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AKCIJA DIOPTRIJSKIH OČAL

Ob občinskem prazniku, 
23. aprilu, čestitamo vsem 
občankam in občanom!
Želimo vam tudi prijetne 
velikonočne praznike!
	 Župan	Miro	Kozelj,	
	 občinski	svet	
	 in	občinska	uprava
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Občina

Državna volilna komisija je ukinila voli
šče 106038 Šenčur III, območje volišča 
Šenčur III pa je bilo priključeno k ostalima 
voliščema s sedežem v Osnovni šoli Šenčur. 
Krajanom oziroma volivcem iz Šenčurja 
svetujemo, da naj na prihodnje evropske 
volitve in referendum zaradi morebitnih 
nejasnosti s seboj prinesejo vabila na voli
tve, kjer je tudi napisano volišče. 

V Šenčurju ukinili volišče
Slovenska vojska znova zaposluje kan

didate za poklicnega vojaka. Izpolnje
vati morajo splošne pogoje: državljan
stvo Republike Slovenije, zdravstvena 
sposobnost, najmanj srednja poklicna 
izobrazba in starost do 25 let. Dodatne 
informacije na Upravi za obrambo Kranj 
(tel.: 04/ 202 31 00) in na spletni strani 
www.postanivojak.si. S. Š.

Postani vojak

Gospod župan, ali bo zaradi razveljavitve 
nepremičninskega davka prišlo do spre-
memb v letošnjem proračunu?

»Največja razlika je v tem, da Občini ne bo 
potrebno plačati nepremičninskega davka, kar 
pomeni slabih 80 tisoč evrov prihranka na stra
ni odhodkov. Nekaj več bo tudi prihodkov, saj 
bi po nepremičninskem zakonu prejeli davek 
v višini leta 2012 obračunanega nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča, ta pa se bo 
za letos nekoliko dvignil. Država nam dolguje 
tudi sredstva, sicer malenkostna, za vzdrževa
nje gozdnih poti. Na odhodkovni strani smo 
sicer imeli predvidenih 66 tisoč evrov za pla
čilo davka, kar sedaj predstavlja višek, ki ga 
lahko porabimo za druge namene.« 

Ali bo res še letos prišlo do začasne uredi-
tve krožišča za poslovno cono? 

»Srčno upam, da bo. Projektna dokumenta
cija za postavitev začasne variante krožišča za 
poslovno cono je namreč že v izdelavi. Z Direk
cijo RS za ceste pa smo se dogovorili, da bo 
Občina iz svojega proračuna založila sredstva 
za začasno ureditev krožišča, kar se bo ob grad
nji končne izvedbe krožišča obračunalo. Če res 
ne bo prišlo do nikakršnih zapletov, potem bi 
lahko gradnja začasnega krožišča stekla že 
poleti in bi bila končana do jeseni. Seveda raču
namo, da se bo direkcija uspela dogovoriti tudi s 
podjetjem RP Investicije, ki edino še ni prodalo 
zemljišča za krožišče. Za ta problem smo sicer 
izvedeli razmeroma pozno, v začetku lanskega 
leta. Škoda, če bi za to vedeli že prej, bi lahko 
hitreje pristopili k razreševanju problema. Ob 
tem je resnici na ljubo treba ugotoviti, da ne gre 
za nepripravljenost prodati zemljišče, temveč 
za uskladitev vrednosti tega zemljišča.«

Stanovalci Mačkovega naselja očitajo 
Občini prepočasno reševanje njihovih težav 
s kanalizacijo. Kaj jim odgovarjate?

»Da njihove trditve ne držijo, čeprav razu
mem stisko in jezo prizadetih krajanov. Po 
sestanku z njimi junija lani smo takoj pridobili 
ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije 
in 6. novembra naročilo oddali podjetju Planing 
biro Kranj. Projekt je že v izdelavi in bo kon
čan še letos. Preverili smo tudi možnost takoj
šnje prevezave blokov na ločen kanalizacijski 

sistem v bližini, 
kar pa tehnič
no ni izvedljivo 
oziroma se bo 
reševalo z ome
njenim projek
tom. Upravlja
vec Komunala 
Kranj je prav 
tako že poslal 
dopis vsem 
stanovalcem v 
naselju, ki odva
jajo meteorne 

vode v mešani kanalizacijski sistem. Na pod
lagi prejetih odgovorov nekaterih lastnikov in 
ponovni preverbi z strani upravljavca bo zoper 
kršitelje podana prijava na inšpekcijsko službo. 
Leni jeseni smo postavili tudi dodatno poniko
valnico. Vsekakor bo šlo za drag projekt, ki ga 
bomo, če bo le možno, uvrstili že v proračun za 
2015, zavedati pa se je treba, da imajo priorite
to tiste investicije, ki so že v teku in jih zaradi 
koriščenja EU sredstev moramo v naslednjem 
letu dokončati.« 

Katere?
»V prvi vrsti je to izgradnja kanalizacij v okvi

ru programa Gorki. Treba je vedeti, da moramo 
doseči rok za dokončanje del v letu 2015, kot 
ga predvideva podpisana pogodba o sofinan
ciranju z evropskimi kohezijskimi sredstvi. Če 
bomo rok zamudili, bomo morali investicijo 
dokončati s svojim denarjem, Evropski uniji pa 
tudi povrniti že vsa prejeta sredstva. Na našem 
območju, kar se tega tiče, zaenkrat nimamo 

skrbi saj smo z gradnjo začeli dovolj zgodaj, 
tako da je zgrajena že približno tretjina kana
lizacije. Žal pa država zaenkrat sredstev še ne 
izplačuje, tako da smo vse dosedanje račune 
morali plačati z lastnimi sredstvi in smo že 
presegli svoj 10odstotni delež. Upam, da je z 
nedavnim podpisom sofinancerskih pogodb z 
državo ta problem odpadel.« 

Na zadnji seji občinski svet ni potrdil novih 
cen vodooskrbe in praznjenja greznic …

»V naši občini te cene ne bi tako poskočile 
kot v marsikateri drugi občini. Pri oskrbi s 
pitno vodo bi sicer do podražitve prišlo zara
di poenotenja cen na celotnem območju, ki ga 
upravlja Komunala Kranj, saj smo tako zahte
vale občine. Cena vode bi se zaradi poračuna 
preveč obračunane števnine za naslednje tri 
leta celo malenkostno znižala. Predlog ver
jetno ni bil zadosti obrazložen (razlagali so ga 
predstavniki JP Komunala) in ga zato občinski 
svetniki niso potrdili. Precej večje podražitve 
se obetajo za ravnanje s komunalnimi odpad
ki, ki pa jih sploh nismo obravnavali, saj smo 
Komunali Kranj naložili, naj najprej poišče 
notranje rezerve za pokritje dodatnih stroškov, 
ki izhajajo iz dejstva, da je potrebno zaradi 
umika z lokacije Zarica odpadke voziti na bolj 
oddaljeno lokacijo.

Ob tej priložnosti vsem občankam in obča-
nom čestitam za občinski praznik in jih vabim, 
da se udeležijo prireditev, ki bodo potekale v 
času praznovanja. Obenem vsem občankam 
in občanom voščim tudi vesele velikonočne 
praznike.«

Simon Šubic

Doslej vse plačujemo sami
Vse dosedanje račune za gradnjo kanalizacije je morala Občina pokriti iz lastnega proračuna, saj država še ni 

začela izplačevati kohezijskih sredstev, pravi župan Miro Kozelj.

JURIJ(ISSN1408-1350)jeprilogaGorenjskegaglasaza
občinoŠenčur.PrilogopripravljaGorenjskiglas,odgovor-
naurednicaMarijaVolčjak,urednikprilogeSimonŠubic,
fotografijaGorenjskiglas.OglasnotrženjeJanezČimžar,
041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o.,
tisk: Tiskarna Littera picta, d. o. o.. Jurij številka 1 je
priloga30.številkeGorenjskegaglasa,15.aprila2014,
dobijopajovsagospodinjstvavobčiniŠenčurbrezplač-
no.Naklada:2.850izvodov.

Nanaslovnici:Velikonočnipirhi,foto:TinaDokl

OBČINAŠENČUR,KRANJSKAC.11,ŠENČUR

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodar
stva v Občini Šenčur (UVG 23/07) razpisuje Občina:

1.   Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v
 Občini Šenčur v letu 2014. 
 Rok za prijavo na omenjeni razpis je 9. 5. 2014.

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur in 
na spletni strani Občine Šenčur: www.sencur.si. 

Javni razpis za gospodarstvo

MiroKozelj
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Oglasi

UROŠ PUHAR, s. p.
Velesovska c. 39
4208 Šenčur

Telefon: 04/2515 580, 
04/2515 581
gsm: 041/774 310

Dejavnost: 
 tesarstvo
 krovstvo
 kleparstvo

Pooblaščeni smo za 
naslednje vrste kritin:

Tondach, Creaton,  
Bramac, Esal,  
Gerard, Tegola

GORKI
Od meseca oktobra 2013, ko se je uradno začelo izvajanje 
projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranj-
skega in Sorškega polja – 2. sklop«, do danes smo 
načrtovalci, financerji, izvajalci in vi, krajani, tudi v občini Šenčur 
že dodobra zakorakali v projektne aktivnosti. Precej na roko 
nam gre tudi letošnja mila zima, saj omogoča, da dela potekajo 
skorajda neprekinjeno. 

Operacijo delno financira Republika Slovenija

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – 
področje voda. Prispevek Skupnosti znaša 85,00 % javnih upravičenih stroškov. 
Lastna udeležba Republike Slovenije znaša 15,00 % javnih upravičenih stroškov.

V občini Šenčur bomo sicer izgradili povezovalni 
kanal, ki bo komunalne odpadne vode s kanali-
zacijo že opremljenih delov aglomeracij 3956 – 
Olševek, 3954 – Luže, 3953 – Hotemaže in 2952 
– Visoko odvajal na Centralno čistilno napravo 
Kranj. Centralna čistilna naprava Kranj, ki bo v 
okviru istega projekta nadgrajena in rekonstruira-
na, bo tako prečistila komunalne vode na način, 
ki kar se da malo obremenjuje okolje. Vodni viri v 
sodelujočih občinah Šenčur, Naklo in Mestni občini 
Kranj ter širše bodo po koncu projekta bistveno 
manj onesnaženi, kar hkrati pomeni, da se bodo 
izboljšali življenjski pogoji in zdravstveno stanje 
prebivalcev, torej vseh nas.
Veseli smo, da dela na projektu v Občini Šenčur 
potekajo v skladu s terminskim načrtom izvajalca, 
ki smo ga zastavili že ob začetku izvajanja. Trenu-
tno smo tako opravili dobro četrtino načrtovanih 

aktivnosti. Zaključena so dela na tlačnem kanalu 
TL2 na Visokem, trenutno pa dela intenzivno 
potekajo na kanalih 2, 3 in 4, torej primarnih 
kanalih, ki tečejo skozi naselje Luže in odsekih 
Luže-Olševek ter Visoko-Hotemaže.
V prihodnjem mesecu bomo z deli nadaljevali 
na teh omenjenih odsekih, zaradi česar bo še 
naprej prihajalo do zaprtij posameznih lokalnih 
cest, o čemer vas bomo redno obveščali. Ob tej 
priložnosti bi se vam želeli iskreno zahvaliti za 
doslej izkazano potrpežljivost, dobro sodelovanje 
in razumevanje. Zavedamo se, da so projekti 
takšnega obsega v času izvajanja moteči za 
prebivalce območij, kjer aktivnosti potekajo, tako 
zaradi zaprtja posameznih cest kot zaradi hrupa in 
prahu, ki pa se jim žal ne moremo izogniti. Prav 
zaradi vaše dobre volje nam uspeva projekt brez 
večjih pretresov peljati po zastavljeni poti.

Dobra četrtina projekta v  
Občini Šenčur je že za nami
Dela potekajo po načrtih, s prebivalci Občine Šenčur korektno sodelujemo

clanekGorki1a.indd   2 10/4/14   11:18 AM

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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 PREMONTAŽA PNEVMATIK  (po naročilu, brez čakalnih vrst)

 SERVIS IN POPRAVILA KLIMATSKIH NAPRAV

 KLEPARSKA IN LIČARSKA POPRAVILA (pogodbeniki zavarovalnic)

 SERVISNI PREGLEDI

 PREVZEM ODSLUŽENIH VOZIL 
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Občinski praznik

Častni občan Občine Šenčur 
Arhidiakon pre-

lat Anton Slabe 
je z izjemnim živ-
ljenjskim delom, 
bogatim in vztraj-
nim delovanjem na 
duhovnem in kul-
turnem področju v 
šenčurski občini, 
kasneje pa tudi v 
ljubljanski nad-
škofiji, temeljno 
zaznamoval razvoj 
kulturno-verskega 

življenja v občini Šenčur in na Slovenskem. 
Leta 1969 je bil imenovan za župnijskega upra-
vitelja v Šenčurju, leta 1974 pa za župnika. 
To službo je opravljal do leta 1993 in tako v 
Šenčurju deloval polnih 28 let, v teh za Cer-
kev trdih časih pa je branil vrednote in visoka 
moralno-etična načela krščanskega življenja. 
Takratne družbeno-politične razmere so terja-
le precej modrosti in poguma, ki ju je župnik 
Anton Slabe s svojim preudarnim značajem in 
razmišljanjem pronicljivo udejanjal. Skrbel je 
za duhovno vzgojo številnih generacij, zazna-
moval prelomne trenutke v loku življenja mno-
gih vaščanov, z mladinskim veroukom je vzga-
jal mnoge mlade, ki so danes aktivni držav ljani 
in občani Šenčurja. Cenjeni g. Slabe je po 
zapustitvi župnije Šenčur opravljal pomembne 
službe v slovenski Cerkvi. Leta 1997 je postal 
rektor ljubljanskega bogoslovja, istega leta tudi 
kanonik ljubljanske nadškofije. Leta 2005 je bil 
za petletno dobo imenovan za arhidiakona II. 
Arhidiakonata. Po desetih letih službe rektorja 
je bil leta 2007 te službe razrešen. Leta 2010 
je bil imenovan za generalnega vikarja ljub-
ljanske nadškofije. Letos mineva tudi petdeset 
let od obhajanja njegove nove maše, obletnico 
zlate maše bodo slovesno praznovali 13. julija v 
župnijski cerkvi sv. Jurija v Šenčurju.

Zlata plaketa Občine Šenčur
P r o s t o v o l j n o 

gasilsko društvo 
Visoko–Milje letos 
praznuje 90-letnico 
delovanja. Skozi vsa 
ta leta se je društvo 
razvijalo in raslo, 
nabavljalo potrebno 
opremo in s pomo-
čjo Občine uredilo 
in obnovilo gasilske 
prostore. Člani se 
redno izobražuje-
jo, na tekmovanjih 
dosegajo lepe rezul-

tate. V njihovih vrstah so zelo aktivni tako 
veterani, člani kot tudi mladina in članice. 
Operativna enota je priskočila na pomoč tudi 
ob poplavah, ki so prizadele Slovenijo, prav 
tako so pomagali pri odstranjevanju podrtih 
dreves ob letošnjem žledolomu. Veliko truda, 
močne volje in prostovoljnega dela je bila vlo-

ženo v to, da je PGD Visoko - Milje danes lahko 
v ponos vaščanom. S svojim delom so vsi člani 
skozi vsa leta pridobili izkušnje in znanje za 
pomoč ob intervencijah. Mnogi so na žalost že 
pokojni, a tisti, ki ostajajo, so jim hvaležni za 
vse njihove ure dela, za njihovo zagnanost pri 
nabavi potrebne opreme, predvsem pa za njiho-
vo zavzetost, da se je društvo uspešno razvijalo 
in zraslo v to, kar je danes. 

Anton Podjed z 
Olševka je še vedno 
zelo aktiven. Na 
področju atletike 
je v športu začel 
delovati že kot mlad 
študent, potem se 
je vključil v orga-
nizacijo Športnega 
društva Grintavec 
in soorganiziral eno 
prvih tekem v smu-
čarskih skokih na 
plastiki na Olševku, 

kar je bila takrat novost za Slovenijo. Uspešen 
je bil tudi pri organizaciji kulturnih dogodkov, 
ko se je v kulturnem domu na Visokem zvr-
stilo veliko znanih gostov, od znanega basista 
Ladka Korošca do TV zvezd Nele Eržišnik in 
Martina Sagnerja ter mnogih drugih. Razvil 
je svojevrsten slog umetnega pisanja in risanja 
slovenske ornamentike, kar krasi platnice pre-
nekaterih knjižic. Kot ustanovitelj in predse-
dnik društva Sončni hribček je dejaven tudi na 
področju osveščanja za zdrav način življenja. 
Napisal je kar nekaj priročnikov o uporabno-
sti in zdravilnosti jabolčnega kisa, za Praznik 
krompirja je organiziral zanimivo delavnico na 
temo priprave krompirja in njegovih zdravilnih 
lastnostih. Ima vrsto poznanstev v zamejstvu 
in na podlagi njegovih zapiskov je bilo posnetih 
kar nekaj večernih oddaj na Radiu Trst, kasneje 
pa je sodelovanje razširil tudi v Avstrijo, kjer 
sodeluje z društvom Ante-Pante iz Železne 
Kaple. Bil je soorganizator treh mednarodnih 
Extemporev v Preddvoru, na katerih so sode-
lovali tudi slikarji iz šenčurske občine. Je član 
Odbora za Muzej občine Šenčur in je tako pri-
pomogel k predstavitvi del zamejskih slikarjev 
v Šenčurju. V muzej privablja tudi zanimive 
rokodelce iz vse Slovenije. Pred leti je na Šen-
turški Gori organiziral tudi razstavo jaslic. 

Franci Tičar iz 
Vogelj svoje delo v 
različnih organiza-
cijah ves čas vestno 
in srčno opravlja. 
Član PGD Voglje je 
že od leta 1974. Od 
leta 1993 do 1995 je 
bil član upravnega 
odbora, od leta 2008 
do 2013 predsednik 
nadzornega odbora, 
od leta 1996 do 2008 
pa tudi podpredse-

dnik PGD Voglje. Gasilec I. stopnje je postal 
leta 1996, II. stopnje pa deset let kasneje. Leta 

2004 je prejel priznanje za trideset let članstva 
v društvu, leta 2009 pa gasilsko odlikovanje 3. 
stopnje. Od leta 1975 je tudi član ŠD Voglje, 
član nadzornega odbora v društvu pa od leta 
1997. Od leta 1988 je bil član komisije za nape-
ljavo kabelske televizije Voglje–Voklo, bil je 
tudi član odbora za obnovo cerkve in nakupa 
bronastih zvonov v Vogljah. V svet KS Voglje 
je bil izvoljen leta 1990, od leta 1996 pa vse 
do danes je tudi predsednik sveta KS. Od leta 
2004 do 2012 je bil tudi predsednik nadzornega 
odbora KZ Cerklje, sedaj pa je član nadzornega 
odbora.

Srebrna plaketa Občine Šenčur 
Miro Erzin iz 

Šenčurja že od 
mladih let uresniču-
je svoje raznovrstne 
interese na različ-
nih področjih dru-
žbenega dela. Leta 
1972 je bil aktiven 
kot sekretar mla-
dinske organiza-
cije v Šenčurju ter 
organiziral vrsto 
kulturnih priredi-
tev s poudarkom na 

glasbi in tudi kviz za mlade iz takratne občine 
Kranj z delovnim naslovom Mladina 1973, na 
katerem je nastopilo mnogo znanih pevcev – 
od Marjane Deržaj, Majde Sepe, Elde Viler do 
Eve Sršen, Sonje Gabršček, Braca Korena in 
Janka Ropreta. Zatem je organiziral tudi kviz 
za šenčurske šolarje z naslovom Pokaži, kaj 
znaš. Organiziral je tudi največji in uspešni 
glasbeni dogodek tistega časa – Karavano pev-
cev amaterjev, imenovano tudi Glas jeseni, ki 
se je obdržal celih pet let, potekal pa je po celi 
Sloveniji, segel je celo v zamejstvo. V tej kara-
vani so glasbeno pot med drugim začeli Helena 
Blagne, Aleksander Jež, Boris Kopitar in drugi 
znani pevci. Bil je tudi soorganizator odmev-
nega Pop Rock festivala v Šenčurju, aktiven pa 
tudi na resnejšem kulturnem področju, saj so 
po njegovih režijskih načrtih potekali literarni 
večeri in razne proslave. Ukvarjal se je tudi z 
novinarstvom in dopisoval v več časopisov in 
revij. Vseskozi je pisal tudi literarne tekste, ki 
jih je objavil šele v zadnjih letih. Doslej so izšle 
pesniški zbirki Prah na stopnicah in Koraki v 
muzeju, pripovedna pesnitev Adam Ravbar in 
pravljica Labodja dežela, v tisku pa je že peta 
knjiga – Pravljica o knjigi. 

Barba Štemberger Zupan in Niko Zupan 
iz Vogelj sta v občini Šenčur s svojim delom 
prisotna in aktivna že dobrih sedemnajst let. Še 
posebno je vseskozi aktivna Barba Štembergar 
Zupan, ki je poleg številnih drugih aktivnosti 
v občini Šenčur in drugod po Sloveniji orga-
nizirala in vodila študijske krožke in keramič-
ne delavnice, na katerih je poučevala številne 
mlade in tudi odrasle. Umetnost keramike je 
šest let poučevala tudi v okviru Javnega skla-
da za kulturne dejavnosti Kranj. Delovanje na 
področju keramike je tako za Barbo kot Nika že 

Dobitniki občinskih priznanj za 2014

Anton Slabe

Larisa Bakovnik, 
predsednica PGD

Anton Podjed

Franci Tičar

Miro Erzin
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Občinski praznik

OBČINA ŠENČUR PRAZNUJE 23. APRILA, NA PRAZNIK  
SV. JURIJA, 19. OBČINSKI PRAZNIK

SOBOTA, 19. APRILA
   od 10. ure dalje Nogometni klub Šenčur organizira nogomet-

ni turnir veteranov v Športnem parku Šenčur (balon)

NEDELJA, 20. APRILA
  od 12. ure dalje Klub mladih Šenčur organizira že 
 7. tradicionalni nogometni turnir JUR-CUP, ki bo potekal 
 v Športnem parku Šenčur (balon – umetna trava)

TOREK, 22. APRILA
  ob 19. uri odprtje slikarske razstave Miha Jerine z naslovom 
 'Ob Kokri' v Muzeju Občine Šenčur

SREDA, 23. APRILA
  ob 16. uri Turistično društvo Šenčur organizira Jurjev pohod. 
 Zbor bo v centru Šenčurja.
  od 19. ure do 19.25 koncert Pihalnega orkestra Občine 
 Šenčur pred vhodom v Dom krajanov v Šenčurju
  OB 19.30 SLAVNOSTNA AKADEMIJA OBČINE ŠENČUR 
 S KULTURNIM PROGRAMOM V DOMU KRAJANOV 
 V ŠENČURJU

PETEK, 25. APRILA
  ob 20. uri Pihalni orkester Občine Šenčur vabi na koncert 
 z dekliškim orkestrom z Nove Zelandije 'The Baradene 
 Concert Band' v Športni dvorani Šenčur. Vstop prost. 

SOBOTA, 26. APRILA
  od 8. ure dalje Balinarska sekcija Šenčur organizira Jurjev 
 turnir v balinanju na balinišču v Športnem parku Šenčur.

  ob 8.30 PGD Visoko – Milje organizira 2. Gasilski nogometni 
 turnir v Športnem parku Visoko

  od 9. ure dalje Namiznoteniški klub Šenčur organizira 
 2. Odprto prvenstvo v namiznem tenisu za rekreativce in 
 veterane v Kulturno športni dvorani Voklo 

  ob 10. uri Košarkarski klub Šenčur organizira Jurjev turnir 
 mlajših selekcij U13 in U15 v Športni dvorani Šenčur. 
 Jurjev turnir bodo ob 19. uri zaključili z zadnjo tekmo članske 
 ekipe v sezoni 2013/14 proti KK Radenska.

NEDELJA, 27. APRILA
  ob 10. uri Konjeniški klub Šenčur organizira že tradicionalno 
 konjsko 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.

VLJUDNO VABLJENI!

dolgo časa tudi njun kruh. Upravičeno smemo 
reči, da sta iz njene prvotne uporabe kerami-
ko postavila v umetniško sfero. Njuna želja po 
širjenju znanja, njegovem povezovanju, opla-
janju lastnega dela z izkušnjami mojstrov iz 
akademskega sveta ter predajanju svojih dol-
goletnih izkušenj v svet je porodila mednaro-
dni simpozij umetniške keramike v Vogljah. 
Njun dom, kreativni atelje oblikovanja gline, 
je tako v zadnjih osmih letih postal priljubljena 
točka srečevanja keramikov iz vsega sveta, ki 
so ob ustvarjalnem druženju izdelali izjemno 
zbirko umetniške keramike, dragoceni umet-
niški izdelki pa so postali tudi stalna zbirka 
Muzeja Šenčur in so edina tovrstna zbirka v 
Sloveniji. V osmih letih sta v svojih kolonijah 
gostila 89 umetnikov iz 23 držav, tudi sama 
pa sta gostovala v Turčiji, Srbiji, Makedoniji, 
Nemčiji, na Slovaškem, letos pa bosta obiskala 
Irsko. Zavod V-oglje je bil leta 2011 sprejet tudi 
v Mednarodno akademijo keramike iz Žene-
ve, ki predstavlja najeminentnejšo svetovno 
združenje keramikov in deluje pod okriljem 
Unesca. 

Bronasta plaketa Občine Šenčur 
Športno društvo BAM.Bi iz Trboj je pojem 

dobro organiziranega športnega društva, ki je 
z več kot 500 člani med največjimi  v državi. 
Pobudniki za njegovo ustanovitev so bili Franci 
Šter, Uroš Globočnik, Andrej Sajovec in Aleš 
Kalan. ŠD je danes najbolj aktivno na kolesar-

skem področju 
in pohodništvu. 
Med drugim 
o r g a n i z i r a 
BA M . Bi j e vo 
p o h o d  n i š k o 
t ransverza lo, 
m e d n a r o d n o 
kolesarsko dir-
ko za Krom-
pirjev pokal, ki 
šteje za pokal 
Slovenije v 

kategorijah amaterjev, in kolesarski vzpon za 
»Kralja in Kraljico Krvavca«. Imajo tudi svo-
jo tekmovalno ekipo, iz BAM.Bijeve šole pod 
mentorstvom Bojana Ropreta je izšlo vrsto 
odličnih športnikov, najbolj prepoznaven je 
profesionalni kolesar Luka Mezgec. Med ama-
terskimi kolesarji so člani ŠD BAM.Bi osvojili 
že šest medalj na svetovnih prvenstvih, Aleš 
Udovič pa je dvakratni absolutni zmagovalec 
maratona Franja v dresu BAM.Bija. 

Franc Kranjec z Visokega se že od mladih 
let predaja ljubiteljskim gledališkim odrom. V 
zadnjih 15 letih je začel aktivno delovati tudi 
na območju KS Visoko-Milje. Dva mandata 
je bil član sveta KS, v tem času pa se je tudi 
aktivno vključil v delovanje KUD-a Valentin 
Kokalj Visoko. Danes je v društvu gonilna sila 
gledališkega ustvarjanja, ki s svojstveno igro 

vsaki predstavi doda 
zanimiv in nepoza-
ben pečat. Za vlogo 
Jožefa Švejka v sati-
rični komediji Vsta-
jenje Jožefa Švejka 
je na 8. festivalu 
komedije Pekre leta 
2012 prejel nagrado 
za glavno moško 
vlogo. Za vlogo 
dedija v črni kome-
diji Sobe in deda 
Boga v komediji 

Skupno stanovanje pa je leta 2013 prejel nagra-
do za glavno moško vlogo na Festivalu gorenj-
skih komedijantov. V letu 2014 je prevzel režijo 
nove gledališke predstave Črna komedija. 

Damijan Kimo-
vec iz Šenčurja je 
že osem let uspešen 
in prizadeven pred-
sednik Čebelarske-
ga društva Šenčur, 
ki je z njegovim 
delom doživelo pre-
porod in pridobilo 
prepoznavnost v 
občini. Z veseljem 
pomaga mladim 
čebelarjem pri prvih 
korakih, na njegovo 

pobudo je bil ustanovljen čebelarski krožek na 
OŠ Šenčur. Prizadeval si je tudi za postavitev 
učnega čebelnjaka pri šoli. Aktivno je sodelo-
val na mladinskih natečajih na Občini Šenčur. 
Sodeloval je tudi pri organizacijskem odboru 
za praznik krompirja. 

Barbara Štemberger Zupan in Niko Zupan
Franc Kranjec

Damijan Kimovec
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Zgodilo se je ...

Na sobotni slavnostni akademiji ob štirideset-
letnici Turističnega društva Šenčur so podelili 
priznanja članom iniciativnega in prvega izvo-
ljenega odbora društva ter dolgoletnim članom. 
V kulturnem programu slavnostne prireditve so 
sodelovali Kranjski kvintet, Otroška folklorna 
skupina Vrtavke, Folklorna skupina Šenčur, 
citrarka Damjana Praprotnik in povezovalka 
programa Slavica Bučan. Po pogostitvi pa so za 
veselo razpoloženje skrbeli Jurjevi godci. 

V štiridesetih letih se je na čelu Turističnega 
društva Šenčur izmenjalo sedem predsednic in 
predsednikov. Prvi je bil tudi ustanovitelj druš-
tva Ivan Rebernik, ki je sedaj častni predsed-
nik društva, trenutno pa društvo vodi Marinka 
Mohar, ki je pred tem društvu predsedovala 
že v dveh obdobjih. »Društvo je v vseh letih 
delovanja precej prispevalo k prepoznavnosti 
Šenčurja v Sloveniji, za kar smo prejeli tudi pri-
znanji Turistične zveze Slovenije in Turistične 
zveze Gorenjske,« je povedala. Društvo je zna-
no po svojih razstavah ročnih del z različnimi 
tematikami – lojtrnek, črna kuhinja, kmečka 
hiša, kozolec, športniki Šenčurja … Vsako leto 
organizirajo kuharske, šiviljske in pletilske 

tečaje, dneve godle, organizirajo tudi zanimive 
izlete. Izmed turističnih pridobitev v občini v 
zadnjih desetih letih je Moharjeva izpostavila 
postavitev spomenika cesarici Mariji Tereziji, 
ki od leta 2008 v Šenčur privablja številne sku-
pine turistov, začeli so sodelovati na festivalu 

praženega krompirja, razmahnila se je dejav-
nost pohodništva, v okviru katere so organizi-
rali tudi Jurjev pohod, z ustanovitvijo folklorne 
skupine se jim je izpolnila tudi dolgoletna želja. 
Društvo danes šteje 415 članov.  

Simon Šubic, foto: arhiv GG

Štirideset let turističnega društva
Turistično društvo Šenčur letos praznuje 40-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so znova pripravili zbornik o 

svoji zgodovini, minulo soboto pa tudi slavnostno akademijo.

Člani TD Šenčur so pražili krompir že na številnih prireditvah, tudi na preteklih Praznikih krompirja v Šenčurju.

Na letošnjem občnem zboru Društva upokojencev Šenčur, po 
članstvu (okoli 1100 članov) največjega društva v občini, so nek-
danjemu predsedniku Filipu Veselu podelili naziv častnega člana 
(na sliki). Predsednik društva Ciril Sitar pa je povedal, da je ključna 
naloga za bodoče uspešno delovanje društva čimprejšnja pridobitev 
novih poslovnih prostorov, kjer bi lahko še uspešneje razvijali akti-
vnosti našega društva. »Rešitev vidimo v tako imenovanem med-
generacijskem centru, ki naj bi bil v Bvagnetovi,« je dejal. V letu 
2013 je v društvu delovalo sedem sekcij, to so izletniška, kegljaška, 
kolesarska, pohodniška, balinarska, sekcija za bowling in kulturna 
sekcija. Uspešno so nadaljevali tudi humanitarni projekt Starejši 
za starejše, ki v društvu deluje že od leta 2005. V njem sodeluje 
16 zaupnic in zaupnikov, ki so v vsaki vasi in starejšim od 69 let 
pomagajo pri prinašanju hrane, prevozu k zdravniku in v trgovino, 
spremstvu na sprehode, pri gospodinjskih delih, urejanju vrtov ipd. 
Lani so opravili več kot 600 obiskov. Naj še navedemo, da so pozimi 
uspešno pripravili predavanje o cestni zakonodaji in pravilu vožnje 
v krožiščih, avtocestah itd. S. Š.

Upokojenci aktivni tudi lani Bučen sprejem za bronasto 
olimpijko

Hotemaže so se zaradi svoje sovaščanke, biatlonke Teje Gregorin 
med februarskimi olimpijskimi igrami v Sočiju preimenovale Teja 
ma že. Teja se je vaščanom oddolžila z odličnimi nastopi v Rusiji ter 
med drugim pritekla in pristreljala tudi bronasto olimpijsko meda-
ljo, zato so v Hotemažah po koncu olimpijskih iger zanjo pripravili 
veličasten sprejem s penino, torto presenečenja z olimpijskimi kro-
gi in glasno vzklikali: »Teja! Teja! Teja!« Za glasbeni del je poskrbel 
domači ansambel Projekt, zaigrala je šenčurska godba na pihala, 
najbolj pa so Tejo oblegali otroci, ki so želeli njen avtogram. Župan 
Miro Kozelj in Tejin sovaščan je bronasti olimpijki izročil občinsko 
priznanje. »Verjela sem vase, da zmorem, in to so verjeli tudi v moji 
ekipi in skupaj nam je uspelo. Zelo sem vesela, da se je vse super 
izšlo,« je o olimpijskem bronu povedala zadovoljna biatlonka. 

S. Š., foto: T. D.
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 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

AVTO–MOTO DRUŠTVO ŠENČUR

Stranska pot 1, 4208 Šenčur, tel.: 04/25 16 420
Faks: 25 16 421, e-pošta: avtomotosencur@siol.net
Uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure
www.amd-sencur.si

ČLANOM AMD ŠENČUR OZ. AVTO-MOTO ZVEZE  
SLOVENIJE PONUJAMO ŠTEVILNE UGODNOSTI  
NA POTEH DOMA IN V TUJINI.

Članske ugodnosti v Sloveniji:
  brezplačna pomoč na cesti
  brezplačen prevoz pokvarjenega vozila
   brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila 

– reševanje
  nadomestno vozilo v primeru prometne nesreče ali kraje
  denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti
   brezplačen postopek podaljšanja registracije vozila ali 

popust pri tehničnem pregledu
  prejemanje Motorevije
  AMZS center varne vožnje Vransko – 20 % oz. 30 % popust

Članske ugodnosti v tujini:
  brezplačna pomoč na cesti
   prevoz vozila v tujini in v prometni nesreči poškodovanega 

vozila iz tujine – do 1500 E
  prevoz pokvarjenega vozila iz tujine – do 1500 E
  zagotovitev nadomestnega voznika
   kritje stroškov (300 E) za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz 

tujine
  AMZS kredit v sili – do 1000 E.

Podrobnejše informacije v zvezi s članstvom in članskimi kate-
gorijami dobite na naši novi spletni strani www.amd-sencur.si.

Ob prazniku Občine Šenčur vam želimo prijetno  
praznovanje. Prejemnikom priznanj pa iskrene čestitke v 
imenu Avto moto društva Šenčur.
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AMD ŠENČUR

Prostovoljno gasilsko društvo Visoko-Milje je pozimi zbiralo rabljene 
plišaste igrače in oblačila za slovenske otroke in otroke iz sirotišnice v 
Banjaluki. Nabralo se jim je več kot 200 kilogramov različnih igrač, 
otroških oblačil in obutve ter drugih izdelkov. Nekaj so jih poklonili 
družinam v Šenčurju in okolici, večino pa so jih odpeljali otrokom v 
banjaluško sirotišnico – trenutno v njej biva 69 otrok. »Obisk teh otrok 
je bil eden najbolj čustvenih dnevov v mojem življenju. Našega obiska 
so se zelo razveselili in radovedno pogledovali, kaj vse smo jim prinesli, 
kasneje pa z zelo veliko vnemo pomagali nositi stvari iz avtomobilov,« je 
razložila predsednica društva Larisa Bakovnik, tudi pobudnica akcije. 

Gasilci se zahvaljujejo vsem, ki so podarili igrače, še posebej pa podjetju 
TNT Expres Worldwide za odstopljeno dostavno vozilo, s katerim so 
igrače odpeljali v Banjaluko, podjetju Brodi, ki je podarilo celo škatlo 
novih copat, in podjetnici Mojci Hudobivnik za dve škatli ročno nare-
jenih copat za mrzle dni. Pred kratkim jim je kup igrač, oblek in obutve 
podaril tudi Lidl. Družine, ki bi kaj rabile, naj se obrnejo na PGD Viso-
ko-Milje. Zbiralna akcija bo sicer potekala celo leto. S. Š.

Zbirajo rabljene igrače

Zaradi februarskega žledoloma so imele veliko dela tudi gasilske 
enote v Občini Šenčur. »Gasilci so bili na terenu od 2. do 7. februarja. 
Skupaj je bilo aktiviranih 74 gasilcev, ki so opravili skupno 530 inter-
vencijskih ur. Večinoma so odstranjevali podrto drevje s cest in drev-
je, ki je ogrožalo objekte,« je razložil Andrej Markun, gasilski pove-
ljnik Občine Šenčur. Gasilci so v marsikateri intervenciji, posebej na 
cestah skozi gozd, tvegali tudi svoja življenja. Na cesti proti Hrastju je 
tako že prvi dan intervencije drevo padlo na gasilski tovornjak PGD 
Šenčur in poškodovalo zadnji del vozila oziroma nadgradnjo in obe 
stranski roleti. »V gasilskem vozilu sta bila tedaj tudi dva gasilca, a 
je drevo k sreči padlo na zadnji del vozila,« je razložil Markun, vesel, 
da se je najdaljša intervencija, kar so jih doslej imeli šenčurski gasilci, 
končala brez poškodb. Štiri gasilske enote so dva dni pomagale tudi 
pri odstranjevanju posledic žledoloma in pri oskrbovanju z električno 
energijo v Preddvoru, je še pojasnil Markun, ki se ob tej priložnosti 
še enkrat zahvaljuje vsem gasilcem, ki so žrtvovali svoj prosti čas za 
sodelovanje v intervencijah. S. Š., foto: G. K. 

Drevo padlo na gasilsko vozilo
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Razno

Pooblaščenismozanaslednjevrstekritin:
TRIMOTREBNJE,BRAMAC,TONDACH,SALONIT,RAVNESTREHE-

SARNAFIL,TEGOLA,OKNAVELUX,DECRA,GERARD

Poslovna cona A 55, 4208 Šen čur
tel.: 04/25 15 900,  
faks: 04/25 15 901

e-pošta: stre ha.ku har@siol.net
gsm: 041/614 105

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

IN IZDELAVA DEMIT FASAD
Milje 15a, 4212 Visoko, tel., faks: 04/253-12-98, 

GSM: 041/770-847, e-pošta: slikopleskarstvo.gorjup@siol.net

SLIKOPLESKARSTVO
JURIJ GORJUP s.p.

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

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

Gradbenamehanizacija
VilkoKonc,s.p.

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

GSM:041652-654

4208 Šen čur
De lav ska 18

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

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

Nacestobrezblata
Občina, policija in medobčinski inšpektorat 

Kranj apelirajo na vse kmetovalce, da so pri svo-
jem delu pozorni tudi na kakršno koli onesnaženje 
javne ceste, ki bi bila posledica njihovega dela na 
kmetijskih zemljiščih. V preteklosti je bilo nam-
reč zabeleženo veliko primerov onesnaženja z bla-
tom in zemljo. Zato opozarjajo, da je kmetovalec 
dolžan, da preden se z delovnim strojem vključi 
na javno cesto, pnevmatike očistiti blata, zemlje in 
podobnih snovi. Takšno onesnaženje pomeni tudi 
prekršek cestno-prometnih predpisov po Zakonu 
o cestah, saj je na cestišče javne ceste prepovedano 
nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati. 
Za omenjen prekršek je predpisana tudi globa v 
višini tisoč evrov. Tudi tovor mora biti pravilno 
naložen in zavarovan, vozilo pa tehnično brezhi-
bno. Kmetovalce je treba opozoriti tudi na posledi-
ce nedovoljenega oranja njiv v bližini javne ceste. 
Po Zakonu o cestah je namreč prepovedano orati 
na razdalji manj kot štiri metre od roba cestnega 
sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji 
manj kot en meter od roba cestnega sveta vzpore-
dno s cesto. Tudi za tovrstni prekršek je predpisana 
globa v višini tisoč evrov. Predvsem Medobčinski 
inšpektorat Kranj bo v pomladanskem času poos-
tril nadzor nad predmetnimi kršitvami. S. Š.

Letošnja krvodajalska akcija Rdečega 
križa Voklo je bila obarvana bolj gorenj-
sko. Zjutraj smo se odpeljali proti splošni 
bolnišnici na Jesenicah. Na oddelku za 
transfuzijo krvi so nas prav lepo sprejeli. V 
zelo sproščenem in veselem vzdušju med 
zdravniškim osebjem smo opravili vsak 
svojo dolžnost in si na koncu obljubili, da 
se še vrnemo. Nato smo se odpravili v Moj-
strano. Tam smo si ogledali prvi slovenski 
planinski muzej. Za vrhunec dneva smo 
si izbrali še kraj Begunje na Gorenjskem, 
kjer smo si ogledali legendarno Avseniko-

vo galerijo in muzej v Gostilni pri Jožovcu. 
Za zaključek uspešne krvodajalske akcije 
smo poskrbeli še za lačne in žejne želod-
čke. Malo nad Begunjami stoji priznana 
gostilna Draga, s katero upravljata naša 
sovaščana. Krajevni odbor Rdečega križa 
Voklo in krvodajalci bi se ob tej priložnosti 
radi zahvalili tudi vsem vaščanom Vokle-
ga za vsakoletno podporo. Kajti brez vas bi 
težko izpeljali takšno ali kakršno koli dru-
go akcijo. Vabimo tudi mlajše generacije, 
da se pridružijo pri krvodajalski akciji. 

Ko RK Voklo

KrvodajalskaakcijaVoklo
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Razno

Društvo starodobnih vozil Kamnik bo 
24. in 25. maja izvedlo 5. mednarodno 
revijo starodobnikov »A«, to je vozil, ki so 
bila narejena pred letom 1940. Revija se 
bo začela z zborom udeležencev v parku 
Arboretum Volčji Potok ter formiranjem 
kolon motoristov in avtomobilov staro-
dobnikov. Sledila bo vožnja obeh kolon v 
center Kamnika, kjer jih bo med drugimi 
pozdravil tudi predsednik republike Borut 
Pahor. Po ogledu Kamnika bosta kolo-
ni nadaljevali pot proti protokolarnemu 
objektu Brdo pri Kranju, pri čemer se bos-
ta vmes ustavili še v Cerkljah na Gorenj-
skem in v Kranju. V nedeljo, 25. maja, se 
bo revija nadaljevala z vožnjo obeh kolon 
starodobnih vozil nazaj proti Parku Arbo-
retum s postanki v Šenčurju (med 13.30 in 
12.45) in Cerkljah na Gorenjskem. S. Š.

Starodobniki tudi v Šenčurju

POGREBNIK, d. o. o.

Pogrebne storitve,  
Dvorje 13, 4207 Cerklje
 
Tel.: 04/25-21-424,  
GSM: 041 624 685 ali  
070 443 902 
pogrebnik@siol.net ali  
darkojeric72@gmail.com

Pogrebno podjetje Pogrebnik, d. o. o. obvešča, 
da lahko svoje storitve opravlja tudi v krajih 
Šenčur, Cerklje, Šenturška Gora, Sp. Brnik, 
Lahovče, Komenda, Stranje, Selo pri Kam-
niku, Šmartno v Tuhinju, Zg. Tuhinj, Gozd 
nad Kamnikom, Preddvor, Kokra, Jezersko, 
Trboje, Olševek, Trstenik, Goriče, Kokrica in 
Predoslje.
 

Ob boleči izgubi vaših najdražjih smo vam v 
pomoč s prijazno besedo tolažbe in pogrebni-
mi storitvami, opravljenimi z največjo pieteto.

Pri spomeniku v Šenčurju je konec januar-
ja potekala spominska svečanost ob 70-letni-
ci streljanja štiridesetih talcev. Slovesnost so 
organizirali Območno združenje borcev za 
vrednote NOB Kranj, krajevni organizaciji 
v Šenčurju in na Visokem ter Občina Šenčur. 
Nemška vojska jih je pomorila 24. januarja 
1944. Šlo je za maščevalni ukrep po napadu 

partizanov na šenčurske orožnike štiri dni pred 
tem. »Dejanja, kot je bil pomor štiridesetih tal-
cev pred sedemdesetimi leti, so kljub časovni 
oddaljenosti nerazumljiva in jih ni mogoče 
opravičiti z nobenim vzrokom, pa naj bodo 
storjena s katerekoli strani in s kakršnim koli 
opravičilom,« je povedal slavnostni govornik, 
župan Miro Kozelj.  S. Š., foto: T. D

Sedemdeset let od pomora talcev

Družba Mercator v aprilu v izbranih 
stotih lokalnih trgovinah po vsej Sloveniji 
izvaja projekt Radi delamo dobro. V okvi-
ru projekta bo ob pomoči svojih kupcev 
med sto zmagovalnih lokalnih društev raz-
delil donacijo v skupni vrednosti 100.000 
evrov. V projekt je vključena tudi trgovina 
Mercator v Šenčurju, v kateri do 30. apri-
la poteka posebno glasovanje. Kupci ob 
vsakem nakupu prejmejo poseben žeton, 
s katerim lahko oddajo svoj glas podpore 
enemu od treh predlaganih društev: PGD 
Šenčur, Košarkarski klub Šenčur in Nogo-
metni klub Šenčur. Društvo z največ gla-
sovi bo prejelo donacijo v vrednosti tisoč 
evrov. Več o projektu si lahko preberete 
tudi na www.mercator.si. S. Š.

Glasujte za društva
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Na obisku

Velikokrat pravimo, kako čas beži. In 
res. Trbojske ljudske pevke skupaj prepe-
vamo že osmo leto. V tem času smo razši-
rile izbor pesmi in tudi število nastopov se 
nam povečuje. Vsako leto obiščemo nekaj 
domov upokojencev. Posebno mesto pri 
izboru imajo domovi, v katerih prebiva-
jo naši vaščani. Pred meseci smo se tako 
odpravile v dom Viharnik v Kranjski 
Gori, kjer prebiva naša vaščanka Manca, 
po domače Kočarjeva mama. Koliko tort, 
sladkih src, bobov, potic … je šlo skozi 
njene roke. Košček Trboj smo ji prinesle z 
našimi pesmimi in seveda s sladkim dari-
lom – torto. Žnidarjevega Janeza, ki tudi 
prebiva v domu, pa so ob veselih tonih 
Joževe harmonike zasrbele pete. Ples je 
posušil marsikatero solzo, ki je ob našem 
obisku spolzela po licu. Marija Knific

Na obisku pri vaščanki

tradicionalno prvomajsko 
srečanje na Joštu 2014 40.

PRVOMAJSKO SREČANJE
četrtek, 1. maj od 10.30 ure dalje

Pihalni orkester Mestne občine Kranj

Uvodni pozdrav predsednice Sveta gorenjskih sindikatov, 
Nežke Bozovičar in župana Mestne občine Kranj, Mohorja 

Bogataja
Nagovor varuhinje človekovih pravic, Vlaste Nussdorfer

Ansambel Veseli svatje & Marko Vozelj z bendom
Boštjan Gorenc - Pižama

KRESOVANJE
sreda, 30. april od 20.00 ure dalje
Uroš Perić & Band
Prižig kresa

JOST2014_oglas_JURIJ.indd   1 11.4.2014   13:58:47
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Napovedujemo

Pevci mešanega pevskega zbora Šenčurski zvon smo leta 2008, ko 
smo si nadeli novo ime, vstopili v veliko družino zborov v Sloveniji, 
ki imamo v imenu zbora besedo zvon. Vsi »zvonarji« se enkrat letno 
zberemo na koncertnem večeru – Zvonarijadi. Letos bo v Šenčurju 
pevsko srečanje desetih zborov, z naslovom Je vas šenčurska, lepi kraj. 

Pevce iz Jakobskega dola, Šmartnega pri Litiji, Šempetra, Šentvida 
pri Lukovici, Mute, Dovjega, Mengša in Škofje Loke bomo gostili v 
soboto, 10. maja. Koncert bo ob 18. uri v športni dvorani v Šenčurju. 
Vsak zbor se bo predstavil s tremi pesmicami, ob koncu pa se bo dve
sto pevcev združilo v velik zbor, ki bo mogočno pozvonil. Še posebej 

svečano bo zazvenela skupna pesem Je vas šenčurska, lepi kraj, ki jo 
napisal domačin Janko Golob.

Vabimo vse ljubitelje zborovske pesmi, da se nam pridružite in z 
nami preživite lep pevski večer. Poleg Zvonarijade pa se zbor priprav
lja tudi na letni koncert, ki pa bo v nedeljo, 25. maja, ob 20. uri  v Domu 
krajanov v Šenčurju. Jolanda Peternel

Zvonarijada v Šenčurju

V športni dvorani Šenčur bo v petek, 25. apri
la, ob 20. uri koncert, na katerem bosta združila 
glasbene moči in znanje dva pihalna orkestra: 
gostujoči dekliški orkester The Baradene Con
cert Band pod vodstvom dirigentke Mary Lin 
in Pihalni orkester občine Šenčur, ki ga vodi 
Davor Pecman. Prav naš dirigent je zaslužen za 
to, da v Šenčurju že drugič gostimo orkester iz 
tako daljnih krajev in da se bodo mlade glasbe
nice na svoji evropski turneji ustavile v našem 
kraju. Zasnoval je tudi izvedbo koncerta. V 
prvem delu bo na vrsti program novozeland
skega orkestra, v drugem pa program šenčur
skega. To ne bi bilo nič kaj posebnega, če ne 
bi Davor Pecman predlagal, da bi oba orkestra 
izvedla celoten program skupaj. Ideja izkuše
nega glasbenega mačka je naletela na podporo, 
takoj po novem letu je stekla izmenjava notnega 
gradiva in orkestra sta se lotila novega koncer
tnega izziva. Med obema deloma koncerta se 
bo predstavil kvartet saksofonov Sonus, ki ga 
sestavljajo štirje izvrstni glasbeniki, ki študi
rajo na dunajski Univerzi za glasbo in upodab
ljajočo umetnost.

Dekliški pihalni orkester The Baradene Con
cert Band tako kot lanskoletni gostje prihaja iz 
Aucklanda na Novi Zelandiji. Ima dolgo tradi
cijo predstavljanja šole in povezovanja s sku
pnostjo preko različnih dogodkov. Leta 2013 je 
bil orkester prenovljen, da bi zagotovil podporo 
rastočemu številu članic in spodbudil kakovost 
izvajanja glasbe na šoli. Dekleta nastopajo na 

dobrodelnih dogodkih, razstavah, v knjižni
cah, na šolskih mašah, glasbo in dobro voljo pa 
prinašajo tudi v domove za ostarele. Sodelujejo 
pri dogodkih dobrodelnih organizacij, ki soci
alno ogroženi mladini omogočajo glasbene in 
kulturne izkušnje.

Ravno vzajemna medkulturna izkušnja je 
tisto, kar bo tokratne nastopajoče najbolj pove
zalo. V programu obeh orkestrov je seveda sve
tovno znana, celo zimzelena glasba različnih 
žanrov, nekaj skladb s solisti, temu pa je vsak 
dodal še nekaj skladb iz svojega okolja. Tako 
smo domači glasbeniki spoznali dve maorski 
pesmi, Pokarekare Ana in Tahi Nei Taro Kino, 

novozelandska dekleta pa so se spoprijela s 
koračnico Zlatorog in Avsenikovo Slovenijo. 
To izkušnjo želimo prenesti tudi obiskovalcem, 
zato vas vabimo, da se v okviru dogodkov ob 
letošnjem občinskem prazniku odločite tudi za 
obisk našega koncerta. 

Novozelandski orkester bo naslednji dan na
stopil na Bledu, 27. aprila pa bosta oba orkestra 
skupaj zaigrala še v hrvaški Opatiji. Pihalni 
orkester občine Šenčur bo sodeloval tudi na 
drugih tradicionalnih pomladnih prireditvah 
in izvedel prvomajsko budnico v različnih kra
jih občine Šenčur. Prisrčno vabljeni!

Polonca Kocjančič

Medcelinsko koncertno sodelovanje
Pihalni orkester občine Šenčur je v lanskem letu gostil šolski deški orkester z Nove Zelandije, letos pa  

v goste prihajajo še dekleta.

6.00 Šenčur – Mačkovo naselje
6.30 Srednja vas
8.45 Prebačevo
9.05 Trboje
9.45 Voklo
9.55 Voglje
10.30 Luže
10.45 Visoko
11.00 Hotemaže
12.00 Hotemaže – gostilna Logar

Vabljeni!
Pihalni orkester občine Šenčur

Prvomajska budnica 2014

Matjaž Tičar s.p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.com

 

                     PEVSKO DRUŠTVO ŠENČURSKI ZVON                                   
               in OBČINA ŠENČUR 

      vabita na 

               TRADICIONALNO              
                 16. ZVONARIJADO 
  
          Srečanje slovenskih pevskih zborov z imenom zvon bo: 

              v soboto, 10. maja 2014, ob 18. uri,  
               v športni dvorani v Šenčurju.  
 
 »Pesem naj združi nam vso domovino,  
                             nove nam stke vezi!« 
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Kultura

Razstavišče v manjšem nemskem mestecu 
Höhr-Grenzhausen v bližini večjega Koblen-
za v zahodni Nemčiji, kjer je v marcu gostoval 
Zavod V-oglje, je drugi največji muzej kerami-
ke v Evropi. Nemški javnosti so bila predstav-
ljena dela, ki že osem let nastajajo na Mednaro-
dnem simpoziju umetniške keramike V-oglje, 
ki sta ga ustanovila in ga organizirata ter vodi-
ta Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan. V 
Vogljah se je v teh letih zvrstilo šestinosem-
deset umetnikov, gostov in likovnih kritikov 
iz štiriindvajsetih držav. Kreativno druženje, 
raznovrstne umetniške pristope posamezni-
kov, izmenjavo znanj, izkušenj in mnenj vsako 
leto zaključijo s pregledno razstavo v Muzeju 
občine Šenčur in izdajo kataloga. Ustvarjena 
dela na simpoziju so tudi osnova edine stalne 
zbirke umetniške keramike v Sloveniji, ki je na 
ogled v Muzeju občine Šenčur že od leta 2006. 

»Tako kvalitetne zbirke keramike, ustvarjene 
na naših tleh, Slovenija v tujini še ni predstavlja-
la. S tem se promovira keramika, ki je bila izde-
lana v Sloveniji. Že vsa leta in tudi s tem gosto-
vanjem v Nemčiji si prizadevava, da se tudi pri 
nas dvigne zavest o pomenu keramike, o izobra-
ževanju na tem področju, o skupnem nastopanju 
v tujini in ob vsem tem tudi promociji Sloveni-
je,« je ob razstavi povedala Barba Štembergar 
Zupan, mož Niko pa dodal: »Galerija je poznana 
tako med umetniki kot zbiralci in galeristi, od 
katerih sva prejemala same pohvale o izjemnih 
delih in velikih imenih svetovne keramike, ki 
sva jih gostila v Vogljah in katerih dela se naha-
jajo tudi v Muzeju občine Šenčur. Povpraševanje 
po Sloveniji je bilo veliko.« Obiskovalci so si lah-
ko ogledali tudi vizualno predstavitev osmih let 
Mednarodnega simpozija v Vogljah. Razstavo je 
odprla slovenska veleposlanica v Berlinu Marta 
Kos Marko, ki je dejala, da bi jo veljalo ponuditi 
še kakšnemu razstavišču v Nemčiji. Igor Kavčič

Zavod V-oglje v Nemčiji
Umetniška keramika, nastala na simpozijih V-oglje, je bila marca na ogled v velikem muzeju keramike  

v Keramikmuseum Westerwald v Höhr-Grenzhausnu v Nemčiji.

V družbi gostiteljev in sodelujočih na odprtju razstave, v sredini ob slovenski veleposlanici v Nemčiji Marti 
Kos Marko in predsedniku regije Westerwald Achimu Schwickertu idejna vodji in organizatorja Mednarodnega 
seminarja V-oglje Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan /Foto: arhiv Zavod V-oglje

Mladi po srcu
Februarja pa so v muzeju gostili razsta-

vo likovne skupine Univerze za tretje živ-
ljenjsko obdobje iz Kranja. Iz razstavlje-
nih slikarskih del, na katerih prevladujejo 
krajinska motivika ter podobe iz narave, 
veje pozitivna življenjska energija. Bar-
vita dela dokazujejo, da so ustvarjalke in 
ustvarjalci še vedno mladi po srcu. »Vsi 
v en glas zatrjujemo, da smo še vedno 
mladi po srcu, kar kaže tudi naš predstav-
ljeni ustvarjalni opus, predvsem pa lahko 
še mnogo lepega izrazimo, se še veliko 
naučimo in vam to tudi z veseljem poka-
žemo,« so dejali ustvarjalci pod vodstvom 
mentorja, akademskega umetniškega 
ustvarjalca Miha Perčiča. Že januarja 
pa sta skupno razstavo slik in unikatnih 
vitrajev pripravila Bosanec Drago Bušić 
in Tržičanka Lena Šajn. S. L.

Skulpture sožitja
V Muzeju občine Šenčur je še vedno na ogled pregledna  

kiparska razstava domačega ustvarjalca Marjana Smrekarja, 
imenovana Skulpture sožitja.

Čeprav je motivika v kiparstvu zaradi 
lastnosti in zakonitosti uporabljenih mate-
rialov bolj omejena kot pri slikarstvu, pa 
Marjan Smrekar ves možni motivni poten-
cial – človeška in živalska figura ter abs-
trakcija – izkoristi do končne popolnosti. 
Kiparja za razliko od arhitekta ne zanima 
notranjost izdelka, temveč njegova površi-
na, njen vidni in tipni značaj. Smrekarjevo 
delo teži h gladkim in bleščečim struktu-
ram s sferičnim in abstraktnim značajem, 
ki pa vendarle dajejo občutek prepoznav-
nosti. Marjan Smrekar, sicer član Društva 
likovnikov Cerklje, uporablja materiale na 
način, da skupaj tvorijo novo, celovito in 
estetsko pretanjeno podobo, ustvarjanje pa 
mu pomeni veliko. »Danes živimo v svetu, 
ko vsi neprestano hitimo in se ne zaveda-
mo časa, v katerem živimo. Rezbarija je 
moj svet, v katerem se lahko sprostim – ves 
prosti čas namenim temu. Je moja druga 
ljubezen, za katero pa je potrebno veliko 
trme in vztrajnosti. Moje delo je samo odv-
zemati material, vse ostalo pa je naredila 
narava, pa naj bo to les ali kamen,« pravi. 
Razstava je presek ustvarjalčevega devet-
letnega dela, ki obljublja, da bo nadaljeval 
tudi v prihodnje.

Samo Lesjak, foto: arhiv M. Smrekar Umetniški ustvarjalec Marjan Smrekar 



Avtohiša Real, d.o.o., PE REMONT KRANJ, Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj
tel: 051 300 879, info@avtohisa-real.si, www.avtohisa-real.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,5-5,4 l/100km. Emisije CO2 90-125 g/km.
Sike so simbolne, pridržujemo si pravico do napak v tisku. *Velja ob nakupu preko Renault �nanciranja do konca aprila. **Pogodba o rednem vzdrževanju My Revision, vam po ugodni ceni 350 € zagotavlja enkrat letno 
obisk servisa, originalne nadomestne dele in �ksno ceno brez negativnih preseneèenj. ***REAL8 jamstvo lahko sklenete v vseh enotah Avtohiše REAL ob nakupu vozila. Z njo pridobite 8-letno jamstvo (oz.200.000 
prevoženih kilometrov) na strojelom motorja in menjalnika vašega vozila. O natanènih pogojih se pozanimajte pri prodajalcu.

POSEBNA PONUDBA
 

STE ŽE KDAJ PREVOZILI 1714 KILOMETROV  
Z ENIM REZERVOARJEM?

Predvidevamo, da še ne. Zakaj? Ker so na Renaultu z novimi, 
energetsko varčnimi motorji zarezali v ledino tega večnega in 
skoraj neizogibnega stroška vsakega družinskega proračuna. 
Zdaj pa je rešitev čisto blizu! Z Meganovim motorjem Energy dCi 
110 s 60-litrsko posodo za gorivo in pri porabi 3,5 l/100 km boste 
prevozili do 1714,28 km! Si sploh predstavljate, do kam vse 
se lahko pripeljete brez dotakanja goriva? Iz Gorenjske 
lahko dosežete večino večjih evropskih prestolnic! London, 
Barcelono, Amsterdam, Pariz ...

Priložnost je pred vrati. Namreč, končno smo dočakali tople 
in sončne dneve, ko se z veseljem spet usedemo v svojega 
jeklenega konjička in zapeljemo novim dogodivščinam naproti. 
Ne razmišljajte o tem, koliko boste ponovno potrošili za gorivo. 
Razmislite raje o tem, da zamenjate svoj avto za novega!  
Z ENAKIMI MESEČNIMI STROŠKI NAMREČ LAHKO 
VOZITE NOVEGA! Svetujemo vam, da se odločite za novega 
Renaulta z novim, energetsko varčnim motorjem. Z njim boste 
porabo (in s tem seveda tudi stroške) zmanjšali na minimum. Clio z 
bencinskim motorjem ima namreč povprečno porabo le 4,5 l/100 
km, z dizelskim pa celo samo 3,5 l/100 km.

Koliko vas letno stane vzdrževanje vašega vozila? Z 
novim vozilom boste krepko prihranili pri servisnih posegih, saj 
vam storitev My Revision* kar 5 let omogoča brezplačne redne 
servisne preglede. Dejstvo je torej neizpodbitno: prihranek pri 
gorivu in vzdrževanju vam omogoča, da lahko z enakimi 
mesečnimi stroški vozite NOVEGA Clia, Capturja, Megana, 
Scenica, Twinga ...

Zato vam priporočamo, da v primeru, da je vaš avto star 4 leta 
ali več, razmislite o menjavi staro za novo. V Remontu vam ga 
bomo pošteno odkupili in njegovo vrednost vključili v izračun. 
Mesečni obrok bomo prilagodili vašim trenutnim mesečnim 
stroškom oziroma vašim zmožnostim. In to sploh še ni vse! Ob 
nakupu novega vozila Renault do konca aprila vam samo v 
Remontu Kranj podarimo kar 8-letno jamstvo REAL8**, ki ga ne 
dobite nikjer drugje!

Samo še do konca aprila vam ob nakupu novega Renaulta dodamo 
še 1000 E Energy bonusa.

P. S. Ste vedeli, da lahko novega Clia zdaj odpeljete že za 9990 E***?

UKREPAJTE TAKOJ! ZAGOTOVO JE ZDAJ PRAVI TRENUTEK! POKLIČITE 051 300 879!
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Poraba pri mešanem ciklu 3,5-5,4 l/100 km. Emisije CO2 90-125 g/km. 
Sike so simbolne, pridržujemo si pravico do napak v tisku. *Pogodba o rednem vzdrževanju My Revision vam po ugodni ceni 350 E  zagotavlja enkrat letno obisk servisa, originalne nadomestne dele in fiksno 
ceno brez negativnih presenečenj. Jamstvo**REAL8 lahko sklenete v vseh enotah Avtohiše Real ob nakupu vozila. Z njim pridobite 8-letno jamstvo (oz. 200.000 prevoženih kilometrov) na strojelom motorja in 
menjalnika vašega vozila. O natančnih pogojih se pozanimajte pri prodajalcu. ***Velja ob nakupu preko Renault financiranja do konca aprila.

Ob nakupu novega Renaulta do 
konca aprila vam podarimo kar 
8-letno jamstvo REAL8.8-letno jamstvo REAL8.
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Kultura

To je duhovita komedija z obilo 
situacijske komike, ki jo popestrijo 
komični karakterji. Ker je zmanjka
lo elektrike, je prizorišče večji del 
predstave v temi. Tako igralci s svojo 
igro pri polni luči tavajo kot v temi 
in to privede do številnih komičnih 
situacij, ki predstavi dajo poseben 
čar. Vse se dogaja v stanovanju 
nadebudnega kiparja, ki čaka boga
tega kupca njegovih mojstrovin. 
Ker ima bolj skromno stanovanje, si 
vse pohištvo sposodi pri sosedu. Ta 
kipar ima tudi novo zaročenko, pred 
katero pa skriva svojo staro ljubezen. 
Na obisk ravno ta dan prihaja tudi 
zaročenkin oče, ker pa je zmanjkalo 
elektrike, se jim v stanovanju prid
ruži tudi soseda. In glej ga, zlomka, 
nepričakovano se vrne še sosed in 
da je mere polna, na obisk pride še 
kiparjeva stara ljubezen.

V režiserski vlogi se je tokrat 
preizkusil Frenk Kranjec, ki je, za 
kar ga lahko pohvalimo, z vsakim 
igralcem naredil res kompletno 
podobo. Da dogajanje ne postane 
dolgočasno, ga je popestril s posa
meznimi domislicami. 

Pri predstavi je zelo pomembno 
tudi menjavanje svetlobe, za kar 
odlično skrbita Petra Kranjec in 
Marko Murko.

V predstavi glavno vlogo kiparja 
Brindsleyja igra David Logar, ki je 

novinec na odrskih deskah. V vlo
gi gospodične Furnival je duhovi
ta Nataša Gros. V predstavi se na 
začetku na vse pretege brani alko
hola, dokler pomotoma ne poskusi 
prve kapljice. Drugače usmerjene
ga in pedantnega soseda Harolda je 
odlično upodobil Sašo Gašperlin. 
Polkovnika Melketta in njegovo 
hčerko Carol sta usklajeno odigrala 
Vesna Čulig in Herman Mubi. Zelo 
dobro pa je Nejc Blaznik s svojim 
nemškim naglasom humorno odi
gral električarja. Staro ljubezen 
Cleo pa je v svoji vlogi očarljivo 
izpeljala Sandra Rajgelj. Na koncu 
pa je svoj trenutek dodal še Frenk 
Kranjec, ki se je na kratko predsta
vil v vlogi gospoda Bambergerja.

Sceno je po navodilih režiserja 
naredil Lojze Gašperlin, za masko 
sta poskrbeli Živa Mali in Staša 
Pavlič. Seveda pa kot pri vsaki 
predstavi tudi pri tej ne gre brez 
naše zveste šepetalke Marjete 
Sajevic, ki igralcem priskoči na 
pomoč, ko jo najbolj potrebujejo. 
Za grafično podobo gledaliških 
listov in plakata pa je poskrbela 
Anja Vidmar.

Premiera je bila uspešna in polna 
dvorana je nastopajočim namenila 
bučen aplavz. Igralce in predstavo 
Črna komedija čaka še kar nekaj 
ponovitev. 

Zahvaljujem se vsem igralcem 
in režiserju, saj so za uspešno 
predstavo žrtvovali veliko svojega 
prostega časa in v času nastanja 
predstave je bilo potrebno precej 
odrekanj. Vsak od njih je doprine
sel svoj delček naši novi predstavi.

V naravi na polomljenem drev
ju počasi, vendar vztrajno brstijo 
listi. Topel veter veje ter prebuja 
naravo in ljudi. Svež veter je zavel 
tudi v našem društvu, saj smo že 
v polnem teku z novimi projekti, 

s katerimi bomo zaključili pomla
dno dogajanje in naredili krajši 
poletni odmor. V prihajajočih 
aprilskih dnevnih vas pričakujejo 
literarni večer z Dragomilo Šeško, 
zaključek gledališkega abonmaja, 
akademija ob občinskem prazniku 
ter kresovanje.

Vabimo vas, da se nam pridruži
te na tradicionalnem Kresovanju v 
Športnem parku Rapa, ki bo v sre
do, 30. aprila, s pričetkom ob 19.30.

Staša Pavlič

Zima, začinjena s črno komedijo
Kulturno društvo Valentin Kokalj Visoko je v mesecu februarju na oder postavilo novo komedijo s 

pomenljivim naslovom Črna komedija avtorja Petra Shaferja. 

S predstave Črna komedija

Ustanovitelj zbora je bil takratni učitelj glasbenega pouka Sašo 
Zagoršek, a je že po nekaj vajah zbor prevzela Alenka Kern. V zboru 
poje trenutno 19 pevk. Vsa ta leta pridno delajo, saj se vsako leto ude
ležijo območne in občinske revije pevskih zborov, za občino vsako leto 
organizirajo eno kulturno prireditev, zadnja leta se udeležujejo revije 
partizanskih pesmi na Visokem, nastopale so tudi na Učiteljevi pesmi 
v Tržiču, sicer pa imajo vsako leto še vrsto drugih nastopov. V teh letih 
so pripravile tudi kar dve dramatizaciji za svoje učence. 

Letos pa so pevke v počastitev 10–letnice delovanja zbora pripravile 
tematsko zaokrožen koncert, katerega rdeča nit je bila ženska skozi 
čas. Vloga ženske se je skozi zgodovinska obdobja spreminjala; od 
podrejenega položaja do čakanja, da se njen ljubljeni vrne od voja
kov, od brezskrbne zaljubljenosti do materinstva in v zadnjem času 
enakovrednega položaja v partnerskem odnosu. Ta obdobja so bila 
poleg pesmi podprta še s kratkimi odlomki iz zelo poznanih filmov: 
Na svoji zemlji, Samorastniki, To so gadi, zadnji filmček pa so pevke 
posnele kar same. V njem so pokazale, kako odlične kuharice so, saj 
so za svojega dragega pripravljene speči štrudelj, teči na Triglav in mu 
splesti rdeč pulover – vse to, samo da bo njihov.

Pevke so z inštrumenti spremljali: pri klavirju Andrej Benedik, s 
harmoniko Tomaž Hribar, s kitaro Jani Kokalj, s klarinetom Robi 

Primožič, bas pa je imel v rokah Franci Tišler. Koncert sta odlično 
povezovala Nada Avsenik in Zdravko Potočnik.

Kot pravijo pevke, so že korajžno zakorakale v drugo desetletje nji
hovega delovanja in nedvomno nam bodo pripravile še vrsto takšnih 
ali drugačnih pevskih presenečenj.

Alenka Kern, foto: Otmar Rahne

Ženske smo
Takšen je bil naslov koncerta, ki ga je februarja ob 10letnici pripravil učiteljski pevski zbor OŠ Šenčur.

Učiteljski pevski zbor OŠ Šenčur
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Šola

Namen tega projekta je spodbujanje učencev 
k ustvarjanju in pridobivanju novih zamisli. 
Učenci se naučijo ustvarjalne ideje prevesti 
preko celotne invencijsko-inovacijske verige, 
svoje dosežke predstaviti in tako razvijati ter 
ponotranjiti inovativno ravnanje. Učijo se raz-
vijati nove rešitve za obstoječe in nove proble-
me v realističnih in avtentičnih situacijah, ob 
tem pa razvijajo tudi osebnostne lastnosti, ki 
so pomembne za podjetništvo: ustvarjalnost, 
samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in 
odgovornosti ter samozavest. Pri tem je pri-
marnega pomena odprtost in pozitivna narav-
nanost tako s strani mentorjev kot učencev. 

Prva naloga učencev je bilo kritično opazova-
nje problemov v njihovi okolici, nato smo izpo-
stavljene probleme skupaj analizirali in se po kri-
tični presoji odločili za izvedbo naravoslovnega 
dneva po učni gozdni poti, ki je del lokalnega 
okolja, za učence sedmih razredov naše šole. 
Interesna dejavnost je potekala tako v učilnici 
kot tudi na terenu, kjer smo neposredno zbirali 
informacije in pridobivali ideje za delo. Ob ogle-
du učne gozdne poti smo se odločili, da bomo, 
poleg izvedbe naravoslovnega dneva, postavili 
še tri dodatne učne table in na ta način dokon-
čali učno pot. Pri taki naravi dela je pomembno 
sodelovanje z lokalnim okoljem, zato smo med-
se povabili Janeza Logarja, direktorja Gozdnega 
gospodarstva Kranj, in Majo Markič iz Občine 
Šenčur, ki sta aktivno sodelovala pri nastanku 
učne gozdne poti. Sledilo je pridobivanje novih 
idej, pri čemer so učenci na osnovi zbranih poda-
tkov iskali sveže zamisli za rešitev problema. 
Naslednji korak je bilo oblikovanje vsebine za tri 
manjkajoče učne table. Pri tem nam je bila v veli-
ko pomoč učiteljica biologije Milena Renko, ki je 
sodelovala pri nastanku in načrtovanju celotne 

vsebine učne gozdne poti. Kot zanimivost smo 
v vsebinski del učne gozdne poti želeli vključiti 
tudi kakšno legendo oz. mit o Srjanskem hribu, 
pri čemer nam je pomagala učiteljica zgodovine 
Olga Tomažič. Na njeno pobudo smo v vsebino 
vključili tudi zgodovino kraja. 

V nadaljevanju našega projekta smo z učen-
ci izvedli še »poskusno vajo naravoslovnega 
dne«. Vajo smo podkrepili s fotografijami in 
z njihovo pomočjo analizirali ter ugotavlja-
li pomanjkljivosti našega dosedanjega dela. 
Skupaj z učenci smo stopili v stik z županom 
občine Šenčur Mirom Kozeljem. Ob tem smo 
pridobili informacije glede dovoljenj in sred-
stev, ki so potrebna za postavitev treh dodatnih 
učnih tabel.

V prihodnje nas čaka še veliko dela, saj 
nameravamo skupaj z učenci interesne dejav-
nosti Ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost 
po staviti tri dodatne table na učni gozdni poti. 
Za to pa je potrebno zbrati dovoljenja lastni-

kov zemljišč, sredstva za izdelavo in postavitev 
tabel, kar je delno že v teku. Vodenje po goz-
dni učni poti bodo učenci v okviru interesne 
dejavnosti izvedli na vse učence 7. razredov 
naše šole. Storitev nameravamo ponuditi tudi 
krajanom Šenčurja in okoliškim šolam ter se 
povezati s Turističnim društvom Šenčur in 
Društvom upokojencev Šenčur. V okviru OŠ 
Šenčur bomo izdelali tudi interno brošuro 
vodenja po Srjanski učni gozdni poti. 

Ker so izredne vremenske razmere letos pozi-
mi povzročile škodo tudi na našem lokalnem 
okolju, je učna gozdna pot zaradi podrtega 
drev ja trenutno neprehodna, zato bomo načr-
tovani naravoslovni dan izpeljali šele v prihod-
njem šolskem letu.

Naša želja je predvsem mladim približati 
pomen in vlogo narave oz. gozda za ljudi in 
okolje, kjer živimo, in s tem oživiti Srjansko 
učno gozdno pot.

Mentorici: Maja Okorn in Jana Šturm

Naj ideje postanejo rezultati
Na OŠ Šenčur smo v okviru interesne dejavnosti Ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost pripravili program 

vodenja po učni gozdni poti Srjanski hrib.

Podnaslovili smo ga Knjiga – gledališče – film, saj je dogodek zdru-
ževal vse tri zvrsti. Predstavili smo ga trikrat, in sicer za učence vseh 
treh triletij matične šole in podružnic. Kulturna prireditev je povezo-
vala izid knjige Iskrice v očeh, kratka filma s tekmovanja Slovenščina 
na filmu in predstavo gledališkega kluba. Ves program so pripravili 
učenci sami, kar je bilo občinstvu – njihovim sošolcem – v posebno 
veselje in užitek.

Knjiga Iskrice v očeh je nastala v sodelovanju z gospo Bredo Konjar, 
ki je napisala šopek kratkih, bistroumnih izštevank, pesmi in ugank, 
učenci pa so jo v okviru šolskega projekta Bralna pismenost, ob pomo-
či mentorice Mance Herlec, opremili z izvirnimi ilustracijami. Osno-
vnošolcem je bilo v ponos, da sta prireditvi prisostvovala avtorica 
knjige Breda Konjar in lastnik založbe Narava gospod Peter Virnik. 
V zahvalo so jima najmlajši v obliki recitacij doživeto uprizorili nekaj 
utrinkov iz skupne knjige. 

V nadaljevanju programa sta bila predvajana dva kratka filma: 
Zabušant in Popolni fant, ki sta nastala v okviru letošnjega tekmo-

vanja Slovenščina ima dolg jezik. Scenarij, režijo, igro in montažo 
so zelo uspešno prevzeli osmošolci in devetošolci ter gledalce nav-
dušili z zanimivima filmskima zgodbama. Film Zabušant je prejel 
srebrno priznanje v gorenjski regiji in se uvrstil na državno raven. 
Verjamemo, da bodo njihovi prvi filmski koraki tlakovali pot v nove 
filmske izzive.

Gledališko področje pa so zastopali učenci izbirnega predmeta Gle-
dališki klub s pravljično komedijo Žabja romanca, nastalo po motivu 
pesmi Svetlane Makarovič pod mentorstvom Katarine Klajn. Preprič-
ljiva igra in sodobno sporočilo sta se dotaknila kritičnega otroškega 
občinstva, ki je igro nagradilo z iskrenim aplavzom. Igralci so z Žab-
jo romanco našo šolo uspešno zastopali tudi na Festivalu Gledališke 
sanje v Ljubljani. 

Naj poročilo o dogodku sklenemo z mislijo učenk knjižničarskega 
krožka, da je knjiga nepogrešljiva sopotnica skozi življenje, in željo, 
da se čimprej srečamo v knjižnici! 

Mojca Šenk

Za iskrice v očeh in za sošolce …
Ob 2. aprilu, svetovnem dnevu mladinske knjige, smo na Osnovni šoli Šenčur pripravili 

prav poseben kulturni dogodek. 



  

 

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

V občini Šenčur upravljamo vodovodni sistem Kranj. Naša 
glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je 
ustrezne kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pit-
na voda ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi v kon-
centracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko pred-
stavljajo nevarnost za zdravje ljudi.

Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev  
vode na različnih mestih v omrežju. Na odvzetih vzorcih se  
v laboratoriju opravijo mikrobiološka in fizikalno kemijska  
preskušanja.

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo približno 61.077 
prebivalcev. V letu 2013 smo iz sistema skupaj distribuira-
li 5.595.863 m3 pitne vode, od tega 724.664 m3 v občini 
Šenčur. S pitno vodo iz sistema Kranj se preskrbujejo naselja 
v Mestni občini Kranj ter občinah Naklo, Preddvor in Šenčur. 
V občini Šenčur se oskrbuje 8413 prebivalcev v naseljih Hote-
maže, Luže, Milje, Olševek, Prebačevo, Srednja vas, Šenčur, 
Trboje, Visoko, Voglje, Voklo in Žerjavka.

Naselja v občini Šenčur se preskrbujejo s pitno vodo iz nasle-
dnjih vodnih virov: viri Čemšenik (zajetja in vrtine), viri Bašelj 
(zajetja in vrtine), vrtina Gorenja Sava, zajetje Nova vas, 
vrtina 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, viri 
pod Krvavcem se dezinficirajo s plinskim klorom. Voda iz virov 
Bašelj in zajetja Nova vas se dezinficira s presvetljevanjem z 
UV-žarki, medtem ko se voda iz vrtine Gorenja Sava, Olševek 
in Šenčur ne dezinficira ali kako drugače obdeluje.

V letu 2013 je bilo iz zgoraj naštetih naselij za mikrobiolo-
ška preskušanja odvzetih šestinšestdeset vzorcev pitne vode.  
Za fizikalno kemijska preskušanja je bilo odvzetih osem vzor-
cev pitne vode. Laboratorijska preskušanja so pokazala,  
da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti 
vzorci ustrezni.

Ker želimo, da boste še naprej lahko uporabljali zdravstve-
no ustrezno pitno vodo, bomo nadaljevali nadzor pitne 

vode tako iz rednih kot rezervnih vodnih virov in iz omrežja 
vodovodnega sistema. 

Soodgovorni za ohranjanje  
kakovosti vode

Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja tudi 
v okviru državnega monitoringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za 
zdravje, nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano.

Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda soodgovorni tudi 
uporabniki sami. 

Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega 
omrežja, ki vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgraje-
ne med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom 
uporabe pitne vode. Upoštevajmo naslednja priporočila:

 redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). 
Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje 
vodnega kamna,

 vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. 
Vsako jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo  

Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene  
za prehrano ljudi v občini Šenčur za leto 2013



21

Čisto okolje
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nekaj vode (voda naj teče dve minuti oziroma do ustali-
tve temperature vode). Enako naredimo, ko pridemo iz 
službe, predvsem pa, ko se vrnemo po daljši odsotnosti,
 na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo 
tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode,
 evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do takrat 
je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Na onesnaženje vpliva tudi uporaba kemikalij. Okoljsko 
ozaveščen uporabnik lahko s premišljenim ravnanjem 
zmanjša uporabo kemikalij in posledično stopnjo one-
snaženosti odpadne vode. 

Na kakovost pitne vode vpliva tudi ravnanje z odpadki. 
Divja odlagališča so velik potencialni onesnaževalec 
podtalnice, zlivanje odpadnih kemikalij v kanalizacijo 
in vodotoke prav tako povzroča onesnaževanje pitne 
vode. V okolici objektov za zajem pitne vode je pre-
povedan vnos nevarnih snovi in gnojil v tla ter preora-
vanje travinja. Pomembno je tudi, kako pogosto in na 
kakšen način greznice praznimo. Greznične gošče so 
zelo koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin 
lahko vsebuje še druge okolju nevarne snovi. 

Zavedajmo se, da vodni viri niso neomejeni, zato z njimi 
ravnajmo skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo 
lahko tudi v bodoče pili svežo vodo, vodo iz pipe.

Obveščanje v času motene  
preskrbe s pitno vodo

Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem 
vodovodnem omrežju in objektih oskrba s pitno vodo 
motena. V času večjih okvar obvestimo Center za 
obveščanje, Občino in sporočilo posredujemo radij-
skim postajam ter objavimo na naši spletni strani www.
komunala-kranj.si. 

Dodatno imamo vzpostavljeno tudi osebno obveščanje 
s SMS in/ali sporočili po elektronski pošti. 

Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to 
lahko storite po elektronski pošti na naslov info@ 
komunala-kranj.si, prek obrazca na spletni strani www.
komunala-kranj.si ali osebno na sedežu našega podje-
tja. Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj, 
d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Poseben poziv k obvezni prijavi velja za pred-
stavnike javnih ustanov (šole, vrtce, zdrav-
stvene ustanove, gostinske lokale …).

O načinih obveščanja v posameznih primerih glede 
na zahteve pravilnika o pitni vodi vas podrobneje sez-
nanimo vsako leto z obvestilom na hrbtni strani naših 
položnic. 

Redne vsakoletne čistilne akcije, katerih organizacijo je v zadnjem 
času prevzela Občina Šenčur, letos ne bo, tudi zaradi nevarnosti, ki po 
žledu prežijo v gozdovih, jo je pa tradicionalno že izvedla Lovska druži-
na Šenčur. Ne smemo pa pozabiti na dolžnost skrbeti za čisto okolje, zato 
je Občina Šenčur skupaj s Komunalo Kranj pripravila dvodnevni pro-
gram aktivnosti (18. in 19. aprila) za osnovno šolo in vrtce – predavanja 
na temo odpadkov, predstavitev smetarskega kamiona, ogled zbirnega 
centra in ekoloških otokov … V soboto, 19. aprila, bo tudi podaljšan 
delovni čas zbirnega centra do 15. ure. Vsa gospodinjstva so po pošti 
prejela tudi brošuri Ločevanje je zakon in Abecednik odpadkov, kjer 
imate vse potrebne informacije za pravilno zbiranje in ločevanje odpad-
kov, pa tudi lokacije, kjer te odpadke lahko odlagamo.  Simon Šubic

Prijazni do narave

SPOŠTOVANI PODJETNIKI in PODJETNICE,
zaupajte svoje poslovne skrbi strokovno usposobljeni  
ekipi strokovnjakov, ki bo poskrbela, da boste lažje  
uresničevali svoje poslovne ideje.

Z Vami smo od začetka do konca, saj že več kot 20 let
-  svetujemo pri izbiri najbolj primerne  
organizacijske oblike,

- spremljamo Vaše poslovanje in Vam ob tem svetujemo,
-  poskrbimo pa tudi, da je prenehanje poslovanja  
primerno.

Garancija za dobro delo so pridobljeni strokovni nazivi, 
med drugim tudi preizkušene računovodje in preizku-
šene davčnice pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter 
davčne svetovalke pri Zbornici davčnih svetovalcev.
Že drugo leto zapored smo prejemniki certifikata  
Bonitetne odločnosti.

Ker s(m)o tudi majhni lahko uspešni, Vas vabimo, da nam 

SVOJE RAČUNOVODSTVO ZAUPATE TUDI VI.
Poleg klasičnega računovodstva in računovodstva na  
daljavo se pripravljamo tudi na brezpapirno računovod-
stvo, tako da pravočasna oddaja dokumentacije oziroma 
oddaljenost med klientom in računovodskim servisom ne 
bo več nerešljiv problem.

NOVO: Knjigovodstvo na kmetiji – naj Vas obvesti-
lo DURS o obvezni priglasitvi ne prestraši – z našo  
pomočjo bo obvezna uvedba knjigovodstva na kmetiji 
enostavna.

Veselimo se Vašega povpraševanja na Info@vencelj.si

Spremljajte nas na www.vencelj.si.

»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
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Šport

Članska ekipa Šenčur Gorenjska gradbena 
družba si je tri kola pred koncem državne-
ga prvenstva tudi teoretično že zagotovila 
naslov prvaka 2. slovenske košarkarske lige 
(prvi doslej) in možnost nastopa v 1. ligi v 
naslednji sezoni. Na zadnji tekmi v soboto, 
26. aprila, bodo tako šenčurski košarkar-
ji prejeli pokal za prvaka, zato vas v klubu 
vabijo, da si tekmo ogledate v čim večjem 
številu in proslavite zasluženi naslov. Vod-
stvo kluba obenem čestita trenerjem in 
igralcem za zgodovinski uspeh in se zahva-

ljuje vsem sponzorjem, še posebej Občini za 
zagotovitev pogojev ter zlasti Branku Žiber-
ni in Gorenjski gradbeni družbi za podporo 
v zadnjih letih, ko so iz tretje lige prišli do 
prve. 

Tekmovanja so zaključile že vse mlajše 
selekcije, ki se že pripravljajo na začetek 
kvalifikacijskih tekem za novo sezono. 
Vse otroke, ki jih mika košarka, pa vabijo, 
da postanejo člani košarkarskega kluba ter 
postanejo del skupnih uspehov. 

Simon Šubic

Košarkarji prvaki 2. lige

Ekipa Šenčurja Gorenjske gradbene družbe si je tudi teoretično že zagotovila naslov prvaka 2. SKL.

Nogometaši Šenčurja (člani) imajo že 
zagotovljen obstanek v drugi nogometni 
ligi, medtem ko bistvenega preboja po 
lestvici ne morejo več narediti, kar se tudi 
opazi v pomanjkanju prave motivacije za 
igro. V nogometnem klubu Šenčur sicer 
gradijo prihodnost na mladih. Predvsem 
v mladinski in kadetski ekipi, ki sta tre-
nutno drugi na skupni lestvici 2. slovenske 
lige, se že poznajo rezultati dolgoročnega 
dela, pravi predsednik Bojan Vidmar. 
Dobro funkcionira v 1. slovenski ligi tudi 
ekipa U-15, ki je skupna z Velesovim, v 
klubu so zelo zadovoljni tudi z mlajšimi 
selekcijami, za katere rezultat ni bistvene-
ga pomena. »Gradimo na množičnosti, saj 
lahko le ob široki bazi izluščimo kakovo-
stne igralce,« razmišlja Vidmar. NK Šen-
čur je skupaj z Medobčinsko nogometno 
zvezo Gorenjske uspešno izpeljal tudi 
zimsko nogometno ligo za mlajše selekci-
je, v kateri je sodelovalo več kot sto ekip. 
V klubu se veselijo tudi skorajšnje delne 
posodobitve garderobnih prostorov, za kar 
so hvaležni tudi občinskemu svetu, ki je v 
ta namen odobril nekaj sredstev. »Uredi-
tev sanitarij je nujna, saj so res v klavrnem 
stanju in povsem nedostojne urejenosti 
ostalega športnega parka ter velikemu šte-
vilu obiskovalcev in uporabnikov športnih 
površin,« še pravi Vidmar. S. Š.

Gradijo na mladih

Lokostrelski klub Šenčur, zadnja tri leta naj-
boljši lokostrelski klub v Sloveniji, je minuli 
konec te dna organiziral že 6. mednarodni 
Popinjay lokostrelski turnir, že februarja pa je 
bil prav tako šestič doslej organizator držav-
nega dvoranskega lokostrelskega prvenstva. 
Na prvenstvu je sodelovalo 275 tekmovalcev 
iz 33 klubov, nastopili so vsi najboljši slovenski 
lokostrelci od aktualnega evropskega prvaka 
Slavka Turšiča, olimpijca Klemna Štrajharja 
do evropskega mladinskega podprvaka Sta-
ša Modica in nekdanjega svetovnega prvaka 
Dejana Sitarja. 

Letošnje državno prvenstvo je postreglo s 
tremi državnimi rekordi, ki so jih v ekipnem 
tekmovanju postavili lokostrelci kranjskega 
Fenik sa. Predsednik lokostrelskega kluba 
Feniks Kranj Damjan Majer je po končanem 
tekmovanju dejal: »Treh novih državnih rekor-
dov nam ne bi uspelo ustreliti, če ne bi Šen-
čurjani dobro izpeljali tekmovanja. Naši tek-
movalci so sicer nastopili po pričakovanjih, ne 
nazad nje imamo v svojem žepu prvo, drugo in 
četrto mesto v absolutni konkurenci.« Z dose-
ženimi rezultati so bili zadovoljni tudi Šenčur-
jani,  od katerih je marsikdo sodeloval v dveh 
vlogah – kot tekmovalec in organizator. Po 
besedah alfe in omege šenčurskega lokostrel-

stva Marjana Podržaja je še posebej presenetila 
ekipa v sestavljenem loku z drugim mestom v 
absolutni konkurenci članov. Njihova tekmo-
valka Nerina Cezar je sicer zmagala v absolutni 
konkurenci golega loka, Šenčur I pa v ekipnem 
tekmi v golem loku. 

Naj še omenimo, da je šenčurski lokostrelec 
Staš Modic pred kratkim osvojil 4. mesto v dvo-
bojih v sestavljenem loku na svetovnem prven-
stvu v Franciji. V kvalifikacijah je bil celo naj-
boljši, tedaj je postavil tudi nov državni rekord. 

Simon Šubic, foto: Primož Pičulin

Lokostrelci tekmovali in delali
V Šenčurju je letos znova potekalo državno dvoransko prvenstvo v lokostrelstvu, zato so domači tekmovalci 

večinoma nastopali v dvojnih vlogah – kot tekmovalci in organizatorji.

Na državnem dvoranskem prvenstvu je nastopilo 275 lokostrelcev iz 33 slovenskih klubov.
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Razno

Že v preteklosti so imeli kralji, cesarji in dru-
gi mogočneži svoje dvorne preizkuševal-

ce, ki so vedno preizkusili hrano pred njimi, 
da sami niso zaužili kakšnega strupa. Vendar 
so bili ti strupi drugačna nevarnost, kot nam 
grozi danes. Sodobni človek običajno ni v 
nevarnosti, da bi mu v hrano vsuli arzenik ali 
da bi ga ugriznila nevarna kobra, zastrupljanje 
v sedanjem času poteka na mnogo bolj sub-
tilnem nivoju, v manjših odmerkih in na več 
frontah hkrati. Strupi se v našem telesu nala-
gajo bolj nevidno, telo se nanje do neke mere 
celo navaja, dokler ne pride do točke, ko je z 
njimi prenasičeno. 
Strupi v našem telesu delujejo tako, da celice 
in organe spravijo iz njihovega ravnovesja, 
celice se dobesedno izklopijo. Ker se mora 
naše telo nenehno ukvarjati samo s strupi, se 
večino moči porabi zgolj zato, da se nevtra-
lizira posledice delovanja različnih toksičnih 
snovi v telesu. Sčasoma pod obremenitvijo 
strupov padejo obrambne moči telesa, zato 
dobijo patogeni mikrobi, glivice, zajedavci in 
rakave celice zeleno luč. Da bi naše obrambne 
moči lahko delovale, je potrebno redno odva-
žanje strupov iz telesa. 
Simptome, da je naše telo prenasičeno s stru-
pi, prepoznamo na naslednje načine: izguba 
okusa in teka, slab zadah, slaba prebava, oblo-
ge na jeziku, izguba moči, občutek utrujeno-
sti. Poleg teh pa še: neprijeten vonj telesa, uri-
na in blata, pomanjkanje pozornosti, izguba 
jasnosti, depresivnost, razdražljivost. Daljše 
kopičenje strupov v telesu je vzrok za večino 
prehladov, vročinskih stanj, gripo, kronične 
bolezni imunskega sistema – to so alergije, 
seneni nahod, astma, artritis, rak …
Strupom se lahko vsaj delno izognemo, če 
začnemo uporabljati naravne izdelke za nego 
telesa. Zelo učinkovito za nego ustne votline 
je eterično olje čajevca in žvrkljanje sezamo-
vega olja ali olja za ustno higieno z naravni-
mi eteričnimi olji. Namesto različnih krem, ki 

obljubljajo čudeže na naši koži, so resnični 
čudež naravna olja: od kokosovega, argano-
vega, kavnega, olja mareličnih jedrc do kari-
tejevega masla.
Poleg strupov, ki jih nanašamo na telo, seve-
da ne moremo mimo tistih, ki jih uživamo. Žal 
okolje, v katerem živimo, skoraj nima več pod-
lage za popolnoma neoporečno hrano, lahko 
pa se potrudimo dobiti čim bolj zdrava živila. 
Biološki certifikat nam zagotavlja, da so bile 
sestavine pridelane brez škodljivih kemikalij 
in na naravi prijazen način ter, kar pa je mogo-
če še pomembnejše, da ne vsebujejo gensko 
spremenjenih organizmov in škodljivih kon-
zervansov.
Pri tem, da redno očistimo telo, nam lahko 
pomagajo zdravilne rastline, ki imajo lastnost 
nevtralizirati strupe, še preden ti naredijo pre-
veliko škodo. Zanimivo je, da je med njimi tudi 
veliko začimb (npr. tudi čemaž, kurkuma, bazi-
lika, origano …).
Prvi in najenostavnejši ukrep za čiščenje je 
pitje tople vode s kardamomom zjutraj na teš-
če. Pomagala bo pri težavah s slabo prebavo, 
kardamom pa je odličen za grlo, glas, prebavo, 
srce, pomaga pa tudi do ravnovesja v telesu. 
V ajurvedi je glavno sredstvo za čiščenje orga-
nizma trifala, ki je mešanica treh sadežev v 
enakih količinah. Deluje pomlajevalno, poma-
ga do ravnovesja v organizmu, pospešuje raz-
strupljanje in pomaga do boljše prebave. 
Glina pomaga obnoviti funkcije črevesja, kar 
omogoča boljšo razgradnjo hrane, absorpcijo 
vitalnih snovi in redno izločanje blata.
Odličen čistilec je klorofil, ki ga vsebujeta zele-
na hrana in zelenjava, z njim pa so še posebej 
bogati ječmenova trava, pšenična trava, kop-
rive, alge chlorella in spirulina … Chlorella je 
eden izmed najboljših naravnih čistilcev tele-
sa, nase veže strupene snovi, med drugim tudi 
težke kovine, poleg tega pa vsebuje še narav-
ne beljakovine ter vrsto hranilnih snovi. 
Živila, ki vsebujejo veliko antioksidantov, nev-

tralizirajo proste radikale, zavirajo znake stara-
nja in krepijo imunski sistem. Mednje sodijo 
acai, goji jagode, mangostan, aronija ….
Že v preteklosti so odkrili pozitivne učinke 
pegastega badlja na delovanje jeter, ki je glav-
ni organ za čiščenje odpadnih snovi iz telesa.
Šisandra je sadež, ki ga uporablja kitajska tra-
dicionalna medicina. Združuje pet okusov, s 
tem pa neguje pet najpomembnejših orga-
nov človeškega telesa ter podpira telo tam, 
kjer je najbolj šibko. Razstruplja organizem in 
ščiti jetra ter zgornje dihalne poti, v pomoč pa 
je tudi pri pomanjkanju energije, nespečnosti 
in glavobolu. 
Kurkuma ali kraljica začimb, kot jo imenujejo 
na vzhodu, deluje protivnetno, antioksidativ-
no, varuje jetra in mehur. Kurkumin v njej sti-
mulira delovanje jeter in žolčnika pri izločanju 
žolča, bilirubina in holesterola.
Ne prihajajo pa vsi strupi samo od zunaj, za 
obremenitev telesa poskrbimo tudi sami. 
Negativna čustva postanejo strupena tako 
kot neprebavljena hrana. Umsko zadovoljstvo 
je ključ do dobrega zdravja. Slabe misli, kot 
so jeza, ljubosumje, tekmovalnost, pretirana 
navezanost, strah, tesnoba, zaskrbljenost …, 
vodijo v stanje nezadovoljstva, kar poraja šte-
vilna obolenja. Na vso moč se je treba potru-
diti za pozitivne misli, kot so sočutje, dobrota, 
ljubezen in zadovoljstvo, pa tudi za ohranja-
nje dobrega razpoloženja.

Polona Sodnik

Kako pomesti strupe iz telesaKako pomesti strupe iz telesaKako pomesti strupe iz telesaKako pomesti strupe iz telesaKako pomesti strupe iz telesaKako pomesti strupe iz telesaKako pomesti strupe iz telesaKako pomesti strupe iz telesaKako pomesti strupe iz telesa

(viri: Vinod Verma: Ajurveda način življenja,  
Adrijana Dolinar, Sanja Lončar: Adijo prehladi)

Zdrava hrana za telo in dušo

 
www.zdravsem.si
     facebook.com/trgovincazdravsem

Trgovinca Trgovinca  
Gasilska cesta 3
4208 Šenčur

V čebelarskem krožku na OŠ Šenčur in Trboje, katerega mentor 
sem, skušam vsako leto skupaj s krožkarji izdelati nekaj novega. 
Začeli smo skromno, z vlivanjem propolisovega mila. Leto poz-
neje smo izdelovali propolisovo mazilo, naslednji dve leti pa smo 
izdelovali kalupe za voščene jaslice in vlivali figurice za več raz-
stav jaslic po Sloveniji. Lani smo celo dvoje jaslic poslali na sloven-
sko razstavo jaslic v Bad Ischlu v Avstriji. Ob vsem tem sem se sam 
učil oblikovati dražgoške kruhke, ki jih krožkarji izdelujejo pred 
materinskim dnevom, sam pa kakega večjega izdelam pred boži-
čem. Na lanskem šolskem novoletnem bazarju sem krožkarjem 
obljubil nekaj čokoladnega. Osnovna ideja je bila čokolada s cvet-
nim prahom, a sem ugotovil, da jo že izdeluje Hiša medu Božnar. 
Zaslišal sem številne slaščičarke, sredi oktobra pa se je pojavila na 
naših vratih Danica, kuharica in slaščičarka, prišla je namreč po 
med. V petih minutah sva bila zmenjena, kaj si želim narediti in 
kako to izvesti. Dan pozneje smo med uro, namenjeno krožku, že 
pojedli prve pralineje. Ker sem ugotovil, da je mladim všeč bela 
čokolada, so nastali čebelarjevi pralineji, ki so bili pol iz bele pol 
pa iz temne čokolade. Na bazarju smo bili še uspešnejši kakor leto 
prej. Zdaj že zori ideja o novem izdelku krožkarjev. Vili Kavčnik

Sladka ustvarjalnost

Društvo Godlarji je tudi na letošnjo pustno nedeljo v središču Šen-
čurja izvedlo veliki pustni sprevod, v katerem je sodelovalo okoli 350 
ljudi oziroma 29 vozov. Na njihovih vozovih so se peljali mnogi znani 
politiki in propadli direktorji, kot so Alenka Bratušek, Janez Janša, 
Zoran Janković, Ivan Zidar ... Na sprevodu so že po tradiciji obdelali 
različne aktualne teme – korupcijo v zdravstvu, ropanje države, mla-
tenje prazne slame v parlamentu, gradnjo džamije, Janševe nepre-
mičnine, Pahorjevo vsestransko nadarjenost, zadolževanje, davek na 
dež, finančni zlom mariborske škofije ... Dan prej je pustna karavana 
gostovala tudi v Kranju in v Cerkljah. S. Š., foto: P.  P.

V povorki skoraj trideset vozov



Vabljeni, da jih obiščete V njihoVih posloValnicah V šenčurju, cerkljah ali kranju.

Podjetje Pekarna Umnik Šenčur se ponaša s 
67-letno družinsko tradicijo peke pravega 

domačega kruha in peciva. Različne vrste kruha 
ter pekovskega peciva, skupaj s sladkim peci-
vom, slano pecivo, krofi, sendviči, burek, uni-
katne mlečne pletenice ter rezanci so izdelki, 
izdelani povsem ročno iz najboljših, skrbno 
izbranih surovin. Ponosni so na svojo obrtno 
proizvodnjo, v kateri z majhnimi serijami izdel-
kov želijo slediti čim širšemu krogu kupcev, ki 
tak način proizvodnje v teh časih znajo ceniti in 
spoštovati. V teh dneh je še posebej aktual-

na orehova ali potratna domača potica, 
tradicionalna pečena šunka v testu in veli-
ka izbira velikonočno poslikanih piškotov. 

Med praZniki diši – 
po šunki in potici - se Mi Zdi.

Velika noč pa še lepša bo,
če kruhka naM doVolj na Voljo bo!

Vse to in še prek,
Želi VaM  Vaš ˝šenčurski pek˝. 





kupon za

20 % popust 
na enkraten nakup na vse 
naše izdelke, razen potice
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pekarna in trGoVina V šenčurju
kranjska cesta 6
tel: (04) 25 15 285, 041 708 999
odprto: pon–pet: 5.00 do 19.00 
 sob: 5.00 do 12.00

butik kruha in kaVarnica cerklje
ulica Franca barleta 23
tel: (04) 25 29 270 
odprto: pon–pet: 6.30 do 14.30, 
  sob: 6.30 do 12.00

trGoVine V kranju
poštna ulica 6
tel: (04) 23 19 290
odprto: pon–pet: 5.30 do 20.00, 
 sob: 5.30 do 14.00

cesta staneta Žagarja 16
tel: (04) 23 19 292 
odprto: pon–pet: 5.30 do 14.30, 
 sob: 5.30 do 12.00 

bleiweisova 6
tel: (04) 23 19 293
odprto: pon–pet: 5.30 do 20.00, 
 sob: 5.30 do 12.00

e-pošta: pekarna.umnik@siol.net

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,  
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

IZ NAŠEGA PROGRAMA:
PROGRAM ZA KMETIJSTVO  Odkup in prodaja mleka  Odkup in prodaja živine  

 Odkup in prodaja poljščin  Krmila  Gnojila  Kmetijska semena  Program za varstvo rastlin 
 Več vrst profesionalnih čistil za mlekovode in sredstev za odpravljanje težav  

pri živalih iz proste prodaje.

PROGRAM ZA DOM IN VRT  Sadike  Lončnice  Gnojila  Program za varstvo rastlin  
 Orodje za dom in vrt  Hrana in oprema za male živali  Gradbeni program  

 Program za ekološko vrtnarjenje  Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij  

(domači rezanci, keksi, vino, jabolka ...)




