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JURIJ JE PRILOGA ČASOPISA 

JU RIJ (ISSN 1408-1350) je pri lo ga Go renj ske-
ga gla sa za ob či no Šen čur. Pri lo go priprav-
lja Go renj ski glas, od go vor na ured ni ca Ma ri a 
Volč jak, ured nica pri lo ge Danica Zavrl Žlebir, 
fo to gra fi ja Go renj ski glas. Oglas no tr že nje Ja-
nez 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, 8. julia 
2016, 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: Odličnjaki vseh devet let,  
foto: Tina Dokl

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• V Sajovčevem naselju ste začeli na 
novo urejati kanalizacijo, zakaj se 
tega lotevate? 
"V preteklosti so imeli stanovalci tega 
naselja nenehno probleme, saj je ob ve-
likih nalivih kleti v hišah v Sajevčevem 
in delu Mačkovega naselja poplavljalo. 
Težave je povzročal mešani kanalizacij-
ski sistem, sedaj pa bomo kanalizacijo 
preuredili tako, da bosta meteorni in 
fekalni del ločena. Gradnja bo fazna, le-
tos je bilo za ta namen predvidenih 200 
tisoč evrov. Ta poseg je nujen za izbolj-
šanje infrastrukture v teh naseljih. Pro-
jekt smo začeli že v lanskem letu, letos 
pa smo izbrali izvajalca in začeli z deli." 
• Že na začetku del stanovalce vzne-
mirja vprašanje, ali bodo morali sami 
financirati priključke in plačati komu-
nalni prispevek, čeprav so menda pred 
desetletji, ko se je naselje gradilo, pla-
čali komunalno opremljene parcele.
"Seveda se bodo po odloku priključevali 
na kanalizacijsko omrežje. Kar velja za 
osale občane, bo veljalo tudi za njih. V 
osemdesetih letih je gradnja tega nase-
lja potekala v organizaciji Stanovanjske 
zadruge Kranj in še v takratni občini 
Kranj, danes velja popolnoma drugačna 
ureditev. Občina Šenčur je v preteklosti 
že opravila nekaj posegov v tem delu 
Šenčurja. V preteklosti so bile stvari pač 
drugače zasnovane, danes pa fekalna 
in meteorna kanalizacija ne moreta biti 
v enem kanalu. Vsi, ki so komunalni 
prispevek že plačali, jim občina seve-
da tega ne more zaračunati še enkrat, 
bodo pa imeli nekaj stroškov z izvedbo 
priključka. Naj omenim, da morajo vsi, 
ki tega kljub vsem dosedanjim pozivom 
še niso storili, meteorno vodo s streh in 
dvorišč speljati v ponikovalnice na svo-
jih zemljiščih, ker bo v novo meteorno 
kanalizacijo speljana le voda s ceste in 
javnih površin. Naj še dodam, da smo 
ob geodetskih izmerah ugotovili, da so 
stanovalci precej posegli na zemljišča, 
ki so v občinski lasti. Kljub temu smo se 

odločili, da gremo s kanalizacijo pod ce-
sto, in ne na zemljišča, ki so ograjena in 
so na njih vrtovi. Toda po končani inve-
sticiji bomo geodetsko te stvari uredili."
• Kako pa poteka gradnja infrastruk-
ture na Olševku in kdaj naj bi bila dela 
končana?
"Glede na slabše vreme in na nekaterih 
mestih močvirnat teren ima izvajalec 
pri gradnji nekaj težav, vendar imamo 
večino stvari že narejenih: kanalizacija, 
odvodnjavanje, vodovod, cesta, monta-
žni most ... Začele se bodo priprave za 
asfaltiranje. Za odvodnjavanje smo mo-
rali skleniti poseben aneks v vrednosti 
30.000 evrov. Delajo se tudi sekundarni 
odseki kanalizacije in vode pa tudi as-
faltiranje cest, kjer ti potekajo. Predvi-
devamo, da bo to narejeno v dobrem 
mesecu in pol in bo investicija končana 
do konca poletja. Pritožba občana je na 
dveh mestih še naprej aktualna, a ker 
gre za občinska zemljišča, sem prepri-
čan, da lahko gradimo in da bo vsa inve-
sticija kmalu dokončana v zadovoljstvo 
vseh. Sicer pa je pogodbena vrednost 
del 362.000 evrov z davkom. Na Olševku 
ob tem v dogovoru z upravljavci gradi-
mo tudi optično in električno omrežje, 
medtem ko plinovodnega omrežja tu ne 
bo, ker se koncesionar glede na majhno 
zanimanje za to ni odločil. Speljano je 
samo do šole, prvo leto se šola že ogreva 
na plin."

ŽUPAN CIRIL KOZJEK

Naložbe za boljšo infrastrukturo
V občini Šenčur nadaljujejo gradnjo komunalne 
infrastrukture, za katero bodo naprej črpali zlasti iz 
lastnih virov.

Naslednja številka glasila Juri bo izšla v pe-
tek, 7. oktobra. Rok za oddajo prispevkov je 
27. september, obseg pa do 2500 znakov s 
presledki. 
Prispevke pošljite na naslov obcina@sencur.si.
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Na dveh zunanjih mestih na pokopališču v Šenčurju, 
namenjenih odlaganju odpadkov s pokopališča, so 
namestili videonadzor. Kljub vsem dosedanjim opo-
zorilom namreč posamezniki pripeljejo in odlagajo 
odpadke s svojih domov na ta mesta, kar seveda ni 
dovoljeno. "Videonadzor bo omogočil prepoznava-
nje storilcev in ustrezno sankcioniranje prek med-
občinskega inšpektorata. Vse občane pozivamo, da 
odpadke odlagajo v svoje zabojnike, na ekološke 
otoke in v zbirni center Šenčur, ki je odprt tri dni v 
tednu (v torek, petek in soboto)," je dejal Aleš Puhar 
z občinske uprave. 

Videonadzor  
na pokopališču

V osnovni šoli v Šenčurju so lani pridobili nekaj no-
vih prostorov, sedaj je v teku razpis za opremo. Žu-
pan Ciril Kozjek napoveduje, da bo v kratkem znan 
izvajalec. Tako bo jeseni, ko se obeta občutno večji 
vpis v šolo, vse pripravljeno. "Lani narejeni prostori 
nam bodo prišli zelo prav in veseli smo, da je bilo to 
narejeno," poudari župan Kozjek.

Razpis za opremo  
za osnovno šolo 

Za kolesarsko stezo proti Voklem je izdelanih šest va-
riant. V dogovoru z Darsom, kjer so pripravili projek-
tne pogoje, na občini pričakujejo, da bodo čim prej 
potrdili varianto, ki so jim poslali v pregled. Radi bi 
namreč začeli z izbiro izvajalca za izdelavo kovinske 
konstrukcije za nadvoz. Še letos bi ga namreč radi re-
alizirali, kar je predvideno tudi v proračunu. Občani 
Šenčurja pa bi radi tudi varnejšo kolesarsko poveza-
vo do Kranja, o čemer tudi potekajo pogovori pred-
stavnikov sosednih občin.  

Kolesarska steza  
proti Voklem

Razpisi za šport, kulturo, mladino ... so končani, 
sredstva so v proračunu tudi že razdeljena. V nasle-
dnjem letu pa nameravajo na Občini Šenčur pripraviti 
spremembo, kajti sedanji razpisi so zelo pozni, kar je 
še posebej neugodno za športna društva. Športniki 
namreč sredstva za svoja tekmovanja potrebujejo že 
zgodaj v prvi polovici leta, zato se bodo potrudili, da 
bi razpise že v prihodnjem proračunskem letu pripra-
vili v čim krajšem času. "Takoj po sprejetju proračuna  
bomo objavili javni razpis, navedli krajše roke in po-
spešili delo komisije, ki predlaga razdelitev sredstev. 
V preteklosti smo to zadrego reševali z akontacijami, 
vendar nas je nadzorni svet opozoril, da tega pred 
razpisom ne smemo," pravi župan Ciril Kozjek.

Razpisi malo drugače
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• Na plin boste ogrevali tudi kulturni dom na Visokem ...
"Na Visokem se bo čez poletje menjala kurilna naprava. Po novem bo 
tudi tu ogrevanje na plin, dosedanja naprava na olje pa bo šla v podru-
žnično šolo Voklo, kjer je peč dotrajana. Vrednost obeh naložb je 25.000 
evrov."
• Kaj pa gradite v Srednji vasi?
"V Srednji vasi smo začeli z obnovo vodovoda na delu ceste, ki vodi proti 
Velesovem. Na delu sekundarnega omrežja je dotrajano in je izguba 
vode velika. Začeli smo s prioritetnim odsekom, potem pa bomo na-
daljevali še na drugih. Ob tem bo urejeno tudi širokopasovno optično 
omrežje." 
• Kako napredujejo postopki za urejanje športnega parka v Šen-
čurju? 
"Pred časom je bil drugi sestanek o izdelavi idejnega projekta za obnovo 
celotnega športnega parka. Želje so različne, zato bomo s tretjo varian-
to dorekli do konca, kaj želimo imeti v športnem parku. Naročena pa je 
že obnova dotrajanega dela ograje." 
• Napovedujete tudi gradnjo cesto v obrtno cono. Kdaj naj bi se to 
zgodilo?
"Narejen je projekt za gradnjo ceste v obrtno cono s pločniki in jav-
no razsvetljavo. Gre za naložbo v vrednosti 190.000 evrov. Objavili smo 
razpis za izbiro izvajalca. Ko bo izbran, se bodo dela takoj začela."
• Kakšne načrte pa imate za pokopališče v Šenčurju?
"Na pokopališču zaključujemo projekte za kostnico in površino za raz-
tros pepela. Zasnova je po dolgotrajnih usklajevanjih slednjič narejena 
in to bo v občini zagotovo dodana vrednost. V dogovoru z župnijo in 
škofijo smo tudi glede preostalega zemljišča (okoli tri tisoč metrov). 
Upamo, da bomo dosegli konsenz, da bomo prihodnje leto lahko na 
mestu stare „kamre“ naredili objekt, v katerem bo cvetličarna in nujne 
potrebne sanitarije."
• Ste se že začeli ukvarjati tudi s kanalizacijo za južni del občine in 
čistilno napravo Trboje?
"Ker letos končujemo urejanje komunalne infrastrukture na severnem 
delu občine, smo namenili dobrih 400.000 evrov za južni del, in sicer 
za gradnjo čistilne naprave v Trbojah. Najprej bomo zgradili čistilno 
napravo, pri kateri je udeležena tudi Mestna občina Kranj. Njihove 
izkušnje, dobre in slabe, pri gradnji njihove čistilne naprave v Zarici 
nam bodo pomagale pri izvedbi projekta. Tik pred izdajo gradbenega 
dovoljenja smo, začeli bomo s postopki za izbiro nadzora. Nato bomo 
nadaljevali z gradnjo povezovalnega kanala proti Vogljam, kjer je ka-
nalizacija že zgrajena, pa ne more biti v funkciji."
• Kako pa dopolnjujete manjkajoče širokopasovno optično omrežje 
v občini? 
"T-2 dela optično omrežje v Voklem, dogovorjeni smo tudi, da nadaljuje 
še v Trbojah in Prebačevem, tako da bo celotni južni krog povezan s 
širokopasovnim omrežjem. Občane prosimo za malo potrpljenja, ker je 
cesta v slabšem stanju. Za poznejšo rekonstrukcijo ceste se je zavezal 
investitor T-2. V Voklem je bil ta poseg nujen, ker kabelske televizije, 
ki je delovala od leta 1989, nihče več ne vzdržuje, in preden ta sistem 
dokončno ugasnemo, je treba vzpostaviti novo omrežje." 
• Boste kmalu začeli tudi z obnovo dela Blagneče hiše?
"Težko pričakujemo spremembo gradbenega dovoljenja. Glede na to, da 
še nimamo kulturnovarstvenih pogojev, smo tik pred tem, da nam ga 
izdajo. Takoj nato bomo razpisali razpis za rušitev starega dela gospo-
darskega poslopja in začeli s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za 
gradnjo novega. Nato bo sledil postopek izbire izvajalca, da se čim prej 
začne prva faza gradnje. Tudi tu bo fazna gradnja, ki naj bi jo končali 
do leta 2018. Ocenjena vrednost starega objekta je okoli 700.000 evrov. 
Na ta objekt težko čakajo upokojenci, mladi in vsi drugi, ki bodo našli 
tu svoje prostore za medgeneracijsko dejavnost."
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na prvi seji so med drugim o varnosti 
v občini poročali predstavniki Medob-
činskega inšpektorata, Policijske po-
staje Kranj in občinskega SPV. Svetniki 
so sprejeli spremenjen lokacijski načrt 
za del obrtne cone, spremenili odlok o 
oddajanju športnih objektov v najem, ki 
po novem poleg dvoran vključuje tudi 
športni park. Podprli so tudi prodajo 
delnic Gorenjske banke, za novega čla-
na nadzornega odbora namesto Tatjane 
Kristanc potrdili Jožeta Gašperlina. 
Druga seja občinskega sveta (22. juni-
ja) je bila bolj vroča, saj je bila beseda 
o elaboratu o oblikovanju cen odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda, ki ga je pre-
dlagala Komunala Kranj, in z njim tudi 
občutno podražitev cen komunalnih 
storitev.
Elaborat so pred tem zavrnili v občini 
Naklo, enako so storili tudi na občin-
skem svetu v Šenčurju, v Kranju pa so 
ga istega dne podprli. S povečanjem vre-

dnosti komunalne infrastrukture, ki so 
jo s projektom Gorki dobili tudi v občini 
Šenčur, se poveča tudi najemnina, ki je 
najpomembnejša postavka cene omre-
žnine, poleg tega je cene treba povečati, 
ker jih v Šenčurju niso že od leta 2004, 
uskladiti pa jih je treba tudi z metodolo-
gijo državne uredbe. V Šenčurju se niso 
strinjali z več kot 60-odstotnim poveča-
njem, po katerem bi se znesek na polo-
žnici za reprezentativno gospodinjstvo 
z dosedanjih 22,43 evra povečal na 36,42 
evra. Predlagali so, naj Komunala nare-
di novo kalkulacijo, in predlagali delov-
no skupino, v kateri bodo predstavniki 
vseh treh občin, da se odstrani dvom o 
pravilnosti kalkulacije. Iz Šenčurja sta v 
delovni skupini Aleš Puhar in Sebastian 
Mohar.
Aleš Puhar je poročal o tekočih aktivno-
stih v občini in med pomembnimi in-
vesticijami omenil nadaljevanje grad-
benih del na komunalni infrastrukturi 
na Olševku, začetek obnove vodovoda v 
Srednji vasi, kjer bodo v tem letu obno-

vili tri odseke, uredili pa bodo tudi pli-
novodno in optično omrežje; začeli so 
tudi z deli v Sajovčevem naselju, kjer 
mešani sistem kanalizacije povzroča 
več let težave, sedaj pa ga nadomešča-
jo z ločenim sistemom. Tudi tu bodo 
uredili cesto in plinovodno omrežje. 
Izvedli so razpis za opremo šolskih 
prostorov v OŠ Šenčur, izteka se razpi-
sni rok za izvajalca gradnje ceste v po-
slovno cono. Z Darsom se dogovarjajo 
o nadvozu nad avtocesto, po katerem 
bi speljali kolesarsko stezo proti Vokle-
mu. Navedel je tudi aktivnosti, poveza-
ne z urejanjem kostnice in prostorom 
za raztros pepela na pokopališču, na 
urejanje kotlovnice v kulturnem domu 
Visoko in podružnični šoli Voklo. Ča-
kajo na gradbeno dovoljenje za čistilno 
napravo Trboje, kjer bodo izvedli ustre-
zne razpise. Nadaljuje se tudi postopek 
sprejemanja občinskega prostorskega 
načrta. Glavnina soglasij je pridoblje-
na, čakajo še na odgovora dveh soglas-
jedajalcev.  

Junija zasedali kar dvakrat
Vroča zlasti seja občinskega sveta ob koncu junija, ko je šlo za podražitev komunalnih 
storitev. Elaborat o cenah so zavrnili, o njem se sedaj s Komunalo Kranj pogovarjajo v 
posebni delovni skupini. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na dveh junijskih sejah so svetnice in svetniki na občinsko 
upravo naslovili vrsto pobud in vprašanj. Na opozorilo Nuše 
Jagodic o pomanjkljivi cestni signalizaciji na odseku Visoko–
Šenčur Aleš Puhar pravi, da bi si stanje ogledali s predstavni-
ki policije in SPV, čeprav trdi, da je bila ustrezna signalizacija 
del projekta pri obnovi. Mirjana Čemažar opozarja na dol-
gotrajno asfaltiranje ceste Trboje–Voklo in ob tem pričakuje 
od občine večji nadzor nad izvajalci. Aleksander Gašperlin 
sporoča željo krajanov Visokega, da med Kovačem in cerkvijo 
(ko se pride s Suhe) želijo prehod za pešce. Občina je v leto-
šnjem proračunu za to namenila denar in čakamo na projekt 
direkcije za državne ceste. Igrala pri športni dvorani naj bodo 
odprta tudi ob koncih tedna, opozarja Valerij Grašič. Župan 
Ciril Kozjek zagotavlja, da bi morala biti, morda je prišlo do 
nesporazuma, ker je upravljavec športnega parka nov. Kdaj 
bodo pri pokopališču v Šenčurju postavili klopce? Na občini 
odgovarjajo, da bodo pobudo krajevne skupnosti o tem upo-
števali, da aktivnosti potekajo, jih pa skrbi, da ne bi bile klopi 
v nočnem času tarča vandalov. Sebastian Mohar opaža gra-

fite na objektu Elektra na Wiengerlovi ulici, Urška Dolinar 
sprašuje o ekoloških otokih v Trbojah in o odstranjenih ter 
nenadomeščenih drevesih, o čemer z občinske uprave oblju-
bljajo, da bodo preverili. Župan Kozjek pa opozarja na napač-
no odlaganje smeti na šenčurskem pokopališču, zaradi česar 
bodo uvedli video nadzor. 
Valerij Grašič predlaga, da bi v korist večjega obveščanja po-
večali letni prispevek za Radio Kranj. Župan pojasni, da že 
prispevajo znesek, ki ga predlaga Grašič, pogodba je sklenjena 
do konca leta, imajo jo tudi z Radiem Gorenc, niso pa je po-
daljšali z Radiem Sora in GTV. Na svetnikov predlog naj bi v 
novem športnem parku postavili igrala in poskrbeli za pipo 
s tekočo vodo. Aleš Puhar pove, da se pripravlja ureditveni 
načrt športnega parka in bo predstavljen tudi svetnikom. O 
kolesarski povezavi s Kranjem pa pove, da pogovori z Mestno 
občino Kranj potekajo, ta čas pa si prizadevajo tudi za uredi-
tev nadvoza nad avtocesto za kolesarsko povezavo do Vokle-
ga, o čemer potekajo dogovori z Darsom. Vanjo Umnik zani-
ma, kako je z gradnjo skupnega komunalnega sekundarnega 
voda za tri hiše z Visokega. Ta gospodinjstva se po županovih 
besedah lahko priključijo in za to dobijo soglasje občine. 

Pobude in vprašanja svetnikov
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SAMO LESJAK

Slovesnost predstavlja praznovanje četrt stoletja samostoj-
nosti naše države in hkrati spomin na prelomne dogodke, 
ki so omogočili izvedbo prvih demokratičnih volitev, razgla-
sitev suverenosti in mednarodno priznanje Republike Slove-
nije.
Najprej je slovesno zadonela slovenska himna, ki so jo zapeli 
otroci iz podružnične šole Voklo ob spremljavi inštrumen-
talistov Pihalnega orkestra Šenčur. Kot osrednji slavnostni 
govornik je nastopil župan Ciril Kozjek, ki je v govoru ponudil 
iskren pregled prehojene poti in samozavesten razmislek o 
prihodnjih letih naše države. Izpostavil je predvsem tezo, da 
se moramo vprašati, na katerih področjih smo v zadnjem 
obdobju naredili usodne napake, zaradi katerih sedaj ne ži-
vimo po življenjskih standardih, ki smo si jih začrtali ob osa-
mosvojitvi. Vse preveč ljudi, tako tistih z zaposlitvijo kot onih 
brez nje, živi pod pragom revščine, pa čeprav je naša dežela 
bogata z naravnimi viri, družba pa nadpovprečno izobra-
žena. Le z združenimi močmi - in pozitivnim ter poštenim 
delovanjem državnih institucij - se lahko ponovno vrnemo 
na želeno pot blaginje za vse prebivalce, tako v občini kot v 
državi.
V bogatem kulturnem programu, ki ga je pod vodstvom 
Ivanke Lipar pripravilo Kulturno društvo Utrip, so sodelo-
vali učenci podružnične OŠ Voklo, Tuba - Evfonij kvartet in 
kvartet Vogljanci, zbor Sidro, pesnik Igor Pirkovič, Folklorna 
skupina Iskraemeco ter Pihalni orkester občine Šenčur. Po 
zaključku prireditve je sledila tradicionalna pogostitev s kro-
fi in druženje številnih obiskovalcev ob "vogljanski lipi".

Ob državnem prazniku 
najti novo upanje
Osrednja občinska proslava ob dnevu 
državnosti je potekala 24. junija, 
tradicionalno v središču Vogelj  
pri vaški lipi.

"Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan ... " – slovesna proslava 
dneva državnosti ob vaški lipi v Vogljah / Foto: Primož Pičulin

Župan Ciril Kozjek je obiskal še enega od 16 devetdesetletnikov, 
ki letos praznujejo častitljiv jubilej. Na Olševku je praznoval 
Alojz Osterman. Župan ga je obiskal v družbi predsednika KS 
Rajka Perčiča in predstavnice RK Olševek Darje Pernuš. Alojz 
kljub visoki starosti še vedno čebelari. Ta konjiček mu poleg 
družine največ pomeni. Pred kratkim so ga s prisrčnim slavjem 
počastiti tudi njegovi prijatelji čebelarji, člani čebelarskega dru-
štva Fran Lakmayer Preddvor. Obiska z občine je bil zelo vesel, 
saj dokazuje, da so tudi starejši občani še vedno deležni pozor-
nosti, kljub temu da v skupnosti ne morejo več tako intenzivno 
sodelovati.

Devetdesetletnik Alojz Osterman

Županovo voščilo Alojzu Ostermanu

Tudi letos so na Lužah junija praznovali vaški praznik. Na pred-
večer goda vaškega zavetnika sv. Janeza Krstnika so najprej v 
cerkvi, posvečeni Janezu Krstniku, prisostvovali maši, pri cerkvi 
je sledil prijeten kulturni program in druženje s pogostitvijo.  

Na Lužah vaški praznik

Obveščamo vas, da je drugi rok za oddajo vlog, na pod-
lagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Šenčur 
v letu 2016, najkasneje do 30. septembra 2016. Ukrepa, 
ki sta sofinancirana, sta: podpora šolanju na poklicnih 
in sred nješolskih kmetijskih in gozdarskih programih ter 
podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdar-
stva in razvoja podeželja.

Obvestilo

Delovanje javne razsvetljave 

Vse napake pri delovanju javne razsvetljave lahko med 
delovnim časom občinske uprave sporočite na telefonsko 
številko 25 19 100 oziroma kadarkoli na elek tronski naslov 
obcina@sencur.si.
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Sredstva za izdelavo strategije je občina 
pridobila na javnem razpisu Ministr-
stva za infrastrukturo, poleg državnih je 
večji del sredstev zagotovljen iz kohezij-
skega sklada EU. Z javnim razpisom je 
nato občina izbrala izdelovalce strategi-
je - podjetje LOCUS in sodelujoče organi-
zacije: PTI - Prometnotehniški inštitut, 
CEPP - Center za vodenje participativnih 
procesov in Provio. 
Namen Celostne prometne strategi-
je (CPS) je uvesti pameten, varen in 
učinkovit prometni sistem, ki bo na-
črtovan z upoštevanjem potreb in vre-
dnot občanov. Skozi različne ukrepe bo 
spodbujana manjša raba avtomobila in 
večja raba drugih oblik - javnih prevo-
znih sredstev, kolesarjenja in hoje ter 
kombiniranih oblik prevoza. Izvajanje 
ukrepov, ki jih bo določala CPS, bo ime-
lo nedvomno velik vpliv na življenje in 
mobilnost občanov, zato je izjemnega 
pomena, da le-ti sodelujejo pri njenem 
načrtovanju. Postopek priprave strate-
gije je v ta namen prepleten s številnimi 
dejavnostmi obveščanja in vključevanja 
javnosti - vse od prvega koraka pa do 
izdelane in sprejete strategije. Odprte 
bodo številne možnosti sodelovanja in 
posvetovanja z vsemi zainteresiranimi 
občani. 

Prva priložnost za sodelovanje je bila 
že prva javna razprava o pripravi CPS 
21. junija letos v Domu krajanov v Šen-
čurju. Med številnimi udeleženci so bili 
predstavniki krajevnih skupnosti, dru-
štev in zainteresirani posamezniki. Pri-
sotne je na pozdravil podžupan Aleš P. 
Močnik, ki je izrazil željo po konstruk-
tivnem sodelovanju pri pripravi stra-
tegije, predvsem pa pri sooblikovanju 
konkretnih ukrepov, ki bodo spodbudili 
trajnostno mobilnost v občini. Priprav-
ljavci so predstavili namen, koristi in 
predviden potek priprave CPS, ki se bo 
odvijal v naslednjih dvanajstih mese-
cih, ter možnosti sodelovanja zaintere-
siranih občank in občanov, strokovnja-
kov ter predstavnikov inštitucij.
Sledila je razprava o glavnih prometnih 
problemih in izzivih v občini. Večji del 
predlogov udeležencev se je nanašal na 
obstoječe kritične točke v prometu in 
mobilnosti občanov, ki bi jih bilo treba 
s pomočjo nove strategije odpraviti. Pri 
izdelavi CPS je po mnenju udeležencev 
treba največ pozornosti posvetiti večji 
varnosti in pretočnosti. Proučiti je tre-
ba tudi vse v preteklih letih posredova-
ne predloge občanov, promet in infra-
strukturo pa načrtovati z upoštevanjem 
razvojnih usmeritev občine. Posebno 

pozornost je treba posvetiti tudi poveza-
vi s Kranjem in Ljubljano, kamor dnev-
no migrira veliko občanov. To je samo 
nekaj poudarkov iz pestre in konstruk-
tivne javne razprave. Več mnenj in po-
danih predlogov najdete v poročilu, ki je 
na voljo na spletni strani Občine Šenčur 
– www.sencur.si

VABILO K SODELOVANJU

Prvi korak v pripravi vsake strategije je 
temeljita analiza obstoječega stanja, v 
katero je vključenih čim več pomemb-
nih deležnikov ter zainteresiranih 
občank in občanov. Če želite, da bi ta 
vključevala tudi vaše poglede in ocene, 
sodelujte tudi sami in izpolnite anketo, 
ki vam bo vzela največ 15 minut časa. 
Izpolnjeni podatki bodo skupaj z dru-
gimi obravnavani in vključeni v pri-
pravo celovite analize stanja prometa 
in mobilnosti v občini. S tem dejanjem 
boste pomembno prispevali k temu, da 
bo analiza stanja kakovostnejša in bo 
vključevala različne vidike, ki jih brez 
vašega sodelovanja mogoče ne bi. Z iz-
polnitvijo ankete pa se lahko potegujete 
tudi za nagrado.

KJE NAJDETE ANKETO?

Najlažja obdelava podatkov je omogoče-
na, kadar udeleženci anketo izpolnjujejo 
elektronsko. Zato vas vljudno vabimo, 
da izpolnite spletno anketo, ki je objav-
ljena na uradni spletni strani Občine 
Šenčur: www.sencur.si. Anketa pa je na 
voljo tudi v papirnati različici, ki jo naj-
dete v sprejemni pisarni Občine Šenčur.
Občani lahko vsa ažurirana vsebinska 
gradiva in informacije o poteku pri-
prave CPS ter o možnostih sodelovanja 
najdete na spletni strani Občine Šenčur: 
www.sencur.si. Komentarje, fotografi-
je in proces strategije na bolj sproščen 
način pa si lahko ogledate tudi na Face-
book.com/CPS Šenčur. Ves čas trajanja 
projekta je možno vprašanja in pobu-
de podajati preko elektronske pošte na  
e-naslov: ales.puhar@sencur.si

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŠENČUR

Za varnejši, čistejši in cenejši promet
Občina Šenčur je v juniju začela s pripravo Celostne prometne strategije, ki je 
podlaga za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa. Poleg tega pa je tudi 
predpogoj za pridobivanje sredstev za izvedbo ukrepov za varnejši, čistejši in cenejši 
promet v občini.
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Avto-moto društvo  
Šenčur

Stranska pot 1, 4208 Šenčur 
Telefon: 04 25 16 420
E-pošta: avtomotosencur@siol.net
Spletna stran: www.amd-sencur.si

Zakaj postati in ostati član AMZS oziroma 
AMD Šenčur?
Zato, ker je AMZS največji izvajalec pomoči na cesti doma in v 
tujini. Bodite brez skrbi na vsaki svoji poti, kjerkoli in 
kadarkoli, 24 ur na dan, vse dni v letu. Preverite brezplačne 
storitve in popuste v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih.

V  JULIJU 2016 IZKORISTITE PRILOŽNOST IN SE 
VČLANITE OZ. PODALJŠAJTE ČLANSTVO PO NIŽJI CENI! 

Pričakujemo vas vsak torek in četrtek od 16. do 18. ure v 
pisarni društva na Stranski poti 1 v Šenčurju, kjer vas  
včlanimo ali podaljšamo članstvo.
Več o ugodnostih članstva AMZS in dejavnosti društva na 
spletni strani: www.amd-sencur.si

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

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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 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Med letošnjimi devetošolci Osnovne šole Šenčur je bilo 17 ta-
kih, ki so vsa leta prejemali najboljše ocene. In ne samo to, 
uspešni so bili tudi na tekmovanjih v znanju, pri raziskoval-
nih nalogah, pripravi prireditev v šoli, pri pomoči sošolcem. 
Res izjemna generacija, jih je pohvalila ravnateljica Majda 
Vehovec, ki se jim je pridružila na županovem sprejemu. Žu-
pan Ciril Kozjek jim je čestital za uspehe, za darilo pa izročil 
knjige Jurija Senegačnika Slovenija in njene pokrajine. Prejeli 
so tudi "županove petice", lepo izdelane plakete z odtisnjeni-
mi peticami kot simboli največjih uspehov. Zaželel jim je, da 
bi tudi na srednji šoli in pozneje pri študiju dosegali dobre 
rezultate, ko pa bodo gradili svoje kariere, naj ne pozabijo, od 
kod prihajajo in kaj lahko tudi pozneje prispevajo domači ob-
čini. Najprej pa jim je želel prijetne počitnice. Čestitke jim je 
izrekel tudi podžupan Aleš Perič Močnik, ki jim je tudi zagoto-
vil, da jih čakajo najlepša srednješolska leta. Dejal jim je, naj 
uživajo življenje, naj bodo optimistični in še naprej stremijo 
k odličnosti.
Županove petice so letos prejeli: Iza Draksler, Aljaž Knific, 
Luka Kostanjevec, Jan Remic, Maruša Godler, Ula Pavlič, Kaja 
Perovic, Peter Ribič, Tina Sgerm, Maruša Sirc, Lenča Belehar, 
Maja Bešter, Lučka Bukovnik, Ana Konjar, Petra Remic, Tina 
Sušnik in Ana Žerovnik.

Stremijo k odličnosti
Župan Ciril Kozjek je priredil sprejem za 
devetošolce, ki so vsa leta osnovne šole 
dosegali največje uspehe.

Župan Ciril Kozjek, podžupan Aleš Perič Močnik in ravnateljica 
Majda Vehovec z odličnjaki v vseh devetih letih / Foto: Tina Dokl
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MATEJA RANT

Na fakulteti za elektrotehniko, računal-
ništvo in informatiko v Mariboru je sre-
di maja potekalo državno tekmovanje iz 
robotike. Šenčursko šolo sta v kategoriji 
RCJ Reševanje Črta zastopali dve ekipi. 
Na državno tekmovanje se je učencem 
Marku Žnidarju, Anžetu Jarcu, Jerneju 
Klenovšku, Nejcu Jeršetu, Neku Kocjan-
čiču in Žanu Krajniku uspelo uvrstiti 
prek regijskega tekmovanja. Mark Žni-
dar in Anže Jarc sta zasedla prvo mesto 
in tako postala državna prvaka v naj-
prestižnejši kategoriji. Z naslovom dr-
žavnih prvakov sta Anže in Mark dobila 
tudi povabilo na svetovno prvenstvo pri-
hodnje leto, ki bo potekalo v Avstraliji. 
Skupaj se je na ROBObumu v Mariboru 
pomerilo 31 ekip iz vse Slovenije, razen 
tega pa še tri ekipe s Hrvaške. 
"Anže je mojster za sestavljanje, jaz 
pa za programiranje," je s širokim na-
smehom skrivnost, kako jima je uspelo 
osvojiti prestižni naslov, razkril Mark 
Žnidar. Skupaj sta se družila že na po-
letnem taboru, na katerem so prav tako 
programirali robotke. "Sam že od nek-
daj rad sestavljam lego kocke," je dejal 

Anže Jarc in dodal, da je tudi robotke že 
prej sestavljal, nikoli pa se ni lotil nji-
hovega programiranja. Z Markom sta 
se strinjala, da ima bolj mirno roko, 
zato je bil on tisti, ki je na tekmovanju 
postavil robotka na progo. "Na tekmova-
nju je namreč veliko nervoze, saj odlo-
čajo tudi take malenkosti, kako robotka 
položiš na progo." Njunemu robotku je 
progo uspelo prevoziti v prvem posku-
su, zataknilo pa se je v drugem delu, pri 
katerem mora v prostoru najti srebrno 
kroglico in jo dostaviti v določen kot. 
"Zmotila ga je senca stene, v katero je 
zadel, zato je žogico izpustil prezgodaj," 
sta pojasnila Mark in Anže ter dodala, 
da je pri Lego mindstorms gradnikih 
problem to, da so omejeni zgolj s štiri-
mi vhodi za senzorje, medtem ko ima 
konkurenčni proizvajalec, s katerim 
recimo tekmujejo Hrvati, na voljo celo 
osem vhodov. Kljub temu jima je uspelo 
obe progi premagati brez večjih napak.
Na tekmovanje so se učenci pripravljali 
pri izbirnem predmetu robotika v tehni-
ki, ki ga lahko izberejo v osmem razre-
du, pod mentorstvom učiteljice mate-
matike in fizike Špele Jenko. "Program, 
ki ga prenesemo na robotka, s katerim 

tekmujemo, je treba v celoti pripraviti 
v šoli, na tekmovanju lahko popravljaš 
le še 'finese'." Zato je zelo pomembno, 
je poudarila Špela Jenko, da so učenci 
pri programiranju robotka čim bolj sa-
mostojni, saj mentorji na tekmovanju 
ne smejo biti zraven. Robotki tekmuje-
jo na dveh progah, na katerih morajo s 
čim manj napakami prevoziti označeno 
pot. Programirati ga morajo tako, da 
sledi črti. "Robotek ima namreč sen-
zorje, ki so občutljivi na svetlobo. A že 
majhne razlike v svetlobi lahko vpliva-
jo na to, da so odtenki bele in črne na 
tekmovalni progi povsem drugačni kot 
na tisti, na kateri vadimo v šoli, zato je 
treba program prilagoditi na samem 
tekmovanju." Potrebno je veliko vaje, 
zato v šoli pogosto menjajo svetlobo in 
potek proge, saj tudi tega, kako bo spe-
ljana proga, ne vedo vnaprej. Potem ko 
robotek opravi sledenje črti, ga čaka še 
preizkus iskanja "žrtev", ki je videti tako, 
da v prostoru išče srebrne žogice. Žogi-
ce mora najti s pomočjo ultrazvočnih 
senzorjev in jih dostaviti v točno dolo-
čen kot, ki ga določijo sproti. Na končni 
rezultat na tekmovanju vpliva seštevek 
vseh točk s proge. Za sledenje črti imajo 
na voljo tri poskuse, poleg tega, da pri 
tem storijo čim manj napak, pa na kon-
cu odloča še hitrost. Čeprav imajo učen-
ci omenjeni izbirni predmet na urniku 
le enkrat na teden, pa se pred tekmova-
njem srečujejo precej pogosteje, tudi ob 
sobotah, je priznala mentorica.
Uspeh na državnem tekmovanju jim je 
zagotovil vstopnico tudi za svetovno pr-
venstvo, ki bo prihodnje leto v Avstraliji, 
a problem je v tem, da se ga ne more 
udeležiti ista ekipa, je pojasnila Špela 
Jenko. "Tekmovanje je namreč name-
njeno mladim od 11. do 14. leta, tako 
Mark kot Anže pa bosta takrat oba že 
dopolnila 15 let," obžaluje Špela Jenko. 
Tudi leta 2013, ko so se že udeležili sve-
tovnega prvenstva, so se ga bili prisi-
ljeni udeležiti z drugo ekipo. "Takrat so 
svetovni prvaki postali Hrvati z ekipo, 
ki je jo našima dekletoma na državnem 
tekmovanju uspelo premagati," še doda 
Špelo Jenko.

Dobila vstopnico za Avstralijo
Šest učencev Osnovne šole Šenčur je doseglo izvrstne rezultate na državnem 
tekmovanju v robotiki ROBObum v Mariboru. Mark Žnidar in Anže Jarc sta postala 
celo državna prvaka, druga ekipa iz omenjene šole pa je osvojila tretje mesto.

Anže Jarc (levo) in Mark Žnidar z mentorico Špelo Jenko / Foto: Tina Dokl
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IN IZDELAVA DEMIT FASAD
Milje 15a, 4212 Visoko, tel., faks: 04/253-12-98, 
GSM: 041/770-847, e-pošta: slikopleskarstvo.gorjup@siol.net

JURIJ GORJUP s. p.

SLIKOPLESKARSTVO

www.pogrebnik.si FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V Osnovni šoli Šenčur so konec šolskega leta in praznik držav-
nosti zaznamovali s prireditvijo Plovemo novim znanjem naspro-
ti. Šolsko leto 2015/16 je bilo uspešno in polno dosežkov, kar 
dokazujejo številna priznanja. Pomočnik ravnateljice Zdravko 
Potočnik v statistiki priznanj z državnih tekmovanj našteva: ma-
tematika (sedem srebrnih, dve zlati priznanji), fizika (pet srebr-
nih), astronomija (štiri srebrna, dve zlati), slovenski jezik (tri sre-
brna), biologija (pet srebrnih), zgodovina (tri srebrna), tuji jezik 
(štiri srebrna, eno zlato), logika (dve srebrni), računalništvo (eno 
srebrno), robotika (1. in 3. mesto v državi). Rezultati nacionalne-
ga preizkusa znanja (učencev 6. in 9. razreda) so dobri in nad 
slovenskim povprečjem. Mnogim enoletnim projektom so pridru-
žili še večletna projekta Kulturni klobuk in Prijazen si krasen, v 
vrtcu pa izvajajo triletni projekt Rad bi povedal in poskusil sam, 
ki združuje znanja in veščine s področja komunikacije in naravo-
slovja.  "Dovolj bo še priložnosti in časa, da se omenijo, pohva-
lijo ali preverijo dosežena znanja in sposobnosti. Zdaj pa je čas 
namenjen tudi brezdelju, počitku in aktivnostim, za katere med 
šolskim letom zmanjkuje časa. Z nasmehom na obrazu in s sr-
cem, odprtim za prijetne dogodivščine, si napolnimo življenjske 
baterije med dragimi ljudmi in v objemu poletne narave," zaželi 
ob začetku počitnic učencem Zdravko Potočnik. Letos jih je bilo v 
šoli 770, v vrtcu pa 330 otrok.    

Odpluli novim znanjem naproti

S prireditve Plovemo novim znanjem nasproti / Foto: Matic Zorman

V župniji Šenčur bo od nedelje, 10. julija, do prihodnje nedelje, 17. 
julija, potekal oratorij. Zgodba letošnjega oratorija, dvajsetega po 
vrsti, govori o Ostržku, ki se iz lutke počasi prelevi v dečka. Vendar 
ta proces ni preprost, šele ko mu uspe  dobre želje in sklepe tudi 
uresničiti, se spremeni v dečka, osebo. Njegovo odločitev za do-
bro izraža geslo: »Zdaj gre zares«. Ostržkovo odraščanje, njegovi 
vzponi in padci so pot, ki jo mora prehoditi tudi vsak od nas. Zato 
se v njem lahko prepozna vsak otrok in mladostnik.

Že dvajsetič oratorij

Na igrišču podružnične šole Voklo letošnje počitnice spet pote-
ka Poletje na igrišču. Začelo se je 27. junija in bo ob ponedeljkih, 
torkih in sredah (od 8.15 do 12.15) potekalo vse do 20. avgusta. 
Potekajo športne in projektne igre, ustvarjalne delavnice, učili se 
bodo celo kitajščino, pove Romana Jenkole, ki srečanja pripravlja v 
sodelovanju z Občino Šenčur in KUD Simon Jenko Trboje. 

Poletje na igrišču

Da bi se cela generacija dobro razumela, 
bi šolo razdelili na dva dela. 
V enem pridni, v drugem ne,
a vseeno bi bilo dovolj prostora za vse. 

Biti moramo strpni in razumljivi, 
do drugih prijazni in ne nagajivi.
Ne smemo se iz drugih norčevati,
ampak moramo z njimi držati. 

Nesporazumov in sporov
ne smemo s silo reševati,
ampak moramo mirno in potrpežljivo
pot izbrati. 

Vsak ima pravico do svojega mnenja, 
in ne do grdega vedenja.
Drugim moramo z veseljem pomagati,
saj bodo veseli in nam bodo znali hvaležnost izkazati.

MANCA BERNIK, 7. RAZRED

V ŠOLI NAM JE LEPO

OTROCI RIŠEJO IN PIŠEJO
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Prijateljstvo, najbolj boli, ko ga ni. To je 
Resnica.
In ko zgodi se, da po temni noči zbujaš se v
Jutro in solze močijo ti lica, ne vdaj se! Kot
Angel prišel bo nekdo,
Te potolažil, stisnil k sebi in nežno rekel:
Ej, saj veš, najbolj pomaga govorica.
Lepo živeti je, če znaš ... začutiti ljudi,
Jim nuditi oporo, pomagati, ko jih boli.
So dnevi in so leta, ko se iščemo v samoti,
Taki smo ljudje in to nas večkrat moti.                    
Videti, pomagati in ponuditi dlan, že 
Od nekdaj pač tako je, da človek ni  
ustvarjen, da bi živel sam. 

MARUŠA SIRC, 9. RAZRED

PRIJATELJSTVO

Neki slovenski pregovor pravi: »Na svetu 
ni človeka, ki bi ustregel vsem ljudem.« To 
je, po mojem mnenju, čista resnica, kaj-
ti vedno se bodo med nami našli ljudje, 
ki bodo mislili drugače in na svoj način. 
Tako je namreč tudi prav. Nikoli ne sme-
mo le slepo slediti tistemu, ki nam naj-
glasneje poveljuje. Naše misli so prostor, 
kjer hranimo neprecenljive spomine, iz-
kušnje, in iz vsega tega si moramo ustva-
riti sliko, ki bo podobna svetu, v katerem 
bi radi živeli. Res pa je tudi, da ne smemo 
le živeti v oblakih, samo v svoji glavi, in 
sanjati o pravljicah, ko pa resničnost še 
zdaleč ni taka. Ozreti se moramo oko-
li sebe in sprejemati ljudi, kakršni so, 
sprejeti čas, v katerem živimo. Edino tako 
bomo skupaj dosegli mir in slogo.
Kako si razlagamo pojem »raznolikost«? 
Razlika med slabim in dobrim? Drugač-
ne navade, kultura, jeziki? Pravzaprav 
ima ta beseda mnogo pomenov. A še ve-
dno premalo ... V teh dneh, ko nas tare 
toliko stvari, ko ne vemo več, ali bomo 
zdaj zdaj primorani tudi sami zapustiti 
svoj edini dom, v tem divjem svetu, kjer 
vladajo kaos in predsodki, nestrpnost 
in krivica. Ampak vse vendarle ni tako 
črno. Veliko je odvisno od nas samih. 
Kako bomo sprejemali drugačnost, kako 
se bomo odločali. Vse ni v naših rokah 
in v našem dosegu, vendar pa je tako pri 
večini stvari. Bomo le slepo zrli v priho-
dnost in upali, da bodo drugi sprejeli od-
ločitve namesto nas, ali bomo pomagali 
zdaj in pripomogli k lepšemu življenju 

kasnejših generacij? Toliko je vprašanj, 
toliko informacij, mi pa si zatiskamo 
ušesa, zapiramo oči in mirno hitimo na-
prej ter preziramo trpljenje toliko ljudi. 
No, zelo veliko krivico bom naredila, če 
tako opredelim prav vse ljudi. Nekateri 
se žrtvujejo in tvegajo vse, kar imajo, da 
pomagajo drugim. In to so ljudje, po ka-
terih bi se morali zgledovati, to so ljudje, 
ki spreminjajo svet na bolje.
Najlažje pa je tudi govoriti, kako so vsi 
drugi nestrpni in polni nesramnosti, 
sami pa smo tako solidarni. Najbolj žalo-
stno je, ko ugotovimo, da smo včasih rav-
no mi tisti, ki nismo strpni in odganjamo 
vse okoli sebe. In, če smo iskreni, nikoli 
ne bomo mogli v strpnost prepričati vseh 
ljudi. Nekateri se tega sploh ne zavedajo, 
samo zato, ker o stvareh oz. ljudeh pre-
malo vedo in jih ne poznajo. Predvsem se 
bojijo novega, novih stvari, novih časov. 
Ampak ti so preprosto neizogibni, ne-
nehno se spreminjajo. Torej, če ne bomo 
gradili na tem, če ne bomo kar naprej po-
navljali tem, kot so strpnost, solidarnost, 
nesebičnost, bomo sami na slabšem. 
Kmalu bomo živeli z mnogo več kultura-
mi ob sebi, in če jih ne bomo sprejeli, če 
ne bomo sprejeli novih spoznanj, bomo 
živeli v nenehnih sporih, v neprestani 
napetosti in strahu. Si želimo tega?
Če vsak izmed nas poda svojo misel, svoje 
videnje sveta, skupaj naredimo že ogro-
mno. »In sreča je, da je pred mano pot 
…« je zapisal pesnik Janez Menart. Težko 
popolnoma dojamemo, kako srečni smo 
lahko in kako neverjetno je že samo to, da 
imamo pred sabo vselej pot. Pot do bolj-

šega življenja, pot vase in do srca drugih, 
pot do sočloveka. Kakšna pa ta bo, lahko 
odločimo le sami. V naših rokah je, s ka-
kšnimi dejanji bomo krojili prihodnost 
in prav tako sedanjost. Ravno današnje 
odločitve, kako bomo sprejeli nove ljudi, 
druge čase, so zelo pomembne, zato jih 
ne vzemimo za samoumevne, ampak o 
njih dobro premislimo. Mogoče in čisto 
verjetno lahko ravno ti in jaz že danes po 
malem spremeniva svet.

MANCA GOSTAN ZEVNIK, 8. RAZRED

Z družino zelo radi potujemo. Obiskali 
smo že kar nekaj držav. Zelo všeč mi je 
bilo špansko mesto Valencia. 
V večernih urah je mesto šele dobro za-
živelo. Ulice so bile polne vseh narodno-
sti, barv kože, govorili so različne jezike, 
jedli različno hrano, slišali smo različne 
zvrsti glasbe iz lokalov. Opazil sem, da so 
bili vsi ljudje veseli in so se zabavali. To 
mi je bilo res všeč. Četudi nisem znal niti 
ene besede špansko, smo se brez težav 
sporazumevali. 
Želim si, da bi tudi tujci, ki pridejo v Slo-
venijo, doživeli nekaj podobnega, kot sem 
jaz v Španiji. Če bomo v Sloveniji prijazni 
do tujcev, nam bodo ti zagotovo vračali 
prijaznost. 
Slovenci smo narod planincev, za ka-
tere velja, da se med seboj pozdravljajo 
in so nasploh dobre volje. To dobro voljo 
in prijazno besedo bi morali prenesti v 
vsakdanje življenje, v mesta, v službe in 
tudi v šole. 

JANŽ UDOVIČ, 7. RAZRED

Raznolikost bogati

Zemlja in njeni prebivalci na sliki Maše Krajnik, 6. r.
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MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: ALENKA BRUN

• Ob imenu Aleš Kalan ljubitelji špor-
ta takoj dodamo kolesarstvo. 
"V kolesarstvu sem že od malih nog, ko 
sem tekmoval za kranjsko Savo. Zelo 
zgodaj sem si ustvaril družino in tudi 
zaključil kariero, vendar s kolesom ni-
sem nikoli povsem prekinil. Kolesarili 
smo skupaj s prijatelji in si izmišljali 
vedno nove podvige, tako da nas je bilo 
vsakič več. Tudi dirke sem vedno rad 
spremljal in tako ostal povezan s tek-
movalnim kolesarstvom, kjer sem imel 
prijatelje vsepovsod. Začel sem delovati 
tudi kot športni delavec na Kolesarski 
zvezi, najprej na prostovoljni bazi, sedaj 
profesionalno kot generalni sekretar." 
• Ste predsednik zelo prepoznavnega 
društva, ki združuje rekreativne kole-
sarje. Kako bi opisali ŠD BAM.Bi?
"Je posebna zgodba – kot zgodba o 
majhni kepi snega, ki se vali po bregu 
in postaja vse večja. Društvo ima evi-
dentiranih več kot 600 članov in je eno 
največjih verjetno celo v slovenskem 
merilu. Združuje predvsem pohodnike 
in kolesarje."
• V svojih vrstah imate rezultatsko 
izjemne kolesarje pa tudi čiste rekre-
ativce. Kako različni pripravljenosti 
članstva prilagajate aktivnosti?
"ŠD BAM.Bi nikoli ni stremel k temu, da 
bi bil prvi cilj doseganje vrhunskih re-
zultatov. To je prišlo samo po sebi, ko so 
se v BAM.Biju združevali ljudje, ki so se v 
tej sredini dobro počutili. In med njimi 
se vedno najdejo talenti, ki s ponosom 
nosijo BAM.Bijev dres na tekmovanjih 
po Sloveniji in širše. Eden takih je na 
primer zdajšnji profesionalni kolesar 
Luka Mezgec. Lani nam je prvič uspelo 
zmagati tudi v pokalu Slovenije. Najbolj 
ponosni smo, ko se nas ob posamezni 
aktivnosti zbere veliko število in so 
vključeni kolesarji in kolesarke različ-
nih starosti in različnih sposobnosti. In 
to je tudi naše primarno vodilo." 
• Vrhunec, kar se druženja in rekre-
acije tiče, je zagotovo Dalmacija Tour. 
"To je pravzaprav naš zaščitni znak. 
Ljudje že zdaj sprašujejo, kam in kdaj 

gremo naslednje leto, da si bodo lah-
ko rezervirali teden dopusta. Koncept 
je v bistvu enak že od začetka, le da se 
je številka od začetnih 24 udeležencev 
povzpela na 80, kar pa je skrajna meja 
glede same organizacije. Recept je zelo 
enostaven: postavitev zanimivih tras, 
skrb za dobro vzdušje, vsako leto ka-
kšna novost in pa red. To zadnje bi še 
posebej izpostavil."
• Ste tudi organizatorji športnih pri-
reditev. Aprila je v Voklem potekal 13. 
Krompirjev pokal. 
"Krompirjev pokal BAM.Bi je tekmovanje 
kolesarjev amaterjev in šteje za Pokal 
Slovenije. Dirke se vsako leto udeleži več 
kot sto kolesarjev iz cele Slovenije. Pred-
vsem smo veseli, da pri izvedbi prire-
ditve sodeluje toliko domačinov, četudi 
ima BAM.Bi sedež v sosednjih Trbojah. 
Na začetku smo le s težavo dobili prosto 
vtičnico za elektriko, zdaj to sploh ni več 
med opisom nalog za dirko. Posebnost 
naše dirke pa je pražen krompir, ki ga 
kot okrepčilo delimo tekmovalcem."
• Bliža se vzpon na Krvavec. Kaj pri-
pravljate letos?
"Vzpon na Krvavec je vsako leto ena naj-
bolje organiziranih in najbolje obiska-
nih rekreativnih kolesarskih prireditev 
v Sloveniji. Letos bo v soboto, 27. avgu-
sta. S tem vzponom imamo še velike 
načrte in vemo, da se bo popolno lahko 
razvil, ko bo asfalt vsaj do zgornje po-
staje kabinske žičnice. Je pa vzpon pra-
vi, kraljevski, in medalja, ki jo prejme 
vsak udeleženec, je res zaslužena. Naša 
želja in s tem povezane aktivnosti so, da 
bi k udeležbi privabili čim večje število 
kolesarjev iz šenčurske in cerkljanske 
občine. Kolesarjev tod okoli je ogromno, 
pri udeležbah na prireditvah pa so kar 
nekoliko sramežljivi. V nam bližnji Ita-
liji in recimo Avstriji domačini ne za-
mudijo nobenega krajevnega dogodka."
• Kakšne so vaše aktivnosti v zimskih 
mesecih?
"Posebna zgodba je BAM.Bijeva pohodni-
ška transverzala, kjer pohodniki nabi-
rajo žige oziroma točke za vsak osvoje-
ni vrh. Še posebej nas veseli, da smo s 
tem spodbudili k aktivnostim otroke in 
starejše. Ob zaključku transverzale pri-

pravimo družabno srečanje, kjer ude-
ležencem podarimo zaslužene značke 
oziroma medalje ter praktično nagrado, 
ki je tradicionalno vreča krompirja."
• Načrti za naprej?
"Praktično so vse naše začete aktivno-
sti postale tradicionalne, tako da je le-
tni koledar že lepo zapolnjen. V zadnjih 
treh letih je bil naš velik projekt izgra-
dnja kolesarskih poti s Krvavca in sedaj 
se lahko pohvalimo z dvema, ki gresta 
prav do spodnje postaje. Prva je bila bolj 
zahtevna, letos pa smo odprli traso z 
imenom Muci trail, ki je namenjena 
širši množici kolesarjev, prav na Krvav-
cu pa imajo svojo tudi mlajši, imenova-
no Bambino trail.
Namen imamo prenoviti in dograditi 
tudi kolesarski poligon v šenčurskem 
športnem parku in pospešiti aktivnosti, 
povezane s tem, saj želimo čim več mla-
dih navdušiti za športno aktivno življe-
nje. Že konec julija pa je pred nami nov 
izziv, in sicer "300 km prijateljstva". Na 
povabilo mesta Prijedor v Bosni in Her-
cegovini bomo v enem dnevu prekole-
sarili traso iz Trboj, drugi dan pa bomo 
osvojili legendarno planino Kozaro. 
Kolesarjenje bo imelo tudi dobrodelno 
noto in verjamem, da bo postalo tradi-
cionalno." 

BAM.Bijev že več kot šeststo
Pogovor z Alešem Kalanom, predsednikom ŠD BAM.Bi  
iz Trboj

Aleš Kalan je v kolesarstvu že od malih nog. 
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Občina Šenčur je končala izgradnjo kanalizacijskega sistema, ki je in-
tenzivno potekala v zadnjih letih na območjih Luž, Olševka, Hotemaž 
in Visokega. Krogotok vode, ki smo ga prekinili z njenim odvzemom iz 
naravnega okolja, je sklenjen s Centralno čistilno napravo Kranj, kjer 
se čistijo odpadne vode iz občin Šenčur, Naklo in Mestne občine Kranj. 
V okviru projekta GORKI se je čistilna naprava iz leta 1986 v celoti 
nadgradila, tako da lahko s ponosom potrdimo, da imamo na Gorenj-
skem eno od sodobnejših in zmogljivejših čistilnih naprav v Sloveniji.  
S pridobitvijo uporabnih dovoljenj za novo izgrajeno javno kanalizacij-
sko omrežje v občini Šenčur je občina (v skladu z veljavnimi Uredbami 
in s pogodbo o najemu) infrastrukturo prenesla v upravljanje izvajal-
cu gospodarske javne službe, Komunali Kranj. Z izgradnjo tako velikih 
investicijskih projektov, kot sta kanalizacijsko omrežje in nadgradnja 
čistilne naprave, se je bistveno povečala vrednost infrastrukture za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda. S tem se je povečala tudi naje-
mnina, ki je enaka znesku amortizacije infrastrukture in je strošek 
izvajalca, Komunale Kranj. Na ta način se v občini zbirajo finančna 
sredstva za obnove komunalne infrastrukture, s katerimi bomo zago-
tavljali nemoteno delovanje sistemov tudi v prihodnje.
Najemnina je pomembna postavka omrežnine, ki se uporabniku ob-
računa glede na zmogljivost vodovodnih priključkov, določenih z veli-
kostjo obračunskega vodomera (DN). Omrežnina se izračuna skladno 
z državno uredbo o metodologiji oblikovanja cen, torej glede na vre-

dnost infrastrukture v občini. Poleg vrednosti infrastrukture so se v 
občini Šenčur pa tudi v občini Naklo in Mestni občini Kranj predvsem 
povišali stroški  vzdrževanja Centralne čistilne naprave Kranj.  
Posledično to pomeni, da bodo morale občine sprejeti nove cene za 
uporabnike, ki imajo odvajanje urejeno v javno kanalizacijsko omrežje. 
V Komunali Kranj smo pripravili nove elaborate cen odvajanja in čišče-
nja odpadnih vod in jih v potrditev predložili občinam. Občinski svet ob-
čine Šenčur je predlagane cene sicer obravnaval, a jih ni potrdil. 
Urejena kanalizacija ni le znak urejenosti in čistega mesta, temveč je 
tudi pomemben del stopnje kakovosti bivanja, življenja občank in ob-
čanov zaradi zmanjšanega negativnega vpliva na okolje ter ohranja-
nja reke Save in njenega ekosistema. Zavedamo se pomena sobivanja 
in dejstva, da so del življenja tudi odplake, odpadne vode, ki jih po 
porabi skrbno odvedemo, očistimo in čimbolj čiste vračamo naravi. S 
tem ne ohranjamo le vodnih virov, temveč kažemo svojo civilizacijsko 
razvitost in skrbimo ne le za čisti danes, temveč tudi za jutri. 
Procesi odvajanja in čiščenja odpadnih vod so kompleksni, tehnolo-
ško zahtevni in dragi, a nujno potrebni, če želimo naravi vrniti oči-
ščeno vodo, ki ne bo imela negativnih posledic za okolje. Odgovoren 
odnos in skrb za okolje moramo pokazati še danes, saj si želimo, da 
bodo prihodnji rodovi živeli v prijaznem in zdravem okolju. To pa zah-
teva nenehna finančna vlaganja v razvoj in vzdrževanje kompleksnih 
sistemov odvajanja in čiščenja. 

Centralna čistilna 
naprava Kranj je 
ena sodobnejših in 
zmogljivejših naprav  
v Sloveniji

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

Tudi v občini Šenčur se je povečala vrednost 
infrastrukture za ravnanje z odpadnimi vodami

Voda, ki jo po uporabi skrbno odvedemo, očistimo in čisto vrnemo naravi, ima svojo ceno.
To je cena, ki jo moramo plačati vsi, če želimo živeti v prijaznem in zdravem okolju.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V šenčurskem muzeju se vse leto vrstijo zani
mive likovne razstave, na ogled je tudi stalna 
zbirka umetniške keramike. Aprila je svoja 
dela pod naslovom Motivi Gorenjske razstav
ljal Franc Kočar iz Britofa. To je bila njegova že 
druga razstava v Šenčurju, prvič so bile nje
gove slike na ogled leta 2006. Maja je svoje 
slike postavila na ogled Slavica Štirn, prav 
tako iz Britofa. Pesnica in slikarka, ki ima za 
seboj že 39 samostojnih in več skupinskih 
razstav, slika pretežno krajine, tokrat pa jih 
je razstavila pod naslovom Kjer tišina šepeta. 
Različnost povezuje pa je naslov razstave, ki 
so jo v muzeju odprli junija. Na njej so sode
lovali člani likovne skupine Leon Koporc KUD
a FC in MF dr. Alojz Kraigher. Na ogled bo do 
14. julija. Povabljeni na ogled razstav v Muzej 
Šenčur, ki je odprt od torka do petka od 17. 
do 19. ure, ob nedeljah pa od 10. do 12. ure.

Vsak mesec razstava

SAMO LESJAK

V Hiši čez cesto so ob tednu ljubiteljske kulture pripravili celodnevni slikarski extem
pore, ki so ga zaključili s pregledno razstavo in kulturnim programom. Na srečanju je 
sodelovalo več kot trideset slikarjev iz Društva likovnikov Cerklje ter Društva Lipa iz 
Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Domžal, ki so ves dan ustvarjali v naravnem 
okolju. Ker gre za vseslovenski projekt, so ob odprtju razstave posadili tudi sadno dre
vo – domačo slivo, kar je sicer pobuda JSK RS. Ta čast je pripadla županu občine Šenčur 
Cirilu Kozjeku, srečanje pa se je sklenilo v sproščenem vzdušju.

Pripravili razstavo in posadili slivo

Pred Hišo čez cesto je župan Ciril Kozjek posadil domačo slivo. / Foto: Samo Lesjak

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Maja sta v Šenčurju jubilejno, že dvajse
tič, potekali občinska revija otroških in 
mladinskih glasbenih zasedb ter občinska 
revija odraslih pevskih zborov ter vokal
nih zasedb. Nastopilo je dvanajst otroških 
zborov s skupaj 220 otroki, in sicer vsi zbo
ri centralne in  podružničnih šol, vrtca ter 
cerkveni zbori. Na koncu so skupaj zapeli 
Srečo na vrvici. Na občinski reviji odraslih 
pevskih zborov je nastopilo osem skupin: 
Učiteljski pevski zbor OŠ Šenčur, Trbojske 
ljudske pevke, MePZ Šenčurski zvon, Moški 
komorni zbor Šenčur, MPZ Društva upoko
jencev Šenčur, MeMLPZ Sidro, CeMePZ Sve
ti Mihael Olševek ter CeMePZ Vse za Jur’ja 
župnije Šenčur. Srečanje so letos posvetili 
glasbeniku Emilu Adamiču (1877–1936), 
vsak od zborov se je predstavil tudi z izbra
no Adamičevo pesmijo, ob koncu pa so vsi 
zbori skupaj zapeli pesem Preljubo veselje. 

Jubilejni pevski reviji

IGOR KAVČIČ

V Vogljah se je prvega julijskega dne za-
čel 11. Mednarodni simpozij umetniške 
keramike. Letošnji udeleženci so: Tjok 
Dessauvage (Belgija), Danièle Hénaf 
(Belgija), Martin Mindermann, (Nem-
čija), Sergei E. Anufriev (Rusija), Nikolaj 
Mašukov (Rusija/Slovenija), umetniški 
kritik Hainz Theis, (Nemčija) in doma-
čina Niko Zupan in Barba Štembergar 

Zupan, gostje simpozija iz Slovenije pa 
so: Kristina Rutar, Nika Stupica, Taja 
Lojk, Sapana Gandharb, Jasminka Ći-
šić, Petra Bole, Andreja Gregorič in fo-
tografinja Tilyen Mucik. Udeleženci 
ostajajo v šenčurski občini do 14. julija, 
do takrat pa jih lahko vsi ljubitelji ume-
tnosti opazujejo pri delu. Dan odprtih 
vrat bo danes, 8. julija, popoldne, ko bo 
tradicionalni slovenski dan z golažem.

Mojstri keramike spet doma

Umetniški predah v odprtem ateljeju v Vogljah / Foto: arhiv simpozija

V Hiši čez cesto na Miljah bodo v torek, 30. 
avgusta, od 10. do 12. ure za otroke organizi
rane stare družabne in zabavne igre. Na voljo 
bo tudi igra z lutkami. Septembra se bodo 
nadaljevali pevski in literarni večeri, muzej
ske zbirke pa so na ogled tudi poleti. Obisko
valci se lahko pomerijo v dveh priljubljenih 
igrah, namiznem kegljanju in Marjanci. 

Poleti v Hiši čez cesto
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4208 Šen čur
De lav ska 18

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

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

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

SERVISNI PREGLEDI
PRODAJA IN ODKUP RABLJENIH VOZIL
PREVZEM ODSLUŽENIH VOZIL
KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE 
(POGODBENIKI ZAVAROVALNICE TRIGLAV)
MENJAVA PNEVMATIK

�
�

�
�

�

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

  RAZKUŽEVANJE HLADILNEGA SISTEMA 

 PREMONTAŽA PNEVMATIK (po naročilu, brez čakalnih vrst)

 KLEPARSKA IN LIČARSKA POPRAVILA (pogodbeniki zavarovalnic)

 SERVISNI PREGLEDI 
 PREVZEM ODSLUŽENIH VOZIL 

18   90
EUR

To je knjiga, kakršne 
še ni bilo.V njej devet 
vrhunskih slovenskih 
kuharskih mojstrov 
korak za korakom 
predstavlja pripravo 
svojih avtorskih jedi 
– tistih, za katere so 
prepričani, da jih 
lahko pripravimo 
tudi mi. Z vami 
kuhajo slavni chefi: 
Janez Bratovž, Igor 
Jagodic, Borut Jo-
van, Tomaž Kavčič, 
Andrej Kuhar,  
Marko Pavčnik,  
Gorazd Potočnik,  
Uroš Štefelin, 
Bine Volčič.

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.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

V knjigi boste našli 
jedi, ki jih je mogoče 
hitro pripraviti in 
so primerne za 
vsakodnevno kuhanje 
z zdravimi in svežimi 
sestavinami, poleg 
tega pa jih je zanimivo 
pripraviti tako za 
otroke kot tudi za 
starše. S knjigo bodo 
kuhanje, okušanje 
in uživanje hrane 
postala skupna 
doživetja vse družine. 
Če se boste zabavali 
pri pripravi hrane in 
uživali v njej, boste 
položili temelje za 
zdravo življenje za 
vso družino.
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Redna cena knjige je 19,99 eur.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu je cena knjige le 9            90

EUR

V Trbojah so 2. julija organizirali drugi Slovenski 12-urni tek. Te-
kači so kilometre na 5,55 km dolgem krogu nabirali od sedmih 
zjutraj do sedmih zvečer. V moški konkurenci je bil najboljši Uroš 
Srnec (129,64 km), v ženski pa Nataša Robnik s 128,14 km. Teka 
so se udeležili tudi tekači iz šenčurske občine: Miha Čermelj (33,3 
km), Simon Boštar (61,05 km), Mitja Rajterič (91,73 km), Luka Ja-
godic (90,43 km) in Hedvika Ažman (79,33 km). Za organizatorji iz 
TK Triron na čelu z domačinom Klemnom Boštarjem je uspešno iz-
vedena cestna ultra tekaška prireditev, ki jih v Sloveniji ni veliko.

Tekli dvanajst ur

Organizator Klemen Boštar pravi, da ultra tekov, kot je v Trbojah, ni 
veliko.
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Za Košarkarskim klubom Šenčur Go-
renjska gradbena družba je zgodovin-
ska sezona. V drugi sezoni med sloven-
sko elito so se uvrstili v četrfinale in bili 
osma najboljša ekipa v državi. 
"Sezono lahko ocenimo kot uspešno, 
ostaja pa malo grenkega priokusa. Po 
prvem delu smo bili vodilna ekipa lige, 
nato tik pred uvrstitvijo v Ligo za prva-
ka, kar pa nam ni uspelo. Odnos v za-
četku lige za obstanek ni bil pravi. Sle-
dila je menjava trenerja in kazen ekipi. 
Posledica tega je bil dvig naše igre in 
zanesljiva uvrstitev v četrtfinale, kjer 
smo drago prodali svojo kožo ekipi Krke. 
Že na začetku sezone smo ekipi dodali 
fizioterapevta in kondicijskega trener-
ja, igralci so Slovenci in en tujec. To je 

mešanica izkušenj in mladosti. Tudi 
za naprej imamo vizijo, v katero bodo 
vključeni tudi perspektivni kadeti in 
mladinci," je po zgodovinskem uspehu 
uvrstitve v četrfinale povedal Aleš Pu-
har, direktor KK Šenčur Gorenjska grad-
bena družba. 

Šenčurjani so v četrfinalu izgubili proti 
Krki, a bili več kot dostojen nasprotnik 
in blizu napredovanju v polfinale. Zna-
no je že, da bo ekipo tudi v prihodnji se-
zoni vodil trener Ernest Novak, ki je bil 
v tej funkciji že v zaključku lanske sezo-
ne, prej pa je bil pomočnik Igorja Kešlja. 

Zgodovinska 
sezona  
košarkarjev

Košarkarji Šenčurja Gorenjske gradbene družbe so se v pretekli sezoni enakovredno kosali z 
vsemi ekipami. V četrfinalu so bili blizu uspeha proti Krki (na sliki).

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Te dni Marjan Podržaj praznuje 40. obletnico svoje lokostrelske 
tekmovalne kariere. Prejšnji vikend je tekmoval na dveh mednaro-
dnih tekmovanjih (Bazovica ITA in Brinje HRV) in zmagal na obeh v 
absolutni kategoriji članov ter v Brinju tudi izpolnil normo za bližnje 
evropsko prvenstvo v Mokricah. Okroglo obletnico pa je slavil na 
CEC-central European cup tekmovanju v Zagrebu, kjer je v spomin na 
svoje tekmovalne začetke tekmoval s pol stoletja  staro opremo.  "Z 
veseljem ugotavljam, da po več kot  tisoč odstreljanih tekmovanjih in 
okrog 700 zmagah še vedno neizmerno uživam v tem individualnem 
športu, kot bi prvo puščico ustrelil šele včeraj," sporoča Podržaj in se 
zahvaljuje vsem, ki ga spremljajo na njegovi športni poti. 

Podržaj tekmuje štiri desetletja

Marjan Podržaj

SAMO LESJAK

Na nedavnem mednarodnem kegljaškem Masters tekmova-
nju v Pragi se je izkazal član KK Grintovec Olševek Stanko 
Kern iz Hotemaž. V hudi konkurenci več kot stotih tekmoval-
cev iz cele Evrope je osvojil odlično drugo mesto v kategoriji 
starejših članov. S kegljanjem se Stanko aktivno ukvarja že 
dolgo, vestni treningi pa obrodijo sadove ne le na občin-
skih, temveč tudi na največjih mednarodnih tekmovanjih. 
"Tako kot sem se v mladih letih posvečal nogometu, je sedaj 
moje veselje kegljanje, s katerim bom nadaljeval tudi v pri-
hodnje," skromno pravi Stanko, čigar volja, prizadevanje in 
odnos do športa so vrednote in vzor za vse kegljače pa tudi 
druge mlade športnike.

Iz Prage s srebrom

Stanko Kern z odličji / Foto: Primož Pičulin
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V društvo je včlanjenih 377 upokojencev, 
starejših od 77 let, na tradicionalno sre-
čanje ob koncu maja pa jih je prišlo 205. 
Najprej je bila maša, ki jo je ob domačem 
župniku Urbanu Kokalju vodil prelat 
Anton Slabe, sicer častni občan občine 
Šenčur. Častni občan se je udeležil tudi 
poznejšega srečanja v domu krajanov, 
kjer so za upokojence nastopili učenci iz 
šenčurske osnovne šole, Moški komorni 
zbor Šenčur, Jurjevi godci in Folklorna 
skupina Šenčur. Udeležence je pozdravil 
predsednik društva Ciril Sitar, med gosti 
pa so bili tudi župan Ciril Kozjek, nek-
danji župan in častni občan Franc Kern 
ter častna člana upokojenskega društva 
Minka Bučan in Filip Vesel. Tudi letos so 
v svoji sredi pozdravili in nagradili dol-
goletni zakonski par, leta 1961 poročena 
Marijo in Janeza Grilca.
Od dobrih tisoč šenčurskih upokojencev 
jih tretjina ni včlanjena v društvo, je pove-

dal predsednik Ciril Sitar, ki želi, da bi se 
društvu pridružili tudi novi, mlajši upoko-
jenci. Zato je na srečanju pozval k novim, 
svežim oblikam dela, ki bi v društvo pri-
tegnile novo članstvo. Toda tudi starejše-
mu članstvu namenjajo veliko pozornost. 

»Naši poverjeniki najstarejše člane obi-
skujejo na domovih, zlasti ob praznikih, 
vključujemo jih v svoje aktivnosti, vabimo 
jih na tradicionalna srečanja starejših od 
77 let. Za nekatere je to edina priložnost za 
druženje,« je povedal Ciril Sitar.

Vsakoletno srečanje najstarejših 
Društvo upokojencev Šenčur je na srečanje povabilo svoje člane, starejše od 77 let.

S srečanja starejših: v ospredju levo zakonca Grilc, levo Ciril Sitar, župan Ciril Kozjek in častni 
občan Franc Kern / Foto: Tina Dokl

Društvo upokojencev Šenčur je sredi junija gostilo prvenstvo 
Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske v prstometu. 
Udeležilo se ga je okoli sto tekmovalcev, razvrščenih v 13 moških 
in sedem ženskih ekip. V uvodu so udeležence na košarkarskem 
igrišču v Šenčurju pozdravili predsednik Društva upokojencev 
Šenčur Ciril Sitar, predsednik komisije za šport pri pokrajinski 
zvezi Franci Pretnar in župan občine Šenčur Ciril Kozjek. Na tek-
movanju so se najbolje odrezali domačini, saj sta tako ženska 
kot moška ekipa osvojili prvi mesti in društvu priborili prehodni 
pokal. Drugo mesto med moškimi so osvojili upokojenci iz Ka-
mne Gorice in tretje iz Škofje Loke, med ženskami pa so bile dru-
ge Škofjeločanke in tretje Kranjčanke.  

Prehodni pokal domačinom

V Šenčurju je v prstometu tekmovalo dvajset ekip. / Foto: Tina Dokl

V Šenčurju je maja potekalo 21. regijsko preverjanje usposo-
bljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Or-
ganizatorja sta bila Uprava za zaščito in reševanje (izpostava v 
Kranju) in Območno združenje Rdečega križa Kranj skupaj z Ob-
čino Šenčur. Sodelovalo je trinajst ekip, najboljša je bila ekipa 
območnega združenja Rdečega križa Škofja Loka, druga ekipa 
RK Radovljica I in tretja ekipa RK Tržič in društva GRS Tržič. Na 
različnih točkah so ekipe preizkusile svojo usposobljenost: v 
gozdičku pri športnem parku so oskrbeli ponesrečence, ki so 
se "ponesrečili" v neurju, pri šoli je bilo prizorišče eksplozije 
plina s požarom, na eni od kmetij so pomagali poškodovanim 
pri razžagovanju dreves, na četrti točki pa so skupini ljudi, ki 
naj bi peš prišla z Jezerskega v nastanitveni center. 

Oskrbeli so "ponesrečence"
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Gradbenamehanizacija
VilkoKonc,s.p.

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

GSM:041652-654

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

tel.: 04 251 91 50

faks: 04 251 91 51

gsm: 041 364 880

e-pošta: darinka@darin.si

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

V skupini Ržišnik&Perc precej pozna-
mo šenčursko športno sceno, saj mno-
ga društva (košarka, nogomet) redno 
sponzoriramo. Vseh pač ne moremo, za 
nekatera še niti slišali nismo. Tako smo 
naredili veliko napako, ko smo iz spon-
zorskega seznama izpustili šenčurskega 
toreadorja, ki neguje tradicijo bikoborb z 
lesenimi obcestnimi tablami.
Zamera je huda. Gospoda (ali gospodov?) 
sicer osebno ne poznamo. Vemo le, da je 
izjemno prizadeven pri razvoju tega ple-
menitega športa.
Na njegovo veselje v Šenčurju stoji več 
lesenih obcestnih tabel v obliki bika, ki 
kar kličejo k akciji. Table označujejo pot 
k nič hudega sluteči restavraciji Cubis, 
Šenčurjanom znani po dišečih steakih 
in sočnih hamburgerjih. A pustimo se-
daj reklamo. Pomembno je, da so table iz 

iverke in zato nekoliko manj bojevite od 
živega bika. Kako prikladno! 
Tabloborec izkorišča faktor preseneče-
nja, zato lesene bike naskakuje ponoči, 
iz zasede. Takrat sicer številčno močnejše 
table pač ne računajo na napad in temu 
ustrezno nastradajo. Kakšne so posledice 
za toreadorja, ne vemo, ker ni prič – vse 
poteka v totalni ilegali. 
 Lačen samopotrditve naš toreador ver-
jetno sanjari o publiki, ki bi navdušeno 
ploskala njegovemu pogumu. Toda med 
publiko se bi lahko pomešala policija, 
kar pa na tovrstnih prireditvah ni rav-
no zaželeno. Tako se mora ubogi tablo-
borec po nočnem izživljanju nad (k sreči 
lesenim) bikom zadovoljiti z ovacijami 
slučajno navzočih potepuških mačkov 
in vrtnih polžev, pa še ti si mislijo svoje. 
A kot bi rekel Freud – za potešitev neiz-
živetih frustracij so tudi mački in polži 
bolje kot nič. Steaki v Cubisu kljub števil-
nim žrtvam med označevalnimi tablami 

niso nič manj sočni, med Šenčurjani je 
restavracija vse bolj priljubljena. Vendar 
pa tu in tam tudi kakšnega nemškega 
turista zanima, kje je ta Cubis, ki ga na 
Tripadvisorju vsi tako hvalijo. Kot vemo, 
manevriranje po Šenčurski obrtni coni 
brez ustreznih usmerjevalnih tabel ni 
enostavno, tu tudi Google Maps ne za-
leže kaj dosti. Zato v imenu izgubljenih, 
tavajočih in lačnih turistov cenjenega 
toreadorja prosimo, naj svoje frustraci-
je kompenzira na kakšni drugi živalski 
vrsti. Kakšni armiranobetonski, na pri-
mer.
Ole!

Skupina Ržišnik&Perc

 
P. s.: Morda veste, kdo je šenčurski tore-
ador? Skupina Ržišnik&Perc ponuja 1000 
EUR nagrade za informacijo o tem, kdo 
uničuje označevalne table Restavracije 
Cubis.

Bikoborec
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Nagrade: 3-krat knjižna nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 27. julija 2016, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Te vrste priročnik bralci 
Gorenjskega glasa že 
poznate, saj je iz zbirke 
Vodnik po naravi kot so 
bili priročniki Gobe, Ptiči 
in Cvetlice. V Zdravilnih 
zeliščih je več kot 700 
fotografij in risb za 
enostavno določanje, 
opis zelišča, rastišče, 
značilnosti in uporaba. 
Vsaki rastlini je dodana 
letna ura, ki prikazuje 
čas cvetenja in zrelosti 
plodov vsake vrste.

Priročnik ima 192 strani. 
Cena je

1 2   5  0
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali ga naročite  
po tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure, 
ob sredah do 16. ure. Naročila sprejemamo  
tudi po e-pošti: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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sudoku_TEZJI_16_jurij
NALOGA

7 8 1 9
6 7

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

2 1 8
7 4 3

2 8
9 8 6

sudoku_TEZJI_16_jurij

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_16_jurij
NALOGA

1 2 9 3 8
3 7 5 2 1

8 1 9
9 1 4 6

4 8
7 4 3 2

4 2 6 7 8
3 9 1 2

sudoku_LAZJI_16_jurij

REŠITEV

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

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

Življenjski standard  
bi bil lahko boljši
SAMO LESJAK, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Častitljiv jubilej – petindvajset let suverenosti 
naše države – ponuja priložnost za pregled pre-
teklih dogodkov pa tudi razmislek o sedanjem 
stanju ter o prihodnosti. Mimoidoče smo tako 
povprašali, kako so zadovoljni z življenjem v 
samostojni državi.

Grega Grašič, Šenčur: "Z življenj-
skim standardom sem večinoma kar 
zadovoljen, saj so se mnoge stvari v 
zadnjih letih uredile. Še vedno pa je 
mnogo tega, kar bi se dalo izboljšati. 
Predvsem bi moral vsak za pošteno 
delo prejeti tudi pošteno plačilo."

Aljaž Nadižar, Šenčur: "Za mlade je 
življenje vse prej kot lahko, saj zelo 
težko zaživimo neodvisno od materi-
alne pomoči staršev. Opravljena šol-
ska izobrazba žal nič ne pomaga, saj 
je domala nemogoče dobiti primerno 
delovno mesto. Prihodnost mladih 
generacij zato ni rožnata."

Rudi Kavčič, Hom: "Življenje je v pri-
merjavi s prejšnjim sistemom vseka-
kor boljše, saj je že sam razvoj teh-
nologije marsikje omogočil lažje in 
hitrejše delo. Še vedno pa so tudi v 
današnjem sistemu mnoge rezerve, 
zlasti na gospodarskem področju, 
kjer bi morala država vsem marljivim 
podjetnikom bolj priskočiti na po-
moč."

Alojz Pelko, Visoko: "Tako imenova-
na tranzicijska desetletja so prinesla 
prevelike materialne razlike med lju-
dmi. Tako imajo nekateri vsega pre-
več, večina pa komaj shaja do konca 
meseca. Primarna naloga državnih 
aparatov bi morala zato biti odprava 
neenakosti."

Irena Primc, Šenčur: "Namen samo-
stojne države bi moral biti v omogo-
čanju, da bi posamezniki v naši druž-
bi lahko v polni meri razvijali svoje 
potenciale, pa vendar je žal birokra-
cije, ki zavira delavne ljudi, veliko 
preveč. Prav zato so številni mladi, 
pa tudi drugi, prisiljeni zaposlitev is-
kati izven meja naše države."

ANKETA

Kolesarska dirka za Veliko nagrado Šenčurja, ki je zaradi slabega vre-
mena odpadla ob letošnjem občinskem prazniku, bo sedaj v petek, 29. 
julija, je povedal Tomaž Poljanec iz Kolesarskega kluba Šenčur. Tekma 
je že osemnajsta po vrsti, z letošnjim (izjemoma) poletnim datumom pa 
se organizatorji pridružujejo "kolesarskemu vikend paketu na Gorenj-
skem". Nasldnja dva dni namreč Kolesarski klub Sava Kranj prireja tek-
mo za Veliko nagrado Kranja.  

Za Veliko nagrado Šenčurja
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NOVO! SALON PARKETA IN TALNIH OBLOG  
Poslovna cona A18, Šenčur, T: 041/705-234

Delovni čas: pon.–pet. od 8. do 18. ure, ostalo po dogovoru

Scheucher parket, brušenje in lakiranje, oljenje, vinyl,  
zunanje terase, laminati, tekstil, guma, merjenje vlage v estrihu, izsuševanje prostorov.

NA PARKET 30 LET GARANCIJE    

KATARINA KLAJN, OŠ ŠENČUR 

Besede iz letošnjega šolskega muzikala dobro razumemo vsi, 
ki se tako ali drugače srečujemo z občutljivimi otroškimi »ne-
pridipravi«. Zelo dobro poznamo negodovanje nad vsem, kar 
diši po dolgčasu in prisili, ter kilometrsko brezno, ki se zdi, 
da loči bregova odrasle in mlajše generacije. Snovalci kultur-
nih vsebin na OŠ Šenčur se zavedamo, da ga ni uspešnejšega 
vzgojno-izobraževalnega recepta od tistega, ki mladim dovo-
li, da delujejo v njim lastnem svetu, kjer smejo toga odrasla 
pravila prikrojiti po svoje. V svetu, kjer njihova razigranost 
in radovednost dobita žlahten pomen, edine meje pa so meje 
delovne discipline, ki jih, kakor vedno znova ugotovimo men-
torji, v iskrenem veselju do takšne oblike dela učenci brez te-
žav upoštevajo. Iz tega razloga na šoli zelo spodbujamo kul-
turno delovanje, učenci pa se ga z veseljem udeležujejo. 
Tudi zato smo se letos znova lotili svojevrstne gledališke po-
slastice. Pripravili smo šolski muzikal Nepridiprav in ga 30. 

maja v Domu krajanov uprizorili za učence naše šole, starše 
ter širšo javnost. K sodelovanju smo pritegnili kar 50 učen-
cev razredne in predmetne stopnje. Moči so združili igralci 
in plesalci krožka Gledališki klub Junior, pevci Mladinskega 
pevskega zbora in osmošolci izbirnega predmeta Gledališki 
klub. Pod mentorstvom učiteljev Daneta Selana, Monike Ču-
fer in Katarine Klajn je nastala predstava z odličnima Manco 
Gostan Zevnik in Aleksom Kukićem v glavnih vlogah, z večno 
aktualno tematiko odraščanja ter s sporočilom, da je medse-
bojna spoštljivost, ne prepir, tista, ki bo naš svet obrnila na 
bolje. 
Radovedna Katra se v muzikalu, kadar odrasli ob njenih 
vprašanjih izgubijo potrpljenje, odločno postavi zase: Takrat 
reče: »Gromska strela, saj sem šele dobro začela!« Enako velja 
za vse naše mlade talente. Verjamemo, da bodo ob tolikšni 
vnemi in ustvarjalnem zanosu zrasli v srčne, uspešne in za-
dovoljne mlade ljudi, ki bodo staršem, šoli in kraju v ponos. 

Šolski muzikal  
Nepridiprav
»Ko sem še čepela v jaslih, čuden bil je 
svet odraslih, nam, otrokom, so težili  
vsak dan z novimi pravili!«
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