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JURIJ JE PRILOGA ČASOPISA 

JU RIJ (ISSN 1408-1350) je pri lo ga Go renj ske ga gla-
sa za ob či no Šen čur. Pri lo go priprav lja Go renj ski 
glas, od go vor na ured ni ca Ma ri a Volč jak, ured nica 
pri lo ge Danica Zavrl Žlebir, fo to gra fi ja Go renj ski 
glas. Oglas no tr že nje Janez Čimžar, 041/704-857. 
Oblikovanje: Matjaž Švab. Pri pra va za tisk Go renj-
ski glas, d. o. o., tisk: Nonparel, d. o. o.. Ju ri, šte-
vil ka 2, je pri lo ga 54. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, 
7. julia 2017, do bi o pa jo vsa go spo dinj stva v ob-
čini Šen čur brez plač no. Naklada: 3000 izvodov.  
Občina Šenčur, Kranjska c. 11, Šenčur. 
Na naslovnici: Prireditev v čast Mariji Tereziji 
Foto: Tina Dokl

Naslednja številka občinskega glasila Juri 
bo izšla spet v petek, 6. oktobra. Rok za od-
dajo prispevkov je 27. september, obseg pa 
največ 2500 znakov s presledki. Prispevke 
pošiljajte na naslov obcina@sencur.si.

IZ VSEBINE

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na obisku pri županu Cirilu Kozjeku so se 
pred kratkim mudili vodilni člani organiza-
cie UG Don iz Priedorja v Bosni in Herce-
govini. Kot predstavniki občine Priedor so 
se odzvali povabilu ŠD BAM.Bi, s katerim 
so v lanskem letu vzpostavili kolesarski 
dogodek Kilometri priateljstva iz Trboj do 
Priedorja in na legendarno Kozaro. Obisk 
je bil namenjen poglobitvi sodelovanja in 
začetku aktivnosti na različnih področjih 
gospodarstva, športa in kulture. Letošnje 
kolesarjenje napovedujejo med 28. in 30. 
juliem, obljubo, da bo del poti prekolesa-
ril, pa je dal tudi župan Kozjek. 

Obisk iz Prijedora

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Že tretja generacija devetošolcev Osnov-
ne šole Šenčur, ki so vsa leta šolanje 
zaključevali z odliko, je prejela tudi žu-
panove petice. Na sprejemu pri županu 
občine Šenčur Cirilu Kozjeku je bilo le-
tos 19 učenk in učencev iz treh oddel-
kov devetih razredov šenčurske šole. Za 
odličnost so prejeli knjige Slovenija in 
njene pokrajine, zraven pa še plakete v 
obliki petic. Odličnjakov, ki so se spreje-
ma udeležili v družbi ravnateljice Majde 
Vehovec, je letos nekaj manj kot v prete-
klih letih, a je bila tudi generacija manj 
številna. Sta pa med odličnimi tudi dva 
učenca, ki sta vseh devet let dobivala 
same petice, in dva, ki sta samo enkrat 
prejela štirici. Poleg tega je generacija, 

ki letos zapušča šolo, tudi zelo ustvar-
jalna, je povedala ravnateljica. Uspešna 
je na številnih področjih, veliko je sode-
lovala v pripravah prireditev. Župan jim 
je čestital ob uspehu in jim enako zaže-
lel tudi v nadaljevanju šolanja in v po-
klicni prihodnosti, povabil jih je tudi, da 
v prihodnje sodelujejo v domačem kraju 
in prispevajo k njegovemu razvoju.
Letošnji prejemniki priznanj za odlič-
nost in županovih petk so: Hana Kralj, 
Karin Primožič, Mark Žnidar, Nikita 
Žun (vsi 9. a), Ema Balkovec, Tara Gan-
tar, Klara Grilc, Blaž Jamšek, Anže Jarc, 
Manca Mohar, Neli Mrkun, Matic Po-
dobnik, Manca Vidmar (vsi 9. b), Manca 
Gostan Zevnik, Jernej Klenovšek, Žan 
Krajnik, Tanja Kuhar, Leja Meglič in 
Ana Remic (vsi 9. c).

Petice jim je podelil tudi župan

Odlični skupaj z županom Cirilom Kozjekom pri spomeniku Mariji Tereziji / Foto: Tina Dokl
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Zadnja neurja so povzročila poplave v 
Mačkovem naselju, kjer ste lani gradili 
ločeni sistem fekalne in meteorne ka-
nalizacije in so vam stanovalci očitali, 
da je nestrokovno narejeno. Kako boste 
odpravili nevarnost poplavljanja?
"Kot prvo moram ugotoviti, da ne gre 
za nestrokovnost. Projektant je upo-
števal vse predpise, teren je pregledala 
geomehaničarka, izveden je bil nalivni 
preizkus, izvedba del je bila strokovno 
pregledana. Pred kratkim pa je nena-
dno obilno neurje v Mačkovem naselju 
povzročilo, da je meteorna kanalizacija 
poplavila del ceste v naselju. Zahvalju-
joč ločenima kanaloma je cesto zalila 
zgolj voda, ne pa tudi fekalije, čemur 
smo bili večkrat priča v preteklosti. Do 
razlitja je prišlo, ker je meteorna kana-
lizacija povsem napolnila ponikovalni-
co, voda se je nabrala v ceveh in prišlo 
je do izliva v vzhodnem delu Mačkovega 
naselja. Ob nenadni veliki količini dež-
ja tako ponikovalnica ni mogla sprejeti 
vse vode. Ob tem moram povedati, da 
ko berem poročila centra za obveščanje 
o izrednih dogodkih, vidim, da so bile 
neprijetnosti drugje še večje. Na izredne 
dogodke pač ne moremo vplivati, lahko 
pomagamo negativne zadeve čim bolj 
zmanjšati. Ko gledate poročila in vidite, 
da se ljudje vozijo s čolni, ogrožena so 
življenja, moramo kljub neprijetnostim 
ugotoviti, da pri nas le ni tako slabo. In 
kot sem rekel, delujemo preventivno. 

Zato smo sedaj sprejeli odločitev, da 
naredimo dodatno ponikovalnico, tako 
da bomo uredili tri nove ponikovalnice: 
dve za Sajovčevo naselje, ki sta bili tako 
ali tako načrtovani, in eno dodatno za 
vodo iz Mačkovega naselja. Naj povem, 
da noben stanovanjski objekt ni bil 
poplavljen, voda je bila samo na cesti. 
Prebivalci imajo tudi vreče s peskom, 
da lahko zavarujejo svoje prostore tam, 
kjer je mogoč izliv. Prišli pa so gasilci in 
izčrpali vodo iz jaškov."
• Z gradnjo ločenega sistema kanali-
zacije sedaj nadaljujete v Sajovčevem 
naselju. Kako poteka?
"Prva faza gradnje ločene kanalizacije 
poteka po načrtih. Glavni vod je že ob-
novljen, prva faza poteka po termin-
skem planu. Takoj tudi priklapljamo 
uporabnike, kar poteka brez večjih za-
pletov. Naslednje leto sledi druga, za-
dnja faza gradnje v tem naselju, s čimer 
bo Šenčur popolnoma pokrit s kanali-
zacijo. Sočasno s tem obnavljamo jav-
no razsvetljavo in cestišča ter dograju-
jemo meteorno kanalizacijo. Glede na 
meritve bo treba odstraniti nekatere 
žive meje, ki segajo na javna zemljišča. 
Domplan, kot koncesionar, gradi plino-
vodno omrežje."
• Občina pa bo s kanalizacijami po-
polnoma pokrita po tem, ko bo zgraje-
no tudi omrežje na južnem delu obči-
ne, kjer bo tudi čistilna naprava. Kako 
se udejanjajo ti načrti? 
"Glavni del občinskega proračuna je le-
tos namenjen gradnji čistilne naprave v 
Trbojah in kanalizaciji na južnem delu 
občine. Smo tik pred podpisom pogodbe. 

Na razpis je prispelo pet ponudb, izva-
jalca smo izbrali in sedaj čakamo še iz-
tek pritožbenega roka. Takoj nato bomo 
začeli z gradnjo prve faze, nadaljevanje 
predvidevamo v letu 2018, poskusno 
obratovanje in predajo v uporabo pa v 
letu 2019, v letu 2020 pa dokončno iz-
gradnjo tega sistema. Objavljen je tudi 
razpis za gradnjo kanalizacije Trboje–
Žerjavka in ostale infrastrukture. Če 
bo postopek izbire nemoteno potekal, 
bomo nemudoma začeli z deli. Ker so 
ceste in ostalo na tem delu občine v sla-
bem stanju, bi želeli čim prej začeti z 
investicijo. Projektantska vrednost na-
ložbe je ocenjena na dobrih 5 milijonov 
evrov, vključno s povezovalnim kana-
lom Trboje–Voglje, kamor bo priključe-
no naselje Voglje, kjer je kanalizacija že 
zgrajena. Glede na veliko vrednost, ki je 
za občino velik zalogaj, saj lahko letno 
nameni iz proračuna za investicije oko-
li 3 milijone evrov, se lahko zgodi, da 
se bo občina za to investicijo zadolžila. 
Odločitev o tem bo sprejeta prihodnje 
leto. Evropska sredstva niso predvide-
na, tako občina ne more kandidirati na 
noben razpis, zato je treba razmišljati o 
drugih virih. Država pa lahko spremeni 
operativni načrt in če bomo kje vide-
li možnost za sofinanciranje, se bomo 
vsekakor prijavili."
• Hkrati s to investicijo pa želite zgra-
diti tudi namakalni sistem. Kako bi to 
potekalo?
"Prejšnji teden smo skupaj s kmeti, ki 
so izrazili interes po namakanju, in 
strokovnima sodelavcema kmetijske 
svetovalne službe iz Kranja obiskali 

Čez poletje  
veliko  
gradbenih del
V občini Šenčur ta čas 
izvajajo več naložb in so 
tik pred začetkom največje, 
gradnje čistilne naprave 
v Trbojah in kanalizacije 
na jugu, vključili bi radi 
tudi namakalni sistem 
za tamkajšnja kmetijska 
zemljišča. O podrobnostih 
z županom Cirilom 
Kozjekom.

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl
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Ormož in si ogledali tamkajšnji nama-
kalni sistem, ki namaka okoli 700 ha. 
Naj povem, da je interes med kmeti ve-
lik. Sočasno z gradnjo kanalizacije na 
južnem delu občine bi tak sistem radi 
zgradili v Trbojah in Prebačevem. Tu 
država stoodstotno namenja sredstva 
(do 7500 evrov na hektar), mi bi na tem 
območju naredili dva ločena sistema 
po sedemdeset hektarjev, sistem pa bi 
imel tudi možnost širitve. Občina bo vo-
dila ta projekt, pozneje se bo to predalo 
uporabnikom z ustanovitvijo zadruge 
ali kakim drugačnim načinom upra-
vljanja. Do konca leta moramo pridobiti 
odločbo, če želimo še v tem letu dobi-
ti sredstva za to naložbo (v državi je do 
konca leta predvidenih še 8,5 milijona 
evrov za financiranje namakalnih sis-
temov). Ta čas hitimo, da dobimo vso 
dokumentacijo." 
• Kako napreduje gradnja Blagneče 
hi še?
"Gre za zelo zahteven objekt, saj gradi-
mo nov prizidek zraven stare Blagneče 
hiše. Trenutno se izvajalec pripravlja na 
dokončno izgradnjo strehe, ki je zah-
tevna na mestu, kjer novi del prehaja 
v stari objekt. To bomo začasno uredili, 
da se ne bo delala škoda, v naslednjem 
mesecu ali dveh bo objekt končan, kot 
je bilo dogovorjeno. Pripravljamo se 
tudi na razpis za opremo, prizidek, ki 
bo stal namesto starega gospodarske-
ga poslopja, bomo opremljali prihodnje 
leto. Možnost imamo kandidirati za 
sredstva v programu LAS za opremo v 
vrednosti 140 tisoč evrov. Prijavili smo 
se tudi na razpis Ekosklada za sofinan-
ciranje oken in toplotne črpalke.
Ob tem pa razmišljamo tudi o stari Bla-
gneči hiši, kjer se z zavodom za varstvo 
kulturne dediščine dogovarjamo o mo-
žnosti, kako bi uredili njen vrhnji del. 
Želeli bi, da se odstrani in v enaki obli-
ki naredi nov del, saj glede na stanje, v 

katerem je zgornji del sedaj, bi bila to 
najbolj smotrna rešitev, v tem primeru 
pa bi tudi zgoraj pridobili večnamenski 
prostor. Sedanji projekt moramo zaradi 
tega nekoliko spremeniti." 
• Kdaj načrtujete, da bi bil končan 
objekt, ki ga gradite pri pokopališču?
"Objekt je v zaključni fazi, ureja se zu-
nanja ureditev in odpravljajo ugotovlje-
ne pomanjkljivosti, pričakujemo, da ga 
bomo lahko avgusta predali namenu. 
Najemnika za cvetličarno že imamo, ob 
tej ponudbi pa bodo v stavbi tudi sani-
tarije, ki bodo odprte v času obratovanja 
cvetličarne, in prostor za opremo za vzdr-
ževanje pokopališča. Objekt, ki je bil tudi 
pod spomeniškim varstvom, je zgrajen, 
kot je bil načrtovan, tudi pogodbene vre-
dnosti 180 tisoč evrov nismo presegli." 
• Za čas šolskih počitnic ste napove-
dali rekonstrukcijo ceste Šenčur–Vo-
klo. Se že izvaja?
"Podpisali smo pogodbo za rekonstruk-
cijo dober kilometer odseka ceste Vo-
klo–Šenčur skupaj s kolesarsko stezo in 

obnovo vodovoda. Za vodovod imamo 
vsa potrebna soglasja, za kolesarsko 
stezo pa še čakamo na soglasje enega 
lastnika. Skupna vrednost je 310 tisoč 
evrov, od tega ceste s kolesarsko ste-
zo 234 tisoč evrov in vodovoda 77 tisoč 
evrov. Avgusta mora biti končana. Že-
limo si čim krajši čas cestnih zapor, ki 
bodo najprej delne, ob obnovi cestišča 
pa bo popolna zapora. Do sedaj smo od-
lašali ravno zaradi šolskih prevozov, da 
lahko gradimo v počitnicah, ko teh ni. 
Naj še dodam, da bomo to nadaljevali z 
gradnjo nadvoza nad avtocesto. V času 
poletne sezone s tem ne moremo začeti, 
do letošnjega oktobra pa naj bi most, za 
katerega že izdelujejo železno konstruk-
cijo, vendarle stal. Po izgradnji bomo 
lahko namenu predali celotno kolesar-
sko pot Šenčur–Voklo."
• Kako pa kaže kolesarski poti Šen-
čur–Kranj?
"Mestna občina je temu projektu menda 
namenila sredstva po rebalansu prora-
čuna. Če bodo začeli, se bomo tudi mi 
pridružili z ureditvijo svojih 800 metrov 
dela te povezave, ki bo poskrbela za var-
no vožnjo kolesarjev na poti, ki v naši 
občini poteka mimo obrtne cone, v Kra-
nju pa pri Tušu pripelje do regionalne 
ceste. Je pa nujno, da hkrati uredimo 
tudi prometni režim, da bi bila ta pot 
namenjena le kolesarjem in kmetom 
za dostop do kmetijskih zemljišč, ne pa 
tudi drugemu motornemu prometu. Ta 
povezava je najcenejša rešitev in v kako 
drugo kolesarsko povezavo nima smisla 
kaj več vlagati, ker država v prihodnje 
načrtuje štiripasovnico Kranj–Šenčur, 
ki vključuje tudi kolesarsko stezo." 

Prizidek Blagneče hiše še brez strehe / Foto: Gorazd Kavčič

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Občina Šenčur ima že več let v postopku sprejemanja spremembe in dopolnitve občin-
skega prostorskega načrta (OPN), ki bi ga radi čim prej zaključili. Pogajanja so bila dolga 
in mukotrpna, v zadnjih mesecih jim je uspelo pridobiti še nekaj soglasij, sedaj bo treba 
to zgodbo končati, pravi župan Ciril Kozjek. Na zadnje soglasje (ministrstvo za kmetijstvo) 
po besedah Aleša Puharja še čakajo. Sprejetje OPN je nujno, saj želijo takoj nato začeti z 
novim, ki bo izključno namenjen širitvi obrtne cone. Sedaj še ne vedo, ali se bo širila proti 
vzhodu ali zahodu, to je odvisno od dobljenih soglasij. Povpraševanja po širitvi so precej-
šnja, podjetnikom na tem območju želijo tako omogočiti nadaljnji razvoj.

Prostorske dokumente želijo sprejeti  
še to poletje
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Občinski svet Šenčur je na aprilski seji sprejel celostno pro-
metno strategijo, ki daje poudarek trajnostnim oblikam mo-
bilnosti (peš, kolo, javni prevoz), med pomembnimi cilji je 
tudi izgradnja manjkajoče infrastrukture. Zgradili in povezali 
naj bi kolesarsko omrežje, odpravljali kritične prometne toč-
ke, okrepili obseg in dostopnost javnega prevoza, vzpostavili 
hitro linijo Šenčur–Kranj–Ljubljana, v javni promet vključili 
poslovno cono, uvedli krožno občinsko linijo, vzpostavili sis-
tem vožnje na poziv, prišli do kombinirane vozovnice. Oseb-
ni motorni promet naj bi se zmanjšal, povečala pa njegova 
pretočnost, vzpostavili bi sistem park&ride (parkiraj in se 
odpelji), poskrbeli za umirjanje prometa in njegovo varnost. 
Predvidena je tudi rekonstrukcija regionalne ceste Kranj–
Šenčur. Velikega pomena je tudi izobraževanje in ozaveščanje 
o trajnostni mobilnosti. Strategija je osnova za kandidiranje 
na evropske razpise, kar naj občina izkoristi v čim večji meri. 
Svetniki so aprila obravnavali tudi zaključni račun proračuna 
iz leta 2016, pritrdili predlogu za občinske nagrajence. Junij-
sko sejo pa so zaznamovala vprašanja o varnosti. Poročali so 
predstavniki Policijske postaje Kranj, medobčinskega inšpek-
torata in občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Občina Šenčur po statističnih podatkih nikjer po-
sebno ne izstopa, kljub vsemu pa so ugotovili, da prometna 

varnost ni zadovoljiva. Večje število prebivalcev, več registri-
ranih motornih vozil, več kolesarjev, vse to povečuje potrebo 
po skrbnejšem nadzoru in tudi po preventivnem delovanju. 
Tu je treba zaščititi zlasti šibkejše udeležence v prometu. V 
občini Šenčur so zadovoljni z odzivnostjo tukajšnjega vodje 
policijskega okoliša, radi pa bi njegovo pogostejšo navzoč-
nost. Medobčinski redarji in inšpektorji imajo prav tako več 
dela. V Šenčurju so posredovali zaradi nedovoljenih posegov v 
varovalne pasove cest, zastiranje preglednosti ob cestah (žive 
meje), posege v javne ceste, nepriključevanja na javno kana-
lizacijsko omrežje, nepravilnega odvajanja meteorne vode, 
odlaganja odpadkov na javnih površinah, nedoslednega vo-
denja evidence turistov pri sobodajalcih. Vse rešujejo sproti in 
ocenjujejo, da učinkovito. Nadzirajo tudi parkiranje in hitrost. 
To merijo na devetih mestih v občini in prekoračitev najpogo-
steje ugotavljajo na Kranjski, Pipanovi in Gasilski cesti ter v 
Trbojah. Občinski svet za preventivo pa s svojim delovanjem 
začenja pri najmlajših, ozavešča tudi starejšo generacijo, 
manj pa se odziva srednja generacija, ki je najaktivnejša v 
prometu, ugotavlja Slavka Weisseisen, ki vodi občinski Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Vsako leto pre-
gledujejo točke, na katere opozarjajo občani: kolesarske ceste, 
ki jih je premalo, preozke pločnike, previsoke hitrosti, žive 
meje ... Z obnovo cest, s pločniki, prehodi za pešce so veliko 
pridobili, veliko pa še manjka, med drugim kolesarske steze. 

Največ pozornosti prometu
Spomladi je bila sprejeta celostna prometna strategija, na poletni seji pa so svetniki  
razpravljali o varnosti in največjo pozornost prav tako namenili prometu.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na zadnjih dveh sejah so občinski svetniki na občinsko upra-
vo naslovili več vprašanj in pobud. Urška Dolinar je spraševa-
la, kdaj bo poračun komunalnih storitev, in dobila odgovor, 
da občina spremlja stroške in je bil en poračun že opravljen. 
Sašo Gašperlin je vprašal o možnosti sanacije brežine ob Ko-
kri in dobil odgovor, da so o tem že obvestili agencijo za oko-
lje. Na vprašanje Tatjane Perčič, kdaj bo dokončno urejena 
cesta na Olševku, pa odgovarjajo, da je ne morejo dokončati, 
dokler poteka sodni postopek z enim od lastnikov. Župan Ciril 
Kozjek je tudi poročal, da je dosedanjemu najemniku gostin-
skega lokala v krajevnem domu potekla pogodba, z razpisom 
iščejo novega najemnika, a doslej neuspešno, zato ostaja go-
stinski prostor še naprej prazen. Svetniki so slišali tudi poro-
čilo o šenčurski udeležbi na sejmu v Komendi. Predstavilo se 
je 35 razstavljavcev, pod skupnim šotorom so se predstavile 
občine Šenčur, Preddvor in Cerklje. Na zadnji seji je Simon 
Kuhar spraševal, kako je z optičnim omrežjem v Srednji vasi. 
Občinska uprava odgovarja, da lahko to pričakujejo do kon-
ca mandata, in ob tem opozarja, da so izvajalci po končani 
investiciji dolžni sanirati ceste, česar pa vselej ne storijo do-

bro. Vida Tičar Rebolj opozarja na slabo vzdrževan spomenik 
padlemu Petru Petriču v gozdu pri letališču, vendar je to že 
na območju občine Cerklje. Valerij Grašič bi želel na spletni 
strani občine brati tudi zapisnike posameznih komisij in od-
borov, predlaga pa tudi vzpostavitev sodelovanja z drugimi 
občinami na gospodarskem in predvsem turističnem podro-
čju. Župan Ciril Kozjek o tem pravi, da so se podjetniki s turi-
stičnega področja sami dogovorili in bodo pripravili turistič-
no karto. Bolj bi se morala povezovati turistična društva. Na 
področju gospodarstva pa meni, da so povezave dobre, na ob-
močju Šenčurja imajo celo gazelo 2017. Podjetja v obrtni coni 
so zelo uspešna, še bolj veseli pa bi bili, če bi od njihovega do-
bička kaj imela tudi občina. Sebastian Mohar predlaga, da bi 
bila knjižnica odprta v petkih popoldne ali sobotah dopoldne, 
ko jo lažje obiščejo tisti, ki so sicer v službah. Župan obljublja, 
da se bodo o tem pogovorili, sicer pa pravi, da je knjižnica 
na novi lokaciji zelo dobro obiskana. Vanjo Umnik pa zani-
ma, kako daleč je realizacija kolesarske steze Šenčur–Kranj. 
Aleš Puhar odgovarja, da imajo za to v proračunu že dve leti 
namenjen denar. Sedaj se, kot kaže, premika tudi v sosednji 
občini, ki je po rebalansu proračuna v ureditev te povezave 
namenila denar. Kolesarsko pot želi asfaltirati in osvetliti. 

Pobude in vprašanja svetnikov
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na predvečer dneva državnosti je bila v Vogljah že 26. občinska 
prireditev v čast državnemu prazniku, ki ga praznujemo v spo-
min na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. 
Letošnja osrednja slavnostna govornica na prireditvi ob lipi, ki 
sta se je udeležila tudi župan Ciril Kozjek in častni občan Franc 
Kern, je bila ravnateljica Osnovne šole Šenčur Majda Vehovec, 
sicer tudi dobitnica letošnjega zlatega občinskega priznanja. 
Spregovorila je o dogodkih pred 26 leti in poudarila, da jim še po-
seben čar daje zavest, da smo Slovenci takrat znali stopiti skupaj 
in da je celo politika kljub različnim pogledom dajala vtis eno-
tnosti. Sedanjost je žal drugačna, za izhod iz krize bo treba znova 
združiti moči in poiskati skupne rešitve. Poudarila je vrednote, 
ki naj nas vodijo: poštenje, spoštovanje, solidarnost, strpnost, 
zaupanje, delavnost, resnicoljubnost, znanje. Vrednoti sta tudi 
demokracija in svoboda govora, ki nam nalagata spoštovanje do 
vseh ljudi, institucij in države. "Naše vodilo naj bo prizadevanje, 
da bi prav vsi državljani živeli vrednote, ki nam bodo omogočile 
boljšo prihodnost," je dejala govornica, ki meni, da je svet mogo-

če spreminjati na bolje s skupnimi močmi, čeprav na začetku z 
majhnimi dejanji, a vztrajnostjo. Te pa v občini Šenčur, kjer ljudje 
živijo v urejenem in varnem okolju, ne manjka. A tudi skrb za 
sočloveka ljudem ne bi smela biti tuja, je dejala govornica in kon-
čala z mislijo o ponosu in spoštovanju do domovine. 
KUD Utrip je pod vodstvom Ivanke Lipar pripravil bogat kultur-
ni program. Nastopili so učenci podružnične OŠ Voklo, Pihalni 
orkester občine Šenčur in Moški komorni zbor Šenčur. Gostje 
tokratne proslave so bili Študentski zbor sv. Stanislava ter 
spremljevalni bend in Eva Černe. Po prireditvi so udeležence že 
tradicionalno pogostili s krofi.

Ponosni na domovino
V Vogljah je bila občinska prireditev  
v čast dneva državnosti.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Občina Šenčur in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Kranj sta odkrila spominsko ploščo na domačiji Milana Zormana 
na Gasilski cesti 19 v Šenčurju, kjer je bilo v letih 1990 in 1990 taj-
no skladišče orožja Teritorialne obrambe. Ob tej priložnosti sta o 
domoljubju in pogumu civilistov, ki so s svojim dejanjem postavili 
na kocko celo svoje življenje in življenja svojih družin, spregovori-
la župan občine Šenčur Ciril Kozjek in Mihael Rauter, v času osa-
mosvojitve vojni komandant Teritorialne obrambe občine Kranj. 
Na območju upravne enote Kranj je še trinajst drugih lokacij, kjer 
so civilisti v usodnih letih pred osamosvojitvijo Slovenije skrivali 
orožje, in tem danes s spominskimi ploščami izkazujejo spoštova-
nje. Z orožjem, ki so ga teritorialci skrivali v gospodarskem poslo-
pju pri Zormanovih, so leta 1991 branili brniško letališče.

Spominska plošča hranitelju orožja

Na domačiji pri Zormanovih sta spominsko ploščo odkrila Ciril Kozjek 
in Mihael Rauter. / Foto: Tina Dokl

STAŠA PAVLIČ

Prvi maj je praznik delovnih ljudi, ki ni samo spomin na preteklost, 
pač pa je namenjen sedanjosti. Ta mora buditi zavest o delavskih 
pravicah, za katere se je treba še vedno boriti. Prireditve ob pra-
zniku nas opominjajo, da je imeti delo pomemben del človekovega 
življenja. Tudi letos smo Krajevna skupnost Visoko - Milje skupaj 
z Občino Šenčur v Športnem parku Rapa pripravili tradicionalno 
kresovanje, ki se ga udeležujejo vse generacije. Zlasti za otroke je 
kres še posebno doživetje. Pri pripravi so sodelovale vse organiza-
cije v KS Visoko - Milje. Športno društvo je pripravilo kres in skupaj 
z Gasilskim društvom Visoko - Milje prireditveni prostor. Kulturno 
društvo Visoko pa je poskrbelo za kulturni program. Zabavale so 
nas članice ansambla Skrivnost. Da nismo bili lačni, je Marko pri-
pravil golaž, ki ga je delno donirala Občina Šenčur.

Kresovanje na Visokem
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• Letos so vas kot občinsko nagrajen-
ko povabili, da ste slavnostna govorni-
ca na občinski prireditvi ob dnevu dr-
žavnosti. Kako ste sprejeli to nalogo?
"To nalogo sem sprejela kot izziv. Nisem 
je pričakovala, saj je ob takih praznikih 
bolj v navadi, da govorijo ljudje iz politi-
ke, jaz pa sem popolnoma nepolitična. Ob 
koncu šolskega leta je treba pripraviti kar 
nekaj govorov, a ta je bil le nekoliko dru-
gačen, kot so tisti v šoli, kjer ti je temati-
ka povsem domača. Tako se je bilo treba 
nekoliko bolj potruditi. Spregovorila sem 
o ključnih trenutkih slovenske osamo-
svojitve, o takratni enotnosti Slovencev, o 
današnjih razmerah pa tudi o vrednotah, 
ki se mi osebno zdijo pomembne: pošte-
nje, spoštovanje, strpnost, solidarnost, 
zaupanje, delavnost, resnicoljubnost, 
tudi znanje. Pomembno je poudariti tudi 
povezanost šole in lokalne skupnosti, za 
kar menim, da nam dobro uspeva: so-
delujemo na vseh prireditvah, povabimo 
občane v šolo, prek Simbioze pomagamo, 
organiziramo izobraževanja za starše, 
prisluhnemo njihovim potrebam, odpi-
ramo se navzven, omogočamo, da so tudi 
šolska igrišča na voljo občanom. Me pa 
pri tem moti, da mladi ne znajo paziti na 
stvari ali jih celo uničujejo."  
• Kaj še opažate pri današnji mladini?
"Pri mladih me skrbi odtujenost, da ne 
gojijo več socialnih stikov, da so preveč 
postali odvisni od sodobne tehnologije. 
Ta je sicer prinesla veliko dobrega, a nam 
nekako uhaja iz rok. Ravno pred koncem 
šolskega leta smo dobili okrožnico mi-
nistrstev za zdravje in izobraževanje z 

opozorilom o nevarni računalniški igrici, 
ki pri otrocih in mladostnikih spodbuja 
nasilno vedenje, samopoškodovanje in v 
skrajnem primeru celo samomor. Z vse-
bino okrožnice sem seznanila učitelje in 
obvestila tudi starše, saj se ne le otroci, 
temveč tudi njihovi starši premalo zave-
dajo resnosti pasti, ki jih prinaša sodobna 
tehnologija. Otroci in mladostniki so zelo 
dojemljivi in tudi občutljivi, nekateri pa 
še posebej ranljivi, zato moramo biti na 
take pojave pozorni. V šoli se o varni rabi 
interneta veliko pogovarjamo, prirejamo 
tudi srečanja za starše, a žal je odziv zelo 
skromen. Naj pa dodam, da smo v šoli so-
glasno s popolno podporo staršev uvedli 
ukrep, da se telefon v šoli ne sme upora-
bljati, in kršitve tudi resno obravanamo." 
• Kaj bi torej svetovali mladim za po-
čitniške dni? 
"Pomembno se mi zdi, da se ohranijo 
socialni stiki, kakršne smo gojili v času 
mojega odraščanja. Naše počitnice so 
potekale na kolesu, ob igri med dvema 
ognjema, kopali smo se v Savi, srečevali 
smo se v knjižnici. Nadzora staršev, ki 
ga poznamo danes, ni bilo, bili smo bolj 
povezani med seboj, pazili smo drug na 
drugega, bili bolj solidarni. Danes pa so 
otroci zelo zaščiteni od staršev in s pre-
veliko skrbjo smo jih omejili. Če se ne 
bomo družili, se bomo povsem odtujili 
drug od drugega. Najenostavneje je do-
pustiti, da ima otrok telefon ali tablico 
in je pred njimi več ur mir. A dražljaji, 
ki prek teh naprav prihajajo do otrok, so 
lahko škodljivi. Veliko energije in moti-
vacije je treba, da vzbudiš zanimanje pri 
otroku za dejavnosti, ki ga odtegnejo od 
sodobnih tehnoloških pripomočkov." 

• Kaj vam po toliko letih vodenja šole 
še pomeni izziv?
"Pomemben izziv mi je ohraniti nivo šole. 
Ne le po rezultatih nacionalnega prever-
janja znanja in mednarodnih rezultatih, 
tudi drugi kazalci kažejo na to, da je naša 
šola zahtevna in dosežki dobri. To kaže-
jo tudi informacije, ki jih dobivamo od 
bivših učencev, ki se šolajo naprej in na 
dobrih temeljih osnovne šole dosegajo 
uspehe. Cenim dobro povezanost vrtca in 
šole. Še vedno mi je tudi izziv ohraniti de-
lovni elan pri sodelavcih, slediti smerni-
cam sodobne šole, poudarjati pomembna 
področja izobraževanja, vpeljevati nove 
metode in didaktike, pri tem pa ohranja-
ti neko raven medsebojnih odnosov tako 
med sodelavci, starši, učenci. V teh letih 
smo s svetom staršev in svetom šole zna-
li poiskati pravo komunikacijo. Znamo 
prisluhniti staršem in hkrati vemo, kje je 
meja, ko jim še lahko ustrežemo, kje pa 
je meja naše avtonomnosti. V tako veliki 
skupnosti otrok, staršev, zaposlenih mo-
rajo obstajati pravila vedenja. Poleg ohra-
njanja nivoja intelektualnih dosežkov je 
treba ohranjati tudi nivo medsebojnih 
odnosov. Pomembno je tudi, da je šola 
center izobraževanja za vso občino, da 
smo odprti za vse (bralni krožki, sodelo-
vanje z domovi upokojencev, projekt Sim-
bioza, zunanji fitnes za vse občane) in da 
ljudje začutijo, da je vse namenjeno njim. 
Vendar nam še ni popolnoma uspelo, da 
bi skupnost bolj zaživela. Naše prireditve, 
odprte za javnost, sicer privabijo veliko 
ljudi. Ljudem je treba vcepiti, da se nekdo 
trudi, da je taka prireditev nastala, in da 
s svojim prihodom dajo priznanje tistim, 
ki so to pripravili." 

Poudarek je na 
medčloveških 
odnosih
Dvajseto leto teče, kar je 
ravnateljica Osnovne šole 
Šenčur Majda Vehovec. 
Pred tem je bila pomočnica 
in še prej učiteljica 
matematike, fizike in 
računalništva. Voditi šolo 
ji je po teh letih še vedno 
izziv.

Majda Vehovec / Foto: Tina Dokl



8 | ZANIMIVOSTI

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Folklorno društvo Šenčur je v čast vlada-
rici ob 300. obletnici njenega rojstva in 
250. obletnici razglasitve njenega odloka 
(bule) o sajenju krompirja maja pripra-
vilo dvodnevno prireditev Bilo je nekoč. 
Dne 13. maja 1717 se je namreč na Duna-
ju rodila Marija Terezija, ki je kar 40 let 
vladala velikemu delu srednje Evrope in 
močno vplivala tudi na razvoj naših de-
žel. Marija Terezija je vodenje monarhije 
prevzela leta 1740 po smrti svojega očeta, 
cesarja Karla VI., ki ni imel moških po-
tomcev, zato je hčerki nasledstvo omo-
gočil s posebnim odlokom o dedovanju, 
t. i. pragmatično sankcijo. Marija Tere-
zija se je v zgodovino zapisala kot velika 
reformatorka. Med drugim je uvedla ob-
vezno šolstvo, spodbujala je tudi uvaja-
nje novih kmetijskih kultur, na primer 
krompirja, kar je tesno povezano tudi z 
našimi deželami. Ko je nekoč prišla na 
obisk na Kranjsko, se je namreč čudila, 
kako malo se kmetje posvečajo gojenju 
krompirja, zato je 16. maja 1767 deželnim 
stanovom Kranjske poslala ukaz po nje-
govi obvezni gojitvi. Od leta 2008 v Šen-
čurju stoji spomenik vladarici in krom-
pirju, edini v Sloveniji.
Prvi del prireditve Bilo je nekoč je bil fol-
klorni večer. Zbrane je nagovoril župan 
Ciril Kozjek, nato pa se je med folklornimi 
nastopi prepletala pripoved Slavice Bučan 
o Mariji Tereziji. Poleg domačih folklorni-
kov so nastopili tudi člani Folklorne sku-
pine DU Naklo, Folklornega društva Fol-
klora Cerklje in tržaške folklorne skupine 
Stu ledi, ki so s spletom folklornih plesov 
prehodili pot od Trsta prek slovenskih 
pokrajin do Dunaja in nazaj. Odigrali so 
tudi razglasitev ukaza o sajenju krompir-
ja, do katerega so imeli podložniki sprva 
nezaupanje, potem pa je krompir postal 
vsakdanja jed na njihovih krožnikih in je 
kranjskim deželam pomagala premagati 
lakoto. Na sobotni prireditvi s semanjim 
dnem, glasbenimi nastopi, praženjem 
krompirja in uprizoritvami razglasitve 
ukaza o sajenju krompirja vsako uro pri 
spomeniku Mariji Tereziji so znova pou-
darili pomen umne avstro-ogrske vlada-
rice in njenih reformnih dejanj.

Prireditev v čast cesarici in krompirju
V Šenčurju je tamkajšnje folklorno društvo v čast Mariji Tereziji in krompirju 
pripravilo prireditev Bilo je nekoč. 

Bilo je nekoč, folklorni večer v spomin na cesarico / Foto: Tina Dokl

Pred spomenikom Mariji Tereziji, ki so ga v Šenčurju postavili pred devetimi leti. / Foto: Tina Dokl

V Šenčurju hranijo tudi razglas o sajenju krompirja na Kranjskem. / Foto: Tina Dokl

.
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TV - Internet
Signal s KRŽIŠČA - KrvavcaNOVO!

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

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

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

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

in LIMBARSKE GORE 

  

SAT

3 EUR

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Občinski svetniki so na zadnji seji pri-
sluhnili poročilu Aleša Puharja o izva-
janju investicij v občini. Poročal je, da 
so letos končali z obema investicijama 
v športni dvorani: nadstreška (vredne-
ga 38 tisoč evrov) in hladilnega sistema 
(47 tisoč evrov). Končujejo z gradnjo po-
slovnega objekta na pokopališču, ki naj 
bi ga po prejemu vseh potrebnih doku-
mentov poleti predali namenu. Konču-
je se tudi gradnja prizidka pri Blagneči 
hiši, kjer pa morajo najti rešitev za stre-
ho na mestu, kjer se prizidek dotika sta-
rega dela hiše. Začeli so tudi gradnjo lo-
čenega fekalnega in meteornega kanala 
v Sajovčevem naselju. Začenjajo tudi z 
aktivnostmi za urejanje ceste Šenčur–
Voklo. Z lastniki zemljišč se dogovar-
jajo in upajo, da bodo dogovori uspeli, 

da bodo lahko čez poletje, ko ni šolskih 
prevozov, že gradili. Na južnem delu ob-
čine bi radi urejali namakalni sistem, 
ki bo pripomogel k boljši izrabi kmetij-
skih zemljišč na tem območju. Razpis 
za stoodstotno financiranje bo objavljen 
do konca leta, lastniki lahko kandidi-

rajo, občina pa želi to naložbo izvesti v 
povezavi s komunalnimi investicijami 
na južnem delu občine. Namakalni sis-
tem bo obsegal 70 ha na območju Trboj 
v smeri Smlednika in Voklega z možno-
stjo nadgradnje, drugi del pa bo na ob-
močju Prebačevega. 

Poteka več  
investicij

Nadaljujejo gradnjo kanalizacije v Sajovčevem naselju. / Foto: Gorazd Kavčič
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Letos smo pripravili nastop v okviru 
praznika občine Šenčur. Naša rdeča nit 
je bila ples. Za začetek so se pevci pod 
mentorstvom učiteljice Mojce Gabrijel 
predstavili z nekaj razposajenimi pe-
smicami, s katerimi so pripravili po-
sebno vzdušje. Sledila je dramska igra 
Sapramišja sreča. Mladi igralci so nam 
skušali preko zgodbe povedati, da je 
vsak svoje sreče kovač. S tem se strinja 
tudi učiteljica Nataša Martinjak, ki je 

igralce pripravila na nastop. Tempera-
tura se je začela dvigovati, ko so učenci 
od prvega do petega razreda prikaza-
li vsak svojo plesno točko. Prvošolci so 
zaplesali romantičen Ples v dežju, dru-
gošolci so z nogo udarjali ob tla v kan-
triritmih, tretješolci so se predstavili ob 
plesu z nagajivo Piko nogavičko, četrto-
šolci so nam zaplesali ob glasbi Rade-
tzky marš, kjer je vsa dvorana ploskala 
v ritmu koračnice, petošolci pa so nam 
ob plesnih ritmih prikazali, da je giba-

nje še kako pomembno za zdrav način 
življenja. Prireditev so nadaljevali šol-
ski folklorniki Knofki s spletom Jaz pa 
pojdem na Gorenjsko in plesna skupina 
Frajerke, ki so zaplesale ob ritmih popu-
larne uspešnice Cheap thrills. Zaključek 
smo pripravili vsi učenci in učiteljice, 
ko smo ob spremljavi Jerce Brolih in Do-
mna Ostermana s harmonikama pomi-
gali ob glasbi Na Golici. Ko smo odhajali 
domov, smo si rekli: »Luštno je b'lo, še 
bomo plesali!« 

Včasih je luštno 
b'lo, zdaj je pa 
prav tako!
Učenke, učenci in učiteljice 
Podružnične šole Olševek 
vsako pomlad pripravimo 
prireditev za starše, na 
kateri se jim predstavimo 
s petjem, igrico ali 
deklamacijami.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Prvi junijski dan je bila v športni dvorani 
Šenčur, komaj dovolj veliki za množico 
občinstva, prireditev ob obletnici vrtca. 
Vrtec Šenčur je slavil dvajseti rojstni dan. 
V uvodu se je Majda Vehovec, ravnatelji-
ca Osnovne šole Šenčur, kamor sodi tudi 
vrtec, zahvalila vsem, ki so pripomo-
gli k sedanji podobi vrtca. "Če pred dve-
ma desetletjema ne bi bili tako trmasti, 
kot smo bili, bi bil danes na tem mestu 
manjši montažni vrtec," se je spomnila 
časov, ko so vrtec načrtovali. Vendar so 

v sodelovanju z občino Šenčur, ki jo je ta-
krat vodil župan Franc Kern (navzoč tudi 
na prireditvi), vztrajali in dosegli, da je 
bil zgrajen dovolj velik vrtec. Vrtec ima 
lepe prostore in dobro opremo, zraven pa 
prijetno igrišče, da o vsebini, ki jo ustvar-
jajo zaposleni skupaj z otroki, niti ne go-
vorimo. Danes je sicer že malce tesen za 
330 otrok, a se na tej lokaciji za zdaj še 

ne bo mogel širiti, je na slovesnosti dejal 
sedanji župan Ciril Kozjek. Sicer pa lepo 
skrbijo zanj, leta 2015 so ga obnovili, dobil 
je tudi novo streho. Da se otroci v njem 
dobro počutijo in da med njimi kar vre 
od energije, so dokazali tudi na prireditvi, 
ki so jo pripravili skupaj z vzgojiteljicami. 
Peli so in plesali, na koncu pa se jim je 
pridružila tudi Romana Krajnčan.

Vrtec veselo 
praznoval  
rojstni dan
Vrtec Šenčur je z velikim 
slavjem praznoval dvajseti 
rojstni dan.

Iz vrtca so se s četvorko in v veselem razpoloženju poslovili letošnji "mini maturantje".
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Sprememba uradnih ur za uporabnike

S 1. 7. 2017 bo začel veljati nov razpored uradnih ur za poslovanje s strankami:

  

Uradne ure veljajo tudi za telefonske klice. Na blagajni se ureja tudi naročilo kosovnega odvoza odpadkov, menjava zabojnikov 
in nakup vrečk za odpadke. Za nujne primere s področij vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav, parkirišč, zimske službe se 
lahko obrnete na dežurne številke, ki jih najdete na www.komunala-kranj.si. 

Uradne ure za področje obračuna 
komunalnih storitev, izdaje 
soglasij, reklamacij in izterjav 
(upravna stavba, Centralna čistilna 
naprava in servisni objekt Zarica):

ponedeljek    od 8. do 12. ure
sreda       od 12. do 16. ure 
petek       od 8. do 12. ure
●

Uradne ure za poslovanje blagajne:
             

ponedeljek   od 8. do 12. ure
torek       od 8. do 12. ure
sreda       od 8. do 17. ure 
četrtek       od 8. do 12. ure
petek       od 8. do 12. ure
●

● DE Pogrebna služba (lokacija 
Mestno pokopališče Kranj) 
uradne ure*:

●

ponedeljek od 8. do 14. ure
torek     od 8. do 14. ure
sreda     od 8. do 14. ure 
četrtek     od 8. do 14. ure
petek     od 8. do 14. ure
●

● *24-urna dežurna služba

Sprememba uradnih ur za uporabnike
S 1. 7. 2017 je začel veljati nov razpored uradnih ur za poslovanje s strankami:

Uradne ure za področje obračuna komunalnih 
storitev, izdaje soglasij, reklamacij in izterjav
(upravna stavba, Centralna čistilna naprava 
in servisni objekt Zarica):

ponedeljek od 8. do 12. ure
sreda od 12. do 16. ure 
petek od 8. do 12. ure

Uradne ure za poslovanje blagajne:
             

ponedeljek od 8. do 12. ure
torek od 8. do 12. ure
sreda od 8. do 17. ure 
četrtek od 8. do 12. ure
petek od 8. do 12. ure

DE Pogrebna služba (lokacija Mestno  
pokopališče Kranj) uradne ure*:

ponedeljek od 8. do 14. ure
torek od 8. do 14. ure
sreda od 8. do 14. ure 
četrtek od 8. do 14. ure
petek od 8. do 14. ure

*24-urna dežurna služba

Uradne ure veljajo tudi za telefonske klice. Na blagajni se ureja tudi naročilo kosovnega odvoza odpadkov, naročilo in menjava zabojnikov ter 
nakup vrečk za odpadke. Za nujne primere s področij vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav, parkirišč, zimske službe se lahko obrnete na 
dežurne številke, ki jih najdete na www.komunala-kranj.si.
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IGOR KAVČIČ

Tako kot doslej že enajst let tudi letos v 
Ateljeju v Vogljah med 1. in 14. julijem 
poteka mednarodni simpozij umetni-
ške keramike, v Sloveniji nedvomno 
edinstveno tovrstno srečanje vrhun-
skih keramikov, ki je priznanje doživelo 
predvsem na tujem, tudi s članstvom 
Zavoda V-oglje v International Academy 
of Ceramics iz Ženeve. Doslej je na sim-
poziju ustvarjalo že 129 mojstrov kera-
mike iz 29 držav, letos pa organizatorja 
Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan 
gostita pet tujih in devet slovenskih 
umetnikov, ki so se v preteklih dneh 
tudi že predstavili na kratkih predava-
njih v Muzeju občine Šenčur, v prvem 
tednu pa je bilo njihovo ustvarjalno dru-
ženje v ateljeju že v polnem razmahu. 
Iz Izraela je na simpozij prišel Shamai 
Sam Gibsh iz Izraela, iz Finske prihaja 
Kirsi Kivivirta, Steve Hilton iz ZDA, Hei-
de Nonnenmacher in Annette Schwarte 
pa prihajata iz Nemčije. Ob obeh gosti-
teljih so slovenski udeleženci še Kiki 
Klimt, Sapana Gandharb, Huberto Širo-
ka, Andreja Gregorič, Nikolaj Mašukov, 

Klaudija Košenina in Alenka Gololičič. 
Po tradiciji zadnjih let bo tudi letos na 
simpoziju sodeloval fotograf, tokrat 
bo to Claudi Sovre Mikelj, ki bo posnel 
portrete udeležencev. O avtorjih in nji-

hovih delih bo razmišljala umetnostna 
zgodovinarka Polona Škodič. Na sim-
poziju nastala dela bodo predstavili 3. 
oktobra na razstavi v Muzeju občine 
Šenčur.

Mojstri keramike v Vogljah
V Vogljah poteka 12. Mednarodni simpozij umetniške keramike V-oglje 2017.

Večji del udeležencev letošnjega simpozija pred Muzejem občine Šenčur / Foto: Igor Kavčič

SAMO LESJAK, DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V prostorih Muzeja Šenčur je bila v času občinskega prazni-
ka na ogled slikarska razstava Nine Pečar. Avtorica trenutno 
zaključuje študij slikarstva, študira pa tudi kompozicijo in 
glasbeno teorijo ter džez violino v Celovcu. Ob študiju dela kot 
slikarka, učiteljica violine, klavirja in glasbene teorije ter kot 
multiinštrumentalistka in aranžerka v raznih glasbenih za-
sedbah. Svoj ustvarjalni izraz raziskuje v risarskih tehnikah 
– oglju, grafitu, pastelih in tudi v akrilnih in oljnih barvah. 
Poleg slikarstva in glasbe je del njenega življenja tudi poezija, 
načrtuje pa izdajo literarnega prvenca, romana v verzih, ki 
bo opremljen z avtorskimi ilustracijami. Maja sta v muze-
ju razstavljala dva umetnika iz Kranja, Izidor Vrhovnik Dore 
in Jože Valenčič. Oba sta se že predstavila na samostojnih in 
skupinskih razstavah, tudi tokrat sta občinstvu ponudila obi-
lo estetskega užitka. Junija pa so svoja dela postavili na ogled 
slikarji, ki so maja ustvarjali v Hiši čez cesto na Miljah, kjer je 
sodelovalo 27 slikarjev iz Društva likovnikov Cerklje in Krož-
ka likovnikov Lipa Domžale. Motive so poiskali v Šenčurju 
in okolici, slikali so tamkajšnjo krajino, kulturno dediščino, 
spomenike ...

Razstave v šenčurskem muzeju 

Vsestranska ustvarjalka Nina Pečar / Foto: Darko Jerše
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DRAGICA MARKUN

V Hiši čez cesto pr' Franč na Miljah so aprila gostili ljudske 
pevke KUD Grifon iz Šempetra v Savinjski dolini. Maja je bil 
gost igralec ljubljanske Drame Aljaž Jovanovič, sicer iz Sre-
dnje vasi v občini Šenčur. Spremljamo ga lahko tudi v nada-
ljevanki Usodno vino. Z njim se je pogovarjala Slavica Bučan. 
Malokdo ve, da sinhronizira risanke, igra v lutkovnih pred-
stavah, jeseni bo snemal nov film, na srečanju pa je ob spre-
mljavi kitare zapel tudi ljudske pesmi.
Maja so lep večer preživeli tudi ob predstavitvi pesniške zbirke 
prof. Martina Kadivca in slikarke Marinke Štern, ki je opremila 
knjigo z ilustracijami. Povezoval ga je Sašo Gašperlin. Kadivčeve 
pesmi so recitirali Slavica Bučan, Vanja Umnik, Sonja Zupančič 

in Sašo Gašperlin, ljudske pesmi so peli ljudski pevci Hiše čez 
Cesto. Ilustracije so bile ta večer razstavljene na stenah poda. 
Martin Kadivec je vsakemu obiskovalcu podaril knjigo z lastno-
ročno napisanim posvetilom. Ker je dogodek sovpadal s tednom 
ljubiteljske kulture, je župan Ciril Kozjek posadil sadno drevo, 
dolenjsko voščenko, Dragica Markun je prebrala v ta namen na-
pisano pesem Jablana, hišni pevci pa so zapeli ljudsko pesem. 
Maja so se zbrali slikarji Društva likovnikov Cerklje in Slikar-
skega društva Lipa iz univerze za tretje življenjsko obdobje 
Domžale in ovekovečili lepote teh krajev. Petintrideset del je 
sedaj razstavljenih v Muzeju občine Šenčur. Prvi petek v juni-
ju so imeli zadnje ljudsko petje te sezone. Zbralo se je veliko 
število ljudskih pevcev, ki so skozi leto hodili prepevat. Bil je 
spet en lep večer pod kozolcem. 

Prijetni večeri v Hiši čez cesto
Maja je bil gost tudi Martin Kadivec s svojo pesniško zbirko.

Martin Kadivec in Slavica Bučan Župan Ciril Kozjek je posadil voščenko.

SAMO LESJAK

Tri večere zapored so v Muzeju občine Šenčur potekala Poletna glas-
bena srečanja. Prvo je navdušilo občinstvo s srednjeveško in rene-
sančno glasbo, ko se je predstavil ansambel Gita. Duo Aurai Suono 
sestavljata večkrat nagrajeni interpretki na kljunastih flavtah Maruša 
Brezavšček in Friederike Klek, ki sta študij igranja začeli v Salzburgu, 
kjer sta že izvedli številne koncerte. Njun repertoar se razpenja od sre-
dnjeveške, renesančne, baročne do sodobne glasbe. Koncert je zao-
krožila skladba skladateljice Brine Jež Brezavšček Dialogi, posebej pa 
velja omeniti premierno izvedbo Male suite za dva instrumenta (1967) 
skladatelja Jakoba Ježa, sicer Marušinega dedka, ki je letošnji preje-
mnik Župančičeve nagrade. Violončelisti Cellostrike so v šenčurskem 
muzeju postregli z repertoarjem znanih del klasičnih skladateljev, 
plesnimi ritmi, romantičnimi melodijami ter udarnimi zvoki skupin 
Metallica in Apocalyptica. Sklepni pesmi Dan ljubezni se je pridružilo 
tudi občinstvo, ki je srečanja sprejelo z velikim odobravanjem. To pa 
je tudi njihov glavni namen, je sklenil Miro Erzin, moderator vseh kon-
certnih večerov in predstavnik organizatorja DU Šenčur.

Poletna glasbena srečanja

Želja po skupnem ustvarjanju, smisel za skupinsko delo in 
mladostna razigranost so značilnosti skupine Cellostrike.  
/ Foto: arhiv organizatorja (Franci Brezar)
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Ob tej priložnosti namreč nagradijo tudi zakonce, ki so v ti-
stem letu poročeni 55 let. Kot je povedal predsednik društva 
Ciril Sitar, je takšnih parov letos šest, srečanja pa sta se ude-
ležila dva: Alojzija in Jože Mrak iz Hotemaž ter Vida in Franc 
Grilc iz Šenčurja. V društvu je sicer 399 članov, starejših od 
77 let, na srečanju pa jih je bilo navzočih 240. "Zelo radi se 
udeležijo tega srečanja, saj je za nekatere to edini družabni 
dogodek," pravi Ciril Sitar. Srečanja se vsako leto udeleži tudi 

prvi župan in častni občan občine Šenčur Franc Kern. Pridejo 
tudi častni člani društva, ki so sedaj že trije, Minki Bučan in 
Filipu Veselu se je letos pridružil še Viktor Žnidaršič. Srečanje 
starejših vsako leto podpre tudi občina.
Sicer pa se vsakokratno srečanje začne z mašo v farni cer-
kvi. Letos so maševali kar trije duhovniki, poleg župnika 
Urbana Kokalja tudi prelat Anton Slabe, sicer tudi častni ob-
čan občine Šenčur, in kanonik Vinko Prestor. Na srečanju 
s pogostitvijo pa so udeleženci prisluhnili tudi kulturnemu 
programu.  

Starejši na tradicionalnem srečanju
Maja je Društvo upokojencev Šenčur priredilo že tradicionalno srečanje  
upokojencev, starejših od 77 let. Druga magična številka je 55.

Predsednik DU Šenčur Ciril Sitar z zakoncema Grilc Jože in Antonija Mrak, Ciril Sitar in Branka Kuhar 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kolesarji Društva upokojencev Šenčur ob petkih ob 9. uri redno ko-
lesarijo na krajših relacijah v okolici. Kar nekaj poti so namenili raz-
iskavi kolesarske povezave med Šenčurjem in Kranjem. Prav dobre 
ideje za bližnjice niso našli. "Z veseljem sprejmemo nove kolesar-
je, ki imajo željo po kolesarjenju in druženju, s tem pa naredijo tudi 
nekaj dobrega za svoje zdravje. Izleti s počitkom ne presegajo 30 
km. Prilagajamo se sposobnostim posameznikov," sporoča Viktor 
Pravst, za informacije dosegljiv na 031 512 421.

Raziskovali bližnjice proti Kranju
Pevski zbor Društva upokojencev Šenčur, ki prepeva pod taktirko 
priznanega glasbenika Dejana Herakovića, je pripravil prvi samo-
stojni koncert. Poleg domačega zbora sta pred šenčursko publiko 
nastopila tudi vokalna skupina Svetlice in pevski zbor iz Dupelj.  

Prvi samostojni koncert

Maja sta v Šenčurju potekali pevski reviji odraslih in otroških glas-
benih skupin. Občinsko revijo odraslih pevskih zborov in vokalnih 
zasedb je letos organiziralo KPD Simon Jenko Trboje pod vodstvom 
Francija Sekneta, revija otroških in mladinskih pevskih zasedb pa 
je potekala v organizaciji Učiteljskega pevskega zbora OŠ Šenčur.  

Pele so odrasle in otroške skupine

Aprila je Pihalni orkester občine Šenčur ob obletnici pripravil 
koncert, na katerem je kot gostja sodelovala Nuša Derenda. Slo-
vesnost ob 15-letnici orkestra je vodil Miha Brajnik, goste in zbra-
ne pa je nagovoril podžupan Aleš Perič Močnik. Koncertu sta med 
ostalimi prisluhnila tudi župan Ciril Kozjek in prvi župan in častni 
občan Franc Kern. 

Koncert pihalnega orkestra
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Od zadnje izdaje Jurija je župan Ciril Kozjek 
v družbi predstavnikov krajevnih skupno-
sti, društva upokojencev in Rdečega križa 
obiskal štiri – dve ženski in dva moška. Vsi 
so bili pozornosti zelo veseli in so obisko-
valce lepo pogostili.
Aprila sta častitljivi jubilej praznovali Ma-
rija Jarc z Luž in Ivana Čebašek iz Trboj, 
natanko 1. maja je 90 let dopolnil Slavko 
Müller iz Voklega. Obiskovalci so jubilan-
tom zaželeli še mnogo zdravja in prijetnih 
let in jih obdarili. Maja je praznoval tudi 
Peter Jelar z Visokega, ki je obiskovalce pri-
čakal skupaj z ženo poln energije in dobre 
volje, z nasmehom na obrazu. "Nazdravili 
smo in mu zaželeli še veliko lepih let. Po-
vedal nam je kar nekaj dogodivščin iz pre-
teklih let. Peter je bil vedno zelo aktiven v 
naši krajevni skupnosti, bil je med drugim 
predsednik kulturnega društva, še posebej 
pa v Prostovoljnem gasilskem društvu Vi-
soko - Milje. Želimo mu, da se ima skupaj 
s svojo družino lepo, da uživa na vrtu in 
da se varno popelje še z avtom. Ponosno 
je povedal, da je teste za vožnjo zelo do-
bro opravil," o obisku piše predsednica KS 

Visoko - Milje Staša Pavlič. Ob slovesu je 
Peter Jelar obiskovalcem dejal: »Čez de-
set let nasvidenje!« Čili in še vedno polni 

energije so na jesen življenja tudi ostali 
devetdesetletniki, tako da se čez desetletje 
nemara res lahko nadejajo obiska.

Čez deset let 
nasvidenje 
Župan Ciril Kozjek še 
naprej obiskuje občanke 
in občane, ki dopolnijo 
starost devetdeset let.

Čez deset let nasvidenje, pravi Peter Jelar.

Pri jubilantki Mariji Jarc z Luž

Praznovala je tudi Ivana Čebašek iz Trboj.Čili devetdesetletnik Slavko Müller
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RUDOLF SUŠNIK

Letošnji tabor gasilske mladine Gasilske zveze Kokra je tudi letos 
maja potekal na Rogli, udeležilo se ga je 48 pionirjev in pionirk ter 
12 mentorjev iz prostovoljnih gasilskih društev Hotemaže, Jezer-
sko, Srednja vas, Šenčur, Trboje in Voklo. Udeleženci so bili raz-
porejeni v pet mešanih skupin. Vnaprej pripravljeni program ta-
borjenja so z izjemo sobotnega večera, ko zaradi dežja niso mogli 
izvesti kresa in pečenja hrenovk na žaru, v celoti izpeljali. Glavno 
družabno in tekmovalno dogajanje med skupinami je poteka-
lo v soboto, ko je bilo vreme jasno, a hkrati tudi malo vetrovno. 
Na zunanjih igriščih z umetno travo so potekale spretnostne in 
družabne igre, na koncu so razglasili zmagovalno ekipo. V sobo-
to so tudi uživali v spustu po adrenalinskem sankališču Zlode-
jevo. V nedeljo se je vreme spremenilo, ohladilo se je, veter pa se 
je okrepil. Zato so dopoldne v veliki športni dvorani igrali „med 
dvema ognjema“. Popoldne je sledil odhod domov, v Šenčurju so 
jih pričakali starši. Za varno in udobno vožnjo je poskrbel gasilec 
Izidor Parte z Jezerskega. Letošnji, četrti, tabor gasilske mladine 
ne bi uspel brez požrtvovalnega dela mentorjev gasilske mladi-
ne in predsednika Komisije za mladino pri Gasilski zvezi Kokra 
Francija Drakslerja, ki vsako leto poskrbijo za odlično vzdušje in 
dobro počutje gasilskega podmladka. Prav tako k uspehu tabora 
pripomorejo donatorji, ki se vsako leto odzovejo prošnji za pomoč 
– Občina Šenčur, Delavska hranilnica, Zavarovalnica Triglav, Vi-
no-jug Šenčur, Spar in Mercator.

Tabor gasilske mladine na Rogli

RUDOLF SUŠNIK

Vsakoletni srečanji gasilk in veteranov Gasilske zveze Kokra sta le-
tos potekali v Voklem in Hotemažah. Enaintrideset gasilk se je sredi 
maja zbralo v Voklem, starejši gasilci in gasilke (veterani) pa junija 
v Hotemažah, bilo jih je 87. Glavni namen obeh srečanj je druženje, 
utrjevanje medsebojnih odnosov med društvi in izmenjava izku-
šenj. Poleg tega pa so se veterani pomerili tudi v spretnostnih vajah 
zvijanja cevi, metanja cevi v metrski prostor in metanja vrvi v metrski 
krog. Najbolje so se izkazali veterani iz PGD Visoko - Milje, sledili so 
jim kolegi iz PGD Prebačevo - Hrastje, domačini iz PGD Hotemaže pa 
so osvojili tretje mesto. Srečanja veteranov se je med drugimi ude-
ležil tudi prvi župan Občine Šenčur Franc Kern. Podobna srečanja 
potekajo tudi na nivoju Gorenjske, srečanje članic je tako potekalo 
v Selcih, srečanje veteranov pa v Bitnjah. Na obeh srečanjih so bili 
prisotni tudi udeleženci iz gasilskih društev Gasilske zveze Kokra.

Srečanji članic in veteranov
RUDOLF SUŠNIK

Junija je v Vogljah potekala taktična vaja gasilk s 66 udeleženkami 
iz gorenjskih prostovoljnih gasilskih društev. Vajo je organizirala 
komisija za članice pri Gasilski zvezi Kokra, pri zasnovi in izvedbi 
pa so priskočili na pomoč tudi člani PGD Voglje in predsednik GZ 
Kokra Rudolf Sušnik. Po scenariju vaje je prišlo do požara v delav-
nici za tovorna vozila podjetja Agromobil v Vogljah. Klicu na pomoč 
so se najprej odzvale gasilke iz domače Gasilske zveze Kokra, ki 
so jo sestavljale članice iz prostovoljnih gasilskih društev Šenčur, 
Prebačevo - Hrastje, Srednja vas, Voklo, Hotemaže in Preddvor. Pri 
pregledu "gorečega" objekta so gasilke našle večje število pone-
srečencev in ugotovile, da je obseg požara prevelik, da bi mu bile 
kos same. Zato je vodja intervencije Marinka Štirn iz PGD Šenčur 
zahtevala aktiviranje dodatnih gasilskih enot iz gasilskih zvez Tr-
žič, mestne občine Kranj, Jesenice, Naklo in Kranjska Gora. S sku-
pnimi močmi so gasilke z vseh štirih strani obkolile in pogasile 
goreči objekt, z dvema notranjima napadoma so uspešno rešile 
v goreči objekt ujete in poškodovane osebe ter pogasile požar v 
notranjosti objekta. Vzpostavile so mesto za vodenje intervenci-
je, mesto za prvo pomoč in triažo, zavarovale so kraj intervencije 
ter poskrbele za oskrbo gasilk s pitno vodo, saj je vaja potekala 
v sončnem in vročem vremenu. Vodo za gašenje so si s pomočjo 
motornih brizgaln zagotovile iz požarnega bazena in iz hidrantne-
ga omrežja, poleg tega pa so si pomagale tudi z dvema voziloma s 
cisterno, ki sta ju zagotovili PGD Šenčur in PGD Bistrica pri Tržiču. V 
vaji sta med drugimi sodelovali tudi predsednici komisij za članice 
pri GZ Gorenjske in GZ Kokra – Manca Ahačič in Darja Knific.

Taktična vaja gorenjskih gasilk

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Prostovoljno gasilsko društvo Olševek je sklenilo tudi letos pono-
viti lanski odmevni dogodek, dvodnevno veselico pod velikim šo-
torom. V petek, 23. junija, so nastopili Mambo Kings, naslednji dan 
pa Učiteljice in Marko Vozelj z gosti. Poleg glasbe so pod šotorom 
nudili tudi hrano in pijačo, obiskovalci pa so se zabavali tudi ob 
srečelovu in drugih igrah. 

Dva dni veselo pod šotorom
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Iz skromne vaške požarne brambe, ki se 
je zanašala na nekaj ročnikov, cevi in hi-
drantno omrežje, vezano na vodovod, je v 
vaseh Prebačevo in Hrastje nastalo orga-
nizirano gasilsko društvo za varstvo pred 
požari. Zametki teh pobud segajo v leto 
1924. PGD Prebačevo - Hrastje pa so usta-
novili 2. marca 1952. Idejni vodja ustano-
vitve je bil mlinar Franc Novak, ki je po-
stal prvi predsednik in to nalogo opravljal 
48 let, do svoje smrti, prvi poveljnik dru-
štva pa je bil Franc Perčič. Septembra 1952 
so slovesno prevzeli rabljeno motorno čr-
palko Fiat Zupan. V letih 1952 in 1960 je v 
društvu deloval dramski odsek. Že v letu 
1954 se je pojavila želja po gradnji gasil-
skega doma, ki je bil dograjen na sedanji 
lokaciji.
Za zagotavljanje zaščite in reševanja ga-
silci skrbijo tako za nakup potrebne opre-
me kot izobraževanje in usposabljanje na 
vajah, gasilsko-športnih tekmovanjih, 
tečajih. Prvo gasilsko vozilo IMV, ki je na-
domestilo konjsko vprego, so prevzeli 6. 
julija 1975. Gasilsko-športna tekmovanja 
sodijo med strokovno in praktično izo-
braževanje gasilcev. V društvu so trenu-
tno aktivne tekmovalne enote pionirjev, 

mladincev, članov, članic in starejših 
gasilcev. Državnega gasilskega tekmova-
nja so se udeležili starejši gasilci in čla-
nice B. Požrtvovalno se odzovejo klicu na 
pomoč v občini Šenčur in drugod, kjer je 
njihova pomoč nepogrešljiva. Posredova-
li so pri večjih nesrečah, kot so: požari v 
naravi (na pobočjih Krvavca in Davovca, 
območje Komna), požar v kmetijsko-živil-
skem kombinatu Agromehanika, poplave 
v Ljubljani, eksplozija naprave za sušenje 
izdelkov v obrtno-poslovni coni Hrastje, 
ki je zahtevala življenje. Ko so dobili avto-
matski eksterni defibrator, so se izobrazi-
li prvi posredovalci in enkrat že posredo-
vali. PGD Prebačevo - Hrastje, ki velja za 
eno najbolj dejavnih društev v občini Šen-
čur, je tesno povezano z lokalno skupno-
stjo. Za vaščane organizirajo strokovna 

predavanja s področja požarne preventive 
in prve pomoči, Florjanovo mašo, svoje 
poslanstvo predstavijo otrokom v vrtcu, 
pomagajo pri izvedbi prireditev (redarska 
služba, požarna straža).
S prostovoljnim delom in donacijami so 
temeljito obnovili obstoječi gasilski dom 
in dogradili prizidek, ki so ga ob 65-letnici 
delovanja slavnostno prevzeli v uporabo. 
V nedeljo, 18. junija, je potekala slavno-
stna parada. Prireditev je podprla občina 
Šenčur, udeležili so se je gasilci iz vseh 
gasilskih društev v Gasilskem poveljstvu 
občine Šenčur. Nove pridobitve se je raz-
veselila tudi Vaška skupnost Prebačevo. 
Po blagoslovu je bil prizidek uradno pre-
dan v uporabo. Prijetno druženje se je na-
daljevalo z Ansamblom Roka Žlindre. Z 
gasilskim pozdravom Na pomoč.

Gasilstvo že petinšestdeset let
V Prebačevem so obnovili obstoječi gasilski dom in dogradili prizidek,  
ki so ga ob 65-letnici delovanja slavnostno prevzeli v uporabo.

Za strumni korak gasilskega ešalona je skrbel Pihalni orkester občine Šenčur.

Ponujamo vam: 
 razčesavanje  striženje  

 trimanje  kopanje  
 nego oči, ušes in krempljev  

 celotno nego

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

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

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V Hotemažah so ob koncu aprila krajani in 
gasilci PGD Hotemaže v uporabo prevzeli 
AED-defibrilator, napravo za oživljanje. Po-
leg te je podžupan občine Šenčur Aleš Perič 
Močnik v imenu občine petim prostovolj-
nim gasilskim društvom (PGD Hotemaže, 
PGD Šenčur, PGD Trboje, PGD Voklo in PGD 
Voglje) predal opremo za prve posredoval-
ce, ki so opravili posebno izobraževanje in 
pristopili k projektu o nudenju hitre prve 
pomoči. Pobudnik nameščanja defibrila-
torjev v vsako vas v občini Šenčur Janez Ro-
gelj, predsednik krajevne organizacije RK 
Visoko - Milje, je izrazil zadovoljstvo, da je 
cilj že skoraj dosežen. Manjka še defibrila-
tor na Olševku. 

Defibrilator tudi  
v Hotemažah
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kakovostna trenerska zasedba, prizade-
vanje občine za ureditev športnih igrišč, 
vse več igralcev v nogometnih selekcijah 
(trenira jih okoli tristo) zbuja zadovoljstvo, 
tudi če rezultati ne zadovoljilo vseh pri-
čakovanj. Predsednik Športnega društva 
Šenčur Bojan Pintar je ob koncu sezone 
nanizal nekaj najpomembnejših dosež-
kov: "Pri mlajših igralcih U7 do U11, ki igra-
jo v okviru medobčinske nogometne zveze 
na turnirjih, rezultati niso najpomemb-
nejši. Tu ima prednost druženje, trenerji 
so tudi nekakšni vzgojitelji. Nogometaši 
U12 so letos dosegli 9. mesto, U13 so napre-
dovali na 6. mesto v medobčinski gorenj-
ski ligi, U15 so na tretjem mestu, čeprav 
smo pričakovali več. Mladinci kadeti so na 
7. mestu v drugi slovenski mladinski ka-

detski ligi. Zadovoljni smo z mladinci, ki 
so letos gorenjski pokalni prvaki. Omenim 
naj še skupino U10, ki je tekmovala na zelo 
močnem turnirju Championship Trophy 
na Dunaju, kjer je tekmovalo 14 tisoč otrok 
iz 128 moštev, med slovenskimi denimo 
tudi Triglav." 
Članska ekipa je dosegla 6. mesto v tretji 
slovenski nogometni ligi. Lani je izpadla 
iz druge lige. Ker so izgubili več igralcev, 
je bilo to pričakovano, a po besedah Boja-
na Pintarja si želijo nazaj v drugo ligo in 
si bodo tudi močno prizadevali, da bodo 
Šenčur vrnili na zemljevid slovenskega 
nogometa. Prepričani so, da jim bo z več 
novimi igralci in trenerjem Erikom Krži-
šnikom (prihaja iz kranjskega Triglava) to 
tudi uspelo. Pintar je vesel, da se vse bolj 
kažejo obrisi športnega parka (sedaj jim 
namreč manjka travnatih površin), poleg 

tega Nogometna zveza Slovenije kaže za-
nimanje, da bi v Šenčurju naredili igrišče 
z umetno travo, ki bi ga souporabljali tudi 
drugi. 
Med poletnimi počitnicami nemoteno po-
tekajo treningi za mlajše selekcije U7 do 
U12, skupaj z domačim košarkarskim klu-
bom organizirajo poletne športne aktivno-
sti, poletni tabor S-camp, kjer se predsta-
vljajo tudi drugi športi. Vključenih je kakih 
sto otrok.
Poleg nogometa v okviru športnega dru-
štva delujejo tudi balinarska, šahovska in 
namiznoteniška sekcija. Pri slednjih dveh 
je poudarek na mlajši generaciji, šahisti 
denimo trenirajo v Osnovni šoli Šenčur in 
se tudi udeležujejo šolskih turnirjev, pri 
balinarjih pa prednjačijo veterani. Šenčur-
ski šport se najbolj množično predstavi v 
okviru občinskega praznika.

Nogomet trenira okoli tristo športnikov
Toliko jih je vključenih v vse selekcije Nogometnega kluba Šenčur, zadovoljni  
so z dosežki mlajših selekcij.

KLEMEN UDOVIČ

Obilne padavine in razmočen teren niso bili ovira za skoraj 50 otrok 
s Prebačevega in okolice, ki so sodelovali na majski pustolov ščini 
Prebačevski pustolovec. Zapodili so se na lov za 15 kontrolnimi 
točkami, ki so bile postavljene na najbolj zanimivih lokacijah v 
vasi, ob reki Savi in v bližnjih gozdovih. Tričlanske ekipe z enim 
odraslim spremljevalcem so jih s pomočjo zemljevidov in znanjem 
orientacije našle brez večjih težav in medtem prav nihče od njih 
ni pogrešal svojega mobilnega telefona. Uživali so premočeni do 
kože in v boju z ostalimi ekipami pokazali veliko mero medseboj-
nega sodelovanja in prijateljstva. Zavedali so se, da je ekipa moč-
na ravno toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Progo so pre-
magovali s tekom, vožnjo s skiroji, streljali so s fračo velikanko, se 
vzpenjali na lovske opazovalnice, plezali v jame ob reki Savi, tako 
da časa za utrujenost niti ni bilo. Na koncu so ob sladkih prigrizkih 
in toplem napitku zaploskali najboljšim, ki so prejeli zaslužene po-
kale, prav vsi pa so domov odnesli vsaj eno praktično nagrado, ki 
smo jih razdelili z žrebom. Pustolovščino bomo obvezno ponovili 
tudi prihodnje leto, saj je odlična priložnost za druženje otrok v 
naravi, brez uporabe njihovih elektronskih igračk.

Uspel Prebačevski pustolovec
Kot vsako leto so člani Teakwondo kluba Silla Šenčur tekmovali na 
tekmah državnega prvenstva in tudi na mednarodnih tekmovanjih. 
Marca letos so na mednarodnem tekmovanju Taekwondo Pokal 
Šmartno-Litija, kjer je bilo prijavljenih 25 klubov iz štirih držav, do-
segli 4. mesto v skupnem seštevku in prejeli ekipni pokal. Sicer pa 
so se uvrstili: 1. mesto Saša Bergant, 1. mesto Tina Petkovšek, 3. 
mesto Nik Bergant, 1. mesto Lovro Kanlič, 4. mesto Danaja Škofic, 
2. mesto Sarah Hasanagič, 5. mesto Danin Hasanagič, 2. mesto 
Urh Arhar, 5. mesto Gašper Petkovšek, 2. mesto Jaka Petkovšek, 2. 
mesto Patrik Škofic, 2. mesto Hana Domitar, 3. mesto Kaja Kastelic. 
Na tekmovanju Karlovac open na Hrvaškem so med 800 tekmoval-
ci iz devetih držav in 78 klubov dosegli naslednja mesta: 1. mesto 
Patrik Škofic, 1. mesto Danaja Škofic, 1. mesto Sarah Hasanagič, 1. 
mesto Saša Bergant, 2. mesto Nik Bergant, 3. mesto Urh Arhar, 3. 
mesto Danin Hasanagič, 3. mesto Mark Bergant. V letošnjem letu 
kot mlajši kadeti najbolj izstopajo Urh Arhar in Patrik Škofic, pri 
dekletih pa Danaja Škofic. Na svetovnem pokalu Austria Open v 
Innsbrucku je Danin Hasanagič dosegel 7. mesto. 

Uspešni na tekmovanjih

Društvo prijateljev mladine Šenčur je aprila organizirali Fitkov dan, 
namenjen spodbujanju in promociji zdravega načina življenja in 
gibanja. Otroci so sodelovali v zabavnih športnih igrah, starši pa 
so se lahko udeležili dveh delavnic. 

Fitkov dan, dan za gibanje
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Gradbenamehanizacija
VilkoKonc,s.p.

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

GSM:041652-654

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

4208 Šen čur
De lav ska 18

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

DISKONTNAPRODAJASADJAINZELENJAVE,d.o.o.Šenčur
SLO - 4208 Šen čur, Kranj ska c. 1, tel.: 04/25 11 259

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

ALENKA BRUN

Ima več kot šeststo članov, čez dve leti pa bo praznovalo 
že dvajseti rojstni dan. Združuje različne generacije – tako 
ljubitelje pohodništva kot kolesarjenja, kjer najdemo tudi 
amaterje, ki tekmujejo v organiziranem tekmovalnem sis-
temu, v Pokalu Slovenije. »Prejšnjo sezono smo zmagali eki-
pno, kar je tudi naš največji tekmovalni uspeh; v različnih 
kategorijah pa je vsako leto kakšen naš član državni prvak,« 
razlaga Aleš Kalan, ki je predsednik društva zadnjih pet let, a 
je v njem prisoten od samega začetka. Pravi, da so v društvu 
dobro sodelovali tudi s prejšnjim županom občine, sedanji 
župan Ciril Kozjek pa je celo formalni član društva, čuti pa 
pripadnost pravzaprav do vseh društev, ki so v občini. »Z 
navdušenjem spremlja, kar se pozitivnega dogaja; zna ce-
niti, če se nekdo trudi, nekaj dela. Je velik ljubitelj športa in 
razume potrebe društva. Odprt je za ideje in v končni fazi se 
nekatere tudi realizirajo.« 
V Športnem društvu (ŠD) BAM.Bi se v bistvu dela vse na bazi 
prostovoljstva. »Časovno vse skupaj predstavlja velik zalo-
gaj, saj je veliko administracije, organizacije, na nas je tudi 
izvedba in pri vsaki stvari moraš biti prisoten. Me pa zelo 
veseli, da imamo v društvu ljudi, ki radi pomagajo, pristopi-
jo, in tako lahko stvari, ki si jih zamislimo, tudi izvedemo.«
Skupaj z občino društvo organizira kolesarko dirko Krom-
pirjev pokal BAM.Bi, ki je sedaj umeščena tudi v občinski ko-
ledar in se odvija v času občinskega praznika, v aprilu. »Gre 
za prireditev, ki se je resnično prijela in jo poznajo po vsej 
Sloveniji. Mi je pa žal, da se Praznik krompirja ni obdržal in 
postal tradicionalen. Občina, kot je Šenčur, bi potrebovala 
nekaj podobnega, saj oba z županom ugotavljava, da je po-
vezovanja na tej ravni med občani premalo. To je verjetno 
ena izmed večjih nalog v prihodnosti.«
Eden zadnjih projektov društva, ki ga je začel njihov član 
Danilo Mištrafović in se je kot večina njihovih uspešnih 
projektov – prepoznavna je BAM.Bijeva Dalmacija Tour, ki je 
zelo hitro presegla okvire pričakovanega – razvil iz indivi-
dualne zgodbe, je Kolesarjenje prijateljstva.
»Gre za kolesarjenje od Trboj do Prijedora v Bosni in Her-
cegovini, ki smo ga poimenovali Kolesarjenje prijateljstva. 
Lani je bil sploh izjemen sprejem in odziv njihovega dru-
štva DON – in posledica tega je bil recimo letošnji obisk 
članov društva. Sprejel jih je tudi župan in stekli so pogo-
vori o nadaljnjem sodelovanju med občinama na področju 
turizma, športa, kulture, celo gospodarstva. Obljubil je še, 
da se bo Kolesarjenja prijateljstva, ki bo konec julija, tudi 
udeležil.«
Šport tako odpira vrata na drugih področjih, želja ŠD BAM.Bi 
pa je, da se čim prej uredi športni park, ki je v načrtu, in da 
se tudi že obstoječi kolesarski poligon za otroke izboljša, da 
postane vadbeni center za kolesarje.

Šport odpira vrata
Športno društvo BAM.Bi s sedežem v 
Trbojah v občini Šenčur je glede na 
članstvo eno najštevilnejših in dobro  
organiziranih športnih društev v Sloveniji. 

Aleš Kalan, predsednik ŠD BAM.Bi 
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TJAŠA ŠOŠTARIČ

Začetki nogometa v Vogljah segajo v leto 
1952. Otroci, stari od 11 do 15 let, so po 
vasi zbirali staro železo in ga vozili v 
Kranj na odpad, med počitnicami so po-
birali tudi krompir, in si z denarjem ku-
pili prvo pravo nogometno žogo. Najprej 
so žogo brcali okoli vogljanske lipe. Pri 
Smrekarju so nato naredili gole, ki so 
jih lahko prenašali po raznih travnikih, 
po navadi v bližini gozda, da so jih, če je 
prišel gospodar, lahko hitro skrili. Leta 
1957 pa so odigrali že pravo nogometno 
tekmo v Čirčah s takratno mlekarsko 
šolo z rezultatom 1 : 1. Leta 1960 so usta-
novili TVD Partizan Voglje, leta 1976 so 
ga preimenovali v Športno društvo Vo-
glje. Največja težava društva je bila, da 
v vasi ni bilo primernega prostora za 
igro. Zato so takrat najbolj zagnani (Ja-
nez Rogelj, Jože Žerovnik, Franc Režek, 
Jože Rogelj in ostali) v Gorenjem borštu 
med hrasti in akacijami naredili igrišče 
za odbojko, na katerem so igrali tudi 
nogomet in košarko. Ker pa niso imeli 
pravega nogometnega igrišča, so se za-
čeli družiti s Trbojci. Z njimi so odigrali 
tudi dve medsebojni tekmi in zmagali 
s 6 : 4 ter igrali neodločeno. Z njimi so 
se leta 1961 dogovorili, da začnejo pod 
imenom Trboje/Voglje igrati v drugi 
gorenjski ligi. Že prvo leto so bili tudi 
zmagovalci te lige. Pod istim imenom 
so igrali še razne prijateljske tekme. Ves 
ta čas pa jih je vodil in usmerjal Janez 
Rogelj (Smrekarjev Ivko). Leta 1966 so se 

fantje med druženjem na igrišču v Go-
renjem borštu dogovorili za prvo tekmo 
stari : mladi, danes že tradicionalno. 
Tekma pa je odpadla le leta 1991. Za na-
daljevanje tradicionalnih tekem po tem 
letu imajo velike zasluge Jože Žerovnik, 
Miro Zlate, Damjan Žun in Andrej Vrtač-
nik. 
Letošnja tekma Stari: Mladi (50) v začet-
ku junija se je končala z rezultatom 4 : 
2. Dve uri pred tekmo je bila zelo moč-
na nevihta, nato pa se je vreme zopet 
umirilo in tekma se je lahko začela. Za 
petdeseto tekmo so se za pet minut igre 
pripravili tudi Ivan Oselj - Jankotov, Ja-
nez Zupanc - Šrjakov ter Jože Žerovnik 
- Krakovčev, ker pa je bilo zopet igralcev 
samo za dve ekipi, so igrali celo tekmo. 
Kapo dol, bi rekel selektor Srečko Ka-
tanec. Nepripravljen za tekmo je prišel 

Gregor Žerovnik, ki je na prigovarjanje 
ostalih starih šel domov po "kopačke" in 
zaigral. Začetek se je igral bolj na sredi-
ni, brez pravih priložnosti. Potem pa je 
okoli 15. minute Denis z roba 16-metr-
skega prostora presenetil odličnega vra-
tarja Jožeta Žerovnika. Le pet minut ka-
sneje je izenačil Frenk Kristanc po lepi 
podaji Grega Žerovnika. Prvi polčas se je 
končal z 2 : 2, z goloma Denisa za mlade 
in Miha za stare. Med odmorom so stari 
skovali načrt, kako zmagati. To so v ko-
maj peti minuti nadaljevanja tudi izko-
ristili, ko je odbito žogo v gol pospravil 
Ivan Oselj. Nadaljevanje igre je bilo raz-
burljivo na obeh straneh, dokler ni na 
sceno stopil Miha Molj in z drugim za-
detkom na tekmi potrdil zmago starih s 
4 : 2. Prijetno druženje se je nadaljevalo 
v športnem parku Voglje.

Petdeseta tekma stari : mladi
V Vogljah že dolgo igrajo nogomet, tradicionalna je tekma stari : mladi,  
ki je bila že petdesta po vrsti.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Po "infarktni" zadnji tekmi, ki jo je odigral s Podčetrtkom, Šenčur ostaja prvoligaš in bo 
tudi v prihodnji sezoni nastopal v elitni deseterici. Z minulo sezono sicer niso najbolj 
zadovoljni, pravi športni direktor Košarkarskega kluba Šenčur Aleš Puhar: "Smo pa zato 
toliko bolj veseli zaradi dobrega dela in rezultatov vseh mlajših selekcij. Zanje skupaj z 
Nogometnim klubom Šenčur med počitnicami organiziramo poletne aktivnosti. Vse otro-
ke tudi vabimo, da se jeseni vključijo v krožke in selekcije našega kluba. Pričakujejo vas 
strokovno usposobljeni trenerji in vodja košarskarske šole Roman Horvat (041 569 304)." 
Pri članih pa sestavljajo ekipo za novo sezono. Poleg nekaterih igralcev iz lanske sezone 
sta znani tudi prvi okrepitvi: na mesto centra Urban Gorjanc, na mesto organizatorja igre 
pa Milijan Pavković. Potekajo še ostali pogovori.  

Po košarkarski sezoni 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kolesarsko društvo in Občina Šenčur vabi-
ta na ogled mednarodne kolesarske dirke, 
ki bo potekala skozi center Šenčurja v pe-
tek, 28. julija, med 16.30 in 20. uro. Tekma 
za veliko nagrado Šenčurja bo potekala že 
devetnajstič po vrsti. Tudi tokrat vabljeni 
ljubitelji kolesarjenja, ki so lahko že sredi 
junija uživali na ogledu kolesarske dirke po 
Sloveniji, ki je potekala tudi skozi Šenčur. 

Velika nagrada  
Šenčurja
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Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 
medvrstne razdalje, 
čas sajenja,...). Za 
konec pa je priložen 
še  koledar opravil 
po mesecih. 

10    50
EUR

Cena knjige je

www.gorenjskiglas.si

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

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

tel.: 04 251 91 50

faks: 04 251 91 51

gsm: 041 364 880

e-pošta: darinka@darin.si

Cikotić in partner, d. n. o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
Tel: 04/25 16 100
Gsm: 040 513 968
E-pošta: pod.kostanji@gmail.com
Spletna stran www.pod-kostanji.com V
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SAMO LESJAK

V jesenskih mesecih bo svoja vrata odprla nova cvetličar-
na ob šenčurskem pokopališču. Novonastali objekt bo po 
zaključku del namenjen specializirani trgovini s cvetjem, 
venci, šopki, pripravi vencev, cvetličnih aranžmajev, 
aranžiranju daril ob prodaji cvetja, prodaji sveč ... Kraja-
ne smo povprašali, kaj menijo o novem objektu.

Nova cvetličarna v Šenčurju

Lojze Ajdovec, Šenčur: "Lokacija nove cvetli-
čarne se mi zdi več kot primerna, saj je prav, 
da imajo ljudje, ki pridejo na pokopališče, mo-
žnost priročnega nakupa cvetja in vencev pa 
tudi ostalega materiala, ki ga potrebujejo." 

Miran Pernuš, Šenčur: "Z bodočo cvetličarno 
sem zelo zadovoljen, saj povsem ustreza temu 
prostoru, obenem pa bo nudila dovolj veliko 
uporabno vrednost. Prejšnji objekt je bil žal že 
precej dotrajan pod zobom časa, tako da je bil 
že čas za novega." 

Snežna Butkovič Žvan, Šenčur: "Kot sem vide-
la, gradnja nove cvetličarne odlično napreduje, 
tako da se že veselim odprtja, saj bodo cvetje, 
sveče in ostali artikli mnogo lažje in hitreje do-
stopni kot sicer." 

Žiga Krajnc, Šenčur: "Nova cvetličarna, ki se 
obeta v Šenčurju, je povsem dobrodošel objekt. 
Upam pa, da bo dejansko namenjen v dobro 
vseh občanov ter ne bo zlorabljen v korupcijske 
namene kovanja dobička peščice posamezni-
kov." 

Darko Jerše, Šenčur: "Cvetličarna je vsekakor 
na pravem mestu, poleg cvetja pa naj bo po-
skrbljeno tudi za osvežitev, še posebej v vročih 
poletnih mesecih, ki mnoge, še zlasti starejše 
občane, zelo utrudijo." 

ANKETA

Prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas je sedaj prvo na vr-
sti, da dobi novo gasilsko vozilo. Kot je povedal Robert Zaletelj, 
je njihovo vozilo sedaj najstarejše v občini, zato že nekaj časa 
pričakujejo novega. Dočakali ga bodo 30. septembra, ko bodo 
slovesno prevzeli vozilo s cisterno za tisoč litrov vode. Vredno je 
97 tisoč evrov in je zanj občina prispevala glavnino denarja. Tri-
deset odstotkov pa bo prispevalo PGD Srednja vas, kjer denar še 
zbirajo. 

Novo gasilsko vozilo v Srednjo vas
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

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

Nagrade: 3-krat knjižna nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 19. julija 2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

www.pogrebnik.si
Maja je župan občine Šenčur Ciril Kozjek sprejel Miho Logarja iz 
Hotemaž in Luko Kalana iz Trboj, člana jeseniškega hokejskega 
kluba, letošnjega državnega prvaka. Jeseničani so na državnem pr-
venstvu premagali hokejiste Olimpije s skupnim izidom 3:0. Miha 
in Luka sta bila med najbolj vidnimi igralci v finalnih obračunih. 
Luka je bil izbran za najboljšega igralca druge tekme na Jesenicah, 
Miha pa zadnje, tretje, v Ljubljani, ko je tudi prispeval odločilni 
zadetek. Odlično jima je šlo tudi v Alpski ligi v družbi najboljših 
osmih italijanskih, sedmih avstrijskih ekip in ene slovenske (HDD 
Sij Acroni Jesenice), saj so prišli do polfinala. Župan je ponosen, 
da ima občina Šenčur dvoje tako močnih igralcev. Tudi sam je 
navdušen navijač jeseniškega hokejskega kluba, v preteklosti se 
je udeleževal tudi odmevnih tekem. Gosta sta mu prinesla rdečo 
majico državnih prvakov in čepico z njunima podpisoma.

Sprejem za državna prvaka

Župan Ciril Kozjek je od hokejistov dobil rdečo majico državnih 
prvakov.

sudoku_TEZJI__jurij_02
NALOGA

2 6 4
6 5 1 8

8 9 2
7 9

8 4
6 1

7 2 6
3 6 9 5

4 7 3

sudoku_TEZJI__jurij_02

REŠITEV

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

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



BREZPLAČNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V ŠENČURJU

V okviru projekta Večgeneracijski center Gorenjske bo Ljudska univerza Kranj izvajala v občini Šenčur
brezplačne počitniške aktivnosti za vse otroke, starejše od 5 let.
Z različnimi aktivnosti si bodo otroci lahko popestrili počitniške dni z zanimivimi, zabavnimi, družabnimi 
in poučnimi vsebinami ter del dneva preživeli v družbi sovrstnikov.

Počitniške aktivnosti se bodo izvajale en teden v juliju in en teden v avgustu in sicer:

OD 3. 7. 2017 DO 7. 7. 2017

Datum Ura Delavnica Zbor

3. 7. 2017 10.00–12.00 Poslikava lesenih škatlic (servietna tehnika)
Igrišče za  
Osnovno šolo Šenčur, 
Pipanova cesta 43, 
Šenčur
(lesena vrtna hišica,  
vhod iz Weingerlove 
ulice)

4. 7. 2017 10.00–12.00 Bolnišnica v Šenčurju

5. 7. 2017 10.00–12.00 Antistres žogice, portreti slavnih, sence

6. 7. 2017 10.00–12.00 Papirožer

7. 7. 2017 10.00–12.00 Eksperimenti in posnemi eksperiment (moviemaker)

OD 28. 8. 2017 DO 31. 8. 2017

Datum Ura Delavnica Zbor

28. 8. 2017 10.00–12.00 Družabne igre (activity, dobble, kviz, karte)
Igrišče za  
Osnovno šolo Šenčur, 
Pipanova cesta 43, 
Šenčur
(lesena vrtna hišica,  
vhod iz Weingerlove 
ulice)

29. 8. 2017 10.00–12.00 Kulinarične – sladice

30. 8. 2017 10.00–12.00 Fotografska delavnica

31. 8. 2017 10.00–12.00 Ustvarjamo z lepilom (glue art) 

Zaradi organizacije in priprave vsebin prosimo, da otroke prijavite na počitniške aktivnosti na  
 mck-prijava@luniverza.si ali  

041 724 134.

Pri prijavi navedite, za kateri kraj (Kranj, Preddvor, Šenčur, Cerklje) otroka prijavljate.

Več informacij na www.luniverza.si

 


