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Vsem občankam in občanom 
voščimo ob 23. aprilu,  
prazniku občine Šenčur.

Župan Ciril Kozjek,
občinski svet in občinska uprava
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinsko prazno
vanje se začenja in končuje 
s športom. Jutri, 16. aprila, 
bodo ob 8.30 s tekmovanji v 
športni dvorani v Voklem 
začeli rekreativci in veterani 
Namiznoteniškega kluba 
Šenčur, v športnem parku v 
Šenčurju pa se ob 9. uri za
čenja nogometni turnir ve
teranov v malem nogometu, 
ob 16. uri pa Foklorno druš
tvo Šenčur vabi v dom kraja
nov na prireditev Šenčur 
folkloro na ogled postavi. V 
nedeljo, 17. aprila, Klub 
mladih Šenčur organizira 
nogometni turnir Jurcup. 
Torek in sreda, 19. in 20. 
aprila, bosta bolj kulturno 
obarvana: v kulturnem 
domu na Visokem bosta 
gledališki predstavi otrok iz 
podružnične šole Olševek, v 
šenčurskem muzeju bodo 
odprli slikarsko razstavo 
Franca Kočarja Motivi Go
renjske, v sredo zvečer bo 
gledališka predstava Zvezde 
v domu krajanov v Šenčur
ju. V sredo ob 18. uri bodo v 
športni dvorani v Šenčurju 
predali namenu defibrilator 
in tudi predstavili njegovo 
uporabo.

Osrednji dogodek bo v pe
tek, 22. aprila, slavnostna 
akademija s podelitvijo ob
činskih priznanj, ki se bo v 
domu krajanov začela ob 
19.30, pol ure pred tem pa 
bo pred vhodom v dom 
koncert Pihalnega orkestra 
Šenčur. Tega dne pa že do
poldne ob 11. uri vabijo na 
odprtje polnilnice za elek
trična vozila pri šenčurski 
športni dvorani. S praznič
nimi prireditvami bo še po
sebej bogata sobota, 23. 
aprila, ko bo turistično 

druš tvo organiziralo Jurjev 
pohod po južnem delu ob
čine, s svojo stojnico pa bo 
sodelovalo tudi Društvo lju
biteljev vina Šenčur. Bali
narji priprav ljajo balinarski 
turnir, košarkarski klub tra
dicionalni Jurjev turnir za 
mlajše selekcije U15, loko
strelci pa lokostrelski turnir 
za otroke in mladino na zu
nanjem strelišču. Nedelja, 
24. aprila, ko goduje sv. Ju
rij, je namenjena Jurjevi pa
radi, ki jo pripravljajo šen
čurski konjeniki, sodeluje 

tudi Pihalni orkester občine 
Šenčur, ob tej priložnosti 
bo tudi blagoslov konj in 
družabno srečanje. Športna 
društva in Krajevna sku
pnost Visoko  Milje pa tega 
dne organizirajo pohod na 
Štefanjo goro. Pohod treh 
generacij in dan športa pa v 
torek, 26. aprila, prireja 
Osnovna šola Šenčur. Pra
znovanje bo v sredo, 27. 
aprila, z že osemnajsto ko
lesarsko dirko za Veliko na
grado Šenčurja sklenilo Ko
lesarsko društvo Šenčur. 

Šenčur praznuje 
občinski praznik
Občina Šenčur na praznik sv. Jurija praznuje svoj občinski praznik. Praznične prireditve potekajo od 
jutri naprej, osrednje praznovanje v petek, 22. aprila. 

Ob letošnjem občinskem prazniku se veselijo tudi novih igral pri vrtcu Janček na Visokem. 
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V ugodnem zgo
dnjespomladanskem vre
menu so v občini Šenčur 
začeli z vzdrževalnimi deli, 
predvsem na občinskih ce
stah in deloma javnih povr
šinah. Vzdrževalna dela 
bodo z nasipanjem maka
damskih in gozdnih cest za
ključena do konca maja.
Pripravljajo se tudi na zače
tek izvajanja za leto 2016 
predvidenih investicij. Tako 
se že ta mesec začenjajo 
dela pri zaključku gradnje 
sekundarnih kanalov fekal
ne kanalizacije na Olševku 
in ureditev ceste proti Tupa
ličam. Pogodba z izvajalcem 
del je podpisana v vrednosti 
270 tisoč evrov. 
V sklepni fazi je razpis za iz
biro izvajalca gradnje fekalne 
kanalizacije v Sajovčevem na
selju v Šenčurju. V času ure
janja naselja je bil zgrajen 
mešan kanalizacijski sistem, 
zaradi česar je že večkrat pri
šlo do zalivanja objektov. Ob

čina je po dogovoru s prebi
valci pridobila projektno in 
upravno dokumentacijo ter 
bo v naslednjih treh letih v 
tem naselju zgradila novo, lo
čeno fekalno in meteorno ka
nalizacijo. V letošnjem prora
čunu je za to naložbo zagotov
ljenim 200 tisoč evrov.
V pripravi so načrti za uredi
tev prostora za raztros pepela 
in ureditev kostnice na poko
pališču v Šenčurju. Namera
vali so urediti tudi sanitarije, 
sedaj pa so sprejeli odločitev, 
da bodo na mestu starih ve
žic zgradili nov objekt, kjer 
bodo skladiščni prostori za 
pokopališče, javne sanitarije 
in poslovni prostor za proda
jo sveč in rož.
Prav tako poteka postopek za 
spremembo gradbenega do
voljenja za obnovo Blagneto
ve hiše. Ob milejših pogojih 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine bodo pridobili več 
prostora in bo tako na mestu 
obstoječega gospodarskega 
poslopja urejen medgenera
cijski center.

Ceste, kanalizacija, 
pokopališče ...

Kjer je sedaj gospodarsko poslopje,bodo v Blagnetovi hiši 
uredili medgeneracijski center. / Foto: Primož Pičulin

OBČINSKE NOVICE

Za začetek  
Blagneča hiša
Pred letošnjim občinskim 
praznikom župan Ciril Ko
zjek govori o najpomemb
nejših načrtih občine, med 
katerimi je tudi začetek ob
nove Blagneče hiše.
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Oddolžili se jim bodo 
za dobro delo
S srebrno plaketo letos ob 
občinskem prazniku nagra
jujejo štiri občane, z brona
sto tri, podelili pa bodo tudi 
spominsko  priznanje.
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ŠPORT

V športu na novo
Športno društvo Šenčur od 
februarja deluje z novim 
vodstvom. O novi zgodbi 
šenčurskega športa z novim 
predsednikom Bojanom Pin
tarjem.
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DRUŠTVENI UTRIP

Skozi kulturo odpirati 
obzorja
Kulturno društvo Hotimir iz 
Hotemaž se je s prireditvijo 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku poklonilo našemu 
največjemu pesniku France
tu Prešernu.
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Obiskali 
najstarejše  
občane
Župan Ciril Kozjek je 
letos začel z obiski 
devetdesetletnikov, ki 
jih je v občini 
šestnajst.
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Uspešna 
čistilna 
akcija
Po treh letih je bila 
prvo soboto v aprilu 
letos tudi v občini 
Šenčur organizirana 
akcija čiščenja okolja.
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IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
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Danica Zavrl Žlebir
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Matic Zorman
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinski svet je 
februarja v prvi obravnavi 
sprejel predlog odloka o 
spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem lokacij-
skem načrtu za območje 
Šenčur-jug in s tem omogo-
čil lastniku objekta v poslov-
ni coni, da k svojemu objek-
tu zgradi prizidek. Svetniki 
so soglašali tudi s ceno soci-
alnovarstvene storitve 
pomoči družini na domu. 
Ekonomska cena znaša 
18,56 evra, za uporabnika pa 
cena ob delavnikih znaša 
5,63, ob nedeljah 7,80 in ob 
praznikih 8,19 evra. Občina 
ceno pomoči na domu sub-
vencionira 70-odstotno. To 
storitev v občini potrebuje 
21 uporabnikov. Na februar-
ski seji je direktor Komuna-
le Kranj s sodelavko Marijo 

Pivk Oman predstavil elabo-
rate o obikovanju cen storit-
ve odlaganja več vrst odpad-
kov in novosti glede odvaža-
nja odpadkov, svetniki so jih 
ob nekaterih pripombah 
potrdili. Potrdili so tudi pro-
gram ravnanja s stvarnim 
premoženjem občine v tem 
letu, izvzem nekaterih par-
cel iz javne rabe in se sezna-
nili z načrtom dela nadzor-
nega odbora v letu 2016.
Med pobudami in vprašanji 
svetnikov je Valerij Grašič 
predlagal, da svetniki sprej-
mejo sklep o izjavi proti nas-
tanitvi migrantov v bivši 
trgovski center Baumax in 
ponovil že znane razloge o 
neprimernosti lokacije. 
Odločanje o tem je župan 
preložil na naslednjo sejo, 
ko bo slika o migrantih že 
bolj jasna, do tedaj namreč 
vlada z lastniki objekta še ni 

podpisala nobene pogodbe o 
morebitnem najemu, ki bi 
kazala na vzpostavitev 
migrantskega centra v Šen-
čurju. Vanja Umnik je oce-
nila, da so stroški vadbe 
nogometa za otroke previso-
ki, na kar je župan Ciril Koz-
jek odgovoril, da si bo novo 
vodstvo Nogometnega kluba 
Šenčur prizadevalo za zniža-
nje vadnin. Branka Zorma-
na je zanimalo, kako so se 
razpletle razmere v šport-
nem društvu. Župan je 
odgovoril, da je prišlo do 
zamenjave predsednika 
športnega društva in vrha 
nogometnega kluba, in sicer 
zaradi nespoštovanja pogodb 
in drugih nepravilnosti pri 
delu športnega društva. Od 
februarja deluje novo vods-
tvo, župan pa pričakuje, da 
se bodo stvari v letu dni ure-
dile. Treningi medtem 

nemoteno potekajo naprej. 
Sašo Gašperlin pa je spraše-
val, kaj bo občinska uprava 
storila glede prezasedenosti 
parkirišč pri osnovni šoli in 
športnem parku v Šenčurju. 
Aleš Puhar odgovarja, da so 
probleme s parkiranjem zaz-
nali, da jih spremljajo ob 
pomoči zaposlenih na šoli, 
stvar pa bodo reševali s celo-
vito ureditvijo parkiranja po 
vsej občini, vendar trenutno 
režim še ni pripravljen. Svet-
nica Vida Tičar Rebolj pa je 
ob uvodni informaciji o pos-
topku legalizacije nelegalnih 
in neskladnih gradenj pred-
lagala, naj legalizacija zaja-
me tudi kmetijske objekte. 
Dobila je odgovor, da se 
bodo ukvarjali tako s stano-
vanjskimi kot poslovnimi in 
kmetijskimi objekti, postav-
ljenimi na obstoječih stav-
bnih zemljiščih.        

Zasedal občinski svet
Letos sta bili dve seji občinskega sveta, februarja in aprila, ko so pred nekaj dnevi potrdili predloge 
občinskih nagrajencev.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Župan Ciril Koz-
jek je letos začel z obiski 
devetdesetletnikov. V občini 
jih je 16, nekatere med nji-
mi je že obiskal, bodisi na 
njihovih domovih bodisi v 
domovih starostnikov. „Obi-
ski potekajo v družbi pred-
stavnikov Rdečega križa ter 
vaških ali krajevnih skupno-
sti. Najstarejšim občanom z 
obiskom izkažemo spošto-
vanje, ljudje pa so obiska z 
občine vselej zelo veseli," je 
o dosedanjih obiskih pove-
dal župan Ciril Kozjek. 
Januarja je s predsednico 
RK Prebačevo-Hrastje Tatja-
no Pučko in predsednikom 
VS Prebačevo Matejem Kni-
ficem v kranjskem domu 
upokojencev obiskal Franca 
Gričarja. Z veseljem so pri-
sluhnili njegovemu pripove-
dovanju, kako je bil zapos-
len v kranjski Iskri, kako rad 
je plesal ob zvokih harmoni-
ke in še o marsičem. Čilemu 

devetdesetletniku so nazdra-
vili in mu zaželeli še mnogo 
zdravih dni, obljubil pa je, 
da se za njegov stoti rojstni 
dan ponovno srečajo. 
Februarja je v domu Taber 
pri Cerkljah, kjer preživlja 
življenjsko jesen, praznova-
la Albina Učakar. Slavila je v 
krogu sorodnikov, sosedov 
in znancev, slavje pa se je 
začelo s sveto mašo v dom-
ski kapeli, ki jo je daroval 
dolgoletni šenčurski župnik, 
sedaj župnik v Javorjah Ciril 
Istenič. V času njegovega 
službovanja v Šenčurju je 
bila namreč Albina župnij-
ska gospodinja. Obiskali so 
jo tudi župan Kozjek, pred-
sednik krajevne skupnosti 
Šenčur Miro Peternel in 
Zoran Sokol iz krajevne 
organizacije Rdečega križa.
Na velikonočni ponedeljek 
pa je praznovala Marija 
Milač ali Kalinova Mici z 
Luž. Na veliki ponedeljek se 
je zbralo njeno sorodstvo, 
ne da bi obisk pričakovala, 

ga je organiziral njen brat 
Ivan. Po prazniku so jo s 
košaro dobrot obiskali 
župan Ciril Kozjek, predse-
dnik in predstavnika krajev-
nega odbora Rdečega križa 
Visoko - Milje - Luže ter 
predsednika PGD Luže in 
vaške skupnosti Luže, pova-
bili pa so tudi lužanski otro-
ški zbor pod vodstvom Alen-

ke Kern, ki je slavljenki 
zapel, otroci so tudi zaplesa-
li. Kot vsak slavljenec, ki 
dočaka toliko let, je tudi 
Kalinova Mici pripravila pra-
znovanje za svoje domače, 
sosede in prijatelje. "Oblju-
bili smo ji, da pridemo spet, 
ko se obrne naslednja deset-
ica," sporoča Anita Glavič iz 
RK Visoko - Milje - Luže.

Obiskali najstarejše občane

Na obisku pri Francu Gričarju / Foto: Franci Brezar

Z Albino Ušlakar v domu Taber / Foto: Franci Brezar Pri Kalinovi Mici na Lužah 

Šenčur – Hišna imena kot 
del žive kulturne dediščine 
so bila v zadnjih letih razis-
kana v večjem delu Gorenj-
ske. Tudi v občini Šenčur je 
večina naselij že raziskana, 
do sedaj je bilo zbranih že 
505 hišnih imen. Tudi v 
občini Šenčur so najpogos-
tejša imena Pri Kovaču, Pri 
Mežnarju in Pri Šuštarju. 
Akcija bo letos zaključena z 
naborom in obeležitvijo hiš-
nih imen v naselju Šenčur. 
Pri naboru hišnih imen so 
upoštevana le stara hišna 
imena, ki imajo svoj izvor 
pred letom 1940. Vse Šen-
čurjane vabimo, da nam svo-
je hišno ime javijo na elek-
tronski naslov klemen.kli-

nar@ragor.si ali na telefon 
04 581 34 16. V okviru pro-
jekta bomo po naboru prip-
ravili srečanje za domačine s 
predstavitvijo obravnavane 
teme, izdana bo knjižica s 
hišnimi imeni v Šenčurju, 
domačije pa bodo tudi ozna-
čene z že prepoznavnimi 
tablami. Izvedbo projekta 
omogoča in financira Obči-
na Šenčur. Poleg tega lastni-
ke domačij iz ostalih naselij 
obveščamo, da je še vedno 
mogoče pridobiti brezplačno 
tablo s hišnim imenom. Za 
vse vasi v občini, razen za 
Šenčur, je že izšla knjižica 
Kako pa se pri vas reče, ki jo 
je mogoče dobiti na občini. 

Hišna imena v Šenčurju

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur, Visoko – Občina 
Šenčur se je prijavila na raz-
pis Ministrstva za infrastruk-
turo za sofinanciranje izdela-
ve celostne prometne strate-
gije občine. Rok za izvedbo 
je eno leto. V postopek boste 
vključeni tudi občani in osta-
la civilna družba. Glavni 
namen operacije, ki jo sofi-
nancira tudi evropski kohe-
zijski sklad, so trajnostna 
raba in proizvodnja energije, 
pametna omrežja, izboljšan-
je kakovosti zraka glede na 
urbano mobilnost in trajno-
stna mobilnost. Po izdelavi 
strategije pričakujejo mož-

nosti sofinanciranja posame-
znih izvedbenih ciljev. 
Kot rečeno, je eden od ciljev 
trajnostna mobilnost, v kar 
Občina Šenčur že vlaga del 
sredstev. Ker želijo biti tudi 
na zemljevidu električne 
mobilnosti, bodo postavili 
tudi polnilnici za električna 
vozila, in sicer v Šenčurju 
pri športni dvorani in na 
Visokem pri kulturnem 
domu. S tem uresničujejo 
tudi pred časom izraženo 
pobudo z željo ponudbe čim 
širšemu krogu uporabnikov, 
zato so se za upravljanje in 
vključitev v njihovo mrežo 
nudenja storitev dogovorili s 
Petrolom. 

Polnilnici električnih 
avtomobilov

Šenčur – V skladu s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja v Občini Šenčur za programsko obdobje 2015–
2020 je Občina Šenčur objavila javni razpis za dodelitev 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja v Občini Šenčur v letu 2016. Za leto 2016 sta raz-
pisana dva roka za prijavo, in sicer prvi rok do 30. aprila in 
drugi rok do 30. septembra letos. Razpisna dokumentacija 
je na voljo na sedežu Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, Šen-
čur in na spletni strani www.sencur.si. 

Javni razpis za kmetijstvo

Jurij, petek, 15. aprila 2016
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Letos nadaljujete z deli na 
Olševku, kaj boste tam še 
gradili?
"Pogodba z izvajalcem je že 
podpisana, sredi aprila je 
predviden začetek del. Gre 
pa za dokončanje sekundar-
nih kanalizacijskih vodov in 
ureditev ceste. Ko bodo dela 
končana, bodo s tem v celoti 
zaključene investicije v in-
frastrukturo severnega dela 
občine."   

Kaj vam je sicer še ostalo od 
lani?
"Kar zadeva investicije, smo 
lani naredili celo več, kot je 
bilo predvideno v proraču-
nu. Tako smo denimo kon-
čali tudi naložbi v vrtcu in 
šoli. Ostalo pa je vse nareje-
no. V proračunu nam je od 
lani ostalo 800 tisoč evrov, 
tudi zaradi nedokončanih 
del na Olševku. Presežek 
sredstev iz leta 2015 smo 
tako prenesli v leto 2016."

S čim boste torej začeli le-
tos?
"Poleg dokončanj del na Ol-
ševku imamo v načrtu naj-
prej spremembo gradbene-
ga dovoljenja za gospodar-
ski del Blagneče hiše. Idejna 
zasnova je narejena, dali 
smo jo v presojo zavodu za 
varstvo kulturne dediščine, 
da povedo svoje pogoje. Po 
mojih prvih informacijah je 
objekt sprejemljiv. Ko bomo 
imeli uradno mnenje, bodo 
projektanti do konca izdelali 
načrte, mi pa vložili vlogo za 
spremembo gradbenega do-
voljenja. Pričakujem, da 
bomo junija ali julija začeli 
najprej rušiti in nato po 
vseh postopkih graditi ta del 
Blagneče hiše." 

Kandidirate tudi za evrop-
ske vire?
"Prek gorenjske razvojne 
agencije BSC imamo za Bla-
gnečo hišo vloženo za kan-
didaturo za nepovratna 
sredstva, razpisa sicer še ni 
bilo, a možnosti za črpanje 
dela virov obstajajo. 
Poleg tega imamo letos v na-
črtu gradnjo čistilne napra-
ve v Trbojah. Čakamo na 
gradbeno dovol jenje . 
250.000 evrov pa namenja-
mo za za pripravljalna dela v 
prvi fazi: treba je najprej 
urediti dovoz do čistilne na-
prave. Načrtujemo tudi gra-
dnjo ceste (s pločniki, javno 
razsvetljavo) v poslovno 
cono. V pripravi je tudi idej-
ni projekt za športni park. 
Prvi osnutki so pripravljeni, 
marca sva si jih s članom 
občinske uprave Alešem Pu-
harjem ogledala skupaj s 
predsednikom krajevne sku-
pnosti, športnega društva, 
predstavnikoma šole in 
predsednikom Bambija. Po-

dali smo smernice, kako naj 
bi projektanti to stvar pri-
pravili. Želimo pridobiti še 
eno nogometno igrišče, 
atletsko stezo po vseh stan-
dardnih merilih, park za ko-
lesarje, naprave za fitnes na 
prostem ... To bo tudi park s 
sprehajalnimi površinami, 
pomožnimi igrišči itd. Ni še 
finančne ocene, le za idejno 
zasnovo je v proračunu 
predviden denar. Bomo pa 
zagotovili sredstva za pripra-
vljalna dela: zamenjavo va-
rovalne ograje, nujna vzdr-
ževalna dela v notranjosti 
tamkajšnjega objekta. Če bo 
OPPN sprejet, bo treba pri-
praviti tudi dokumentacijo 
za legalizacijo vseh športnih 
objektov.
Predvidena je tudi obnova 
dela vodovoda v Srednji vasi, 
v Sajevčevem naselju, kjer je 
že razpis za izbiro izvajalca, 
pa se bomo lotili kanalizaci-
je, kjer bomo ločili fekalno 
od meteorne kanalizacije. 
Obnova bo potekala fazno 
predvidoma tri leta. 
Na pokopališču pripravlja-
mo prostor za raztros pepela 
in kostnico, pripravlja se 
idejna zasnova, nato sledijo 
usklajevanja z akterji in že 
letos tudi gradnja. 
Pripravljamo načrt za otok 
za umirjanje prometa na 
Velesovski cesti, kar bo po-
sledično pomenilo odstrani-
tev hitrostnih ovir. Če bomo 
pridobili zemljišča, bomo 
lahko spomladi že pričeli z 
gradnjo. Dodatno bomo za-
gotovili varnost pešcev – z 
dodatno signalizacijo preho-
dov za pešce. Tudi sicer po-
gosto merimo hitrosti na 
posameznih odsekih, da 
ugotavljamo dejanske hitro-
sti in da lažje ocenimo, ka-
kšne ukrepe sprejeti. Pov-
sod ni tako dramatično, kot 
pripovedujejo ljudje." 

Ob lani obnovljenem kultur-
nem domu na Visokem so 
letos nova igrala ...
"Šlo je za investicijo, vredno 
25 tisoč evrov. Prevzem je 
opravljen, ob občinskem 
prazniku pa bodo igrala tudi 
uradno predana svojemu 
namenu, pričakujem, da v 
veliko zadovoljstvo otrok in 
zaposlenih v vrtcu Janček 
ter tudi krajanov."  

Vaši podjetniki in kmetje že 
drugič ob podpori občine so-
delujejo na sejmu v Komen-
di. Kaj je novega letos?
"Na letošnjem sejmu v Ko-
mendu smo šenčurski šo-
tor malo razširili, in sicer v 
sodelovanju z občinama 
Preddvor in Cerklje. Pobu-
da naših gospodarstvenikov 
in kmetov je padla na plo-
dna tla in tako gre letos za 
sodelovanje treh občin. 
Celo več, tudi za čezmejno 
sodelovanje, saj sodeluje 

tudi občina Železna Kapla s 
svojo stojnico. Na sejmu je 
sicer sodelovalo 37 naših 
podjetnikov in kmetov. Za-
nimanje je veliko, zato 
bomo to ohranili, kajti ko-
mendski sejem je dobra 
priložnost za predstavitev 
na področju kmetijstva, go-
spodarstva, turizma ..."

Možnost promocije domačih 
ponudnikov pa vidite tudi v 
tržnici v Šenčurju. Se nema-
ra spomladi spet vrača?
"Dogovarjamo se, da bi bila 
tržnica v Šenčurju pogoste-
je, ne le enkrat mesečno, 
morda vsako soboto ali kak 
drug dan v tednu. Toda to 
je težko spraviti v pogon, 
sodelujoči morajo imeti do 
popolnosti urejeno vso do-
kumentacijo. Lepo bi bilo 
tudi, ko bi s tržnicami v 
novi sezoni začeli prav za 
občinski praznik. Že v pre-
teklosti smo imeli Jurjev 
semenj, prav bi bilo, ko bi 
se spet vrnil."
 
Imate morda že kake infor-
macije glede najema prazne 
poslovne stavbe Baumaxa? 
"Ni nobenih sprememb, 
objekt je še vedno prazen in 
očitno še nekaj časa bo, kajti 
lastniki ne popuščajo pri 
zelo visoki najemnini. Me-
nim, da bi morali spremeni-
ti taktiko, če želijo objekt v 
resnici dati v funkcijo. Ima-
mo le zagotovilo, da migran-
tov v ta objekt ne bo. Tudi 
migrantski tokovi so se umi-
rili, vsaj skozi Slovenijo, ker 
je še vedno zaprta meja med 
Grčijo in Makedonijo, čez 
poletje pa so verjetno na raz-
polago cenejše kapacitete 
kot je Baumax.
Ob tem naj še povem, da 
Šenčur nima dovolj velike 
živilske trgovine, zato se do-

govarjamo z dvema trgo-
vskima verigama, da bi bilo 
dobro zgraditi nov trgovski 
center na levi strani regio-
nalne ceste v smeri Kranja. 
Na voljo je 10 tisoč kvadra-
tnih metrov zemljišča pri 
Tinexu, ki ga želi lastnik 
unovčiti, mi pa bi to želeli 
izkoristiti. Po eni strani se 
mimo Šenčurja po regional-
ni cesti vozi okoli 22 tisoč 
vozil dnevno, po drugi želi-
mo tudi domačinom zagoto-
viti neko dodano vrednot, 
predvidena pa je tudi stano-
vanjska gradnja na levi stra-
ni ceste nasproti gostilne 
Ančka, tako da bi bila večja 
trgovina z živilsko ponudbo 
dobrodošla. Odločitev priča-
kujemo v kratkem. V zvezi z 
OPPN, sprejetem za prej 
omenjeno stanovanjsko po-
zidavo, naj še povem, da je 
sprejet z določenimi pri-
pombami, med drugim tudi 
z zahtevo po krožišču na re-
gionalno cesto, začasno kro-
žišče dopušča tudi država. 
Gradnja trgovskega centra 
bo v kraju tudi omogočila 
pozidavo, kajti v občini ima-
mo veliko površin nepozida-
nih. Od države zahtevamo 
23 hektarjev novih stavbnih 
zemljišč, imamo pa jih prek 
120 hektarjev, ki jih je še tre-
ba pozidati." 

Kaj bi pred občinskim pra-
znikom želeli sporočiti svo-
jim občanom?
"Kot običajno ob občinskem 
prazniku pripravljamo vrsto 
prireditev, zato občanke in 
občane vabim, da se jih ude-
ležijo in tako počastijo pra-
znik. Skupaj z občinsko 
upravo in občinskim svetom 
pa vsem prebivalkam in pre-
bivalcem občine Šenčur vo-
ščim ob našem skupnem 
prazniku."

Za začetek Blagneča hiša
Pred letošnjim občinskim praznikom župan Ciril Kozjek govori o najpomembnejših načrtih občine: od 
začetka obnove Blagneče hiše in gradnje čistilne naprave do nadaljevanja del na Olševku in obnove 
vodovoda v Srednji vasi ter kanalizacije v Sajovčevem naselju.

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl

Klemen Klinar

Šenčur – Privedli so nas na-
mreč do spoznanja, koliko 
zanimivih zgodb, življenj-
skih izkušenj v sebi nosijo 
naši najstarejši. Poleg tega 
so to še živi pričevalci o ži-
vljenju v drugačnih časih, 
življenja mnogih naših so-
govornikov je močno zazna-
movala 2. svetovna vojna. 
Poleg življenjskih zgodb je 
bil namen projekta obeležiti 
tudi narečne govore na Go-
renjskem.
Iz občine Šenčur so pri pro-
jektu sodelovali: Vinko in 
Vida Balantič (Hotemaže), 
Cecilija Čebašek (Trboje), 
Slavko Čebašek (Voklo), Mi-
lan Globočnik (Voglje), Stane 
Jeler (Visoko), Janez Kalan 
(Šenčur), Marijan Kastelic 
(Prebačevo), Franc Kern (Sre-
dnja vas), Matevž Kremžar 
(Luže) in Ivan Sajevic (Olše-
vek). Vsem bi se na tem me-
stu še enkrat zahvalili za nji-
hovo pripravljenost deliti svo-

je spomine. Pričevanja so 
bogat pomnik in večkrat tudi 
opomin na drugačne čase, ko 
so bila kljub vojni, pomanjka-
nju in trdemu življenju (ali 
ravno zaradi njih) zadovolj-
stvo, prijateljstvo, poštenje in 
veselje bolj cenjena. 
V okviru projekta, ki so ga 
financirale občine Jesenice, 
Kranjska Gora, Radovljica 
in Šenčur, je bilo posnetih 
40 pogovorov z domačini v 
omenjenih občinah. Inter-
vjuvanci so z nekaj izjema-
mi starejši od 80 let, najsta-
rejša sogovornica Marica 
Globočnik iz Kranjske Gore 
jih šteje že 98. Njihova pri-
čevanja so v obliki videopo-
snetkov dostopna na sple-
tnem portalu YouTube na 
kanalu Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske (www.
youtube.com), posnetke pa 
lahko poiščete s ključnimi 
besedami »Življenja Go-
renjcev« ali z neposrednim 
vpisom imena in priimka 
osebe, ki si jo želite ogledati. 

Življenja Gorenjcev
Na Razvojni agenciji smo se ob projektu zbiranja 
starih hišnih imen srečali s številnimi, predvsem 
starejšimi domačini po naših krajih, pogovori z 
njimi so nas spodbudili k izvedbi projekta 
Življenja Gorenjcev.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Urejanje prostora 
je ena temeljnih nalog lokal-
ne skupnosti, pri čemer te 
žal niso popolnoma samo-
stojne, temveč predvsem pri 
spremembah namembnosti 
odvisne od mnenj državnih 
nosilcev urejanja prostora. 
Občina Šenčur je prvi samo-
stojni dokument, občinski 
prostorski načrt (OPN), ki je 
nadomestil prostorske akte 
še iz časov bivše občine 
Kranj, dobila leta 2011.
"V zadnjem času se je iz raz-
ličnih vzrokov pojavilo več 
vprašanj in problemov glede 
objektov, ki odstopajo od iz-
danih gradbenih dovoljenj 
ali pa teh sploh nimajo. V 
želji, da se objekti, ki že dlje 

časa stojijo v našem prosto-
ru, legalizirajo, pa to sedaj 
glede na določbe veljavnega 
OPN niti ni možno, smo 
pripravili javni poziv in ga 
poslali vsem gospodinj-
stvom v občini Šenčur z ro-
kom 22. april 2016, do kate-
rega lahko prijavite nelegal-
ne in neskladne gradnje na 
območju stavbnih zemljišč v 
občini Šenčur. Po poteku 
roka bomo skupaj z izdelo-
valcem akta analizirali vlo-
ge, opravili terenski ogled, 
pojasnili nadaljnji postopek 
in začeli s pripravo akta, ki 
bo tem objektom omogočil 
legalizacijo ob siceršnjih 
drugih pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati vsak investitor," 
pojasnjuje Aleš Puhar z ob-
činske uprave v Šenčurju.

Legalizacija objektov

Šenčur – Mini tržnica, ki je poleti in jeseni na stojnicah ponu-
jala domače pridelke in izdelke, se spomladi spet vrača v Šen-
čur. Kot je povedal Miro Peternel, predsednik KS Šenčur Sre-
dnja vas, bo odslej vsako tretjo soboto v mesecu. Začenja se 
v maju, vsi tisti, ki želijo ponuditi svoje pridelke in izdelke, pa 
naj to sporočijo Miru Peternelu po telefonu 051/642 401.

Maja spet mini tržnica

Jurij, petek, 15. aprila 2016

Učenci so se na srednje šole prijavljali na domači osnovni 
šoli pod vodstvom psihologinje v zadnjem tednu marca, 
prijava je uradno potekla 4. aprila. Do 26. aprila učenci lah-
ko še prenašajo prijave – glede na spremenjene želje oz. 
glede na dejansko možnost sprejetja na želeni program. 
Vpis v srednje šole poteka od 17. junija.  Učenci s strani 
šole, kjer imajo prijavo, dobijo obvestila o točnih datumih 
vpisa. Učenci OŠ Šenčur so se prijavljali na najrazličnejše 
srednješolske programe. Od 73 devetošolcev jih v gimnazij-
ske želi 38 odstotkov, v srednje tehniške programe 36 od-
stotkov in v srednje poklicne programe 26 odstotkov. 

Vpis v srednje šole
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Priznanja bodo 
podelili na slavnostni akade-
miji ob občinskem prazni-
ku, ki bo v petek, 22. aprila, 
ob 19.30 v Domu krajanov v 
Šenčurju. Letos je komisija 
za priznanja med dvanajsti-
mi predlogi, prispelimi na 
poziv za posredovanje pred-
logov za prejemnike priz-
nanj, izbrala osem imen in 
jih predlagala občinskemu 
svetu. Srebrno plaketo letos 
prejmejo Francka Škofic 
Jurgec, Marko Dolinar, Edo 
Golob in Marko Žepič, bro-
nasto Marjeta Sajevec, Alojz 
Belehar in Franc Draksler, 
spominsko priznanje pa 
Patrik Jagodic.

Skrbi za zdravje občanov
Francko Škofic Jurgec so za 
občinsko priznanje predla-
gali v Krajevni organizaciji 
Rdečega križa Šenčur - Sre-
dnja vas in v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Šenčur. 
"K Rdečemu križu me je 
takrat kot mlado medicin-
sko sestro pred petdesetimi 
leti povabil Franc Kern, poz-
nejši šenčurski župan," se 
svojih začetkov prostovolj-
nega dela pri Rdečem križu 
spominja Francka. Deluje v 
krajevnem odboru, pomaga 
z lepo besedo in nasveti, za 
skrb in dobro počutje obča-
nov skrbi s preventivnimi 
meritvami holesterola, krv-
nega sladkorja in tlaka. "Bili 
smo prvi, ki smo začeli s 
preventivnimi meritvami, 
celo pred Kranjem," pripo-
veduje sogovornica. "Lju-
dem skušamo pomagati z 
nasveti za zdravo življenje 
in meritvami, ki jih izvaja-
mo v Šenčurju, Voklem in 
Trbojah, pa tudi za vojne 
invalide. Tri ljudi smo rešili 
pred infarktom, več smo jih 
poslali naprej k zdravnikom 
zaradi sladkorne bolezni ..." 
Francka je bila tudi krvoda-
jalka, predavateljica prve 
pomoči, sedaj je pri Rdečem 
križu blagajničarka, družine 
pa se je zagotovo spominja-
jo tudi po njenem preda-
nem poklicnem delu, ko je 
kot babica hodila kopat 
novorojenčke, pozneje pa 
kot patronažna sestra obis-
kovala vse od dojenčkov do 
starostnikov. Gasilka je pred 
več kot poldrugim desetlet-
jem postala, ker ji je ena od 
udeleženk rekla, kako je tam 
'fletno'. In res je bilo, od vaj 
in tekmovanj (na prvih so 
bile Šenčurjanke nekaj časa 
celo edine ženske tekmoval-
ke in so dobivale zlata priz-
nanja) do telovadbe in dru-

žabnih srečanj. Zaradi dru-
ženja in razvedrila pa je tudi 
članica plesne skupine Šen-
čurske mrhe, v kateri udele-
ženke, stare od 40 do 70 let, 
spretno plešejo kankan. 
"Vse to počnem zaradi vese-
lja, ne zaradi priznanj," pra-
vi Francka Škofic Jurgec.

Košarkar in še marsikaj 
drugega
Marko Žepič prihaja iz 
košarkarskih vrst. Od otroš-
tva je igral košarko in bil 
član vseh selekcij v tem 
športu. V domačem klubu je 
igral, ko so bili šenčurski 
košarkarji v drugi slovenski 
ligi in so se spogledovali 
celo s prvo. Danes KK Šen-
čur igra v najvišji državni 
članski ligi. Marko je zgled 
za mlajše igralce in klubske 
delavce, saj ne mine domača 
članska tekma, da ne bi imel 
zadolžitve, bodisi pri pripra-
vi dvorane, vodenju redar-
ske službe ali kake druge 
pomoči. Ni mu težko sode-
lovati na delovnih akcijah, 
pomagati pri organizaciji 
raznih tekmovanj, veseli so 
ga tudi pri gasilcih (je opera-
tivni član s pozivnikom na 
24-urno pripravljenost), 
konjeniškem klubu, kolesar-
skem klubu, pri Rdečem 
križu ... Je tudi dolgoletni 
krvodajalec z več kot 30 odv-
zemi krvi. Vestno in z opti-
mizmom se loti vsakega 
dela in nikoli ne odkloni 
naloge.

Vse počne z veseljem
Tudi Edo Golob je košarkar, 
ki je od desetega leta naprej 
treniral ta šport in si utrl pot 
med pomembne igralce v 
domačem klubu, igral pa je 
tudi v KK Triglav Kranj. 
Udeležil se je tudi evropske-
ga prvenstva za mladince v 
Franciji, kjer je bil leta 1979 
proglašen za najbolj perspe-
ktivnega igralca prvenstva. 
Žal takrat ni dobil priložno-
sti zunaj slovenskih meja. 
Posvetil se je domačemu 
kraju in športu kot zaprise-
ženi športni delavec. Tudi 
on je aktiven v več drugih 
društvih: pri Godlarjih, kon-
jenikih, kot krvodajalec, ki 
je več kot 30-krat daroval kri, 
včasih pa s svojim kuhar-
skim znanjem poskrbel za 
okrepčilo svoji športni ali 
drugi druščini. "Od vsega 
mi je največ pomenila košar-
ka. Letos se bom udeležil 
evropskega prvenstva vete-
ranov v Novem Sadu," pove 
dobitnik priznanja, ki se 
ukvarja tudi s psi. "Vsega 
tega pa ne bi počel, če ne bi 
imel veselja. Tudi kadar 

sem zelo zaposlen, vedno 
najdem čas za konjičke."

Aktiven v kraju, občini, v 
Sloveniji
Marko Dolinar iz Vogelj je s 
svojim delom zaznamoval 
ne le krajevno, temveč tudi 
občinsko življenje. Dva 
mandata je bil občinski svet-
nik, tri je deloval v svetu kra-
jevne skupnosti. V Vogljah 
je bil pobudnik postavitve 
orientacijskih smerokazov z 
uličnimi imeni, lokacij nara-
vne in kulturne dediščine 
ter podjetij. Sodeloval je pri 
načrtovanju in ureditvi špor-

tnega igrišča ob domu kraja-
nov, pri komunalni obnovi 
naselja, asfaltiranju ceste ob 
dostopu na priključek avto-
ceste pri Brniku. Član gasil-
skega društva v Vogljah je 
več kot štirideset let.
 Aktiven pa je tudi na nacio-
nalni ravni: je član Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slo-
venije, tretji mandat predse-
dnik upravnega odbora 
Govedorejskega poslovnega 
združenja, bil je predsednik 
Društva rejcev govedi 
črno-bele pasme v Sloveniji, 
več let tudi član upravnega 
odbora Kmetijske zadruge 

Oddolžili se jim bodo 
za dobro delo
S srebrno plaketo letos ob občinskem prazniku nagrajujejo Francko Škofic Jurgec, Marka Dolinarja, 
Eda Goloba in Marka Žepiča, z bronasto Marjeto Sajevec, Alojza Beleharja in Franca Drakslerja, s 
spominskim priznanjem pa Patrika Jagodica.

Francka Škofic Jurgec /Foto: Primož Pičulin

Edo Golob /Foto: Primož Pičulin

Marjana Rebernik

Sodelujejo tudi plesne sku-
pine Sončki, Knofki in Vrta-
vke. Plesno skupino Sončki 
sestavljajo otroci s posebni-
mi potrebami. Plešejo osem 
let, sedaj pod vodstvom 
Monike Rozman, pomagata 
tudi Bernarda Rozman in 
Matej Logar. Sončki večino-
ma plešejo na otroške pes-
mi, zelo radi pa imajo tudi 
harmoniko. Lani so tako 
sestavili koreografijo za 
pesem Mladi smo ansambla 
Saša Avsenika in se skupaj z 
njimi predstavili v oddaji 
Slovenski pozdrav. Srečuje-
jo se ob petkih v telovadnici 
podružnične šole v Voklem. 
Zaplesali bodo Abraham 
'ma sedem sinov in Ob bis-
trem potoku je mlin.
Otroška folklorna skupina 
Knofki deluje v okviru inte-
resne dejavnosti na podruž-
nični šoli Olševek pod vods-
tvom mentoric Alenke Kern 
in Janje Jagodic. Spremlja jo 
mladi muzikant Domen 
Osterman. Želijo osvežiti 
spomine na stare čase, na 
skoraj pozabljene običaje in 
veselo otroštvo, s predstavit-
vijo spletov Prstne igre in 
Na dvorišču. Otroška fol-

klorna skupina Vrtavke 
deluje kot sekcija pri Druš-
tvu prijateljev mladine Šen-
čur. Vodi jih Dragica Mar-
kun, letos jih s harmoniko 
spremlja Mojca Gliha in z 
violino Eva Markun. Pouda-
rek dajejo igri, zbadljivkam 
in rajalnim plesom, za jutri-
šnji nastop pa so pripravili 
prikaz praznovanj na Slo-
venskem, v katera so bili 
vključeni otroci, z odrskima 
postavitvama Rajajmo, rajaj-
mo in Otroci in prazniki.
Folklorno društvo Šenčur pa 
se bo tokrat predstavilo z 
novim spletom Krompir in 
vaško veselje ter spletom 
Gorenjski delovni plesi. 
Odrsko priredbo folklorne 
postavitve sta pripravila Sta-
ša Pavlič in Aleksander Gaš-
perlin ter Aleksander Sašo 
Zupan s člani folklornega 
društva. Pevsko je skupino 
pripravila Simona Kralj, 
glasbena priredba je delo 
Damjane Praprotnik. Fol-
klornike pri plesu spremlja-
jo harmonika, klarinet in 
bas. Gorenjske delovne ple-
se sestavljajo ta potrkan 
ples, žakle šivajo, kovtre 
šivajo, pa tudi šaljivi ples z 
metlo. Folklornike spremlja 
Jožef Rekar s harmoniko.

Šenčur folkloro na 
ogled postavi
Folklorno društvo Šenčur pripravlja prireditev 
Šenčur folkloro na ogled postavi, ki bo jutri, 16. 
aprila, ob 16. uri v Domu krajanov Šenčur.

Danica Zavrl Žlebir

Prebačevo – Od letošnjega 
februarja se lahko vaščani 
Vaške skupnosti (VS) Preba-
čevo srečujejo v novi sejni 
sobi, na naslovu Prebačevo 
63, ki so jo dobili v najem od 
PGD Prebačevo-Hrastje. 
"Prostor smo obnovili, opre-
mili s primerno sejno mizo z 
osmimi stoli in omaro za 
shranjevanje raznih doku-
mentov in zapisov. Doseda-
nji predsedniki VS Prebače-
vo so imeli vedno vso admi-
nistracijo na domačem nas-
lovu, sedaj pa je to po dvaj-
setih letih končno urejeno," 
sporoča Matej Knific, predse-

dnik VS Prebačevo. Pisarna 
VS Prebačevo bo za vaščane 
odprta vsak prvi ponedeljek v 
mesecu od 18. do 19. ure, ko 
bodo lahko posredovali svoje 
pobude, vprašanja, pohvale 
ter kritike, ki jih bodo nato 
posredovali na občino. Svoje 
pripombe lahko vaščani spo-
ročajo na novi elektronski 
naslov (vs.prebacevo@gma-
il.com) ali pa pred vhodom v 
prostore oddajo svojo more-
bitno pošto v poštni nabiral-
nik, dosegljivi so tudi na 
mobilnem telefonu 041 30 
70 30. Za posluh, da ima 
tudi VS Prebačevo svojo 
pisarno, se zahvaljujejo 
županu Cirilu Kozjeku. 

Vaška skupnost Prebačevo 
ima svojo pisarno

V pisarni VS Prebačevo

Marko Dolinar

Jurij, petek, 15. aprila 2016
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OBČINA ŠENČUR PRAZNUJE NA PRAZNIK
SV. JURIJA OBČINSKI PRAZNIK

V okviru praznovanja občinskega praznika se bodo  
vrstile naslednje prireditve:

SOBOTA, 16. APRILA

•  od 8.30 dalje Namiznoteniški klub Šenčur organizira 4. Odprto 
prvenstvo Šenčurja v namiznem tenisu za rekreativce in vete-
rane v Športno kulturni dvorani Voklo 

•  od 9. ure dalje Nogometni klub Šenčur organizira nogometni 
turnir veteranov v malem nogometu v balonu z umetno travo 
v Športnem parku Šenčur 

•  ob 16. uri Folklorno društvo Šenčur vabi na prireditev Šenčur 
folkloro na ogled postavi v Domu krajanov Šenčur. Na priredi-
tvi sodelujejo skupina Sonček, otroška folklorna skupina Vrtavke, 
otroška folklorna skupina Knofki ter Folklorno društvo Šenčur. 

NEDELJA, 17. APRILA

•  od 11. ure dalje Klub mladih Šenčur organizira že 9. tradicionalni 
nogometni turnir JUR-CUP, ki bo potekal v balonu z umetno tra-
vo v Športnem parku Šenčur 

TOREK, 19. APRILA

•  ob 18. uri Dramski krožek in Otroški pevski zbor PŠ Olševek vabi-
ta na ogled otroških gledaliških predstav Brez tebe in Kjer se 
prepirata dva v Kulturnem domu Visoko

•  ob 19. uri odprtje slikarske razstave Franca Kočarja z naslo-
vom Motivi Gorenjske v Muzeju občine Šenčur

SREDA, 20. APRILA

•  ob 18. uri bomo predali v uporabo defibrilator v Športni dvora-
ni Šenčur. Sledila bo krajša predstavitev delovanja in uporabe. 

•  ob 19. uri Kulturno društvo OŠ Šenčur vabi na ogled gledališke 
predstave Zvezde v Domu krajanov Šenčur 

PETEK, 22. APRILA

•  Ob 11. uri vabljeni na odprtje polnilnice za električna vozila, 
ki bo predana v uporabo pred Športno dvorano Šenčur (zraven 
transformatorske postaje)

•  od 19. ure do 19.25 koncert Pihalnega orkestra Občine Šenčur 
pred vhodom v Dom krajanov v Šenčurju

•  OB 19.30 SLAVNOSTNA AKADEMIJA S PODELITVIJO OBČIN-
SKIH PRIZNANJ V DOMU KRAJANOV V ŠENČURJU 

SOBOTA, 23. APRILA

•  ob 8. uri Turistično društvo Šenčur organizira Jurjev pohod po 
južnem delu Občine Šenčur. Zbor bo v centru Šenčurja. Na poho-
du bo s svojo stojnico sodelovalo tudi Društvo ljubiteljev vina 
Šenčur. Obvezne prijave do petka, 22. 4., zvečer, na dan pohoda 
ni prijav. Informacije in prijave: Erzin Franci tel. 041 875 812. 

•  od 8. ure dalje Balinarska sekcija Šenčur organizira Jurjev turnir 
v balinanju na balinišču v Športnem parku Šenčur

•  ob 9. uri Košarkarski klub Šenčur GGD organizira tradicionalni 
Jurjev turnir mlajše selekcije U15 v Športni dvorani Šenčur 

•  od 10. ure dalje Lokostrelski klub Šenčur TARK organizira 
Lokostrelski turnir za otroke in mladino, ki bo potekal na zuna-
njem strelišču kluba (pri Zbirnem centru Šenčur) 

NEDELJA, 24. APRILA

•  ob 10. uri Konjeniški klub Šenčur organizira že tradicionalno konj-
sko Jurjevo parado. Konjeniki se zberejo na parkirišču pri Športni 
dvorani Šenčur in krenejo po ulicah Šenčurja do prireditvenega 
prostora na parkirišču ob pokopališču, kjer bo tudi žegnanje konj 
in družabno srečanje. Pri paradi bo sodeloval tudi Pihalni orkester 
Občine Šenčur.

•  ob 14. uri Športno društvo Visoko in Krajevna skupnost Visoko - 
Milje organizirata tradicionalni pohod na Štefanjo goro. Zbor 
bo pred Domom krajanov Visoko.

                                          TOREK, 26. APRILA

•  ob 8. uri Osnovna šola Šenčur organizira Pohod treh generacij in 
dan športa.  Odhod bo izpred centralne šole in vseh podružničnih 
šol.  V primeru slabega vremena bo naknadno sporočen nov datum. 

SREDA, 27. APRILA

•  ob 15. uri Kolesarsko društvo Šenčur organizira že 18. kolesarsko 
dirko za Veliko nagrado Šenčurja, ki bo potekala po ulicah Šen-
čurja. Start dirke pred okrepčevalnico Alo-Alo v centru Šenčurja.

VLJUDNO VABLJENI!

Cerklje, pobudnik izobraže-
vanja mladih rejcev za prip-
ravo govedi za vodenje po 
razstavah, sodeloval pa je 
tudi pri vzpostavitvi več 
združenj rejcev.

Šepeta gledališčnikom
Marjeta Sajovec z Visokega 
je aktivna v krajevni skupno-
sti, v Kulturno umetniškem 
društvu Valentin Kokalj 
Visoko pa tudi v športnem 
društvu. 
"V preteklosti smo se v kul-
turnem društvu ukvarjali 
pretežno s pripravo proslav 
in drugih prireditev, veliko 

sem delala tudi z otroki, 
sedaj pa sodelujem pri gle-
daliških igrah. Pripravili 
smo že šesto po vrsti, ravno 
pred kratkim je bila premie-
ra, jaz v njih sodelujem kot 
šepetalka," je povedala dobi-
tnica ene od bronastih 
občinskih plaket. Delo v kra-
jevni skupnosti, kulturi, 
športu pa tudi na različnih 
delovnih akcijah je prostovo-
ljno in Marjeta se vsega rada 
udeležuje.
 "S tem se ukvarjam, da sem 
koristna, poleg tega me je k 
delu pritegnila tudi dobra 
družba. Ne delam, ker bi 

pričakovala kako priznanje 
ali nagrado, a ko jo vendarle 
dobiš, je to potrditev, da je 
tvoje delo opaženo, te kar 
malo poboža in spet dobiš 
zagon za naprej."

Prostovoljec na več 
področjih
Franc Draksler iz Trboj je 
primer človeka, ki vsako 
nalogo dosledno izpelje do 
konca, pa naj bo to pri nje-
govem prostovoljnem delu 
na mnogih področjih ali pri 
študiju. Trenutno namreč 
končuje študij mehatronike 
na višji strokovni šoli, tudi 
zato, da je zgled svojima 
sinovoma. Njegov zgled pa 
je bil oče, zaradi katerega ga 
je pred štirimi desetletji pri-
tegnilo h gasilcem, takrat še 
v rodnih Mavčičah. Sedaj je 
poveljnik PGD Trboje. Izo-
bražuje se tudi na področju 
gasilstva, njegova skrb pa je 
tudi izobraževanje mladih. 
Je namreč predsednik mla-
dinske komisije pri Gasilski 
zvezi Kokra in član mladin-
ske komisije Gasilske zveze 
Gorenjske.
 "Glavna naloga dela z mla-
dimi je izobraževanje v 
gasilskih vsebinah in spod-
bujanje prostovoljstva in 
humanitarnega poslanstva. 
Vsako leto organiziramo 
tekmovanja, ki se jih otroci 
in mladostniki radi in v veli-
kem številu udeležujejo. 
Otrok in mladih ni težko 
pritegniti h gasilstvu, težje 
jih je obdržati, zato se trudi-
mo, da bi jim ponudili zani-
mive vsebine. Žal je za vse 
to tudi v gasilstvu vsako leto 
manj denarja," razmišlja 
nagrajenec. V gasilstvu je 
opravljal domala vse funkci-
je, rad pa sodeluje tudi drug-
je. Tako so ga sovaščani 

povabili k delu sveta krajev-
ne skupnosti, kjer je v tem 
mandatu predsednik. "Če 
lahko kaj pripomorem, sem 
rad zraven," pove Franc 
Draksler, prostovoljec na 
več področjih, med drugim 
tudi v pastoralnem svetu 
Župnije Trboje. Priznanje 
občine pa kaže, da je njego-
vo delo pravilno in koristno 
ter potrjuje njegova doseda-
nja prizadevanja, razmišlja 
nagrajenec.

Rešil je življenje
Društvo Godlarji, ki deluje 
dobrega četrt stoletja, pa je 
za bronasto priznanje pred-
lagalo svojega člana Alojza 
Beleharja. "Med Godlarji je 
zelo priljubljen, kar se poka-
že ob vsakoletnih pustnih 
povorkah. Vse, kar se da 
videti ob teh norčavih pust-
nih dneh, je tudi delo njego-
vih rok. Ni treba veliko, le 
namig, pa so ideje že v nje-
govi glavi in nato zapoje 
'motorka' ..." pojasnujejo 

Godlarji, češ Lojzetu ni tež-
ko priskočiti na pomoč 
sokrajanom, je človek veli-
kega in odprtega srca. To se 
je izkazalo tudi pred leti, ko 
je iz mrzle reke Kokre rešil 
avstrijskega državljana, ki je 
s ceste zapeljal v vodo. Sicer 
pa je nagrajenec aktiven 
tudi na drugih področjih: 
pri gasilcih, deluje v krajev-
ni skupnosti, je član Rdeče-
ga križa in je krvodajalec na 
vpoklic.

Našel se je v športu
Spominsko priznanje pa bo 
letos prejel Patrik Jagodic z 
Visokega. 14-letni fant, uče-
nec 8. b-razreda Osnovne 
šole Šenčur, je zaradi priro-
jene bolezni (artogripoze) 
na invalidskem vozičku, s 
katerim si pomaga pri giba-
nju, čeprav se sicer trudi biti 
tudi čim več na nogah. V 
šoli ga spremlja spremljeva-
lec, sicer pa želi biti Patrik 
kar najbolj samostojen in 
neodvisen. Poleg tega je tudi 
zavzet športnik. Dve leti že 
trenira plavanje v Radovljici, 
kjer je njegov trener Matej 
Globočnik, tam pa je spoz-
nal tudi svojega vzornika, 
športnika invalida Darka 
Đurića. "Dopoldne sem v 
šoli, nato pride pome mami. 
Doma pojem, nato me pelje 
na trening v Radovljico, kjer 
treniram štirikrat tedensko. 
Dvakrat tedensko pa imam 
pod vodstvom športnih 
pedagogov Primoža Černil-
ca in Roka Polajnarja tudi 
"suhi" trening v šolski telo-
vadnici v Šenčurju. Nato 
doma še naredim nalogo in 
se učim za šolo," o svojem 
delovnem dnevu pove Pat-
rik. V plavanju ima že kar 
nekaj uspehov: lani je bil na 
državnem prvenstvu kar šti-

rikrat prvi, na šolskem tek-
movanju v Velenju je osvojil 
dve zlati in eno srebrno 
medaljo, uspešen je bil na 
mednarodnih tekmovanjih 
na Hrvaškem in v Turčiji, 
na evropskih paraolimpoij-
skih igrah na Hrvaškem je 
osvojil štiri srebrne kolajne. 
Za svoje dosežke je lani pre-
jel dve ugledni priznanji, in 
sicer priznanje za perspek-
tivnega športnika leta 2015 
in bronasti znak Zveze za 
šport invalidov (paraolimpij-
ski komite) na velikih tek-
movanjih v letu 2015. Patrik 
ima visoke cilje: poleg ude-
ležbe na evropskih in sveto-
vnih plavalnih prvenstvih 
tudi olimpijske igre leta 
2020 v Tokiu in potem še 
na prihodnjih. "Občinsko 
priznanje mi bo spodbuda, 
da bom še bolj pridno treni-
ral in dosegal dobre rezulta-
te," pa pravi o spominskem 
priznanju občine, ki je bilo 
zanj in za starše veliko pre-
senečenje.         

Marjeta Sajevec /Foto: Primož Pičulin

Franc Draksler /Foto: Primož Pičulin

Patrik Jagodic /Foto: Primož Pičulin

Alojz BeleharMarko Žepič

Jurij, petek, 15. aprila 2016

Na poziv za posredovanje predlogov za 
prejemnike občinskih priznanj je v predpisanem 
roku prispelo dvanajst predlogov. Člani komisije 
za priznanja so izbrali osem imen, pri izbiri pa 
upoštevali, da kandidati delujejo na več 
področjih družbenega življenja in da prihajajo iz 
različnih krajev v občini.
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- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 

 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

SERVISNI PREGLEDI
PRODAJA IN ODKUP RABLJENIH VOZIL
PREVZEM ODSLUŽENIH VOZIL
KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE 
(POGODBENIKI ZAVAROVALNICE TRIGLAV)
MENJAVA PNEVMATIK
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Tel.: 04 27 59 100
e-pošta: prodaja@ac-vrtac.si
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UGODNE SERVISNE STORITVE
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  SERVIS IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV 

  RAZKUŽEVANJE HLADILNEGA SISTEMA 

 PREMONTAŽA PNEVMATIK (po naročilu, brez čakalnih vrst)

 KLEPARSKA IN LIČARSKA POPRAVILA (pogodbeniki zavarovalnic)

 SERVISNI PREGLEDI 
 PREVZEM ODSLUŽENIH VOZIL 

Samo Lesjak

Šenčur – Na prireditvi, ki jo 
je v sodelovanju s šolo orga-
nizirala Zveza za šport inva-
lidov Slovenije, je uvodoma 
športnik-invalid Gal Jakič 
zbranim otrokom predstavil 
šport invalidov in paraolim-
pijske igre, ki potekajo po 
rednih olimpijskih igrah, te 
bodo letos v brazilskem Riu.

Igranje košarke na 
vozičku ni enostavno
Sledile so aktivnosti na par-
ketu. Košarkarji KK Šenčur 
Gorenjska gradbena družba 
Smiljan Pavić, Luka Grum, 
Jan Špan, Miloš Miljković, 
Petar Jokić in Sven Smajla-
gić ter trener Igor Kešelj, ki 
sicer zelo uspešno nastopa-
jo v prvi državni ligi, so se 
usedli v invalidske vozičke 
ter se preizkusili v igri, 

metanju prostih metov ter v 
metih izza črte. Kmalu so 
ugotovili, da igranje košar-
ke na invalidskih vozičkih 
ni enostavno in da od igral-
cev zahteva veliko zbranosti 
in napora. Ob glasni vzpod-
budi vseh otrok v dvorani 
pa so prebrodili začetne 
težave in ob navdušenju 
mladega občinstva napolni-
li koš.

Bučen aplavz za vse 
športnike invalide
»Kapo dol vsem športni-
kom invalidom!« je ob kon-
cu paraolimpijskega šolske-
ga dne dejal košarkar Smil-
jan Pavić in v čast in spošto-

vanje vsem športnikom 
invalidom požel bučen 
aplavz najmlajših, ki so se 
na prijetni prireditvi lahko 
poučili o tem, koliko truda 
morajo vložiti športniki 
invalidi za dosego dobrih 
rezultatov, ki so za marsi-
koga samoumevni. Košarka 
za invalide je sicer šport, ki 
obstaja že več kot sedemde-
set let, kot paraolimpijski 
šport pa se je pojavil v Rimu 
leta 1960. Za promocijo 
športa invalidov bodo sku-
šali po besedah Gala Jakiča 
pripraviti še več tovrstnih 
dogodkov, poučnih za odra-
ščajočo mladino, ki se 
vključuje v življenje. 

Predstavili šport invalidov
Na paraolimpijskem šolskem dnevu, ki so ga pripravili v športni dvorani v Šenčurju, so košarkarji 
domačega kluba učencem tamkajšnje osnovne šole predstavili šport invalidov.

Profesionalni košarkarji so ugotovili, da je igranje košarke na invalidskih vozičkih vse prej 
kot enostavno. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Potočnik 
Poljanšek

Šenčur – Vpis v 1. razred je 
potekal 2., 3. in 4. februarja 
na OŠ Šenčur. K vpisu je pri-
šlo 136 otrok in njihovih star-
šev. V šolskem letu 
2016/2017 ne bodo vsi vpisa-
ni otroci tudi naši učenci. 18 
učencev naj bi imelo odlože-
no šolanje. Starši morajo šol-
ski psihologinji predložiti 
mnenje zunanjega strokov-
njaka, ki potrjuje to odloči-
tev. Nato šolska komisija pre-
gleda vse vloge in poda kon-
čno mnenje. Konec maja 
2016 ravnateljica izda odloč-
bo o odložitvi. Nekaj učencev 
se bo prešolalo na druge 
šole. Tudi k nam prihaja 

nekaj družin, ki se bodo med 
poletnimi počitnicami prese-
lile v občino Šenčur in sodijo 
v naš šolski okoliš. 
Predvidevamo, da bodo 
oddelki prihodnjega 1. raz-
reda kar polni (2–27 učen-
cev) tudi na obeh podružni-
cah (Olševek, Voklo). Starši 
in prihodnji prvošolci dobijo 
še dve pošti psihologinje: 
junija informacijo o učbeni-
škem skladu in potrebnem 
nakupu delovnih zvezkov in 
učbenikov, dobijo seznam 
potrebnih šolskih potreb-
ščin, potrdilo o šolanju, pri-
javo na prehrano in še neka-
tere informacije; avgusta pa 
jim pošljem še vabilo na 
prvi šolski dan in obvestilo o 
uvrstitvi v razred.

Vpis v prvi razred

Milica Jesenovec

Šenčur – Razpis za vpis v 
vrtec je potekal od 1. do 15. 
februarja. V razpisnem 
roku je prispelo 158 vlog: 
144 za sprejem v vrtec in 14 
premestitev iz centralnega 
vrtca v Šenčurju v oddelka 
na Visoko in v Voklo. Po 
končanem postopku vpisa v 
1. razred za šolsko leto 
2016/2017 je bilo 85 prostih 
mest v centralnem vrtcu v 
Šenčurju; 45 za 1. starostno 
obdobje, 40 za 2. starostno 
obdobje in 2 prosti mesti za 
oddelek Janček na Visokem. 
V oddelku Voklo so vsa pro-
sta mesta zapolnili otroci, 
katerih starši so zaprosili za 
premestitev iz centralnega 
vrtca. Oddanih vlog je bilo 
več kot razpoložljivih pros-
tih mest, zato je o sprejemu 
odločala komisija za spre-

jem otrok. Vloge je obravna-
vala v skladu z določbami 
zakona o vrtcih in pravilni-
kom o sprejemu otrok v 
vrtec, jih ovrednotila glede 
na število točk po posamez-
nih kriterijih in določila 
vrstni red po doseženem 
številu točk od najvišjega do 
najnižjega. Na prosta mesta 
je sprejela po starosti in 
doseženem številu točk 
ustrezne otroke in starše 
pisno obvestila o sprejemu. 
Ostale otroke je komisija 
razvrstila v čakalni seznam 
1. in 2. starostnega obdobja. 
Na čakalnih seznamih je 47 
otrok 1. starostnega obdobja 
in devet otrok 2. starostnega 
obdobja. Po poteku roka na 
javni vpis novincev je pris-
pelo še šest vlog. Zanje ima-
mo posebno evidenčno lis-
to, ki pa ni enaka čakalne-
mu seznamu.

Vpis otrok v vrtec

Jurij, petek, 15. aprila 2016

Športnik invalid Gal Jakič v družbi mladih, ki so se 
seznanili s paraolimpijskim športom. / Foto: Primož Pičulin
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4208 Šen čur
De lav ska 18

tel.: 251-52-00
pri vat: 250-64-74

An ton Mag dič s.p.

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

Zakaj postati in ostati član AMZS oziroma 
AMD Šenčur?
Ker je AMZS največji izvajalec pomoči na cesti doma in v tujini. 
Naše osnovno poslanstvo je zagotavljanje vaše mobilnosti, 24 
ur na dan, vse dni v letu. Pomagamo vozniku ne glede na to, 
čigav avto vozi, in ne glede na starost vozila.

Izberite si članstvo po svoji meri!
• Osnovno članstvo – za voznike po Sloveniji
• Članstvo Plus – za voznike po Sloveniji in tujini
•   Članstvo Premium – za voznike, ki pogosto potujejo v tujino
•  Družinsko članstvo – za več voznikov v gospodinjstvu 

(hčere, sinovi, partner)
• Član invalid

Več o članstvu in dejavnosti društva na naši spletni strani 
www.amd-sencur.si ali na naslovu: www.amzs.si

Spoštovane članice in člani, občanke in občani!
Naj bo praznik naše občine prežet s ponosom nad doseženim 
in poln upanja za prihodnost. Prijetno praznovanje!
Prejemnikom priznanj pa iskrene čestitke v imenu AMD Šenčur.

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

Avto-moto društvo  
Šenčur

 
 

Danica Zavrl Žlebir

Ste ena redkih predsednic 
Avto moto društva (AMD). 
Kako je v pretežno moški 
družbi?
"Res sem ena zelo redkih 
žensk na čelu AMD. V dru-
štvo pa sem vključena že kar 
nekaj časa, začelo se je, ko 
sem se pridružila tako rekoč 
po službeni dolžnosti, kot 
predstavnica šole. V AMD 
so me hitro vključili v dejav-
nosti, s katerimi sem se 
ukvarjala že v šoli. Ko je v 
društvu prišlo do menjave, 
tudi generacijske, so me 
predlagali za predsednico in 
to delo zdaj opravljam dve 
leti. Kaže, da so z mojim de-
lom zadovoljni, delo društva 
uspešno peljemo naprej. 
Imamo veliko članov, med 
njimi so tudi dolgoletno ak-
tivni, ki uspešno delajo že 
več let, tako utečene aktivno-
sti lepo tečejo naprej, uvaja-
mo pa tudi nekatere novosti. 
Mislim, da smo kar uspešni, 
seveda v skladu z možnost-
mi, tudi finančnimi, pogoji 
pa bi bili lahko, tako kot tudi 
drugje, boljši." 

Kako kot učiteljica v osnovni 
šoli in predsednica AMD 
združujete svoje delo na po-
dročju prometa? 
"Že ko sem prišla delat v 
šolo, je moja prva ravnatelji-
ca poskrbela, da sem bila 
vključena v vse dejavnosti, ki 
so bile povezane s prome-
tom. To je bilo še v nekdanji 
veliki občini Kranj, kjer so 
me kmalu vključili tudi v 
tamkajšnji svet za preventi-
vo in vzgojo v cestnem pro-
metu (SPV), ki je vključeval 
tudi okoliške kraje zdajšnje 
male občine. Tako se je 
moje delo v službi povezova-
lo s tistim izven nje. Sicer pa 
večinoma eni in isti ljudje 
krožimo med občinskim 
SPV-jem in AMD-jem in po-
krivamo tiste dejanosti, ki 
zadevajo občinsko prome-
tno ureditev, varnost prome-
ta, s tem povezane šolske 
dejavnosti. V SPV sem bila 
predlagana iz šole, ker se 
stvari zelo prepletajo. Veliko 
jih lahko izvedemo tudi 
zato, ker imamo v občini 
AMD in tako lahko vse šol-
ske akcije potekajo ob sode-
lovanju članov društva, vabi-
jo nas kot spremljevalce ob 
prvem šolskem dnevu, pri 
raznih zaporah na cesti, 
skratka AMD je prvi, ki se ga  
ob takih priložnostih pokliče 
zraven. Tudi pri praktični iz-
vedbi kolesarskih izpitov, ki 
nas čakajo v teh dneh. Spra-
viti generacijo petošolcev 

skozi kolesarski izpit je kar 
velik zalogaj, zlasti pri prak-
tičnem delu, ker je vsepo-
vsod veliko prometa."
 
Kako kot predsednica AMD 
in članica občinskega SPV 
vidite stanje prometne var-
nosti v vašem okolju?
"Glede na to, da se je gradila 
na novo infrastruktura in so 
se sočasno urejale tudi ce-
ste, je sedaj večina občine 
pokrite s pločniki, ponekod 
tudi s kolesarskimi stezami. 
Ko so se do konca uredili 
vrtci in šole, se je okoli ma-
tične šole uredil tudi prome-
tni režim in kar nekaj časa 
smo veljali za primer zelo 
dobre ureditve. Avtobuse 
lahko umaknemo z glavne 
ceste, imamo možnost usta-
vljanja na dvorišču, imamo 
dovolj parkirišč, kar velja za 
centralno šolo, medtem ko 
je na podružnicah teh mo-
žnosti manj. Toda povsod je 
vsaj pločnik do šole in ureje-
no postajališče za varen do-
stop učencev in staršev do 
šole. Prek AMD pa vselej 
poskrbimo, da so člani ob 
vseh akcijah vključeni v va-
rovanje. To ne velja le na 
cesti pri šolah, pač pa tudi 
ob organizaciji javnih prire-
ditev, od parad do cerkvenih 
procesij, ob vsaki priložnosti 
z lastnimi močmi in člani 
pomagamo pri urejanju pro-
meta."

Preventivne dejavnosti v 
prometu so v največji meri 
namenjene mladim, toda v 
vašem društvu tozadevno 
vzgajate tudi starejše, kajne? 
"Res je. Pred nekaj leti, ko 
se je generalno spreminjala 
prometna zakonodaja, smo 
prvič v Šenčurju priredili 
predavanje o tem. Udeležba 
je bila zelo dobra. Šlo je za 

vse novosti v prometni zako-
nodaji, od pešcev in kolesar-
jev do voznikov, od novih 
omejitev do uporabe varno-
stnih pasov, mobitelov, zdaj 
pa smo v dveh ponovitvah 
pripravili predavanje, name-
njeno predvsem starejšim 
občanom. Namen je bila 
predstavitev novosti pri ob-
navljanju vozniškega dovo-
ljenja po osemdesetem letu 
starosti, govorili smo o vpi-
sovanju kod, ki so pri starej-
ših vpisane na vozniških iz-
pitih (zaradi vida, sluha, no-
šenja očal, raznih drugih 
omejitev, vožnja ponoči, vo-
žnje s spremljevalcem, vo-
žnje do sto kilometrov od 
doma), ki jih ljudje doslej 
niso poznali. Odziv je bil 
zelo dober. Predavanju v 
Šenčurju sta letos sledili še 
predavanji na Visokem in v 
Voklem. Mnogi starejši voz-
niki doslej niso vedeli, kaj 
jim pri zdravniku vpišejo v 
vozniško dovoljenje: kje se 
vidi, da ne smejo več voziti 
ponoči, kje, da ne smejo dlje 
kot sto kilometrov od doma, 
te stvari so bile zanje zani-
mive. Tudi ko so se pred ne-
kaj leti začela pojavljati kro-
žna križišča, je bil za starej-
še velik izziv."

V Šenčurju je več krožnih 
križišč. Kako so se ljudje na-
nje navadili, saj se zlasti sta-
rejši ob vozniškem izpitu 
tega nis(m)o naučili?
"Lahko bi rekla, da je bistve-
no bolje, čeprav imajo neka-
teri še težave pri vožnji sko-
zi krožišča. Ne razumejo 
denimo, da je v krožišču 
treba vklopiti smernik, ne 
vedo, kdaj se priklopi, na 
koga naj se ozirajo. Zlasti 
tisti, ki manj vozijo, imajo s 
tem težave. Na krožiščih v 
domačem kraju še gre, ko 

pa naletijo na zahtevnejša 
dvopasovna v drugih krajih, 
je malo težje. Naši slušatelji 
na predavanjih so dobili 
tudi druge uporabne infor-
macije, denimo glede vo-
žnje kmetijske mehanizaci-
je. Mislim, da so dobili upo-
rabne informacije, saj smo k 
sodelovanju povabili stro-
kovnjake, ki so znali na pri-
meren način dobro razložiti 
številne nejasnosti, ki se po-
javljajo v prometu."

Vi sami veliko vozite?
"Vozim veliko, a bolj v bli-
žnji okolici, na večje razda-
lje pa po potrebi. Kot kole-
sarka imam pa vedno slab 
občutek, da nisem dovolj 
varna. Kolesarske steze so 
še vedno naša šibka točka, 
saj so glavne ceste zelo pro-
metne. Upamo, da nam bo 
uspelo v prihodnje izpeljati 
kolesarske povezave po ob-
čini in proti Kranju, ki zdaj 
še niso dovolj varne. "

Tudi vaše društvo ima nalo-
go, da opozarja na takšne 
probleme? 
"Tudi. V krajevnih skupno-
stih so zbrali najbolj šibke 
točke, ki jih vidijo v svojih 
krajih, AMD pa je dobil na-
logo, da to preuči in predla-
ga izboljšave. Upam, da 
bomo kaj lahko premaknili 
na to temo."

Poleg tega ste tudi občinska 
svetnica in imate tudi tu 
možnost, da kaj spremenite 
na bolje.
"Eni in isti ljudje skušamo 
prek vseh možnih poti izpe-
ljati čim več stvari. Veseli 
me, da imamo za zdaj s stra-
ni občine podporo in se tako 
lahko nadejamo, da bomo 
lahko tudi to izboljšali." 

Kakšne so sicer naloge 
AMD?
"Pri delu AMD gre v glav-
nem za izobraževanja, pred-
stavitve, preventivne akcije, 
ki jih imajo republiški SPV-
-ji, ena takih je denimo no-
šenje odsevnih teles, opo-
zarjanje na uporabo avtose-
dežev za majhne otroke, na 
pripenjanje z varnostnimi 
pasovi in podobno. Te akcije 
se ponavljajo, a če jih pona-
vljamo tolikokrat, bo verje-
tneje, da dosežejo svoj cilj. 
Tudi v AMD Šenčur kot v 
vseh društvih pogrešamo 
mlajše sodelavce. Generaci-
je se starajo, mlajši pa v pro-
stovoljnih dejavnostih ne vi-
dijo več priložnosti. Pa rav-
no mladi so običajno tisti, ki 
bi potrebovali kako dodatno 
izobraževanje."  

Povsod povezana 
s prometom 
Slavka Wiesseinsen je dve leti predsednica Avto moto društva Šenčur, s problematiko prometa pa se 
že dolgo srečuje kot osnovnošolska učiteljica. Pri številnih prometnih dejavnostih v šoli je dobrodošla 
pomoč članov AMD ... in tako se znova prepleteta njeno poklicno in društveno delo. 

Slavka Weisseisen / Foto: Primož Pičulin

Jurij, petek, 15. aprila 2016
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Zanimivosti

RAČUNOVODSTVO 
KU-DUR, d.o.o.

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

Faks 259 54 81 Vaš družabnik v gozdu!
www.intergozd.si

Inter gozd, trgovina in servis, d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 53, Kranj

041 673 191/04 234 17 70
info@intergozd.si

Odpiralni čas:  
pon., sre: 8h-19h
tor., čet., pet.: 8h-16h

Za urejeno trato je potreben dober stroj.

JURIJ GORJUP s. p.

SLIKOPLESKARSTVO

IN IZDELAVA DEMIT FASAD

Milje 15a, 4212 Visoko, tel., faks: 04/253-12-98, 
GSM: 041/770-847, e-pošta: slikopleskarstvo.gorjup@siol.net

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

Maruša Robida

Komenda – Razstavljavci iz 
občine Šenčur so se letos 
znova predstavili na pomla-
danskem sejmu v Komendi. 
Letos se je razstavljavcem 
pridružila tudi Osnovna 
šola Šenčur. Na stojnici so 
predstavili nekatere dejav-
nosti šole. Tako so učenke, 
ki obiskujejo interesno deja-
vnost keramika, s svojo 
mentorico Majo Okorn, uči-
teljico likovnega pouka, raz-
stavile izredno lepe kerami-
čne krožnike, posode, obes-
ke. Obiskovalci sejma niso 
mogli verjeti, da so te umet-
nine naredili otroci. Šolski 
novinarji pa so se odločili, 
da bodo intervjuvali razstav-
ljavce in poizvedeli, katere 
izdelke in storitve ponujajo 
ter kako svoje izdelke tržijo. 
Učenci so se z veliko vnemo 
lotili dela: fotografirali so, 
zbirali so gradiva in kar tek-
movali med seboj, kdo bo 
bolj iznajdljiv, drzen, skrat-
ka, kdo si bo upal biti pravi 
novinar. Pozno popoldne so 
se učenci vračali domov 
utrujeni, a zelo zadovoljni. 

Učenke interesne dejavnos-
ti keramika so ugotovile, da 
ne drži, da umetniških 
izdelkov nihče ne ceni. Mla-
di novinarji pa so vsi v en 
glas zatrjevali: »Delo na 
terenu – to je tisto pravo!« 

Zadovoljni so bili tudi, ker 
si je velika večina podjetni-
kov vzela čas in jim nazorno 
razložila vse o svojem pod-
jetju. Učenci so bili ponos-
ni, da so jih razstavljavci 
vzeli zares. Tim Eling, uče-

nec 7. razreda, je izpostavil 
smisel novinarske »delavni-
ce«: »Rad se pogovarjam s 
podjetniki, saj se bom z nji-
hovimi nasveti, idejami 
lažje odločil za srednjo 
šolo.«

Šolarji na 
komendskem sejmu

Na stojnici so razstavili keramične izdelke.

Šenčur – Februarja je bila v muzeju v Šenčurju zgodovinska 
razstava Vitez Adam Ravbar s Krumperka, ki jo je pripravil 
Kulturni dom Franca Bernika iz Domžal. Razstava, ki je bila 
prvikrat predstavljena leta 2014 v Slamnikarskem muzeju v 
Domžalah, je prikazala barona Adama Ravbarja z gradu 
Krumperk, ki je bil leta 1593 v bitki pred Siskom poveljnik 
kranjske viteške plemiške konjenice. Ta je pripomogla k 
zmagi krščanske vojske proti mnogoštevilnejši turški vojski. 
O baronu Adamu Ravbarju iz rodbine, ki je v dvesto letih 
prispevala velik pečat slovenski zgodovini, je napisal knjigo 
Miro Erzin in Šenčurja. Ob odprtju razstave sta s srednjeve-
ško glasbo nastopila Janez in Marjana Jocif.

Vitez Adam Ravbar v Šenčurju 

Jolanda Regouc

Šenčur – Poklon do tal vsem 
članom šolskega gledališča 
Modra vrtnica in Be Happy. 
Prvič smo si lahko ogledali 
krstno komedijo, gledališki 
vic v petih prizorih Ena žla-
htna godla  decembra lani na 
odru KUD-a Simona Jenka v 
Trbojah. V predstavi nastopa 
petnajst mladih igralcev: 
Julija Kuhar, Ožbej Naglič, 
Rok Draksler in Stella Roz-
man, Hana Nachtigal, Mar-
ko Pirc , Larisa Grbić, Eva 
Žnidar, Anej Šuler, Klara 
Žagar, Nejc Oselj, Jaka Drak-
sler, Naja Podgoršek, Živa 
Kozjek in Asja Rozman.

Otroška gledališka idila s 
podporo glasbe bratov Avse-
nik 'Rompompom, še ne 
gremo domov, Mi ga pa žin-
gamo, Slovenija, od kod 
lepote tvoje in Prelepa 
Gorenjska, je naš skromni 
prispevek k rasti natalitete 
Slovencev. Predstava je bila 
Božičkovo darilo za vse male 
in velike navihančke in 
radovedneže. Drugič smo 
igrali za trbojske učence in 
goste v okviru proslave ob 
dnevu enotnosti in samos-
tojnosti, 24. decembra. V 
mesecu kulture smo 4. feb-
ruarja  uspešno gostovali v 
Voklem za vse učence pod-
ružnične šole. Spomladi 

načrtujemo še gostovanje v 
Vogljah, na Olševku in v 
Šenčurju. 
Dve ljudski pripovedki 
Vilenica in Tri pomaranče 
sem priredila v igrico, z 
naslovom FAIRIES, ki naj 
bi jo zmogli zaigrati začet-
niki v znanju angleškega 
jezika. Premiera je bila 
konec februarja letos. Ne 
bi nam uspelo, če ne bi 
bilo naše delo ves čas pod-
prto z zaupanjem staršev 
in vodstva. Gledališko sku-
pino tokrat sestavlja devet 
četrtošolk in deset peto-
šolk, vse imajo rade gleda-
lišče in angleščino: Ela 
Sajevic,  Nika Fabjan, Pika 

Waldner, Katja Bajt, Eva 
Oman, Ela Keber, Eva Fab-
jan, Brina Kopač, Pika 
Doberlet, Maša Rekelj, Tja-
ša Lokar, Zala Konjar, 
Neža Miklavčič, Lin Rob-
nik, Liza Planinec Čadež in 
Klara Germek. Tudi s prav-
ljično igrico Vile (FAIRI-
ES) želimo gostovati na 
vseh naših podružnicah in 
zaigrati tudi za učence prve 
triade, ki so že vešči angle-
ščine. Za nagrado pa se 
bomo 26. maja skupaj z 
Modro vrtnico udeležili 
mednarodnega festivala 
Igraj se z nami, kjer bomo 
vsi nastopali na odprtem 
odru v Ljubljani.

Modra vrtnica in Be Happy

Jurij, petek, 15. aprila 2016
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Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Voda iz pipe je zdrava
Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno bolj primanjkuje. Na planetu je manj kot en odstotek 
vode, ki se lahko uporablja kot pitna voda. Več kot milijarda ljudi po vsem svetu nima dostopa 
do zdrave pitne vode. V evropskih državah je vode na splošno še dovolj, čeprav jo na nekaterih 
področjih že primanjkuje. Enako velja tudi za Slovenijo. 
Vsi vodovodni sistemi v upravljanju Komunale Kranj se oskrbujejo s pitno vodo, ki prihaja iz pod-
talnice. To je voda, ki je nasičena v vodonosnikih pod zemeljskim površjem. Se naravno napaja in 
obnavlja s padavinskimi vodami (dež, sneg).
Kakovost pitne vode iz virov, s katerimi upravljamo, je zelo dobra in jo lahko varno pijemo iz 
pipe. Zato svetujemo, da vodo iz plastenke raje zamenjate za vodo iz pipe. S tem boste ustvarili 
veliko manj odpadne embalaže in razbremenili naše okolje. Ustekleničena voda stokrat bolj 
obremenjuje okolje kot voda iz pipe. Ustekleničena voda pogosto vsebuje več bakterij in nečistoč od 
vode iz pipe. Prepotuje dolgo pot in pogostokrat mine dolgo časa, preden iz skladišča pride do vas. 

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene  
za prehrano ljudi v občini Šenčur za leto 2015

V občini Šenčur upravljamo z vodovodnim sistemom Kranj. Naša glavna skrb je zagotoviti zadostno 
količino pitne vode, ki je ustrezne kakovosti. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi izraz »ustrezna 
kakovost« pomeni, da pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki 
same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.
Najpomembnejše je obvladovanje mikroorganizmov v pitni vodi. Če voda vsebuje mikroorganizme, 
lahko ogroža zdravje ljudi, zato prednostno spremljamo mikrobiološke parametre v vodi. Pri tem 
upoštevamo parametre (mikrobiološke, kemijske in indikatorske) in mejne vrednosti iz državnega 
Pravilnika o pitni vodi.
Mikrobiološki parametri pokažejo obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi. 
Iz rezultatov preskušanj je razvidno, ali je voda onesnažena s fekalnimi klicami, ki imajo izvor v 
človeških in/ali živalskih iztrebkih, ali z indikatorskimi klicami – parametri. Zaradi uživanja vode, 
onesnažene s fekalnimi klicami, lahko zbolimo. Preskušanje vzorca pitne vode na posamezne ke-
mijske parametre (kot so na primer nitrati, amonij, oksidativnost, motnost, pH-vrednost …) pokaže 
obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode s kemičnimi snovmi, ki lahko predstavljajo tveganje 
za zdravje ljudi. Kljub velikemu številu kemikalij v okolju so v normative vključene le nekatere, 
s katerimi si pomagamo pri oceni. Dodatno spremljamo tudi indikatorske parametre, kjer mejne 
vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, ampak dajo informacijo o 
urejenosti celotnega sistema in nas opozarjajo, zlasti ob spremembah, da se z vodo nekaj dogaja 
in jih je treba raziskati.
Pravilnik o pitni vodi predpisuje dve vrsti nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode, in 
sicer notranji nadzor in monitoring. Notranji nadzor izvajamo upravljavci vodovodnih sistemov. 
Vzpostavljen je na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in 
fizikalnih dejavnikov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi. 
Izvajamo ukrepe in stalen nadzor na tistih mestih sistema, kjer se tveganja lahko pojavijo. V sklopu 
sistema HACCP imamo opredeljena mesta vzorčenja, vrsto in pogostost preskušanja. Vzorčenje 

opravljamo sami in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, enoto 
Kranj, kjer se izvajajo tudi laboratorijska preskušanja.
Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja tudi v okviru državnega monitoringa, 
ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje, nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano.

Vodovodni sistem Kranj
S pitno vodo iz vodovodnega sistema Kranj se oskrbuje 61.077 prebivalcev. V letu 2015 smo iz 
sistema distribuirali 5.542.164 m3 pitne vode, od tega 685.822 m3 porabnikom v občino Šenčur. 
Oskrbovali smo 8.413 prebivalcev v naseljih Hotemaže, Luže, Milje, Olševek, Prebačevo, Srednja 
vas pri Šenčurju, Šenčur, Trboje, Visoko, Voglje, Voklo in Žerjavka. 
Poleg občine Šenčur se s pitno vodo iz sistema Kranj oskrbujejo tudi porabniki v Mestni občini 
Kranj ter občinah Preddvor in Naklo. 
Naselja v občini Šenčur se oskrbujejo s pitno vodo iz virov Čemšenik (zajetja in vrtine), vrtine Gore-
nja Sava, virov Bašelj (zajetja in vrtine), zajetja Nova vas, vrtine Olševek in iz virov pod Krvavcem 
(vrtine in zajetja). Vrtina Šenčur se uporablja kot rezervni vodni vir. 
Pitna voda iz virov Čemšenik se dezinficira z natrijevim hipokloritom v sledovih, viri pod Krvavcem 
se dezinficirajo s plinskim klorom. 
Pitna voda iz virov Bašelj se je do 30. 6. 2015 stalno dezinficirala s presvetljevanjem z UV-svetlobo, 
po tem datumu pa se stalno obdeluje po postopku ultrafiltracije. Presvetlevanje z UV-svetlobo po-
meni razkuževanje vode in uničenje morebitnih mikroorganizmov v vodi. Ultrafiltracija pa pomeni, 
da se voda iz zajetja s posebno napravo prečisti in izloči morebitne mikroorganizme in delce. Tako 
priteče do porabnikov bistra in čista voda. Občasno se je pitna voda iz navedenih virov dezinficirala 
z natrijevim hipokloritom (tekočim klorom). Klor je preventivno dezinfekcijsko sredstvo, ki pred-
stavlja dodatno varnost pred naknadnih onesnaženje. Na kakovost vode to ne vpliva, če je treba, jo 
le izboljša. Pitna voda iz zajetja Nova vas se stalno dezinficira s presvetljevanjem z UV-svetlobo. 
Pitna voda iz vrtin Gorenja Sava, Olševek in Šenčur se ne dezinficira ali kako drugače obdeluje.
V občini Šenčur je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih enainpetdeset vzorcev pitne vode, za 
fizikalno kemijska preskušanja pa osem. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da je bil en odvzet 
vzorec neustrezen, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij (indikatorske bakterije, ki so pokazatelj 
sprememb, ki sicer neposredne nevarnosti za zdravje nimajo). Izvedli smo ponovno vzorčenje, pri 
katerem smo ugotovili, da bakterije niso prisotne. Ostalih petdeset vzorcev je bilo ustreznih. 
Fizikalno kemijska preskušanja so pokazala, da so bili, glede na obseg opravljenih preskušanj, vsi 
odvzeti vzorci ustrezni.

Porabniki ste soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode
Pomembno je, da voda, ki priteče do porabnikov, enako dobra priteče tudi iz vaših pip. Zato poskrbite za 
redno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, ki vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgra-
jene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe pitne vode. Priporočamo, 
da približno enkrat na 14 dni čistite mrežice na pipah. Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi 
odstranjevanje vodnega kamna. Vodo uporabljajte na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. Vsako jutro 
na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočite nekaj vode. Voda naj teče dve minuti oziroma do ustalitve 
temperature vode. Enako naredite, ko pridete domov, predvsem pa, ko se vrnete po daljši odsotnosti. 
Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajte tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode. 
Odkrijte in odstranite slepe rokave, do takrat pa spirajte vodo iz slepih rokavov vsaj enkrat na teden.
Za ohranjanje čiste pitne vode je pomembno, da ne zlivamo v odtok kemikalij, barv, lakov, insek-
ticidov, zdravil in drugih nevarnih odpadkov. V odtok ne zlivajmo jedilnega in motornega olja. Vse 
te snovi lahko negativno vplivajo na delovanje sistema za čiščenje odpadnih vod, s tem ko uničijo 
favno in zamašijo cevi. Nevarne odpadke oddamo v zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov ali 
v času letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

PRIJA  

OHLAJENA

S prijavo na brezplačno obveščanje v času motene oskrbe s pitno vodo poskrbite, da bodo 
informacije pravi čas prišle do vas. Prijavite se na osebno obveščanje z SMS- in/ali ele-
ktronskimi sporočili. Pišite nam na info@komunala-kranj.si ali izpolnite obrazec na naši 
spletni strani www.komunala-kranj.si.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Po treh letih je bila 
prvo soboto v aprilu letos 
tudi v občini Šenčur organi-
zirana akcija čiščenja okolja. 
Na 12 zbirnih mestih so vod-
je zbirališč razdelili vrečke 
in rokavice (razdelili so jih 
petsto parov) in udeležence 
razporedili po območjih. 
Vsa gospodinjstva so pred 
akcijo kot povabilo dobila le-
take, občinska uprava je ob-
vestila tudi vsa društva. Na 
občinski upravi se vsem 
udeležencem zahvaljujejo 
za sodelovanje. V imenu KS 

Šenčur Srednja vas pa se 
udeležencem zahvaljuje 
tudi predsednik KS Miro Pe-
ternel, še posebna zahvala 
pa velja Alešu Okornu in 
njegovim sodelavcem za od-
voz odpadkov na deponijo. 
Osnovna šola Šenčur, ki si-
cer pri akciji letos ni sodelo-
vala, pa je skupaj s Komuna-
lo Kranj že večkrat pripravi-
la akcije ozaveščanja o rav-
nanju z odpadki, s prikazom 
delovnih sredstev, obiskom 
zbirnega centra in z letaki o 
ločevanju odpadkov. Takšno 
akcijo pripravljajo tudi apri-
la letos. 

Uspešna čistilna akcija

Prvo soboto v aprilu so čistili tudi v občini Šenčur. 
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Šenčur – Pri urejanju in vzdrževanju grobov nastajajo od-
padki, s katerimi moramo odgovorno ravnati, zato je tudi na 
pokopališčih urejeno ločeno zbiranje odpadnih sveč, biolo-
ških ter ostalih mešanih odpadkov. Vsak zabojnik ima na-
lepko, na kateri piše, kaj se vanj odlaga. Pri Komunali Kranj 
poudarjajo, da odložite svoje odpadke v tisti zabojnik, ka-
mor sodijo. V zabojnik z oznako za sveče odložite vse vrste 
odpadnih sveč (plastične, elektronske), v zabojnik z oznako 
odpadno cvetje pa biološke odpadke, kot so cvetje, lončnice 
brez lončka, plevel, trava, listje, papirnate robčke in brisače 
in podobno. Vse ostale odpadke, ki se ne predelajo (umetno 
cvetje, trakove, cvetlične lončke, pene ikeban …), pa odložite 
v tretji zabojnik z oznako ostali odpadki. Zabojniki niso na-
menjeni odlaganju zemlje, peska in kamenja z grobov. Pri 
odvozu odpadkov s pokopališča v Komunali Kranj opažajo, 
da so pogosto odpadki nepravilno odloženi, zato prosijo 
obiskovalce, da odpadke pravilno ločujete tudi na pokopali-
šču. S tem, ko odpadek odložite v napačen zabojnik, prepre-
čite nadaljnjo predelavo odpadkov, sporočajo s kranjske 
Komunale.  

Odpadke dosledno ločujmo tudi na pokopališču
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www.pogrebnik.si

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com

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.g-k.si

STORITVE Z GRADBENO IN 
KMETIJSKO MEHANIZACIJO
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Ponovno v ponudbi: 
čiščenje gozdov po sečnji, izdelava, odkup in prodaja lesnih sekancev

 
Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Spremenili smo obračun in 
prilagodili cene ravnanja z odpadki

Država je z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev ob
veznih gospodarskih javnih služb varstva okolja predpisala nov 
način obračuna komunalnih storitev. Skladno s tem je občinski 
svet Občine Šenčur dne 24. 2. 2016 sprejel nov Pravilnik o tarifnem 
sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Šenčur, potrdil 
elaborate ter nove cene ravnanja z odpadki. Nove cene veljajo od 
1. 3. 2016.
Uredba predpisuje način, kako morajo biti prikazane storitve na 
računih, in določa, da morajo biti cene izražene v evrih na kilo
gram. 

Gospodinjstva plačujete: 
•  zbiranje mešanih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ki 

vključuje stroške rednega odvoza mešanih odpadkov in odpadne 
embalaže, zbiranje odpadkov na ekoloških otokih in zbirnem 
centru Šenčur, zbiranje nevarnih odpadkov v letni akciji, prip
ravo odpadkov pred oddajo prevzemnikom …

•  javno infrastrukturo mešanih in ločeno zbranih komunalnih od
padkov, ki jo imamo v najemu od občine Šenčur in je namenjena 
zbiranju odpadkov (oprema in zabojniki na ekoloških otokih, zbirni 
center …)

•  obdelavo in odlaganje odpadkov, ki ju izvaja podizvajalec.
Če imate zabojnik za biološke odpadke, plačujete tudi zbiranje 
bioloških odpadkov. V ceni so zbrani stroški zbiranja in odstran
jevanja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada.

Razlogi za spremembo cen
Poleg uskladitve obračuna ravnanja z odpadki po novi me
todologiji je bila nujna tudi prilagoditev cen s stroški ravnanja z 
odpadki. Od zadnje spremembe cen zbiranja odpadkov v začetku 
leta 2013 so se stroški bistveno povečali predvsem zaradi uki
nitve pretovora odpadkov na Zarici. Do zaprtja pretovornega 
prostora z mesecem marcem 2014 smo zbrane odpadke še 
naknadno ločevali, s tem zmanjševali količine za odlaganje in 
posledično tudi stroške. Z ukinitvijo pretovora zbrane odpadke 
vozimo s smetarskimi vozili direktno k prevzemnikom. Stroški 
prevoza mešanih komunalnih odpadkov v Suhadole in prevoza 
bioloških na Vrhniko so se tako povečali v primerjavi s prevozom 
z večjimi in za to namenjenimi tovornimi vozili. Z varčevalnimi 
ukrepi in optimizacijo procesov zbiranja odpadkov smo zmanjšali 
stroške izvajanja storitve. Izmed ukrepov, ki pomembno vplivajo 
na znižanje cene, je tudi zmanjšanje pogostosti odvoza mešanih 
komunalnih odpadkov.

Kako so izračunani kilogrami za gospodinjstva?
Količina storitve pri posameznem uporabniku je določena na 
osnovi ocenjene povprečne količine zbranih odpadkov v občini 
Šenčur za tekoče leto. Na računih navedena količina v kilogramih 
ne pomeni dejanske mase odpadkov, ki jih oddate uporabniki.
Količine bomo enkrat na leto porazdelili med uporabnike glede 
na prostornino in pogostost odvoza zabojnika za mešane ko
munalne odpadke oz. števila oseb. Osebi se v občini Šenčur 
mesečno v povprečju obračuna 58,28 litrov oziroma 17,09 ki-
lograma zbranih mešanih komunalnih odpadkov.

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
Pri zbiranju mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev 
smo obdržali kriterij števila oseb v gospodinjstvu. S tem smo 
zagotovili pravičnejšo obremenitev uporabnikov.
Storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se 
zaračuna po sledeči formuli: 
cena storitve (v EUR na kg) x število oseb v gospodinjstvu x 
povprečna masa odpadkov na osebo v občini (v kg) x DDV po 
znižani stopnji = 0,0783 EUR x število oseb v gospodinjstvu x 
17,09 kg x 1,095
Infrastruktura zbiranja odpadkov se zaračuna po sledeči for
muli: 
cena infrastrukture (v EUR na kg) x število oseb v gospodinjstvu x 
povprečna masa odpadkov na osebo v občini (v kg) x DDV po znižani 
stopnji = 0,0082 EUR x število oseb v gospodinjstvu x 17,09 kg x 
1,095

Obdelava in odlaganje odpadkov
Mesečni znesek za obdelavo in odlaganje odpadkov za gospo
dinjstva je odvisen od velikosti zabojnika za mešane odpadke in 
pogostosti odvoza.
Storitev obdelave in odlaganja odpadkov se zaračuna po sledeči 
formuli:
cena storitve (v EUR na kg) x prostornina zabojnika za mešane 
komunalne odpadke x povprečna masa odloženih odpadkov na 
liter zabojnika v občini x povprečno mesečno število odvozov x 
DDV po znižani stopnji = 0,1814 EUR x prostornina zabojnika (v 
litrih) x 0,1117 kg/liter x 4,3 odvoza x 1,095
Glede na to, da v občini od 1. 2. 2016 mešane odpadke 
odvažamo na tri tedne, se zaračuna le tretjina količine od-
padkov. Pri zaračunani količini se upošteva faktor 0,3333. 

Zbiranje bioloških odpadkov
Mesečni znesek za zbiranje bioloških odpadkov je odvisen od ve
likosti zabojnika za biološke odpadke in pogostosti odvoza.
Storitev zbiranja bioloških odpadkov se zaračuna po sledeči for
muli:
cena storitve (v EUR na kg) x prostornina zabojnika za biološke 
odpadke x povprečna masa zbranih bioloških odpadkov na liter 
zabojnika v občini x povprečno mesečno število odvozov x DDV 
po znižani stopnji = 0,1526 EUR x prostornina zabojnika (v litrih) 
x 0,1728 kg/liter x 4,3 odvoza x 1,095
V zimskem obdobju, ko odvoz bioloških odpadkov poteka na 14 
dni, se pri zaračunani količini upošteva faktor 0,5 (to pomeni, da 
se zaračuna le polovica količine bioloških odpadkov).

Ali bodo cene storitev fiksne?
Pri izračunih cen se vedno upošteva, da se ne ustvarja dobička, 
ampak zgolj krije stroške izvajanja javne službe. Skladno z ure
dbo o cenah moramo izvajalci vsako leto pripraviti elaborate o 
oblikovanju cen. Uredba določa, da se, če je odstopanje dejan
skih cen od obračunanih večje od 10 odstotkov, razlika upošteva 
v ceni za prihodnje obdobje. V takih primerih cene potrdijo 
občinski sveti. V nasprotnem primeru se cena ne spremeni.
Vsako leto bomo pripravili tudi poračun obračunane količine 
odpadkov, prostornine zabojnikov in števila oseb.
Pri obračunu za tekoče leto bomo upoštevali načrtovane količine 
odpadkov, načrtovane prostornine zabojnikov in število oseb. 
Enkrat letno pa bomo dejanske količine zbranih odpadkov v 
občini Šenčur porazdelili med uporabnike glede na prostornino 
in pogostost odvoza zabojnika za mešane komunalne odpadke 
in biološke odpadke oz. število oseb. Pripravili bomo poračune 
in obračunali razliko med obračunano in dejansko povprečno 
količino odpadkov, prostornino zabojnikov in števila oseb.

Več informacij boste našli na naši novi spletni strani: 
www.komunala-kranj.si. 

Prenovili smo spletno stran 
Stran smo oblikovno izboljšali in vsebinsko dopolnili, 
zato upamo, da bo iskanje informacij in pregledovanje 
vsebin za vas sedaj lažje. Obiščite www.komunala-kranj.
si, veseli bomo vaših mnenj in predlogov. 

Milje – Tudi Hiša čez cesto Pr' Franč na Miljah, znana po 
zbirki starih punčk, igrač, otroških vozičkov, igrač,  gospo-
dinjskih pripomočkov in kmečkega orodja, ljudskem petju, 
razstavah, literarnih srečanjih, oživljanju starih običajev, 
tudi prazničnih, se pridružuje dogodkom ob občinskem 
prazniku. V soboto, 23. aprila, bodo od 10. do 12. ure za 
otroke pripravili igranje starih namiznih iger, namizno keg-
ljanje in Marjanco. V četrtek, 21. aprila, pa ob 19.30 vabijo 
k Literarnim utrinkom. Gost bo pesnik in lokostrelec Mar-
jan Podržaj. 

Ob občinskem prazniku v Hiši čez cesto

Šenčur – Pevci Mešanega pevskega zbora Šenčurski zvon so 
zadnjo soboto februarja skupaj z gosti preživeli lep koncer-
tni večer. Koncert z naslovom Kam le čas beži so s svojo 
mladostno razigranostjo popestrila dekleta vokalne skupine 
LIpa iz Litije, harmonikar Janez Zupan in citrar, basist zbora 
Zvone Horvat ter klaviaturistka Mateja Praprotnik pa so s 
spremljanjem zbora dopolnili in še olepšali zborovsko 
pesem. "Skozi pester program narodnih, umetnih pesmi in 
popevk nas je spretno vodila Slavi Bučan. Čisto ob koncu pa 
je zazvenela skupna pesem – tudi s poslušalci v dvorani. 

Zvenel je Šenčurski zvon
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Igor Kavčič

Šenčur – Od sredine marca 
do 10. aprila je bila v Muze-
ju občine Šenčur na ogled 
razstava z naslovom Sodob-
na slovenska keramika, na 
kateri je razstavljalo kar tri-
deset ustvarjalcev umetni-
ške keramike, ki delujejo v 
Sloveniji. Nekateri izmed 
avtorjev so se v Šenčurju v 
preteklosti že predstavili v 
okviru preglednih razstav 
simpozija V-oglje, dela veči-
ne pa smo tokrat videli pr-
vič. Predstavljen je bil bogat 

izbor del v vsej svoji raznoli-
kosti, saj vsak avtor ustvarja 
v lastni umetniški govorici 
ter pri tem uporablja različ-
ne gline in žganja. Razstavo 
sta Barba Štembergar Zu-
pan in Niko Zupan pripravi-
la kot neke vrste pripravo za 
veliko razstavo sodobne slo-
venske keramike, ki jo bosta 
v septembru popeljala v 
špansko Barcelono, saj bo-
sta takrat tam potekala kon-
gres in generalna skupščina 
IAC, katere član je tudi Za-
vod V-oglje s svojim vsakole-
tnim simpozijem.

Razstavljalo trideset 
keramikov

Na razstavah keramike v Muzeju občine Šenčur se vedno 
zbere veliko obiskovalcev. / Foto: Franci Brezar

Igor Kavčič

Visoko – Pretekli petek smo 
si v dvorani Kulturnega doma 
na Visokem ogledali premi-
erno uprizoritev komedije 
Butelj za večerjo francoskega 
avtorja Francisa Vebra v iz-
vedbi domačega igralskega 
ansambla KUD Valentin Ko-
kalj Visoko. Butelj za večerjo 
je igra, ki si jo privošči moška 
druščina prijateljev, ko vsakič 
eden izmed njih na večerjo 
pripelje človeka, ki naj bi tam 
izpadel čim večji butelj. Kot 
po navadi se tudi tokrat Peter 
dogovori z nekim Francijem 
za „buteljsko večerjo“, a kaj 
ko ga nenadoma stisne v kri-
žu. Bo večerja odpadla in bo 
vsega konec? Ravno naspro-
tno, komedija se takrat prav-
zaprav začne. Zapleti sledijo 
eden za drugim, liki v pred-
stavi se vse bolj požvižgajo na 
moralna načela, prešuštvo, 
korupcija, finančni kriminal 
so nekaj normalnega, oseba, 
izbrana za butlja na večerji, 

pa vse bolj dokazuje, da je 
njegovo „buteljstvo“ precej 
koristna zadeva.
Odlična Sašo Gašperlin in 
Frenk Kranjec v glavnih vlo-
gah na odru vseskozi tudi 

vsem ostalim igralcem daje-
ta dodatno energijo in tako 
tvorijo dobro uigrano igral-
sko ekipo, ki nas v več kot 
uro in pol dolgi predstavi 
niti enkrat ne spomni na 

uro. Nasprotno, številne ko-
mične situacije nas držijo v 
napetosti vse do konca, do 
razpleta, ki je ... o tem pa več 
na novi ponovitvi predstave 
enkrat v začetku maja.

Butelj za večerjo 
navdušil občinstvo

Igralska zasedba komedije Butelj za večerjo: (od leve) Sandra Rajgelj, Damjan Avguštin, 
Frenk Kranjec, Sašo Gašperlin, Vesna Čulig, Nataša Gros in Jože Pikš 
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V vrtnariji Čebulj vam nudijo pestro izbiro  
balkonskih rastlin ter enoletnic.

Svetujejo in nasadijo vam tudi korita z balkonskimi rastlinami  
ter vam večjo količino korit tudi dostavijo na dom.

Od 16. do 22. aprila vam na vse balkonske rastline in enoletnice 
nudijo 10-odstotni popust.

Vse informacije dobite na mobitel 041 731 050 ali 031 731 050.
Obiščete nas lahko vsak delavnik med 7. in 19. uro ter ob  
sobotah med 7. in 17. uro.

Vrtnarija Tatjana Čebulj, s. p,  
Voklo 85a, 4208 Šenčur
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Danica Zavrl Žlebir

Kaj se dogaja v šenčurskem 
športu, odkar ste februarja 
prevzeli vodenje športnega 
društva?
"Naj v uvodu povem, da sem 
bil h kandidaturi za novega 
predsednika povabljen, 
sprejel sem jo in bil izvoljen 
za novega predsednika. 
Takoj po nastopu sem for-
miral odbor Nogometnega 
kluba (NK) Šenčur, povabil 
sem v glavnem ljudi, ki so 
delali v nogometu, tudi star-
še otrok, ki trenirajo, in tiste 
ljudi, ki lahko kaj dobrega 
pripomorejo pri razvoju 
tega športa v občini. Odbor 
sedaj po mojem mnenju 
dobro dela. V nogometu, ki 
predstavlja glavnino delova-
nja športnega društva, tako 
po množičnosti kot po uspe-
hih, se igra v drugi slovenski 
ligi od mladih in kadetov do 
članov, v skupini U15 so sta-
rejši dečki prvi in kandidira-
jo celo za prvo ligo, kadeti in 
mladinci so skupno tretji. 
Selekcije delajo od U7 nap-
rej, je torej kar devet mla-
dinskih, tudi rezultati so 
dobri, vse to je vredno ohra-
niti. Vse to kaže tudi na dob-
ro delo trenerjev, tako prejš-
njih kot sedanjih. K sodelo-
vanju smo v novi sestavi 
društva povabili štiri nove 
trenerje. K pogovorom sem 
ločeno povabil posamezne 
ekipe. V nogometu deluje 

več kot dvesto otrok, poleg 
njih tudi 28-članska ekipa, 
ki je prav tako v drugi držav-
ni ligi. Pri tem je največji 
problem, da je slednje težko 
financirati. Želeli bi si, da bi 
bilo v članski ekipi več 
domačinov, in če bi bila 
potem realnost tretja liga, 
nič zato. Skratka, z vsem 
prej omenjenim so bili pos-
tavljeni temelji na novo zgo-
dbo v šenčurskem športnem 
društvu."

Kateri so vaši finančni viri?
"Imamo sponzorje (plakati 
in transparenti na ograji), 
kot sponzor nam s prevozi 
pomaga Avtohiša Vrtač, 

dobimo dotacijo od občine, 
v šport se vrača izkupiček 
lokala ŠD Šenčur, to so naši 
ključni finančni viri." 

Kako delujejo ostale sekcije?
"V tem času, ko se priprav-
ljamo na praznovanje občin-
skega praznika, vse sekcije 
organizirajo turnirje: nogo-
metni klub veterani priprav-
ljamo turnir petih ekip, tek-
movanja pripravljajo tudi 
balinarji in namiznoteniška 
sekcija. Poleg tega deluje 
tudi šahovska sekcija, prete-
žno v sklopu šole, ki je tudi 
zelo uspešna. V športnem 
društvu je tudi sekcija prsto-
meta."

Koliko športnikov je aktiv-
nih v okviru vašega društva?
"Sedaj grem skozi vse evi-
dence in programe, tako da 
natančnega števila članov še 
ne vem, mislim, da jih je 
okoli tristo. Na novo sem 
uvedel tudi članarino, sim-
boličnih pet evrov, da se tudi 
na tej osnovi ugotovi pripa-
dnost športnemu društvu. 
Od prejšnjega vodstva sem 
dobil precej neugodno dedi-
ščino, tako da imamo z 
društvom kar veliko dela. 
Naj povem, da si vsi zelo pri-
zadevamo, naj ob tem ome-
nim tudi novega predsedni-
ka NK Šenčur Luka Jurco." 

Pred kratkim ste se s pred-
stavniki občine srečali v zve-
zi s prihodnjo ureditvijo 
športnega parka. Za kaj gre? 
"Kot predsednik ŠD Šenčur 
zastopam vse športe, vklju-
čene v društvo, vendar je 
največji poudarek še vedno 
namenjen nogometu, kjer je 
populacija največja in vklju-
čenih je tudi največ mladih. 
Nogometna zveza Slovenije 
je izrazila interes, da bi nam 
bila pripravljena sofinanci-
rati nogometno igrišče z 
umetno travo, zato bi kazalo 
razmisliti o tej možnosti. 
Zagotovo naj bi uredili atlet-
sko stezo, ki jo potrebujeta 
tako šola kot šport. Omejeni 
smo z zemljiščem, občina 
se sicer dogovarja za odkup 
dodatnih zemljišč."

V športu na novo
Športno društvo Šenčur od februarja deluje z novim vodstvom. O novi zgodbi šenčurskega športa  
z novim predsednikom Bojanom Pintarjem.

Bojan Pintar / Foto: Matic Zorman

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Kot pravi Božo 
Marič, ki je v namiznem 
tenisu že tri desetletja, je to 
primeren šport za vse gene-
racije. V šenčurskem tek-
mujejo od otrok do veteran-
ske ekipe.
"Od 25 do 30 otrok trenira 
trikrat na teden pod strokov-
nim vodstvom trenerke San-
dre Lazič in se uspešno uvr-
šča na osnovnošolskih in 
medklubskih tekmovanjih. 
Tekmujejo posamično in so 
zelo dobri zlasti v okviru šol-
skih prvenstev," najmlajše 
tekmovalce pohvali Božo 
Marič, prepričan, da tovrstni 
šport otroke tudi vzgaja, jih 
spodbuja h gibanju, da ne 
tičijo zgolj pri računalniku, 
in jim privzgaja tudi delov-
ne navade. Marič ob tem 
poudari tudi dobro sodelo-
vanje s šolo v Šenčurju, kjer 
med drugim sodelujejo tudi 
v programu Zdrav življenj-
ski slog.

Hitrost, odzivnost, dobra tele-
sna kondicija pa niso edine 
prednosti tega športa, pač pa 
je pri njem treba delati tudi z 
glavo. Nasprotnika premagaš 
tudi z glavo, trdi Marič. V pri-
meru, da so uspešni, pa otro-
ke vključijo tudi v programe 
članske ekipe. Mešana član-
ska ekipa je kar uspešna, saj 
je nekje sredi lestvice gorenj-
ske namiznoteniške lige. 
Veteranska ekipa (igralcev 

nad 50 let, igralke so lahko 
tudi mlajše) igra v gorenjski 
veteranski ligi, kjer so letos 
celo prvaki. Ekipo sestavljajo: 
Darinka Mlakar, Dušan Jauh, 
Dušan Pirc, Božo Marič in 
Ciril Kozjek. Da, namiznote-
niški veteran je tudi šenčur-
ski župan! Sicer pa ima nami-
znoteniška sekcija tudi skupi-
no starostnikov, ki v njihovi 
dvorani trenirajo ob sredah 
dopoldne. Med njimi je tudi 

najstarejši član v Sloveniji, 
87-letni Lado Petrovič. 
Za treninge imajo zelo dob-
re pogoje: v njihovi dvorani 
v stavbi v okviru športnega 
parka imajo štiri namiznote-
niške mize. Radi bi, da bi 
bila dvorana še bolje izkori-
ščena, zato občane vabijo, 
da se vključijo v rekreativni 
program. Dvorana jim je 
brezplačno na voljo ob pet-
kih ob 19. uri. 

Šport za vsakogar
Namizni tenis je šport za vsakogar, ni drag in poleg telesne kondicije terja tudi delo z glavo, meni 
Božo Marič, predsednik namiznoteniške sekcije iz Šenčurja.

Otroci trikrat na teden trenirajo pod vodstvom trenerke Sandre Lazič. / Foto: Matic Zorman

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Košarkarski klub 
Šenčur Gorenjska gradbena 
družba je prvi del rednega 
dela ob novem letu zaključil 
kot vodilno moštvo prve slo-
venske košarkarske lige. 
"Vsekakor je to preseglo 
naša pričakovanja pred sezo-
no in nam dalo realne mož-
nosti za končno uvrstitev v 
ligo za prvaka. Sledil je slab-
ši drugi del, s čimer smo to 
možnost zapravili in se tako 
uvrstili v ligo za obstanek. 
Čuden tekmovalni sistem 
nam je odvzel zmage proti 
boljšim ekipam, žal pa smo 
tudi sami nadaljevali s slabi-
mi predstavami. Tako smo 
po prvem delu lige za obsta-

nek prekinili sodelovanje s 
trenerjem Igorjem Kešljem, 
ekipo sedaj vodi prejšnji 
pomočnik Ernest Novak," 
usodo šenčurske košarke 
pojasnjuje športni direktor 
KK Šenčur Aleš Puhar, ki še 
vedno upa na uvrstitev v 
četrtfinale prvenstva. V feb-
ruarju so v četrtfinalu izpad-
li iz pokalnega tekmovanja 
proti aktualnemu državne-
mu prvaku iz Šentjurja.
V klubu delujejo tudi vse 
mlajše selekcije, ki v tem 
času zaključujejo z ligaški-
mi tekmovanji in se priprav-
ljajo na kvalifikacijske tek-
me v maju. Klub se zahval-
juje vsem sponzorjem, star-
šem in drugim, ki pomagajo 
pri njegovem delu.

Upajo na uvrstitev  
v četrtfinale

V tednu občinskega praznika bo v sredo, 20. aprila, na zuna-
njem košarkarsko-rokometnem igrišču za športno dvorano 
potekala prva tekma v spomladanskem delu prve slovenske 
prstometne lige za moške in ženske. V prvi prstometni ligi 
tekmuje 14 moških in osem ženskih ekip. Vsega skupaj bo 
nastopilo skoraj sto igralcev.

Za praznik tudi tekma v prstometu

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

Šenčur – Kolesarsko društvo Šenčur ob občinskem prazniku 
že tradicionalno pripravlja kolesarsko dirko za Veliko nagra-
do Šenčurja, ki poteka po ulicah Šenčurja. Letos bo dirka že 
osemnajsta po vrsti, potekala pa bo v sredo, 27. aprila, s 
startom ob 15. uri izpred okrepčevalnice Alo-Alo v Šenčurju. 
Kolesarska tekma bo sklepni dogodek ob letošnjem občin-
skem praznovanju, ki se prav tako s športnimi dogodki 
(nogometnim turnirjem in prvenstvom v namiznem tenisu) 
začenja jutri, 16. aprila.

Kolesarji za Veliko nagrado Šenčurja

Petek, 1. maj, 10.30 

42. prvomajsko 
srečanje na Joštu

Klemen
Bučan
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Zdravilne masaže   
v Preddvoru

masaža in 
športne storitve

Miha Vizjak, s. p., Belska cesta 59, 4205 Preddvor

Miha Vizjak, inženir gozdarstva 
in vsestranski športnik, se je v 
zadnjih letih zapisal zdravilstvu. 
Pred dvema letoma je stopil na 
samostojno poklicno pot in v 
Preddvoru odprl svoj terapev-
tski kotiček, ki je pravi naslov za 
edinstvene masaže z izjemnimi 
zdravilnimi učinki. V svoji pra-
ksi združuje znanja klasične in 
športne masaže, manualne 
terapije, tradicionalne kitaj-
ske medicine in uporabne 
kineziologije. Posamezniki, 
ki pridejo k Mihu po pomoč, so dele-
žni toplega sprejema in celostne obravnave. 
Zdravje in dobro počutje sta pri Mihu na prvem mestu, terapija in 
preventiva gresta z roko v roki. Poleg zdravilstva deluje Miha tudi 
v športni rekreaciji kot učitelj nordijske hoje in teka na smučeh z 
licenco Smučarske zveze Slovenije. Uspešno sodeluje s številnimi 
podjetji, društvi in posamezniki. 

CENIK:
terapevtska masaža (močne masažne tehnike, odlične pri 
razno vrstnih težavah s hrbtenico in sklepi, mišicami, srcem in 
ožiljem, kalcinacijami, glavoboli, karpalnim kanalom, športnimi in 
delovnimi poškodbami, pri poklicnih boleznih, kot rehabilitacija 
po operativnih posegih …)
refleksna masaža (s stimulacijo refleksnih točk po vsem telesu in 
raznovrstnimi energijskimi tehnikami za večjo vitalnost in trdno 
psihofizično zdravje) lahko se izvaja tudi skozi oblačila!
sprostitvena masaža (za umiritev, sprostitev in boljše počutje) 
 enotna cena za vse vrste masaž: do 30 min 20 €, do 60 min 30 €

nordijska hoja (naravno gibanje z uporabo palic in veliko 
terapevtsko vrednostjo) – skupinski 20 € in individualni tečaj 50 € 
svetovanje s področja zdravja in športa (do 60 min) 30 €

Terapevtska masaža je osredotočena na odpravitev blokad 
v mehkih tkivih, spodbuditev procesa samozdravljenja in 
vzpostavitev notranjega ravnovesja v telesu. Po postavljeni 
diagnozi se terapevt usmeri v reševanje vzrokov, ki so privedli 
do bolečin. Cilj je sprostiti mišični krč, vkleščen živec, zastoj limfe, 
odpraviti vnetje ... Veliko težav izhaja iz hrbtenice, zato kvalitetna 
sprostitev hrbta ter hrbteničnih živcev prinese splošno dobro 
počutje. Čas zdravljenja je odvisen od starosti in splošne telesne 
pripravljenosti posameznika. Pogosto se prvi učinki pokažejo 
že ob uvodnem obisku. Terapevtska masaža traja od 30 do 60 
minut. Za rešitev težav običajno zadošča 3 do 5 obiskov.

Na masažo pri Mihu se lahko naročite na 041 855 435 ali pišete 
na elektronski naslov miha.vizjak@gmail.com. Na Belski 
cesti 59 v Preddvoru ima odprto vsak dan od ponedeljka do  
petka po dogovoru med 8. in 20. uro. Več o njegovi dejavnosti na: 
www.masaza-vizio.si.

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

Franci Draksler 

Šenčur – Letos je mladinsko 
gasilsko tekmovanje v kvizu, 
ki ga pripravlja Gasilska zve-
za Kokra, potekalo v začetku 
marca v OŠ Šenčur. Vse po-
trebno sta za izvedbo pripra-
vila mladinska komisija GZ 
Kokra in PGD Srednja vas. 
Znanje so preverjali v te-
mah: drži – ne drži, prva po-
moč, požarna preventiva, 
gasilska znanja od 5 proti 0, 
štafetno vezanje vozlov in 
navezava orodja, gasilska 
spretnost. Potrebno pa je 
bilo tudi malo športne sreče.
V kategoriji pionirji, kjer je 

sodelovalo 36 ekip, so tretje 
mesto dosegli pionirji Trbo-
je 4 (Teja, Manca, Tisa), dru-
go Trboje 3 (Maja, Anže, 
Žan), prvo pa Trboje 2 (Ož-
bej, Žiga, Rok). Med mla-
dinci je sodelovalo 17 ekip: 
tretje mesto so dosegli mla-
dinke Jezersko 2 (Manca, 
Lucija, Tamara), drugo Tr-
boje 2 (Benjamin, Gal, Tim), 
prvo Trboje 1 (Hana, Tina, 
Neja). V kategorija priprav-
nikov je sodelovalo pet ekip. 
Tretje mesto so dosegli pri-
pravniki iz Vogelj (Žan, 
Anže, Dani), drugo Prebače-
vo-Hrastje (Gal, Natalija, 
Klara), prvo pripravnice iz 

Srednje vasi (Nuša, Pia, Ta-
nja).
Naslednjo soboto je bilo v 
Lescah regijsko tekmovanje 
v kvizu Gasilske zveze Go-
renjska za leto 2016. Med 
pionirji je sodelovalo 22 
ekip, Trboje 3 (Jaka, Armen, 
Teja) so zasedle 8. mesto, 
Trboje 1 (Rok, Žiga, Ožbej) 
10. mesto, Trboje 2 (Maja, 
Anže, Žan) 16. mesto. Pri 
mladincih je sodelovalo 21 
ekip, Trboje 2 (Benjamin, 
Gal, Tim) so dosegle 5. me-
sto, Trboje 1 (Hana, Tina, 
Neja) pa 7. mesto. V katego-
riji pripravnikov, kjer je so-
delovalo 18 ekip, je ekipa 

Srednja vas (Pia, Tanja, 
Nuša) dosegla 10. mesto, 
Prebačevo-Hrastje (Klara, 
Natalija, Gal) pa 16. mesto. 
Mladinska komisija bo od 
22. do 24. aprila izvedla tre-
tji mladinski gasilski tabor 
na Rogli, nato pa maja še 
orientacijski tek za mladino. 
V gasilske vrste vabimo vse 
mlade po srcu, ker bodo naj-
mlajšim predali svoje zna-
nje, ali mlade od šestega leta 
starosti, naj se vključijo v 
društva po vaseh. Skupaj 
nas bo več in širili bomo 
znanje in požarno ozavešče-
nost. Vsem čestitamo za do-
sežena mesta. 

Uspešni na gasilskem kvizu

Šenčur – V dvorani Doma krajanov v Šenčurju je potekal 
dobrodelni koncert Vide Šušteršič z glasbenimi gosti, z izku-
pičkom so pomagali družini v stiski. Dobrodelni koncert, ki 
je nastal v soorganizaciji Društva prijateljev mladine Šen-
čur, pomeni obenem tudi izpolnitev desetletne želje pevke 
Vide Šušteršič, ki je občinstvo navdušila z izborom ljudskih 
narečnih pesmi z vseh dežel, ki jih je sklenila z domačimi, 
gorenjskimi pesmimi. Na odru so se zvrstili tudi glasbeni 
gostje, kot so Jurjevi godci, mlada pianistka Ula Weisseisen, 
pevka Tina Veselinovič, sicer glasbenica in profesorica tujih 
jezikov iz Škofje Loke, ki je navdušila s šansoni Edith Piaf, 
Olga Kepic je predstavila svojo prozo in poezijo, prav po-
sebna omemba pa velja nastopu otrok z downovim sindro-
mom skupine Sonček, ki so tako kot vsi nastopajoči poželi 
velik aplavz.

Dobrodelni koncert Vide Šušteršič

Dobrodelni koncertni večer: pevka Vida Šušteršič
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Samo Lesjak

Šenčur – Na prireditvi so 
skozi kulturni program, za 
katerega je poskrbelo Kultur-
no društvo Hotimir iz Hote-
maž, prikazali življenje in 
delo dr. Franceta Prešerna. 
Obiskovalci, ki so napolnili 
dvorano Kulturnega doma, 
so tako lahko podobo litera-
ta, ki je Slovence umestil 

med enakovredne evropske 
narode, ter dobo, ki ji je pri-
padal – in jo v mnogih ozirih 
tudi presegel –, spremljali 
skozi dialog med knezom 
Hotimirjem, ki ga je upodo-
bil Tone Jelovčan, in njegovo 
izbranko Nežiko (Mihaela 
Kolenc). Program so pope-
strili recitatorja Marjeta Go-
rup in Marjan Sajovic, pia-
nist Matic Podobnik in har-

monikar Nejc Sajovic ter 
otroški pevski zbor pod vod-
stvom Mojce Gabrijel. Prire-
ditev je poleg izvrstne kostu-
mografije ozaljšala tudi celo-
stna grafična podoba in pro-
jekcije, za katere je poskrbela 
Andreja Aljančič Povirk.
"Skozi program smo želeli 
prikazati veličino našega 
največjega pesnika, obenem 
pa skozi zgodovinsko zgod-

bo poudariti pomen kulture 
in tradicije za naš narod. 
Prav skozi zavedanje tradici-
je in zgodovine, njenih mej-
nikov in pomembnih kul-
turnikov, ki so jo ustvarjali, 
si v današnjem času odpira-
mo možnosti za življenje v 
medsebojnem sožitju," je 
po slavnostni prireditvi dejal 
predsednik KUD Hotimir 
Andrej Aljančič.

Skozi kulturo odpirati 
obzorja
Ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, je v Kulturnem domu v Šenčurju potekala 
slavnostna prireditev v čast našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu.

Na slavnostni prireditvi sta knez Hotimir in njegova Nežika 
prvič nastopila v novih zgodovinskih kostumih. 

Marjeta Gorup je z recitacijami osvetlila pomen našega 
največjega pesnika. / Foto: Gorazd Kavčič
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Križanka

Jurij, petek, 15. aprila 2016

1. nagrada: 2-krat burger po izbiri 
2. nagrada: 2-krat koktajl po izbiri 
3. nagrada: 2-krat sladica po izbiri 

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 petka, 29. aprila 2016, 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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Janez Kuhar

Šenčur – Turistična zveza 
Slovenije (TZS) je marca na 
občnem zboru Turističnega 
društva Šenčur podelila naj
višje častno priznanje zveze. 
Častni zlati znak za dolgole
tno in uspešno delo pri ra
zvoju turizma v Sloveniji, še 
posebej pa v občini Šenčur, 
je prejela Marinka Mohar, 
podelil ji ga je predsednik 
TZS Peter Misja.
Marinka Mohar je bila tudi 
med ustanovitelji Turistič
nega društva Šenčur, ki da
nes šteje 420 članov in ga je 
vodila pet mandatov, od leta 
1986 do 2015, vrsto let je 
bila tudi članica upravnega 
odbora Gorenjske turistične 
zveze. Aktivna je bila tudi 

pri gradnji društvenega 
doma, pri postavitvi spome
nika cesarici Mariji Tereziji, 
na festivalu praženega 
krompirja in na prazniku 
krompirja v Šenčurju, pri 
pohodniški dejavnosti, v 
okviru katere so organizirali 
tudi Jurjev pohod. Vsako 
leto organizirajo kuharske, 
šiviljske in pletiljske tečaje, 
pripravijo dobro obiskane 
dneve godlje, izdelovanje iz
delkov iz gline, organizirajo 
zanimive izlete. V dvainšti
ridesetih letih se je na čelu 
Turističnega društva Šenčur 
izmenjalo osem predsednic 
in predsednikov. Prvi je bil 
tudi ustanovitelj društva 
Ivan Rebernik, sedanji čas
tni član, sedaj pa društvo 
vodi Damjana Pečnik. 

Častni znak Marinki

Nagrajenka Turistične zveze Slovenije Marinka Mohar

Bernarda Rozman

Šenčur – Prvega maja se v 
občini Šenčur in tudi marsi
kje drugje po Sloveniji tradi
cionalno prebujamo ob glas
bi pihalnih orkestrov. V mi
slih imam prvomajsko bu
dnico, ki je tradicionalni na
čin proslavljanja praznika 
dela.
V Šenčurju z budnico zač
nemo ob 5.45 zjutraj, ko se 
(bolj ali manj zaspani) dobi
mo pred godbenimi prosto
ri, kjer v avtobus naložimo 
glasbila in uniforme. Ob 6. 
uri začnemo z bujenjem v 
Šenčurju, potem pa obišče
mo večinoma vse vasi v ob
čini. Vmes se tradicionalno 
srečamo tudi s Pihalnim or
kestrom Mestne občine 
Kranj in skupaj izvedemo 

nekaj programa. V vseh kra
jih nas občani zelo prijazno 
sprejmete in poskrbite, da 
nikoli nismo lačni ali žejni. 
Dan s skupnim kosilom 
sklenemo okoli 13. ure. Pr
vomajska budnica je odlična 
priložnost za druženje in 
povezovanje godbenikov sa
mih in tudi občanov Šenčur
ja, zato se je, kljub temu da 
je treba vstati zgodaj, vsako 
leto udeležim z največjim 
veseljem. Tudi letos bo tako. 
Godbenice in godbeniki se 
že pridno pripravljamo na 1. 
maj. Treba je osvežiti poho
dni repertoar in pravila ko
rakanja. Zelo bomo hvaležni 
in veseli, če boste pogledali 
iz svojih domov in nam po
mahali ter na tak način pod
prli nas in naš skupen pra
znik, praznik dela!

Budnica za prvi maj

Šenčur – Pomlad je čas najrazličnejših prireditev. Dne 19. 
marca je KUD Simon Jenko Trboje v domu krajanov v Šen-
čurju pripravilo prireditev v počastitev materinskega dne. 
Potekala je pod naslovom Dobra mama je tista, ki zna po-
skrbeti zase. Kulturni program so prisrčno izvedli otroci in 
razveselili svoje mame, babice in druge navzoče med občin-
stvom. 

Proslavili so materinski dan

Otroci so za materinski dan pripravili prisrčen program.

Voklo – »Prišla je s soncem, odprla cvetje, preštela ptič-
ke…« Tako so se glasile uvodne misli, ki so krajanke in kra-
jane Voklega, Vogelj, Prebačevega, Trboj in Žerjavke vabile 
na prireditev ob prihodu pomladi. Nekdanji materinski ali 
starševski dan so prekrstili v Prihod pomladi. "Danes so 
starši zelo zaposleni, pa ne samo očetje, tudi mame, a pri 
vzgajanju sta še kako potrebna oba starša, navsezadnje tudi 
stara starša. Učenci so na praznik pomladi povabili vse, ki 
jih imajo radi in jih cenijo," sporoča Vanja Umnik ob prire-
ditvi, kjer sta se povezali podružnična šola in KS Voklo, 
športno-kulturno dvorano pa je ob tej priložnosti napolnilo 
več kot dvesto ljudi. Otroci so se predstavili z deklamacija-
mi, plesi, petjem in igro Videk in njegova srajčica. "Naj po-
mlad še naprej razveseljuje vse prebivalce Voklega in okoli-
ških krajev," želi Vanja Umnik.

Pomlad v Voklem

V Voklem so pozdravili pomlad. / Foto: Franci Brezar
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Previsoka in razraščena vege
tacija ob javnih cestah pred
stavlja oviro, prav tako pa 
ogroža varnost udeležencev v 
cestnem prometu. Da bi zago
tovil preglednost in varno upo
rabo javne ceste za vse udele
žence, je zakonodajalec dolo
čil, da v območju nivojskega 
križišča občinskih cest, križi
šča občinske ceste z železniško 
progo (preglednostni prostor) 
ali v območju cestnih priključ
kov na občinsko cesto (pregle
dno polje) ter na notranjih 
straneh cestnih krivin (pregle
dna berma) ni dovoljeno 
vzpostaviti kakršnekoli vegeta
cije ali postaviti objektov, na
prav in drugih predmetov ter 
storiti kar koli drugega, kar bi 
oviralo preglednost cest, križi
šča ali priključka. Tako je pre

povedano postavljati ograje, 
zasaditi živo mejo, drevje, trte 
ali druge visoke nasade ali 
poljščine, ki bi ovirale pregle
dnost ceste; zaradi pregledno
sti višina rastlin ne sme prese
gati 75 cm od nivoja vozišča; 
drevesa ali grmičevje, ki raste 
ob omenjenih cestah, mora 
biti obrezano tako, da je pro
sta višina nad cesto najmanj 
4,5 m (prosti profil ceste); po 
širini mora biti grmičevje ali 
drevje obrezano najmanj do 
zunanjega roba bankine. To 
nadzirata Policija in Medob
činski inšpektorat Kranj.  Jav
ni interes občine in tudi vseh 
občanov, uporabnikov javnih 
cest, je, da so te normalno pre
vozne in da na njih ni ele
mentov, ki bi ogrožali ali bili 
nevarni zanje, ter da je mo

žno normalno vzdrževanje 
ceste.
Višji posevki (npr. drevesa, gr
movnice, višje poljščine, npr. 
koruza) tik ob cestišču, ki z 
vejami segajo v prosti profil ce
ste ali zračni prostor ceste (7 
m), zmanjšujejo vidljivost in 
preglednost na vozišču. Obča
ni se s takšnimi zasaditvami 
ne zavedajo dovolj odgovorno
sti za svoje ravnanje. 
Lastniki zemljišč morajo skr
beti za varovalni pas, v kate
rem se razrašča vegetacija iz 
stavbnih in kmetijskih zem
ljišč v zračni prostor javnih 
cest. Občane zato opozarja
mo, da obrežejo nevarne zasa
ditve v okolici cest in poti. Glo
ba po zakonu o cestah znaša 
od 500 do 1000 evrov. V pri
meru prometne nesreče, ki bi 

nastala zaradi razraščene ve
getacije kot ovire na ali ob ce
sti, je lastnik zemljišča tudi 
odškodninsko odgovoren za 
nastalo škodo. Za vegetacijo je 
treba skrbeti skozi vse leto in 
tako zagotavljati minimalno 
polje preglednosti. Medobčin
ski inšpektorat je tudi prekr
škovni organ, ki je ob zazna
nih nepravilnosti dolžan izva
jati predpisane sankcije. Želi
mo, da kršitelji sami odstrani
jo moteče ali nevarno zelenje 
oziroma vejevje, ker to 
zagotav lja večjo prometno var
nost in se hkrati s tem izognejo 
nepotrebnemu plačilu globe 
oz. obrezovanju na njihove 
stroške.

Slavko Savič, Medobčinski 
inšpektorat Kranj

Rastlinje ob javnih cestah

Hotemaže – V organizaciji Kulturnega društva Hotimir iz 
Hotemaž so otroci ob prihodu pomladi po starem gorenj-
skem običaju praznovali sv. Gregorja – 'vrgli so luč v vodo'. 
Sodelovali so s POŠ Olševek – ob tem gre zahvala učitelji-
cam ter ravnateljici OŠ Šenčur Majdi Vehovec – in otroci so 
iz ekološko neoporečnih materialov izdelali 84 gregorčkov, 
ki so bili najprej razstavljeni v Domu vaščanov in gasilcev v 
Hotemažah. Gregorčke so nato 11. marca odnesli do reke 
Kokre. Celotno dogajanje sta povezovali učenki Katarina 
Aljančič Nahtigal in Eva Štern. Zakuruli so kres, nato pa so 
otroci ob pomoči članov KUD-a Hotimir in gasilcev prižgali 
svoje gregorčke, jih spustili po reki in tako simbolično obe-
ležili prihod pomladi in svetlobe. 

Z gregorčki pozdravili prihod pomladi

Ustvarjalni učenke in učenci POŠ Olševek so izdelali 
ekološke gregorčke najrazličnejših barv in oblik. 
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Alenka Pipan, 
Gorenjski muzej 

Šenčur – Študijski krožek, 
ki ga je na štirinajst dni obi-
skovalo približno deset kro-
žkarjev iz Šenčurja in okoli-
ce, je stremel k medgenera-
cijskemu povezovanju, vse-
življenjskemu učenju, ohra-
njanju šeg in navad ter tako 
prispeval k spoznavanju 
bogate tradicije lokalne sku-
pnosti. Praznovanja, ki so 
nas zanimala, so bila času 
primerna: rojstni dan, godo-
vanje, blagoslov, vsi sveti, 
miklavževanje, koline. Men-
torica Nataša Škofic Kranjc 
nas je spodbujala k primer-
janju praznovanj nekoč in 
danes, hkrati smo kritično 
ugotavljali, kakšne navade 
so se ohranile oziroma uto-
nile v pozabo.

"Orenga" mora bit...
Skromne prehranjevalne 
navade Šenčurjanov so pre-
kinila pričakovanja prazni-
kov s ta boljšimi jedmi, ki so 
prispevale k prazničnemu 
razpoloženju. Kajžarska hči 
je etnologinji Anki Novak 
povedala: »Otroci smo 
komaj čakali na veliko noč. 
Takrat smo tudi pri nas trži-
ške bržole pekli, pa budelj je 
moral biti in potica ...« "Pri-
boljške" v prazničnem času 
so Šenčurjani upravičevali z 

besedami: »… Orenga more 
bit. Če ti orengo pustiš, 
orenga pa tebe.« Med oseb-
nimi prazniki so nekdaj več 
dali na godovanje kot roj-
stne dneve. Verjetno zaradi 
visoke umrljivosti otrok, ki 
so jih dali čim prej krstiti. 
God se obhaja na dan smrti 
svetnika, čigar ime smo pre-
jeli pri krstu. Praznovanje 
rojstnih dni se je bolj uvelja-
vilo po drugi svetovni vojni. 
Starejši sogovorniki se niso 
spominjali obdarovanj, a 
radi so pripovedovali o raz-
ličnih praksah ofiranja. Pri 
ofrehtu so naredili čim večji 

hrup pod oknom godovnika. 
"Žegnanje" pomeni ali praz-
novanje obletnice posvečen-
ja cerkve ali praznovanje 
godu farnega patrona. Šen-
čurjani praznujejo farni pra-
znik na dan posvetitve šen-
čurske cerkve, drugo nedel-
jo v oktobru. Na ta dan so 
gospodinje pripravile govejo 
juho z rezanci, nekaj nabu-
dlanega, pražen krompir, 
solato, krofe in potico. Dob-
ro hrano so poplaknili z 
vinom, moštom ali s krhlo-
vo vodo. Kadar so ljudje 
rekli, da »gredo na bobe«, so 
imeli v mislih vaški smenj. 
Po opažanjih krožkarjev 
ima ta navada vse manjšo 
veljavo. 

Šiba "miklavževka" 
za poredne otroke
Dan spomina na mrtve je bil 
kot praznik z religiozno zas-
novo preoblikovan v državni 
praznik. Ljudje so molili, da 
bi dušam v vicah zagotovili 
prehod v nebesa. Verjeli so, 
da bodo ta dan prišle duše 
umrlih domov, zato so v 
hišah pustili luč, spraznili 
klopi in na mizo postavili 
hrano. Bolj kot urejanju gro-
bov so se posvetili notranji 
pripravi. Za vse svete so 
pekli prešice, hlebčke iz 
ajdove moke, in jih dajali 
beračem, da so molili za 
duše pokojnih. V zimskem 

času je sveti Miklavž s 
spremstvom, angeli in par-
keljni, obdaril pridne otroke 
v noči s 5. na 6. december. 
Med obvezne darove svetega 
Miklavža so nekoč sodila 
rdeča jabolka, orehi in šiba. 
Poredni otroci so dobili le 
šibo, miklavževko. Frančiš-
ka Ropret iz Šenčurja se je 
spominjala, da so otroci za 
darilo dobili krhlje, orehe, 
šolske potrebščine, doma 
narejene copate in veliko 

palico. Ponekod so v jabolko 
zataknili denar. Prvi zimski 
dnevi, že okrog Miklavža, so 
naznanjali, da se bliža čas 
kolin, ki so bile poseben pra-
znik pri hiši. Pri zakolu zre-
jenih prašičev so ljudem 
pomagali domači klavci in 
sosedje, ki so prek celega 
dne pripravljali krvavice, 
klobase in druge mesne 
izdelke. Po zaslugi Turistič-
nega društva Šenčur in 
Društva godlarjev se ohranja 

spomin na šenčursko god-
ljo, ki so jo skuhali ob koli-
nah. Poleg godlje so kot pri-
logo jedli krompir v oblicah. 
Ne zapustimo praznikov in 
bogate tradicije, ki so nam 
jo zapustili naši predniki! 
Letošnji dnevi evropske kul-
turne dediščine potekajo na 
temo Dediščina okoli nas. 
Še naprej se bomo trudili 
odkrivati in ohranjati bogato 
zakladnico kulturne dedišči-
ne za naše zanamce.

Da boš imel v trebuhu mir,  
jej godljo in krompir
Rdeča nit 25. slovenskih dni Evropske kulturne dediščine so bila praznovanja. Študijski krožek Ohranimo tradicijo praznovanj v Šenčurju je sledil reku  
Če praznike zapustiš, prazniki zapustijo tebe.

Rozmanova mama zlaga potico, kolač in budelj na samotežni voziček, s katerim bo jedi 
odpeljala v pekarno Umnik, kjer jih bodo spekli. / Foto: Drago Holynski, Gorenjski muzej

Krožkarji so iz testa 
oblikovali decembrske 
dobre može, parkeljne, 
srčke …  / Foto: Nataša Škofic Kranjc

Barbara Leskovar

Šenčur – V župniji Šenčur 
se že dlje časa ukvarjamo z 
dobrodelnostjo, oktobra 
lani pa smo na pobudo 
Škofijske karitas Ljubljana 
tudi formalno ustanovili 
Župnijsko karitas. Temelj-
na načela Župnijske kari-
tas Šenčur so pomoč in 
solidarnost do človeka v 
stiski in varovanje človeko-
vega dostojanstva. Papež 
Frančišek je dejal, da daru 
nikoli ne smemo zviška 
spustiti v roke pomoči pot-
rebnemu. Dar moramo 
položiti v njegove roke, 
naša dlan se mora dotakni-
ti njegove dlani, oko mora 
srečati oko. Šele tako je 

dar, ki ga prejme, odraz 
iskrene skrbi za človeka, in 
ne vzvišena miloščina.
Svoje karitativno delo sode-
lavci Župnijske karitas 
opravljamo v prostorih t. i. 
kaplanije. Tu se srečamo, si 
pogledamo v oči, sežemo v 
roke, delimo in prejemamo 
pomoč. Vsa ta energija 
dajanja napolni hišo z 
duhovno dimenzijo in upa-
njem. V Župnijski karitas 
deluje 20 prostovoljcev, 
srečujemo se vsak prvi 
ponedeljek v mesecu ob 
20. uri, da pregledamo delo 
preteklega meseca in načr-
tujemo projekte za naprej. 
Naše primarno delo se 
nanaša na delitev hrane, v 
kaplaniji smo uredili tudi 

prostore za obleko, ki jo 
primerno (oprano in upo-
rabno) zbiramo in delimo v 
času uradnih ur. V letoš-
njem postnem času smo 
pod pokroviteljstvom Ško-
fijske karitas Ljubljana 
organizirali tečaj nege bol-
nika na domu. Tečaj je 
vodila Anica Šečnik, dipl. 
med. sestra. Nad odzivom 
smo bili prijetno presene-
čeni. Z znanjem, ki smo si 
ga pridobili, bomo lažje in 
samozavestneje pristopali 
k bolniški postelji in odnos 
med varovancem in nego-
valcem bo pristnejši in lep-
ši. Čas, ki ga posvetimo 
bolniku ali ostarelemu, nas 
notranje bogati in nam 
kaže nove dimenzije življe-
nja. Začeli smo z majhnimi 
koraki, čas pa bo pokazal, v 
katere smeri se bomo razvi-
jali. Vsak od prostovoljcev 
namreč v skupino prinaša 
svoje talente in s tem krepi 
in bogati skupino. Skupaj 
zmoremo več.

Ustanovili Karitas

Uradne ure: vsak prvi in tretji torek v mesecu od 
17.00 do 18.30 (poletni čas) in od 16.00 do 17.30 
(zimski čas). TRR za prostovoljne prispevke: 
SI56 0700 0000 2887 586 (GB, d. d.).

Dragica Markun

V Hiši čez cesto Pr' Franč je 
zbirka starih punčk (več kot 
štiristo jih je že), igrač, otro-
ških vozičkov, makete vlaka, 
gospodinjskih pripomočkov 
in kmečkega orodja. V hiši 
so postali močno prepozna-
vni družabni večeri ob ljud-
skem petju, na katere priha-
jajo obiskovalci iz bližnjih in 
oddaljenih krajev (Cerkelj, 
Preddvora, Jezerskega, Med-
vod, Domžal, Kamnika) in 
potekajo vsak prvi petek v 
mesecu ob 19.30. 
V hiši smo imeli različne 
goste: Trbojske ljudske pev-
ke, Maro in ljudske pevke iz 
Domžal, finalistke šova Slo-
venija ima talent; ženski 
pevski zbor Josipine Turno-
grajske iz Preddvora, citrar-
sko skupino iz univerze za 
tretje življenjsko obdobje iz 
Domžal, za dan žena so nas-

topili Šenčurski fantje Stane 
Markun, Jože Pajer, Franci 
Cotman in Janez Vreček, 
aprila pa virtuoz na orglicah 
Marjan Urbanija. Vsak tretji 
četrtek pa potekajo v hiši 
literarni utrinki, ki jih vodi 
Biserka Car. Ob koncu leta 
bomo izdali pesniško zbirko 
s pesmimi vsakega pesnika, 
ki se je predstavil v naši hiši. 
Obiskale so nas ugledne 
gostje: Berta Golob, Agata 
Trojar, Breda Konjar, Duši-
ca Kunaver, ilustratorka in 
zbirateljica punčk Jelka Rei-
chman. 
Zaznamujemo tudi prazni-
ke. Do svečnice smo imeli 
postavljene jaslice, bilo jih 
je 26 vrst. Tretjega decem-
bra smo z razstavo knjig 
ilustrirane Prešernove poe-
zije, kaligrafijami Silve 
Česen in slikami Branka 
Lozarja počastili Prešernov 
dan, recitirali in prepevali 

Prešernove pesmi. Naj-
mlajša recitatorka, komaj 
štiriletna Hana nam je v 
celoti recitirala Povodnega 
moža. V velikonočnem 
času je klekljarska dela raz-
stavljal Stane Erjavec. Na 
velikonočni ponedeljek 
smo oživeli staro igro Mar-
janca avtorja Nandeta Pod-
jeda. Vsak prvi petek od 17. 
do 19. ure vabimo otroke in 
odrasle na igranje Marjan-
ce in namiznega kegljanja.
 V Hiši čez cesto bo 14. 
maja celodnevno slikarsko 
srečanje, na katerem bodo 
sodelovali člani Društva 
likovnikov Cerklje, v kate-
rem je kar 11 članov iz šen-
čurske občine, in Likovno 
društvo Lipa iz univerze za 
tretje življenjsko obdobje iz 
Domžal. Ob 18. uri bomo 
odprli razstavo nastalih del, 
pripravljamo tudi kulturni 
program. 

Imamo se prav flet'n
Zbirka punčk, ljudsko petje, razstave, literarna srečanja ...
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