Limonce in začeli kolesariti. In odprli še svojo spletno stran.
”Najprej smo kolesarili po okolici Kranja, ko
pa smo si nabrali dovolj kondicije, smo zunaj
konkurence nastopili na etapi Rekreature od Po-

Na 140 kilometrov dolgi kolesarski turi od Prebačevega do Vinice

Tudi učenje
je lahko prijetno
Priročnik za samostojno učenje
Knjiga stane:

10,43€

za naročnike Gorenjskega glasa 20% popusta.

stojne do Dolenjskih Toplic, dolgi 108 kilometrov. Uspešno smo jo prestali in potem se je
zgodba samo še nadaljevala,” je pojasnila limonca Majda Pipan s Prebačevega. Lani so
nato kolesarili še po Krasu, letos pa so z rekreativnim kolesarjenjem nadaljevali. Udeležili so
se Krakarjevega memoriala na Jezersko, nato so
prekolesarili stokilometrsko pot od Senožeč do
Novigrada, kjer so obiskali prijatelja, zaradi
enakega vzroka pa so s kolesi premagali tudi
140-kilometrsko razdaljo od Prebačevega do Vinice. Udeležili so se tudi letošnjega kolesarjenja
po občini Šenčur, sedaj pa se pripravljajo na
vnovično kolesarjenje po Krasu, ki bo oktobra.
”Na vsaki dolgi turi nas spremlja ekipa v
kombiju. Držimo se načela, da bomo le skupaj
dosegli cilj, zato se ves čas med seboj spodbujamo in med potjo počakamo vsakega, ki mu
moči začno pešati. Doslej ni še nihče predčasno stopil s kolesa,” je Majdo dopolnil mož
Marko. Limonce so sicer povsem neformalna
skupina, večina od 18 članov pa je gasilk.
Glavni namen njihovega kolesarjenja je druženje, sta razložila zagovornika. Radi gredo tudi
v hribe, vsaj enkrat na leto gredo peš na Brezje, pri pohodniških projektih pa se jim radi pridružijo tudi drugi prebačevski gasilci.
Simon Šubic

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO
Poslovna cona A 55, 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:
naročanje na telefon: 04 201 42 41,
e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si

TRIMO TREBNJE, BRAMAC, TONDACH, SALONIT,
RAVNE STREHE - SARNAFIL, TEGOLA, OKNA
VELUX, DECRA, GERARD

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE
BALKONE IN OKNA 2008
Gorenjska turistična zveza tudi letos vabi k sodelovanju vse gojitelje,
pridelovalce in ljubitelje gorenjskih nageljnov v projektu
VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE BALKONE IN OKNA v letu 2008.

Gorenjska turistična zveza Kranj
Komisija za ocenjevanje krajev
Koroška c. 27, 4000 Kranj, telefon: 04/20-10-500
E-naslov: gtz@siol.net, www.gorenjska.si

Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, nam pošljite na naslov:
Gorenjska turistična zveza, Koroška c. 27, 4000 Kranj
fotografijo cvetočih nageljnov.
Priporočljivo je, da nam pošljete sliko tudi na elektronsko pošto.
Fotografiji priložite vaš naslov in telefonsko številko.
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 12. decembra 2008.
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Volitve

Volitve v državni zbor
Na letošnjih državnozborskih volitvah, ki bodo 21. septembra, bodo volivci na Gorenjskem izbirali med
šestnajstimi strankami in listami oziroma 154 kandidati.
Kandidati v 6. volilnem okraju po izžrebanem vrstnem redu so:
1. Franc Čebulj (SLS - Slovenska ljudska stranka in SMS - Stranka
mladih Slovenije), roj. 21. 8. 1952, Adergas, Adergas 27, trgovski tehnik, župan občine Cerklje
2. Darko Jenko (Zelena koalicija: Zelena stranka in Zeleni progres),
roj. 2. 12. 1953, Domžale, Študljanska cesta 33A, pravnik, pravna služba
3. mag. Branko Grims (Slovenska demokratska stranka - SDS), roj.
26. 8. 1962, Kranj, Cesta Staneta Žagarja 39, mag. politologije, univ.
dipl. inženir geologije, poslanec državnega zbora
4. Margareta Benčič (DeSUS - Demokratična stranka upokojencev),
roj. 17. 2. 1945, Visoko, Visoko 118D, magistra znanosti, tajnik šole
5. Branko Terglav (Slovenska nacionalna stranka - SNS), roj. 2. 4.
1955, Kropa, Kropa 27A, pravnik, podjetnik
6. Sašo Lap (KDS - Krščansko demokratska stranka), roj. 4. 10.
1953, Spodnje Duplje, Spodnje Duplje 1D, univerzitetni diplomirani
organizator, sekretar
7. Simon Vižin (LPR - Lista za pravičnost in razvoj), roj. 26. 1. 1962,
Kranj, Stražiška ulica 24, elektrotehnik, direktor družinskega podjetja
8. Domen Zupan (Zeleni Slovenije), roj. 28. 3. 1973, Naklo, Cvetlična
ulica 6, elektrotehnik, informacijska varnost v JV Evropi

9. Vlasta Sagadin (N.Si Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka), roj. 7. 8. 1957, Kranj, Župančičeva ulica 39, predmetni učitelj, predmetna učiteljica
10. Branko Praprotnik (Naprej Slovenija - NPS), roj. 21. 9. 1962, Tržič, Deteljica 2, oblikovalec plovil, finišer zračnih plovil
11. Ivan Grginič (SD Socialni demokrati), roj. 08. 2. 1954, Preddvor,
Belska cesta 59, dipl. ekonomist, direktor
12. mag. Alenka Bratušek (ZARES - Nova politika), roj. 31. 3. 1970,
Kranj, Prisojna ulica 1, magistra znanosti, generalna direktorica Direktorata za proračun na Ministrstvu za finance RS
13. Vida Knific (LIPA), roj. 1. 12. 1955, Kranj, Gosposvetska ulica 17,
univ. dipl. organizatorka dela, brezposelna
14. Dušan Vučko (LDS Liberalna demokracija Slovenije), roj. 22. 11.
1964, Bohinjska Bistrica, Jelovška cesta 34A, univ. dipl. pravnik, sekretar poslanske skupine v državnem zboru
15. Ažbe Slapar (SSN Stranka slovenskega naroda), roj. 2. 10. 1979,
Trboje, Trboje 81, mojster kovinarske tehnologije, podjetnik
16. Tatjana Krašovec (Lista za čisto pitno vodo), roj. 28. 1. 1956,
Ljubljana, Tomažičeva ulica 86, aranžerska tehnica, aranžerka - dekoraterka

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 29, LJUBLJANA

Slovenska pamet in
gorenjska trma zmagovita
kombinacija!

Dušan Vučko

Izberi LDS.
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Obkroži št.
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Križanka

IVAN GRGINIČ,
kandidat za poslanca
v državnem zboru št. 11
GSM: 040/467 896
E-pošta: ivan.grginic@gmail.com

Nagrade:
1. nagrada anorak
2. nagrada majica
3. nagrada vzglavnik
Rešitve križanke (nagradno geslo) pošljite na dopisnicah do srede, 24. septembra 2008, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj ali pa jih oddajte v naši malooglasni službi. Izžrebance bomo
objavili v Gorenjskem glasu 26. septembra.

Ivan
Grginič

SOCIALNI DEMOKRATI, Levstikova 15, Ljubljana

11
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Izdali razglednice
s spomenikom krompirju
Turistično društvo Šenčur je v začetku septembra izdalo serijo novih razglednic, med njimi tudi
s kipom Marije Terezije.
Po odkritju spomenika krompirju, na katerem je upodobljena cesarica
Marija Terezija, so se kmalu pojavila razmišljanja, zakaj ne bi spomenika
ovekovečili tudi na razglednicah. Turistično društvo je idejo sprejelo in v
začetku septembra je luč sveta zagledala nova serija razglednic z devetimi
različnimi motivi iz Šenčurja, med njimi tudi s kipom Marije Terezije.
”Nove razglednice smo natisnili v 3.500 izvodih, izdajo je financiralo
turistično društvo, fotografije je naredil naš član Franci Erzin, natisnila
pa jih je tiskarna Adoz,” je razložila Marinka Mohar, predsednica Turističnega društva Šenčur. Turistično društvo je sicer prvo razglednico

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bo javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta od 13. oktobra
do 12. novembra 2008. Javno naznanilo bo
objavljeno v Gorenjskem glasu in na spletnih straneh občine Šenčur.
Občina Šenčur

041/644 423

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

www.parketarstvo-pavlic.com

* svetovanje
* meritve vlažnosti estrihov
* unikatno polaganje
* bordure, modeli
* rotacijsko brušenje
IZBOR PARKETOV
* lamelni parketi
* klasični parketi
* panel parketi
* laserske bordure
* gotovi deščični parketi

SE PRIPOROČAMO! Imamo svoj razstavni prostor.

Šenčurja izdalo leta 1975, pred osmimi leti pa so natisnili nove z različnimi motivi Šenčurja, Srednje vasi in Voklega. ”Teh razglednic imamo
še sedaj okoli tri tisoč. V dobi mobilnikov oziroma SMS-ov in elektronske pošte so namreč razglednice izgubile na pomenu, tako da jih zelo
malo še prodamo. Večino jih tako kot reklamni material razdelimo na
različnih prireditvah, na katerih sodeluje naše društvo, nekaj jih je tudi
na občini, kupiti pa jo je sicer možno na pošti v Šenčurju, na sedežu turističnega društva in v okrepčevalnici Alo-Alo,” je še pojasnila Moharjeva. Simon Šubic

SLIKOPLESKARSTVO
JURIJ GORJUP s.p.
IN IZDELAVA DEMIT FASAD
Milje 15a, 4212 Visoko, tel., fax: 04/253-12-98,
GSM: 041/770-847, e-mail: slikopleskarstvo.gorjup@siol.net

www.gorenjskiglas.si

