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Naslednja številka občinskega glasila Jurij
bo izšla v petek, 8. oktobra 2021. Rok za
oddajo prispevkov je v torek, 28. septembra 2021, obseg pa največ 2500 znakov s
presledki. Prispevke pošiljajte na naslov
stasa.polajnar@sencur.si.

JURIJ JE PRILOGA ČASOPISA

JURIJ (ISSN 1408-1350) je priloga Gorenjskega
glasa za občino Šenčur. Prilogo pripravlja Go
renjski glas, odgovorna urednica Marij a Volčjak,
urednica priloge Danica Zavrl Žlebir, fotografija
Gorenjski glas. Oglasno trženje Janez Čimžar,
041/704-857. Oblikovanje Matjaž Švab. Priprava
za tisk Gorenjski glas, d. o. o., tisk: Nonparel,
d. o. o. Jurij, številka 2, je priloga 52. številke
Gorenjskega glasa, 2. julija 2021, dobijo pa jo
vsa gospodinjstva v občini Šenčur brezplač
no. Naklada: 3000 izvodov. Občina Šenčur,
Kranjska c. 11, Šenčur.
Na naslovnici: Praznovanje dneva državnosti v
Šenčurju / Foto: Tina Dokl

Župan Ciril Kozjek in direktorica Nadja Gantar pri predaji ključev električnega vozila za pomoč
na domu / Foto: Tina Dokl
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Občina Šenčur je že kupila eno od vozil,
ki jih je predvidela v občinskem proračunu, in ga predala Domu upokojencev
Kranj za pomoč na domu. Drugi avto bo
namenjen brezplačnim vožnjam starejših v projektu Prostofer. Župan Ciril
Kozjek je maja slovesno izročil ključe
avtomobila direktorici doma Nadji Gantar, ki se je dogodka udeležila v družbi
Jelke Humar, v domu zadolžene za storitev pomoči družini na domu. Dom
upokojencev Kranj izvaja to storitev za
več občin, za starejše skrbi 35 socialnih

oskrbovalk, ki imajo na voljo 13 službenih vozil, od tega tudi dve električni.
Tudi v Šenčurju so se odločili, da bo vozilo električno, in s tem dali svoj prispevek trajnostni mobilnosti. Nadja Gantar
se je županu zahvalila za možnost, da
okrepijo svoj vozni park (več kot polovica
socialnih oskrbovalk za delo uporablja
lastne avtomobile) in varno opravljajo
svoje delo. Avto jim namreč predstavlja
osnovni pripomoček pri oskrbi starejših
na njihovih domovih. V občini Šenčur
trenutno za 28 občanov, ki se želijo starati doma in ne v instituciji, skrbi pet
socialnih oskrbovalk.

Polnjenje na električnih polnilnicah
Občina Šenčur obvešča uporabnike električnih polnilnic, ki so na območju občine Šenčur,
da je od 1. junija storitev polnjenja plačljiva. Polnilnice so vključene v sistem upravljanja
polnilnih postaj GNE (Gremo na elektriko), katere upravljavec je Elektro Ljubljana. V sistem GNE so vključene polnilne postaje različnih ponudnikov, med njimi tudi Gorenjskih
elektrarn, ki upravljajo polnilnice več občin na Gorenjskem, med njimi tudi Občine Šenčur. Navodila in pravila o uporabi sistema so objavljena na spletnem portalu Gremo na
elektriko.

Vabijo prostovoljce k projektu Prostofer
Občina Šenčur vabi prostovoljce k projektu Prostofer, ki ga bodo v kratkem začeli izvajati
tudi v Šenčurju. S projektom, ki uspešno deluje v okviru Zlate mreže, nudijo brezplačne
prevoze po nujnih opravkih za starejše občane. Za namene projekta občina še čaka na
vozilo, vabijo pa tudi prostovoljce, ki bi prevoze lahko izvajali, da pošljejo prijavo na stasa.
polajnar@sencur.si. Preden bodo začeli voziti, bodo deležni izobraževanja.

Delitve ne prispevajo k razvoju
Z županom Cirilom Kozjekom smo se pogovarjali o aktualnih projektih, ob nedavnem
dnevu državnosti pa je spregovoril tudi o prehojeni poti Občine Šenčur in države.
ALEŠ SENOŽETNIK

• Epidemija covida-19 se umirja tudi
v Šenčurju. Kako težavni so bili minuli
meseci?
Epidemija seveda tudi Šenčurju ni prizanesla. Do sedaj smo imeli 1245 okuženih, kar predstavlja skoraj 12 odstotkov
vseh občanov. Tudi zato se moram zahvaliti našim članom Civilne zaščite in
vsem tistim, ki so pomagali obvladovati
razmere tako v zdravstvu kot na drugih področjih, saj so delo zares opravili z odliko. Občina še vedno organizira
redna tedenska testiranja vsako sredo,
skupaj s Kliniko dr. Fabjan pa smo omogočili vsakodnevna testiranja v dopoldanskem in popoldanskem času tako s
PCR- kot tudi hitrimi testi. Naredili smo
vse, da bi v najkrajšem možnem času
prišli do stanja, kot ga imamo danes,
ko v občini ni okuženih in želimo, da bi
tako tudi ostalo in se jeseni epidemija
ne bi več vrnila, če pa že, pa v blažji obliki kot tokrat. Ne nazadnje poteka tudi
cepljenje. Odločitev zanj sprejema vsak
posameznik, upam pa, da bomo dosegli
zadostno precepljenost in bolezen zajezili tudi na ta način. Kljub vsem težavam z epidemijo pa so investicije občine
tekle dalje, tudi gospodarstvo je delovalo, seveda pa smo se vsi morali podrediti ukrepom Nacionalnega inštituta za
javno zdravje.
• Kako torej napreduje največji projekt, ki trenutno poteka v občini, gradnja komunalne infrastrukture v Voklem in na Prebačevem?
Če sama epidemija ni bistveno vplivala
na potek investicij, pa je nekoliko bolj
vreme. Spomladansko deževje ni bilo
naklonjen gradbenikom. Kljub temu
nadaljujemo dela v Voklem in na Prebačevem. V Voklem smo pred kratkim položili prve metre fine asfaltne prevleke,
dokončali pa smo tudi nekaj odsekov kanalizacije po posameznih ulicah. Ob tem
smo zaprli glavno cesto Voklo–Voglje, pri
čemer smo morali poskrbeti tudi za obvoze. Na Prebačevem smo do odseka za
Voklo v stranskih odsekih deloma tudi
spremenili projekt, saj želimo čim več
gospodinjstev priključiti na glavno gra-

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl
vitacijsko kanalizacijo. S tem smo izgubili nekaj časa, a je projekt zdaj usklajen,
gradnja v tem delu Prebačevega pa že
poteka in jo bomo čim prej nadaljevali v
smeri proti Hrastjam. Tako še vedno računamo, da bodo dela zaključena do leta
2022, kot je tudi načrtovano.
Gradnja v južnem delu občine tako poteka normalno, poleg urejanja celotne
kanalizacijske infrastrukture, pa v tem
delu obnavljamo še magistralni vodovod MV 15, ki je pomemben tudi za sosednji občini Medvode in Kranj.
• Pridobili ste koncesijo za dom starostnikov. Kako se bodo postopki odvijali naprej?
Občinski svet je na zadnji seji sprejel
osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je še do 6. julija v
javni razgrnitvi v prostorih občinske
uprave. Upam, da bo pripomb čim manj,
saj je dom umeščen v prostor tako, kot
smo se dogovorili. Po končani javni razgrnitvi sledi pridobivanje drugih mnenj
soglasodajalcev in nato obravnava
OPPN še v drugem branju ter priprava
projektne dokumentacije za gradbeno
dovoljenje. Upam, da bo nato čim prej
sledil začetek del. Hkrati pripravlja-

mo tudi projekt dovozne poti. Imamo
že pripravljen odcep povezovalne ceste
med Kranjsko cesto in Weingerlovo ulico, kjer smo med dvema možnostma
izbrali krajšo, po kateri pot poteka po
gozdu. Hkrati s cesto bomo uredili tudi
kolesarsko povezavo in pločnik.
• Na zadnji seji ste v prvem oz. drugem branju sprejeli še tri podrobne
prostorske načrte.
Preostali trije so vezani na razvoj industrijske cone in so torej namenjeni
širjenju gospodarstva. Eden se nanaša
na gradnjo parkirišča, saj teh v coni
primanjkuje, z drugim dvema pa bomo
podjetjem, ki so že v coni, omogočili širitev dejavnosti. Zrasla bosta dva nova
objekta, ki bosta delno tudi spremenila
veduto same industrijske cone. Veseli
smo, da se tudi v teh težkih časih gospodarstvo v naši občini razvija, in si
želimo, da bi čim prej prišlo do gradnje.
Ob tem bi veljalo spomniti tudi na zdravstvene storitve, ki so na voljo v coni in
tudi drugod v občini. Kmalu bo pridobljena koncesija za ultrazvok in magnetno resonanco, s čimer se bodo v veliki
meri skrajšale čakalne vrste. Občanom
je tudi sicer na voljo več storitev. Bolje bi
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bilo, če bi bile združene na enem mestu
v zdravstvenem domu, a kljub vsemu
smo lahko zadovoljni.
Pri OPPN-jih smo upoštevali tudi gradnjo štiripasovnice, ki je predvidena v
smeri proti Kranju. V preteklosti je težavo predstavljal Petrolov bencinski servis. Zdaj so se pristojni dogovorili, da se
prestavi samo rezervoar goriva, servis
pa ostane, kjer je. Priprava dokumentacije je v zaključni fazi in upam, da se
bo tudi gradnja kmalu začela, saj gre
skozi našo občino dnevno 25 tisoč vozil,
štiripasovnica pa bi prometno situacijo
občutno izboljšala. Želimo si tudi čimprejšnje izgradnje izvoza z avtoceste na
Brniku ter ureditve oz. umiritve prometa na krožišču pri izvozu Kranj vzhod.
Že če bi uredili te ključne točke, bi v veliki meri rešili prometno problematiko
v občini.
• Kako kaže s koncesijo za vrtec?
Prijavila sta se dva izvajalca, ki že opravljata dejavnost. Eden je izpolnjeval vse
pogoje, drugi pa ni dobil pogodbe za najem prostora. Postopke nadaljujemo, saj
želimo čim prej najti rešitev. Mislim,
da bi morala biti koncesija podeljena
jeseni, verjetno se bo to zgodilo oktobra. Lastnik stavbe se je sicer odločil za
enega izvajalca, ne glede na to, ali bo
imel koncesijo ali ne, s čimer sicer nismo najbolj zadovoljni, a ima tudi investitor seveda svoje pravice. Trenutno
je v čakalni vrsti za sprejem v vrtec 31
otrok prve starostne skupine, zato bi z
dodatnimi oddelki skoraj v celoti rešili
težavo s pomanjkanjem prostora. Več

bomo vedeli jeseni in poskušali narediti
vse, da v vrtec, ko bo zgrajen, čim prej
razporedimo otroke.
• Med pomembnimi načrti občine je
tudi Blagneča hiša. Kako kaže tu?
V času občinskega praznika smo dobili
gradbeni dovoljenji tako za namakalni
sistem kot tudi za Blagnečo hišo. Smo
se pa morali z izvajalcem del dogovoriti za novo ceno izvedbe, saj so se v tem
času gradbeni materiali precej podražili in izvajalec ni bil več pripravljen
izpeljati investicije po stari pogodbi. Na
koncu se nam je uspelo dogovoriti za
vrednost 625 tisoč evrov in v teh dneh,
v začetku julija, že začenjamo graditi.
Najzahtevnejša in tudi najdražja bo
gradnja lesenega zgornjega dela z vsemi detajli, balkoni in ganki. Celoten leseni del, vključno z ostrešjem, bo zgrajen iz macesnovega lesa. Zelo mi je žal,
da se je ta projekt vlekel toliko časa, a
prišli smo do začetka gradnje in upam,
da bomo z narejenim na koncu vsi zadovoljni.
• Verjetno pa potekajo še druge,
manjše investicije?
Tako je. V Pipanovi ulici smo zaključili
obnovo vodovoda in preplastitev ceste,
sanirali smo pločnike in jaške, nadaljujemo pa obnovo glavnega vodovoda na
Gasilski cesti, pri čemer zraven gradimo tudi plinovod, ki ga v tem delu še ni
bilo. Začenja se tudi obnova Velesovske
ceste, ki je v zelo slabem stanju, nedavno pa smo položili tudi asfalt med
Lužami in Velesovim. Pripravljamo dokumentacijo za gradbena dovoljenja za

Mesto, kjer bo stala Blagneča hiša / Foto: Tina Dokl

ureditev športnega parka v Šenčurju, s
čimer vlagamo v razvoj športa. Gradili
ga bomo fazno, najprej bodo na vrsti
tribune in atletska steza ter nogometno
igrišče. Hkrati bomo legalizirali določene objekte, ki nimajo gradbenega dovoljenja, prijavili pa smo se tudi na razpis
kmetijskega ministrstva za namakalni
sistem, na katerem se nadejamo povrnitve stroškov v celoti.
• Svetniki so se na zadnji seji seznanili tudi s predlogom pokrajinske zakonodaje. Kako na vprašanje pokrajin, ki se zastavlja že več kot 25 let,
gledate vi?
Kot sem že omenil predsedniku državnega sveta Alojzu Kovšci, Gorenjska ni
problematična, saj med občinami vlada velika povezanost. Pokrajine so sicer nujno potrebne iz več razlogov, med
glavnimi sta gotovo večja učinkovitost
pri pridobivanju sredstev EU pa tudi razbremenjevanje administracij občinskih
uprav. Tudi določena infrastruktura,
recimo ceste in vodovodi, bi lahko prešla pod upravljanje pokrajinskih uprav.
Uvedbo pokrajin zagotovo podpiram in
mislim, da je edino logično, da bo sedež
Gorenjske v Kranju, in tak predlog bomo
tudi podprli.
• Pred dnevi smo praznovali dan državnosti, trideseto obletnico rojstva
slovenske države. Tudi v Šenčurju je
bilo slavnostno.
Lani je bilo praznovanje zaradi epidemije res okrnjeno, sicer pa se v Šenčurju vsako leto spomnimo dogodkov iz
osamosvojitvenih let. Tokrat pa je bilo
še posebej slovesno. V Vogljah so pripravili tradicionalno prireditev, v Šenčurju
smo dvignili državno zastavo na drogu, društvo Hotimir v Hotemažah pa je
prav tako pripravilo manjšo slovesnost
z dvigom zastave. Kot župan sem zadovoljen, da smo v 25 letih samostojne
občine naredili velike korake k izboljšanju kvalitete življenja občanov. Manj
pa sem zadovoljen s trenutno politično
situacijo. Še vedno se delimo na leve
in desne, namesto da bi sodelovali in
vsi skupaj vlekli voz naprej. Na občinski ravni k sreči ni tako, na državni pa
je, in te delitve nam gotovo niso v ponos in ne prispevajo k razvoju države.
Prav bi bilo, da bi bolj utrdili praznovanje dneva državnosti tudi med ljudmi.
Zato sem zadnjič ob sprejemu uspešnih
osnovnošolcev podeljeval tudi občinsko
in državno zastavo. Prav bi namreč bilo,
da bi tudi z izobešanjem zastav pokazali
svojo pripadnost državi.

Slovenski narod je ohranila trdoživost
Z osrednjo občinsko proslavo ob dnevu državnosti so se na predpraznični večer v
Vogljah poklonili tridesetletnici samostojne Slovenije. "Nastanek, obstoj in razvoj
Slovenije v tridesetih letih je pravi državniški čudež," je dejal osrednji govornik
Marjan Žerovnik, ki je zbrane nagovoril že pred tremi desetletji na prvi proslavi.
MAŠA LIKOSAR
Prvo praznovanje samostojnosti so v Vogljah pripravili 24.
junija leta 1991, tedaj še v državi Jugoslaviji. Pobudnik je bil
župnik Anton Čopar, nekaj vogljanskih krajanov ter svet krajevne skupnosti. Na tisti dan so posadili mlado lipo in jo blagoslovili, prvič pa so vaški zvonovi zvonili naši domovini v
pozdrav. "Na rojstni dan Slovenije potem nismo več pozabili.
Praznovali smo ga vsako leto in preraslo je v občinsko praznovanje," je dejal Marjan Žerovnik, vaščan Vogelj, ki je pred
tremi desetletji predsedoval krajevni skupnosti.
V svojem nagovoru se je spraševal, kaj je botrovalo ohranitvi
slovenskega naroda. "Ohranila sta ga njegova trdoživost in
materni jezik. Slovenski jezik v svojem bogastvu dvojine in pokrajinskih narečij je tisti, ki je širil narodovo kulturo, ga plemenitil in povezoval. Materni jezik je naše največje bogastvo.
Imejmo ga radi. Negujmo ga v pesmih in umetnosti. Naj se v
času globalizacije in interneta ne izgubi, naj ne postane vulgaren," je poudaril Žerovnik in dodal, da je velik pečat slovenskemu človeku, kulturi in pokrajini vdihnila tudi vera v Boga.
Slovenski narod je po njegovih besedah v polpretekli zgodovini doživel tragično zgodovino pobojev in sovražnosti, kar je
pripeljalo v povojni nedemokratičen režim, velike neenakosti
med ljudmi in do razdeljenosti slovenskega naroda ter politike. "Veliko dvopolnost bo mogoče premagati le z resnico, popravo krivic, spravo in strpnim skupnim življenjem. Navadni
ljudje lahko storimo največ s tem, da demokracijo obravnavamo resno, hodimo na volitve, smo strpni in dobrohotni ter
drugače mislečih ne sovražimo."
Svoj govor je sklenil z apelom k enotnosti in pripadnosti narodu: "Dejstvo je, da so danes časi po svoje zahtevni in zapleteni.
Če ne bomo povečali svoje enotnosti in pripadnosti narodu ter

Trideseta osrednja občinska proslava ob dnevu državnosti v Vogljah
/ Foto: Tina Dokl

V središču Šenčurja so na 14-metrski drog trajno izobesili državno
zastavo. / Foto: Tina Dokl

Slavnostni govornik Marjan Žerovnik je domovini voščil z verzi:
"Danes je njen dan. In ker še pred leti je nismo imeti ne mogli
ne smeli, vsaj danes veseli brez kančka pelina, kot je domovina, v
srcih bodimo in čašo izpijmo le zanjo, ker prav je za srečo in zdravje.
Ker danes naš je dan." / Foto: Tina Dokl

Sloveniji, bomo svojo državo hitro zapravili in izgubili. Začnimo pri sebi, uživajmo v majhnih in preprostih rečeh."
Pred proslavo so v središču Šenčurja pri spomeniku krompirju
na 14-metrski drog trajno izobesili državno zastavo v znak ponosa in spoštovanja domovine. Šenčurski župan Ciril Kozjek je
ob tem dejal: "Ob prazniku Slovenije je častno izobesiti zastavo
kot simbol domoljubja ter s tem dejanjem izkazati spoštovanje
in pripadnost slovenskemu narodu. Samostojnost je bila težko
pridobljena in žal mi je, da je smisel praznika v tridesetih letih
nekoliko zvodenel, a verjamem, da se bo ponovno vzbudilo zavedanje pomena samostojnosti in lastne države."
V vaški cerkvi v Vogljah so darovali tudi sveto mašo za domovino, po kulturnem programu, ki so ga oblikovali vaščani
Vogelj, pa so obiskovalce tradicionalno pogostili s krofi.

Velika pozornost
prostorskim
dokumentom
Na dolgi majski seji občinskega sveta
so svetniki razpravljali o več podrobnih
prostorskih načrtih, varnosti v občini,
nadzoru dveh občinskih projektov.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Občinski svet je nazadnje zasedal 27. maja, že drugič pa so
se svetniki sestali v živo. V drugi obravnavi so sprejeli odlok o
ustanovitvi skupne občinske uprave občin Gorenjske. Sprejeli
so več predlaganih odlokov o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (za območja urejanja Šenčur ŠE-42 IG – 3. faza,
Šenčur ŠE-36 IG – 2. faza, ŠE-14 CD) v prvi obravnavi in v drugi
obravnavi predlog OPPN za Šenčur ŠE-37 IG. Največ razprave je
bil deležen OPPN ŠE-36 IG, ki zadeva urejanje industrijske cone
severno od regionalne ceste in mu v preteklosti svetniki niso
bili naklonjeni. Zdaj so ga sprejeli z osmimi glasovi za in štirimi proti. Tisti, ki so imeli pomisleke, bodo lahko v javni obravnavi dali pripombe, preden gre dokument v nadaljnji postopek.
Župan Ciril Kozjek pravi, da so dokument podprli, ker ne želijo
ovirati razvoja podjetništva v občini. Se bodo pa zavzemali za
sprejemljivejši prometni režim glede povezave tega dela z regionalno cesto. Računajo tudi, da se bo marsikaj spremenilo na

Naklonjeni pokrajinam
Na majski seji so svetniki po spletni povezavi gostili Alojza Kovšco,
predsednika državnega sveta, ki jih je seznanil s pokrajinsko zakonodajo. V Šenčurju so ustanovitvi pokrajin naklonjeni, Gorenjska
bo pokrajina z nespornimi mejami, svetniki pa so slišali informacije o prednosti te ravni lokalne samouprave za občine, o boljših
možnostih za črpanje evropskih sredstev, o vlogi upravnih enot v
novi ureditvi, o večjem vplivu na urejanje prostora in podobnem.
Državni svet pridobiva tudi poglede občin na pokrajinsko ureditev,
saj jo želijo zgraditi "od spodaj navzgor". Kovšca pa je šenčurske
svetnike tudi povabil, naj obiščejo državni svet in si v živo ogledajo, kako deluje slovenski parlament.

Več prekrškov
Svetniki so na seji občinskega sveta obravnavali tudi spremembe
in dopolnitve odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v občini Šenčur. Pregledali so izvajanje občinskega programa varnosti,
kjer poročila kažejo na povečanje prekrškov, v prometu pa so precej narasle hitrosti, zlasti veliko prekoračitev je v Žerjavki, Pipanovi
in Partizanski ulici. Povečanje je pripisati tudi dejstvu, da so lani
namestili radarje. Čeprav je ob tem vselej slišati očitke, da občina
s pobranimi kaznimi polni občinski proračun, pa na občini zatrjujejo, da je osnovni cilj varnost, da nanjo opozarjajo tudi občani in
da bodo ukrepe za umirjanje hitrosti nadaljevali.

Po lani končani rekonstrukciji Kranjske ceste so letos del
obnovljenega cestnega odseka zaradi reklamacije ponovno
preplastili. (Fotografija je z lanskega odprtja in blagoslova ceste.)
/ Foto: Gorazd Kavčič
bolje tudi, ko bo sedanja državna cesta postala štiripasovna.
Med prostorskimi dokumenti je tudi OPPN za dom starejših,
saj želijo čim prej priti do javne razgrnitve in nadaljnjega postopka vse do druge obravnave, ker želijo na podlagi sprejetega
dokumenta čim prej oddati vlogo za gradbeno dovoljenje. Dom
bi radi začeti graditi že letos, kajti prejeta koncesija predvideva, da mora biti ob koncu prihodnjega leta že narejen. Svetnike
je ob tem zanimala prometna ureditev, zlasti Weingerlove ulice, vendar pa to ni predmet tega dokumenta. Občinska uprava
zagotavlja, da promet do doma ne bo potekal po tej ulici, temveč bo dostopna cesta zgrajena z zahodne strani.
Sprejeli so sklep o določitvi solastniških deležev Mestne občine Kranj ter občin Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje, Naklo in Medvode na skupni gospodarski javni infrastrukturi
oskrbe s pitno vodom ter sklep o dopolnitvi načrta o ravnanju
s stvarnim premoženjem v občini. Prisluhnili so poročiloma
nadzornega odbora, in sicer o izvedenem nadzoru nad gradnjo odseka kolesarskega nadvoza Šenčur–Voklo nad avtocesto ter o opravljenem nadzoru dela Medobčinskega inšpektorata v obdobju 2019–2020. V županovem poročilu so slišali
dobro novico o dveh pridobljenih gradbenih dovoljenjih: za
Blagnečo hišo in za namakalni sistem za kmetijska zemljišča
na južnem delu občine; o nadaljevanju gradnje komunalne
infrastrukture v Voklem in na Prebačevemn, o obnovi vodovoda v Srednji vasi, ki se bo nadaljevala tudi po Gasilski ulici do središča Šenčurja, o načrtih za preplastitev Velesovske
ceste in o novi asfaltni prevleki na Kranjski cesti, s čimer so
reševali reklamacijo po lani končani rekonstrukciji te ceste.

Aktualni razpisi Občine Šenčur
Na spletni strani Občine Šenčur je pod razdelkom Razpisi in
objave objavljenih več aktualnih javnih razpisov. Še do ponedeljka, 5. julija, je odprt Javni razpis za uporabo Športne dvorane Šenčur, Telovadnice Visoko, Večnamenske dvorane Voklo in
Športnega Parka Šenčur v sezoni 2021/2022. Do 10. septembra
so možne prijave na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šenčur v letu 2021, do 30. septembra pa Javni razpis
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev,
ki niso predmet drugih razpisov v Občini Šenčur za leto 2021.

Prostovoljstvo jih združuje
O utripu na Lužah smo se pogovarjali z Romanom Robnikom, ki je že drugi mandat
na mestu predsednika vaške skupnosti.
ALEŠ SENOŽETNIK

• Na kresno noč ste organizirali tradicionalni vaški praznik s kresovanjem. Kaj praznik pomeni vaščanom?
Štiriindvajseti junij je rojstni dan zavetnika naše cerkve Janeza Krstnika, zato na predvečer, ki sovpada s kresno nočjo,
že vrsto leto v vasi organiziramo kresovanje s kulturnim
programom, na katerem se predstavijo naši mladi talenti.
Običajno gasilci enkrat letno pripravijo tudi gasilsko veselico, ki je sicer lani odpadla zaradi epidemije in tudi letos je
podobno; 5. junija imamo še zaobljubljeno mašo vasi Luže v
Adergasu, prav veliko drugih dogodkov pa ni. Zato je vaški
praznik s kresovanjem gotovo ena od dobrih priložnosti, da
se vas poveže, se med seboj družimo in poveselimo in tudi na
ta način utrdimo medsebojne vezi. Seveda pa se povezujemo
tudi ob različnih prostovoljnih akcijah. Vse nas zelo povezuje
Prostovoljno gasilsko društvo Luže. Velika večina vaščanov je
namreč članov, tako da se povezujemo tudi v prostovoljstvu,
kar se je nazadnje pokazalo pri obnovi gasilskega doma.
• Gasilstvo je torej pomembno tudi z vidika povezovanja?
Zagotovo je gasilstvo ena najpomembnejših povezovalnih
dejavnosti med nami. V vasi je med 300 in 350 prebivalcev,
velika večina je tudi članov PGD Luže ali pa podpornikov. Organiziramo številna predavanja, udeležujemo se tekmovanj,
čistilnih akcij, ob mesecu požarne varnosti pripravimo dan
odprtih vrat, organiziramo gasilske veselice … Imamo tudi
precej podmladka, tako da se ni bati za prihodnost društva.
• Katere so glavne investicije, ki so bile v zadnjem času
izvedene v vasi?
Zagotovo je obnova gasilskega doma predstavljala enega največjih izzivov v zadnjih mesecih. Pomagali so vsi vaščani,
mnogi so veliko prostovoljnega dela opravili že med tednom,
vsako soboto pa smo imeli tudi delovne akcije, ki so bile dobro obiskane in na katere so tudi gospodinje prinesle malico,
tako da smo prihranili tudi pri tem. Sicer pa je veliko vaščanov darovalo les za obnovo, tako da nam je v treh mesecih

Igrala, na katera so na Lužah še posebno ponosni

Predsednik Vaške skupnosti Luže Roman Robnik
dela uspelo obnoviti gasilski dom tako, kot je treba.
Sicer pa so velika pridobitev za vas tudi nova igrala, ki jih
je postavila občina in so namenjena večinoma otrokom, za
rekreacijo oziroma vaje za moč pa jih lahko uporabijo tudi
starejši. Imajo certifikat, da so varna in otrokom prijazna.
Predstavljajo prvo tovrstno pridobitev v občini.
Ponosni smo tudi na kolesarsko in sprehajalno pot med Lužami in Srednjo vasjo, na novo se je preplastilo več cestnih
odsekov in nasploh poskrbelo za lep videz vasi. Pred nekaj
leti je pri nas potekala tudi gradnja kanalizacije in druge komunalne infrastrukture, tako da imamo danes v vasi tudi
optično omrežje, s čimer se še ne morejo pohvaliti povsod.
• Kaj pa je tisto, česar si vaščani morda še želite?
Radi bi osvežili naše športno igrišče, morda z menjavo asfaltne
prevleke in opreme. Sicer pa nikoli ni odveč skrb za prometno
varnost. V kratkem bomo za nekaj metrov prestavili kapelico v
središču vasi in tako razširili cestišče, ki je zdaj nekoliko ozko
in s tem ne najbolj primerno, še posebno ob prehodu kakšnega
večjega vozila ali tovornjaka. Zadovoljni smo sicer, da je občina
namestila radarje oziroma ohišja zanje ter merilnike hitrosti,
saj se je tudi na ta način promet zelo umiril in je vas varnejša
za šolarje pa tudi za druge sprehajalce in kolesarje.
• Ne moreva mimo koronavirusa. Kako ste ta čas preživeli
na Lužah?
Nismo se izognili okužbam, a na srečo ni bilo hujšega. Sicer
pa je v vasi aktiven tudi Rdeči križ, ki povezuje vasi Visoko,
Milje in Luže, pa tudi Karitas, tako da bi prostovoljci pa tudi
drugi sosedje lahko poskrbeli za posameznika ali družino,
če bi se znašla v stiski oziroma potrebovala pomoč. Sicer pa
smo se v tem času manj družili, več pa komunicirali po telefonu in tudi tako ostali v stiku. Življenje se počasi vrača v
normalne tirnice in upamo, da bo tako ostalo ter da bomo v
vasi ostali povezani in še naprej zavezani prostovoljstvu in
medsebojni pomoči.

Gradnja vodovoda,
urejanje cest ...
Občina je zaključila obnovo vodovodnega
omrežja na Pipanovi cesti in v Srednji
vasi, v minulem tednu pa so začeli
obnovo vodovoda tudi na Gasilski
cesti. V občini poteka tudi več drugih
vzdrževalnih del.
ALEŠ SENOŽETNIK, FOTO: OBČINA ŠENČUR
V občini Šenčur so pred časom zaključili obnovo vodovodnega
omrežja na območju Pipanove ceste in v Srednji vasi, v delu
od križišča ceste proti Visokemu do kapelice v vasi. Kot nam
je pojasnil vodja oddelka za okolje in prostor Aleš Puhar, je
poleg obnove vodovoda in vodovodnih priključkov, ki je potekala v sodelovanju s Komunalo Kranj, potekala tudi gradnja telekomunikacijskega omrežja ter plinovoda. Občina je
financirala tudi preostanek posega v vozišče in ob zaključku
del asfaltirala lokalno cesto v njeni celotni širini ter dolžini
petsto metrov. Pogodbena vrednost obnove vodovoda znaša
90.821,38 evra, končna celotna vrednost še ni znana.
V minulem tednu pa so začeli še eno investicijo. Obnavljajo
namreč vodovodno omrežje na območju Gasilske ceste v Šenčurju, in sicer so začeli izvajati drugo fazo – od pokopališča
do križišča v središču Šenčurja. Predvidena cena obnove vodovoda in vodovodnih priključkov je 65 tisoč evrov (brez DDV).
"Tudi v tem delu občine sočasno gradimo tudi plinovodno
omrežje (koncesionar je Domplan), prav tako pa bo občina
poskrbela tudi za asfaltiranje cestišča v celotni širini," je še
pojasnil Puhar.

Med investicijami v vodno infrastrukturo občina sofinancira
tudi dve večji, ki ju vodita sosednji občini. "Gre za sofinanciranje magistralnih vodovodov v delih lastništva, kot ga ima
občina. Ena poteka ob rekonstrukciji ceste v Tupaličah, kjer
se obnavlja MV, druga pa bo potekala v Adergasu, kjer se bo
obnovil obstoječi vodovod. Pri tem po znesku največji delež
predstavlja gradnja krvavškega vodovoda, kjer se dela že izvajajo," pojasnjuje Puhar; 95 odstotkov investicije v krvavški
vodovod bo občina financirala z evropskimi sredstvi iz naslova Dogovor za razvoj regij. "Preden bomo sredstva izplačali,
čakamo še na podpis ustrezne pogodbe o sofinanciranju. Sicer pa je bil že izdan sklep, da je investicija odobrena," je še
dejal Aleš Puhar.
Med pomembnejšimi občinskimi investicijami v tem času je
tudi asfaltiranje lokalne ceste od Luž do občinske meje proti
Velesovemu, potekajo pa tudi vzdrževalna dela na Velesovski
cesti, kjer sanirajo vdolbine ter menjajo pokrove jaškov. "Na
dveh mestih bodo izvedene preplastitve, s čimer bo cesta precej prijaznejša za vožnjo," še dodaja sogovornik.

Teden mobilnosti
Pobude in vprašanja svetnikov
Na majski seji občinskega sveta je občinska uprava odgovorila
na nekatera svetniška vprašanja in pobude. Valerij Grašič (NSi) je
predlagal postavitev pitnikov v vaških jedrih. Kot je povedal župan
Ciril Kozjek, enega v občini že imajo, in sicer so ga postavili ob urejanju komunalne infarstrukture za prihodnje stanovanjsko naselje
na območju ŠE-32, kar je bila novost celo za svetnike. Ob tem pa
je dodal, da nameravajo pitnika postaviti še na najmanj dveh lokacijah. Drugo Grašičevo vprašanje se je nanašalo na rekonstrukcijo državne ceste skozi Tupaliče v sosednji občini Preddvor, kjer
bodo hkrati obnavljali tudi magistralni vodovod, kjer je solastnica
tudi Občina Šenčur. Kolikšne bodo pri investiciji obveznosti Občine Šenčur? Dobil je odgovor, da bo Občina Šenčur prispevala 120
tisoč evrov. Več pobud je prišlo iz svetniške skupine SDS, zadevale
pa so obnovo označb ulic, informacijski kozolec v središču Šenčurja, postavitev droga za slovensko zastavo ob 30-letnici samostojne Slovenije in panoramske informacijske table ob kolesarskih
stezah in pešpoteh v občini. Na majski seji so glede postavitve
droga za zastavo odgovorili, da naj bi stal v središču blizu spomenika Mariji Tereziji, vendar so še čakali na odgovor zavoda za
varstvo kulturne dediščine glede kulturnovarstvenih pogojev.

Občina Šenčur bo sodelovala pri letošnjem Evropskem tednu mobilnosti. V ta namen so se nedavno prijavili tudi na razpis ministrstva za infrastrukturo. Kot nam je povedal Aleš Puhar z občinske
uprave, bodo 22. septembra središče Šenčurja zaprli za promet,
načrtujejo pa tudi vožnjo s kolesom, na kateri se bodo zaposlenim
v občinski upravi in na osnovni šoli ter osnovnošolcem lahko pridružili tudi drugi občani.

Slovenska bakla v Šenčurju
Slovenska bakla, s katero tudi v Sloveniji odštevamo dneve do začetka olimpijskih iger v Tokiu, v teh dneh potuje po vseh 212 občinah. V soboto, 17. julija, bo obiskala tudi občino Šenčur. V kratkem
programu bodo sodelovala tudi domača športna društva.

Občina je praznovala
virtualno
Slavnostna akademija ob občinskem
prazniku je zaradi epidemije potekala
po spletu. Dva prejemnika zlate
plakete in nagrada lanski zlati
maturantki.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Že drugo leto zapored v Šenčurju niso mogli povsem brez
omejitev praznovati občinskega praznika. Letošnjega niso
prelagali na ugodnejši čas, pač pa so 23. aprila, ko goduje sv.
Jurij, farni zavetnik in občinski simbol, občani lahko na spletni strani spremljali slovesnost ob občinskem prazniku. Uvodoma jih je nagovoril župan Ciril Kozjek, ki je poudaril, da so
kljub razmeram, ki vladajo zaradi epidemije, v občini končali
več projektov, ki izboljšujejo kakovost življenja občanov. Ob
tem se je zahvalil vsem, ki dobro sodelujejo pri uresničevanju
teh ciljev in pogumno premagujejo ovire, ki jih predstavljajo
današnji izzivi.
Župan je ob občinskem prazniku izročil dve občinski priznanji. Zlati plaketi sta letos prejela Dragica Markun, ustanoviteljica in predsednica kulturnega društva Hiša čez cesto,

Župan Ciril Kozjek z občinskima nagrajencema Dragico Markun in
Milanom Krišljem / Foto: Gorazd Kavčič
in Milan Krišelj, ki že več kot pol stoletja aktivno sodeluje v
Krajevni skupnosti Visoko Milje in v tamkajšnjem kulturnem
društvu. Oba nagrajenca prispevata tudi k ohranjanju kulturne dediščine, Dragica Markun z muzejskimi zbirkami in dejavnostmi v Hiši čez cesto na Miljah, Milan Krišelj z ohranjanjem Šuštarjeve domačije v Hotemažah in muzejem kruha v
njej. Prikazali so tudi film o obeh nagrajencih. Že drugo leto
zapored pa v občini Šenčur ob občinskem prazniku nagrajujejo zlate maturante. Letos je nagrado prejela Iza Drakslar.
Prireditev so pripravili kulturniki iz Osnovne šole Šenčur. Posneli so tudi film, v katerem učenci pripovedujejo družinske zgodbe
iz preteklosti. V projektu, ki so ga poimenovali Na drugem koncu sveta – a blizu srca, so raziskovali preteklosti in jo povezovali
s prihodnostjo. Izdali so tudi zbornik in posneli dokumentarni film, pripovedi učencev so bile tudi del občinske prireditve.
Zbornik z zbranimi zgodbami prednikov sta pred praznikom
učenca Brina Udovič in Tadej Svetelj prinesla v dar županu.

Nova podoba gasilskega doma
Gasilci z Luž so ob pomoči vaščanov in s številnimi urami prostovoljnega
dela obnovili gasilski dom.
ALEŠ SENOŽETNIK
Obnovo gasilskega doma so člani PGD
Luže načrtovali že v lanskem letu, ko
so praznovali stoletnico društva, a jim
je načrte preprečila epidemija. Osvežitve doma, ki je intenzivno potekala
tri mesece in zahtevala ogromno prostovoljnega dela, so se tako gasilci lotili v začetku letošnjega leta. Uredili so
zunanjo podobo doma z novo fasado,
novo streho, menjavo oken, novim nadstreškom v lokalu, uredili so meteorno
kanalizacijo, asfaltirali del parkirišča
ter notranje prostore, pri čemer je velik zalogaj predstavljala obnova večnamenske dvorane, v kateri so odstranili
podporni steber in namesto tega namestili traverzo, s čimer so precej izboljšali
funkcionalnost prostora, ki ne služi le
za predavanja in druge aktivnosti gasilcev, temveč v njem potekajo tudi drugi
dogodki v vasi. Kot poudarjajo gasilci,
obnova ne bi bila mogoča brez pomoči
sovaščanov in prostovoljnih prispevkov ter pomoči Občine Šenčur. Ta je k
investiciji, ki je znašala štirideset tisoč
evrov, prispevala 12 tisočakov. Vsem

Obnovljeni gasilski dom na Lužah, na katerem še manjka ime PGD Luže
se za prispevano iskreno zahvaljujejo.
"Vesel sem, da gredo tudi Lužani po stopinjah Olševcev, Prebačevcev, gasilcev
iz Srednje vasi in drugih društev, ki so
pristopili k prenovi prostorov in da se
je pri tem aktivirala celotna vas in se
združila v prostovoljnem delu. Občina

tudi zato rada priskoči na pomoč, kot
je bilo že doslej pri obnovah dosedanjih
domov, gasilce pa bomo seveda podpirali tudi v prihodnje," je ob tem povedal
župan Ciril Kozjek. Gasilci z Luž pa tako
že načrtujejo posodobitev voznega parka v prihodnjih letih.

Uredili zadrževalnik
Občina Šenčur se je skupaj z Direkcijo za vode lotila urejanja območja zadrževalnika
na potoku Olševnica v Srednji vasi.
ALEŠ SENOŽETNIK

Urejena okolica zadrževalnika na Olševnici / Foto: Občina Šenčur

Nedavno je občina uredila zadrževalnik potoka Olševnica v
Srednji vasi. Kot nam je povedal Aleš Puhar s šenčurske občinske uprave, je bil zadrževalnik že precej zarasel, zato je bilo
treba odstraniti drevje in grmovje. Posega so se lotili skupaj
z Direkcijo za vode, ki je sicer tudi pristojna za urejanje zadrževalnika in struge potoka. "Čiščenje je bilo potrebno zaradi
zagotavljanja same poplavne varnosti kot tudi videza tega območja, ki predstavlja tudi našo turistično točko, ki jo bomo v
prihodnje še dodatno razvijali. Zato smo se z izvajalcem del
tudi dogovorili, da poseka in uredi še ponikovalno polje ob
zadrževalniku. Manjši del je sofinancirala direkcija, večji del
pa Občina Šenčur. Območje je sedaj lepo urejeno, poplavna
varnost pa zopet zagotovljena za naslednjih nekaj let," je še
dejal Puhar.

Maketa iz Šenčurja v državnem zboru
V Hiši čez cesto so nadaljevali izdelavo maket – ena je na ogled tudi v državnem zboru.
Ljudski pevci so imeli več pevskih nastopov, inženir elektrotehnike Vojko Podgoršek
pa vodi tehnično delavnico Tehnološke izbe.
DRAGICA MARKUN
Tudi v času koronavirusa v Hiši čez cesto Pr' Franč na Miljah nismo počivali.
Nadaljevali smo izdelovanje maket. Avtor Igor Grabnar je izdelal maketo slovenskega parlamenta v času slavnostne
razglasitve samostojnosti in neodvisnosti republike Slovenije 26. junija 1991.
Pomembnost te makete so prepoznali
v državnem zboru, kjer je iskal prave
podatke o razglasitvi. Prosili so, če bi si
lahko maketo izposodili in jo postavili
na ogled v avli parlamenta. Ogled za vse
državljane je bil možen že na muzejsko
noč 19. junija naslednjič pa ob prihodnjih dnevih odprtih vrat. V parlamentu bo kar nekaj mesecev. Ko se bo vrnila
nazaj na Milje, si jo boste lahko ogledali tudi tam, ob njej pa še veliko drugih
maket z zgodovinsko vsebino.
Ljudski pevci smo ponovno začeli prepevati. Imeli smo nastope v Domu starejših
občanov Preddvor in Domu Taber ter na
prireditvi Pozdrav poletju v Kranju. Z ljudsko pesmijo polepšamo dan starostnikom, ki te pesmi poznajo iz svoje mladosti. Radi zraven zapojejo, utrne pa se tudi
kakšna solza. Če bodo razmere dopuščale,
bomo vsak prvi petek spet prepevali pod
kozolcem Pr' Franč, kjer se nam lahko
pridružite in z nami zapojete ali le poslušate.
Ob občinskem prazniku je Dragica Markun v sodelovanju z zavodom za varstvo
kulturne dediščine, ki ga zastopa Nata-

Generalna sekretarka državnega zbora Uršula Zore Tavčar in predsednik državnega zbora
Igor Zorčič, desno pa avtor makete Igor Grabnar.
ša Ülen, pripravila razstavo na prostem
z naslovom Izginula kulturna dediščina Šenčurja, v muzeju pa Družabno in
družbeno življenje Šenčurjanov v preteklosti. Razstavo je finančno podprla
občina. Na petih panojih je predstavljen
zemljevid, na katerem so vrisane hiše
in stara hišna imena, hiše, ki so že izginile, hiše, ki so potrebne prenove,
in tiste, ki so že obnovljene, ter nekaj
utrinkov iz družabnega in družbenega
življenja Šenčurjanov. Odziv na obe raz-

stavi je bil zelo lep. Razstava na prostem
je prestavljena še na drugo lokacijo ob
zunanji fitnes (gozdiček nasproti športnega parka) v Šenčurju. Če si razstave
še niste ogledali, prisrčno vabljeni.
Odkar šolanje ni več na daljavo, poteka
v Hiši čez cesto tehnična delavnica Tehnološke izbe, ki jo vodi domačin Vojko
Podgoršek, ing. elektrotehnike. Udeležujejo se je otroci, ki jih zanimata tehnično ustvarjanje in robotika. Delavnice
potekajo ob torkih in sredah.

Te dni mineva 30 letnica ko smo postali samostojna in neodvisna država. To je
bilo v času, ko je bil predsednik vlade Lojze Peterle, sicer član NSi, ki je bil pred
leti tudi v Šenčurju.
Kmalu je sledila ustanovitev naše občine, v čigar delo se je vključila tudi krščan ska demokracija, ki je kasneje dobila ime NSi. Svetniki so se zavzemali za razvoj
kraja, dajali različne pobude, in se že več kot deset let aktivno zavzemali za dom
starostnikov. Dali so tudi pobudo za kolesarsko stezo do Kranja, skozi poslovno
cono.
V zadnjem času smo se zavzemali tudi za podporo za rekreativni šport, za
parkirišče pod Apniščem, postavitev pip s pitno vodo v centru Šenčurja in vseh
vaških jedrih, zmanjšanje prispevkov ob gradnji kmetijskih objektov, ter za večje
črpanje evropskih sredstev.

Vstop NSi v vlado je omogočil dodaten razvoj kraja. Po zaslugi ministra Janeza
Ciglerja Kralja, NSi, smo lahko dobili koncesijo za dom starostnikov. Minister
Jernej Vrtovec, NSi, pa je rešil tri velike prometne probleme: kolesarsko stezo
letališče Bivje, prometni zamašek iz avtoceste z izvozom Kranj sever, ter cesto
Visoko Britof. Dodatna sredstva za delovanje pa so dobila tudi naša gasilska
društva.

Želim vam, naj se praznovanje 30 letnice skupne države
nadaljuje, in naj spomin na začetek naše države traja vse leto.
dr. Valerij Grašič
predsednik NSi Šenčur

Nova Slovenija, Občinski odbor Šenčur, Dvorakova ulica 11A, Ljubljana

30 LETNICA SKUPNE DRŽAVE IN PRISPEVEK NSi

Razstavi v šenčurskem muzeju

Portreti na slikarskih platnih: avtor razstave Darko Crnkovič
/ Foto: Samo Lesjak

Razstave v šenčurski muzej privabljajo veliko obiskovalcev.
/ Foto: Gorazd Kavčič

SAMO LESJAK

daljšem obdobju je bila ponovna vrnitev v svet slikarstva za
Crnkoviča odločna, popolna ter profesionalna. Če je bila v prvi
etapi njegovega ustvarjanja v središče postavljena krajina,
narava, pa je s študijem slikarstva naredil motivni preobrat.
Na ustvarjalni oder je povzdignil figuro človeka in ji dal piedestalno vlogo. Postala je njegova neločljiva spremljevalka.
Tako se je posvetil enemu najbolj reprezentativnih in hkrati najbolj zahtevnih žanrov, še zlasti ker k njemu pristopa v
portretni drži, kar potrjuje tudi s tokratno razstavo. Njegovi
portreti v tehniki akril na platno so del postmodernističnega
dogajanja, za katerega je značilno, da je figura prepoznavna
ter da tako portretiranec kot portretist ostajata individuum –
vsak na svojem področju.
Veliko pozornosti pa še vedno vzbuja tudi razstava na prostem Izginula dediščina Šenčurja v produkciji KD Hiša čez
cesto, ki je na ogled ob zunanjem fitnesu v Šenčurju, nudi
pa pregled obširnega arhivskega gradiva – predstavljena je
predvsem profana arhitektura Šenčurja v različnih obdobjih
v primerjavi s sedanjim stanjem, ohranjenostjo ter obenem
potencialom za prenovo, ki ga Šenčur vsekakor ima.

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 ČASU KOLEKTIVNEGA DOPUSTA
OD 19. 7. DO 9. 8. 2021 ZAPRTO

Šenčurski Muzej je v mesecu maju gostil razstavo ročnih del
Medobčinskega društva invalidov Kranj. Odprtje razstave je
sovpadlo z mednarodnim muzejskim dnevom, marljive članice in člani društva pa so se predstavili s pleteninami, kvačkanimi, lesenimi in šiviljskimi izdelki, vizitkami, izdelki, narejenimi s t. i. quilling ter servietno tehniko, sestavljankami
ter slikami. Društvo šteje skoraj devetsto članov, v njem pa
nudijo neposredno pomoč ter izvajajo posebne socialne programe in številne aktivnosti, kot so obiski na domu, izobraževanje, pomoč pri okrevanju, rekreativne dejavnosti, različne
delavnice, srečanja ter obiski kulturnih prireditev. Kot je poudaril predsednik društva Janez Zelnik, je glavni cilj društva
zagotoviti invalidom vključevanje v družbo, sodelovanje v
vsakdanjem življenju ter jim nuditi podporo pri opolnomočenju za soočanje z invalidnostjo in težavami, ki jih spremljajo.
Do 4. julija pa je v muzeju na ogled razstava diplomiranega
slikarja Darka Crnkoviča Portretiranci in portretist. Avtorja je
predstavila umetnostna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. Po

V TEM ČASU PRAZNUJEMO 10. OBLETNICO
DELOVANJA IN SE VAM ZAHVALJUJEMO
ZA PRIJETNA DRUŽENJA.

David Štrajhar s.p., Pipanova 57, Šenčur

V Muzeju občine Šenčur sta bili v zadnjih mesecih na ogled zanimivi razstavi: ročna
dela MD invalidov Kranj ter slikarski portreti Darka Crnkoviča. Še vedno je na ogled
tudi pregledna razstava na prostem Izginula dediščina Šenčurja.

Uspešni gasilci
Gasilci in gasilke PGD Prebačevo - Hrastje in Visoko - Milje so uspešno nastopili na
državnem gasilskem tekmovanju v Celju.
ALENKA PIPAN, RUDOLF SUŠNIK
V Celju je 5. in 6. junija potekalo državno
gasilsko tekmovanje, ki bi po prvotnem
načrtu sicer moralo biti izvedeno že leto
prej, vendar je bilo zaradi pandemije
večkrat prestavljeno. V soboto, 5. junija,
so na Stadionu Kladivar tekmovale ekipe gasilske mladine, dan kasneje pa so
se prav tako na Stadionu Kladivar merile ekipe članov in članic, ekipe starejših
gasilk in gasilcev pa so tekmovale na
Stadionu Skalna klet. Iz Gasilske zveze
Kokra, kamor spadajo prostovoljna gasilska društva iz občine Šenčur, sta se
tekmovanja udeležili ekipa starejših
gasilcev PGD Visoko - Milje in ekipa članic B iz PGD Prebačevo - Hrastje. Poveljnik in predsednik Gasilske zveze Kokra
Marko Pipan in Franc Draksler pa sta
na sobotnem tekmovanju mladine sodelovala v vlogi sodnikov.
Pot do državnega gasilskega tekmovanja vodi skozi kvalifikacije na nivoju gasilske zveze in nato še na nivoju regije.
Regijsko tekmovanje, ki je bilo izbirno
za letošnje državno tekmovanje, je potekalo v organizaciji Gasilske zveze Kokra in Gasilske zveze Gorenjske oktobra
2019 v Šenčurju.
Ekipa starejših gasilcev iz PGD Visoko Milje je na državnem tekmovanju brez
kazenskih točk v vaji s hidrantom in z
minimalnim številom kazenskih točk
v vaji raznoterosti zasedla 23. mesto v
konkurenci 51 ekip, kar je po oceni predsednika PGD Visoko - Milje več kot so-

Veterani PGD Visoko - Milje / Foto: arhiv društva

Članice B PGD Prebačevo - Hrastje s poveljnikom PGD Prebačevo - Hrastje, predsednikom
Gasilske zveze Kokra in mentorjem / Foto: Jernej Mubi
liden rezultat, saj gre za prvo udeležbo
na državnem tekmovanju v zgodovini
društva.
Ekipa članic B iz PGD Prebačevo - Hrastje
ima nekaj več izkušenj z državnih tekmovanj kot veterani z Visokega. Od leta
2002 ima PGD Prebačevo - Hrastje zelo
aktivno in uspešno tekmovalno enoto
članic B, ki je leta 2012 prvič nastopila
na državnem gasilskem tekmovanju za
Memorial Matevža Haceta. Prostovoljne
gasilke so pred dvema letoma uspešno
nastopile na regijskem gasilskem tekmovanju v Šenčurju. Osvojile so drugo

mesto in se ponovno uvrstile na državno gasilsko tekmovanje. V konkurenci
več kot 160 tisoč članov, kolikor jih šteje
gasilska organizacija v Sloveniji, je to
res velik uspeh, na katerega so zelo ponosne.
Priprave na državno tekmovanje jim je
otežila situacija, povezana covidom-19.
Po enem letu je Gasilska zveza Slovenije
le potrdila termin tekmovanja. Gasilke
s Prebačevega in iz Hrastja so uspešno
nastopile v vaji z motorno brizgalno,
štafeti na štiristo metrov z ovirami in
vaji razvrščanja. Osvojile so solidno 21.
mesto v konkurenci 37 tekmovalnih
enot iz vse Slovenije.
Uvrstitev in sodelovanje na državnem
tekmovanju zahtevata veliko priprav in
truda. Ker je konkurenca zares velika (v
Sloveniji deluje 1344 gasilskih društev),
je potrebnih več let strokovnega dela in
vaj, da ekipa pride na raven najboljših,
ki se merijo na državnem tekmovanju.
Poleg požrtvovalnega dela tekmovalk
in tekmovalcev ter njihovih mentorjev pa ne smemo pozabiti na donatorje
in sponzorje, med njimi je tudi Občina
Šenčur, ki so ekipama olajšali organizacijsko plat priprav in udeležbe na tekmovanju.

Ste kaj počitniško razpoloženi
MARJETA GROS,
MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
Čas dopustov je priložnost, da v roke
vzamemo dobro knjigo, zato smo za
vas ponovno pripravili nabor odličnega
branja. V času od 15. junija do 15. septembra vas kot vsako leto pričakujemo
s Poletnimi malhami. V vrečki vas čaka
pet knjig za poletno branje po našem izboru. Poskrbljeno je za vse bralne okuse,
v vrečki boste našli raznovrstne žanre,
od kriminalk, potopisov, biografij pa do
ljubezenskih zgodb, tudi starejših že pozabljenih romanov. Poskrbljeno je tudi
za najmlajše, prav tako s paketi dobrih
knjig. Za vse starostne skupine: do 8 let
(Knjigolovčki), od 9 do 12 let (Pasje torbe) in nad 13 let (Kul paket #najst). Poleg
branja pa otroci lahko svoje možgančke razgibajo z literarnimi kvizi našega
Modrega psa, na vas čakajo v knjižnici,
v Pasjih torbah in na portalu Modri pes
https://modripes.si/. Navdih za kvize so
prebrane knjige, kakšne okrogle obletnice ali drugi zanimivi dogodki. Kvizi
niso samo zabavni, ampak tudi poučni,

saj se ob reševanju naučite veliko novega. Za pravilno rešen kviz pa si lahko
prislužite tudi nagrado. Tematika kvizov je res raznovrstna, če jih naštejemo
le nekaj, ki jih lahko rešujete: Okrogel
zemeljski kviz, Neskončen vesoljski
kviz, Silno pikast kviz, Genialen Matildin kviz, Blazno šolski kviz, Sinje galebji kviz, Krpanov slikoviti kviz, Magični
Potterjev kviz … Ker je Modri pes zelo
pameten in ima rad uganke, vam jo zastavi vsak mesec, julijska vas že čaka.
Vabljeni k reševanju. HOOV.
Vsi otroci, mlajši od osem let, ki se bodo
včlanili v knjižnico, bodo prejeli posebno izkaznico z motivom Modrega psa.
Nikoli namreč ni prezgodaj, da otroke
seznanimo s knjigami, knjižnico in jih
popeljemo v svet branja. Članstvo za
mlade do 18. leta je brezplačno. Posebna
izkaznica za najmlajše, ki jo lahko dopolnite z nakupom plišastega Modrega
psa, pa je zagotovo lepo darilo. Nagrade čakajo tudi vse pridne bralce v akciji
Družinsko branje. Če še niste vključeni,
se nam lahko pridružite še do 15. septembra.

Vsi odrasli, ki pridno berete ali ste že
prebrali vse knjige za našo akcijo Beremo prešerno slovensko književnost,
v knjižnici lahko prevzamete nagrado.
Sodelujete lahko večkrat in si tako prislužite več nagrad.
V želji, da bi vam poenostavili in približali naše storitve, smo pred vhod knjižnice namestili nabiralnik za vračilo
gradiva. Vračilo gradiva poteka brezstično, gradivo odložite v nabiralnik,
izkaznice ne potrebujete. Tako je vračilo omogočeno tudi v času, ko knjižnica
nima uradnih ur, vhod v stavbo, kjer
deluje knjižnica, pa je odprt. Od ponedeljka do petka je vračilo možno med 7.
in 19. uro. Vračilo bo na vaši izkaznici
zabeleženo naslednji delovni dan.
Z umirjanjem epidemije je ukinjena
tudi tridnevna karantena za gradivo,
ponovno vas z veseljem vabimo tudi v
našo čitalnico na prebiranje dnevnega
časopisja in revij.
V Knjižnici Šenčur vas tudi med poletjem pričakujemo od ponedeljka do
četrtka med 14. in 19. uro ter ob petkih
med 8. in 13. uro.

Aktivnosti Večgeneracijskega centra Gorenjske
ALEŠ SENOŽETNIK
V juliju in avgustu bo že precej aktivnosti v Večgeneracijskem
centru Gorenjske na območju občine Šenčur potekalo v živo. V
torek, 13. julija, ob 19. uri bo v Hiši čez cesto na Miljah potekala delavnica ročne poslikave keramičnih lončkov. Udeleženci bodo lončke pobarvali in okrasili z različnimi tehnikami,
svoje izdelke pa bodo lahko odnesli domov.
V soboto, 17. julija, bo potekal študijski krožek o nabiranju in
uporabi zelišč. Udeleženci se bodo ob 9. uri zbrali na parkirišču pred Domom krajanov Šenčur, od koder se bodo odpravili
v naravo, kjer bodo spoznavali divja zelišča.
V četrtek, 19. avgusta, bo ob 6. uri na parkirišču pred Domom
krajanov Šenčur zbor za udeležence rekreativnega pohoda na

Anton Magdič s.p.

4208 Šenčur
Delavska 18
tel.: 251-52-00
privat: 250-64-74

Sv. Jakob nad Preddvorom. Z avti se bodo odpravili do DSO
Preddvor, od koder bodo pot nadaljevali peš. Hodili bodo po
lažji poti mimo senčnice Josipine Turnograjske. Organizatorji
priporočajo primerno obutev in opremo ter zadostno količino
vode. V primeru dežja, bo pohod odpadel.
V torek, 24. avgusta, ob 19. uri bo v Hiši čez cesto na Miljah potekala delavnica izdelave slik iz naravnih materialov (kamni,
les, mah). Okvir in materiale bodo udeleženci dobili na delavnici, lahko pa jih prinesejo tudi s seboj. Delavnica je primerna
za vse generacije.
V ponedeljek, 30. avgusta, ob 9.30 bo v sejni sobi Doma krajanov Šenčur potekala Umovadba, na kateri bodo udeleženci
izvajali vaje, s katerimi lahko izboljšamo spomin, pozornost
in hitrost procesiranja informacij.

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

Vaški praznik na Lužah
ALEŠ SENOŽETNIK
Minuli četrtek so na Lužah organizirli vaško praznovanje s kresovanjem, ki ga že tradicionalno pripravljajo na kresno noč oz. na
predvečer rojstva Janeza Krstnika, zavetnika tamkajšnje cerkve in
vasi. Vaščani so se najprej udeležili svete maše za vas Luže, nato
pa je sledil družabni del večera. Za kres so tokrat poskrbeli mladinci domačega gasilskega društva, vaška skupnost je pripravila mize
in poskrbela za organizacijo, hrano in pijačo, nekaj priboljškov pa
so prispevale tudi vaške gospodinje. Vaščanka Alenka Kern je pripravila tudi kratek kulturni program, na katerem so se otroci predstavili s pesmijo, nekateri pa tudi z znanjem igranja na glasbeni
inštrument. Dogodka se je udeležil tudi župan Ciril Kozjek. Tudi tokrat je praznik privabil številne vaščane, ki so se po težkih mesecih
epidemije lahko ponovno nekoliko bolj sproščeno poveselili in poklepetali. Kot nam je povedal predsednik vaške skupnosti Roman
Robnik, je praznik med vaščani zelo priljubljen in za marsikoga
predstavlja enega najpomembnejših družabnih dogodkov v letu,
na katerem se zbere skoraj celotna vas, vaščani pa tudi na ta način
utrjujejo medsebojne vezi. "Gre za tradicionalen dogodek, ki ga v
vasi pripravljamo že, odkar pomnim. Z njim smo rasli kot otroci,
zdaj pa tudi sami sodelujemo pri organizaciji, in upam, da bomo
tradicijo ohranjali še naprej," nam je še povedal Robnik.

Zastava, ki v dolžino meri 12 metrov in plapola na 24 metrov visokem
drogu, velja za drugo največjo, kar jih je bilo kdaj obešenih v
Sloveniji.

Imajo drugo največjo zastavo
ALEŠ SENOŽETNIK

Tradicionalni vaški praznik na Lužah

Dan pred dnevom državnosti so v Hotemažah dvignili drugo največjo zastavo, ki je bila kdaj obešena v Sloveniji. Kot nam je povedal
predsednik vaške skupnosti Sebastjan Guček, zastava v dolžino
meri 12 metrov, za en meter pa jo prekaša le tista na Brezjah, ki
so jo dvignili dan kasneje. V slovesnosti so sodelovali Vaška skupnost Hotemaže, KUD Hotimir in cerkveni mešani pevski zbor z
Olševka, blagoslovil jo je župnik Urban Kokalj, zbrane pa je nagovoril in jim čestital ob prazniku tudi šenčurski župan Ciril Kozjek.
Sredstva za zastavo je donirala Kruhkerija Gorjanc, ki prav tako kot
slovenska država praznuje 30-letnico. O razlogih za dvig nam je
donator Franci Bukovnik povedal: »Zaradi ljubezni do domovine,
zaradi želje po prebuditvi narodnega duha in samozavesti in da bi
sleherni Slovenec uzrl lepoto in žar naše zemlje.«

Prvomajska budnica godbenikov
BERNARDA ROZMAN, FOTO: ARHIV DRUŠTVA
Tudi v letošnjem letu smo godbeniki izvedli prvomajsko budnico.
Epidemiološke razmere žal še niso dovoljevale izvedbe, kot bi si je
želeli, vendar je bilo dovoljeno zbiranje do deset ljudi. Tako smo oblikovali dve manjši zasedbi godbenikov (narodno-zabavno in manjšo
godbeno zasedbo) ter v skladu z navodili Zveze slovenskih godb zvadili pesmi in koračnice, prilagojene taki zasedbi. Tudi tokrat nam je
pomagalo lokalno gasilsko društvo PGD Šenčur, ki je kot lani predvajalo posnete koračnice, zasedbi godbenikov pa sta zraven tudi zaigrali. Po zaprtju je bila to res dobrodošla popestritev za občane, ki
so nas pričakali ob dvoriščih, cestah in pomahali s svojih balkonov.

Godbeniški sestav, prilagojen epidemiološkim razmeram

Razstava in delavnice na Podružnični šoli Voklo
Ob izboljšanju epidemiološke situacije so na Podružnični šoli Voklo pripravili razstavo
otroških likovnih del v leseni hišici na šolskem dvorišču.
Vsako leto ob občinskem prazniku na
podružnični šoli v Voklem pripravimo
prireditev, ki je letos zaradi epidemije
odpadla. Ko se je epidemiološka slika popravila, smo pripravili razstavo otroških
likovnih del v leseni hišici na dvorišču.
Odprli smo jo na svetovni dan sonca, 28.
maja, in tako pokazali vsem obiskovalcem, da so naši otroci sonce sredi oblačnega neba. Pripravili smo krajši kulturni
program; sledile so delavnice Varno s
soncem, ki jih je pripravila učiteljica Mo-

Slovenija
Slovenija naša predraga država,
reke ima lepe kot Kokra, Sava in Drava.
Ko z okna pogledaš na Bled,
ves je zasnežen in na strehah je led.
Morski kraji Koper, Piran, Portorož,
tu ni vonja od gorskih rož.
Mleko, med, maslo in kruh,
deset bi jih pojedel požeruh.
Rdeča, modra ter bela,
to je zastava naša cela.
Nemščina najin materni jezik ni,
slovenski jezik je tisti,
ki v nama se gradi.
Slovenske čebele
bodo s čebelarji veselo pesmico zapele.
V vseh športih mi najboljši smo prvaki,
tem pa tudi slovenski junaki.
Zmaj našo Ljubljano varuje,
sveti Jurij, ki za Šenčur se bojuje,
vso našo prelepo vas osvetljuje.
AJDA CAITLIN JAGODIC IN VITA
ŠTRUKELJ TUŠEK, 4. D

nika Čufer. Njihov namen je bil opozoriti
učence na pravilno zaščito pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Najmlajši, otroci iz vrtca, so se predstavili s
pesmijo Dobro jutro, sonce, dobro jutro,

dan in s plakatom o soncu, ki so ga izdelali sami. Učenci celotne PŠ Voklo so
zapeli pesem Mali modrijan, se pomerili v kvizu o soncu in za konec zaplesali
ples Ti si moje sonce. Vanja Umnik

Vzemi dobro voljo
s seboj na počitnice
Učenke, učenci in kolektiv PŠ Olševek smo
bili v četrtek, 24. junija, židane volje. Naša
Slovenija je praznovala trideset let. Imamo
srečo, da živimo v lastni državi in miru ter
se učimo pomagati ljudem, ki take sreče
nimajo. Zbrali smo se pri naši novi letni
učilnici. Ravnateljica ga. Majda Vehovec je
prerezala trak in jo slovesno odprla. Veselimo se učenja v njej. V počastitev dneva
državnosti smo recitirali, zaigrali, zaplesali
in skupaj s Kekcem zapeli, da je dobra volja
najbolja. Odločili smo se, da jo vzamemo
s seboj na počitnice. Z dobro voljo je vse
bolj zabavno. Učenke, učenci in kolektiv
PŠ Olševek.

vzdrževanje javne razsvetljave
 semaforizacija križišč
 izdelava svetlobnih prometnih znakov


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

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

Letošnja generacija najuspešnejših učencev Osnovne šole Šenčur / Foto: Tina Dokl

Izjemna generacija
devetošolcev

Pred koncem šolskega leta je župan Ciril Kozjek podelil priznanja devetošolcem, ki so vsa leta dosegali izjemen učni
uspeh. Teh je bilo letos kar 35, od tega šest v 9. a razredu,
devet v 9. b, 13 v 9. c, in sedem v 9. d.
Skupaj s priznanji so prejeli tudi slovensko in občinsko zastavo, župan pa je mladim zaželel še obilo uspehov na nadaljnji

poti. "Upam, da boste z lokalno skupnostjo sodelovali tudi v
prihodnje. Prihodnost je na mladih! Kjerkoli že boste, bodite
uspešni, potrpežljivi in spodbudni tudi do drugih," je dodal.
Kot je dejala ravnateljica Majda Vehovec, generacija ni bila izjemna le po šolskem uspehu, temveč je odlične rezultate dosegala
tudi na tekmovanjih. "In to kljub epidemiji, zaradi katere smo
se pet mesecev pripravljali na daljavo, so bili učenci zelo zavzeti
pri delu." Tokrat je namreč izjemen uspeh dosegla kar tretjina
devetošolcev na šoli, običajno pa je takšnih četrtina ali le petina.
Priznanja so prejeli: Maruša Kern, Matic Kobale, Julija Kuhar,
Bor Repič, Stella Rozman, Nala Zec Jesenko, Jaka Ajdovec, Jerca Brolih, Manca Ferjan, Katarina Mali, Ožbej Andrej Naglič,
Domen Osterman, Špela Sajevec, Jože Šenk, Adela Zupan, Ana
Bedrač, Zala Konjar, Urša Logar, Tjaša Lokar, Ajla Malc, Nace
Podjed, Maša Rekelj, Rok Remic, Tadej Svetelj, Danaja Škofic,
Eva Tolar, Brina Udovič, Valentin Urh, Gregor Kadivec, Meta
Gašperlin, Maks Florjan Jesihar, Neja Maček, Zara Planinec
Čadež, Eva Pristov in Nina Rozman.

Moj kraj, moj chef

Odlični atleti OŠ Šenčur

NADA KRALJ

ŠTEFKA SVETELJ

Tako kot vsako leto je bil na pobudo Turistične zveze Slovenije tudi
letos organiziran festival Turizmu pomaga lastna glava s temo Moj
kraj moj chef. Tema festivala je bila kulinarika. Letošnji festival je
bil že 35. po vrsti, udeležilo pa se ga je 63 šol. V Sloveniji imamo
veliko odličnih kuharjev, na vrata pa trkamo tudi mladi, ki si želimo tradicionalne jedi nadgraditi s sodobnejšimi recepti in pripravo
jedi, prilagojenih zahtevnejšemu okusu. Letos je Slovenija postala
gastronomska regija Evrope. Med 24. regijami je tudi Gorenjska.
Člani Turističnega podmladka v OŠ Šenčur smo svoj projekt poimenovali Šenčurski krompir – gurmanski vir. Zdravstvena situacija
nas je že drugo leto zapored prisilila v drugačen način dela, kot
smo ga bili vajeni v preteklosti. Oddali smo raziskovalno nalogo,
tudi letos pa ni bilo turistične tržnice; pač pa smo morali pred komisijo predstaviti svoj projekt, za katerega smo posneli kratek skeč.
Pri snemanju sta nam pomagala Tonja Umnik in Luka Kostanjevec,
pozdravil nas je tudi župan Ciril Kozjek. Na snemanju smo povezali predstavitev kraja s temo festivala. Ker Šenčur povezujemo z
Marijo Terezijo, smo se posneli ob njenem spomeniku, za lokalno
sestavino smo namreč izbrali krompir. Na osnovi tradicionalnih
jedi, pripravljenih iz tradicionalnih sestavin, smo morali pripraviti novo, modernejšo jed, prilagojeno okusu današnjega ljubitelja
kulinarike. V projektu smo sodelovali: Alina Ažman, Tevž Bogataj,
Eliza Grubar, Lana Košir, Tara Jordan, Danea Snedic in Lorna Štular.
Pri delu smo se srečevali z učiteljicami Vanjo Umnik, Majo Okorn in
Nado Kralj. Za svoje delo smo osvojili srebrno priznanje.

Atleti z OŠ Šenčur nizajo vrhunske rezultate. Hana Sekne iz 8. a, ki
tekmuje v starostni kategoriji U16 ali starejših, je na mednarodnem
Vučkovem memorialu v Kranju dosegla 3. mesto. V Novem mestu je
na državnem prvenstvu za mlajše mladince postala državna podprvakinja v teku na 100 metrov z ovirami. Aleksander Žmavc iz 7. c je
na ekipnem prvenstvu za pionirje v kategoriji U14 tekmoval v suvanju krogle skupaj s klubskimi atleti postal državni podprvak. Stella
Lekić in Neža Hrovat (obe 6. b) sta se skupaj s klubskimi atletinjami
na prvenstvu Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju za
pionirje in pionirke (U14) uvrstili na 8. mesto. Stella Lekić se lahko
pohvali tudi s 4. mestom, ki so ga dekleta ekipno dosegla na ekipnem prvenstvu Slovenije za pionirje v kategoriji U14. Na Vučkovem
memorialu v Kranju se je uvrstila na 6. mesto v teku na 60 metrov.
Krištof Svetelj iz 5. a je maja v Mariboru nastopil na ekipnem in posamičnem prvenstvu Slovenije v mnogoboju za pionirje v kategoriji
U12. Z ekipo je osvojil naslov državnega prvaka, kot posameznik pa
4. mesto. V Žalcu je na ekipnem prvenstvu Slovenije za pionirje in
pionirje (U12) nastopil v treh disciplinah – vortex, tek na 600 metrov
in štafeta 4 × 200 metrov. S klubskimi sotekmovalci so fantje postali
državni prvaki. Lina Mencej (5. a) je na Vučkovem memorialu v svoji
starostni kategoriji (U12) zmagala v teku na 60 metrov. Na ekipnem
prvenstvu Slovenije za pionirje (U12) je skupaj s klubskimi atletinjami postala državna podprvakinja. Na atletskem pokalu Slovenije v
mnogoboju, ki je pred kratkim potekal v Celju, sta Krištof Svetelj in
Lina Mencej vsak v svoji kategoriji osvojila naslov pokalnega prvaka.

V letošnji generaciji devetošolcev je bilo
kar 35 takšnih, ki so vsa leta dosegali
izjemne uspehe.
ALEŠ SENOŽETNIK

Odlična sezona za košarkarji
Nov list zgodovine košarke v Šenčurju je v letošnji, s številnimi ukrepi zaznamovani
sezoni spisala članska ekipa Gorenjske gradbene družbe Šenčur.
GAŠPER BOLHAR, FOTO: ARHIV KLUBA
Pod vodstvom trenerja Konstantina Subotića so člani redni del
elitne slovenske lige končali na drugem mestu, kar se je zgodilo
prvič v zgodovini kluba. V prvem delu prvenstva so nastopile vse
ekipe z izjemo Cedevite Olimpije, ki se je najboljšim priključila v
drugem delu prvenstva, v začetku leta 2021. Uspeh GGD Šenčur
je še toliko večji, ker so se člani sploh prvič uvrstili neposredno v
ligo za prvaka, kamor se je uvrstilo le pet najboljših slovenskih
ekip. Moštvo je ob ekipnem uspehu razpolagalo še z najboljšim
igralcem rednega dela prvenstva – krilnim centrom Dinom Murićem. Ob začetku boja za naslov državnega prvaka pa je GGD
Šenčur postal daleč največji osmoljenec. Najprej se je poškodoval eden najboljših krilnih košarkarjev v ligi Ramo Rizvić, nato
jo je skupil še MVP Dino Murić. Če k temu dodamo poškodbo
"ostrostrelca" Nejca Martinčiča ter v zadnjem delu še hud padec
Davida Kralja, bi marsikdo vnaprej odpisal GGD Šenčur. Gorenjci
so se borili in v četrtfinalu z 1 : 2 v zmagah klonili proti ligašu
lige ABA 2 ekipi Helios Suns, proti kateri so v odločilni tretji tekmi v Domžalah imeli celo dva meta za zmago in zgodovinsko
uvrstitev v polfinale državnega prvenstva.
Mladinci U19 so osvojili 13. mesto, a bili zelo blizu najboljšim
osmim ekipam, ki so se uvrstile na zaključni turnir te kategorije. Denimo s Triglavom, ki je na zaključnem turnirju
izgubil obračun za tretje mesto proti Heliosu, so Šenčurjevi
mladci izgubili po podaljšku s tremi točkami razlike. In če bi
v rednem delu sicer zmedene pandemične sezone nekaj bolje
odigrali tekmo v gosteh proti Sežani, bi nemara lahko pisali o
zgodovinski uvrstitvi mladincev Šenčurja.
Kadetska ekipa U17 se je iz druge lige prebila v prvo ligo, kjer je
konkurenca bistveno močnejša. Fantje so se odlično borili in
dostojno branili barve svojega kluba. Ekipa je po tej pandemični sezoni nekje na sredini kakovostnega razreda v Sloveniji.
Precej podobna kot pri kadetih je bila letošnja pot starejših
pionirjev U15. Fantje v drugi ligi niso poznali poraza, zato sta
jih kakovost in borbenost pripeljali do prve lige. V njej so sicer
zmagali le enkrat, a bili še na treh tekmah blizu končnega

Za Šenčurjani je uspešna sezona
uspeha. Prav tako za to ekipo velja, da sodi nekje v sredino
kakovostne lestvice slovenskih vrstnikov.
Najmlajša tekmovalna selekcija pionirjev do 13 let je sezono
začela v prvoligaški konkurenci. Ko je država ustavila vsa
tekmovanja in ko se je liga nadaljevala, so zaradi številnih
protokolov, predvsem zaradi rednih testiranj, številni starši nasprotovali temu in klubska selekcija je ostala okrnjena.
Zaradi tega v drugem delu sezone pionirji niso tekmovali v
državnem prvenstvu.

Maraton Alpe tudi skozi Šenčur
Maraton Alpe Scott bo potekal to nedeljo s startom ob 9. uri v Kamniku. Razgibana 130 kilometrov dolga trasa, ki med rekreativnimi
kolesarji velja za eno najlepših in tudi najtežjih pri nas, bo potekala tudi skozi občino Šenčur.

Boljši servis. Boljše storitve.
Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

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

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

BimLine
računovodska hiša

Motokrosisti tudi
v Šenčurju
V Športnem društvu Myteam Motocross združujemo ljubitelje motokrosa in druge terenske vožnje iz celotne Slovenije.
V zadnjih štirih sezonah delovanja smo ta zanimivi in adrenalinski šport predstavili več kot tisoč otrokom in mladostnikom, pri čemer se je nekaj izmed njih odločilo tudi za
tekmovalno smer. Tako v sezoni 2021 ponovno sodelujemo v
državnem in pokalnem prvenstvu Slovenije, ki ga organizira
panožna zveza AMZS ter tekmovanju v panogi enduro cross
country, ki ravno tako spada pod njihovo okrilje.
Po sprostitvi ukrepov smo v mesecu maju začeli tekmovanja
v Sloveniji, ki pa so bila odprtega tipa in so na njih tako poleg slovenskih tekmovalcev nastopali tudi vozniki iz Avstrije,
Madžarske in Hrvaške.
Iz občine Šenčur prihajata brata Tim in Maj Kotarc, oba pa
sta tekmovala v kategoriji MX85, v kateri nastopajo fantje in
dekleta starosti med 10 in 14 let. Maj je v lanskem letu nanizal kar nekaj uvrstitev med pet najboljših v Sloveniji, letos
pa je prestopil v višjo kategorijo in se vseeno na letošnjih
tekmovanjih vozil v zgornji polovici tekmovalcev, najvišje se
je uvrstil na peto mesto. Vseeno njegov čas še prihaja, saj je
prihodnje leto sezona, od katere si obeta veliko.
Tim Kotarc na drugi strani dobre uvrstitve pričakuje v panogi enduro cross country, kjer je bil v preteklih sezonah že
slovenski viceprvak in tretji v skupni razvrstitvi. Na prvi letošnji dirki je nekaj časa vodil, po manjši napaki zopet lovil
priključek najboljšim trem, nato pa grdo padel, a jo na srečo
odnesel brez poškodb.
Med našimi tekmovalci je tudi nekdaj vrhunski tekmovalec Uroš
Nastran, ki je v lanskem letu odpeljal nekaj dirk in se zavihtel na
stopničke, letos pa nastopa bolj v vlogi svetovalca mlajšim fantom, s katerimi deli svoje bogate tekmovalne izkušnje.
Treningi, ki jih vodi lanskoletni državni prvak Jaka Završan,
potekajo po celotni Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji, kljub vsemu pa je vsem zelo ljuba domača Motocross proga Brnik, kjer je
večina naših tekmovalcev naredila svoje prve zavoje.
S pomočjo in podporo lokalnih podjetij, kot so Nastran Transport, Hiša na kolesih, Avto Erik, lahko našim članom pomagamo pri uresničitvi športnih ciljev, hkrati pa v sodelovanju
z društvom Naravnost.si vsako leto še naprej ta zanimiv, fizično zahteven, a hkrati zelo atraktiven šport predstavljamo
otrokom in mladostnikom.

Kolesarska druženja
Pa smo jih dočakali! Po obilnih majskih deževnih dnevih je sonce
le pokazalo svoje žarke in s tem so se zopet začele Torkove kolesarske runde Kolesarskega društva Šenčur. Letos že tradicionalno,
deseto leto. Če imaš malo kolesarske kondicije, se nam lahko vsak
torek ob 17. uri pridružiš pri bencinskem servisu Logo v Preddvoru,
kjer se v pogovornem tempu, prilagojenem najšibkejšim kolesarjem, odpravimo po dolini reke Kokre proti vznožju Jezerskega vrha.
Člani z boljšo kondicijsko pripravo se povzpnejo do slovensko-avstrijske meje na Jezerskem vrhu, drugi pa počakajo na Zgornjem
Jezerskem v okrepčevalnici Kočna, kjer se po kratkem postanku in
okrepčilu vrnemo v dolino. V okrepčevalnici Kočna svoj obisk lahko potrdite tudi v vpisni knjigi. Kolesarji z največ vpisi konec leta
prejmejo tudi lepe nagrade gostitelja, za vse druge kolesarje pa je
organiziran piknik z družinskim druženjem. Vabljen vsak torek ob
17. uri. KD Šenčur

Z nogometnim festivalom zaključili sezono
Kljub negotovosti polni sezoni, ki jo je dodobra zaznamovala epidemija covida-19, so
v Nogometnem klubu Šenčur zadovoljni z rezultati minule sezone. Ob pomoči sosedov
iz Velesovega so organizirali tudi turnir Festival nogometa Gorenjske.
ŽIGA CELAR
V Nogometnem klubu Šenčur se je končala sezona, ki jo je
zaznamoval koronavirus, ki je zahteval številne prekinitve
prvenstva, negotovosti in predvsem vztrajnosti. Ob znanih
pogojih za izvedbo treningov in tekmovanj pod okriljem NZS
je bila naloga zahtevna, a so jo v klubu ob pomoči staršev
in podpornikov uspešno izpeljali. Tako je članska ekipa Tinex Šenčur ob odličnem spomladanskem delu končala na
tretjem mestu. Pomlajena ekipa, v kateri je bilo tudi nekaj
igralcev iz lastnega mladinskega pogona, bo tudi v prihodnje
stavila na domače fante, ki so produkt šenčurske nogometne
šole. "Sezona je bila zaradi negotovosti izredno zahtevna, saj
smo se morali v klubu dobro zorganizirati za izvedbo tekmovanj in treningov. Končni rezultat je dober in realen. Z mešanico izkušenih fantov in mladih, ki igrajo ali pa so igrali
za naše mladinske selekcije, lahko rečem, da smo naredili
dobro bazo za prihodnjo sezono, ko bodo cilji znova postavljeni visoko," je po končani sezoni dejal športni direktor kluba
Luka Pintar. V klubu so zadovoljni tudi z rezultati mlajših selekcij. Mladinci in kadeti so skrajšano sezono končali na skupno šestem mestu v drugi slovenski ligi SML/SKL. Presenetili

pa so starejši dečki, ki so s sedmim mestom med 16 ekipami
v prvi ligi prišli do izjemnega uspeha. Žal so bila tekmovanja
za mlajše v gorenjski ligi odpovedana.
Ob pomoči sosedov iz Velesovega, s katerim odlično sodelujejo v
zadnjih dveh sezonah, so organizirali turnir Festival nogometa
Gorenjske za selekcije od U7 do U11. V sam turnir je bilo vpetih
pet selekcij iz 14 gorenjskih klubov, kar je naneslo 66 ekip.
Zaradi daljše odsotnosti z igrišč in pomanjkanja tekmovalnega
ritma je turnir potekal v drugačnem ozračju, saj v ospredju ni
bila tekmovalnost, ampak zgolj zabava in sproščena igra brez
pritiska, toda igralci so vseeno pokazali borbenost in željo po
zmagi. Na koncu se tako niso vodile lestvice, niso podelili pokalov, so pa igralci za trud dobili prelepe lesene medalje, nad
katerimi so bili navdušeni.
S tem pa se dogajanje v klubu ne zaključuje, saj letos NK Šenčur
praznuje sedemdeset let, kar želijo dostojno proslaviti v septembru. Specifičnih informacij o dogodku za zdaj še ne morejo
dati, saj bo izvedba odvisna od aktualne epidemiološke situacije. "Ob koncu sezone bi se rad zahvalil vsem igralcem, staršem,
pokroviteljem in podpornikom Nogometnega kluba Šenčur, za
katerim je zelo zahtevna, a hkrati tudi uspešna sezona," je po
končani sezoni dejal predsednik društva Bojan Pintar.

NOGOMETNI KLUB ŠENČUR
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Športno društvo Šenčur, Pipanova cesta 45, Šenčur
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Prijetna družba umetniških ustvarjalcev na srečanju / Foto: Franci Goltez

Slikarsko srečanje
Pred kratkim so se v sproščenem vzdušju v Šenčurju že četrto leto zapored srečali
slikarji iz okoliških krajev in vasi.
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SAMO LESJAK
V soboto, 12. junija, je v prijetni družbi slikarjev in drugih umetnikov potekalo tradicionalno, že četrto Slikarsko srečanje
Hiše čez cesto na Miljah. Odziv umetnikov, je bil več kot soliden. Sodelovali so: Društvo likovnikov Cerklje (Darinka Kralj,
Branko Lozar, Marinka Štern, Marjan Smrekar, Ivan Kropivnik, Dragica Markun, Polonca Kocjančič, Zvonka Golorej, Marija Kremžar, Tončka Prdan, Jože Osterman, Marjan Vreš, Silva Česen, Pavle Stojčev), KUD Kliničnega centra in Medicinske
fakultete, Sekcija ustvarjalcev upodabljajočih umetnosti iz
Ljubljane (Biserka Komac, Erika Železnik, Niko Zupan, Barba
Štembergar Zupan, Alenka Klemenčič, Adela Milica Miš) ter
Univerza za tretje življenjsko obdobje Lipa iz Domžal (Milica
Klemen, Irena Osolnik, Tatjana Žmavc). Veliko dvorišče stare
domačije, kjer so se zbrali, s svojo domačnostjo vedno pričara
prijetno vzdušje. Čutiti je bilo veselje ob ponovnem srečanju
ustvarjalcev, ki so na prostem razstavili svoja dela. Dvorišče
je tako obarvalo kar 36 slikarskih del, štiri lesene skulpture in
dve keramični deli. Motivi so bili vzeti predvsem iz narave in
kulturne dediščine (majolike, narodne noše, razpelo ...). Večina del je bila realističnih, nekaj pa tudi domišljijskih. Mnogi
so si ob tem ogledali tudi muzej starih igrač, gospodinjskih
pripomočkov in maket, ki jih Dragica Markun, sicer tudi organizatorka srečanja, zbira že 24 let. Druženje so sklenili ob
kulinaričnih dobrotah ter petju ljudskih pesmi.

Gradbena mehanizacija
Vilko Konc, s. p.
Visoko 5, 4212 Visoko
Telefon: (04) 253-10-54
GSM: 041 652-654
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www.gorenjskiglas.si

V knjigi vam razkrivamo
koristne nasvete in
postopke za domačo
pripravo mlečnih
izdelkov. Od najbolj
preprostih, kot so
kislo mleko, jogurt,
kefir do zahtevnejših
mehkih sirov v slanici,
mocarele, sira za žar
in drugih izdelkov iz
smetane.
V knjigi je poleg cele
palete navodil za
izdelavo tudi več kot
40 slastnih receptov
za jedi, za katere so
poleg drugih sestavin
uporabljeni tudi
mlečni izdelki.

168 strani,17 x 23,5 cm, brošura
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

14
EUR
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/ Jaz, midva, mi
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do torek, 20. julija 2021, na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Paviljon so obiskali tudi osnovnošolci.

Medena zgodba v Šenčurju
ALEŠ SENOŽETNIK
V sredo, 23. junija, so člani Čebelarskega društva Šenčur v središču Šenčurja postavili paviljona Medena zgodba Čebelarske
zveze Slovenije. Kot nam je povedal predsednik društva Viljem Kavčnik, je potujoči paviljon namenjen izobraževanju,
predstavitvi in tudi promociji čebelarstva, obiskovalci pa se

Sedemdeset let župana
Cirila Kozjeka

na ta način lahko seznanijo, kako se prideluje med in kaj je
potrebno, da med nastane. "Pavilijon, ki smo ga v teh dneh
pripeljali v Šenčur, je bil najprej namenjen otrokom osnovne
šole, ki so imeli tukaj naravoslovni dan, nato pa so si še v našem čebelnjaku lahko v živo ogledali, kako poteka pridelava
medu. Danes pa je paviljon namenjen tudi drugim krajanom
Šenčurja in okoliških krajev, da se seznanijo s čebelarstvom,"
je povedal Kavčnik. Čebelarji sicer v naslednjih tednih načrtujejo enotno zdravljenje čebel, nato pa bodo jeseni organizirali t. i. Ambroževo mašo ter pogostitev.

SAMO LESJAK
Ob jubileju župana Občine Šenčur Cirila Kozjeka, ki je 29. junija
praznoval sedemdeset let, so mu občani zaželeli vse najboljše,
tako na osebnem kot poklicnem področju. Posebna povorka, sestavljena iz vozil občinskih prostovoljnih gasilskih društev pa tudi
predstavnikov številnih drugih društev, se je ob taktih domačega
pihalnega orkestra vila vse od gasilskega doma v Voklem pa do
županove hiše. Tam se je v prešernem razpoloženju ob nastopu
folklornikov ter postavitvi visokega mlaja v čast županu praznovanje v družbi njegovih družinskih članov, prijateljev ter sokrajanov
nadaljevalo v prijeten poletni večer.

V podjetju Penzel smo vrhunski strokovnjaki za stensko dekorativo.
Vaše prostore spremenimo v nekaj čisto posebnega, pri čemer
nudimo številne možnosti: stene in stropove dekoriramo s
specialnimi barvami, uresničimo vašo lastno idejo ali izvedemo
imitacije kamna, betona, usnja, rje in drugih elementov.
Spoznajte nas na prenovljeni strani penzel-decor.si, v našem
razstavnem salonu pa celovito doživite, kaj vse je uresničljivo!

Županu so v domačem Voklem pripravili lepo praznovanje.
/ Foto: Gorazd Kavčič

040 190 710 | info@penzel-decor.si | Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur

Penzel, slikopleskarstvo, oblaganje tal in sten, Aleksander Gorečan s.p.

Želite v svoj dom vnesti
unikatno vzdušje?

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
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani

KC CERKLJE, Slovenski trg 2, tel.:04/29 26 750
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

SADIKE SOLAT, KAPUSNIC IN ZELIŠČ

NOVO V
KZ CERKLJE –
OLJARNA
KOLARIČ

NOVO V
TRGOVINI
ŠENČUR

DOMAČE
DOBROTE

NOVI

RENAULT
MEGANE CONQUEST
hibriden po naravi

Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0003–0,0222 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev
(x1011): 0,00–1,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

Vaš trgovecIN
v Cerkljah
na Gorenjskem
AVTOHIŠA
NJENO URADNO
IME

www.renault.si
www.renault.si
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