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Temeljna ustavna listina o samostojni 
in neodvisni Republiki Sloveniji, sprejeta 
25. junija 1991, nam je omogočila, da lah-
ko suvereno izrazimo lastna prepričanja 
in se udejstvujemo. Kako pomembno je, 
da smo že sedemindvajset let gospodarji 
na lastni zemlji, si sami tlakujemo priho-
dnost in neomejeno izražamo slovensko 
identiteto, so na predvečer največjega slo-
venskega praznika poudarili na tradicio-
nalni občinski proslavi v Vogljah.
"Vogljanci so že prvo leto samostojnosti 
dali pobudo za proslavo, ki je z leti prerasla 
vaške meje, in danes smo zelo ponosni, da 
pripravimo osrednjo občinsko prireditev 
ob dnevu državnosti," pravi organizator-
ka kulturnega programa Ivanka Lipar in 
nadaljuje: "Za svojo državo moramo biti 
hvaležni, predvsem pa se moramo zave-
dati, da smo zanjo dolžni skrbeti. Težimo k 
temu, da na naši proslavi sodeluje čim več 
mladih, saj na tak način lahko pokažejo 
pripadnost domovini Sloveniji."

Bogat kulturni program, ki ga je pripra-
vil KUD Utrip v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Voglje, je letos v ospredje po-
stavil Ivana Cankarja. Sanjavega dečka 
modrih oči, ki je bil strasten zagovornik 
domovinskih vrednot, je poosebil do-
mačin Marcel Nahtigal in nam v mo-
nodrami približal Ivanovo mladost. S 
petjem, plesom in Cankarjevimi verzi 
so nastopili domači povezovalci, otroci 
podružnice OŠ Voklo, Pihalni orkester 
občine Šenčur, citrarka Vesna Sirc in go-
stujoča vokalna skupina Jazzva. Maša 
za domovino je bila tokrat v Šenčurju, 
a domačini Vogelj želijo, da se vrne v 
njihovo vas. Slavnostni govornik župan 
občine Šenčur Ciril Kozjek je opomnil, 
da lastna država še ne pomeni cejenja 
medu in mleka: "Dan državnosti naj bo 
priložnost, da se spomnimo, da lastna 
država ni samoumevna in da je samo-
stojna Republika Slovenija plod skupnih 
prizadevanj in skupnih državotvornih 
dejanj, ki so nam omogočili, da smo iz 
naroda prerasli v nacijo." 

Jaz, bratje, pa vidim domovino
… so besede Ivana Cankarja, čutečega domoljuba, ki 
mu je lastna domovina pomenila prgišče lepote. Ob 
stoletnici njegove smrti so se mu poklonili na osrednji 
občinski proslavi ob dnevu državnosti v Vogljah.

Pihalni orkester občine Šenčur in otroci podružnice OŠ Voklo in so se poklonili domovini.  

JURIJ JE PRILOGA ČASOPISA 

JU RIJ (ISSN 1408-1350) je pri lo ga Go renj ske ga gla-
sa za ob či no Šen čur. Pri lo go priprav lja Go renj ski 
glas, od go vor na ured ni ca Ma ri a Volč jak, ured nica 
pri lo ge Danica Zavrl Žlebir, fo to gra fi ja Go renj ski 
glas. Oglas no tr že nje Janez Čimžar, 041/704-
857. Oblikovanje: Matjaž Švab. Pri pra va za tisk  
Go renj ski glas, d. o. o., tisk: Nonparel, d. o. o.. Ju ri,  
šte vil ka 2, je pri lo ga 54. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
6. julia 2018, do bi o pa jo vsa go spo dinj stva v ob-
čini Šen čur brez plač no. Naklada: 3000 izvodov.  
Občina Šenčur, Kranjska c. 11, Šenčur. 

Na naslovnici:  Letošnja generacija devetletnih 
odličnjakov /Foto: Primož Pičulin

Naslednja številka občinskega glasila Juri 
bo izšla spet v petek, 5. oktobra. Rok za od-
dajo prispevkov je 28. septembra, obseg pa 
največ 2500 znakov s presledki. Prispevke 
pošiljajte na naslov obcina@sencur.si.

IZ VSEBINE

Od 2. julija do 31. avgusta poteka letošnje Poletje na igrišču. Ob ponedeljkih, torkih in 
sredah od 8.30 do 12.30 na prostoru za piknik v Voklem potekajo različne ustvarjalne 
in športne delavnice, na katere so vabljeni otroci od četrtega leta starosti naprej. Kot 
pravi vodja delavnic Romana Jenkole, je to dogajanje že postalo tradicija, saj Poletje 
na igrišču poteka že trinajsto leto, sofinancira pa ga Občina Šenčur. Gre za zanimiva 
dogajanja, za otroke skrbita dva animatorja, ob večjem odzivu še kakšen odrasli več, 
tako da prijazno vabi na počitnice ob ustvarjanju in igri. Kaj vse se dogaja, je mogoče 
prebrati na blog strani https://poletjenaigriscu.blogspot.com.

Poletje na igrišču
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• Kako potekajo najpomembnejše investicije v občini Šen-
čur?
"V Sajovčevem naselju se bo julija končala investicija, ki pote-
ka tri leta. Veseli smo, da so nam vremenske razmere omo-
gočile delo in da tudi ni bilo večjih težav s fekalno in zlasti z 
meteorno vodo. Z naložbo v ločeni sistem fekalne in mete-
orne kanalizacije smo rešili osnovni problem, ko je pogosto 
prihajalo do poplavljanja kleti. Z zadnjim kanalom v tem na-
selju se končuje tudi zadnja faza triletne investicije.
Končujejo se tudi dela na povezovalnem kanalu Trboje–Vo-
glje. Trenutno urejamo še zadnjo fazo nasipanja poti, da bodo 
predvsem kmetje lahko normalno prišli do svojih njiiv. Krep-
ko smo zastavili tudi v Trbojah, kjer kopljemo z dveh strani. 
Dela potekajo po terminskem planu, občane pa smo in bomo 
vsakokrat pravočasno obvestili, kdaj se začenjajo dela na ka-
teri od ulic. Kdaj pa kdaj se prikrade tudi kaka napaka, a z 
izvajalci smo dogovorjeni, da na vseh lokacijah obveščajo, kje 
natanko se gradi, tako da se prebivalci lahko organizirajo gle-
de dostopa do svojih hiš. 
Čistilna naprava dobiva končno obliko. Gradi se še zadnji 
objekt, pridejo še končna fina dela z robniki, asfaltiranjem, 
ograjo, preizkuša se tesnjenje, ki mora biti narejeno, preden 
damo vse skupaj v uporabo. V tem času pride na vrsto pred-

vsem montaža potrebne opreme. Septembra ali oktobra bo 
treba zagotoviti poskusno obratovanje čistilne naprave.“
• Kaj pa ostale naložbe v občini?
"Na mrliških vežicah poteka obnova strehe. V Blagneči hiši 
smo izdelali tlake. Počasi se približujemo končni fazi, do ti-
stega dela, ko moramo počakati na sredstva iz programa LAS 
Gorenjska košarica, ki za Blagnečo hišo predvideva 135 tisoč 
evrov. Počakati moramo na odločbo, nato izpeljati razpis in 
naposled izvesti dela. Iz istega programa je namenjenih 55 
tisoč evrov za javno razsvetljavo na kolesarski stezi Voklo–
Šenčur."
• Ob reki Kokri pa sanacijo obrežja opravlja država. Kaj se 
dogaja? 
"Veseli smo, da se je odzvala Direkcija RS za vode, ki ob reki 
Kokri ureja nasip. Vesel sem, da je hitro prišlo do realizacije, 
saj je bila ogrožena sprehajalna pot med Visokim in Hote-
mažami. Gospod Ilc na kranjski enoti DRSV se je hitro odzval 
na naše želje in sedaj to ureja VGP Kranj. To poteka s sredstvi 
države, gre za slabih sto tisoč evrov. Veseli me, da smo v raz-
meroma kratkem času dočakali sanacijo."
• Kako urejate športne objekte?
"V športnem parku Rapa smo asfaltirali parkirni prostor in 
postavili robnike, ker želimo športni park do konca urediti. 
Menjali bomo tudi javno razsvetljavo v športnem parku na 
Miljah, in sicer bomo sedanje svetilke zamenjali z varčnejšo 
LED-razsvetljavo. Za športne parke v občini dobro skrbimo. 
Naj omenim še igrišče z umetno travo, ki smo ga uredili v 
športnem parku v Šenčurju, kjer mladi že pridno trenirajo in 
dosegajo tudi lepe uspehe. Dokončali smo tudi zunanje na-
prave za fitnes v gozdu nasproti športnega parka, v bližnjem 
Sajovčevem naselju pa uredili in posodobili otroška igrala. Te 
pridobitve bodo služile rekreaciji vseh generacij naših občank 
in občanov."  
• Tudi manjša dela niso zanemarljiva. Kaj vse še urejate?
"Po občini zasajamo površine z okrasnimi rastlinami, nasi-
pamo poljske in gozdne poti, urejamo bankine, kjer je to še 
potrebno. V Trbojah, kjer so dela v polnem zagonu, trenutno 
krpamo le najnujnejše, celota pa bo urejena po končani inve-
sticiji. Pred nami je izdelava talne cestne signalizacije, poletje 
je čas za te zadeve, da do jeseni uredimo varne prehode za 
pešce za svoje otroke in tudi za ostale občane. Ta dela lepo 
potekajo. Proti Voklemu dodatno označujemo kolesarsko pot. 
Iz krožišča Kranj–Brnik bo odcep posebej označen (talno in 
s tablo), da se bodo znali kolesarji pravilno usmeriti h kole-
sarski stezi. Vesel sem, da je ta kolesarska povezava prinesla 
pozitivno vzdušje. Veliko ljudi se vozi s kolesi, posebej sem 
navdušen nad osnovnošolci, ki so se varno vozili s kolesi v 
šolo. Od manjših del naj omenim še asfaltiranje dveh cestnih 
odcepov z Mlakarjeve ceste, dveh od redkih, ki še niso urejeni 
z asfaltno prevleko in nimajo javne razsvetljave. Sedaj bi to 
radi uredili. Zapletlo se je pri enem od odsekov, kjer lastnik 

ŽUPAN OBČINE ŠENČUR CIRIL KOZJEK

Ključne naložbe v polnem teku
H koncu gredo dela v Sajovčevem naselju, na povezovalnem kanalu Trboje–Voglje  
in pri gradnji čistilne naprave, ki naj bi jeseni že poskusno obratovala. V pogovoru  
pa župan Ciril Kozjek omenja tudi napredek pri drugih naložbah.

Župan Ciril Kozjek s priznanjem, ki ga je dobil ob prazniku krompirja. 
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zemljišča trdi, da občina posega na njegovo zemljišče. Mi ne 
želimo graditi na tujem, želimo pa imeti urejene ceste, zato 
smo naročili izmere. Ko bo to urejeno, računamo na odkup 
zemljišča. Če pa ne gre drugače in ni možen odkup, pa lahko 
zemljišča, na katerih poteka cesta, tudi iztožimo s pripose-
stvovanjem. Prepričan sem, da bomo ti cesti kmalu naredili 
skupaj z javno razsvetljavo."
• Pred kratkim ste praznovali krompirjev praznik. Kako 
ste zadovoljni z njegovo ponovno oživitvijo? 
"Bilo je več dogodkov ob krompirjevem prazniku, med dru-
gim sem edini od vseh povabljenih županov pražil krompir. 
Ostali so se vljudno opravičili in sprašujem se, ali so se ne-
mara ustrašili konkurence domačega župana, da jih bo pre-
magal. In res je bil moj krompir nekaj posebnega, z dodatki, 
ki so skrivnost, je bila pa kar velika gneča za županov pra-
žen krompir. Prireditev po nekaj letih kaže, da se hoče prijeti, 
vendar bi pričakovali več obiskovalcev, predvsem iz domače 
občine. Kljub vsemu pa je bil zametek ponovne oživitve jedra 
Šenčurja s prireditvijo, katere rdeča nit je krompir. Sodelujoči 
so pokazali pripravljenost, da praznik krompirja, povezanega 
s cesarico Marijo Terezijo, naredimo spet prepoznaven. Zato 
velja moja zahvala vsem organizatorjem, nastopajočim, po-
nudnikom na stojnicah, domačim konjenikom, ki so vozili 
ljudi po krajih naše občine, in vsem drugim, ki se trudijo, da 
bi krompirjev praznik znova zaživel. Na predvečer Krompirje-
vega 2018 je bila prireditev, kjer smo podelili priznanja pobu-
dnikom spomenika Mariji Tereziji in krompirju, Društvu za 
priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Žal mi 
je, da se niso odzvali. Z njimi bomo spet vzpostavili kontak-
te, saj ne želimo ostati na dveh bregovih zaradi malenkosti, 

nemara premalo pozornosti. Prepričan sem, da bomo z njimi 
znova našli skupni jezik. Želimo namreč spet dati poudarek 
krompirju, ki se ga na našem območju veliko pridela. Včasih 
smo imeli tudi inštitut za krompir, to je prepoznavna znam-
ka našega kraja, upamo, da bo to postala tudi naša krompir-
jeva torta Šenčurjanka." 
• Junija je še zadnjič pred poletjem zasedal občinski svet. 
Katere so najpomembnejše odločitve?
"Na junijski seji smo sprejeli več občinskih podrobnih pro-
storskih načrtov. Potrdili smo tudi nižje cene odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, kar se bo občanom na položnici po-
znalo za 4,5 evra. Želel bi, da tudi na tem področju najdemo 
soglasje z ostalimi občinami, kjer Komunala Kranj izvaja ko-
munalne storitve, da bi dosegli enotne cene, kot smo jih že 
pri oskrbi z vodo. 
Sprejeta je bila tudi odločitev, da se naši odpadki vozijo v RCERO 
Ljubljana. Prepričan sem, da je odločitev pravilna, storitev se 
bo s tem nekoliko pocenila. Resda nismo solastniki tega centra 
za ravnanje z odpadki, imeli pa bomo glasovalno pravico. Vesel 
sem, da smo to naredili. Treba je najti še rešitev za pretovarja-
nje, da se bodo lahko z večjimi tovornjaki vozili v Ljubljano in 
se bodo tako še zmanjšali stroški in posledično cena. Za to plo-
ščad se že nekaj časa išče primerno mesto. Za ta namen smo 
ponudili trikotnik med regionalno cesto in avtocesto, zahodno 
od stavbe Baumaxa. O primernosti tega prostora še ni skupne 
odločitve županov občin, vezanih na Komunalo Kranj, saj bi 
morale v ureditev prostora za pretovor odpadkov vlagati vse." 
• Zakaj se nad občino trenutno izvaja nadzor računskega 
sodišča?
"Prepričan sem, da imamo poslovanje urejeno, bomo pa upo-
števali vsa morebitna priporočila, ki jih bomo dobili. Da nas 
nadzirajo, je poskrbel nadzorni odbor občine. Osebno menim, 
da si od nadzornega odbora občine nismo zaslužili, da nas 
nenehno prijavlja na računsko sodišče. Pričakoval bi, da bi ta 
organ v večji meri sodeloval z županom in občinsko upravo, 
da se bo predsednica kdaj oglasila na občini. Možnost se ima-
mo sicer z odzivnim poročilom odzvati na ugotovitve nadzor-
nega odbora, vendar naj povem, da odzivnega poročila niso 
nikoli upoštevali. Ne razumem takšnega odnosa, prav tako 
ne razmer znotraj nadzornega odbora, ko se je v enem man-
datu zamenjalo več nadzornikov kot kadar koli. Menim, da 
je naše poslovanje s Komunalo Kranj dobro, da z njimi kot z 
upravljavci naše komunalne infrastrukture delamo na enak 
način kot vse druge občine, tudi pravniki zagotavljajo, da z 
inhouse pogodbami, ki so predmet nadzora, ni nič narobe." 

Čistilna naprava v Trbojah dobiva končno podobo.

V Sajovčevem naselju se končujejo triletna dela. 

Obnavljajo streho mrliške vežice. 
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Občinski svet v Šenčurju se je tudi maja 
v uvodu seznanil s tekočimi aktivnost-
mi, ki so potekale v občini. Policija, 
medobčinski inšpektorat in redarstvo 
ter domači svet za preventivo so poro-
čali o občinskem programu varnosti, 
svetniki pa so največ razprave namenili 
varnosti v prometu. V drugem branju je 
bil odlok o gospodarskih javnih službah 
in svetniki so ga sprejeli. 
Tokrat so se veliko ukvarjali tudi z ob-
činskimi podrobnimi prostorskimi na-
črti (OPPN). V drugem branju so sprejeli 
OPPN, ki se nanaša na območje severno 
od državne ceste med križiščem izvoza z 
avtoceste in krožiščem kot uvozom v po-
slovno cono, kjer naj bi gradili nekateri 
podjetniki. Gradnja bo potekala v dveh 
fazah: ker bo tu v prihodnje potekala šti-
ripasovna državna cesta, najprej gradijo 
prilagojeno sedanjemu stanju, v nasle-
dnji fazi pa štiripasovnici, kajti tu bodo 
tudi priključki na državno cesto. Postop-
ki so se vlekli več let zaradi usklajevanja 
z direkcijo za ceste. Drugi OPPN je zadeval 
območje med poslovno pozidavo ob glav-
ni cesti in med predvideno stanovanjsko 
pozidavo proti gostilni Ančka. Investitor 
tu predvideva večstanovanjsko gradnjo s 
spremljajočimi dejavnostmi, in sicer dve 
stavbi, med seboj povezani v pritličju, s 
skupno kletno garažo. Sprejet je bil tudi 
OPPN za Visoko, kjer je predvidena posta-
vitev dveh stanovanjskih hiš. Predlagan 

je bil tudi OPPN za sanacijo neskladnih 
in nelegalnih gradenj. Občani so oddali 
več kot sto pobud, 62 pobudnikov pa je 
bilo naposled vključenih v postopek. Ne-
kateri lahko že po veljavnem OPN lega-
lizirajo objekt, zato jih je nekaj odpadlo, 
nekateri pa so od predloga odstopili. Pri 
tem ni šlo za nove objekte, temveč za ta-
kšne, ki v prostoru obstajajo že dlje časa.
Za člana sveta Osnovnega zdravstva Go-
renjske so imenovali Marjana Kristan-
ca. Potrdili so tudi predlog o ukinitvi 
statusa javnega dobra lokalnega pome-
na, med drugim tudi na območju po-
slovne cone, kjer je predvidena prodaja, 
da se spremeni potek ceste. 
Veliko razprave pa je sprožilo končno 
poročilo o opravljenem nadzoru v letih 
2014–2017 o poslovanju Občine Šenčur s 
Komunalo Kranj, kjer je nadzorni obor 
ugotovil pomanjkljivosti in nedosledno-
sti v pogodbah "in-house". Poleg tega je 
nadzorni odbor prijavil poslovanje obči-
ne računskemu sodišču, ki bo do okto-
bra nadziralo njeno delovanje. Ravna-
nje nadzornega odbora, od katerega bi 
pričakovali več sodelovanja z občinsko 
upravo, je pri županu in več svetnikih 
sprožilo zaskrbljenost in ogorčenje, češ 
da se občinski nadzorniki ne ozirajo na 
odzivna poročila, ki jih dobivajo od obči-
ne. V prejšnjih letih je bil en sam zahte-
vek za revizijo, sedaj pa v štirih letih kar 
štirje. Ali je to pravi odraz stanja v občini 
Šenčur, smo slišali na občinskem svetu, 
kjer ocenjujejo, da s Komunalo poslu-

jejo kot vse ostale občine, nadzor nad 
javnim podjetjem je zagotovljen, pred 
sklenitvijo pogodbe pa so pridobili tudi 
pravna mnenja, zaradi česar ocenjuje-
jo, da so očitki v zvezi z "in house" po-
godbami neutemeljeni. Poudarjajo, da 
jih nadzor računskega sodišča ne skrbi 
(občinski upravi je s tem naloženo do-
datno delo), le dejanja nadzornega od-
bora občine se jim zdijo pretrda in niso 
v duhu dobrega sodelovanja. Predsedni-
ca nadzornega odbora Antonija Punger-
čar je ob tem dejala, da sta župan in ob-
činska uprava zavzela drugačno stališče 
kot nadzorni odbor. Župan je odgovoren 
za poslovanje občine, nadzorni odbor pa 
izvaja nad tem nadzor in pomaga pri-
spevati k izboljšanju poslovanja občine. 
Obžaluje, če je takšno ravnanje razu-
mljeno kot napad na občinsko upravo. 
Želijo pomagati v primerih, ko se občine 
srečujejo s kompleksno zakonodajo, pri 
čemer prihaja tudi do nenamernih na-
pak pri poslovanju, največ jih je po ugo-
tovitvah računskega sodišča ravno pri 
javnem naročanju. Župan dodaja, da je 
nadzorni odbor res neodvisen organ, ki 
opravlja svoje delo, je pa razočaran nad 
njegovim odnosom. 

Vroče ob poročilu nadzornega odbora 
Več občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Na majski seji poročal nadzorni  
odbor. Poslovanje občine pregleduje računsko sodišče.

Občina je podpisala dve pogodbi, s PGD Voklo in PGD Trboje, kjer bo občina sofinancirala 
nakup gasilske opreme. To financiranje poteka v razmerju 70 : 30 (občina : PGD). Za Voklo, 
kjer bodo kupovali gasilsko črpalko, to pomeni dobrih 10 tisoč evrov, za Trboje, ki kupuje 
novo vozilo z manjšim rezervoarjem za vodo, pa je vložek občine 68 tisoč evrov. "Vozilo 
bo predano namenu ob letošnji 90-letnici PGD Trboje. Tudi PGD Šenčur načrtuje nakup 
poveljniškega vozila (sedanje je staro toliko kot občina), nadomestila bo sedanje inter-
vencijsko vozilo. Ker tega ni v planu, občina ne sofinancira nakupa vozila, zavezali pa smo 
se, da bi sodelovali pri zbiranju donatorskih sredstev," pojasni župan Ciril Kozjek. "PGD 
Šenčur letos septembra praznuje 120-letnico dela in bi radi predali namenu novo vozilo, 
vredno okoli 88 tisoč evrov. Vozilo bo pokrivalo tudi vso civilno zaščito, imelo bo radijske 
povezave, defibrilator, opremo za dimniške požare. Manjše vozilo je primernejše za take 
namene, kot da izvozijo vsakokrat z velikim vozilom, saj bo tako posredovanje hitrejše. 
Več intervencij z defibrilatorjem je letos že bilo, rešili smo tudi že kako življenje." 

Podpisani pogodbi z gasilskima društvoma

Jutri, 7. julija, bo pred krajevnim domom v 
Šenčurju znova mini tržnica, ki jo s ponu-
dniki domačih pridelkov iz izdelkov organi-
zira KS Šenčur Srednja vas. Čez poletje se 
mini tržnica poslavlja, naslednja bo spet 
prvo soboto v septembru.

Jutri na mini tržnico

V Župniji Šenčur bo od 9. do 14. julija pote-
kal oratorij. Letošnja tematika je povezana 
s prvim slovenskim misijonarjem med Indi-
janci Friderikom Barago. Oratorij nosi na-
slov Eno je potrebno, kar je tudi Baragovo 
škofovsko geslo. Oratorij v Šenčurju poteka 
že od leta 1997, lanskega se je udeležilo 
155 otrok in 55 animatorjev.

Prihodnji teden  
oratorij
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Jan Krajger je na aprilski seji vprašal, 
kdaj bo asfaltirana cesta od Mlakajeve 
ulice do Protinexa. Župan Ciril Kozjek je 
odgovoril, da junija.
Maja je na seji Valerij Grašič zastavil tri 
vprašanja: ali je mogoče načrtovan pod-
voz pod prihodnjo štiripasovnico, kje je 
mogoče parkirati avto ob kolesarskem 
nadvozu Šenčur–Voklo nad avtocesto 
in zakaj je kolesarska steza do letališča 
zgrajena samo v občini Cerklje. Štiripa-
sovnica je državna naložba, ki ne pred-
videva podvoza, le krožišče in pločnik 
za varno hojo pešcev. Prav tako je dr-
žavna investicija cesta proti letališču. 
Država je po županovih besedah sama 
pridobivala soglasja, v občini Šenčur pa 
jih od vseh lastnikov zemljišč ni dobi-

la. Glede parkiranja pa je dobil odgovor, 
da so vsa parkirišča opredeljena v celo-
stni prometni strategiji občine. Vanja 
Umnik je dala pobudo za zbiranje šol-
skih potrebščin za socialno ogrožene 
pred društva mladih, na kar ji je Anja 
Pušavec odgovorila, da dogovori v zvezi 
z akcijo že potekajo. Ali obstaja možnost 
za postavitev klopce pri kolesarskem 
nadvozu čez avtocesto, pa je zanimalo 
Sebastiana Moharja. Aleš Puhar je po-
jasnil, da še potekajo odmere zemljišč. 
Ko bo občina lastnica vmesnega pasu, 
bo mogoča tudi postavitev počivališča 
in otroških igral.  
Vanjo Umnik je na junijski seji zani-
malo, kdaj bodo odstranjeni grafiti na 
gostilni Jama. Odgovor občinske upra-
ve sicer pravi, da je objekt v zasebni 
lasti. Se bodo pa skušali dogovoriti, da 

se odstrani, saj že lep čas moti občane. 
Njeno drugo vprašanje se je nanašalo 
na nedavno procesijo, ko je bil zaparki-
ran dohod do cerkve. Župan Ciril Kozjek 
ocenjuje, da gre pri tem v največji meri 
za kulturo voznikov. Ob nedeljah, ko je 
parkirišče za modro črto običajno pro-
sto, bi lahko stanovalci bližnjih stano-
vanj avtomobile puščali na kateremkoli 
parkirnem mestu, ne pa ravno na vho-
du proti cerkvi. "Imamo dve možnosti, 
kako to urediti: ti dve parkirni mesti 
ukinemo, da bo pot k cerkvi prosta: ali 
to uredi redarska služba, ki jo mora za-
gotoviti organizator procesije. Lahko pa 
tudi apeliramo na kulturo občanov, kar 
ne bi smelo biti problem urediti," oce-
njuje župan. Sicer pa velja, da mora za 
te stvari poskrbeti organizator, v tem 
primeru Cerkev.

Pobude in vprašanja svetnikov

ANA ŠUBIC

Šenčurski občinski svetniki so na ju-
nijski seji potrdili nove, nižje cene sto-
ritev odvajanja in čiščenja odpadne ko-
munalne vode ter storitev, povezanih 
z greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami. Povprečno go-
spodinjstvo s porabo 16 kubičnih me-
trov vode bo po novem za kanalizaci-
jo mesečno plačevalo 4,43 evra manj. 
Cene storitev, povezanih z greznicami, 
ostajajo nespremenjene. Svetniki so 
podali tudi soglasje k podpisu pogodbe 
o pristopu Občine Šenčur k skupnemu 
ravnanju z odpadki v Regijskem cen-
tru za ravnanje z odpadki (RCERO) Lju-
bljana. Direktor Komunale Kranj Mar-
ko Kocjančič je pojasnil, da v Ljubljano 
odpadke (začasno) odvažajo že leto in 
pol, sedaj pa želijo podpisati dolgoročno 
pogodbo. Občina Šenčur bo kot občina 
pristopnica imela pet odstotkov višje 
cene kot občine, ki so investirale v pro-
jekt RCERO Ljubljana, dobila pa bo gla-
sovalne pravice. Svetniki so potrdili tudi 
odlok o koncesiji za gospodarski javni 

službi obdelave določenih vrst komu-
nalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunal-
nih odpadkov z območja občine Šenčur. 
Potrdili so tudi več prostorskih aktov. S 
sprejemom občinskega podrobnega pro-
storskega načrta (OPPN) za območje Špor-
tnega parka Šenčur so tako omogočili 
njegovo prenovo in razširitev. Obstoječe 
nogometno igrišče na naravni podlagi 
bodo delno prestavili proti severu, da bo 
možno okoli njega speljati atletsko stezo, 
zraven bo tudi pokrita tribuna. V OPPN so 
predvideli še dodatno nogometno igrišče, 
poleg tega pa tudi večje otroško igrišče, 
kolesarski park, skate park, igrišče za 
odbojko na mivki, zunanje igrišče za ko-
šarko pa tudi pokrito drsališče. Potrdili so 
tudi OPPN, s katerim so v bližino podjetja 
Tinex umestili trgovski objekt, ki ga bo 
gradil Hofer. Z OPPN urejajo 1,8 hektara 
veliko območje, do katerega se bo dosto-
palo z novega krožišča, v kar bodo preu-
redili sedanje križišče regionalne ceste 
Kranj–Brnik in Delavske ceste. 
Svetniki so prejeli tudi nov poslovnik 
občinskega sveta.

Nižji stroški za komunalo
Občinski svet je na junijski seji potrjeval nove, nižje cene 
za kanalizacijo in več prostorskih aktov, tudi za širitev 
športnega parka v Šenčurju.
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Športno društvo BAM.Bi iz Trboj že tradicio-
nalno prireja rekreativno kolesarsko tekmo-
vanje amaterskih kolesarjev pod imenom 
Krompirjev pokal BAM.Bi v Voklem, kjer po-
leg slovenskih tekmujejo tudi tuji kolesarji. 
Letošnji je bil že petnajsti po vrsti in je veljal 
tudi kot cestna dirka za državno prvenstvo 
za amaterske kategorije pod okriljem Kole-
sarske zveze Slovenije. Kot pravi Aleš Kalan 
iz društva BAM.Bi, so se za ime tekmovanja 
odločili, ker je njihovo območje znano po 
krompirju, namesto s testeninami tekmoval-
cem postrežejo s krompirjem, prav tako je 
krompir tudi nagrada tekmovalcem na prvih 
treh mestih. Letos se je dobro uvrstilo tudi 
več domačih tekmovalcev: v dirki (M-EFGHI 
ter Ž-ABC) sta bila Matejka Nabernik druga 
med ženskami in Aleš Kalan tretji med mo-
škimi, Vida Ceglar pa se je poleg tega, da je 
za nagrado dobila 30 kg krompirja, oblekla 
še v majico državne prvakinje med ženska-
mi C. Nabernikova (ženske B) in Kalan (M-
E) sta bila ob generalnem uspehu še druga 
vsak v svoji kategoriji, na tretje mesto se je 
uvrstila še Jelka Rakuš, na četrto pa Vida 
Uršič. "Za ocvirek na krompirju pa so modri 
BAM.Bi-ji zbrali še dovolj točk, da je v doma-
čih logih ostal tudi pokal za ekipno prvo me-
sto," so zabeležili na spletni strani. Aleš Ka-
lan pohvali tudi domačine, ki so sodelovali 
pri organizaciji dirke, zlasti gasilska društva  
Voklo, Voglje, Prebačevo in Trboje. 

Krompir počastili tudi 
kolesarji
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Povod za pogovor s predsednikom ŠD 
Visoko Borisom Sajovicem pa so bile 
pridobitve, ki jih je zadnji dve leti dele-
žen njihov športni park Rapa. V stavbi 
društva so namreč ob pomoči Občine 
Šenčur uredili učilnico in večnamensko 
sobo, kjer je zdaj tudi pisarna društva, 
letos pa so uredili še parkirišča. "Hvala 
občini in županu, ki ima res posluh za 
razvoj športa na Visokem," poudarja Bo-
ris Sajovic in dodaja, da območje špor-
tnega parka intenzivno urejajo že od 
leta 2010. Takrat so dobili nogometno 
igrišče z umetno travo, ki ga je poleg ob-
čine sofinancirala tudi Nogometna zve-
za Slovenije. V ŠD so na novo napeljali 
vodo do brunarice in poskrbeli za na-
makanje teniških igrišč, do brunarice 
in stavbe ŠD pa napeljali optično omrež-
je. Zdaj bi radi poskrbeli še za spletno 
kamero, da bi lahko ljudje na ta način 
dobivali informacije o športnem doga-
janju na Visokem.
ŠD Visoko ima danes več kot tristo čla-
nov. Nogomet se igra v treh selekcijah: 
članski, mladinski in kadetski. Člani so 
drugi v gorenjski nogometni ligi, mla-
dinci in kadeti pa peti. "Logotip našega 
športnega društva je štiriperesna dete-
ljica. Ne le zato, ker pomeni srečo, tudi 
zaradi štirih temeljnih športov, ki jih 
gojimo: nogometa, tenisa, balinanja 
(igrata se tudi bovling in prstomet) in 
splošne telesne vadbe. Slednja se dogaja 
v telovadnici in obsega aerobiko in pila-
tes, v športnem parku pa je tudi igrišče 
za odbojko na mivki," pripoveduje Boris 
Sajovic. 

RAZVILI IN URESNIČILI IDEJO  
O ŠPORTNEM PARKU

Letos je torej leto jubilejev. Društvo je 
pod imenom TVD Partizan nastalo pred 
šestdesetimi leti in bilo takrat poznano 
po orodni telovadbi, središče dogaja-
nja pa je bila telovadnica v zadružnem 
domu na Visokem. Sredi sedemdesetih 
let so začeli razvijati idejo o športnem 

parku z velikim nogometnim igriščem 
kot osrednjim objektom. Nogomet so 
namreč na Visokem igrali že od petde-
setih let naprej. Z aktivnostmi za no-
gometno igrišče je začelo takratno vod-
stvo KS z Mirkom Vrtačem in Jožetom 
Šinkovcem. "Omenjenima smo za vizi-
onarstvo in realizacijo tega projekta ne-
skončno hvaležni, saj se je s tem začelo 
novo obdobje športa na Visokem," pravi 
predsednik ŠD Visoko. Graditi so začeli 
tudi nogometno zgradbo, kjer je bil idej-
ni oče prav tako Mirko Vrtač, s prosto-
voljnim delom, ki ga je koordiniral ta-
kratni predsednik društva Vinko Žibert, 
pa jim je uspelo izpeljati tudi ta projekt.  
Območje reke Kokre in nekdanjega vo-
dotoka Rapa se je začelo spreminjati v 
športni park, kjer so z regulacije reke Ko-
kre pridobili še dodatne površine. Z obilo 

entuziazma in prostovoljnega dela so ob 
nogometnem zrasla še igrišča za tenis, 
balinišče, večnamensko asflaltno igrišče, 
igrišče za odbojko na mivki, zasadili so 
drevored 88 lip in zaokrožili podobo špor-
tnega parka. Zgrajena je bila tudi bruna-
rica. 

ŠPORT, REKREACIJA, DRUŽABNOST

Danes v športnem parku Rapa potekajo 
športni in tudi družabni dogodki, med dru-
gim tudi tradicionalno kresovanje pred 1. 
majem. Boris Sajovic pravi, da je z vzdrže-
vanjem športnega parka veliko dela, naj-
več pri spomladanski pripravi igrišč za vse 
športe, pa seveda košnja in druga vzdrže-
valna dela. Športni park, ki velja za enega 
največjih v občini, ves čas vzdržujejo sami, 
pove sogovornik, ki društvo vodi od leta 
1988 in tako k pomembnima društvenima 
jubilejema lahko prida še svojega. 
Kakšni pa so njihovi načrti ob letošnjih 
jubilejih? Med delovnimi načrti omenja 
ureditev pogodbenih razmerij z občino, 
med slavnostnimi pa praznovanje 9. 
septembra, ko bodo jubileja 60/40 kro-
nali tudi z izdajo zbornika.   

Slavijo dva okrogla jubileja
Septembra bo Športno društvo Visoko proslavilo dva letošnja jubileja: šestdeset let  
mineva od ustanovitve takratnega TVD Partizan in štirideset let od prve uradne 
nogometne tekme. Če k temu dodamo še eno okroglo obletnico: predsednik Boris 
Sajovic društvo vodi že trideset let. 

Boris Sajovic

»Hvala občini in županu, 
ki ima res posluh za razvoj 
športa na Visokem,« poudarja 
Boris Sajovic ob letošnjih 
novih pridobitvah pri urejanju 
športnega parka na Visokem.
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V Šenčurju so z dvodnevno prireditvijo 
proslavili deseto obletnico postavitve 
spomenika cesarici Mariji Tereziji in 
krompirju. Društvo za priznanje praže-
nega krompirja kot samostojne jedi je 
spomenik leta 2008 postavilo ob sodelo-
vanju Občine Šenčur. Izdelal ga je kipar 
Janez Pirnat, motiv pa je kip cesarice 
Marije Terezije s krompirjem v rokah, 
kajti v času svoje vladavine v 18. stoletju 
je z dekretom odredila obvezno sajenje 
krompirja, ki je pripomogel k izkoreni-
njanju lakote na Slovenskem. V Šenčur-
ju je postavljen zato, ker je tu največ pri-
delovalcev krompirja in ker so včasih v 
Šenčurju imeli tudi inštitut za krompir, 
kjer so gojili svoje sorte.
V petek in soboto, 15. in 16. junija, so 
tako slavili Krompirjevo 2018. V petek 
zvečer so na kulturni prireditvi nasto-
pili Komorni zbor Šenčur, Folklorna 
skupina Knofki iz Podružnične šole Ol-
ševek, Folklorno društvo Šenčur, Šen-
čurski fantje (ljudski pevci iz Hiše čez 
cesto na Miljah) in povezovalec Sašo Ga-
šperlin. Ob tej priložnosti je spregovoril 
župan Ciril Kozjek, ki je pri uresničitvi 
zamisli o spomeniku pred desetletjem 
sodeloval še kot podžupan. Sodelova-

la sta tudi župan Miro Kozelj in Janez 
Sušnik, zdajšnji predsednik slovenskih 
upokojencev, spomenik pa je financira-
lo in postavilo Društvo za priznanje pra-
ženega krompirja kot samostojne jedi. 
Vsem omenjenim so letos izročili po-
sebna priznanja. Društvo za priznanje 
praženega krompirja kot samostojne 
jedi se dogodka ni udeležilo, v Šenčur-
ju vseeno pričakujejo, da bodo obnovili 
nekdanje dobre odnose. Na slovesnosti 
so postregli s krompirjevo torto. Takšno 
sladico si je zamislil Milan Sušnik, nad-
gradila in izvedla pa jo je slaščičarka 
Nataša Mohar Mustafa, domačinka, ki 
vodi slaščičarstvo Kraljevi mignon in jo 
je na prireditvi skupaj z županom tudi 
razrezala. Povedala je tudi, iz katerih 
sestavin jo je spekla: poleg krompirja 
sta v testu tudi pira in ajda, v nadevu pa 
krema iz hrušk, smetane in skute do-
mačega ponudnika. Natančnega recep-
ta torte Šenčurjanke pa ni hotela izdati.
Prav tako ni izdal recepta za pražen 

krompir župan Ciril Kozjek, ki je to jed 
pražil na sobotni zabavni prireditvi, kjer 
je pričakoval tudi ostale povabljene žu-
pane. Središče Šenčurja je namreč na 
soboto zaživelo kot krompirjev trg s stoj-
nicami, kjer so se predstavila domača 
društva, kmetje in ponudniki domačih 
pridelkov. Organizirala ga je KS Šenčur. 
Hiša čez cesto z Milj je pripravila kmeč-
ke igre, Turistično društvo Šenčur degu-
stacijo praženega krompirja, Konjeniško 
društvo vožnjo s kočijo in jahalne urice 
za otroke. KUD Visoko je za najmlajše 
pripravilo ustvarjalne delavnice. Društvo 
upokojencev je prispevalo nastop svojih 
Jurjevih godcev, nastopila je tudi otro-
ška folklora z Olševka. Folklorno društvo 
Šenčur je uprizorilo razglas cesaričinega 
dekreta o sajenju krompirja, poleg tega 
pa nastopilo tudi s plesi in skupaj s Hišo 
čez cesto z vaškim skečem. Nastopil je 
Pihalni orkester občine Šenčur, veselo 
popoldne pa se je nadaljevalo z veselico 
z ansamblom Dor ma cajt. 

Izkazali so čast 
krompirju
Dvodnevna kulturno-
etnološka prireditev ob 
deseti obletnici postavitve 
spomenika Mariji Tereziji 
in krompirju v Šenčurju
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 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

Milje 44, 4212 Visoko,  
www.vigred-elektro.si
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Dvaindvajset učenk in učencev Osnovne šole Šenčur je vseh de-
vet let dobivalo najboljše ocene in si s tem ob koncu osnovne-
ga šolanja pridobilo priznanja. Ob koncu šolskega leta, ki se za 
devetošolce konča malo prej, jih je v družbi ravnateljice Majde 
Vehovec in podžupana Aleša Periča Močnika sprejel župan Ciril 
Kozjek. Od njega so prejeli županove petice in občinske zastave. 
Priznanja za odličnost so si prislužili: Jan Ajdovec, Manca Bašelj, 
Nace Belehar, Jaroš Čadež, Ana Korošec, Ana Kristanc, Lara Li-
kozar, Špela Omerzu, Julija Pevec, Katarina Sekne, Natalija Urh 
(vsi iz 9. a), Benjamin Draksler, Tija Gantar, Lan Jeler, Klemen 
Osterman, Nejc Pavc (iz 9. b), Manca Bernik, Miša Bogataj, Ama-
dej Demšar, Nika Pilar, Lina Smrkolj, Jure Stare (iz 9. c). "Zaželel 
sem jim vse dobro na njihovi poti in jih pozval, naj ne pozabijo 

na domačo skupnost. Tudi ko bodo hodili v šole v drugih krajih, 
naj se aktivno vključujejo v življenje občine in naj s svojimi spo-
sobnostmi pripomorejo k utripu občine Šenčur," je o najboljših 
učencih dejal župan Ciril Kozjek. "Bila je izredno dobra generaci-
ja, uspešna v znanju, na kulturnem in športnem področju (letos 
so tudi državni prvaki v nogometu), kar je eden od pokazateljev, 
da z mladimi dobro delamo. Takih generacij si še želimo. Letos 
smo jim namesto knjig podarili občinske zastave, da jih bodo 
lahko izobesili ob državnih in občinskem prazniku, s čimer smo 
želeli spodbuditi njihovo pripadnost lokalni skupnosti. Kot vsa-
ko leto pa so dobili tudi županove petke." 

Najboljši dobili petice in zastave
Dvaindvajset učencev, ki so vsa leta zaključevali z najboljšimi ocenami, z županom, podžupanom in ravnateljico / Foto: Primož Pičulin

 
Čisto je lepo.

Prijavite se na:
• e-obvestila, obveščanje o splošnih  

novostih,
• brezplačno obveščanje o moteni  

oskrbi s pitno vodo,
• uredite prejemanje in/ali plačevanje 
računov preko e-pošte, e-računa ali  

direktne obremenitve računa.

Informacije na: 
04 28 11 300, info@komunala-kranj.si,

www.komunala-kranj.si

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
JUR-2022/18
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MAJA OKORN

Na Osnovni šoli Šenčur se že nekaj let pod 
pokroviteljstvom SPIRIT, javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podje-
tništva, ukvarjamo z razvijanjem ustvar-
jalnosti, podjetnosti in inovativnosti pri 
učencih. Pri podjetniškem krožku so letos 
sodelovali učenci 7. c razreda. Z mento-
ricama Majo Okorn in Špelo Jezeršek so 
urili strategije razmišljanja, spretnosti 
skupinskega dela in osmišljanja novih 
idej za reševanje problemov znotraj šol-
skega in lokalnega okolja. Zanimalo nas 
je, kaj pomeni biti podjetnik, kako začeti 
in kako se soočati s težavami, kako priti 
do dobre poslovne ideje in še marsikaj. 
Ključni cilj naše interesne dejavnosti je 
povezava z lokalnim okoljem, zato smo 
tokrat ob koncu šolskega leta na našo 
šolo povabili Jožeta Hudobivnika, uspe-
šnega samostojnega podjetnika. Ta se je 
prijazno odzval in si vzel čas za intervju, v 
katerem nam je zaupal svojo življenjsko 
pot. Kot izšolani čevljar se je zaposlil v 
kranjskem obutvenem podjetju Planika, 
kjer je bil zaposlen kot pomemben člen 
oddelka za razvoj na področju izdelave 
alpinistične obutve. Po stečaju kranjske 
Planike se je podal na samostojno pod-
jetniško pot in se začel ukvarjati z izde-

lavo usnjenih šolskih copat in copat za 
starejše. Razkril nam je posebnost njego-
vih ročno izdelanih copat, katerih ana-
tomsko oblikovani vložki so narejeni iz 
prav posebne pene, ki zagotavlja izredno 
udoben korak. Poleg tega so izdelani na 
način kot čevlji, saj jih, kot pravi sam, 
vsakega posebej »navleče« na kopito, s 
čimer copati v notranjosti nimajo šivov 
in so zato stopalom še bolj prijazni. Po-
vedal nam je, da biti podjetnik ni vedno 
lahko in da moraš biti pripravljen na 

vzpone in padce. Pri tem je še dodal, da 
je ključnega pomena za uspeh na tem 
področju, da to, kar delaš, delaš s srcem. 
Potrebna je tudi velika mera vztrajnosti, 
samoiniciativnosti in predvsem to, da 
imaš ob sebi ljudi, ki te ob tem podpirajo. 
Zgodba o uspehu nas je navdušila, zato 
v prihodnjem šolskem letu načrtujemo 
sodelovanje tudi z drugimi podjetniki 
iz našega lokalnega okolja, ki bodo pri-
pravljeni z nami deliti svoje izkušnje in 
dragocena znanja iz sveta podjetništva.

Ker je podjetnost potencial

Učenke in učenci z uspešnim podjetnikom

KATARINA KLAJN, VODJA PROJEKTA ERASMUS+ KA1, OŠ ŠENČUR

Aprila je v OŠ Šenčur potekala okrogla miza z naslovom Str-
pno o nestrpnosti. Pripravili smo jo kot zaključek dveletnega 
projekta Erasmus+ KA1 Kulturna šola-evropska šola, v katerem 
smo prepletali umetniško ustvarjalnost otrok z ozaveščanjem 
o medsebojni spoštljivosti in sprejemanju različnosti. 
Na okrogli mizi so sodelovali: dr. Roman Kuhar, sociolog, dekan 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aljaž Jovanović, igra-
lec SNG Drama, Žiga Gombač, pisatelj, in Maša Gril, prof. spe-
cialne pedagogike na OŠ Šenčur. Razpravljali so o problematiki 
medsebojnih odnosov med mladimi, o medvrstniškem nasilju 
in nestrpnosti tako v šoli kot v družbi nasploh. Vsi povabljeni 
gostje se poklicno in zasebno ukvarjajo z vprašanjem različnih 
vrst diskriminacije. V sproščenem pogovoru z učenci naše šole 
so prispevali svoje videnje te problematike, dodali nekaj zani-
mivih osebnih izkušenj, spregovorili o svojem delu in še o čem. 
Dr. Roman Kuhar je kot strokovnjak na področju raziskovanja 
homofobije in človekovih pravic, predvsem pa kot domačin, z 
nami delil delček svojega odraščanja. Skozi duhovite šolske pri-

gode je opozoril, kako močno lahko odrasli z nepremišljeno, po-
vršno izrečeno besedo vplivamo na samopodobo mladih ljudi. 
Tudi Aljaž Jovanovič, ki pri svojem delu v gledališču raziskuje 
globine človeških značajev, je spregovoril o svojem otroštvu v 
Šenčurju. Predvsem o tem, kako se je po čudovitih šenčurskih 
travnikih brezskrbno podil s sošolci vseh narodov nekdanje Ju-
goslavije, a tudi na lastni koži občutil predsodke do ljudi »na 
–ić«. Z Žigom Gombačem smo se pogovarjali predvsem o nje-
govem zadnjem mladinskem romanu NK Svoboda, v katerem 
skozi zgodbo o prijateljstvu opozarja na begunsko problematiko. 
Učenci so odigrali prizor iz tega romana, pisatelj pa je brez olep-
šav predstavil svojo izkušnjo iz begunskega centra v Dobovi, kjer 
je delal kot prostovoljec. Na pretresljive zgodbe begunskih otrok 
je opozorila tudi Maša Gril, ki se z njimi srečuje kot prostovoljka 
Slovenske filantropije. Spregovorila pa je tudi o svojem šolskem 
delu, pri katerem se že vrsto let srečuje z otroki s posebnimi po-
trebami, ki so prav tako »odmaknjeni« od večine, zato delo z 
njimi zahteva posebno občutljivost in celega človeka. 
Skozi svoje zgodbe so nam vsi štirje gostje posredovali ena-
ko sporočilo: verjeti v strpnost, v moč pogovarjanja! Navkljub 
konfliktom, ki jih med nami sprožajo nekatere družbene teme 
ali pa čisto vsakdanje situacije, v katerih se odločamo nestr-
pno, naj nad ozkoglednostjo in nevednostjo prevlada medse-
bojno spoštovanje. 

Strpno o nestrpnosti
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Verjamem, da vaju zanima, kam sem odšla,
morda se vama zdi, da sem ušla,
če sta zaradi mojega odhoda solze stočila,
vama povem, da sta se zaman trudila. 

Zdaj vama povem, kaj se je zgodilo, 
od tega je že leto minilo,
zdaj končno sem dobila možnost za vračilo,
ko spoznala sem dekle milo.

Se spomniš plesa ob Ljubljanici naši, 
katerega udeležila sem se tudi jaz, 
ko navajala na glasbo sem se počasi, 
takrat, ko je bil že za odhod čas?

Dolgo in dolgo sem čakala nanj,
druge zavračala nisem zaman,
saj končno je do mene prišel moški z očmi kot iz sanj
in moje veselje je v hipu prišlo na plan.

Vrtela in plesala sva urno čez pas,
jaz sem želela nehati počas',
ko opazila sem, da se morsko bitje skriva pod obleko,
me je takoj povlekel v reko. 
Čez nekaj trenutkov zbudila sem se
in potrebovala sem nekaj časa, da sem videla vse,
saj okoli mene morje je bilo 
in vse je bilo temno.
Strah me je bilo, to priznam,

ni mi bilo všeč tam, 
kasneje zagledala sem luč svetlo,
v srcu mi je postalo malo manj hudo.

Prišla je do mene in mi podala roko,
jaz sem se odločila, da grem za njo,
pokazala mi je vrata odprta, 
kjer bila so tudi druga mlada srca strta.

Čez čas sem spoznala, da nas ima,
zato da povodnemu možu poiščemo polno zlata,
zdaj dosti imam tega dela,
saj nikoli nisem bila pri tem vesela.

Poskušala sem že uiti od tu, 
a v meni je polno strahu,
ampak od zdaj naprej bom vso noč bedela, 
da bosta vidva končno mene spet v objemu imela.
Tjaša Hribar, 8. r.

Pismo staršem (po Povodnem možu)

Povodni mož; narisal Matic Korelc (4. r.)

METKA PREK, 2. C

Metka Prek, učenka iz 2. c, ki trenutno z družino živi in se šola na 
Cipru, pa je takole opisala svoje občutke o strpnosti in medkultur-
nosti, ki jih doživlja v novem okolju. "Z družino smo se preselili na 
Ciper. Ko sem prvič prišla v angleško šolo, mi je bilo zelo grozno. 
Nikogar nisem razumela in vsi so bili drugačni od mene. Pogreša-
la sem svoje prijatelje in sorodnike. Zato bi se takrat v novi šoli 
počutila veliko bolje, če bi bil nekdo prijazen z mano. Ko pa sem 
spoznala Leona, Hano, Jureta in Adama, ki so slovenski otroci, mi 
je bilo lažje. Tudi sošolcev in učiteljice sem se počasi že navadila. 
Ko bom spet enkrat nazaj v slovenski šoli in bo nekdo prišel iz dru-
ge države, mu bom pomagala, da mu ne bo več hudo. Poskusila ga 
bom spraviti v smeh in biti strpna do drugih."

Življenje v drugi državi

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

4208 Šen čur
De lav ska 18

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

MOŠKI ZBOR:
Oj sijaj, sijaj, sonce,
oj sonce svetlo ti.
V deželo jezdi Jurij,
že travca zeleni.

V Šenčur prijezdil davno,
v zelenje ves odet,
je sončno luč prinesel,
pregnal temo in hlad in led.

V Dolenjski luži sred vasi
hud zmaj Lintvern živi.
Devico ugrabil nam Marjeto,
se oženiti z njo želi.

Ugnati Jurij hoče zmaja,
a Lintvern se mu ne pusti,
z ognjem okrog sebe sika,
iz ust pepel se mu kadi.

Oj sijaj, sijaj, sonce,
oj sonce nam gorko.
V deželo jezdi Jurij,
prinese luč, spodi temo.

ŽENSKI ZBOR:
Me smo zgodaj vstale,
da bi kresovale,
naše polje varovale,
ga pred ujmami branile,
slano, točo s polja,
strelo s hiše odvrnile.

Sveti Jurij, sveti Jurij,
ti nam stoj ob strani,
vsega hudega nas brani,
devico mlado, sveto
iz zmajskih krempljev
reši nam Marjeto.

PLESNI PARI:
Gnoj vozimo,
gnoj vozimo,
po zemljici
potrosimo.

Mi polje orjemo,
mi polje orjemo
za setev zemljo –
mamico pripravljamo.

MOŠKI ZBOR:
Sveti Jernej vokelški
stopi Juriju ob bok,

rešita nam Marjeto,
zmajskih obvárujta nadlog.

PLESNI PARI:
Pšenico sejemo,
pšenico sejemo,
na bel že kruhek,
pogačo mislimo.

Pšeničica nam že,
pšeničica nam že
v vetru valovi,
v zlato klasje gre.

ŽENSKI ZBOR:
Vogljanski Šimen z Judo
stopita Juriju ob bok.
Sveti Jurij, sveti Jernej,
sveti Šimen z Judo
rešite nam Marjeto,
zlih varujte nas nadlog.

PLESNI PARI:
Pšenico žanjemo,
pšenico žanjemo,
jo v snope vežemo,
na voz nakladamo.

V kozolce zlagamo,
v kozolce zlagamo,
da veter jo prepihal bo,
da sonček jo posušil bo.

MOŠKI ZBOR:
Sijaj, sijaj, sončece,
oj sonce rumeno,
v deželo jezdi Jurij
in spet nam bo lepo.

ŽENSKI ZBOR:
Visoški sveti Vid
stopi Juriju ob bok.
Sveti Jurij, sveti Jernej,
sveti Šimen z Judo,
sveti Vid mučenik
iz krempljev zmajskih
rešite nam Marjeto,
devico mlado, lepo, sveto.

PLESNI PARI:
Pšenico mlatimo,
pšenico mlatimo
in zrnje omlačeno
v mernike že vsipljemo.
Pšenico v malin vozimo,
pšenico v malin vozimo,
domov pa belo mokico
v vrečah s konjem peljemo.

MOŠKI ZBOR:
Sonček sije,
dežek gre,
kmetič kmetje
brez zemljé,
malnar melje
brez vodé,
bela mačka
v brezje gre.

ŽENSKI ZBOR:
Hotemaški sveti Urh,
olševski sveti Mihel
stopita Juriju ob bok.
Sveti Jurij, sveti Jernej,
sveti Šimen z Judo,
mučenik sveti Vid,
sveti Urh in Mihel
pokončajte Lintverna zverino,
otmite Marjeto, devico sveto,
požegnajte šenčursko domačijo.

PLESNI PARI:
O mati, mati, mamica,
o mati, mati, mamica,
pogačo ocvirkovco
družini naši spekla bo.

In hvalili bomo svetega Jurija
in hvalili bomo svetega Jurija
za zeleno travico,
za našo zemljo mamico.

MOŠKI IN ŽENSKI ZBOR:
Lužanski Janez Krstnik,
srski Katarina, Radegunda,
trbojska Marija Vnebovzeta
stopite Juriju ob bok.
Sveti Jurij, sveti Jernej,
sveti Šimen z Judo,
sveti Vid mučenik,
sveta Urh in Mihael,
Katarina, Radegunda sveta,
Jezusov Janez Krstnik,
trbojska Marija Vnebovzeta
rešite devico lepo, sveto,
iz zmajskih krempljev nam Marjeto.

VSI:
Sijaj, sijaj sončece,
oj sonce zlato in toplo.
Jurij v deželo jezdi
na konju šimeljnu
po travi zeleni
z zastavo zeleno
v spravo in našo slavo
s soncem osvetljeno.
Oj sijaj, sijaj sončece
na moje drobno srčece.

POD JURIJEVIM KLOBUKOM (6)

Šenčurski zeleni Jurij



Gradbenamehanizacija
VilkoKonc,s.p.

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

GSM:041652-654

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
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DRAGICA MARKUN

V zbirki so igrače, 546 starih punčk, 
otroški vozički, posteljice, gospodinjski 
pripomočki in kmečko orodje. Muzejska 
zbirka se še vedno dopolnjuje. Daroval-
cem se zahvaljujem za predmete, ki jih 
prinesejo v naš muzej. Na ogled vabi-
mo še posebno šolske otroke in mlade 
družine, saj so oni prenašalci kulturne 
dediščine na naslednje rodove. Pri nas 
si lahko ogledate tudi makete starih 
vlakov in zabaviščnih parkov. Prisrčno 
vabljeni na ogled. Muzej je odprt vsak 
prvi petek od 17. do 19. ure, lahko pa nas 
pokličete na tel. 031 68 10 73. Za skupine 
se je treba najaviti.
V hiši poteka tudi kulturno in družabno 
življenje. Vsak prvi petek je ljudsko petje, 
ki se ga lahko udeleži vsak, ki ima rad 
to zvrst glasbe. Večkrat gostimo ljudske 

pevce iz različnih krajev. Tako so pri nas 
prepevali: Trbojske ljudske pevke, ljud-
ske pevke Klasje iz Cerkelj in cerkljanski 
Gavnarji, Predice iz Kamnika, pevski zbor 
Josipine Turnograjske Preddvor, Ljudske 
pevke Grifon iz Šempetra iz Savinjske do-
line. Za velikonočne praznike smo imeli 
delavnice, zabavali smo se ob namizni 
igri Marjanca in kotalili, sekali in štrun-
cali pirhe. V maju je potekalo slikarsko 
srečanje, umetniki so slikali in oblikovali  
les in glino. Vsem umetnikom pa je kari-
katurist Jože Poklukar narisal karikaturo. 
Iz Društva likovnikov Cerklje so se srečanj 
udeležili: Branko Lozar, Marjan Vreš, Ma-
rinka Štern, Avgust Starovašnik, Zofka 
Hacin, Zvonka Golorej, Marjan Smre-
kar in Ivan Kropivnik, ki sta obdelovala 
les, Dragica Markun je oblikovala glino. 
Slikala je tudi 12-letna Eva Markun. Iz 
kulturnega društva Kliničnega centra 

in medicinske fakultete dr. Lojza Kraig-
herja so prišle: Alenka Klemenčič, Milica 
Miš, Erika Železnik in Vida Soklič, v gli-
ni sta delala Barba Štembergar Zupan in 
Niko Zupan. Še isti dan so za dva tedna 
postavili razstavo v Hiši čez cesto. Ker je 
srečanje sovpadalo s tednom ljubitelj-
ske kulture, je župan občine Šenčur Ciril 
Kozjek posadil na Frančevem vrtu sadno 
drevo, hruško. Pripravili smo tudi kul-
turni program. Sodelovali smo na paradi 
učenja v Kranju, in sicer smo predstavili 
stare namizne družabne igre. Tridesete-
ga aprila smo imeli dan odprtih vrat. S 
starimi kmečkimi igrami smo sodelova-
li na prazniku krompirja Krompirjevo v 
Šenčurju. Sezono smo 30. junija Večerom 
pod kozolcem končali s petjem. Prepe-
vali so Šenčurski Fantje (Stane Markun, 
Franci Cotman, Jože Pajer in Janez Vre-
ček) in Predice iz Kamnika. 

Hiša čez cesto živi
Letos je leto kulturne dediščine in v Hiši čez cesto se lahko pohvalimo s pestro zbirko 
raznovrstnih predmetov, ki so jih uporabljali naši predniki.



DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Aprila je devetdeset častitljivih let do-
polnil Janez Markun z Visokega. Ob pra-
zniku so ga obiskali in mu voščili župan 
Ciril Kozjek, predsednica KS Visoko - Mi-
lje Staša Pavlič in predstavnik Rdečega 
križa Visoko - Milje Janez Rogelj. Maja je 

župan v spremstvu Rajka Perčiča, pred-
sednika KS Olševek in Darje Pernuš iz 
tamkajšnjega Rdečega križa obiskal čilo 
devetdesetletnico Ano Selan z Olševka. 
Majski slavljenec pa je tudi Ivan Kosir-
nik iz Šenčurja, ki sedaj prebiva v Domu 
upokojencev v Kranju. Tam sta ga ob 
življenjskem jubileju z voščilom in da-

rilom obiskala župan in predsednik KS 
Šenčur Miro Peternel. Že zgodaj spomla-
di pa je 90 let zaokrožil tudi Blaž Arnež 
iz Šenčurja, ki je prav tako doživel obisk 
župana v družbi predstavnikov RK in KS. 
Ravno v teh dneh pa devetdeset let pra-
znuje kanonik in prelat Vinko Prestor. 
Vse najboljše za praznik, gospod Prestor!

Obiskali devetdesetletnike

Čestitke 90-letnemu Janezu Markunu

Slavila je tudi Ana Selan z Olševka.

Ivana Kosirnika so obiskali v Domu upokojencev Kranj.

Zgodaj spomladi je slavil Blaž Arnež.
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Delovni zvezek lahko kupite na Gorenjskem  
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Planinska zveza 
Slovenije je izdala 
delovni zvezek  
o gorah za otroke  
od 9. do 14 leta.  
V nejm boste našli 
naloge za zabavo, 
ustvarjanje, učenje 
in vzgojo. Naloge 
imajo 3 težavnostne 
stopnje, barvne 
ilustracije in 
fotografije.  
Veliko zanimivosti 
za mlado in staro 
ter rešitve za 
preverjanje znanja.

                        + poštnina

9 EUR
9065 strani, 210 x 300 mm, mehka vezava
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Aprila je Društvo upokojencev Šenčur na prijateljskem srečanju go-
stilo člane Društva upokojencev iz Tržišča v Posavju. V Šenčurju so 
štirideset gostov s predsednikom DU Tržišče Vinkom Sitarjem na čelu 
sprejeli predsednik domačega društva Ciril Sitar, predsednik Zveze 
društev upokojencev Slovenije in šenčurski občan Janez Sušnik, ča-
stni občan in prvi župan občine Šenčur Franc Kern in aktualni župan 
Ciril Kozjek. Navzoči so bili tudi predstavniki upokojenskih zvez Go-
renjske in Posavja ter podžupan občine Sevnica. Gostom so v Šen-
čurju razkazali svoje znamenitosti, ob koncu pa sta društvi upoko-
jencev podpisali listino o dolgoročnem medsebojnem sodelovanju. 

Sodelovanje upokojencev  
iz Šenčurja in Tržišča

Ob obisku članov DU Tržišče pri vrstnikih v Šenčurju, v ospredju 
predsednika Vinko in Ciril Sitar / Foto: Primož Pičulin

Spet je bilo srečanje krajanov, starejših od 77 let, ki ga vsako leto 
prireja Društvo upokojencev Šenčur. Tudi letos se je začelo z mašo in 
nadaljevalo z druženjem v kulturnem domu, kjer so gostitelji pripra-
vili prisrčno slovesnost. Na njej so nastopili Jurjevi godci, Joži in trio 
ter mladi glasbeniki Matic Čebulj, Gal in Brina Udovič (kar je dalo sre-
čanju medgeneracijski značaj). Ob tej priložnosti se je vodstvo DU s 
priznanjem zahvalilo Marti Pipan za desetletni prispevek k uspešne-
mu delu društva. Na srečanje vsakokrat povabijo zakonske pare, ki 
so skupaj že 55 let. Letos praznuje sedem parov, srečanja pa se je 
udeležil en sam, Kristina in Janez Tušek. Kristina izvira s Ptujskega 
polja, Janez pa s Primskovega. Spoznala sta se, ko je Kristina delala 
v kranjskem IBI-ju in stanovala na Primskovem, kjer je bila Janezova 
soseda. Vnela se je ljubezen in decembra 1963 sta stopila na skupno 
življenjsko pot. Po enajstih letih sta v Šenčurju kupila nedokončano 
hišo, ki sta jo dogradila in se leta 1974 vanjo tudi preselila. Janez, ki 
je prej delal v Iskri, je kot obrtnik kovinoplastike zaposlil pri sebi tudi 
ženo Kristino in tako sta čez leta dočakala tudi pokojnini. Imata hčer 
Alenko in sina Aleša ter dva vnuka. 

Srečali so se starejši 

Ciril Sitar in Branka Kuhar sta zakoncema Tušek podelila priznanje  
za 55 let skupnega življenja. / Foto: Franci Erzin

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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ALENKA BRUN

V Vogljah od 1. do 14. julija poteka tri-
najsti Mednarodni simpozij umetniške 
keramike V-oglje 2018. Udeležujejo se ga 
umetniki iz Nemčije, Amerike in Slove-
nije: zakonca T. Robert in Jon Pacini iz 
Amerike, ameriška umetnica nemških 
korenin Heidi Preuss Grew, pobudnika 
simpozija Barba Štembergar Zupan in 
Niko Zupan (Zavod V-oglje) in še ena 
slovenska predstavnica – Ifigenija Si-
monović. Kot gostje sodelujejo še Lučka 
Koščak, Darinka Lapajne, Darja Lovšin, 
Andreja Pogačar, Milena Kafol, Matic 
Lovšin, Rok Oblak in Nikolaj Mašukov. 

Že sedmo leto Zavod V-oglje kot glav-
ni organizator simpozija sodeluje tudi 
s fotografom Arnejem Hodaličem, ki 
priporoči enega od svojih študentov. Ta 
spremlja celoten simpozij skozi oči foto-
grafa in oktobra potem s fotografijami 
sodeluje tudi na končni razstavi izdel-
kov oziroma umetnin, ki nastanejo v 
času simpozija. Letos je to fotografinja 
Ajda Zupan, osredotoča pa se na portre-
te umetnikov. Ustvarjalce obišče tudi li-
kovna kritičarka Polona Škodič. 
Umetniki ustvarjajo v Ateljeju lončar-
stva in keramike v Vogljah, slavnostno 
odprtje letošnjega simpozija je gostil 
Muzej Občine Šenčur. Janez Jocif pa je 

ta konec tedna vse udeležence simpo-
zija povabil še domov, na koncert sre-
dnjeveške glasbe. To je neke vrste dari-
lo simpoziju, razloži Barba Štembergar 
Zupan in nadaljuje, da je letos poleg 
keramike poudarek še na lončarstvu – 
in tako med ustvarjanjem »poje« tudi 
lončarsko vreteno. V Ateljeju so v času 
simpozija ljubiteljem tovrstne umetno-
sti vrata odprta, zaželeno je le, da se obi-
skovalci prej napovedo. Se jim pa lahko 
pridružite tudi jutri, 7. julija, od 18. ure 
dalje v ateljeju Barbe Štembergar Zupan 
v Vogljah in ob kulinaričnem razvaja-
nju z indijskimi specialitetami Mehta-
ba Singha z njimi poklepetate.

Keramika in 
umetnost

Največ tujih udeležencev trinajstega Mednarodnega simpozija umetniške keramike V-oglje 
2018 prihaja iz Amerike.

Franc Kern, nekoč župan Šenčurja, je bil med 
prvimi, ki je zamisel o keramiki in umetnosti 
tudi podprl. Na sliki v pogovoru z Nikom 
Zupanom.

SAMO LESJAK

Druga izvedba Poletnih glasbenih srečanj 
v Šenčurju, ki jih pripravlja Miro Erzin, je 
tokrat v Muzej občine Šenčur ponovno pri-
peljala tri glasbene sestave. Kulturno po-
letno ponudbo je najprej obogatil koncert 
priznane slovenske mezzosopranistke 
Mance Izmajlove. Mednarodno priznana 
umetnika Manca Izmajlova in Benjamin 
Izmajlov sta na koncertu ob slovenskem 
državnem prazniku pripravila program-
ski sklop z naslovom Poklon Sloveniji, na 
katerem je občinstvo slišalo najlepše iz 
naše glasbene zakladnice: domoljubne in 
ljubezenske pesmi različnih skladateljev 
in časovnih obdobij, manjkala pa ni niti 
priljubljena Avsenikova Čez zelene trate.

Naslednji večer je ob navdušenju ob-
činstva nastopil godalni kvartet Nova 
iz Nove Gorice, ki ga sestavljajo štiri 
simpatična primorska dekleta. Pester 
program so sestavljale skladbe klasič-
nih avtorjev in skladbe novejših skla-
dateljev, ki so pisane za godalni kvartet, 
aranžmaje pa je pripravila članica kvar-
teta mag. Barbara Grahor.
Danes, v petek, 6. julija, pa bosta ob 20. uri 
nastopili Anja Clift in Estelle Constanza. 
Anja prihaja iz Slovenije, Estelle iz Italije, 
obe pa sta sedaj profesorici glasbe v Baslu 
v Švici. Posebej za koncert v Šenčurju sta 
izbrali dela priznanih avtorjev – od Fedela 
do Piazzolija. Zaigrali pa bosta tudi sklad-
bo Brine Jež Brezavšček Stones apart, ki 
sodi v zvrst sodobne komorne glasbe.

Poletna glasbena srečanja

Poklon Sloveniji: Manca Izmajlova v Muzeju 
Občine Šenčur / Foto: Franci Erzin
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Ponujamo vam: 
 razčesavanje  striženje  

 trimanje  kopanje  
 nego oči, ušes in krempljev  

 celotno nego

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

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

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Izobraževalni center Čveka v septembru 
pripravlja koncert v Šenčurju. Dne 29. sep-
tembra v Šenčur prihaja glasbenik Marko 
Vozelj s skupino Mojs3. "Čeprav je koncert 
šele septembra, se vstopnice že veselo 
prodajajo, zato pohitite in si rezervirate 
svoj sedež," vabi organizatorka koncerta 
Maruša Korelc (center.cveka@gmail.com), 
pri kateri dobite tudi več informacij. Te in 
vstopnice za koncert pa lahko dobite tudi 
v Medenem vrtu. Marko Vozelj je bil dol-
goletni član skupine Čuki, leta 2008 se je 
podal na samostojno glasbeno pot in še 
istega leta izdal svoj prvi samostojni album 
Moj svet. Uspešno je sodeloval na Sloven-
ski popevki, na kateri je trikrat postal zma-
govalec občinstva, nastopil je tudi na Emi 
in Melodijah morja in sonca. Leta 2009 je 
prejel viktorja za najboljšega glasbenega 
izvajalca. Od leta 2014 nastopa skupaj z za-
sedbo Mojs3 (Matjaž Vlašič, Boštjan Grab-
nar, Maj Vlašič, Marko Lednik) pod imenom 
Marko Vozelj & Mojs3.

Marko Vozelj bo  
nastopil v Šenčurju

SAMO LESJAK

Muzej Občine Šenčur ni zgolj prostor 
ohranjanja domače kulturne dediščine, 
temveč vsakomesečna odprtja raznovr-
stnih razstav nosijo tudi družabno noto 
in tkejo pomembne vezi z ustvarjalci 
tudi izven domače regije.
Tako je bilo tudi na odprtju razstave mla-
de primorske akademske slikarke Ja-
smine Rojc, imenovane Waves – Valovi, 
ki je na ogled do 8. julija. Magistrica sli-
karstva je z odločitvijo za študij v tujini, 
na akademiji lepih umetnosti v Benet-
kah, vzpostavila temelje za samosvojo 
likovno pot. Preko slikarstva želi namreč 
izraziti sebe, svoja čustva in notranja sta-
nja, zato je že kmalu vstopila na podro-
čje abstraktnega ekspresionizma. Tako 
vzpostavlja slikarski stik z zunanjim, 
predvsem pa svojim notranjim svetom. 
Njene barvite pokrajine na platnih izvi-
rajo iz nje same, vsa doživetja in čutenja 

pa se prelivajo v neposredne umetniške 
impulze – slike resnično valovijo in ob 
tem na potovanje po kolorističnem uni-
verzumu vabijo tudi gledalca.
Kot je o umetnici strokovno zapisala 
Anamarija Stibilj Šajn, slike Jasmine 
Rojc predstavljajo njeno občudovanje 
preteklosti, stremljenje po iluziji tretje 
dimenzije in hrepenenje po svetlobi. So 
nadaljevanje tradicije, tudi nekaterih 
primorskih slikarjev, predvsem pa sle-
denje notranjemu klicu. So senzibilna in 
avtorsko intimna rekonstrukcija spomi-
na na veličino preteklosti, ki jo prepla-
vlja radost sedanjega, osebnega ustvar-
jalnega trenutka, ki z energijo in močjo 
vibrira v prostoru in tako bogati tudi nas.
Poleg mnogih obiskovalcev se je odpr-
tja, ki ga je z glasbo obogatila umetnica 
Nina Pečar, udeležil tudi podžupan Aleš 
Perič Močnik, ki se je ustvarjalki zahva-
lil za ves njen trud in ji zaželel še veliko 
slikarskih uspehov.

Barviti valovi Jasmine Rojc
V šenčurskem Muzeju je po majski razstavi ustvarjalcev 
keramike sedaj na ogled razstava slikarke Jasmine Rojc.

Valovi notranje energije: Jasmina Rojc / Foto: Samo Lesjak

Sredi maja sta v Šenčurju potekali reviji pevskih zborov, obe že dvaindvajseti po vrsti. Na 
reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Šenčur 2018, ki je potekala v dveh delih, je 
nastopilo 330 mladih pevcev in glasbenikov. Poleg ducata pevskih zborov so se predsta-
vile tudi tri Orffove skupine, ki delujejo na OŠ Šenčur. Na reviji so nastopili pevski zbori iz 
vrtca Šenčur, OŠ Šenčur, PŠ Voklo, PŠ Olševek ter cerkveni otroški pevski zbori iz Vogelj, 
Olševka in Šenčurja. Revijo je v sodelovanju z Občino Šenčur organiziral učiteljski pev-
ski zbor OŠ Šenčur. Isti teden je bila v Domu krajanov občinska revija odraslih glasbenih 
zasedb, na kateri je nastopilo osem pevskih zborov, ki so se na koncu združili in skupaj 
zapeli pesem Antona Foersterja Planinska. Otroška revija je pritegnila veliko občinstva, 
odrasla žal ne.

Reviji pevskih zborov



LUKA PINTAR

Članska ekipa, ki bo tudi v prihodnji sezoni nastopala v tretji 
slovenski nogometni ligi, je sezono končala na šestem me-
stu. Še nekaj krogov pred koncem prvenstva je bil Šenčur tudi 
v igri za prvaka, toda v zaključku prvenstva so naši nogome-
taši popustili, izgubili nekaj pomembnih tekem in tako tudi 
zdrseli po lestvici na končno šesto mesto. V zadnji tekmi se-
zone je ekipa Tinex Šenčurja v domačem športnem parku ob 
pravi nogometni kulisi, kjer se je zbralo lepo število gledalcev, 
visoko premagala Jesenice s 4 : 1. Ob tem velja omeniti, da je 
prišlo do menjave na trenerskem mestu, člansko ekipo bo v 
prihodnji sezoni vodil nekdanji kapetan ljubljanske Olimpije 
Darijan Matič. 
"S končnim rezultatom zagotovo ne moremo biti najbolj za-
dovoljni, saj smo bili še pred kratkim v igri tudi še za naslov 
prvaka povsem pri vrhu, ampak na koncu se žal ni izšlo. Klju-
čen v boju za vrh je bil poraz na Bledu in domači remi proti 
Kolpi. Ponagajale so nam tudi poškodbe ključnih igralcev. V 
klubu se pospešeno pripravljamo na novo sezono. Članska 
ekipa bo s pripravami začela že ta teden. Ekipa bo po veči-
ni ostala nespremenjena, okrepili jo bomo z dvema do tremi 

igralci, priključili pa bomo tudi nekaj fantov iz mladinskega 
pogona. Še naprej bodo za člansko ekipo nastopali po večini 
domači fantje in fantje iz bližnje okolice Šenčurja," je dajal 
vodja članske ekipe Luka Pintar. V klubu so zadovoljni z mla-
dinskim pogonom, saj sta selekciji U17 in U19 po slabšem je-
senskem delu spomladi nastopili precej bolje in končali na 
šestem mestu skupne lestvice in bosta tako tudi v prihodnji 
sezoni nastopali v tem rangu. 

POUDAREK MLADIM

Še več poudarka bodo v klubu namenili mlajšim selekcijam, 
kjer bodo pred novo sezono še dodatno okrepili trenerski ka-
der. Rezultati v mlajših selekcijah so zelo spodbudni. V klubu 
so ob koncu sezone pripravili nogometni piknik, ki počasi po-
staja že tradicionalen. Ob začetku nogometnega dne je župan 
Šenčurja Ciril Kozjek v uporabo nogometnemu klubu predal 
novo igrišče z umetno podlago. Starši mlajših selekcij Šen-
čurja so se pomerili z nogometaši. 
"Septembra v klubu načrtujemo organizacijo mednarodnega 
nogometnega turnirja za mlajše (U7–U15). Ob koncu tekmo-
valne sezone bi se rad zahvalil pokroviteljem, ki nam stojijo 
ob strani, predvsem glavnemu pokrovitelju podjetju Tinex, 
in Občini Šenčur, ki skrbi, da imamo v nogometnem klubu 
dobre pogoje za delo," je ob koncu sezone povedal predsednik 
športnega društva Bojan Pintar. Nogometni klub bo ob za-
četku šolskega leta pripravil tudi odprte termine za trening, 
kjer se bodo brezplačno lahko preizkusili tudi vsi fantje, ki 
še niso vključeni v program nogometnega kluba, pa bi si to 
želeli.

Priprave na novo sezono
Tinex Šenčur je sezono končal na šestem mestu. V klubu že gradijo ekipo  
za novo sezono.

S penino na zdravje novemu igrišču z umetno travo

Junija je Društvo upokojencev Šenčur pripravilo tekmovanje go-
renjskih upokojencev v prstometu. Na prvenstvu je sodelovalo 16 
društev upokojencev Gorenjske. Tekmovalce so v uvodu pozdravili 
DU Šenčur Ciril Sitar, župan občine Šenčur Ciril Kozjek in predse-
dnik komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri Pokrajinski 
zvezi društev upokojencev (PZDU) Gorenjske Franci Pretnar. Tek-
movalo je 15 moških in sedem ženskih ekip. Med prvimi so slavili 
upokojenci DU Javornik - Koroška Bela, med ženskami pa domače 
upokojenke. Tudi prehodni pokal v prstometu je osvojilo DU Šen-
čur. 

Tekmovali in zmagali v prstometu

Prehodni pokal je tekmovalcem DU Šenčur izročil delegat PZDU Ivan 
Hafner. / Foto: Franci Erzin

Letos so se nogometaši razveselili nove 
pridobitve, igrišča z umetno travo. V uporabo 
nogometnemu klubu ga je ob nogometnem dnevu 
predal župan Ciril Kozjek. Starši mlajših selekcij 
Šenčurja so se na tekmi pomerili z nogometaši.
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FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

www.pogrebnik.si

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

"Za nami je zgodovinska sezona. V najmlajši kategoriji je tre-
niralo več kot štirideset otrok in s selekcijama U13 in U17 let 
smo se uvrstili v prvo ligo, člani pa so tekmovanje v prvi ligi 
zaključili na šestem mestu in postali smo pokalni podprva-
ki Slovenije," o letošnji košarkarski sezoni pravi Aleš Puhar, 
športni direktor Košarkarskega kluba Šenčur GGD. "Zahvalju-
jemo se glavnemu sponzorju, Gorenjski gradbeni družbi, in 
ob nedavni upokojitvi želimo Branku Žiberni čim več lepih 
trenutkov in da bi sedaj imel več časa za druženje z nami. Za-
hvaljujemo se tudi vsem ostalim sponzorjem in donatorjem 
ter vsem, ki pomagajo našemu klubu." 
Takoj po zaključku šole prvi teden počitnic so v sodelovanju z 
nogometnim klubom organizirali počitniški teden, ki je lepo 
uspel. Otroci so se družili ob raznih igrah, tako da jim je teden 
kar prehitro minil.
Puhar dodaja, da so njihovi igralci in tudi bivši igralci v tem 
času tudi izven kluba zelo uspešno nastopali. Tako so v ka-
tegoriji do 15 let dobili medaljo na tekmovanju 3 x 3, Jan No-
vak je na sredozemskih igrah osvojil bronasto medaljo, Edo 

Golob in vodja mlajših selekcij Roman Horvat pa sta tudi z 
nekaterimi bivšimi igralci kluba vsak v svoji kategoriji po-
stala evropska prvaka v veteranski košarki. Puhar napovedu-
je: "V tem času se intenzivno pripravljamo na novo sezono. 
Poleg večnega iskanja morebitnih sponzorjev sestavljamo 
trenerski mozaik za naslednjo sezono v mlajših selekcijah 
kot seveda tudi igralskega pri članih. Nova imena v klubu so 
zaenkrat Uroš Zadnik, Marko Popadić in Gezim Morina. Glav-
ni trener članske ekipe ostaja Rade Mijanović, od igralcev pa 
so pogodbe podaljšali Miljan Pavković, Nejc Martinčič, Ramo 
Rizvić, Urban Gorjanc in Smiljan Pavič. Z nekaterimi iz prej-
šnje sezone in tudi morebitnimi novimi igralci pa pogovori 
še potekajo."

V košarki zgodovinska 
sezona
Pred novo sezono sestavljajo ekipe  
in iščejo sponzorje.

Prvi teden počitnic so za otroke organizirali športni teden.



MATIC ZALETELJ

Gasilska zveza Kokra je organizirala 
tekmovanje v gasilski orientaciji za ga-
silsko mladino, ki je letos maja poteka-
lo v Trbojah. Sodelovalo je petdeset ekip, 
sestavljenih iz treh članov mladine in 
mentorja. Ekipe so razdeljene v različ-
ne kategorije glede na starost in spol, in 
sicer od najmlajših (pionirjev) do mla-
dincev in gasilcev pripravnikov, ki šte-
jejo od 16 do 18 let. 
Naloga tekmovalcev je, da s pomo-
čjo topografskega zemljevida v naravi 
najdejo večje število tako imenovanih 
kontrolnih točk, na njih pa ekipa opra-
vlja različne naloge, ki temeljijo na 
gasilskem znanju in ostalih veščinah. 
Med njimi so vaja z vedrovko, vezanje 
vozlov, uporaba kompasa, poznavanje 
topografskih znakov, hitrostno zvija-
nje cevi, spajanje cevi na trojak in tako 
naprej. Starejša kot je kategorija tek-
movalcev, zahtevnejše so naloge. Eki-
pa mora za zmago čim hitreje najti vse 
kontrolne točke in na njih čim hitreje 
opraviti nalogo brez kazenskih točk, 

ki jih dobijo za nepravilno opravljeno 
nalogo. Najboljše ekipe iz posameznih 
kategorij pa se uvrstijo na regijsko tek-
movanje, kjer se pomerijo z ekipami z 
vse Gorenjske. 
Za nemoten in pravičen potek tekmo-
vanja je skrbelo več kot 25 sodnikov 
in več članov domačega društva PGD 
Trboje. Ob tej priložnosti bi se rad za-
hvalil sodnikom za uspešno opravlje-
no delo na tekmovanju, še posebej pa 
članom in članicam PGD Trboje, ki so 
se dalj časa pripravljali na izvedbo tek-
movanja in ga na koncu tudi izpeljali 
na zelo visokem nivoju. Pohvalil bi tudi 
delo mladine in njihovih mentorjev, 
ki vsako leto znova dokazujejo, da je v 

občini Šenčur številčnost in predanost 
gasilstvu res zelo velika, in se nam tako 
ni treba bati za prihodnost našega ga-
silstva. Za prisotnost na tekmovanju, 
vzpodbudne besede in finančno pomoč 
pa se zahvaljujem tudi županu in podž-
upanu občine Šenčur. Vsem ekipam in 
njihovim mentorjem čestitam za pri-
kazano borbenost in odlične rezultate, 
še posebej pa bi rad pohvalil mladince 
PGD Trboje, ki so na regijskem tekmo-
vanju v Planici dosegli prvo mesto in se 
tako uvrstili na državno tekmovanje, 
s čimer dokazujejo, da je naša zveza 
kljub majhnosti še vseeno lahko zelo 
uspešna. Z gasilskim pozdravom: »Na 
pomoč!«

Tekmovanje v gasilski orientaciji

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Konjeniški klub Šenčur je aprila letos za-
okrožil deset let delovanja. "Šteje od 30 do 
35 članov, ki imamo od 50 do 60 konj," je 
povedal predsednik Miro Peternel. "Naši 
člani se udeležujejo konjenic, tekmovanj 
v spretnostnem jahanju in vožnji med 
ovirami, vabijo jih na ohceti, obletnice in 
podobne slavnostne dogodke. Na taborih 
učijo otroke jahanja. Pred kratkim smo 
bili s štirimi kočijami navzoči na krom-

pirjevem prazniku, kjer smo obiskoval-
ce vozili po Šenčurju in okolici. V štirih 
urah smo prepeljali 164 ljudi."
Šenčurski konjeniki so aktivni vse leto. 
Družabno se srečajo že za novo leto, 
aprila imajo občni zbor, za občinski 
praznik aprila priredijo blagoslov konj 
(dogodka se udeleži do sto konjenikov, 
pridejo tudi od drugod), oktobra prire-
dijo tekmovanje v spretnostni vožnji in 
jahanju. Odzovejo se tudi povabilom na 
druga srečanja konjenikov, tako so vsa-

ko leto za štefanovo prisotni na blago-
slovitvi konj v Srednji vasi.
Miro Peternel si želi, da bi njihovo delo 
s plemenitimi živalmi spoznalo čim 
več ljudi. Pripravljeni so se predstavi-
ti otrokom v vrtcih, učiti jahanje, v še 
večji meri sodelovati na raznih slavjih, 
osebnih ali kolektivnih. Poiščejo jih lah-
ko na njihovi spletni strani (kk-sencur.
weebly.com), na naslovu Krtanjska ce-
sta 2, lahko pa pokličejo predsednika na 
telefon 051 642 401.

Desetletje šenčurskih konjenikov

Ta teden v Ohridu v Makedoniji potekala 
festival Razigrano oro 2018, na katerem 
sodeluje tudi 33 plesalk in plesalcev Fol-
klornega društva Šenčur. Organizator je An-
sambel Filigrani z Ohrida. Kot je povedala 
predsednica FD Šenčur Irena Kajzer, so jih 
v Ohrid povabili na priporočilo Folklornega 
društva iz Apač. 

S folkloro v Ohrid
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BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

Tel.: 041 355 899  www.bim-line.si

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje
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Junija so na Olševku spet pripravili dvodnevno veselico. Organiza-
tor dogodka pod šotorom je PGD Olševek, letos pa so tam nastopili 
Pop Design in Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Po besedah 
vaščanov je bila veselica v organizacijskem smislu in po udelež-
bi najboljša doslej. Olševčani se imajo letos česa veseliti. Lani so 
namreč (tudi ob veliki pomoči vaščanov) dogradili prizidek h gasil-
skemu domu, sedaj jih čakata še fasada in ureditev okolice.

Veselo na Olševku
ANKETA

Fitnes v naravi
SAMO LESJAK / FOTO: GORAZD KAVČIČ

Občina Šenčur je v gozdnem parku ob Medenem vrtu po-
stavila nove naprave za rekreativno vadbo, ki vabijo tako 
mlajše kot tudi starejše ljubitelje gibanja v naravi.

Marija Udir, Šenčur: Novo pridobitev pozdravljamo, 
saj je postavljena na primerni lokaciji. Ob pogostih 
sprehodih z otroki se namreč z veseljem ustavimo v 
parku, rekreativci vseh generacij, zlasti najmlajši, pa 
sedaj lahko sproščajo svojo energijo tudi na novih, 
okolju in ljudem prijaznih rekreativnih napravah.

Urša Mali, Šenčur: Naprave za rekreacijo so vsekakor 
nekaj pozitivnega, še posebej za druženje mladih. 
Podobnih rekreativnih kotičkov v naravi bi bilo 
lahko še več, saj smo žal pogosto zaradi številnih 
obveznosti vezani na različne ekrane v zaprtih 
prostorih. 

Aljaž Maček, Praprotna Polica: Fitnes v naravi je 
super! S prijatelji ter mojima bratoma Andražem 
in Anžetom uživamo v igri, med seboj prijateljsko 
tekmujemo, se nadihamo svežega zraka, nato pa si 
tu blizu privoščimo še sladoled.

Boštjan Kovič, Prebačevo: Sicer ne živim v Šenčurju, 
toda postavitev rekreacijskih naprav pozdravljam 
v vseh krajih, saj predstavljajo dodatno vabilo za 
sprehod in rekreacijo v naravi. Tudi sam bom z 
veseljem prišel preizkusit fitnes v parku. 

Marija Erjavec, Šenčur: Razveseljivo je, da se tudi 
v Šenčurju že na več lokacijah postavljajo tovrstne 
rekreacijske naprave in igrala za otroke. To navdušuje 
prav vse, obenem pa jih je treba uporabljati z 
določeno mero pazljivosti, da se naprave ne bi 
prehitro poškodovale.



Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

w
w

w
.g

o
re

n
js

ki
gl

as
.s

i

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

20
EUR

  NOVA KNJIGA
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Nagrade: 3-krat darilni bon Baldrijan v vrednosti 15 EUR

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 18. julija 2018, 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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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 
http://www.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 80Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

ZA VAS NUDIMO
LONČNICE

REZANO CVETJE
VSE ZA POROKO

ŠOPKE
ŽALNI PROGRAM

ARANŽIRANJE

NOVO V DOMAČEM KOTIČKU 
  KRUH in PEKOVSKI IZDELKI 

  SLADKOR KRISTALNI - ZELO UGODNO.

SLADOLEDI LJUBLJANSKIH MLEKARN 

   MEŠANA DRVA in PELETI  
   za kurjavo – PREDSEZONSKE CENE

  FOLIJA IN MREŽA ZA BALIRANJE 

VSE ZA KMETIJO IN VRT
velika izbira  
TEKOČIH IN  

MINERALNIH  
GNOJIL  

za kmetijstvo  
in vrt

sudoku_LAZJI_18_Jurij_02
NALOGA

2 8 7 1 3 5
6 9 5 1

6 7 2 5
1 6 4 3 8

3 1 8 2

9 2 1 8
5 6 8 2 7

sudoku_LAZJI_18_Jurij_02

REŠITEV

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

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

V Prebačevem smo ponovno dokazali, da ob pravi spodbudi in pova-
bilu na akcijo v naravi otroci hitro pozabijo na računalnike, igrice in 
telefone. Na že šesti Prebačevski pustolovščini se je več kot 70 otrok 
podalo na lov za kontrolnimi točkami, dobro skritimi po vaških goz-
dovih, v vasi sami in letos celo na reki Savi. Dvajset ekip s tremi ali 
štirimi člani je našlo prav vse kontrole in pri tem neizmerno uživalo 
ob lomastenju po grmovju, koprivah in blatu. Tudi letos na pustolo-
vščini ni manjkala vožnja s skiroji in rolkami po čudoviti in gladki 
kolesarski stezi, kot letošnje presenečenje pa je vse ekipe čakala 
vožnja s kanujem. S primerno varovalno opremo in pomočjo vodni-
ka v čolnu je bila tudi kontrolna točka tik nad gladino Save brez te-
žav osvojena. Nasmehi in zadovoljstvo na obrazih najmlajših članov 
ekip pa seveda ob vožnji s kanujem neizmerno. Prav to je spodbuda 
in motivacija za ekipo prostovoljcev, ki otrokom obljubljamo, da se 
ponovno srečamo v Prebačevem tudi v letu 2019.

Pustolovci v Prebačevem

Mali pustolovci navdušeni nad igrami v naravi




