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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 Janez Čimžar, 
041/704-857. Oblikovanje: Matjaž Švab. Pri pra-
va za tisk Go renj ski glas, d. o. o., tisk: Nonparel, 
d. o. o. Ju ri, šte vil ka 3, je pri lo ga 53. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 5. julia 2019, do bio pa jo 
vsa go spo dinj stva v ob čini Šen čur brez plač-
no. Naklada: 3000 izvodov. Občina Šenčur,  
Kranjska c. 11, Šenčur. 

Krompirjevo 2019: razglas cesarice Marije  
Terezije o obveznem sajenju krompirja  
Foto: Primož Pičulin

Naslednja številka občinskega glasila Juri 
bo izšla v petek, 4. oktobra. Rok za oddajo 
prispevkov je 27. september, obseg pa naj-
več 2500 znakov s presledki. Prispevke po-
šiljajte na naslov obcina@sencur.si.

MAŠA LIKOSAR

Ko je bila pred 28 leti sprejeta Deklaracija o 
neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustav-
na listina o samostojnosti in neodvisnosti 
Slovenije, smo se Slovenci odločili za svo-
bodo, mir in pravičnost – vrednote, ki so 
nas povezovale v preteklosti in nas bodo 
povezovale tudi v prihodnje. "Lastna drža-
va je za narod to, kar je za družino dom in 
ravno to je tisto, kar se moramo zaveda-
ti sleherni trenutek," je v svojem govoru 
dejal podžupan Občine Šenčur Aleš Perič 
Močnik in nadaljeval: "Slovenija, kot jo 
poznamo danes, bi na trenutek rekel, ni 
tisto, kar so si oziroma smo si želeli, saj 
dnevno slišimo, kako ni nič v redu. Danes 
v ospredje prihajajo izzivi vsakodnevnega 
življenja, zaposlitve, izobraževanja, soci-
alnega varstva, zdravstvene oskrbe. Naša 
država je tista, ki mora zagotavljati okolje 
in pogoje za dostojno življenje ter ustvari-
ti pogoje, ki bodo spodbujale razvoj in na-
predek vsakega državljana. Tako kot smo 
ob osamosvojitvi združili vrste, moramo 
tudi sedaj stopiti skupaj in najti pot do ta-
kšnega stanja, da se bodo ljudje počutili, 
da so na pravem mestu." Podžupan je še 
poudaril, da smo člani Evropske unije in 

smo zato svojo usodo povezali z usodami 
drugih evropskih narodov. "Dokazati se 
moramo, da znamo delovati z drugimi in 
drugačnimi, da smo odprti za nove ideje 
in se znajdemo v zapletenih situacijah."
Kulturni program proslave ob dnevu 
državnosti, ki ga je pripravilo Kulturno-
-umetniško društvo Utrip pod vodstvom 
Ivanke Lipar, nam je z uvodnim reci-
talom misli pesnika Toneta Kuntner-
ja odstrl pogled v razumevanje in po-
membnost praznovanja – res smo tisti 
rod, ki mu je bilo podeljen ta zlati sad – 
domovina – država Slovenija. Povzeli so 
tudi sporočilo Kekca, in sicer da pravi-
ca zmaga, nas navdušuje in zavezuje k 
spoštovanju domovine. Dramski igralec 
Gregor Čušin je prav za proslavo pripra-
vil kratek nastop oziroma razmišljanje 
o Kekcu, spremljali pa so ga zvoki čela 
in klavirja izpod prstov Matica Podob-
nika in Polone Žerovnik. Nastopili so še 
pevka Nadja Arhar, otroci Podružnične 
šole Voklo, Pihalni orkester občine Šen-
čur in Mladinski cerkveni pevski zbor 
Voglje. Praznovanje je z glasbenim na-
stopom obogatil Tilen Lotrič. Po priredi-
tvi je sledila tradicionalna pogostitev s 
krofi, ki jih je prispevala Občina Šenčur.

Slovenci moramo stopiti skupaj
Na večer pred praznikom je v Vogljah potekala  
osrednja občinska proslava ob dnevu državnosti. 
Slavnostni govornik je bil podžupan Občine Šenčur  
Aleš Perič Močnik.

Slavnostni govornik osrednje občinske proslave ob dnevu državnosti v Vogljah je bil 
šenčurski podžupan Aleš Perič Močnik. / Foto: Tina Dokl
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kako poteka gradnja ključne inve-
sticije v občini, komunalnega urejanja 
v Trbojah in Žerjavki?
"Gradnja kanalizacije in druge infra-
strukture v Trbojah ne poteka povsem 
po načrtih, pričakujem pa, da ju bomo 
do konca julija zgradili do te mere, da 
bo v vseh Trbojah in Žerjavki na cestah 
položen fini asfalt. Zakaj zamik? Ker 
še nimamo vseh soglasij lastnikov ze-
mljišč na trasi ceste Trboje–Voklo. Tam 
gradimo tudi pločnik, kjer je eden od 
lastnikov umaknil predhodno dano so-
glasje. Že izvajalci so nas opozarjali, da 
se predolgo zadržujejo na posameznih 
odsekih. Ko bo v Trbojah vse narejeno, 
bo treba še odpraviti pomanjkljivosti 
zlasti na stranskih priključkih. Od kra-
jevne skupnosti tudi pričakujemo, da 
pripravi seznam informativnih tabel, 
ki jih doslej ni bilo, potrebne pa so za 
boljšo orientacijo. Nato bodo izpolnjeni 
pogoji, da se prebivalci teh dveh nase-
lij priključijo na kanalizacijski sistem. 
V zvezi s kanalizacijo naj omenim tudi, 
da obnavljamo gradbeno dovoljenje za 
Voklo, ki je poteklo. Voklo moramo to-
rej pripraviti na gradnjo kanalizacije, 
poleg te pa nujno potrebuje tudi obno-
vo ceste, ki je zaradi obvozov, ki skozi 
vas potekajo zaradi gradnje v Trbojah in 
Žerjavki (prihodnje leto bo potekala še 
gradnja na Prebačevem), močno razde-
jana. Pri gradnji kanalizacije bo Voklo 
na vrsti zadnje, narejena naj bi bila do 
leta 2022." 
• Je že kaj rešenega v zvezi z aglo-
meracijo nad 2000 populacijskih enot 
(PE), ki bi vam odprla pot do evropskih 
sredstev za kanalizacijo?
"Od države še vedno nimamo potrjene 
aglomeracije nad 2000 PE, kanalizacijo 
gradimo za zdaj samo s sredstvi občine. 
Pričakujemo, da bo to znano do konca 
leta, in če bo treba, bomo za ta sredstva 
ponovno kandidirali, da bomo še ujeli 
trenutno evropsko finančno perspekti-
vo. Sredstva (gre za okoli osemsto tisoč 
evrov), prej predvidena za ta namen, so 
preusmerili v krvavški vodovod, kjer po-

tekajo postopki, da se bo gradnja začela, 
tako s sredstvi vseh občin lastnic kot 
tudi evropskega denarja."
• Kako poteka gradnja Blagneče hiše?
"Ta mesec teče razpis za LAS Gorenjska 
košarica, na katerem kandidiramo za 
sredstva za opremo za Blagnečo hišo. 
Za ta projekt smo pridobili tudi sred-
stva Eko sklada, poročilo in dokazila 
moramo posredovati do konca no-
vembra. Za obstoječo hišo pa smo do-
bili gradbeno dovoljenje, kar je trajalo 
dolgo časa, tako da zdaj poteka razpis 
za izbiro izvajalca. Veseli smo, da smo 
postopek pripeljali do takega konca, 
kot smo si želeli. Zgornji leseni del se 
bo odstranil, naredila se bo betonska 
plošča, nato pa bo leseni del narejen 
ponovno po sedanji podobi. Tako bo 
Blagneča hiša, naš spomenik lokalne-
ga pomena, obnovljen in uporaben za 
želene funkcije, za muzej in medgene-
racijski center. 
Naj še povem, da je na Visokem izbran 
izvajalec za zamenjavo strehe na kul-
turnem domu. Ponudba je nekaj višja 
od načrtovanih sredstev v proračunu. 
Zdaj so že uvedena dela, kmalu se bo 
začela izvedba del, vrednih sto tisoč 
evrov.
Za Kranjsko cesto in Partizansko proti 
Britofu pa nastaja projektna dokumen-
tacija in računamo, da bodo dela v pri-
hodnjem letu tudi zaključena." 

• Na regionalni cesti boste kmalu gra-
dili še eno krožišče. Kdaj se začenjajo 
dela?
"Podpisana je pogodba za začasno kroži-
šče na regionalni cesti proti Delavski cesti 
in v poslovno cono. V dveh tednih se bodo 
dela začela, trenutno pa čakamo presta-
vitev kanalizacije in ostalih vodov, kar 
mora narediti investitor Hofer. Ko bo to 
prestavljeno, bomo lahko takoj začeli iz-
vedbo krožišča in nove ceste v cono. Na 
razpisu je bil za izvajalca izbran Gratel. 
Okvirni rok za odprtje novega trgovskega 
centra je september, mi pa moramo kro-
žišče narediti v treh mesecih, odkar bo 
to mogoče. Novo krožišče bo enako tiste-
mu, ki je bilo zgrajeno za poslovno cono. 
Imamo soglasje državne direkcije za in-
frastrukturo, ne pa tudi sofinanciranja. 
Naložbo v celoti pokrije občina, vrednost 
pogodbe s cesto pa je tristo tisoč evrov."
• Kako občani sprejemajo dejstvo, da 
bo trgovina na obrobju in ne v središču 
Šenčurja?
"Izbrali smo najboljšo možno lokacijo v 
Šenčurju. V središču Šenčurja nimamo 
razpoložljivih zemljišč, čeprav bi nema-
ra trgovina res bolj sodila v center. Je pa 
ob regionalni cesti kar pravšnja lokacija 
in nesporno je tudi, da Šenčur trgovino 
potrebuje. Sicer pa ima tudi Kranj velike 
trgovinske centre na obrobju."
• Kako uspešni ste pri prodaji zemlji-
šča med avtocesto in regionalno cesto?

CIRIL KOZJEK, ŽUPAN OBČINE ŠENČUR

Gradili bodo še eno krožišče
Med letošnjimi gradbenimi podvigi v občini je tudi gradnja krožnega križišča na 
regionalni cesti. O tej in drugih naložbah v občini župan Ciril Kozjek.

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl
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Dvakrat smo objavili razpis za naše ze-
mljišče v izmeri 4,2 hektarja, vendar nam 
prodaja za zdaj še ni uspela. Prejeli smo le 
eno vlogo, investitor bi želel manjšo povr-
šino. Mi pa bi radi zemljišče prodali v celo-
ti bodisi enemu investitorju bodisi več na-
ložbenikom naenkrat. To je potrebno zato, 
ker je skupni občinski podrobni prostorski 
načrt in gradnja celotne infrastrukture, saj 
je dobro vedeti, koliko tega bi posamezni 
investitor potreboval za svoje potrebe. Zato 
smo to prestavili na prihodnje leto. Razpis 
bomo ponovili v marcu leta 2020, imamo 
nekaj potencialnih kandidatov, ki bi želeli 
to izvesti v letu 2020. Na tem območju so 
mogoče proizvodne in druge dejavnosti.
Dodajmo še, da je v nekdanjem Baumaxu 
že tri mesece podjetje Kuehne + Nagel, 
objekt pa lastnik Strabag tudi prodaja. Ob-
veščen sem, da je nekaj potencialnih kup-
cev, in pričakujem, da bo kmalu prodan. 
To vemo po tem, ker od občine pričakujejo 
odločitev o uveljavljanju predkupne pra-
vice, ki pa je mi ne uveljavljamo." 
• Kaj je še novega pri uresničevanju 
proračunskih zavez?
"V proračunu zagotavljamo sredstva tudi 
za zamenjavo vse razsvetljave v športni 
dvorani in pokritem nogometnem igrišču 
in tudi v delu objekta Športnega društva 
Šenčur. Ta se bo zdaj začela, prihranili 
bomo pri energiji, saj je LED-razsvetljava 
manj potratna in mogoča bo vsa regula-
cija razsvetljave v teh objektih. Tudi na 
tem področju gremo s tehnologijo naprej." 
• Boste med počitnicami morda pre-
navljali tudi stavbe šol in vrtcev? 
"Tokrat se bodo med počitnicami v šo-
lah in vrtcih izvajala le manjša dela, 
obširnejših ne predvidevamo. Počasi pa 
bo treba razmišljati o razširitvi šole in 
vrtca, kajti prostora postaja premalo in 
bo v prihodnjih letih treba pripraviti na-
črte, kako te objekte širiti, vendar mora-
mo tudi najti prostor, kamor se bodo ti 
objekti lahko širili."
• Velik problem v občini predstavlja 
nenadzorovano odlaganje odpadkov. 
Kako boste to rešili? 
"Povsod se pojavljajo odpadki: na ekolo-
ških otokih, ob kolesarskih in sprehajal-
nih poteh, ob koših za smeti. Smetenje je 
že preseglo vse razumne meje. Če se bo 
taka praksa nadaljevala, bo treba ekolo-
ške otoke odstraniti. Občane opozarjamo, 
da morajo imeti gospodinjstva po dva 
zabojnika, odpadke naj ločeno odlagajo 
vanje, ne smejo se znajti na ekoloških 
otokih in v koših na javnih mestih. Ko-
munali Kranj smo dali nalogo, da preveri, 
ali ima vsaka hiša predpisane zabojnike."

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Občina Šenčur namenja veliko pozorno-
sti prometni varnosti. Kot je povedal Aleš 
Puhar z Občine Šenčur, so si poleg stalnih 
dopolnitev prometne signalizacije in ure-
janja infrastrukture v preteklosti omislili 
tudi merilnike hitrosti. "Postavljamo jih 
na razna mesta v občini, kjer so najbolj 
potrebni, tudi na predlog občanov. Po-
datki o meritvah so mesečno dostopni 
na naši spletni strani," je pojasnil Puhar. 
Radarske meritve zdaj zagotavljajo prek 
Medobčinskega inšpektorata, izvajajo se 
v stoječem avtomobilu na posameznih 
lokacijah. Pogovarjali pa so se tudi o na-
kupu stacionarnega radarja in ohišij, kot 
je praksa v soseščini. "To pomeni, da so 
na drogove javne razsvetljave nameščene 
radarske škatle, radar pa na posameznih 
lokacijah ni vedno prisoten. Kot sousta-
noviteljica je občina pristopila k nakupu 
skupnega takšnega radarja. Imeli smo 
tudi druge poglede na to problematiko, 
zato smo iskali še druge možnosti, da bi 
hitrosti ne merili le na stalnih točkah, 
temveč glede na predloge, opozorila in 
zaznavanje težav lahko merilnik selili na 
različne lokacije. Po kar tri- do štiriletnem 
preverjanju tako ponudb kot tudi tehnič-
ne kompatibilnosti s sistemom dela, ki 
ga uporablja medobčinski inšpektorat, 
smo zdaj kupili laserski merilnik hitro-
sti, ki stoji na trinožnem stojalu, lahko 
pa se uporablja tudi ročno. Naprava je že 
dobavljena, vse stvari glede certifikatov in 
izobraževanja redarjev so že opravljene, z 
jutrišnjim dnem se bodo meritve na ob-
močju naše občine že začele izvajati."
Radar bo dnevno na več lokacijah za 
kratka obdobja. Njegova mobilnost je po 
besedah sogovornika prednost pred sta-
cionarnimi radarji. Puhar napoveduje: 
"Izvajali bomo meritve na vseh proble-
matičnih odsekih cest, ki jih že nekaj 
časa tudi spremljamo. Vabimo pa tudi 
občane, da sami ali prek krajevnih in va-
ških skupnosti podajo predloge, na kate-
rih odsekih je po njihovem mnenju tre-
ba te meritve izvajati. Jeseni bo objavljen 
tudi javni razpis za nakup stacionarnega 
radarja in petih radarskih škatel. Na-
mestili jih bomo tam, kjer obstaja tudi 

tehnična možnost tovrstnih meritev. Že-
limo poudariti, da je cilj radarskih me-
ritev, ki jih uresničujemo tudi na željo 
občanov, zgolj večja prometna varnost, 
nikakor pa ne polnjenje občinskega pro-
računa. Želimo, da se vsi skupaj zaveda-
mo in sprejmemo skupno odgovornost 
ravnanja v prometu in pripomoremo k 
prometni varnosti, predvsem za najšib-
kejše udeležence v prometu, za otroke."
Lokacij radarja ne bodo najavljali, na-
men in prednost merilnika je ravno 
mobilnost, zaradi katere so se tudi od-
ločili za nakup, vreden 15.200 evrov. Na 
začetku pa pričakujejo, da bodo najprej 
nekateri neprijetno presenečeni, a tre-
ba se je zavedati, da je nujno spoštovati 
prometne predpise. 

Od jutri laserski merilnik hitrosti
Za večjo prometno varnost bo v občini Šenčur od jutri 
dalje hitrost meril laserski merilnik.

Od jutri naprej bo hitrost v krajih občine 
Šenčur meril laserski merilnik.

Še vedno se je mogoče prijaviti na javni 
razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v občini Šenčur v letu 2019. Razpisna doku-
mentacija je vlagateljem na voljo v tajništvu 
občine ali na spletni strani občine: www.
sencur.si<http://www.sencur.si/>. Rok za 
oddajo vlog je 15. oktober 2019. Vse doda-
tne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo zainteresirani vsak delovni dan od 9. 
do 12. ure na tel. št. 04/25 19 100 (Damjana 
Kastelic).

Razpis za kmetijstvo



DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na majski seji občinskega sveta so po 
daljši razpravi sprejeli odlok o spre-
membah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta. Med ključnimi 
točkami dnevnega reda omenimo še 
dva odloka, povezana z Gorenjskimi le-
karnami, o ustanovitvi javnega lekar-
niškega zavoda Gorenjske lekarne in 
o ustanovitvi sveta ustanoviteljic tega 
zavoda, oba potrjujejo v vseh gorenjskih 
občinah. Pritrdili so obema. Prisluhni-
li so poročiloma policije in občinskega 

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu o izvajanju občinskega progra-
ma varnosti, poročilo Medobčinskega 
inšpektorata Kranj pa so obravnavali 
na junijski seji. Sprejeli so sklep o do-
ločitvi ekonomskih cen vzgojno-izobra-
ževalnih programov v vrtcih na obmo-
čju občine, in sicer so se cene vrtcev za 
prvo starostno obdobje povečale za 6,98 
odstotka, v drugem pa za 4,80 odstotka. 
Nazadnje so se vrtci podražili leta 2017. 
Podražitev pomeni tudi višji strošek ne 
le za starše, temveč tudi za občino, ki za 
približno milijon evrov subvencionira 

ceno predšolskega varstva. Junija so se 
šenčurski svetniki lotili odloka o usta-
novitvi in organiziranju javnega podjetja 
Komunala Kranj, prva obravnava je bila 
že v prejšnjem mandatu, sprejele pa naj 
bi ga vse občine na območju delovanja 
Komunale Kranj. Če bodo postopki po-
tekali brez zapletov, lahko odlok zaživi 
letošnjo jesen. Obenem so sprejeli tudi 
nove cene komunalnih storitev, odva-
janja in čiščenja odpadnih voda. Ker bo 
znesek za povprečno gospodinjstvo za-
radi poračuna nižji za tri evre, svetniki 
niso imeli nič proti. V drugi obravnavi so 
sprejeli tudi odlok o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za gradnjo hle-
va za kokoši pašne reje na kmetijskem 
gospodarstvu Globočnik. Pri obravnavi 
poročila Medobčinskega inšpektorata 
Kranj so se največ ustavljali pri prome-
tni varnosti, kjer so bili obveščeni o sko-
rajšnji uporabi mobilnega merilnika hi-
trosti, jeseni pa dobijo tudi stacionarne 
radarje; beseda pa je tekla tudi o proble-
matiki odlaganja odpadkov. Čeprav bi si 
v občini želeli kršitelje kaznovati na pod-
lagi kamer pri ekoloških otokih, teh ne 
smejo uporabljati zaradi pravil o varstvu 
osebnih podatkov. 

Seji občinskega sveta
Od zadnje objave v Juriju so se občinski svetniki  
v Šenčurju sestali dvakrat.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Tudi ob koncu letošnjega šolskega leta je 
devetošolce z Osnovne šole Šenčur, ki so 
vsa leta dosegali največji uspeh, sprejel žu-
pan Ciril Kozjek v družbi podžupana Aleša 
Periča Močnika in ravnateljice šole Majde 
Vehovec. Najboljšim učencem je čestital 
k uspehom in jim zaželel enako tudi pri 
nadaljnjem šolanju in v življenju. Za na-
grado so najboljši, letos jih je bilo 17, prejeli 
županove petice, vsakemu pa je župan po-
daril tudi zastavo občine Šenčur, da bodo 
tudi na ta način začutili pripadnost doma-
čemu kraju. Letos so bili med devetošolci 
za odličnost nagrajeni: Hana Đešević, Jan 
Golob, Neža Knific, Miha Omejc Burger, 
Tina Čebašek, Brina Filipina Jesihar, Neja 
Kralj, Klara Primožič, Asja Rozman, Katju-
ša Šenk, Ana Jagodic, Ažbe Repič, Tinkara 
Zupanec, Tjaša Hribar, Manca Kukovič, 
Sara Smajič in Vesna Sodnik.

Najboljši prejeli županove petice
Sedemnajst učencev, ki so letos sklenili devetletno šolanje in vsa leta dosegali najvišje 
uspehe, je ob koncu šolskega leta sprejel župan Ciril Kozjek. Podelil jim je županove 
petice in občinske zastave.

Najboljši, ki so vseh devet let dobivali petice, so jih dobili še od župana Cirila Kozjeka,  
s katerim je nastala tudi spominska fotografija pred šolo. / Foto: Tina Dokl
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Med počitnicami bodo pri osnovni šoli in športni dvorani popravili 
nekaj radijev za zavijanje avtobusov, na delu ceste pri šoli bo 
urejen tudi enosmerni promet. Urejeni bodo dodatni prehodi in 
pločnik okoli športne dvorane. S spremembo prometnega režima 
na podlagi izvedene prometne študije želijo zagotoviti večjo 
varnost za otroke in obiskovalce športe dvorane in športnega parka. 
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"Stanje na področju odlaganja smeti se 
zadnje čase močno poslabšuje. V občini 
imamo trenutno postavljenih 113 košev 
za odlaganje odpadkov in košev za pas-
je iztrebke. Namenjeni so za odlaganje 
plastenk, ovitkov in podobnega, kar 
imamo na sprehodih pri sebi, ne pa 
odlaganju odpadkov iz stanovanjskih 
in drugih objektov. V koših in ob njih 
zaznavamo vrečke z odpadki iz gospo-
dinjstev, plenic in drugih predmetov, 
ki tja ne sodijo, pač pa jih je treba od-
lagati v vaše zabojnike pri hišah, od-
padke pa tudi ustrezno ločevati. Lahko 
uporabljate tudi ekološke otoke in zbir-
ni center. Na priloženi fotografiji je pri-
mer nepravilnega odlaganja odpadkov. 
Skupaj s Komunalo Kranj in medobčin-
skim radarstvom bomo poostrili nad-
zor nad povzročitelji nedovoljenega od-
laganja odpadkov in tudi nad stanjem 
zabojnikov za odlaganje odpadkov pri 
vseh stanovanjskih in poslovnih objek-

tih," z razmerami na področju odlaga-
nja odpadkov seznanja Aleš Puhar z 
občinske uprave v Šenčurju. 
Enak problem zaznavajo tudi pri eko-
loških otokih, ki so postavljeni v vseh 
naseljih v občini, tam pa se lahko odla-
gajo steklo, papir in plastenke, nikakor 
tja ne sodijo ostale vrste odpadkov. "Od-
padkov tudi ne odlagajte ob ekoloških 
otokih. Vse večje dimenzije odpadkov, 
ki ne gredo skozi reže v zabojnike na 
ekoloških otokih, odložite v zabojnike 
doma oz. jih odpeljite v zbirni center. 
Ravno tako vse občane pozivamo tudi k 
ohranjanju primerne čistoče ekoloških 
otokov, kajti zadnje čase ugotavljamo, 
da so te stvari skrajno neprimerne. 
To se sicer dogaja tudi v drugih obči-
nah, ki jih pokriva izvajalec Komu-
nala Kranj, tako da že razmišljamo o 
zmanjšanju ali celo ukinitvi tovrstnega 
zbiranja odpadkov. Kar se zdaj dogaja, 
hudo kazi videz naselij," dodaja Puhar. 
Poleg posameznikov odpadke na otoke 
odlagajo celo pravne osebe.

Neprimerno odlaganje odpadkov

Neprimerno odlaganje gospodinjskih 
odpadkov v koše za smeti

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na vprašanje Valerija Grašiča v zvezi s hrupom na brniškem 
letališču je župan Ciril Kozjek pojasnil, da je na pobudo Obči-
ne Šenčur več občin v soseščini letališča na pristojne naslovi-
lo zahtevo v zvezi s koridorji poletov. O tem, kako je z more-
bitno gradnjo doma starejših v Šenčurju, pa župan pravi, da 
prodajajo zemljišče med regionalno cesto in avtocesto ravno 
z namenom, da dobijo denar za nakup drugega zemljišča, 
kjer bi gradili dom. Gradnja doma pa je odvisna tudi od razpi-
sa države za koncesije. Pričakujejo, da bo odločitev o razpisu 
sprejeta jeseni. Kapaciteta bi bila 150 postelj. Zdaj je 47 obča-
nov, ki prihajajo iz šenčurske občine, v domovih po Sloveniji. 
Izvajajo tudi pomoč družini na domu za tiste starostnike, ki 
še živijo doma. Petar Potkonjak je spraševal o reviziji račun-
skega sodišča, ki je preiskovalo poslovanje Občine Šenčur v 
preteklih letih. Župan Kozjek pravi, da ni bilo očitanih večjih 
nepravilnosti glede poslovanja občine, na priporočilo račun-
skega sodišča so očitane napake večinoma tudi že odpravili, 
sicer pa je že nadzorni odbor v prejšnjem mandatu predlagal 
nekatere ukrepe. Svetnica Vanja Umnik ugotavlja, da Šenčur 
nima spominka, značilnega za ta kraj. David Štrajhar je ko-
mentiral položaj gostincev. Beseda je tekla tudi o zasebni le-
karni, ki jo želijo odpreti na območju poslovne cone, vendar 
lekarniška zbornica zanjo ni dala dovoljenja. Župan meni, da 
je konkurenca tudi na tem področju dobra, in napoveduje, da 

bodo postopek na tem področju nadaljevali. O vzdrževanju 
ceste na Bivje je spraševal Petar Potkonjak. Odgovor občin-
ske uprave je, da jo vzdržujejo skladno s programom vsako-
letnega vzdrževanja makadamskih poti. To cesto pa pogosto 
kot obvoz uporabljajo tudi vozniki ob gneči na brniški cesti. 
To cesto bodo vse do Šenčurja uredili po tem, ko bodo dopol-
nili kolesarsko povezavo med Brnikom in Šenčurjem, pri 
slednjem se je občina vključila s pridobivanjem soglasij. Ob 
tem se strinjajo, da bo treba na novo urediti prometni režim. 
Na vprašanje Valerija Grašiča o visokih vlaganjih v obnovo 
obrežja Kokre z občine odgovarjajo, da vlaganj ni bilo, kajti za 
to je pristojna država. Simon Kuhar je dejal, da občani Trboj 
pri lokalu Borovnička prosijo za ogledala ob cesti. Prometno 
ureditev in oznake bodo tam dokončno uredili, ko bo zgraje-
na vsa infrastruktura, ogledalo pa lahko dobijo, menijo na 
občini. Več svetnikov je razpravljalo o tem, da se v občini pod-
vajajo prireditve, zaradi česar prihaja do težav s parkiranjem. 
David Štrajhar ocenjuje, da bi bilo treba prilagoditi pravilnik, 
da bi bila koordinacija prireditev boljša, njegov je tudi predlog 
za ustanovitev zavoda za turizem, šport in kulturo, ki bi to 
urejal. To naj uredijo s koledarjem prireditev, na občini pa 
pričakujejo, da bodo društva in drugi organizatorji o priredi-
tvah dosledno obveščali, da jih bo lažje usklajevati. Marjan 
Kristanc opozarja na nekatere slabo vzdrževane ceste, na kar 
na občini odgovarjajo, da to velja zlasti za tiste, po katerih 
zaradi gradnje v sosednjih vaseh potekajo obvozi.

Pobude in vprašanja svetnikov
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IGOR KAVČIČ

Pri Pihalnem orkestru občine Šenčur 
ste od vsega začetka, v svojem drugem 
mandatu tudi v vlogi njegovega pred-
sednika. Kako hitro vam je minilo teh 
17 let? 
"Po eni strani se mi zdi, da je šlo hitro, kot 
bi bilo dve leti, po drugi pa se zavedam, 
da jih je minilo 17, še zlasti če pomislim 
na vse stvari, ki so se v tem času zgodile, 
tako mnoge pozitivne, kot kakšna manj 
lepa. Imeli smo različne dirigente, priha-
jalo je do menjav v izvršnem odboru orke-
stra, spreminjala se je zasedba glasbeni-
kov, saj veste, najstniška leta včasih tudi 
naredijo svoje. Lahko pa rečem, da smo 
z vsemi dirigenti kar dobro sodelovali, 
odigrali smo kopico odličnih koncertov v 
domači občini, po Sloveniji in tujini, pred-
vsem pa za igranje v orkestru izobrazili 
ogromno ljudi različnih generacij ..." 
Predvsem v sezoni od septembra do 
konca junija veliko nastopate, mar ne? 
"Včasih imamo tudi po tri "špile" na ko-
nec tedna. Zadnjo nedeljo smo igrali 
gasilcem v Voklem, pred tem smo v po-
nedeljek nastopili na predvečer dneva 
državnosti v Vogljah, dan prej ob predaji 
novega vozila gasilcem na Olševku, v 
petek pa smo imeli tradicionalni letni 
koncert. Torej pet nastopov v desetih 
dneh, kar res ni malo. Na leto tako zbe-
remo okrog 35 nastopov. Včasih je kar 
težko zbrati dovolj glasbenikov za vse te 
nastope, še posebno v tem poznopomla-
danskem času. Če se pošalim, letos na 
srečo nimamo maturantov, lani pa se je 
v maju in juniju kar nekaj orkestrašev 
učilo za maturo. Letos so mladi hodili k 
meni, naj jim napišem opravičila za za-

dnji dan šole, da bodo v petek pripravili 
dvorano za letni koncert. Sicer nas je v 
orkestru okrog 35, v takih in drugačnih 
vlogah pa nam v širšo ekipo pridejo po-
magat tudi nekdanji orkestraši. Sicer pa 
lahko rečem, da je bilo v vseh teh letih 
ogromno življenjskih zgodb. Prav za pri-
povedovanje vnukom."
Tudi z aktualnim dirigentom Simo-
nom Tavčarjem se odlično ujamete ...
"Na vsak način. Simon je še mlad, a 
strokoven in zelo odgovoren. Je odlična 
vez med mlajšimi člani in tistimi, ki jih 
imamo trideset in več. Zelo dobro razu-
me, da je nam igranje v orkestru prosto-
voljna dejavnost, naše veselje do glasbe 
in nam mora kakšno stvar tudi večkrat 
razložiti. Vsako sezono pripravimo tudi 
nov program – tako smo na letnem 
koncertu igrali glasbo, pisano za pihal-
ne orkestre, na novoletnem pa različne 
skladbe v džezovskih in swingovskih 
priredbah. Mogoče bi bilo dobro, da bi iz 
vsake sezone vzeli po dve skladbi za naš 
železni repertoar."
Kako se je prijela Godbena glasbena 
šola, ki ste jo začeli pred tremi leti?
"Veliko dela tu opravi moja desna roka v 
odboru Maja Logar, ki tudi vodi šolo. V 
njej poučujemo nekaj več kot deset učen-

cev, ki ne hodijo v glasbeno šolo, seve-
da pa instrumente, ki jih potrebujemo v 
orkestru, trobila, pihala in tolkala. Veseli 
me tudi, da se vedno bolj lahko zanesem 
na mladino v našem orkestru. Če sem 
nekoč moral veliko postoriti kar sam, 
zdaj delo lahko razporedim tudi med 
mlade, ki znajo prevzeti odgovornost in 
so zelo operativni. V izvršilnem odboru 
nas je sedem in si vedno znamo porazde-
liti delo. Naj dodam, da Občina Šenčur v 
vseh pogledih podpira naše delo, pohva-
la gre tudi več pokroviteljem, še posebno 
Juretu Krču iz podjetja Rešet, ki že dolga 
leta podpira naš orkester. Tako nam tudi 
načrtov za prihodnost ne manjka."
Najprej poletne počitnice potem pa ...
"... se bomo začeli pripravljati na bo-
žično-novoletni koncert, ki bo letos 26. 
decembra, naši gostje pa bodo tokrat 
Ansambel Kvatropirci. V načrtu imamo 
čudovit program, ki ga bomo nekoliko 
prilagodili tudi gostom. Ne bi pa bil jaz, 
če ne bi razmišljal tudi o naši dvajse-
tletnici, za katero imam že nekaj viso-
koletečih načrtov. Morda bi veljalo tudi 
pripraviti en tak šenčurski 'komad', ki 
smo ga nekoč že imeli. Lahko bi ga v 
priredbi pel tudi zbor, igral kakšen naš 
ansambel. Izzivov vsekakor ne manjka."

Ne manjka nam novih izzivov
Pihalni orkester občine Šenčur na leto naniza okrog petintrideset nastopov.  
Andrej Zupan v njem kot baritonist sodeluje od vsega začetka, že drugi mandat  
pa orkestru narekuje ritem tudi v vlogi predsednika.

Predsednik Pihalnega orkestra občine Šenčur Andrej Zupan v vadbenih prostorih  
/ Foto: Igor Kavčič

Andrej Zupan je v nižji glasbeni 
šoli igral harmoniko, potem 
v Pihalnem orkestru MO 
Kranj bobne, ko so ustanovili 
Pihalni orkester Šenčur, pa 
mu je dirigent predlagal, da 
bi poskusil bariton, ki so ga 
potrebovali v orkestru. Zdaj ga 
igra že 17 let.
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Za ohranjanje čistega okolja in v skrbi za še bolj učinkovito 
ravnanje z odpadki smo za uporabnike pripravili nekaj na-
svetov, informacij in novic, ki bodo v pomoč pri ločevanju, 
zmanjševanju količin odpadkov ter pri razumevanju procesa 
zbiranja odpadkov. 

Leila, naša prva voznica
Z veseljem in ponosom sporočamo, da se je v maju našemu 
kolektivu pridružila prva voznica. Kljub svoji mladosti, stara 
je 22 let, je izredno spretna voznica in z neizmerno lahkostjo 
obvladuje specialno smetarsko vozilo tudi po najbolj ozkih 
ulicah. 

Voznica Leila je v kolektiv Komunale Kranj prinesla novo 
energijo in dobro voljo. Trenutno delo opravlja na področju 
rednega odvoza odpadkov, po opravljenem tečaju za kotalni 
prekucnik z dvigalom pa jo boste srečali tudi pri praznjenju 
ekoloških otokov. Komunala Kranj izvaja obvezno gospodar-
sko javno službo ravnanja z odpadki v petih občinah – Mes-
tni občini Kranj ter občinah Šenčur, Naklo, Preddvor in Je-
zersko. Za redni odvoz odpadkov vsak dan skrbi devet sme-
tarskih ekip, sestavljenih iz voznika/voznice in dveh sprem-
ljevalcev. V povprečju na dan izpraznimo 400 zabojnikov, 
zgodi pa se, da jih je ob določenih dnevih tudi 600. Ko izpra-
znimo zabojnike, se naše delo ne konča. Zbrane odpadke 
namreč dnevno vozimo do pooblaščenih prevzemnikov v 
Ljubljano in na Vrhniko.

Najboljši odpadek je tisti,  
ki sploh ne nastane
Kupujmo odgovorno, ne pretiravajmo in kupimo le tisto, kar 
potrebujemo. Izogibajmo se nepotrebni embalaži in izberi-
mo povratno embalažo. Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo 
ali papir in raje uporabimo embalažo, ki jo lahko vedno zno-
va uporabimo. Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo. 
V trgovino se odpravimo z nakupovalno vrečko ali košaro. 
Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi. Pred-
vsem bodimo pozorni pri izbiri čistil in kozmetike. Odločaj-
mo se za okolju prijazne izdelke. 

Ravnanje z odpadki
V Občini Šenčur je vzpostavljeno zbiranje in oddajanje od-
padkov po tako imenovanem sistemu od vrat do vrat (redni 
odvoz mešanih komunalnih in bioloških odpadkov ter od-
padne embalaže), zbiranje odpadkov  na ekoloških otokih 
in v zbirnem centru. Dodatno imate gospodinjstva možnost 
oddaje nevarnih odpadkov  v času akcije zbiranja nevarnih 
odpadkov ter možnost naročila odvoza kosovnih odpadkov.

Bioloških odpadkov ne odlagajte 
neposredno v zabojnik
Svetujemo, da biološke odpadke odložite zavite v časopisni 
papir, papirnati vrečki oziroma uporabite vrečke iz biolo-
ško razgradljivih materialov (odlaganje v plastičnih vreč-
kah je prepovedano, saj s tem onemogočimo nadaljnjo pre-
delavo odpadkov). Notranjost zabojnika lahko zaščitite z 
velikimi biorazgradljivimi vrečami prostornine 120 litrov 
ali 240 litrov, ki jih lahko kupite pri blagajni na sedežu pod-
jetja Komunala Kranj. Zelo pomembno je tudi, da v zabojnik 
ne zlivate tekočih odpadkov. Tovrstno odlaganje bioloških 
odpadkov je priporočeno tudi v toplejših mesecih leta,  
saj se s tem zmanjša oziroma prepreči onesnaženost za-
bojnika. 

Ekološki otoki 
Na ekoloških otokih lahko ločeno oddate stekleno, plastič-
no, kovinsko in papirno embalažo. Embalažo pred odlaga-
njem izpraznite in zmanjšajte volumen s tem, da jo stisne-
te, zložite ali strgate. S tem boste prispevali, da se bo v 
posamezne zabojnike odložilo čim več embalaže. Odpadke 
vedno odložite v zabojnike, odlaganje odpadkov poleg za-
bojnikov je prepovedano in kaznivo. Če imate večje količi-
ne oz. večje kose odpadkov, prosimo, da jih pripeljete v 
zbirni center. 

Zbiranje odpadkov

Voznica Leila je v kolektiv Komunale Kranj prinesla  
novo energijo in dobro voljo. 

V mrazu, vročini, dežju in snegu – naše ekipe poskr-
bijo za stvari, ki ste jih zavrgli. Odvoz odpadkov je 
naše delo, vaša naloga in skrb pa, da je teh čim manj 
in da jih odložite v za to namenjene zabojnike. Le 
tako bomo živeli v čistem in lepem okolju. 



www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55

Odvoz kosovnih odpadkov
Odvoz kosovnih odpadkov naročite, ko to potrebujete, in si-
cer brezplačno do 2 m3 na leto.  Vaše naročilo nam lahko 
posredujete osebno na sedežu podjetja, nam pišete na ele-
ktronski naslov kosovni@komunala-kranj.si ali nas pokli-
čete na telefonsko število 04 28 11 305. Naročilo lahko od-
date tudi preko spletnega obrazca, ki ga najdete na spletni 
strani Komunale Kranj oz. v Portalu za uporabnike. 

Zbirni center Šenčur
Je posebej urejen in opremljen prostor, namenjen dodatne-
mu ločevanju in večjim količinam odpadkov. Če prenavljate 
stanovanje, urejate vrt ali ste zamenjali kuhinjske aparate in 
podobno, jih lahko pripeljete v zbirni center. 
Ob oddaji odpadkov vas prosimo, da imate s seboj odrezek 
položnice Komunale Kranj (zadostuje tudi, da upravljavcu 
zbirnega centra navedete vašo šifro kupca) in osebni doku-
ment. Šifro kupca najdete na vašem računu za komunalne 
storitve v zgornjem desnem kotu. Šifra kupca je navedena 
tudi na položnici v rubriki Namen in Rok plačila. Stanovalce 
v večstanovanjskih objektih prosimo, da imate s seboj odre-
zek položnice, ki jo prejmete s strani upravnika večstano-
vanjskega objekta. S tem potrdite, da ste vključeni v sistem 
rednega odvoza odpadkov. Na ta način spremljamo tudi šte-
vilo obiskov na zbirnih centrih, količino oddanih odpadkov, 
obremenjenost posameznega zbirnega centra ter podatke 
iz katere občine prihajate. 
Svetujemo, da odpadke v primernih škatlah razvrstite že 
doma in jih varno pripeljete v zbirni center.

Ločeno pripravite stekleno embalažo in ostalo steklovino, 
papir in karton, kovinsko, plastično in sestavljeno embalažo. 

Iskalnik urnikov rednega  
odvoza odpadkov
Datume rednega odvoza svojih odpadkov lahko kadarkoli 
preverite v iskalniku urnikov rednega odvoza odpadkov na 
spletni strani www.komunala-kranj.si. V iskalniku si lahko 
ogledate tudi Abecednik ločevanja odpadkov, ki vam je v po-
moč pri vsakodnevnem ločevanju odpadkov.

Menjava zabojnika za odpadno embalažo ne vpliva na me-
sečne stroške gospodinjstva. Sprememba velikosti zabojni-
ka za biološke in mešane odpadke pa vpliva na višino me-
sečne položnice: 

v EUR z DDV 80 l 120 l 240 l

Zbiranje bioloških odpadkov – 
storitev in infrastruktura /  
tedenski odvoz v poletnem času

10,85 16,28 32,57

v EUR z DDV 80 l 120 l 240 l 660 l 1.100 l

Zbiranje mešanih  
komunalnih  
odpadkov –  
storitev, obdelava, 
odlaganje in  
infrastruktura /  
odvoz vsake  
3 tedne

2,08 3,08 6,19 17,02 28,38

V načrtu je postopen umik zabojnikov/zvonov za 
plastično in kovinsko odpadno embalažo z ekoloških 
otokov, saj imate gospodinjstva na voljo rumene za-
bojnike v okviru rednega odvoza odpadkov. Zame-
njava manjšega za večji zabojnik za embalažo doda-
tno ne bremeni položnice za odvoz odpadkov.

Spremenjen delovni čas zbirnega centra Šenčur  
od 1. 7. 2019:
•  torek od 13. ure do 19.30  

(v zimskem času od 12. ure do 18.30) 
•  petek od 13. ure do 19.30  

(v zimskem času od 12. ure do 18.30) 
• sobota od 8. do 12.30.

Hkrati z rednim odvozom izvajamo nadzor nad pol-
nostjo in vsebino zabojnika. Pri tem ugotavljamo, da 
zabojniki pogosto ne ustrezajo količinam odpadkov, 
ki jih ustvarite. Urediti morate najem večjega zaboj-
nika za mešane odpadke oz. odpadno embalažo. 
Če pa imate občasno več mešanih odpadkov ali od-
padne embalaže, jih odložite v namenske vreče, ki 
jih kupite na sedežu Komunale Kranj. Vreče so ozna-
čene z logotipom Komunale Kranj. Na dan odvoza 
vrečo odložite poleg zabojnika. Drugače odloženih 
odpadkov nismo dolžni odpeljati.

Nepravilno odloženi odpadki na ekološkem otoku  
– pogled, ki si ga ne želimo 



SIDDHARTA
21. SEPTEMBRA 2019

JAN PLESTENJAK
16. NOVEMBRA 2019  

ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR
Predprodaja: EVENTIM in LANGO BAR, center.cveka@gmail.com
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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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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, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Po lanski prireditvi, ki je vnovič zaživela ob deseti obletnici 
postavitve spomenika cesarici Mariji Tereziji in je bila lepo 
sprejeta, so vnovič organizirali prireditev, ki so jo poime-
novali Krompirjevo. Želijo, da dogodek v čast krompirju, po 
katerem je prepoznan Šenčur, postane tradicionalen. Krom-
pirjevo 2019 je napovedal folklorni večer Bilo je nekoč, na ka-
terem so nastopili plesalci domačega folklornega društva z 
gosti iz Vuhreda. 
V soboto pa se je dopoldne na Krompirjevem trgu sredi Šen-
čurja začelo celodnevno dogajanje. Mladi so pripravili Krom-
pirjev tek po ulicah Šenčurja. Na šestkilometrski preizkušnji 
so bili zmagovalci Mateja Kalan in Mojca Gliha ter Ažbe Repič 
in Aleš Perič Močnik, medalje in nagrade (vreče krompirja) 
pa jim je podelil ambasador teka Rok Puhar. Točno opoldne 
je pred spomenikom Mariji Tereziji Folklorno društvo Šenčur 
uprizorilo cesaričin dekret, ko je pred poltretjim stoletjem 
ukazala v kranjskih deželah saditi krompir. Njena odločitev je 
bila pomembna, saj je s tem prebivalstvo rešila lakote. Z glas-
benim nastopom so se pridružili Jurjevi godci in člani Pihal-

nega orkestra občine Šenčur, zbrane je nagovoril podžupan 
Aleš Perič Močnik. Že od dopoldneva so šenčurski konjeniki s 
kočijami vozili obiskovalce in za otroke priredili jahalne uri-

Bil je praznik krompirja
Sredi junija so v središču Šenčurja priredili praznik krompirja, imenovan 
Krompirjevo 2019.

Zmagovalci Krompirjevega teka, z njimi Rok Puhar (desno) 



Po razglasu o obvezni saditvi krompirja so zaplesali domači folklorniki. Zadišalo je po praženem krompirju 

ce. Hiša čez cesto Pr' Franč je prikazala kmečke igre, KUD Vi-
soko je poskrbelo za ustvarjalne delavnice za otroke, na poli-
gonih so potekale športne igre, ki sta jih pripravila šenčurska 
kolesarsko društvo in nogometni klub. Prvi posredovalci iz 
PGD Šenčur in RK Šenčur - Srednja vas so demonstrirali pra-
vilno uporabo defibrilatorja za oživljanje pri srčnem zastoju. 
Živahno je bilo na tržnici z dvajsetimi stojnicami, na njih je 
obiskovalce vabila ponudba domačih društev in drugih po-
nudnikov s poudarkom na krompirjevih jedeh. Dišalo je po 
praženem krompirju, ki so ga pripravljali člani Turističnega 
društva Šenčur, zraven so ga po svojem receptu pražili go-
stje iz Markovcev. Obiskovalci so lahko pokusili tudi županov 

bograč (kuhal ga je župan Ciril Kozjek s prijatelji), Društvo 
upokojencev Šenčur je ponudilo krompirjevo solato (in več 
sladkih prigrizkov), ŠD Bam.bi kolesarski krompir, Godlarji 
ocvrtke in krompirjeve špirale, na stojnicah ni manjkala niti 
krompirjeva torta Kraljevega mignona, palačinke družine 
Korelc pa so bile tokrat brez dodatka krompirja. Na stojnicah 
so se ponujale tudi mesnine, medeni ter drugi sladki prigriz-
ki in tudi nekateri rokodelski izdelki. Nekateri obiskovalci, 
med njimi tudi predsednik Zveze društev upokojencev Slove-
nije Janez Sušnik, so prišli oblečeni v stara oblačila in tako še 
poudarili duh preteklosti, kako so se imeli "učas". Dogajanje 
se je še pozno v noč nadaljevalo ob zvokih skupine Projekt. 
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Leta 1919 je francoski industrialec Gu-
stave André Citroën ustanovil podjetje 
za proizvodnjo vozil. Za logotip podjetja 
je vzel dvojno puščico, simbol zobnika, 
s strukturo ribje kosti, katerega patent 
za izdelavo si je lastil. Bil je vizionar. Prvi 
na stari celini je v avtomobilski industriji 
uvedel tekoči trak, združil v istem vozilu 
samonosno karoserijo in prednji pogon, 
uvedel vrtce, zdrav stvene domove za za-
poslene, bil izjemen v marketingu, želel 
je, da so njegova vozila udobna, prepo-
znavna, množična.
Še pred uspehom je bilo podjetje na 
robu propada zaradi stroškov razvoja 
modela Traction Avant, prevzel ga je 
Michelin. Po drugi svetovni vojni so do-
živeli uspeh z modelom 2cv, pri nas ime-
novanim spaček. Z njim so motorizirali 
obubožano Francijo. Sledili so uspehi z 
najlepšim avtom vseh časov, modelom 
DS. Naslednika CX in XM sta prejela na-
ziv avto leta. Citroën je danes del skupi-
ne PSA in v vseh vozilih je prisoten duh 
vizionarja Andréa Citroëna, od malega 
C3 do C5 Aircross. Že v štartu je širil pro-
dajno in servisno mrežo. Pri nas je znam-
ka znana zaradi podjetja Tomos, kasneje 

Sto let prihodnosti, navdihnjenih z vami!
Cimos, kjer so sestavljali nekatere modele. Del zgodbe o uspehu je tudi malo družinsko podjetje 
v Praprotni Polici, kjer je pred 40 leti ustanovil mehanično delavnico Matevž Jenko. Pri Jenkovih 
sledijo visokim Citroënovim standardom. Leta 2017 so bili proglašeni za najboljšega serviserja 
v Sloveniji. Svoje znanje neprestano nadgrajujejo. Strinjajo se s sloganom podjetja Citroën: »In-
spired by you!«, navdihnjeni z Vami!
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BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

www.pogrebnik.si

NEJC VEHOVEC, 8. C

Ženske včasih niso imele takih pravic, kot jih imajo danes. 
Poleg tega so se spopadale z mnogimi stereotipi – veljale so 
za manjvredne, manj sposobne in šibkejše. Njihova naloga 
je bila večinoma skrbeti za otroke, kuhati in pospravljati, 
tiste na kmetiji pa so poleg tega skrbele še za živino in de-
lale na polju. Šolanje in poklici, kot so zdravnik, profesor, 
pilot in drugi, so bili rezervirani za moške. A bile so tudi 
izjeme. Sam poznam dve zgodbi, ki sta mi jih povedali obe 
moji babici.
Prababičina teta po mamičini strani se je v življenju sreče-
vala z veliko predsodki. Živela je v Železnikih in je v času, ko 
so mnoge ženske ostajale doma, raznašala pošto po domačih 
krajih in hribih celih osemnajst let. Marija Primožič, po do-
mače Škrbinova Micka, je bila rojena leta 1890. Poštar je bil in 
je še danes poklic, za katerega si predstavljamo, da ga opra-
vljajo moški. Zato je bila Marija včasih zasmehovana, ampak 
so jo ljudje po letih opravljanja poklica poštarice sprejeli. Po-
znala je vse ljudi in tudi oni so poznali njo. Bila je celo ome-
njena v časopisu leta 1940, ko so se ji ob 50. rojstnem dnevu 
poklonili za vestno delo. Na fotografiji v rokah ponosno drži 
časopis Slovenec.
Babičina teta in ostala družina po očetovi strani pa izhaja 
iz Primorske, bolj natančno iz Prvačine. Teta moje babice 
Marija Gregorič je po rojstvu svojega tretjega otroka zaradi 
pomanjkanja denarja in prezadolženosti kmetije z ladjo iz 
Trsta odpotovala v Aleksandrijo. Tam je v bogati egipčan-
ski družini otroke učila evropskih navad in bontona. Poleg 
odgovornega dela je bila izpostavljena tudi pogostemu za-

ničevanju egipčanskih žena. Babica mi je povedala, da ji je 
kuharica v Egiptu večkrat pljunila v hrano, preden ji jo je 
postregla. Vsekakor je v Aleksandriji doživela marsikaj poni-
žujočega in žalostnega. Ženske, ki so tudi po deset let živele 
v Aleksandriji, so prišle nazaj v domači kraj razgledane in 
ponosne. Domov so prinesle tudi veliko denarja. Nekateri 
moški so jim zelo zavidali in so zato precej denarja porabili 
za pijačo – to je vidno tudi iz tega, da je bilo v Prvačini kar 
pet gostiln. Moški so bili od aleksandrink odvisni, zato lah-
ko govorimo tudi o prvi ženski emancipaciji. Veliko denarja, 
ki so ga zaslužile, so uporabili za nakup vinogradov, njiv in 
prenovitve hiš.
V obeh zgodbah sta se moji daljni sorodnici borili za enako-
pravnost med spoloma, se borili s stereotipi in zasmehova-
njem. Zanju je bil trud poplačan, saj sta živeli dolgo, polno 
življenje in bili še na stara leta zgled drugim. Verjamem, da 
sta pripomogli tudi k temu, da so na ženske v tistih krajih in 
času moški začeli gledati drugače, bolj spoštljivo. Ženske pa 
sta morda spodbudili k temu, da so si upale tvegati in uresni-
čiti svoje želje.

Navdihujoči življenjski zgodbi mojih sorodnic
Nejc Vehovec iz 8. c je v svojem spisu za natečaj Evropa v šoli razmišljal o položaju 
žensk v nam že precej oddaljenih časih. Za predstavitev življenjskih zgodb tet svoje 
babice in prababice je na natečaju osvojil drugo mesto. Čeprav so se danes časi 
spremenili, pa sta nam njuni zgodbi zagotovo lahko vsem v spodbudo in navdih. 

LARISA GRBIĆ, NAJA PODGORŠEK, TINKARA KUKOVIČ, 8. R.

Na sončen četrtek, 13. junija, je našo šolo obiskalo 35 polj-
skih učencev in pet učiteljev v okvirju jezikovnega projekta. V 
Slovenijo so prispeli zjutraj, poleg Šenčurja pa so nameravali 
obiskati še Bled in Planico. Osmošolci smo jim s svojimi uči-
telji izrekli dobrodošlico v učilnicah, kjer smo jim predstavili 
šolo, Šenčur in našo podalpsko državo. Sledilo je druženje z 
našimi gosti, ki pa so bili sprva sramežljivi, vendar zadrža-
nost ni trajala dolgo. Pri tem smo ugotovili, da je sporazume-
vanje v angleščini mala malica. Z nekaterimi smo tudi ostali 
v stikih.
Naša šola je poljske učence navdušila s svojo prostornostjo, 
modernim videzom in prijaznostjo učencev kot tudi učiteljev. 
Po kratkem ogledu vaje za valeto smo se skupaj sprehodili po 
Šenčurju. Najbolj jih je presenetilo, da ima pri nas krompir 
kar svoj praznik. Povedali so nam, da živimo v zares lepem 
kraju, da njihova šola stoji v podobni okolici, vendar je precej 
manjša. Na Poljskem učenci obiskujejo osnovno šolo osem 
let, njihova najvišja ocena je šestica, počitnice pa začnejo uži-
vati prej kot mi. Obisk iz Poljske nam je popestril šolski dan, 
upamo pa, da bomo imeli še veliko podobnih priložnosti za 
druženje z mladimi iz drugih držav.

Poljaki na obisku  
v Šenčurju
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

Prihajajo vroči dnevi

Edino 4-taktno motorno kolo, proizvedeno  
v Sloveniji, za katerega klanec ni ovira

MOTORNO KOLO NA 4 PRESTAVE 
ČVRSTO OGRODJE IN MOČAN MOTOR

že za  1.280 EUR
MOŽNOST PLAČILA  NA OBROKE(zaloga je omejena)

 

BREZ POLOGA –  0 €!   
BREZ OBRESTI – EOM 0%! 

01/23-55-665 

že od            /mesec 99 149 € 
€ 

že od                /mesec 

www.cresnik.si 
 

Proizvaja in prodaja 
Hiša popolne mobilnosti!
Spodnja Senica 20, 1215 Medvode

www.cresnik.si   I   01/23 55 665
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MAŠA LIKOSAR

Med enotedenskim obiskom Slovenije je Jan de Kinder na-
ključno izbral osem osnovnih šol, kjer je predstavil svoj 
ustvarjalni proces prek slikanic Se v gozdu bojiš, Veliki 
volk? in Rdeča ali zakaj zasmehovanje ni smešno. Na Po-
družnični šoli Voklo so bili zelo veseli, da je izbral ravno 
njih. "Prvič nas je obiskal tako znan in uveljavljen avtor. 
Učencem od prvega do tretjega razreda je na njim prime-
ren in dojemljiv način pripovedoval pravljice, pokazal jim je 
tudi, kako ilustrira, in jim povedal, da vedno riše z ogljem. 
Prvošolci so skupaj z njim tudi izdelovali slikanico," je pove-
dala vodja šole Alenka Kern in dodala, da je pisatelja najbolj 
navdušil odnos učencev, dejal je, da so zelo pozorni, vodljivi, 
lepo sodelujejo in znajo prisluhniti ter slišati bistvo. Učenci 

Obisk belgijskega  
pisatelja in ilustratorja
Podružnično šolo Voklo je v okviru 
projekta Naša mala knjižica maja obiskal 
belgijski pisatelj in ilustrator Jan de 
Kinder.

Podružnično šolo Voklo je obiskal Jan de Kinder. / Foto: Primož Pičulin

so pisatelju pripravili kratek sprejem, ki sta se ga udeležili 
tudi ravnateljica OŠ Šenčur Majda Vehovec in knjižničarka 
Ksenija Čebašek, Jan de Kinder pa se jim je zahvalil s krat-
kim posvetilom in podpisom v knjigo. Učenko Laro Zidar 
iz Vogelj, ki zelo rada prebira njegove pravljice, je najbolj 
presenetilo, da je pisatelj znal čisto vse zgodbe na pamet, 
všeč pa ji je bil tudi njegov proces likovnega ustvarjanja. "Ko 
se ne more spomniti, kaj bi narisal, si da slušalke v ušesa, 
posluša glasbo in le čečka na list papirja, potem 'čečkarije' 
z robčkom še bolj razmaže in tako nastane nova slika," je 
povedala Lara Zidar.



SAMO LESJAK

Rdeča nit fotografske razstave Slikovita sopotja v objektivu so 
krajinski motivi, vtisi slikovite igre svetlobe narave, posnetki 
raznobarvnega cvetja, čebelarjenja, abstraktne kompozicije 
ter v objektiv ujeti motivi Šenčurja. Na razstavi je zajeta re-
trospektiva avtorjevega umetniškega ustvarjanja, ki se zrcali 
od analogne do digitalne fotografije, od narave do tehnolo-
gije, od impresij do abstraktnih slik, od umirjenih vtisov do 
neponovljivih trenutkov, predvsem pa avtorjevega občudo-
vanja vsega lepega in ujetih pogledov skozi objektiv sopotij 
življenja. V kulturnem programu sta nastopili Ana in Eva Po-
ljanšek, program je povezoval Aleksander Gašperlin, ki je tudi 
interpretiral sveže Paplerjeve pesmi. Posebnost razstave so 
ilustracije pesmi gostujočih slikarjev: Maje Cerar, Franca Be-
štra, Marije Štern in Rajka Bogataja, ki nakazujejo nadaljnje 
umetniške izzive. Priznanje za sodelovanje je avtorju v imenu 
župana Cirila Kozjeka in Odbora Muzeja Občine Šenčur podeli 
podžupan Aleš Perič Močnik, pri realizaciji razstave pa je so-
deloval tudi KUD LIK Naklo.
Akademsko slikarko mlajše generacije Jernejo Smolnikar, ki 
živi in ustvarja v Mislinji, je na Gorenjsko povabil ter jo na 
odprtju razstave, ki ga je povezovala Slavica Bučan, predstavil 
Miro Erzin. Avtorica je pripravila že vrsto samostojnih razstav, 
veliko pa razstavlja tudi na skupinskih razstavah doma in v 
tujini, zlasti v Avstriji. Posveča se tudi restavratorskim pose-
gom, predvsem pri obnovi kapelic. Po uspešnem študiju na li-
kovni akademiji je izbrala svojevrstno umetniško pot. Pestrost 
njenih del izvira iz slikarkinega izziva po raziskovanju vedno 

novih tehničnih intervencij, kar slikam daje poseben čar. Ci-
kli del Občutek metulja, Romantika ženskega telesa in Spletne 
podobe že s svojimi naslovi zgovorno pričajo o prevladujočem 
ženstvenem, nežnejšem polu, njihov skupni imenovalec pa sta 
topla barvna paleta ter prepoznavna ornamentika, ki izhaja iz 
spletenih vezi slovenske čipke. Čeprav je slikarkina želja, kot je 
zapisala Aleksandra Čas, predvsem slikanje po živem modelu, 
iz praktičnih razlogov uporablja tudi sodobne možnosti upo-
rabe modela v fotografiji, ki jo vkomponira na platno. Jerneji 
Smolnikar uspe s tehnično in motivno inovativnostjo ustvariti 
svoj lasten ter prepoznaven, čutno privlačen umetniški izraz. 
Razstava je na ogled še do 7. julija.

Slikovita sopotja
V Muzeju Občine Šenčur sta bili v zadnjih mesecih na ogled fotografska razstava 
Draga Paplerja ter slikarska razstava Jerneje Smolnikar.

Simbioza umetniškega ustvarjanja: Maja Cerar, Drago Papler, Marija 
Štern in Franc Bešter  v Muzeju Občine Šenčur / Foto: Franci Brezar
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Tretja izvedba Poletnih glasbenih srečanj v Šenčurju, ki jih pri-
pravlja domače društvo upokojencev, s koncerti kakovostnih 
glasbenih zasedb vabi v Muzej občine Šenčur. Kulturno-dru-
žabno dogajanje v Šenčurju v juniju doživlja enega izmed vr-
huncev. Po letnem koncertu Pihalnega orkestra občine Šen-
čur z Veroniko Šmid in Polonco Pokorn v polnem Kulturnem 
domu sklop Poletnih glasbenih srečanj prav v teh dneh ponuja 
tri koncerte v muzeju. Dva izmed koncertov sta že za nami. 
Srečanja je odprl koncert zasedbe Acoustic Art, skupine štirih 
profesionalnih glasbenic, ki so se v tej zasedbi predstavile pre-
mierno. Kvartet sestavljajo Janja Turk, Vera Magdevska, Lara 
Bojadjieva in Tajana Novak, njihov repertoar pa je zajemal 
skladbe najrazličnejših žanrov v klasični preobleki. Duo Spiri-
tus Movens sestavljata na mnogih festivalih nagrajeni glasbe-
nici Maruša Brezavšček ter Rusinja Anna Kiskachi, tokrat sta 
navdušili občinstvo s komorno glasbo z baročnim pridihom. 
Sklepni koncert srečanj bo danes, 5. julija, ob 20. uri, ko bo v 
muzeju nastopila zasedba Capella Carniolla s srednjeveško 
glasbo – od gregorijanskih koralov do večglasja v stilu evropske 
ars nove, sestavljajo pa jo Marta Močnik Pirc, Kristina Martinc, 

Franci Krevh ter umetniški vodja sestava Janez Jocif. Nasto-
pajoče predstavlja Miro Erzin, Društvo upokojencev Šenčur pa 
tako z organizacijo koncertov bogati kulturno ponudbo.

Poletna glasbena srečanja

Duo Spiritus Movens je zasluženo prejel dolg aplavz občinstva.  
/ Foto: Franci Erzin



 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

Milje 44, 4212 Visoko,  
www.vigred-elektro.si
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ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
POGREBNIH STORITEV

Navček d.o.o. Visoko 140, 4212 Visoko

24 ur na dan
041 628 940

RAČUNOVODSTVO 
KU-DUR, d.o.o.

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

E-pošta: ku-dur@t-2.si
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MARJETA GROS, MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

Prihaja čas dopustov, zato vas vabimo, da si v naši knjižni-
ci izposodite knjige, s katerimi si boste krajšali dopustniške 
dni. Da bi vam olajšali izbiro, smo vam pripravili t. i. pole-
tne malhe. Namenjene so vsem tistim, ki v knjižnici iščete 
dopustniško branje, pa ne veste, kaj bi brali, ali pa nimate 
časa za izbiranje knjig. Pripravili smo vam izbor petih do-
brih ''dopustniških'' knjig. Vse, kar morate narediti, je, da si v 
knjižnici izposodite poletno malho in branje se lahko začne. 
Za res brezskrbne počitniške dni vam omogočamo takojšnje 
podaljšanje knjig, torej izposojo za 42 dni.
Vsi tisti, ki pa s seboj na dopust ne morete vzeti kupa knjig, si jih 
lahko v elektronski obliki naložite na telefon, tablico ali bralnik 
(nekaj jih je na voljo za izposojo v knjižnici v Globusu). Vsi naši 
člani lahko izbirate med več kot 1.200 e-knjigami, ki so na voljo 
na portalu Biblos. Če še niste naš član, pa bi vseeno želeli brati 
elektronske knjige, vas vabimo k spletnemu vpisu. Uredite ga 
lahko kar od doma, izposojali si boste lahko elektronske knjige 
na portalu Biblos in uporabljali e-vire. Članarina za spletni vpis 
je nižja in znaša le pet evrov, če pa boste kasneje želeli upora-
bljati še druge storitve, lahko kadarkoli pridobite polno članstvo. 
Uredite ga v katerikoli enoti Mestne knjižnice Kranj, tako da 
podpišete pristopno izjavo in doplačate članarino. 
Vabimo vas tudi, da se priključite še eni aktualni akciji, s ka-
tero želimo spodbuditi branje slovenskih avtorjev. Poimeno-
vali smo jo Štirje letni časi branja. Projekt poteka od 1. aprila 
in se zaključi 31. decembra 2019 in lahko se vključite kadar-
koli v tem času. V času akcije se bodo zvrstili štirje vsebinski 

sklopi: Gremo v naravo, Poletna mavrica, Beremo Gorenjce in 
Pogled nazaj. Če boste do konca leta prebrali vsaj šest del in 
bo med njimi vsaj ena pesniška zbirka, vas bomo nagradili z 
lepo nagrado, brezplačno enoletno članarino v knjižnici. Po-
goj za sodelovanje je, da ste član knjižnice in da ste starejši 
od 15 let. V knjižnici dobite letak, kamor vpišete svoje misli in 
ocene o prebranih delih ter izpolnjen letak oddate informa-
torju v knjižnici do 31. decembra letos. 
Želimo vam prijeten dopust, počitniško branje pa naj vas po-
pelje v svet zabavnih, pustolovskih, kriminalnih in ljubezen-
skih zgodb. V Knjižnici Šenčur vas tudi poleti pričakujemo od 
ponedeljka do četrtka med 14. in 19. uro ter ob petkih med 8. 
in 13. uro. Veselimo se vašega obiska.

Po počitniško branje v Krajevno knjižnico Šenčur

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



DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Začelo se je z mašo v župnijski cerkvi, 
ki jo je letos daroval kanonik Vinko 
Prestor, nato pa so se povabljenci zbra-
li v dvorani doma krajanov, kjer so 
jim zagodli Jurjevi godci in zapel Trio 
z Joži. Pozdravila sta jih predsednik 
Društva upokojencev Šenčur Ciril Sitar 
in župan Ciril Kozjek, med gosti so bili 
tudi častni občan in nekdanji župan 
Franc Kern, Janez Sušnik, predsednik 
Zveze društev upokojencev Slovenije in 
častna člana društva upokojencev. Ci-
ril Sitar je ob predstavitvi dela društva 
pohvalil trud in prizadevanje prosto-
voljcev, goste pa seznanil s številnimi 
dejavnostmi, ki potekajo v desetih dru-
štvenih sekcijah in jih vsako leto na-
povedo v letnem koledarju. Želel bi si, 
da se v društvo vključi še več članov, 
predvsem pogrešajo mlajše upokojen-
ce, ki bi poprijeli za delo. Poleg dela pa 
se znajo šenčurski upokojenci tudi dru-
žno veseliti, o čemer priča tudi vsako-
letno dobro obiskano srečanje starejših 
od 77 let. Teh je v občini 775. Ciril Sitar 
je starostnikom poleg drugega zaželel 

tudi druženje z drugimi generacijami. 
V prihodnje bodo te možnosti še večje, 
ko bo dograjen medgeneracijski center 
ob Blagneči hiši. To naj bi se zgodilo že 
letos pozno jeseni. 
Društvo upokojencev Šenčur vsako leto 
na srečanje povabi tudi poročne pare, ki 
so poročeni 55 let. Letošnjega srečanja 
sta se udeležila dva para, Ana in Janez 
Sajovic iz Šenčurja ter Ana in Jože Gol-
majer iz Hotemaž. 

Znajo se tudi družiti in veseliti
Društvo upokojencev Šenčur je pripravilo tradicionalno 
srečanje starejših od sedeminsedemdeset let.

Živahno druženje starejših od 77 let v Šenčurju / Foto: Tina Dokl

Poročeni so 55 let: zakonca Sajovic in 
Golmajer / Foto: Tina Dokl

Pokrajinske športne igre Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske v namiznem 
tenisu so letos potekale v Šenčurju. Organizatorja sta bila Društvo upokojencev (DU) Šen-
čur in Namiznoteniški klub Šenčur. V moški konkurenci je slavilo DU Škofja Loka, ki se je 
igre udeležilo z največ udeleženci, kar ducat se jih je borilo in na koncu so osvojili tudi 
prehodni pokal. Drugo mesto je doseglo DU Tržič, tretje DU Javornik - Koroška Bela, na 
četrtem so bili gostitelji. Med ženskami posameznicami so slavile tekmovalke iz DU Tržič, 
druge so bile Škofjeločanke in tretje Kranjčanke. V dvojicah pa je prvo mesto šlo DU Šen-
čur, drugo DU Tržič in tretje DU Škofja Loka. 

Namiznoteniško srečanje upokojencev

Letos je v občini Šenčur 23 devetdesetle-
tnikov. Ob jubileju jih obišče župan Ciril 
Kozjek v družbi predstavnikov upokojen-
cev, krajevnih skupnosti in Rdečega kri-
ža. V času, odkar je izšla zadnja številka 
glasila Jurij, sta ta visoki življenjski jubilej 
praznovala dva, Danijel Karner iz Šenčurja 
in Alojzij Ropret iz Vogelj. Maja so Danijela 
Karnerja z voščilom, darilom in najlepšimi 
željami za prihodnost obiskali župan ter 
predstavnika krajevne skupnosti in upoko-
jencev iz Šenčurja. Alojzij Ropret pa jesen 
življenja preživlja v domu upokojencev v 
Preddvoru, kjer so ga skupaj z županom ju-
nija obiskali predstavniki krajevne skupno-
sti in Rdečega križa iz Vogelj ter šenčurskih 
upokojencev. Tudi njemu so izrekli čestitke 
ob visokem življenjskem jubileju in mu za-
želeli še na mnoga leta.

Na obisku pri  
devetdesetletnikih

Pri Danijelu Karnerju v Šenčurju

Alojzija Ropreta so obiskali v Domu starejših 
občanov v Preddvoru.
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Poraba pri mešanem ciklu 4,8−6,8 l/100 km. Emisije CO2 117−154 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem 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. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za 
novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

Renault CLIO
LIFE TCe 75 + PAKET COOL

– Klimatska naprava

– Radio R&GO MP3 z Bluetooth  
+ USB + AUX z upravljalnikom ob volanu

– Kartica Renault

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– LED dnevne luči

Že za

8.990 €*

Renault CAPTUR
ZEN TCe 90

– Klimatska naprava

– Multimedijski sistem Media Nav Evolution 
z 18 cm (7”) zaslonom na dotik MP3, AUX, 
Bluetooth, USB, DAB

– Kartica Renault

– Platišča iz lahke litine 41 cm (16”)

– Meglenki spredaj

– LED dnevne luči C-shape

– Android Auto

Že za

13.240 €*

Novi Renault TWINGO
LIFE SCE 75 + PAKET COOL

Že za

8.590 €*

– Klimatska naprava
– Radio R&GO + Bluetooth  
    USB AUX z upravljalnikom ob volanu
– Pomoč pri speljevanju v klanec
– LED dnevne luči

*Cene so z vključenimi popusti.  Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

Vaš trgovec v Domžalah
AVTO SET-SETNIKAR d.o.o.
Dragomelj 26, 1230 Domžale

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem,
PREŠA, d.o.o., Cerklje
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Poraba pri mešanem ciklu 4,4−7,8 l/100 km. Emisije CO2 117−175 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem 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. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za 
novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

– Kartica Renault za prostoročno upravljanje
– Samodejna 2-področna klimatska naprava s 

tipalom zaznave strupenih plinov
– Senzor za dež, avtomatski vklop luči in sistem 

za samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi 

– Meglenki spredaj

– Platišča iz lahke litine 51 cm (20”) Silverstone

Renault MEGANE
LIFE TCe 100 FAP

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Klimatska naprava

– LED dnevne luči

– Poklopljiv naslon zadnje klopi  
v razmerju 1/3-2/3

– Radio Bluetooth, USB, AUX

Že za

12.490 €*

Novi Renault KADJAR
LIFE TCe 140 FAP

– Klimatska naprava

– Električna parkirna zavora

– LED dnevne luči C-shape

– Vgrajen 18 cm (7”) TFT barvni zaslon med 
merilniki

– Pomoč pri speljevnaju v klanec

– Radio Arkamys (brez DAB in Shark antene)

Že za

16.990 €*
Že za

17.940 €*

Renault SCENIC
ZEN TCe 115 FAP

*Cene so z vključenimi popusti. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

 

Novi Renault CLIO
LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

 

  

 

 

 

 

Že za

9.990 €

Novi Renault CAPTUR
ZEN ENERGY TCe 90

 

 

 

 

 

Že za

14.290 €

Renault TWINGO
LIMITED SCe 70  

Že za

9.490 €

 

 
 

 

 
 

Novi Renault MEGANE
LIFE SCe 115

 

 

 

 

  

 

Že za

13.390  €

Renault KADJAR
ZEN ENERGY TCe 130

 

 

 

 

 

 

 

Že za

19.990 €
Že za

16.490 €

Novi Renault SCENIC
LIFE ENERGY TCe 115

* velja za vozila iz zaloge

*

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, d.o.o., CERKLJE, 
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem 

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, d.o.o., CERKLJE
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T.: 04/281 57 00   I   www.rpresa.si

DRAGICA MARKUN

V Hiši čez cesto se nenehno nekaj do-
gaja. Maja je med drugim priredila dan 
odprtih vrat, takrat je potekalo tudi sli-
karsko srečanje, ki se ga je udeležilo 23 
slikarjev in štirje oblikovalci gline. Sode-
lovali so umetniki iz treh slikarskih dru-
štev, in sicer Društvo likovnikov Cerklje, 
KUD Univerzitetnega kliničnega centra 
in medicinske fakultete dr. Loiza Krai-
gherja Ljubljana in slikarska sekcija pri 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje Lipa 
Domžale. Slikali so krajino in kulturno 
dediščino v občini Šenčur. Šenčurski žu-

pan Ciril Kozjek je ob tej priložnosti posa-
dil vinsko trto, ki se je na Frančevem vrtu 
pridružila štirim sadnim drevesom. Hiša 
čez cesto je sezono končala 28. junija, ko 
smo gostili ljudske pevce Klasje in godce 
Cerkljanske gavnarje, ki delujejo v okviru 
Društva upokojencev Cerklje. Potem pa 
hiša za dva meseca zapre vrata. Napove-
dani ogledi so mogoči tudi v teh mese-
cih (na telefon 031 68 10 73). Za jeseni pa 
pripravljamo stalno razstavo maket na 
temo Slovenija skozi zgodovino od Keltov 
do druge svetovne vojne. Uporabljenih je 
več kot tri tisoč figuric na različne zgodo-
vinske teme. 

Likovno srečanje v Hiši čez cesto
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Spomladi sta bili na občini podpisani dve 
pogodbi z gasilci. Aprila sta župan Ciril Koz-
jek in predsednik PGD Olševek Matej Oster-
man podpisala pogodbo o sofinanciranju 
nakupa prenosne črpalke Johstadt. Občina 
je sofinancirala črpalko v vrednosti deset 
tisoč evrov, sredstva je zagotovil občinski 
proračun. Olševčani so tako po dolgih letih 
zamenjali obstoječo "Rozko". Novo motor-
no črpalko so uradno predali namenu na 
junijski slovesnosti s parado. Maja je bila 
podpisana še ena pogodba z gasilci. Podpi-
sala sta jo župan Ciril Kozjek in predsednik 
PGD Voglje Aljaž Praprotnik v navzočnosti 
predsednika OGP Mateja Regine, povelj-
nika PGD Voglje in predsednika KS Voglje 
Francija Tičarja, z njo pa občina sofinancira 
nakup gasilskega vozila, in sicer v višini 69 
tisoč evrov. Sredstva so v proračunu občine 
za leto 2019 zagotovljena na podlagi načrta 
opremljanja gasilskih enot z vozili za obdo-
bje 2015–2030. 

Pogodbi za gasilsko  
vozilo in črpalko

Simpozij umetniške keramike V-oglje, ki 
letos poteka od 1. do 14. julija, je že štiri-
najsti po vrsti. Za uvod so se udeleženci 
predstavili v Muzeju občine Šenčur, kjer je 
bila tudi video projekcija gostov iz tujine. 
Po besedah Barbe Štembergar Zupan je 
letos 13 udeležencev in gostov iz Slovenije 
ter pet iz tujine, prihajajo iz Amerike, Kitaj-
ske in Avstralije in so v Sloveniji prvič. Med 
letošnjim simpozijem bodo ustvarjali tudi v 
bronu, organizatorja pa jim bosta razkazala 
tudi nekatere slovenske kraje. Umetniška 
dela s simpozijev imajo obiskovalci prilo-
žnost spoznavati v šenčurskem muzeju.

Simpozij umetniške 
keramike

V soboto, 1. junija, so se na Prebačevem 
zbrali otroci, starši in vaščani, da bi pri-
sluhnili in si ogledali talente s Prebače-
vega. "S pesmijo, plesom in igranjem na 
inštrumente so nam otroci obogatili večer 
in poskrbeli za prijetno srečanje. Ob druže-
nju smo uživali ob hrani in nastopu otrok. 
Vsi nastopajoči so se razveselili praktičnih 
nagrad, ki jih je prispevalo podjetje Inter-
sport. Upamo, da se prihodnje leto spet 
zberemo in doživimo lep večer, ki ga vsako 
leto podpre tudi Občina Šenčur," nam je 
sporočil Stojan Kostanjevec.

Prebačevo ima talent



MAŠA LIKOSAR

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Voklo, ki bo čez štiri leta 
praznovala stoletnico delovanja, je po 17 letih kupilo novo 
gasilsko vozilo GVM-1. Njegov nakup, ki je znašal dobrih 26 
tisoč evrov, so financirali iz lastnih sredstev, pomočjo pro-
stovoljnih prispevkov vaščanov Voklega, donatorjev in bo-
trov, ki so kot posamezniki prispevali največji delež. To so 
Primož Globočnik, Mateja Likozar Rogelj in Marjan Rogelj, 
Klemen Jarc, Marko Lončar, Martin Gorjanc in Ludvik Ah-
čin. Botri so ključe novega vozila predali poveljniku PGD Vo-
klo Dušanu Vehovcu, ta pa jih je izročil skrbnici vozila Tanji 
Rupnik. Motorno črpalko, ki je stala dobrih 14 tisoč evrov, od 
tega je sedemdeset odstotkov prispevala Občina Šenčur, pre-
ostalo je PGD Voklo financiralo z lastnimi sredstvi, je skrb-
niku Gašperju Likosarju v imenu občine predal šenčurski 
podžupan Aleš Perič Močnik. "Vsa občinska gasilska društva 
so svetla plat naše občine, to nedvomno velja tudi za gasilke 
in gasilce PGD Voklo, ki veljajo za zelo uspešne, pridne in 

vedno brezpogojno priskočijo na pomoč," je dejal šenčurski 
podžupan.
Predsednik PGD Voklo Aleksander Vehovec je vsem botrom 
novega gasilskega vozila podelil zahvale; dolgoletnim čla-
nom, ki so pomembno prispevali k razvoju in uspešnemu 
delovanju njihovega društva, pa priznanja in kipce gasilca. 
Prejeli so jih Bojan Maček, Franci Lotrič in Metod Globočnik. 
Zbrane sta nagovorila še podpredsednik Gasilske zveze Slo-
venije Jože Derlink in predsednik Gasilske zveze Kokra Franc 
Draksler, šenčurski župnik Urban Kokalj je novi pridobitvi 
blagoslovil, kulturni program pa so oblikovali otroci Podru-
žnične šole Voklo in Pihalni orkester občine Šenčur.

Brezpogojno priskočijo 
na pomoč
Gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega 
društva Voklo so bogatejši za novo 
motorno črpalko in novo gasilsko vozilo.

Šenčurski podžupan Aleš Perič Močnik in skrbnik nove motorne 
črpalke Gašper Likosar / Foto: Franci Brezar 

MAŠA LIKOSAR

Z novim prizidkom gasilskega doma so olševski gasilci v 
celoti pridobili 140 kvadratnih metrov površine, kjer so ure-
dili prostor za druženje in izobraževanje, garažni prostor in 
orodišče, v zgornjem nadstropju pa še stanovanjsko enoto, 
ki bo v prihodnosti predstavljala dodatni finančni vir. "Po-
nosni smo, da nam je v enem letu in devetih mesecih z zelo 
omejenimi sredstvi uspelo postaviti prizidek od temeljev do 
zaključne fasade, zamenjati streho in okna ter urediti oko-
lico z zaključnim slojem asfalta," je pojasnil predsednik PGD 
Olševek Matej Osterman in dodal še, da je bila vrednost ce-
lotne investicije 95 tisoč evrov. Financirali so jo z lastnimi 
sredstvi in pomočjo donatorjev. Prevzeli so tudi novo motor-
no črpalko Johstand, ki je stala 14.500 evrov, od tega je dve 
tretjini financirala Občina Šenčur, preostalo so prispevali iz 
lastnih sredstev. Nekaj dni pred uradnim prevzemom so na 

prostore gasilskega doma namestili tudi avtomatski defi-
brilator. 
"Občina Šenčur je s tem defibrilatorjem na Olševku v celoti 
pokrita, kar pomeni, da ima vsaka vas vsaj en defibrilator," 
je na slovesnosti poudaril župan Občine Šenčur Ciril Kozjek. 
Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Karl Erjavec, 
zbrane je nagovoril še podpredsednik Gasilske zveze Sloveni-
je Jože Derlink. Predsednik Gasilske zveze Kokra Franci Dra-
ksler je podelil priznanja tretje stopnje. Prejeli so jih Franci 
Podjed, Jure Podjed, Ana Čebulj in Matej Osterman.

Ponosni na novi prizidek
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva 
Olševek so prevzeli novo motorno 
črpalko in namenu predali novi prizidek 
gasilskega doma, na katerega  
so namestili tudi defibrilator, zadnjega  
v občini Šenčur.

Trak pred novim gasilskim domom na Olševku je slavnostno 
prerezan župan Občine Šenčur Ciril Kozjek. / Foto: Tina Dokl
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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

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

4208 Šen čur
De lav ska 18

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

MAŠA LIKOSAR

"Tekvondo je borilna veščina, pri kateri se večinoma brca z nogo, 
udarec z roko je le eden. Je zelo zanimiv in privlačen šport, ki 
zahteva gibčnost, hitrost, moč in visoko psihično pripravlje-
nost," pojasni Domen Molj, mladi nadobudni tekvondoist, ki 
trenira v Teakwondo klubu Pantar v Ljubljani pod vodstvom 
trenerja Jureta Pantarja. Že štiri leta je član slovenske repre-
zentance, letos pa je v klubu napredoval med mladince do 45 
kilogramov. Trenira štirikrat do šestkrat na teden, se udeležuje 
individualnih in reprezentančnih treningov ter priprav doma 
in v tujini. Ko ga vprašam, kako vse to usklajuje z zasebnim ži-
vljenjem in šolo, odgovori: "Pomembno je, da si čas dobro raz-
poredim in sem discipliniran. V veliko pomoč mi je oče Boštjan, 
ki me vozi na treninge. Jeseni bom začel obiskovati Gimnazijo 
Franceta Prešerna, saj ima oddelek, prilagojen športnikom."
Domen Molj je petkratni zaporedni državni prvak, lastnik 
številnih medalj z mednarodnih tekmovanj, med največje 
uspehe pa šteje medalje iz svetovnih pokalov. "Trenutno jih 
imam pet. Dve srebrni, ki sem jih osvojil letos, in tri bronaste 
iz preteklih let," pravi Domen, ki ga kmalu čaka tekmovanje 
na evropskem prvenstvu v Španiji. "Preteklo leto, ko sem bil 
še kadet, mi je na evropskem prvenstvu zmanjkala ena točka 

do medalje. Razočaranje je bilo veliko in letos imam možnost 
popravnega izpita," pove Domen in doda, da je njegov nasle-
dnji cilj udeležba na olimpijskih igrah 2024. 
Za konec še pojasni, da je pri tekvondoju prednost visoka in 
vitka postava. "Jaz nisem največji, a imam druge prednosti, 
znam povezati udarce v pravem času. Lahko rečem, da v svoji 
generaciji že precej izstopam. Oblikoval sem edinstveno teh-
niko in stil bore, ki je drugačen od drugih, bolj atraktiven za-
radi udarcev iz obrata ali skoka, ki jih izvajam med borbo" je 
sklenil Domen Molj, ki je že vzor mlajšemu bratu – enajstle-
tnemu Ožboltu Molju, ki tudi trenira tekvondo in je petkratni 
državni prvak v svoji kategoriji, letos pa se je začel udeleževa-
ti še tekem svetovnega pokala.

Edinstven stil borbe 
Petnajstletni Domen Molj iz Vogelj šest let 
trenira borilno veščino tekvondo. Kljub 
mladosti že dosega izjemne rezultate. 

Domen Molj z medaljami s tekem svetovnega pokala / Foto: Tina Dolk
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Sezona je uspešno zaključena. Članska ekipa KK GGD Šenčur je 
igrala v izločilnih dvobojih, kjer so po ogorčenem boju izgubili se-
rijo v četrtfilanu s Petrolom Olimpijo z 2 : 1 v zmagah. "Sezono smo 
zaključili na sedmem mestu. Uspešno so nastopale tudi mlajše se-
lekcije. V maju in juniju so potekale tudi kvalifikacije za prvo ligo v 
mlajših kategorijah, ki se začne v jesenskem času. Naše ekipe so 
dosegle lepe uspehe in vse ekipe razen U15 so se uvrstile v prvo 
ligo, kar nas še posebej veseli in daje voljo za nadaljnje delo," pra-
vi športni direktor KK GGD Šenčur in dodaja: "Imeli smo zaključek 
leta, ko je potekal tudi občni zbor kluba. V treh mesecih bodo obč-
ni zbor ponovili, ker se pripravljajo volitve novega vodstva kluba. 
Zahvaljujemo se sponzorjem in vsem, ki pomagajo pri delu kluba." 

Uspešna košarkarska sezona



HAIBIKE XDURO AllMtn 3.0
BOSCH 500Wh 4.399 €

Vse cene so v € z vključenim 22% DDV-jem. Slike so simbolične. Ponudba velja do odprodaje 
zalog. A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si

        NAKUP
NA KREDIT 

POPUST 15%

na gotovinski
nakup kolesa

24 ali 36 mesečnih 
obrokov

A2U Šenčur 04 29 27 200
Ljubljana Vič  01 29 26 330

HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0 
YAMAHA 500Wh  2.799 € 

WINORA Tria 8                                              
BOSCH 400Wh  2.299 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0                 
YAMAHA 500Wh  2.699 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 3.0                 
YAMAHA 500Wh  2.399 €
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Ekipa slovenskih lokostrelcev je osvojila sre-
bro na desetem evropskem prvenstvu Popi-
njay, ki se ga je udeležilo več kot 350 loko-
strelcev in lokostrelk iz petih držav. Skromna 
slovenska ekipa v sestavi Marjan in Ksenija 
Podržaj ter Bojan Ratej je zasedla drugo me-
sto med mešanimi ekipami z golim lokom. 
Tovrstno tekmovanje ima petstoletno tradi-
cijo flamskih iger in je enako kot olimpijske 
igre organizirano le vsaka štiri leta. Najboljša 
individualna uvrstitev Slovenca na tem tek-
movanju je peto mesto Marjana Podržaja. Vsi 
trije slovenski lokostrelci so ali pa so bili člani 
Lokostrelskega kluba Šenčur. 

Uspeh lokostrelcev

Trije slovenski lokostrelci so bili ali pa so še 
člani Lokostrelskega kluba Šenčur.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Zelo pester je bil zaključek članske ekipe, ki ji v jesenskem delu ni 
šlo po načrtih, v spomladanskem delu prvenstva pa je bila zgod-
ba drugačna. Okrepljeni Tinex Šenčur je bil v drugem delu sezo-
ne točkovno ena boljših ekip. Ekipo je prevzel Almir Krcič, ki je v 
Šenčur prišel iz kranjskega Triglava in skupaj z ekipo v zadnjih 
tekmah rešil sezono in obstanek v ligi, klub se je uvrstil tudi v 
pokal Slovenije. 
"Zanimivo je bilo na zadnji tekmi v Športnem parku Šenčur, ko 
je že vse kazalo na črni scenarij, a je v zadnjih minutah srečanja 
proti Grosupljem ekipa Šenčurja zadela 'odrešilni' zadetek za veli-
ko zmago, ki je prinesla tako želeni obstanek. Do zadnjega kroga 
se ni vedelo, koliko ekip bo izpadlo, saj se tretja liga krči na 14 ekip. 
Vedeli smo, da s sedmim mestom zagotovo obstanemo. Po 'in-
farktnih' zadnjih minutah sezone smo se zasluženo veselili, saj je 
bilo v člansko ekipo vloženega ogromno truda. Veseli me, da smo 
skozi celotno sezono ponudili priložnost tudi igralcem, ki so bili 
vzgojeni v nogometni šoli v Šenčurju. Na zadnjih srečanjih pa so 
uvodne minute v članski konkurenci dobili tudi nekateri igralci 
mladinske selekcije. Takšna bo tudi usmeritev za naprej. Nada-
ljujemo z vizijo domače ekipe," je po končani sezoni povedal špor-

tni direktor kluba Luka Pintar, ki si ob tem želi, da bi tudi lokalna 
podjetja zlasti v industrijski coni prepoznala, da se v nogometu 
dela zelo dobro, in tudi sponzorsko prispevala k nadaljnjemu 
razvoju nogometa v Šenčurju. Članska ekipa se je preko pokala 
MNZ uvrstila tudi v pokal Slovenije. V prvem krogu pa v šenčurski 
športni park prihaja Nafta iz Lendave. Tekma bo 14. avgusta. 
V klubu se lahko pohvalijo tudi s podmladkom, saj so mlajše 
selekcije v tej sezoni naravnost blestele in se s turnirjev vračale 
z odličji. Selekcija U13 je slavila na Turnirju Jana Oblaka v Škofji 
Loki, na turnirju v Ihanu so bili drugi, tretji na Krka Cupu v No-
vem mestu. Selekcija U14 je osvojila drugo mesto na turnirju v 
Miklavžu. Najmlajši (U7) so osvojili turnir v Črnučah. Selekcija 
U8 je bila druga v Velesovem. Uspešno so sezono zaključili tudi 
mladinci in kadeti, ki nastopajo v drugi slovenski ligi, mladinci 
so bili četrti, kadeti pa osmi. "Po končani sezoni bi se rad zahva-
lil vsem igralcem, staršem, pokroviteljem in navijačem Nogo-
metnega kluba Šenčur, ki so zaslužni, da klub iz dneva v dan 
raste in dosega dobre rezultate," je dodal Pintar. 

Uspešni tudi nogometaši
Nogometni klub Šenčur je pred nekaj 
dnevi končal tekmovalno sezono v vseh 
selekcijah.

Ekipa U9 je zmagala na domačem turnirju.
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Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com
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MAŠA LIKOSAR

Tradicionalna kolesarska dirka Krom-
pirjev pokal BAM.Bi Voklo je bila letos 
v znamenju ekstremnih vremenskih 
pogojev. "Po dogovoru s sodniki in pred-
stavniki tekmovalcev smo progo skraj-
šali. Dolžina prve proge je prvotno me-
rila 81 kilometrov, druga proga pa 43,2 
kilometra. Obe smo skrajšali za pribli-
žno 15 kilometrov," je pred začetkom 
dirke povedal predsednik Športnega 
društva BAM.Bi Aleš Kalan. "Gre za ce-
stno tekmovanje amaterskih kolesar-
jev za pokal Slovenije, edino tovrstno 
v občini Šenčur. Njegov namen je tudi, 
da se naše društvo predstavi lokalnemu 
okolju in širše. Še posebej nas veseli, da 
nam na pomoč priskočijo lokalni gasil-
ci, tokrat iz Trboj, Prebačevega, Vogelj in 
Voklega, ki so skrbeli za varnost in re-
darsko službo." 

Tekme se je v slabem vrenmenu udeleži-
lo 45 tekmovalcev. V skupnem seštevku 
so bile med ženskami najboljše Matejka 
Nabernik z najboljšim rezultatom, druga 
je bila Joži Nastran Brank in tretja Saša 
Žavbi Kunaver. Med moškimi je bil v prvi 
skupini najboljši Iztok Melanšek, drugi 
Andrej Žavbi in tretji Dragutin Špiljak. V 
drugi skupini pa so se na prva tri mesta 
uvrstili: Uroš Bogša, Grega Šetrajčič in 

Borja Jelič. Skupno točkovanje klubov je 
na prvo mesto uvrstilo KD Brda Dobro-
vo, na drugo TUŠ T.E.A.M. in na tretje KD 
LPP. Iz domačega društva ŠD BAM.Bi se 
je med ženskami najbolje uvrstila Vida 
Ceglar s petim mestom, med moškimi 
pa Frančišek Brane Kutnar na desetem 
mestu. V skupnem točkovanju klubov se 
je Športno društvo BAM.Bi z desetimi tek-
movalci uvrstilo na četrto mesto.

Kolesarji v boj za krompirjev pokal
Maja je potekal 16. Krompirjev pokal BAM.Bi Voklo 2019 v organizaciji domačega 
športnega društva BAM.Bi. 

Športno društvo BAM.Bi je organiziralo že šestnajsti Krompirjev pokal. / Foto: Tina Dokl

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 17. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: info@agrotehnika.si

 

                        KOSILNIC 
 IN VRTNIH TRAKTORJEV

AKCIJA    
Prodaja vrtnih strojev različnih  

proizvajalcev, servis in  
popravilo vseh vrtnih strojev  

na naši lokaciji!

 Izposoja  
    prezračevalnika za travo. 
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Minulo nedeljo sta se člana sekcije nami-
znega tenisa Športnega društva Šenčur 
Dragica Lapanja in Ciril Kozjek, šenčurski 
župan, odpravila v madžarsko prestolnico 
Budimpešta, kjer sta se udeležila evropske-
ga prvenstva za veterane 2019. Tekmovalni 
del se je začel v ponedeljek, prvenstvo pa 
bodo sklenili jutri, v soboto, 6. julija. O nju-
nih dosežkih in uspehih bomo poročali v na-
slednji številki Jurija. 

Na evropskem  
prvenstvu



Nagarde: 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 petka, 19. julija 2019, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slovno stav bo na Nazorjevi ulici 1.

                        + poštnina

17
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Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

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. 

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

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

                        + poštnina

15
EUR

Knjiga opisuje 
zapleteno življenjsko 
zgodbo našega 
“zdomca” od skromne 
naklanske hišice do 
mogočnih kremeljskih 
palač in ga obenem 
uvršča v takratni čas 
in življenjski prostor. 
Dr. med. Jurij Kurillo 
je delo zasnoval in 
prispeval poglavja o 
zgodovini evropske 
medicine, o Gregorju 
Voglarju, o 
“terapevtskem” 
postopku puščanja 
krvi ter o usodnih 
valovih kuge.
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128 strani, trda vezava

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. 

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

NOVOST
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sudoku_LAZJI_jurij_19_02
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REŠITEV
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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. Pripravil: B.F.

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

V občini Šenčur ima vsaka vas vsaj en ekološki otok, 
ki je namenjen dodatnemu ločevanju odpadkov iz 
gospodinjstev. Sestavljen je iz zabojnikov za pa-
pir, plastenke in pločevinke ter steklo. Se vam zdijo  
ekološki otoki v šenčurski občini urejeni, kakšen je po 
vašem mnenju odnos ljudi do odlaganja odpadkov, ali 
ločujejo pravilno, opažate, da odlagajo odpadke poleg 
zabojnikov?

Problematika ekoloških otokov

Tončka Prdan, Srednja vas:
"Ekološki otoki se mi zdijo dokaj urejeni, je pa 
vprašanje, ali ljudje vanje odlagajo pravilno. 
V bližini doma imam otok, ki je čist, in tja 
najpogosteje odnesem steklo, ostale večje 
odpadke pa odpeljem v zbirni center."

Boštjan Podgoršek, Voklo:
"Ljudje nismo dovolj ozaveščeni glede odlaganja 
odpadkov, saj jih zavržemo tudi tja, kamor ni 
dovoljeno. Otoki v Voklem niso urejeni, okoli njih 
je nakopičenih veliko odpadkov. Se mi zdi, da 
imamo v občini premalo zabojnikov za papir."

Stane Markun, Srednja vas:
"Menim, da so ekološki otoki relativno urejeni, so 
pa izboljšave vedno mogoče. Je pa pomembno, 
da se redno praznijo, saj ko so popolnoma polni, 
ljudje odlagajo poleg njih. Še vedno je preveč 
ljudi, ki nepravilno odlagajo smeti."

Staša Pavlič, Visoko:
"Problem ekoloških otokov je velik, saj ljudje 
odlagajo smeti okoli zabojnikov in tudi v naravo 
ter brez vesti svinjajo našo okolico. Vsaka vas ima 
vsaj dva ekološka otoka, in če je eden poln, bi 
lahko odpadke odpeljali v drugega." 

Marjan Žerovnik, Voglje:
"Ekološki otoki so solidno urejeni, opažam pa 
odpadke tudi poleg zabojnikov. Občutek imam, 
da ljudje odlagajo pravilno, ni pa rečeno, da 
to drži. V Vogljah imamo otokov dovolj, je pa 
pomembno, da so lahko dostopni in urejeni."

ANKETA

Pred praznikom dela na predvečer prvega maja so lokalne sku-
pnosti Visokega s pomočjo Občine Šenčur v Športnem parku Rapa 
na Visokem tokrat že dvanajstič organizirale osrednje občinsko 
kresovanje, ki je privabilo obiskovalce iz cele šenčurske občine in 
širše. Zbrane sta pozdravila Boris Sajovic, predsednik Športnega 
društva Visoko, ter šenčurski podžupan Aleš Perič Močnik, ki je 
dejal: "Praznik nas opominja, da v današnjih časih ni samoumev-
no imeti zaposlitve. Je pa pomembno, da si vzamemo tudi dela 
proste dni ter jih namenimo družini in najbližjim, saj če ni dobre 
družinske skupnosti, tudi občinske in državne ni." Za spremlje-
valni program so poskrbeli člani KUD Visoko s predsednico Stašo 
Pavlič in DJ Guček, obiskovalci pa so se lahko okrepčali z golažem, 
za katerega je del sredstev prispevala Občina Šenčur.

Ob prvem maju občinski kres

Osrednji občinski kres na Visokem / Foto: Tina Dokl

Maja je v Šenčurju potekalo srečanje starejših gasilk in gasilcev 
Gasilske zveze Kokra. Tekmovanja v gasilskih spretnostih se jih je 
udeležilo več kot osemdeset iz desetih prostovoljnih gasilskih dru-
štev. Srečanja sta se udeležila še župana občin Šenčur in Preddvor 
Ciril Kozjek in Rok Roblek ter Jože Keršič, gorenjski predstavnik v 
svetu veteranov Gasilske zveze Slovenije. Šenčurski gasilci so se 
junija na Štefanji gori udeležili tudi regijskega tekmovanja v orien-
taciji. Čestitke tekmovalcem, še posebno prvouvrščeni ekipi mla-
dincev iz PGD Trboje, uvrščeni na državno tekmovanje.

Srečanje veteranov in orientacija

V župniji Šenčur bo letošnji oratorij potekal od 8. do 13. julija, te-
matika je junak slovenskih pripovedk Peter Klepec. Literarni junak 
pooseblja tisto najboljše v slovenskem narodu, ki je na videz maj-
hen in slaboten, a v sebi skriva neizmerno moč, ki zlomi katero-
koli velesilo. Vrednote, po katerih živi in se ravna, pa so temeljne 
krščanske vrednote: prositi za pomoč, odpuščanje, spoznanje, 
pomoč bližnjemu, ljubezen, sveti zakon ... Oratorij, ki vsako leto 
pritegne veliko otrok in mladih in bo tudi letos potekal v več kot 
desetih delavnicah za mlajše in malo starejše udeležence, nosi 
naslov Imaš moč in nakazuje, da moč v sebi skriva tudi vsak od 
nas, čeprav to ni nujno fizična moč.

Oratorij z junakom Petrom Klepcem



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

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

V CVETLIČARNI VAM NUDIMO:
• LONČNICE

• ŠOPKE  
• REZANO CVETJE

• POROČNE ARANŽMAJE

• ARANŽIRANJE 

• ŽALNI PROGRAM
Vam v vrtu delajo težave škodljivci in bolezni?

Posvetujte se s svetovalci v naših kmetijskih lekarnah!

DOMAČA ŠPAJZA
•SUHE MESNINE, SIRI, JOGURTI IN DRUGI 
MLEČNI IZDELKI

•SLADOLEDI LJUBLJANSKIH MLEKARN

VSEBUJE

GSH R A N A  Z A  Ž I V A L I

NOVO – krmni proizvodi FANON 
Predstavitev izdelkov:

• Trgovina Cerklje – sobota, 29. 6. 2019, od 9. do 12. ure • Trgovina Voklo – sobota, 6. 7. 2019, od 9. do 12. ure  FOLIJA IN MREŽA ZA BALIRANJE 


