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Vsem občankam in občanom  
voščimo ob 23. aprilu,  
prazniku Občine Šenčur.

Župan Ciril Kozjek, 
občinski svet in občinska uprava

Aleš Senožetnik

Šenčur – Odprtje Blagneče 
hiše je pred občinskim pra-
znikom, ki ga v Šenčurju 
praznujejo 23. aprila, eden 
najtežje pričakovanih do-
godkov. Hiša je v minulih 
tednih dobila končno zuna-
njo podobo in z lesenim 
zgornjim delom dodala svoj 
pečat k podobi središča Šen-
čurja. Čeprav so odprtje hiše 
in medgeneracijskega cen-
tra načrtovali ob občinskem 
prazniku, pa so se gradbena 
dela nekoliko zavlekla, tako 
da se slavnostne predaje no-

vih objektov namenu nade-
jajo sredi maja. Kot nam je 
povedal župan Ciril Kozjek, 
načrtujejo tudi že vsebino, s 
katero bodo objekt napolni-
li. Podrobnosti še niso zna-
ne, a kot zagotavljajo na ob-
činski upravi, bo objekt po-
vezoval vse generacije in 
gostil različne dogodke. 
V fazi pridobivanja gradbe-
nega dovoljenja pa je projekt 
doma starejših, za katerega 
je koncesijo pridobilo podje-
tje Comett domovi v lasti 
avstrijske družbe AHA Gru-
ppe. Pojekt je bil v minulih 
mesecih spremenjen, zaradi 

česar je prišlo tudi do zamu-
de pri gradnji, a po besedah 
šenčurskega župana je 
končna različica doma ta-
kšna, kot so si jo v Šenčurju 
želeli. Večina sob za uporab-
nike bo enoposteljnih in 
precej prostornih, saj bodo 
merile 23,2 kvadratna me-
tra. Več kot je bilo sprva na-
črtovanih, bo tudi balkonov, 
v domu pa bo prostor tudi 
za paliativno oskrbo, kar 
predstavlja posebnost med 
domovi starostnikov v drža-

vi. Gradnja doma bo sledila 
takoj po pridobitvi gradbe-
nega dovoljenja in izbiri iz-
vajalca del. Objekt pa mora 
biti zgrajen v 18 mesecih po 
začetku gradnje.
Po načrtu teče gradnja ka-
nalizacije in ostale komu-
nalne infrastrukture v na-
seljih Voklo in Prebačevo. 
Po pričakovanjih bo inve-
sticija zaključena avgusta 
letos, s tem pa bo celotna 
občina celostno komunal-
no opremljena.

V pričakovanju novih 
pridobitev
Pred občinskim praznikom je v občni Šenčur tik pred zaključkom izgradnja Blagneče hiše, pred vrati 
je gradnja doma starostnikov, v teku pa je še več drugih investicij.

Blagneča hiša s svojo leseno zunanjo podobo kraju daje 
poseben čar. / Foto: Maša Likosar

V domu starostnikov bo prostor tudi za paliativno oskrbo.

Maša Likosar

Šenčur – Na slovesnosti, ki 
bo potekala na predvečer ob-
činskega praznika, 22. apri-
la, ob 19. uri v Domu kraja-
nov Šenčur, bodo podelili 
dve zlati in dve srebrni pla-
keti, eno bronasto ter Jurje-
vo priznanje. Zlati plaketi 

bosta prejela Marjan Podr-
žaj iz Šenčurja in Ciril Sitar 
z Visokega, srebrni plaketi 
Aleksander Gorečan iz Šen-
čurja in Majda Likosar iz 
Voklega, bronasto plaketo 
prejme Marjan Markun iz 
Šenčurja in Jurjevo prizanje 
Bina Podjed z Olševka.

Šest prejemnikov 
občinskih priznanj
Ob letošnjem prazniku Občine Šenčur bodo s 
priznanji nagradili šest posameznikov, ki delujejo 
na različnih področjih družbenega življenja in z 
odličnim delom prispevajo k ugledu šenčurske 
občine.

OBČINSKE NOVICE

Osebni stiki so najbolj 
pristni
Z županom Cirilom Kozje-
kom smo se pogovarjali o 
tem, kako bodo počastili to-
kratni občinski praznik, be-
seda pa je tekla tudi o aktual-
nih projektih in izzivih, ki 
občino čakajo v prihodnje.
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ŠPORT

Med najboljšimi
Košarkarji GGD Šenčur 
uspešno nastopajo tako v 
članski kot tudi v mlajših se-
lekcijah. 
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ZANIMIVOSTI

Za vse generacije
Športni park Rapa na Viso-
kem nudi možnosti za različ-
ne oblike rekreacije vsem 
generacijam.
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Pokazali 
solidarnost
Občani so v akciji 
zbiranja pomoči 
pokazali veliko mero 
solidarnosti z 
ukrajinskimi begunci. 
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Aleš Senožetnik

Šenčur – V Občini Šenčur 
občinski praznik praznujejo 
23. aprila, na dan, ko goduje 
njihov zavetnik sv. Jurij. V 
minulih dveh letih je bilo 
praznovanje prilagojeno 
epidemičnim razmeram, to-
krat pa se v občini ponovno 
lahko veselijo praznovanja 
"v živo". Slavnostno akade-
mijo s kulturnim progra-
mom bo pripravilo Kulturno 
umetniško društvo Visoko, 
zaigral bo tudi Pihalni orke-
ster Občine Šenčur. Priredi-
tev bo potekala na predvečer 

praznika, v petek, 22. aprila, 
ob 19. uri v Domu krajanov 
Šenčur. Glavna pozornost 
bo tudi letos namenjena ob-
činskim nagrajencem. Pri-
znanja bodo podelili šestim 
letošnjim nagrajencem: dve 
zlati, dve srebrni in eno bro-
nasto ter Jurjevo priznanje. 
Ker pa je lani prireditev po-
tekala le virtuano, se bodo 
spomnili tudi obeh lansko-
letnih nagrajencev. 
Praznovanju so se pridruži-
la tudi občinska društva in 
organizacije, ki v teh dneh 
organizirajo različne prire-
ditve v počastitev praznika.

Praznovali bodo v živo
Po dveh letih epidemije bodo v Šenčurju občinski 
praznik znova lahko praznovali v živo.
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Zbor  
Sv. Mihael 
praznuje 
petdeset let 
Cerkveni mešani pevski zbor 
Sveti Mihael z Olševka letos 
praznuje 50-letnico delovanja. 
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Jurij, št. 1/let nik VII je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 30, ki je iz šel 15. aprila 2022.
Jurij je pri lo že n Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla n v vsa go spo dinj stva v ob či ni Šenčur, iz šel je v na kla di 17.000  
iz vo dov. Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. 
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov 
/ Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / 
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % 
popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od 
tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: 
po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNIK
Aleš Senožetnik

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič, Primož Pičulin, 

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar, tel.: 041/704 857

WWW.SENCUR.SI

Aleš Senožetnik

Šenčur – V Šenčurju je v 
teku postopek za spremem-
bo in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta. Že 
pred časom so na občinski 
upravi oddali naročilo za 
izvedbo presoje vplivov na 
okolje, ki je bilo potrebno. 
Pričakujejo, da bo doku-
ment izdelan do konca tega 
meseca, sledilo bo pridobi-
vanje prvih mnenj, nato pa 
javna razgrnitev. Ob tem na 
občinski upravi poudarjajo, 
da občina leži na ozemlju 
najboljših kmetijskih zem-
ljišč, zaradi česar prihaja do 
težav pri nadomeščanju 
zemljišč v primeru spre-
memb namembnosti zem-
ljišč. V zvezi s tem so se 

pred kratkim sestali tudi z 
ministrom za kmetijstvo 
Jožetom Podgorškom. "Če 
želimo zagotoviti razvoj dru-
žbene infrastrukture v obči-
ni oz. posameznih naseljih, 
se posegom na kmetijska 
zemljišča ne moremo izog-
niti. Z ministrom smo se 
dogovorili, da bomo nado-
mestna zemljišča zagotav-
ljali tudi z ukrepi, kot so 
sanacija gramoznic, uvedba 
namakalnega sistema, in z 
iskanjem primernih lokacij 
za poseg v gozdove," pravijo 
na občinski upravi, kjer se 
ministru zahvaljujejo za 
posluh in dodajajo, da so se 
strinjali, da je treba s kmetij-
skimi zemljišči dobro gos-
podariti, kar v občini tudi 
počnejo.

Na sestanku  
z ministrom
Občinska uprava se je z ministrom Jožetom 
Podgorškom pogovarjala o problematiki 
nadomeščanja kmetijskih zemljišč v primeru 
gradenj infrastrukture.

Zahvala gasilcem
Občina Šenčur se zahvaljuje vsem gasilkam in gasilcem, 
ki so sodelovali pri gašenju obsežnega požara na obmo-
čju Potoške gore v sosednji občini Preddvor. 

Župan Ciril Kozjek

Aleš Senožetnik

Šenčur – Eden od načinov 
omilitve posledic epidemije 
covida-19 je tudi podpora 
infrastrukturnim projektom 
v okviru načrta za okrevanje 
in odpornost. V okviru tega 
se je na dva razpisa ministr-
stva za okolje in prostor pri-
javila tudi Občina Šenčur. 
"Eden se nanaša na področ-
je ravnanja z vodo in okolj-
sko infrastrukturo, drugi pa 

na investicije v vodovodne 
sisteme, ki oskrbujejo manj 
kot deset tisoč prebivalcev," 
so nam pojasnili na občin-
ski upravi, kjer dodajajo, da 
gre za t. i. ready to go proje-
kte, torej projekte, ki so tik 
pred začetkom ali pa že v 
izvajanju.
Občina se je na razpisa prija-
vila z dvema projektoma. Za 
sredstva kandidirajo s projek-
tom gradnje kanalizacije v 
vasi Voklo, ki že dlje časa 

poteka v občini in bo zaklju-
čena v letošnjem letu. "Glede 
na to, da je z razpisom dolo-
čeno 50-odstotno sofinancira-
nje, se nadejamo sredstev v 
višini dobrih 520 tisoč evrov," 
pojasnjujejo v Šenčurju. Gra-
dnja kanalizacije in druge 
infrastrukture poteka tudi v 
sosednji vasi Prebačevo, a 
tega projekta zaradi razpisnih 
pogojev niso mogli prijaviti. 
Drugi projekt, s katerim 
kandidirajo, pa je projekt 

vodohrana Olševek in pove-
zovalnega vodovoda. "Za 
investicijo imamo vsa potre-
bna dovoljenja, vključno z 
gradbenim, projekt pa še ni 
v izvajanju. V tem primeru 
pričakujemo sredstva v viši-
ni 328 tisoč evrov. V prime-
ru sofinanciranja pa bo pot-
reben rebalans proračuna, 
saj zaradi drugih prioritet ta 
investicija ni bila umeščena 
v letošnji proračun."
Po prvem odpiranju so pre-
jeli poziv za formalno 
dopolnitev vloge, na kar so 
že odgovorili, sedaj pa pote-
ka vsebinsko preverjanje, 
pri čemer pa v Šenčurju ne 
pričakujejo težav, tako da 
se nadejajo, da bodo kmalu 
pridobili odločbo o sofinan-
ciranju.

Dodatna sredstva
Občina Šenčur bo sredstva za gradnjo kanalizacije v Voklem in vodohrana 
Olševek pridobila tudi iz načrta za okrevanje in odpornost.

Aleš Senožetnik

Šenčur – Prvi marčevski 
konec tedna je v Šenčurju 
potekala dobrodelna akcija 
zbiranja pomoči za ukra-
jinske begunce, ki so jo 
organizirali člani Društva 
kranjske in tržiške pode-
želske mladine Kranj, Kari-
tas, štab Civilne zaščite 
Šenčur in nekateri posa-
mezniki. 
Odziv občanov in občank je 
bil precejšen, saj so zbrali 
kar 1300 kilogramov hrane, 
higienskih pripomočkov ter 
zdravil, ki so jih oddali v 
zbirni center Civilne zaščite 
Slovenije, Rdečemu križu 
pa so razdelili tudi večjo 
količino različnih oblačil, ki 
so jih prinesli občani in 
bodo šle v roke tako begun-
cem, ki so nastanjeni pri 
družinah v občini Šenčur 
kot tudi drugod. 
Z odzivom je bil zadovoljen 
namestnik poveljnika Civil-
ne zaščite Šenčur in podžu-
pan Aleš Perič Močnik. 
"Dober odziv občank in 
občanov naše občine je 

kazalnik, da je med nami še 
vedno prisotno zavedanje, 
kako pomembno je stopiti 
skupaj in z majhno angaži-
ranostjo pokazati, da znamo 
ponuditi pomoč za sočlove-

ka," je dejal podžupan, pred-
stavnica Društva kranjske in 
tržiške podeželske mladine 
Kranj Maja Konc Krč pa se je 
zahvalila vsem, ki so poma-
gali, in vsem, ki so priskočili 

na pomoč pri organizaciji 
akcije.
Kot pravijo v Šenčurju, bodo 
sicer po potrebi kakšno 
podobno zbiralno akcijo 
organizirali tudi v prihodnje.

Pokazali solidarnost
Občani so se v veliki meri odzvali na dobrodelno akcijo zbiranja pomoči za ukrajinske begunce.

Organizatorji marčevske akcije zbiranja pomoči za begunce / Foto: Občina Šenčur

Šenčur – V tem letu so doslej 90 let praznovali trije občani. 
Župan Ciril Kozjek jim izreka iskrene čestitke in jim želi obi-
lo zdravja. V času epidemije slavljencev ni obiskoval, se pa 
veseli ponovnih srečanj, ko se bodo razmere umirile. 

Čestitke jubilantom

Naslednja številka Jurija bo izšla v petek, 8. julija 2022. Rok 
za oddajo prispevkov je petek, 24. junij 2022, obseg pa je 
največ 2500 znakov s presledki. Prispevke pošljite na naslov 
obcina@sencur.si.

Naslednja številka Jurija
Aleš Senožetnik

Hotemaže – Zadnjo mar-
čevsko soboto je v Šenčurju 
potekala tradicionalna čis-
tilna akcija, ki jo v občini 
organizirajo skupaj z Mest-
no občino Kranj in sosed-
njimi občinami. "Akcija 
poteka v vseh devetih vaš-
kih in krajevnih skupnos-
tih. Občina poskrbi za vreč-
ke in zaščitno opremo ter 
pijačo. Poleg tega, da nare-
dimo nekaj dobrega za oko-
lje, pa je to tudi priložnost, 

da se ljudje podružijo in 
povežejo," nam je povedal 
župan Ciril Kozjek, ki je 
obiskal prostovoljce v Hote-
mažah. 
"Opažamo, da je smeti 
manj, kar kaže na to, da so 
ljudje bolj ozaveščeni, neka-
teri pa že med letom pobira-
jo in pospravljajo odpadke," 
je dejal predsednik Krajevne 
skupnosti Hotemaže Sebas-
tjan Guček, kjer so po akciji 
pripravili tudi manjšo pogo-
stitev za udeležence. 
Da je odpadkov v naravi v 
zadnjih letih manj, pravi 
tudi župan, ki meni, da k 
temu poleg ozaveščenosti 
občanov pripomoreta tudi 
odprtje zbirnega centra, ki 
je odprt trikrat tedensko, ter 
namestitev košev za smeti – 
po vsej občini jih je 135.

Za čisto naravo
V občini v zadnjih letih opažajo manj odvrženih odpadkov.

Tudi tokrat je bil odziv občanov dober. 

Šenčur – V ponedeljek, 31. januarja je v Športni dvorani v 
Šenčurju potekala terenska krvodajalska akcija v organizaci-
ji RKD OZ Kranj in Komisije za krvodajalstvo ter KORK Šen-
čur – Srednja vas. Udeležilo se je je 148 krvodajalk in krvo-
dajalcev. Naslednja akcija bo potekala v sredo, 31. avgusta, 
prav tako v športni dvorani v Šenčurju. A. Se.

Dober odziv krvodajalcev
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Aleš Senožetnik

Dvakrat vam je epidemija 
ponagajala ob pripravi prire-
ditev ob občinskem prazni-
ku, zdaj pa se, kot kaže, vra-
čamo v normalnost. Kako 
boste praznovali letos?
Seveda smo veseli, da se vra-
čamo nazaj v stare tirnice in 
se bomo letos lahko ponov-
no srečali v živo. Osebni sti-
ki so namreč veliko bolj pri-
stni in tudi občani se na ta 
način počutimo bolj poveza-
ne. V minulih letih smo lah-
ko prireditev organizirali le 
po spletu, tokrat pa se bomo 
ponovno srečali v Domu kra-
janov Šenčur. Občinski pra-
znik, ki ga praznujemo 23. 
aprila, ob dnevu zavetnika 

sv. Jurija, bomo letos zazna-
movali s slavnostno akade-
mijo, ki jo pripravljamo na 
predvečer praznika, 22. apri-
la, ob 19. uri. Kulturni pro-
gram pripravlja KUD Viso-
ko, zaigral bo Pihalni orke-
ster Občine Šenčur. Glavni 
dogodek bo seveda podelitev 
priznanj občinskim nagra-
jencem. Ker se v lanskem 
letu nismo mogli srečati, 
bomo tokrat predstavili tudi 
oba lanska nagrajenca. Sicer 
pa bodo tudi letos potekale 
številne spremljajoče prire-
ditve, ki jih ob prazniku or-
ganizirajo naša društva. 

Letos je kar pester nabor na-
grajencev. 
Letos je res prispelo kar ne-
kaj predlogov, seveda pa pri-
znanj ne morejo dobiti vsi. 
Podeljevanje občinskih na-
grad in priznanj namreč 
ureja odlok, ki tudi določa, 
pod kakšnimi pogoji se lah-
ko posamezniku ali organi-
zaciji podeli priznanje. O 
predlogih razpravlja komisi-
ja in nato še občinski svet. 
Mislim, da je prav, da temu 
tudi sledimo in da na koncu 
priznanja res prejmejo tisti, 
ki si jih zaslužijo. Ne naza-
dnje je pomembno, da ima-
jo priznanja, ki jih podelju-
jemo, neko težo in vrednost. 

Med investicijami, ki so 
pred zaključkom, je Blagne-
ča hiša. Kako daleč so dela 
in kdaj pričakujete, da jo bo-
ste predali namenu?
Načrtovali smo, da jo bomo 
lahko slovesno predali na-
menu že do občinskega pra-
znika, žal pa izvajalec še ni 

zaključil del in nam je poslal 
prošnjo za podaljšanje po-
godbe do 15. maja, s čimer 
sicer nismo najbolj zado-
voljni. Kot kaže, jim nekate-
rih zahtevnejših del, kot sta 
hišni portal in krušna peč, 
še ni uspelo dokončati. 
Vem, da nekatera društva že 
nestrpno pričakujejo odprtje 
Blagneče hiše in večgenera-
cijskega centra, kot kaže pa 
bo treba počakati še nekaj 
tednov. Bomo pa na koncu 
dobili objekt, ki kraju prina-
ša dodano vrednost in so ga 
tudi občani sprejeli za svoje-
ga. Vemo, da smo si zanj 
prizadevali od leta 2014 na-
prej. Sprva smo računali, da 
bi hišo obnovili, na koncu pa 
se je kot najboljša rešitev iz-

kazala možnost, da na tem 
mestu zgradimo repliko. Do 
odprtja moramo pripraviti še 
vsebino, kjer pa imamo na 
razpolago kar nekaj možno-
sti: od razstav do protokolar-
nih, kulturnih in drugih do-
godkov ter prireditev. Čeprav 
bo treba počakati še do sredi-
ne maja, pa sem prepričan, 
da bomo na koncu z rezulta-
tom vsi zadovoljni. 

Ena bolj veselih novic minu-
lih mesecev je bila februar-
ska objava javnega naročila 
za gradnjo ceste Hotemaže–
Britof. Rok je bil pred krat-
kim podaljšan. 
Vsi smo z nestrpnostjo pri-
čakovali objavo javnega raz-
pisa, ki smo ga v februarju 
vendarle dočakali. Rok je bil 
sprva predviden do 30. mar-
ca, zdaj pa je podaljšan do 
15. aprila. Upamo, da ne bo 
pritožb, ki bi še dodatno za-
maknile začetek izvajanja 
projekta, in da se bodo dela 
lahko čim prej začela. Če to-
rej ne bo zapletov, lahko pri-
čakujemo, da bodo dela ste-
kla v juniju. Dejstvo pa je, 
da je denar v državnem pro-
računu zagotovljen. Občina 
pri gradnji ceste ne bo nosi-
la nobenih stroškov. 

Nekaj zamude je tudi pri za-
četku gradnje doma starej-
ših, ampak kot pravite, bodo 
na ta račun stanovalci dobili 
boljšo storitev.
Investitor želi stanovalcem 
zagotoviti čim boljše pogoje 
in seveda ugoditi tudi lokal-
ni skupnosti, zato so projekt 
tudi nekajkrat spreminjali. 
V domu so tako po novem 

predvidene večje enopostelj-
ne sobe, ki bodo merile 23,2 
kvadratna metra, več je 
predvidenih tudi balkonov, 
za kar se je zavzemal tudi 
občinski svet. V objekt bo po 
novem umeščen tudi odde-
lek za paliativno oskrbo z 
desetimi posteljami v tre-
tjem nadstropju, kar je bila 
naša želja že od samega za-
četka. Sprememba je tudi 
pri načinu ogrevanja. Objekt 
se bo ogreval na lesno bio-
maso, in ne z zemeljskim 
plinom, kot je bilo prvotno 
zamišljeno. Sprememba je 
razumljiva, sploh glede na 
trenutno stanje na trgu in 
dejstvo, da imamo tudi v 
naši občini nekaj ponudni-
kov sekancev. 
Za vse te spremembe je mo-
ral investitor pridobiti ustre-
zna mnenja in soglasja, kar 
je tudi povzročilo dodatno 
zamudo, je pa nova verzija 
doma zato veliko bolj po na-
ših željah. Sedaj je vse pri-
pravljeno za vložitev gradbe-
nega dovoljenja in pričaku-
jem, da bo to do izida Jurija 
tudi vloženo. Vzporedno pa 
že tečejo tudi ostale aktivno-
sti. Vse je že pripravljeno za 
objavo razpisa za izbiro izva-
jalca del, ki ima nato 18 me-
secev časa za izgradnjo 
doma. Jasno je torej že, da 
bo treba rok za izgradnjo po-
daljšati, saj prvotni rok za 
dokončanje doma poteče de-
cembra letos. 
Ni torej nobene skrbi, da 
doma ne bi zgradili, glede 
na trenutne razmere na tr-
gih pa bo gotovo dražji, kot 
smo sprva predvidevali. A 
na koncu bomo dobili mo-
deren dom, v katerem se 
bodo stanovalci dobro poču-
tili, zadovoljni pa bodo tudi 
naši občani in vsi ostali, 
udeleženi v projektu. 
Kot je znano, zaradi izbolj-
šanja prometne varnosti na 
tem področju načrtujemo 

tudi obnovo prometne infra-
strukture, a moramo najprej 
pridobiti zemljišča. V to bo 
treba vložiti še veliko energi-
je, zato upam, da bodo la-
stniki razumevajoči in bomo 
pridobili vsa potrebna so-
glasja. Gradnja ceste je na-
mreč nujna zato, da umiri-
mo promet in razbremeni-
mo nekatere okoliške pro-
metnice. Naj pa poudarim, 
da od tega ni odvisna gra-
dnja doma starostnikov, saj 
je to povsem samostojen 
projekt.
 
Pred kratkim ste se sestali 
tudi z ministrom za kmetij-
stvo Jožetom Podgorškom. 
O čem je tekla beseda?
V Šenčurju imamo trenutno 
odprti dve spremembi ob-
činskega prostorskega načr-
ta. Pri prostorskem urejanju 
pa vselej naletimo na težavo, 
ker občina nima dovolj zazi-
dljivih površin in moramo 
posegati na kmetijska ze-
mljišča, ki pa so vsa zemlji-
šča prve kategorije in zelo 
visokega bonitetnega razre-
da. Odvzeta kmetijska ze-
mljišča moramo nadome-
ščati z gozdnimi, pri čemer 
pa večkrat naletimo na teža-
ve s soglasji zavoda za goz-
dove. Z ministrom smo se 
zato pogovarjali o problema-
tiki nadomeščanja teh ze-
mljišč. V občini se namreč 
zaključujejo nekateri po-
membni infrastrukturni 
projekti, za to se bomo v pri-
hodnje posvečali izzivom, ki 
nas še čakajo. Znano je, da 
število prebivalcev v občini 
narašča, zaradi česar bomo 
slej ko prej morali zgraditi 
šolo, poiskati dodatne pro-
store za vrtec, želimo pa si 
tudi zdravstvenega doma. 
Za vse to bomo potrebovali 
zazidljiva zemljišča. Kljub 
temu pa mislim, da smo po 
pogovoru z ministrom dobi-
li pozitiven signal in bomo 

obe spremembi občinskega 
prostorskega načrta uspe-
šno pripeljali do konca. 

Na decembrski seji je bilo 
govora tudi o povečanju ga-
silskega doma v Šenčurju. 
Ste doslej že našli rešitev, ki 
bi zadovoljila tako gasilce 
kot vse ostale?
Znano je, da imajo gasilci 
težave zaradi pomanjkanja 
prostora, še posebej ob tem, 
ko pričakujejo novo gasilsko 
vozilo, za katero nimajo 
ustreznih prostorov. Nagi-
bamo se k rešitvi, da zača-
sno uredimo konstrukcijo, 
pod katero bodo to vozilo 

lahko parkirali in bo tam 
tudi pripravljeno na izvoz 
ob intervencijah, nato pa bi 
gasilski dom zgradili na 
novi lokaciji, kjer bodo imeli 
tudi bistveno boljše pogoje 
za razvoj.
 
Kako pa teče projekt gradnje 
infrastrukture v Voklem in 
na Prebačevem?
Gradnja gre počasi h koncu. 
Kljub temu da smo zaradi 
razmer na trgih izpostavlje-
ni velikim pritiskom k po-
dražitvi projekta, pa se pred 
temi uspešno branimo. Za 
zdaj dela tečejo po načrtih, 
tako da se nadejamo, da 
bodo avgusta tudi zaključe-
na in bomo imeli celotno 
občino pokrito s kanalizacij-
skim omrežjem. Predvsem 
nekateri krajani Prebačeve-
ga so nezadovoljni zaradi 
obvozov. Želijo, da bi pote-
kali drugače oz. da bi doda-
tno asfaltirali nekatere polj-
ske poti, kar pa je tudi zato, 

ker delno ležijo v sosednji 
občini, nemogoče. Kljub 
temu prosim občane, da po-
trpijo še približno pol leta, 
potem pa bomo vsi skupaj 
lahko zadovoljni z nareje-
nim, saj bomo imeli tudi na 
tem delu občine v celoti ure-
jeno komunalno infrastruk-
turo, zaradi česar se bo kva-
liteta življenja krajanov pre-
cej povečala. 

Katere so še druge investici-
je, ki potekajo?
V Šenčurju na predlog kra-
jevne skupnosti postavljamo 
nova avtobusna postajališča. 
Glede na to, da so kovinska, 
bodo tudi bistveno manj iz-
postavljena vandalizmu. Za 
podoben korak smo se že 
odločili v Trbojah, uredili pa 
smo jih tudi v Voklem in na 
Prebačevem. 
Pripravljamo tudi doku-
mentacijo za izgradnjo treh 
učilnic v mansardi osnovne 
šole, s čimer bomo vsaj za 
nekaj časa rešili prostorsko 
stisko. Računam, da bomo v 
kratkem vložili vlogo za pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja in da nato čim prej zač-
nemo gradnjo. Dodatni pro-
stori predstavljajo nekakšen 
izhod v sili, dolgoročno pa 
bomo morali razmišljati o 
šoli na drugi lokaciji. 
Ob vojni v Ukrajini so veliko 
mero solidarnosti pokazali 
tudi občani, ki so zbirali 
sredstva za begunce. Kako 
ste zadovoljni z odzivom?
Glede na to, da je akcija po-
tekala le dva dni v začetku 
marca in smo zbrali skoraj 

tono in pol pomoči, lahko 
rečem, da je res naletela na 
velik odziv. Vesel sem, da je 
solidarnost v občini na ta-
kšnem nivoju, da smo razu-
mevajoči in da znamo po-
magati ljudem v stiski. To-
kratno akcijo je pomagalo 
organizirati društvo kranj-
ske in tržiške podeželske 
mladine, pričakujemo pa, 
da bomo v prihodnje organi-
zirali še kakšno, sploh če se 
razmere v Ukrajini ne bodo 
izboljšale. Takrat bomo go-
tovo stopili v stik tudi še z 
drugimi društvi, ki so priso-
tna na našem območju. 
Ob tej priložnosti pa bi se 
zahvalil tudi gasilcem iz na-
ših gasilskih društev, ki so v 
minulih dneh pomagali ga-
siti obsežen požar na obmo-
čju Potoške gore v sosednji 
občini Preddvor. Ob tem je 
bilo poškodovane precej 
opreme, a so s strani države 
že zagotovljena sredstva za 
povrnitev škode.

Osebni stiki so najbolj pristni
Z županom Cirilom Kozjekom smo se pogovarjali o tem, kako bodo počastili tokratni občinski praznik, beseda pa je tekla tudi o aktualnih projektih in 
izzivih, ki občino čakajo v prihodnje.

Župan Ciril Kozjek / Foto: Gorazd Kavčič

"Mislim, da je prav, da na koncu priznanja res 
prejmejo tisti, ki si jih zaslužijo. Ne nazadnje je 
pomembno, da imajo priznanja, ki jih 
podeljujemo, neko težo in vrednost."

"Gradnja infrastrukture v Voklem in na 
Prebačevem gre počasi h koncu. Kljub temu da 
smo zaradi razmer na trgih izpostavljeni velikim 
pritiskom k podražitvi projekta, pa se pred temi 
uspešno branimo. Za zdaj dela tečejo po načrtih, 
tako da se nadejamo, da bodo avgusta tudi 
zaključena in bomo imeli celotno občino pokrito 
s kanalizacijskim omrežjem."
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Aleš Senožetnik

Šenčur – Občinska uprava 
se je pred nedavnim srečala 
s predstavniki Trboj in Pre-
bačevega glede načrtovane 
izgradnje namakalnega sis-
tema na tem delu občine. 
Predstavniki občine so jih 
seznanili, da so se decembra 
prijavili na razpis ministrs-
tva za kmetijstvo, kjer so 
imeli nekaj vsebinskih pri-
pomb na prijavo. Občina je 
nanje že odgovorila in jim 
tudi posredovala ustrezna 

dokazila, prejšnji teden pa 
so jih seznanili še s pravnim 
statusom že izvedenih del 
glede projektne dokumenta-
cije, tako da pričakujejo 
pozitivno odločbo za nepov-
ratna sredstva za gradnjo 
investicije. V tem tednu so 
objavili tudi javni razpis za 
izbor izvajalca za izvedbo 
del. Projekt se bo financiral 
s sredstvi ministrstva, doda-
tnih virov pa občina ne pred-
videva. Operacija je upravi-
čena do financiranja do kon-
ca leta 2025.

Namakalni sistem

Aleš Senožetnik

Šenčur – Od izida zadnje 
številke Jurija so se svetniki 
sestali na decembrski seji, 
nato pa še konec januarja in 
v začetku aprila. V marcu je 
potekala dopisna seja. 

Sprejeli občinski proračun
Na decembrski seji so med 
drugim tudi v drugem bra-
nju potrdili proračun za 
letošnje leto, v katerem pre-
dvidevajo 12,3 milijona 
evrov prihodkov in 16,4 
milijona evrov odhodov. 
Razliko bodo v največji meri 
pokrili s prenosom sredstev 
iz prejšnjih let, v manjši pa 
z zadolževanjem. 
Precej razprave so svetniki 
namenili elaboratu o lokacij-
ski preveritvi za območje 
urejanja prostora ŠE-23, 
torej za območje gasilskega 
doma v Šenčurju. Znano je, 
da se gasilci soočajo s pros-
torsko stisko, ki se bo ob pri-
dobitvi novega vozila še 
povečala. Zato je družba 
Protim Ržišnik Perc izdelala 

elaborat, v katerem so opre-
delili dopustna odstopanja 
od prostorskih izvedbenih 
pogojev, v primeru, da bi 
gasilci svoje prostore razširi-
li na sedanji lokaciji. Svetni-
ki so sklep o lokacijski pre-
veritvi potrdili, s tem pa niso 
zaprli vrat za gradnjo sodo-
bnega doma na drugi lokaci-
ji izven središča naselja, za 
katerega se vse bolj zavzema 
tudi lokalna skupnost. 
Med drugim so potrdil tudi 
sklep o višini denarne 
pomoči za novorojence. Ta 
od 1. januarja znaša tristo 
evrov, kar je petdeset evrov 
več kot doslej. 

Povišanja uporabniki ne 
bodo čutili
Na prvi letošnji seji so svet-
niki obravnavali 14 točk dne-
vnega reda. Dom upokojen-
cev Kranj, ki v občini Šenčur 
izvaja socialnovarstveno sto-
ritev pomoči družini na 
domu, je občini predlagal 
dvig storitve za 2,76 evra, 
tako da po novem ekonom-
ska cena oskrbe na domu 

znašal 25,36 evra. Zvišanje 
je predvsem posledica višjih 
stroškov dela, uporabniki pa 
ga ne bodo občutili, saj je 
občina povišala subvencijo. 
Lani je sicer storitev uporab-
ljalo 49 občanov. 

Na seji so se svetniki sicer 
seznanili tudi s poročilom o 
delu nadzornega odbora, ki 
posebnih nepravilnosti ni 
ugotovilo, ter se seznanili s 
programom dela nadzorne-
ga odbora v letošnjem letu.

Podali pozitivno mnenje
Na marčevski dopisni seji 
so svetniki obravnavali eno 
točko dnevnega reda. Poda-
li so pozitivno mnenje k 
vloženima kandidaturama 
Katje Katarine Mlakar in 

Stanke Naglič za mesto rav-
nateljice Osnovne šole Šen-
čur.
Na aprilski seji je bilo pred-
videnih 21 točk dnevnega 
reda, a so bili svetniki mne-
nja, da je gradivo preobsež-
no, zato so izglasovali, da se 
šest točk prestavi in se o 
njih odloča na prihodnji 
izredni seji. Obravnavali so 
več sklepov o občinskih 
podrobnih načrtih in odlok 
o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za obmo-
čje ŠE-33 SSE. Med drugim 
so potrdili tudi letošnje pre-
jemnike občinskih priz-
nanj. Sprejeli pa so tudi 
sklep o finančni pomoči za 
delno ublažitev škode po 
elementarni nesreči, s kate-
rim so lastniku kmetije na 
Prebačevem, ki so mu v 
požaru pogoreli hlev, krma, 
sušilna naprava, mlekarna 
in mlekomat, namenili 
sedem tisoč evrov pomoči iz 
proračunske rezerve. Svet-
niki so se tudi odpovedali 
sejnini in jo namenili last-
niku za obnovo objekta.

Sestali so se trikrat
Svetniki so se od decembra sestali na treh rednih in eni dopisni seji, med drugim pa so sprejeli 
proračun za letošnje leto.

S sklepom so svetniki 
sedem tisoč evrov 
namenili tudi lastniku 
kmetije, ki je pogorela 
na Prebačevem.

Aleš Senožetnik

Šenčur – V občini Šenčur 
leta 2012 še ni bilo nobenega 
avtomatskega eksternega 
defibrilatorja (AED), danes 
pa se število teh naprav, ki 
pomagajo reševati življenja v 
primeru zastoja srca, bliža 
dvajsetici. Največ zaslug za 
to ima Janez Rogelj, predse-
dnik Krajevne organizacije 
Rdečega križa Visoko - Milje 
- Luže. Pred desetimi leti je 
bil glavni pobudnik, da so v 
občini začeli nameščati te 
naprave. "Zadal sem si cilj, 
da AED namestimo v vsako 
vas v občini, kar se je sprva 
zdelo utopično, saj naprave 
niso bile ravno poceni," se 
spominja Rogelj. A mu je 
skupaj s somišljeniki in 

donatorji uspelo defibrilator 
najprej namestiti na Miljah, 
sledila je namestitev naprave 
v gasilskem domu v Šenčur-
ju in nato še drugih lokacijah 
po občini. Danes je tako v 
vsaki vasi vsaj en defibrilator.

Sogovornik si želi, da bi se 
za namestitev defibrilatorja 
v prihodnje odločilo še kak-
šno podjetje v občini več, 
sicer pa je sedaj glavnega 
pomena ozaveščanje ljudi o 
pomenu teh naprav. Defib-

rilator je namreč enostaven 
za uporabo in daje navodila 
v slovenščini. "Ko pride do 
zastoja srca, ga brez strahu 
uporabimo, saj nič ne 
moremo narediti narobe. V 
primeru, da srce bije, nap-
rava to zazna in ne bo spro-
žila impulza, tudi če mi 
pritisnemo gumb," pravi 
Janez Rogelj, ki dodaja, da 
je hiter odziv ključnega 
pomena: "Ob zastoju srca 
življenjske funkcije propa-
dajo z 10 do 12 odstotki na 
minuto, kar pomeni, da je 
nujna medicinska pomoč, 
ki pride iz Kranja, lahko že 
prepozna.
Lokacije defibriltorjev v 
občini (in drugih po državi) 
so zbrane na spletu: www.
ihelp.si.

Aparati, ki rešujejo življenja
Občina Šenčur je po številu defibrilatorjev ena najbolje opremljenih pri nas.

Janez Rogelj

Lojze Smolej

Luže – Po prvi svetovni vojni 
so Lužanci leta 1920 ustano-
vili gasilsko društvo. Pri 
enem od požarov na Olšev-
ku so se dogovorili s predd-
vorskimi gasilci in z njihovo 
pomočjo kupili ročno gasil-
sko črpalko, ki sta jo vlekla 
dva konja. Sredi vasi so naj-
prej postavili leseno uto, 

nato pa so leta 1927 odprli 
lep zidan gasilski dom. V 
sedemdesetih letih so ga 
porušili in na tem mestu 
zgradili novega, ki je danes 
ponos cele vasi. Skozi celo 
obdobje so nabavljali novo 
gasilno orodje. Skoraj vsako 
leto so priredili veselice in 
tako so dobili sredstva za 
delovanje. V gasilskem druš-
tvu se je odvijalo družabno 

in tudi kulturno življenje na 
vasi, saj so priredili tudi več 
iger, ki so jih odigrali v sose-
dnjih vaseh. Ob domu so 
dokupili zemljišče, na kate-
rem je večnamenska asfalti-
rana ploščad in otroška igra-
la. Gasilski dom je postal 
mesto srečevanja in družen-
ja. Organizirali so več izletov 
in poskrbeli za vaje za prido-
bivanje gasilskih veščin. 

Tako so se pionirji 1998. leta 
uvrstili na državno prvens-
tvo v Žižkih v Prekmurju. Za 
svoje delovanje so nabavili 
več motornih črpalk in dru-
gega orodja, orodno prikoli-
co in kombi. Sodelovali so 
pri večjem številu požarov in 
pri raznih vremenskih nes-
rečah. Za svoje delovanje so 
vedno dobili materialno pod-
poro pri vaščanih in tudi na 
občini. Zaradi korone so pre-
stavili praznovanje obletni-
ce, a upajo, da jo bodo praz-
novali letos.

Praznovali bodo jubilej

Aleš Senožetnik

Šenčur – Občinski svetniki 
so na zadnjih treh rednih 
sejah zastavili več svetniških 
vprašanj. Na decembrski 
seji se je svetnik Valerij Gra-
šič zahvalil za hiter odziv 
zimske službe ob sneženju 
in hkrati vprašal, ali lahko 
delavci najbolj ključne ceste 
splužijo najprej. Kot mu je 
odgovoril Aleš Puhar z 
občinske uprave, zaradi pre-
voznosti najprej plužijo ces-
te, nato čistijo pločnike in 
odvažajo sneg, prioritetno 
se pluži tudi okoli šolskih 
objektov in šolske poti. 
Vanja Umnik je poudarila 
pobudo krajanov Srednje 
vasi, da bi se na cesti na 
Visoko pred gozdičkom zni-
žala hitrost vožnje. Kot je 
dejal župan Ciril Kozjek, 
občina ni pristojna za tovrst-
ne ukrepe. 
Marjan Kristanc je vprašal, 
kaj lahko naredijo s privat-
nimi objekti, ki se podirajo 
na cesto. Župan mu je 
odgovoril, da je za to potre-
bna prijava na medobčinski 
inšpektorat.
Na januarski seji je Petar 
Potkonjak dal pobudo za 
menjavo tlaka na mostu v 

Hotemažah in poudaril pro-
blematiko bazne antenske 
postaje na Visokem. Župan 
je dejal, da čakajo na rezul-
tate meritev in da pogodbe, 
ki poteče drugo leto, predča-
sno ne morejo prekiniti, je 
pa ne bodo podaljšali in 
bodo družbo Telekom Slo-
venije prosili, da postajo 
prestavi. Valerija Grašiča je 
zanimalo, ali je v občini še 
kje bazna postaja postavlje-
na v neposredni bližini sta-
novanjskih objektov. Kot je 
dejal župan, je bazna posta-
ja še na starem gasilskem 
domu v Vogljah in Domu 
krajanov v Šenčurju. 
Na zadnji, aprilski seji je 
svetnik Valerij Grašič pred-
lagal, da občina preuči 
možnosti, kako bi pomaga-
la ukrajinskim beguncem. 
Kot mu je odgovorila direk-
torica občinske uprave Ves-
na Bolka, se pomoč begun-
cem ureja sistemsko na 
ravni države, begunci, oz. 
posamezni občani, pri kate-
rih so nastanjeni, pa se lah-
ko obrnejo na občinsko 
upravo. Župan je k temu 
dodal, da je občina solidar-
na in bo po potrebi tudi 
pomagala, a za to potrebuje 
pravno podlago.

Vprašanja svetnikov
Svetniki so na zadnjih treh sejah občinskega 
sveta zastavili več vprašanj.

Šenčur – Javni vpis otrok v vrtec za naslednje šolsko leto je 
potekal od 1. do 15. februarja. Komisija pri OŠ Šenčur je 
odločila, da se v vrtec v Šenčurju za prvo starostno obdobje 
sprejme 38 otrok, vseh vlog pa je prispelo 82. Za drugo sta-
rostno obdobje se sprejme 30 otrok. Na čakalnem seznamu 
je za centralni vrtec Šenčur za prvo starostno obdobje 44, za 
drugo pa 14 otrok. Čakalni seznam za drugo starostno 
obdobje je skupni za centralni vrtec Šenčur in vrtca Voklo in 
Visoko. Komisija za vrtec pri Dobri Metki, je prejela 14 vlog, 
vse za prvo starostno obdobje. Prosta so bila štiri prosta 
mesta. Tako je na čakalnem seznamu 10 otrok. S. P.

Sprejem otrok v vrtec

Šenčur – V občini v tem času potekajo različna vzdrževal-
na dela. Med drugim so obnovili drevored na Pipanovi 
cesti v Šenčurju, minuli petek pa so si skupaj s predstav-
niki krajevnih in vaških skupnosti ogledali makadamske 
in poljske poti po občini, ki jih bodo v kratkem začeli ure-
jati. Na Prebačevem urejajo avtobusno postajališče, kamor 
bodo namestili urbano opremo. Postavili bodo nadstrešni-
co, namestili naslone za kolesa ter postavili polnilnico za 
električna vozila in zasadili drevje. Na Prebačevem so na 
otroškem igrišču odstranili stara igrala in namestili nova. Pri 
zbirnem centru v Šenčurju pa bodo uredili tudi prostor z 
zunanjimi fitnes napravami.

Vzdrževalna dela
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Aleš Senožetnik

Šenčur – Združenje borcev 
za vrednote NOB Kranj in 
Krajevna organizacija zveze 
borcev za vrednote NOB 
Šenčur sta marca pripravila 
spominsko slovesnost ob 
osemdeseti obletnici požiga 
Pipanove hiše in sosednjega 
Sušnikovega skednja. V hiši, 
ki jo je požgala okupatorjeva 
vojska, sta zgorela mati Ma-
rija in sin Janko Pipan, ob 
pomoči Alojza Rabiča pa se 

je uspelo rešiti šestletni Ro-
ziki in enajstletnemu Vik-
torju. Očeta Janeza Pipana 
in Janeza Zlateta so ujeli in 
31. marca 1942 ustrelili v 
Dragi pri Begunjah. 
Tokratni slavnostni govor-
nik je bil prvi predsednik 
države Milan Kučan, ki je 
spomnil na dogodke v Šen-
čurju pred osmimi desetletji 
in opozoril tudi na današnje 
dogajanje v naši neposredni 
bližini – vojno v Ukrajini. 
"To je vojna, ki se ne bi sme-

la zgoditi, zanjo ni nobene-
ga opravičila," je dejal in 
pozval k miru ter pomoči 
beguncem. 
S kulturnim programom, ki 
ga je povezoval Franc Kržan, 
so slovesnost popestrili pev-
ci Kvinteta Viharniki, učenci 
Osnovne šole Šenčur, venec 
pa so k spominski plošči po-
ložili Jana Pipan, Božidar 
Jože Janež in Jože Belehar. 
Konec januarja pa je pred 
spomenikom štiridesetim 
talcem v Šenčurju potekala 
tudi slovesnost v spomin na 
streljanje talcev pred 78 
leti, ki so jo organizirali 
Združenje borcev za vre-
dnote NOB Kranj ter kra-
jevni organizaciji iz Šen-
čurja in Visokega v sodelo-
vanju z Občino Šenčur.

Poziv k miru
V Šenčurju so zaznamovali obletnico požiga 
Pipanove hiše.

Predan športu
Zlati prejemnik Marjan Po-
držaj, Šenčurjan od leta 
1985, je predan športu, kar 
dokazujejo tudi njegovi pre-
številni športni dosežki. 

Ustanovil je Lokostrelski 
klub Šenčur in ga vodil tri-
deset let. Člani LK Šenčur so 
pod njegovim vodenjem v 
letih od 2004 do 2014 osvo-
jili 2405 medalj. Organiziral 
je več kot 83 lokostrelskih 
tekmovanj na državni in 
mednarodni ravni, vse z na-
menom promocije Šenčur-
ja. Leta 1999 je opravil stro-
kovno usposabljanje na fa-
kulteti za šport in si pridobil 
prvo trenersko licenco za 
lokostrelstvo v Sloveniji. 
Svoje znanje in izkušnje je v 
zadnjih 46 letih nesebično 
delil in predajal množici na-
dobudnih mladih in odra-
slih zanesenjakov in iz njih 
ustvaril uspešne šenčurske 
športnike, poleg teh je stro-
kovno usposabljal lokostrel-
ce po vsej Evropi.

Aktiven v društvih
Zlati prejemnik Ciril Sitar je 
vse od osnovne šole opra-
vljal različne funkcije in za-
dolžitve v društvih in organi-

zacijah na različnih ravneh. 
V Krajevni skupnosti Visoko 
je bil med drugim predse-
dnik mladine in poveljnik 
gasilskega društva, tri man-
date je aktivno deloval tudi v 
občinskem svetu Občine 
Šenčur. Zadnja leta je delo-
val v Upravnem odboru Tu-

rističnega društva Šenčur in 
izvršnem odboru Krajevne 
organizacije Združenja bor-
cev za vrednote NOB Viso-
ko. Vrsto let se je udeleževal 
krvodajalskih akcij. Po upo-
kojitvi leta 2012 se je aktivno 
vključil v dejavnost Univer-
ze za tretje življenjsko obdo-
bje v Ljubljani in v delo Dru-
štva upokojencev Šenčur, 
kjer je od leta 2013 predse-
dnik. Med drugim si je pri-
zadeval za zagon projekta 
Prostofer v občini Šenčur.

Obrtniški poklic
Srebrni prejemnik Aleksan-
der Gorečan se je v občino 
Šenčur preselil pred 18 leti. 
Od leta 2009 vodi podjetje 
Penzel, v katerem opravljajo 
vse storitve s področja sliko-
pleskarstva in vgradnje štu-
katur, še posebej se posveča-
jo dekorativnim tehnikam. 
Prejel je tudi naslov obrtnik 
leta 2019, lani je po nekaj 
letih mirovanja znova obu-
dili društvo obrtnikov in 

podjetnikov in postal njegov 
predsednik. Ena izmed pr-
vih nalog, ki se je je lotil, je 
predstavitev obrtniških po-
klicev v šenčurski osnovni 
šoli. Aktiven je v upravnem 
odboru Sekcije slikopleskar-
jev, fasaderjev in črkoslikar-
jev pri OZS, kjer sodeluje že 
dva mandata, poleg tega je 
tudi pobudnik za ustanovi-
tev sekcije slikopleskarjev 
na območju OOZ Kranj. 

Nevidna invalidnost
Dolgoletna članica Medob-
činskega društva gluhih in 
naglušnih za Gorenjsko AU-
RIS Kranj Majda Likosar 
prejme srebrno plaketo za 
njen vseživljenjski prispevek 
k prepoznavnosti in razu-
mevanju nevidne invalidno-
sti. Sluh je izgubila po hudi 
bolezni v mladosti in učna 
leta preživela na Zavodu za 
gluhe v Ljubljani. Z možem 
Lojzetom sta bila aktivna čla-
na društva že v starem me-
stnem jedru Kranja. Bila je 
ena najvidnejših in najpro-
dornejših članic takratne ge-
neracije in predsednica Dru-
štva AURIS dve mandatni 
obdobji. Predano je začrtala 
dolgoletno željo članstva po 
primernih prostorih, kjer bi 
lahko izvajali svoje progra-
me. Tudi v domačem okolju 
je vedno poskrbela, da je 

vsak njen gluhi soobčan do-
bil ustrezno pomoč v sodelo-
vanju s strokovno službo 
društva AURIS.

Član AMD Šenčur
Bronasti prejemnik Marjan 
Markun je član AMD Šen-
čur že od leta 1972. Bil je 
predsednik šolske komisije, 
športno-propagandne ko-
misije, komisije za SLO in 
samozaščito ter vodja avto-
šole Šenčur, kjer je bil vrsto 
let uspešen inštruktor prak-

tične vožnje in kasneje ko-
ordinator dela v okviru 
združene šole Kranj, Šen-
čur, Cerklje. Še posebno ve-
liko prostovoljnega dela je 
opravil pri adaptaciji dru-
štvenega doma in izgradnji 
vrstnih garaž. Markun je 
tudi član Zveze častnikov 
Slovenije in Zveze vetera-
nov vojne za Slovenijo. Za 
aktivno delo v društvu je 
prejel več plaket in pri-
znanj, leta 2016 tudi sveča-
no listino Agencije za var-
nost prometa Republike 
Slovenije. 

Talentirana plesalka
Enajstletna Bina Podjed 
prejme Jurjevo priznanje za 
izjemne športne dosežke. 
Talentirana mlada plesalka 
in nadarjena učenka od še-
stega leta trenira jazz in ba-
let, dve leti zatem se je za-

čela udeleževati tekmovanj. 
Bina je lani na zadnjem dr-
žavnem prvenstvu v organi-
zaciji Plesne zveze Sloveni-
je v kategoriji show dance 
solo otroci poslala državna 

prvakinja in v kategoriji 
modern solo otroci državna 
podprvakinja. Septembra si 
je priplesala izjemen uspeh 
na evropskem prvenstvu v 
baletu, jazzu in modernu, 
osvojila je naslov evropske 
prvakinje v kategoriji mo-
dern solo deklice.

Šest prejemnikov 
občinskih priznanj
31. stran

Marjan Podržaj Ciril Sitar / Foto: Gorazd Kavčič

Aleksander Gorečan Majda Likosar 

PROGRAM MEDGENERACIJSKEGA  
SODELOVANJA V OBČINI ŠENČUR
Tudi po končanem projektu Večgeneracijski center Gorenjske se program medgeneracijskega 
sodelovanja v občini Šenčur nadaljuje. Vabljeni, da se nam pridružite na aktivnostih:
• vsak torek 8.30–10.00 na Vadbi za zdravo hrbtenico v dvorani Doma krajanov Šenčur
• v sredo, 20. 4., 17.00–18.00 na Tehnični prvi pomoči v sejni sobi Doma krajanov Šenčur
• v četrtek, 21. 4., 17.00–19.00 na Izdelavi teksanih copat v Hiši čez cesto na Miljah
• v ponedeljek, 25. 4., 17.00–18.30 na Astrološki delavnici na daljavo po ZOOM-u

Vse aktivnosti so brezplačne. Obvezne prijave na 04 280 48 25 ali mck-prijava@luniverza.si.

Zgibanke s podrobnim opisom programa so na voljo na Občini Šenčur, v pekarni Umnik in v 
trgovini Mercator Šenčur. Program je dostopen tudi na spletni strani: http://vgccrm.luniverza.si. 

Program medgeneracijskega sodelovanja je najboljši, kadar pride naproti potrebam in željam 
občanov. Zato nam, prosim, sporočite tri aktivnosti, ki bi se jih tudi vi z veseljem udeležili.
Sporočilo pošljite po pošti na naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur ali 
oddajte v občinski nabiralnik do petka, 22. 4. 2022. Izmed prispelih predlogov bomo izžre-
bali tri prejemnike promocijskih izdelkov Ljudske univerze Kranj.

Predloge, ki bodo večkrat napisani, bomo upoštevali pri pripravi novega programa, ki ga 
boste tedensko na svoj elektronski naslov prejeli tudi vi.

Naštejte tri aktivnosti, ki bi se jih tudi vi z veseljem udeležili: 

1.   _____________________________________________________________________________________________________

2.   _____________________________________________________________________________________________________

3.   _____________________________________________________________________________________________________

Ime in priimek: ___________________________________________________________________________________________________________________

Elektronski naslov:  ____________________________________________________________________________________________________________

Podpis: __________________________ 
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Marjan Markun Bina Podjed / Foto: Gorazd Kavčič

Na slovesnosti ob 
letošnjem občinskem 
prazniku bodo podelili 
dve zlati in dve srebrni 
plaketi, eno bronasto 
ter Jurjevo priznanje.
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040 190 710 | info@penzel-decor.si | Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur

Želite v svoj dom vnesti
unikatno vzdušje?

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!
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Maša Likosar

Cerkveno petje in kulturno 
delovanje sta bila na Olšev-
ku živa že v času pred drugo 
svetovno vojno, a je zaradi 
vojnih razmer zamrlo. Kako 
se je zborovska dejavnost 
kasneje razvijala?
Leta 1972 je zbor na pobudo 
prizadevnih vaščanov Olšev-
ka ponovno začel delovati. 
Želeli so obuditi petje pri 
bogoslužju. Za zborovodjo 
so pridobili Draga Škrjanca 
iz Šenčurja. Vaščani, ki so 
imeli avtomobile, so se 
menjavali pri prevozu orga-
nista na vaje in k maši. Pes-
mi, ki so jih prepevali, so 
sami na roke prepisovali, 
pomagali so si tudi z boga-
tim notnim arhivom zboro-
vodje. Vodenje je po desetih 
letih prevzela Branka Jereti-
na, ki je ob podpori takrat-
nega duhovnika Franca Bla-
ja in njegove gospodinje leta 
1979 ustanovila tudi otroški 
zbor. H glasbenemu izobra-
ževanju je spodbudila več 
domačink. Na orglarsko 
šolo v Ljubljano smo se z 
njeno spodbudo vpisale 
Francka Šenk, Nada Naglič 
in jaz. Kulturna dejavnost je 
bila v tem obdobju zelo raz-
gibana, saj so poleg mešane-
ga in otroškega pevskega 
zbora v določenih obdobjih 
delovale tudi druge skupine 
– deška skupina, dekliški 

pevski zbor, mladinski 
mešani pevski zbor, dram-
ska skupina. 

Kdaj ste vi prevzeli vodenje? 
Vodenje zbora sem prevzela 
leta 1992. S korepeticijami, 
orglanjem in po potrebi tudi 
vodenjem mi ves čas stoji ob 
strani Nada Naglič. Večkrat 
sodelujemo s Francko Šenk, 
ki je v tistem obdobju vodila 
Mladinski mešani zbor 
Katrca, nato pa se je glasbi 
posvetila profesionalno. Po 
desetih letih sem bila sicer 
prepričana, da bi morala 
vodenje predati naprej. 
Takrat se to ni uresničilo, 
sedaj sva pa že kot dva stara 
zakonca, ki ne moreta več 
eden brez drugega. 

Danes delujete v okviru 
Glasbenega društva Sveti 
Mihael?
Po osamosvojitvi Slovenije 
se je zbor leta 1995 skupaj z 
drugimi sekcijami registri-
ral kot Glasbeno društvo 
Sveti Mihael. Njegov prvi 
predsednik je bil Anton 
Mohar, ki je bil skupaj z 
ostalim vodstvom zbora zas-
lužen za začetek občinskih 
pevskih revij v šenčurski 
občini. Po njegovi smrti sta 
delo nadaljevala Franci 
Čebulj in Miroslav Oster-
man, danes pa je predsed-
nik društva Damjan Jamšek. 

V vaših vrstah so se kalili 
mnogi glasbeni talenti, ki so 
danes bolj ali manj dejavni 

na glasbenem področju. Kaj 
odlikuje vaš zbor?
Zbor trenutno šteje 22 čla-
nov, v zadnjem času se nam 
je pridružilo nekaj svežih 
obrazov, česar smo zelo 
veseli. Zakonca Lojze in 
Milena Naglič prepevata pri 
zboru že od same ustanovi-
tve. Imamo sicer veliko pev-
cev, ki so zboru zvesti že 
mnogo let. Ena največjih 
odlik našega zbora je ravno 
zvestoba, s katero pevci pri-
hajajo na vaje. Povezujeta 
nas veselje do petja, pomem-
bno pa je tudi prijateljsko 
druženje. Moje globoko pre-
pričanje je, da glasba in pet-
je bogatita naša življenja, da 
delujeta pomirjajoče in 
povezovalno. S svojim pet-
jem želimo ljudem prinašati 
radost, sproščenost, lepoto 
ter jih s petjem osrečevati in 
navduševati za dobro.

Doslej je zbor gostoval v 
mnogih krajih po Sloveniji 
in tujini. Kje vse ste se že 
predstavili?
Že pod vodstvom Branke 
Jeretina smo se začeli udele-
ževati Območnih revij pev-
skih zborov, Festivalov slo-
venske cerkvene glasbe, 
dekanijskih in župnijskih 
srečanj, peli smo na novih, 
srebrnih in zlatih mašah. 
Včasih smo nastopali sami, 
včasih skupaj z drugimi zbo-
ri, solisti, instrumentalisti. 

Mnogi pevci se še spominja-
mo snemanja zgoščenke na 
Radiu Vatikan leta 1996. 
Obiskali smo veliko župnij, 
kjer službujejo nekdanji 
šenčurski duhovniki. Več-
krat smo se odpravili v tuji-
no in na vsa gostovanja ima-
mo čudovite spomine. Tež-
ko se je odločiti, kje je bilo 
bolje – v Rimu, Münchnu, 
Schwarzwaldu, Stuttgartu, 
Strassbourgu, Salzburgu, 
Tinjah, Pragi, na Višarjah, 
Dunaju, v Ogleju, Žabnicah, 
Beogradu, Gradcu, Medžu-
gorju, Svečah, Minimundu-
su. Lepe spomine imamo 
tudi na obisk Kočevskega 
roga, romanje po Slomško-
vih krajih, obisk orglarske 
delavnice v Mariboru, gosto-
vanje v Čatežu in kopanje v 
toplicah, na Strunjan, Piran, 
Sečoveljske soline, na raf-
ting po Savi, Dutovlje, Kob-
jeglavo, velenjski rudnik, na 
prepevanje v Postojnski jami 
v okviru živih jaslic. Tik pred 
pojavom novega koronaviru-
sa smo načrtovali pevsko 
odpravo v Limburg in Bru-
selj, a nam je epidemija pre-
križala načrte. 

Tudi sami organizirate kon-
certe?
Pripravili smo nekaj temat-
skih koncertov, na katerih 
smo predstavili skladatelja 
Cirila Preglja in Franca 
Schuberta, Marijino zgod-

bo, koncerte postnih, Mariji-
nih, božičnih pesmi. Nekaj 
let smo na prostem pred 
cerkvijo na Olševku organi-
zirali tematske Majske veče-
re. Nanje smo povabili raz-
ne goste, na večeru o gorah 
je bil naš gost Davo Karni-
čar. Razmišljali smo o gor-
ništvu, sadjarstvu, čebelah, 
pekli medenjake, se spraše-
vali o pomenu ljubezni, 
glasbe in petja.

Kako sodelujete z lokalno 
skupnostjo in kako jo boga-
tite?
Sodelovanje z lokalno skup-
nostjo je dobro. Sodelujemo 
pri raznih priložnostih in 
prireditvah v vasi in širši 
okolici. Srečate nas na gasil-
skih prireditvah, srečanjih 
upokojencev, porokah in 
pogrebih, raznih občinskih 
prireditvah in osebnih praz-
novanjih, saj se v okolju 
čutimo zares lepo sprejete.

Letos praznujete 50 let delo-
vanja. Kako boste zaznamo-
vali jubilej?
Ob 50-letnici zbora priprav-
ljamo slavnostni koncert, ki 
bo 14. maja ob 17. uri v cer-
kvi na Olševku. Pripravlja-
mo Marijine pesmi in pes-
mi o petju. Krstno bo izve-
dena skladba Matica Podo-
bnika, ki nas v zadnjem 
času večkrat razveseli s svo-
jimi skladbami. 

Zbor Sveti Mihael 
praznuje petdeset let 
Cerkveni mešani pevski zbor Sveti Mihael z Olševka letos praznuje petdesetletnico delovanja.  
Ob tej priložnosti pripravljajo slavnostni koncert, ki bo 14. maja v cerkvi na Olševku. Pogovarjali smo 
se z zborovodkinjo Mojco Gabrijel, ki zbor vodi že trideset let. 

Cerkveni mešani pevski zbor Sveti Mihael ob 45-letnici 
zbora. Na fotografiji sta tudi solistka Francka Šenk in Matic 
Podobnik, ki je sodeloval kot organist. / Foto: Jože Šenk

Zbor ob ustanovitvi leta 1972 / Foto: arhiv zbora
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Postani
poštar

Poskeniraj 
kodo in pošlji  
prošnjo.

Če si raje na terenu kot  
v pisarni, se nam pridruži.  
Izberi dinamično in  
zanesljivo službo.
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ZOBNA ORDINACIJA KLINIKE DR. FABJAN ŠENČUR

Ordinacija za odrasle in otroke
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Smo zobozdravstvena ordinacija za odrasle in otroke, nahajamo se v prostorih  
Klinike dr. Fabjan v Šenčurju pri Kranju. Naše storitve zajemajo vse konservativne  
in protetične storitve s kakovostnimi materiali. Pri protetičnih rešitvah na zobnih 
vsadkih sodelujemo s specialistom oralne in maksilofacialne kirurgije. 
V ponudbi imamo tudi nevidne zobne aparate (alignerje). Za dolgoročno ohranjanje 
zdravja zob, dlesni in trajnosti protetičnih izdelkov skrbi diplomirana ustna higieni-
čarka. Poudarek dajemo ohranitvi lastnih zob, individualnemu pristopu in prisluhne-
mo željam pacienta. Nimamo čakalnih dob. Sodelujemo z izkušenimi zobotehniki,  
ki imajo znanje, opremo in materiale za vse nivoje protetične oskrbe. Med najbolj 
estetske protetične izdelke štejemo brezkovinske polnokeramične krone in zobne luske.

Primož Arko, dr. dent. med.

KLINIKA DR. FABJAN, POSLOVNA CONA A32, ŠENČUR
T: 051 489 055, 051 357 200, E: zobna@fabjan.si

Samo Lesjak

Šenčur – V Muzeju Šenčur 
je bila v marcu na ogled raz-
stava Prerojena v ognju pri-
znane in aktivne ustvarjalke 
Barbe Štembergar Zupan, 
sedaj pa so na ogled dela do-
mačega cenjenega kiparja 
Marjana Smrekarja. Barba 
Štembergar Zupan je razsta-
vo pripravila ob svojem 
okroglem jubileju – gostje 
čudovite razstave so ustvar-
jalko in slavljenko prišli 
pozdravit od blizu in daleč 
in tako poskrbeli, da je odpr-
tje potekalo v prav poseb-
nem, z vezmi dolgoletnega 
globokega prijateljstva sple-
tenem vzdušju.
O Barbi je najprej ljubezni-
vo spregovoril njen soprog 
in poklicni spremljevalec 
Niko Zupan, nato pa besedo 
prepustil umetnostni zgo-
dovinarki Petri Vencelj. Od 
mame je nasledila ljubezen 
do umetnosti, po dedu roč-
ne spretnosti, po očetu pa 
organizacijske sposobnosti. 
S keramiko in lončarstvom 
se ukvarja že polnih 33 let, 
je tudi mentorica študijskih 
krožkov, na katerih svoje 

bogato znanje prenaša na-
prej, in vodja Zavoda V-
-oglje, ki sta ga z Nikom 
ustanovila, da bi lahko ak-
tivneje delovala v korist 
ustvarjanja ter promocije 
keramike.
Barba se je v letih ustvarja-
nja udeležila več kot sto 
skupinskih in samostojnih 
razstav doma in v tujini, pri 
tem pa vseskozi dokazuje, 
kaj vse zmore močna želja 
in kam jo lahko pripelje 

ustvarjalna strast, saj neu-
trudno nadgrajuje in krepi 
svojo poetiko, njena dela pa 
vsebujejo avtorsko prepo-
znavnost. Barbine kreativ-
nost, barvitost in tankoču-
tnost pri ustvarjanju niko-
gar ne pustijo ravnodušne-
ga. In tudi tokratno sreča-
nje je odzvanjalo z željami 
vseh, naj Barbo vse te oseb-
nostne vrline – skozi čas 
prerojene v ognju – spre-
mljajo še vrsto let.

V mesecu aprilu pa je na 
ogled razstava 40 odtenkov 
lesa domačega ustvarjalca, 
kiparja Marjana Smrekarja. 
Predstavljen je avtorjev raz-
gibani opus, zaokrožen z 
zgodbo njegovega več kot 
štiridesetletnega ustvarjanja. 
Koncept razstave je zasno-
van kronološko, od začetka 
80. let, ko so prevladovale 
broške, nato pa ure, afriške 
maske, raznovrstne skulptu-
re, ptiči … V preteklosti se je 
Smrekar že spogledoval z 
deli Oskarja Kogoja, nedav-
no pa je izdelal serijo več kot 
sto unikatnih lesenih nožev 
ter nekaj uporabnih skulp-
tur za pivce ter imetnike 
očal. Razstavo sklene leto-
šnja rezbarija Harmonija 
miru, ki ima še poseben 
lesk, saj je bila izdelana prav 
za to razstavo. Na razstavi, 
pri kateri je sicer sodelovala 
celotna avtorjeva družina, na 
kar je zelo ponosen, je z gra-
fično obdelavo petih slik so-
deloval tudi fotografski moj-
ster Aleksander Čufar.
Od jeseni muzej ne bo več 
gostil občasnih razstav, tem-
več bodo v njem namestili 
stalno razstavo. 

Z osebno noto

Avtorica razstave in slavljenka Barba Štembergar Zupan ob 
soprogu Niku / Foto: arhiv ustvarjalke

Aleš Senožetnik

Visoko – Člani KUD Visoko 
so ob 8. februarju, sloven-
skem kulturnem prazniku, 
pripravili spletno proslavo z 
naslovom Z občutkom lepe-
ga gre do srca, ki je še vedno 
na ogled na spletni strani 
Občine Šenčur oziroma ka-
nalu na YouTubu. Kulturni 
praznik so počastili z glasbe-

nimi vložki, recitali in kraj-
šim pogovorom na temo 
kulture in ustvarjanja ter 
vprašanjem, kaj kultura 
sploh je. Kot so poudarili, 
kultura ni zgolj obisk muze-
ja ali razstave, temveč gre za 
besedo s širokim pomenom. 
Ne nazadnje je kultura tudi 
to, da sočloveku stisneš 
roko, mu nameniš lepo be-
sedo ali iskren nasmeh.

Ob kulturnem prazniku

Samo Lesjak

Šenčur – Folklorno društvo 
Šenčur, ki ga vodi Aleksan-
der Sašo Zupan, je član Zve-
ze ljudskih tradicijskih sku-
pin Slovenije, ta pa je člani-
ca Mednarodnega  sveta or-
ganizacij folklornih festiva-
lov in ljudske umetnosti, 
ustanovljena v Franciji leta 
1970 s ciljem ohraniti, po-
speševati in prikazovati raz-
lične oblike starinskih kul-
tur. Usmerjena je zlasti k 
ljudskemu plesu, glasbi, 
igram, obredom, običajem 
in drugim oblikam ljudske 
umetnosti. Tudi tokratna 
razstava ljudskih glasbil s 

celotnega sveta v Muzeju 
Šenčur je sledila tem smer-
nicam. Virtualno je po raz-
stavi vodil dr. Bruno Ravni-
kar, fizik, muzikolog in pe-
dagog. Opisu vsakega glas-
bila sledi tudi njegova kratka 
zvočna predstavitev. Na 
spletni povezavi https://you-
tu.be/jkZRi9GDYU4 si raz-
stavo lahko ogledate tudi 
sami. Folklorno društvo 
Šenčur se je za pomoč iskre-
no zahvalilo ZLTSS in mag. 
Janji Ravnikar, Ivanu Kojcu 
in dr. Brunu Ravnikarju, 
Zvezi kulturnih društev 
Kranj in Miji Aleš ter AFS 
Ozara Kranj, Maticu Tavčar-
ju ter Izi Krampl.

Ljudska glasbila sveta
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Ana Marija Lednik

Šenčur – Predstava je nasta-
la leta 2017 po istoimen-
skem romanu Judovski pes 
(The Jewish Dog), ki ga je 
napisal izraelski pisatelj 
Asher Kravitz. 
Predstavo je režiral izraelski 
režiser Yonatan Esterkin. 
Zasnoval jo je kot monodra-
mo, v kateri igra dramski 
igralec Miha Rodman. 
Predstava je gostovala v 
Domu krajanov 27. januar-
ja, ko zaznamujemo svetov-
ni dan spomina na žrtve 
holokavsta. Judovski pes 
govori o času druge svetov-
ne vojne, o nacizmu in 
holokavstu. O teh zgodovin-
skih dogodkih pa govori na 
prav poseben način, in sicer 
skozi oči človekovega naj-
boljšega prijatelja – psa. 
Judovski družini Gottlieb 
so zaradi nacističnega odlo-
ka, da Judje ne smejo imeti 
hišnih ljubljenčkov, odvzeli 
psička Kira. V predstavi 

spremljamo njegovo zgod-
bo, ko mora zapustiti ljube-
čo družino in sprva postane 
potepuški pes, nato pa naci-
stični pes čuvaj v koncen-
tracijskem taborišču Treb-
linka, kjer pa se spet sreča s 
člani svoje družine, ki so 
bili izgnani v taborišče … 
A Judovski pes je veliko več 
kot zgodba o grozotah teda-
njega časa – je predvsem 

zgodba o sprejemanju dru-
gačnosti, prijateljstvu in lju-
bezni. Ker igra ponuja mno-
go iztočnic za pogovor, je po 
predstavi potekal pogovor z 
igralcem Miho Rodmanom. 
Vodili so ga učenci devetega 
razreda: Hana Sekne in Jona 
Gantar  iz 9. a, Alja Gašper-
lin  in  Sara Mavri  iz   9. b 
ter  Manca Logar  in  Maks 
Štrukelj Tušek iz 9. d.

Pogovarjali smo se o gleda-
liški predstavi in igralskem 
poklicu ter tudi o tem, 
zakaj je pomembno, da 
mladi obiskujejo gledališče 
ter razmišljajo o vprašan-
jih, ki se odpirajo ob ogle-
du predstav, kakršna je 
Judovski pes, o njih razmi-
šljajo in jih skušajo razu-
meti tudi v kontekstu sodo-
bnega časa.

Judovski pes
Na Osnovni šoli Šenčur je 27. januarja gostovala gledališka predstava Judovski pes, ki je nastala v 
koprodukciji Mini teatra, Prešernovega gledališča Kranj in Judovskega kulturnega centra Ljubljana.

Pogovor z igralcem Miho Rodmanom / Foto: arhiv OŠ Šenčur

Katarina Klajn,  
Ana Marija Lednik

Šenčur – Marca je na Osnov-
ni šoli Šenčur gostovala raz-
stava Društva taboriščnikov 
– ukradenih otrok. Razstava 
govori o okupaciji Slovenije 
med drugo svetovno vojno in 
o otrocih, ki so jih odvzeli 
slovenskim staršem, da bi jih 
v nemškem okolju vzgojili 
kot Nemce. Razstavo je prip-
ravil Muzej novejše zgodovi-
ne Celje in že več let potuje 
po Sloveniji in Evropi. 
Razstavo smo pospremili z 
obiskom dveh še živečih 
»ukradenih otrok«. Gos-
pod  Janez Žmavc  in gos-
pod Vlado Guna sta z učen-
ci devetega razreda sprego-
vorila o najtežjem poglavju 

svojega življenja. Med dru-
go vojno sta bila nasilno 
odvzeta svojim ljubečim 
družinam ter odpeljana v 
prevzgojno taborišče, kjer 
so otroci pretrpeli veliko 
hudega. 
Pogovor z gostoma so pove-
zovali učenci 9. d razre-
da: Manca Logar, Sara Moze-
tič,  Matej Čebulj  in  Maks 
Štrukelj Tušek. Učenci so 
pretresljivim zgodbam z 
zanimanjem prisluhnili. 
Vsakogar so pretresle in se 
ga dotaknile na drugačen 
način, vse pa so spodbudile 
k razmišljanju, kako 
pomembno je, da se z njimi 
srečamo, o njih razmišlja-
mo in se učimo. Tudi zato, 
da bomo znali ustvariti bolj-
ši in lepši svet.

Ukradeni otroci

Razstava je med učenci vzbudila precej zanimanja. 

Matej
Tonin
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Ni več časa za zamere,
naj odločen vsak bo naš korak.

Ni več naših, ni več vaših,
vseh utrip je zdaj srca enak.

                      Oto Pestner
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kandidat za poslanca  
Franc  

Čebulj
VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

RE
TR

A,
 d

.o
.o

.,P
RA

PR
O

TN
A 

PO
LI

CA
 3

4,
 C

ER
KL

JE

DELOVNI ČAS: pon.–pet. od 8. do 16. ure, sob. od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, GSM: 064/19 14 22, E-pošta: info@agrotehnika.si

               PREKOPALNIKOV  
IN PREZRAČEVALCEV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih  

proizvajalcev, servis in popravilo vseh 
vrtnih strojev na naši lokaciji!

prezračevalnika za travo.
Izposoja  
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Janez Žumer
#Zaljudi

18

V stranki Naša dežela gradimo politiko poguma 
izražanja svojih mnenj in stališč, povezovanja, 
medsebojnega zaupanja in spoštovanja, 
konstruktivnega dialoga in solidarnosti. Politiko, 
katere osnovno poslanstvo je iskanje najboljših rešitev 
za uspešno družbo, prijetno sobivanje in kvalitetno 
življenje vseh državljanov za naslednjih 30 let.

Naše zaveze:

Dr. Aleksandra Pivec,
predsednica stranke

nasadezela.si

NAŠA DEŽELA #ZaLjudi

NAŠA DEŽELA #ZaLjudi

Naša dežela,  
dr. Aleksandre Pivec

#Za Ljudi

Za starejše
Dostojne pokojnine, ki jih 
bo omogočala predvsem 
spodbujena podjetnost aktivnih 
generacij. Dolgotrajna oskrba 
zagotovljena na svojem domu 
ali v izbranih ustanovah. 
Izgradnja novih domov, 
negovalnih bolnišnic, enot za 
geriatrijo, paliativno oskrbo.

Gospodarstvo
Odprava nepotrebne 
administracije, razbremenitev 
stroškov dela, trajnostna 
naravnanost, kot odpravljanje 
ovir za sproščanje podjetnosti.  
Malo gospodarstvo in 
trajnostni turizem kot 
perspektivna nosilca 
gospodarskega razvoja.

Decentralizacija
Enakomeren gospodarski 
in družbeni razvoj države. 
Zaposlitvene možnosti in 
kvalitetno življenje v vseh 
regijah.

Okolje
Čist zrak in čista pitna voda za 
vse državljane. Spodbujanje 
trajnostne naravnanosti vseh, 
ki živimo v tem okolju, saj smo 
od njega soodvisni.

Socialna in pravna 
država
Skrb za najranljivejše člane 
naše družbe. Spoštovanje 
človekovih pravic in svoboščin, 
pravil zapisanih v ustavi in 
zakonih in neodvisna sodišča.  

Kmetijstvo
Napredno, okolju prijazno, 
trajnostno kmetovanje, ki bo 
zagotavljalo lokalno pridelane 
naravne dobrine in prehransko 
samozadostnost. Kmetovanje, 
ki temelji na odgovorni kmetiji, 
ki je bila vedno sinonim za 
slovensko podeželje.

Zdravstveni sistem
Sodobno, kvalitetno, 
učinkovito in dostopno 
zdravstvo, ki bo na prvo 
mesto postavljalo človeka, 
uporabnika zdravstvenega 
sistema in njegovo zdravje. 
Uporabnik mora postati tisti, 
ki bo odločal kako upravljati s 
svojim lastnim zdravjem.

Za mlade
Prenovljen izobraževalni 
sistem. Spodbujevalna 
zaposlitvena in stanovanjska 
politika za uresničitev 
osebnih in poslovnih ciljev 
mladih znotraj meja države. 
Omogočanje razvoja 
ustvarjalnosti in podjetnosti.

Naročnik oglasa: NAŠA DEŽELA, PARTIZANSKA CESTA 5, MARIBOR

Marija Kosem Bonča, 
Maja Terzič

Šenčur – Zasebni vrtec Do-
bra teta je mlad in razigran 
vrtec, ki z dolgoletnimi izku-
šnjami in ljubeznijo skrbi 
za malčke v varnem, ne-
žnem in zaupljivem okolju. 
Otroci, vzgojiteljice in po-
močniki se igramo, ustvarja-
mo, zabavamo in učimo v 

kakovostno opremljenih 
igralnicah na že kar šestih 
lokacijah na Gorenjskem in 
eni v Ljubljani. Naša glavna 
prednost je zavzetost za vsa-
kega posameznika in vneta 
želja po iskanju novih poti 
tako pri vzgoji otrok kot pri 
vzgoji staršev in nas samih. 
Lansko leto je bilo za naš vr-
tec prav posebno leto, saj 
smo praznovali desetletnico 

delovanja, obenem pa smo v 
decembru odprli tudi našo 
sedmo enoto po vrsti – in 
prvo v Šenčurju. Poimeno-
vali smo jo Pri Dobri Metki. 
Enota pri Dobri Metki v 
Šenčurju stoji v novi stano-
vanjski soseski Jurij, v njej 
pa se od decembra naprej 
igrata že dve skupini otrok 
prvega starostnega obdobja. 
Ob spoznavanju malčkov in 
njihovih staršev smo dali ve-
lik poudarek prvemu oseb-
nemu stiku, spoznavanju, 
sprejemanju, razumevanju, 
varnosti in ljubečemu obje-
mu. 
Sedaj naša raziskovanje in 
vedoželjnost ne poznata 
meja. V prostornih igralni-
cah vsakodnevno pripravlja-
mo raznovrstne dejavnosti, 
v katere redno vključujemo 
metode učenja NTC. Naše 
možgančke razmiga tudi 
angleško govoreča vzgojite-
ljica, ki otrokom približa an-
gleščino na zabaven in igriv 
način. 

Prvi topli sončni žarki so 
nas že spodbudili k ustvarja-
nju vrtička, mi pa bomo 
tako postali pravi mali vr-
tnarji. Skrbeli bomo za ra-
stline, nato pa uživali v nji-
hovih sadovih.
Naše hitre noge nas pone-
sejo po ulicah Šenčurja, 
kjer spoznavamo mestece 
z njegovimi znamenitost-
mi. Zelo radi poklepetamo 
s prebivalci Šenčurja, ki so 
nas že v samem začetku to-
plo sprejeli. Zanimajo nas 
živali, zato smo se že poda-
li na bližnjo kmetijo, kjer 
smo se spoznali z živalmi 
in kmetijsko mehanizacijo. 
Kadar vas pot zanese 
mimo novih stavb v stano-
vanjski soseski Jurij, ne 
pozabite mimogrede poku-
kati v spodnje prostore, 
kjer prevladujeta otroška 
razigranost in prešerni 
smeh, ki bosta zagotovo 
tudi vam narisala nasmeh 
na lice in vas spravila v do-
bro voljo.

Pri Dobri Metki
Ob desetletnici delovanja je Zasebni vrtec Dobra teta lani odprl svojo sedmo enoto – prvo  
v Šenčurju.
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Anja Osterman

Voglje – V nedeljo, 27. marca, 
je v dvorani v Vogljah poteka-
la predstava ob materinskem 
dnevu. Zadnji dve leti nam je 
prireditev preprečila korona, 
sedaj pa smo se že petindvaj-
setič na povabilo Ivanke Lipar 
odzvali tudi z Vrtcem Voklo. 
Otroci so pod mentorstvom 
vzgojiteljic Anje Osterman, 
Tanje Arnež Klemenčič in 
Helene Rems odigrali igrico 
Čisto prvi poljubček. Predsta-
vo so popestrila in glasbeno 
obarvala tudi dekleta, ki že 
vrsto let obiskujejo pevski 
zbor pod mentorstvom Ivan-

ke Lipar. Vsako leto pa prire-
ditev popestri tudi KUD 
Adergas. Tokrat so nam odi-
grali igro z naslovom Kakšne 
barve je svet? Prireditev pa je 
na nastopajočih in obiskoval-
cih pustila čustveno močan 
vtis. Pevski zbor je na elek-
trične klaviature spremljala 
deklica Yeva, ki prihaja iz 
Ukrajine, a si je s svojo mamo 
našla varno zatočišče pri go-
stiteljih iz Šenčurja. Stisko, 
skrb in strah smo začutili in 
se s pomočjo pesmi in vseh 
nastopajočih združili v eno 
samo željo – naj bo mir, mir 
v srcu, mir v družini, mir 
med narodi, mir v svetu.

Ob materinskem dnevu

Tudi otroci v vrtcu so se spomnili materinskega 
dneva.

Prireditev ob materinskem dnevu / Foto: arhiv vrtca
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Zanimivosti

Nudimo vam okulistične in optometristične preglede brez čakalnih vrst 
- pri nas boste na vrsti takoj.
Imamo velik izbor korekcijskih in sončnih očal za vse generacije in za 
vsak žep.
Za vas in vaš vid skrbi strokovno usposobljena ekipa.

Z vami smo vsak delovni dan, med 9.00 in 18.00 uro na našem naslovu 
v najlepši hiši daleč naokrog - Hribarjevi vili sredi Cerkelj.

www.optika-cerklje.si

Dobite nas na telefonski številki 064 198 171 in na e-naslovu 
info@optika-cerklje.si, kjer se predhodno naročite tudi na pregled.

OČESNA ORDINACIJA IN OPTIKA
CERKLJE
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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

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV
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Naše prednosti:
  hitra odzivnost
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi 
standardi

  zelo ugodna cena

Poženik 35, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 031 280 771
E: info@simon-oil.si
I: www.simon-oil.s

Hitra dostava kurilnega olja

Razvažamo po celi Gorenjski  
in Ljubljani.

Gradbenamehanizacija
VilkoKonc,s.p.

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

GSM:041652-654

Velesovska 49, 4208 Šenčur
tel.: 04 251 91 50
faks: 04 251 91 51
gsm: 041 364 880
e-pošta: darinka@darin.si

računovodske storitve, d. o. o.

Žiga Celar

Šenčur – Že tradicionalno 
Nogometni klub Šenčur 
organizira enega največjih 
turnirjev v Sloveniji za igral-
ce do 13. leta starosti. Tur-
nir, ki bi moral biti na spore-
du v aprilu, je zaradi slabega 
vremena prestavljen na 7. in 
8. maj. Pred dvema sezona-
ma je bilo v športnem parku 
okoli sto ekip, tokrat je števi-
lo že blizu 150, kar pomeni, 
da bo nastopilo približno 

1500 mladih nogometašev 
iz vse Slovenije. "Velik pro-
jekt za naš klub, kar se tiče 
same organizacije. Gre za 
številčno enega izmed več-
jih dogodkov v občini, na 
kar smo lahko ponosni. Ver-
jamem, da nam bo s pomo-
čjo klubskih delavcev, tre-
nerjev, staršev in prostovolj-
cev tudi tokrat, ko bomo 
gostili rekordno število ekip, 
uspelo. Upam, da nam bo 
služilo tudi vreme," je dejal 
predsednik Športnega druš-

tva Bojan Pintar. Sicer pa so 
aktivnosti v nogometnem 
klubu že v polnem teku. 
Članska ekipa je z visoko 
zmago v prvi tekmi proti 
Žirem dobro odprla sezono. 
Sledila sta remi v Škofji Loki 
ter poraz proti vodilnemu 
NK Brinje iz Grosupljega. V 
zadnjem obračunu pa so 
člani z 1 : 0 slavil v derbiju 
kroga proti Tolminu in 
ohranjajo stiki z vrhom les-
tvice. Mladinci in kadeti so 
bili v prvih dveh krogih 

uspešni, sledila sta dva pora-
za proti močni Gorici. Sta-
rejši dečki, ki nastopajo v 
prvi ligi, so minimalno klo-
nili proti favoriziranemu 
Triglavu in Domžalam. 
Kljub porazu je ekipa pusti-
la zelo dober vtis in se ena-
kovredno kosala z ekipami 
iz večjih nogometnih sre-
din. Mlajše selekcije so z 
lepimi dosežki zaključile 
tekmovanje zimske lige v 
Šenčurju in se že pripravlja-
jo na spomladanski del.

Turnir za mlade prestavljen

Jurij, petek, 15. aprila 2022

Damjana Pečjak

Šenčur – Projekt je vodila 
francoska organizacija Love 
for Livres, v njem smo sodelo-
vale štiri evropske splošne 
knjižnice. V osnovi gre za pro-

jekt spodbujanja branja, v prvi 
vrsti promocijo branja ter v 
našem primeru vzpostavitev 
inovativnih načinov za njego-
vo spodbujanje. Knjižnica 
čustev tako predstavlja nov 
način izbire knjig, kot smo ga 

bili vajeni, saj so knjige na 
police postavljene po čustvih, 
ki jih najbolj zaznamujejo. 
Poudarjenih je šest osnovnih 
čustev, vsako ima svoj simbol 
v obliki čustvenčka oziroma 
emotikona in svojo barvo. 
Police so na začetku in koncu 
določenega čustva opremlje-
ne z dobro vidnim kartonas-
tim simbolom, knjige so 
opremljene z nalepko za 
posamezno čustvo in znotraj 
tega postavljene po abecedi 
priimkov avtorjev. Začeli smo 
z 250 knjižnimi naslovi pred-
vsem evropskih avtorjev. Knji-
ge so vnesene tudi na spletni 
portal http://mkk.loveforliv-
res.com/. Dodana vrednost 
projekta so bila biblioterapevt-
ska srečanja. Vse sodelujoče 
knjižnice smo pripravile po 
vsaj šest tovrstnih srečanj z 
raznovrstnimi temami. Glav-
ni namen srečanj je pomagati 
bralcem povezati čustva, ki jih 

občutijo pri branju, s situaci-
jami, ki jih doživljajo. Za izve-
dbo srečanj smo uporabili 
tudi že nekaj obstoječih bral-
nih skupin, ki se v MKK sre-
čujejo od enkrat do dvakrat 
mesečno že skoraj deset let. 
Teme, o katerih smo se pogo-
varjali, so bile zelo raznovrst-
ne, od negotovih koronskih 
časov, odvisnosti od interneta, 
žalovanja do biti ženska, kar 
je bilo nedvomno dodana vre-
dnost projekta. Ljudem je bila 
dana možnost, da spregovori-
jo o svojih čustvih, ki so mar-
sikdaj neprijetna. V časih osa-
mitve so bile marsikomu 
odvzete možnosti komunika-
cije s svojimi najbližjimi, bili 
so osamljeni in prestrašeni. 
Biblioterapije so bile tako odli-
čna priložnost, da spregovori-
jo o svojih razmišljanjih in da 
slišijo, da v tem niso sami. 
Skozi vodene pogovore so se 
lahko prepričali, da imamo 

vsi podobne probleme in svo-
je bitke, ki jih bojujemo vsak 
dan. Najboljša stvar pri tem 
je, da je vse, kar moramo sto-
riti, da gremo v najbližjo knji-
žnico, si izposodimo knjigo 
ali dve in naše popotovanje, ki 
nam lahko spremeni življenje 
na bolje, se lahko začne. Pre-
pričana sem, da je to prilož-
nost, ki bi jo bilo škoda izpu-
stiti. Tudi v knjižnici Šenčur 
imamo knjige, ki so v zbirki, 
zato toplo vabljeni na čudovi-
to popotovanje na krilih čus-
tev.

Knjižnice čustev
Mestna knjižnica Kranj je bila aktivna udeleženka v projektu Knjižnice čustev, ki je v praksi zaživel 
proti koncu lanskega leta. 

Projekt Knjižnice 
čustev je vodila 
francoska organizacija 
Love for Livres, v njem 
smo sodelovale štiri 
evropske splošne 
knjižnice.

Na biblioterapevtskih 
srečanjih so pomagali 
bralcem povezati 
čustva, ki jih občutijo 
pri branju, s 
situacijami, ki jih 
doživljajo.



Šport

11

ZAKAJ POSTATI IN OSTATI ČLAN 
AMZS – AMD ŠENČUR?

9 ključnih prednosti in pravil članstva
1.  Članstvo je vezano na osebo, in ne na vozilo. Pomoč 

na cesti vam nudimo, ne glede čigavo in katero prevozno 
sredstvo vozite – avto, motor, kombi, avtodom, traktor, 
kolo in električno kolo. (Avtomobilska asistenca pri za-
varovalnicah je vezana na vozilo, kar pomeni, da je tre-
ba plačati za vsako vozilo posebej.)

2.  Zagotovite si družinsko članstvo, saj članstvo ni  
prenosljivo. Pri družinskem članstvu pa veljajo ugodnosti 
za vse družinske člane, tudi če ne potujejo skupaj.

3.  Pokličite takoj, ko se okvara/nesreča pripeti. V primeru 
pomoči v Sloveniji kličite 1987, za pomoč v tujini pa 01 
530 53 53. (Član mora biti prisoten pri vozilu – izjeme se 
urejajo s policijskim/zdravniškim zapisnikom.)

4.  Koriščenje ugodnosti pomoči je mogoče le, če je bilo 
članstvo sklenjeno pred okvaro ali nesrečo prevoznega 
sredstva in je z njim opravljal član/članica.

5.  Vsako drugo vozilo nam uspe popraviti na mestu 
okvare – pomoč na cesti 24/7/365. (Strokovni sodelavci 
so usposobljeni za popravilo vozila, če je le mogoče, ga 
popravijo na mestu okvare.)

6.  Vozilo ali kolo, ki nam ga ne uspe popraviti, odpeljemo 
na želeni naslov ali na najbližji servis. (Vleka ne velja 
iz servisa na servis, razen v primeru, ko gre za AMZS 
servisni center, če tam popravila ni možno izvesti.)

7.  Omogočimo vam nadaljnjo mobilnost, vendar le po 
opravljeni storitvi vleke, takoj po okvari ali nesreči. (Zago-
tovimo nadomestno vozilo ali povračilo stroškov taksija.)

8.  S sklenitvijo članstva Premium imate zagotovljeno po-
moč v Sloveniji in v tujini ter zdravstveno in turistično  
zavarovanje zase ali za celotno družino, s kritji do 
50.000 EUR. (Tako ne potrebujete več zavarovalniških 
asistenc pri vsakem vozilu posebej in turističnega za-
varovanja za vsak izlet.)

9.  Člani ste upravičeni do članskih popustov v AMZS 
centrih in pri partnerjih. (Obsežen seznam ugodnosti 
in popustov preverite na amzs.si/clanstvo ali na spletni 
strani www.amd-sencur.si.)

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI, 
OBČANKE IN OBČANI

Naj bo praznik naše občine prežet s ponosom nad 
doseženim in poln upanja za prihodnost.

Prejemnikom priznanj pa iskrene čestitke v imenu  
AMD Šenčur.

Avto-moto društvo  
Šenčur

Stranska pot 1, 4208 Šenčur 
Telefon: 04 25 16 420
E-pošta: avtomotosencur@siol.net
Spletna stran: www.amd-sencur.si
Uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure

 
 

Jurij, petek, 15. aprila 2022

Apnišče, Osovnik, Jošt, Štefanja gora, … 1 točka 
Kališče, Krvavec, Tošč, Lubnik, … 3 točke
Triglav, Storžič, Grintovec, Stol, … 5 točk

Svobodna izbira vrhov• 
Vsak žig šteje• 
Vsakodnevni izziv za gibanje• 
Priložnost za razgiban družinski izlet• 
Tudi BAM.Bi Jakobov krog z izhodiščem • 
v Trbojah je vključen

www.bambi-sport.si

BAM.BiNO transverzala za otroke ŠPORTNO DRUŠTVO BAM.Bi
 Trboje 149, 4000 Kranj
  sd.bambi@gmail.com 

031 300 301

   pohodniška 
  transverzala

za odrasle

e
nski izlet

otroke

ŠPORTNO DRUŠTVO BAM.Bi
Trboje 149, 4000 Kranj, bambi-sport.si

M
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Od 5. 2. 2022 do 2. 1. 2023

22.
     pohodniška 
  transverzala

Ime in priimek: _____________________________________________
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Gašper Bolhar

Šenčur – Glede na dosedanji 
del prvenstva, možnosti za 
zgodovinski polfinale niso 
majhne. Sicer pa pod okri
ljem najbolj uspešnega ko
šarkarskega kluba na Go
renjskem v zadnjih letih, 
Gorenjske gradbene družbe 
Šenčur, vadi približno sto 
mladih košarkarjev.
Mladinska ekipa, v kateri so 
trije igralci že polnopravni 
del članske ekipe (Ivković, 
Malovčič in Tešić), vodi pa 
jo Simon Kuhar, je v letošnji 
sezoni začela s tekmova
njem v 1.b ligi in zasedla 
prvo mesto ter bila najbolj 
napadalna ekipa, saj je v 
povprečju dosegala več kot 
90 točk na tekmo. Mladinci 
so si z dodatnimi kvalifikaci
jami izborili uvrstitev na za
ključni turnir osmih najbolj
ših ekip v Sloveniji, kar ni 
uspelo nobeni mlajši selek
ciji kluba v zgodovini.
Kadetska ekipa je pod vod
stvom Jaka Hladnika v letoš
nji sezoni tekmovala v drugi 
ligi. Tik pred koncem sku
pinskega dela je gladko na 
prvem mestu. Trener Hla
dnik je ob dobrih rezultatih 
dodal: »Igralci zagotovo lepo 

napredujejo, kar priča poda
tek, da sta dva kadetska igral
ca tudi del članske ekipe.«
Takoj za kadeti po starostni 
kategoriji sledijo starejši pi
onirji, s katerimi se že več 
kot deset ukvarja Marko Ro
ner, ki je tudi skrben kondi
cijski trener članske ekipe 
GGD Šenčur: »V zadnjem 
delu prvenstva smo zabele
žili šest porazov, a tudi šest 
zmag. Po 4. mestu se bomo 
v zaključku borili za mesta 
od 16 do 32. Zelo pomem
ben dejavnik je naša mla
dost, saj je precej košarkar
jev leto dni mlajših in bodo 

še naslednjo sezono igrali v 
isti starostni kategoriji.«  
Selekcijo ekipe pionirjev 
U13 vodi Gal Sekne, zagoto
vo najboljši glasbenik in ko
lesar med košarkarskimi 
trenerji. Letošnja sezona je 
bila zaradi korone in posle
dično velike odsotnosti 
igralcev kar trnova in precej 
otežena. Fantje so se v elitni 
konkurenci borili in dosegli 
nekaj lepih zmag. Pred za
ključnimi tekmami je Gal 
Sekne pojasnil: »Mislim, da 
smo glede na težave izvlekli 
maksimum. Upam, da bo 
zdaj lažje in bomo trenirali v 

polnem številu ter pokazali 
najboljše igre. Tako kot zna
mo in zmoremo.«
Za obe najmlajši selekciji 
U9 in U11 pa je bolj kot 
usmerjenost v morebitne 
zmage pomembno to, da 
mladi osnovnošolci začutijo 
ljubezen do športa, do eki
pne predanosti in da vsesko
zi uživajo. Obe najmlajši 
ekipi imata po geografskem 
ključu v začetku tekmovanja 
za nasprotnike ekipe iz Go
renjske, kar je privlačno, saj 
se tako mladi in nadobudni 
športniki izognejo daljšim 
vožnjam.  

Med najboljšimi
Košarkarska sezona se bliža sklepni fazi, v kateri se članska ekipa bori v Ligi za prvaka. 

Ekipa U19 Košarkarskega kluba GGD Šenčur / Foto: arhiv kluba

ŠD BAM.Bi

Šenčur – Športno društvo 
BAM.Bi že 21 let pripravlja 
izzive za gibanje in sprošča
nje v naravi za pohodnike v 
obliki BAM.Bi pohodniške 
transverzale. Naloga poho
dnikov je zbiranje točk za 
osvojeni vrh ali osvojeno 
planinsko postojanko: ena 
točka za vrh, visok do 999 
metrov, tri točke za vrh od 
1000 do 1999 metrov, pet 
točk za vrh, visok vsaj 2000 

metrov. Za točkovanje pa 
šteje tudi BAM.Bi Jakobov 
krog, ki v dolžini dobrih 
osem kilometrov poteka na 
relaciji od Trboj do cerkve 
sv. Jakoba v Hrašah. Pose
ben izziv imajo tudi otroci, 
ki pa imajo nekoliko prila
gojeno točkovanje. V ta na
men je BAM.Bi izdelal po
sebno knjižico, kamor se 
zbira žige in vpisuje osvoje
ne vrhove. Pohodniško tran
sverzalo je uspešno zaključi
lo 177 pohodnic in pohodni

kov (87 žensk, 90 moških), 
od tega 41 otrok. Med odra
slimi je bilo 19 diamantnih, 
52 zlatih, 33 srebrnih in 32 
bronastih pohodnikov, med 
otroki pa 8 diamantnih, 7 
zlatih, 14 srebrnih ter 12 
bronastih Bambino poho
dnikov. Med vsemi se je naj
bolj izkazala Martina Uča
kar iz Ihana, ki je zbrala 
3.234 točk, drugi in hkrati 
najboljši moški pa je bil To
mislav Majnarič iz Delnic 
na Hrvaškem s 3170 točka
mi, ki sta prejela naziv naj 
BAM.Bi pohodnika za leto 
2021. Prejeli so spominske 

značke, otroci pa medalje 
ter čokolado. Naj dodamo, 
da je transverzalo uspešno 
zaključil tudi kuža Floki iz 
Trboj. Pred pohodniki pa je 
že nov izziv za letošnje leto, 
knjižice pa so tudi že na vo
ljo. Občani Šenčurja imamo 
odlično izhodišče za poho
de, saj so nam hribi blizu. 
Apnišče, Štefanja gora, Ja
kob ali malo višje Krvavec, 
Kališče in drugi vrhovi nas 
kličejo in pričakujejo, da jih 
obiščemo. Seveda pa je to 
tudi priložnost, da tudi otro
ke navadimo na koristno 
preživljanje prostega časa. 

Zaključek transverzale

3. 6. 2022 OB 19.30
ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR

SLAVNOSTNI KONCERT
OB 20-LETNICI ORKESTRA

GOST:

OTO PESTNER

PRVOMAJSKA BUDNICA
6.00 Šenčur (Mačkovo n.)
6.30 Srednja vas
7.00 Luže
7.30  Olševek

10.30 Voklo
11.15  Voglje
11.40  Trboje
12.15  Šenčur (cerkev)
12.45  Hotemaže
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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

Boris Krišelj

Visoko – Športni park Rapa 
na Visokem se nahaja med 
reguliranim delom reke 
Kokre in vzpetino, na kateri 
leži zgornji del naselja Viso-
ko. Gre za log, po domače 
smo rekli »voh«, kasneje pa 
je bil dobršen del zemljišča 
pridobljen po regulaciji reke 
in prav na tem delu ležijo 
staro pomožno nogometno 
igrišče, igrišče za odbojko 
na mivki, mini nogometno 
igrišče z umetno travo, dve 
peščeni teniški igrišči in 
večnamensko asfaltno igriš-
če z dvema košema in odboj-
no steno za vadbo tenisa. 
Poskrbljeno je tudi za naj-
mlajše z ograjenim otroš-
kim igriščem. Osrednji 
športni objekt, ki je tudi 
najstarejši, je glavno nogo-
metno igrišče, ki je v upora-
bi od leta 1978. V športnem 
parku je tudi dvostezno bali-
nišče in ostali objekti: zgrad-
ba z nogometnimi gardero-
bami in društveno pisarno, 
brunarica, manjši prostor za 

skladiščenje ter pokrit pros-
tor za piknike, ki ga je 
mogoče najeti in je prime-
ren za organizacijo druženj 
do 50 ljudi.
Med občani je zelo priljub-
ljena sprehajalna pot med 
reko in lipovim drevoredom, 
ki je bil zasajen v 80. letih 

prejšnjega stoletja in katere-
ga bistveni namen je bila 
zaščita nasutih površin, saj 
je v tem delu, v času pred 
regulacijo, reka Kokra pogo-
sto poplavljala in odnašala 
dele zemljišč, med drugim 
tudi staro nogometno igriš-
če, ki so ga na tem območju 

uporabljali kmalu po drugi 
svetovni vojni. Omenjena 
sprehajalna pot sodi deloma 
v sklop učne poti, ki poteka 
od Visokega do Tupalič in 
sprehajalcem s pomočjo 
poučnih tabel predstavlja 
zgodovino reke Kokre, nje-
nih lepot in naravnih vred-
not. Na skrajni severni stra-
ni športnega parka je posta-
vljena piramida, ki predstav-
lja geološko pestrost kam-
nov, ki jih Kokra brusi in 
odlaga na svoji poti.
V športnem parku so svoj 
prostor našli številni rekrea-
tivci, ki so vključeni v vadbe-
ne skupine Športnega druš-
tva Visoko, in seveda tudi vsi 
ostali. Gre predvsem za 
igralce tenisa, balinarje, 
igralce odbojke na mivki, 
nogometaše, košarkarje … V 
park radi zaidejo sprehajal-
ci, tekači, jezdeci, kolesarji, 
občasno tudi ribiči začenjajo 
svoj dan v parku. 
Namesto zaključka pa vabilo 
bralcem, naj obiščejo šport-
ni park in se o napisanem 
prepričajo na lastne oči.

Park za vse generacije

Športni park Rapa

Jurij, petek, 15. aprila 2022

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

 

01/23-55-665 

NAŠ LASTEN PROIZVOD - SLOVENSKA KAKOVOST 
 MOŽNOST DOSTAVE - NAKUP NA OBROKE - DOBAVA TAKOJ 

 

www.cresnik.si 
Spodnja Senica 20 

POGOVORNI VEČER S POSLANCEM 
SDS IN RADOM PEZDIRJEM
Občinski odbor SDS Šenčur je skupaj s poslancem mag. 
Brankom Grimsom in tednikom Demokracija organiziral 
pogovorni večer z Radom Pezdirjem.

Rado Pezdir je avtor knjige Vzporedni mehanizem globoke drža-
ve, v kateri je opisal delovanje sistema vzporedne ekonomije, ki 
ga je v nekdanji Jugoslaviji vzpostavila slovenska komunistična 
partija skupaj s Službo državne varnosti. Med tem je v pogovoru 
izpostavil »V državnih arhivih je dovolj dokumentacije o tem, 
kako je družbeni kapital iz Slovenije pobegnil malo pred padcem 
berlinskega zidu, se kasneje, transformiran v zasebni kapital, s 
privatizacijo vrnil nazaj in vzpostavil centre moči, ki so tvorili 
omrežje. To je imelo negativen vpliv na razvoj slovenskih institu-
cij.« in tako nakazal, zakaj se je določen razvoj zaustavil oz. poča-
si razvijal. 
Poleg znanega ekonomista je bil gost večera poslanec Slovenske 
demokratske stranke mag. Branko Grims, ki je izpostavil, da so 
ljudje, ki so bili aktivni v t. i. globoki državi, aktivni še danes in to 
skušajo prekriti z novimi obrazi in politiko, ki jo vodijo stranke 
tranzicijske levice. Poslanec mag. Grims je poudaril: »Globoka 
država je bila prisotna tudi na Gorenjskem, saj so v tistem času 
kar nekaj dobrih in strateško pomembnih podjetij 'prihvatizirali' 
in tako posledično začeli uničevati gorenjsko gospodarstvo.« 
Polna dvorana obiskovalcev je bila navdušena nad pogovorom, ki ga 
je moderiral direktor in urednik tednika Demokracija Jože Biščak. 

OB PRIHAJAJOČIH PRAZNIKIH VSEM ŽELIMO LEPE IN  
BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE. OBČANKAM  
IN OBČANOM PA ČESTITAMO OB OBČINSKEM PRAZNIKU  
OBČINE ŠENČUR, KI GA PRAZNUJEMO 23. APRILA,  
OB GODU SV. JURIJA!

OBČINSKI ODBOR  
SDS ŠENČUR

GRADIMO
  SLOVENIJO

Sl
ov

en
sk

a 
de

m
ok

ra
ts

ka
 s

tr
an

ka
, T

rs
te

nj
ak

ov
a 

ul
ic

a 
8,

 L
ju

bl
ja

na



Iz naših krajev

13

Sedaj tudi v Kranju!

• Police in razrez po meri
• Kuhinjski pulti
• Iverne plošče in iverali
• Letve iz masivnega lesa
• Lepljene plošče
• Pohištvo po meri
• Okovje in orodje
• Lepila, barve in laki
• Notranja vrata

www.slovenijales.si
0590 77 188

nordijska smreka,
različne dimenzije

impregniran bor
različne dimenzije

OGRAJNI ELEMENTI MEJNE PALISADE CVETLIČNA KORITAOKROGLI STEBRIČKI, OKROGLICE

impregniran bor
različne dimenzije

impregniran bor
različne dimenzije

48,00 € od 2,58 €od 4,00 €
vezana plošča različnih 
debelin, naravna barva 
(izdelki niso barvani)

smreka,
različne dimenzije

smreka,
različne dimenzije

SET DVEH KUHINJSKIH DESKVELIKONOČNA DEKORACIJA SKOBLJANE LETVE LEPLJENE PLOŠČE

smreka/jelka,
različne dimenzije od 4,89 €

od 13,99 €od 2,49 € od 3,99 € od 65,99 €

Ponudba lesenih izdelkov  
in razreza po meri

Jurij, petek, 15. aprila 2022

Nataša Šoštarič

Milje – V prazničnem de-
cembru je pripravilo zgodbi-
co za otroke z naslovom Pra-
vljični gozd. Zgodbica je bila 
postavljena in predvajana 
pred PGD Srednja vas. Avto-
rica besedila in scene je bila 
Dragica Markun, pripovedo-
valka Nataša Šoštarič, zvoč-
na podlaga in montaža sta 
delo Blaža Markuna, gasilci 
so odstopili prostor, napelja-
li elektriko in postavili scen-
ski gozd. Dogodek so pope-
strile različne zgodbe, ki jih 
je ob večerih pripovedovala 
Tončka Prdan. Svojo avtor-
sko zgodbico z naslovom 
''Kako je nastal Božiček? je 
predstavila Jerca Brezar, če-
trtošolka OŠ Šenčur, kar ne-
kaj otrok je zapelo praznič-
ne pesmi. Pravljični gozd si 
je ogledalo veliko otrok, star-
šev in starih staršev ter otro-
ci iz Vrtca Šenčur.
Na pobudo Dragice Markun 
so vaščani na dvorišča svojih 
hiš postavili jaslice. To je 
bila odlična promocija vasi, 

saj so prišli obiskovalci od 
blizu in daleč. K sodelova-
nju v prihodnje vabijo še 
druge vaščane, da postavijo 
stare jaslice ali ustvarijo 
nove iz raznovrstnih materi-
alov: slama, les, blago, stiro-
dur, kovina itd.
Ob dnevu žena so pripravili 
literarni večer v čast pogu-

mnim, močnim in neusta-
vljivim slovenskim ženskam. 
Program je pripravila in vodi-
la Maja Felkar, na oprekelj je 
igrala Eva Markun, recitator-
ka je bila Sonja Zupančič, 
peli so pevci Hiše čez cesto.
Medijsko odmevna ljudska 
pevka Domžalska Mara je v 
Hiši čez cesto praznovala 

90. rojstni dan. Skupaj z 
ljudskimi pevci Hiše čez 
cesto, katerih »fenica« je, 
so veliko prepevali, ter se 
zabavali ob njenem zbija-
nju šal.
V Hiši čez cesto je vedno ve-
selo in zabavno. Udeležujte 
se njihovih dogodkov, ne bo 
vam žal.

V Hiši čez cesto
Kulturno društvo Hiša čez cesto je v zadnjem času pripravilo več različnih dogodkov.

Marcel Nahtigal

Šenčur – KMŠ se je z začet-
kom koledarskega leta še 
bolj pomladil. Vodenje dru-
štva so namreč prevzeli novi 
člani – mladi, nadobudni 
Šenčurjani, ki so se zavezali 
enostavnemu receptu za ak-
tivno lokalno okolje: pope-
striti čim več vsakdanov na-
ših občanov z atraktivnimi 
dogodki in aktivnostmi. 
Leto smo odprli z organizi-
ranim ogledom ekipne tek-
me v športnem raju pod 
Poncami, kjer smo se veseli-
li legendarne zmage naših 
skakalcev. Šenčurjani dobro 
vedo, da KMŠ že zbira prija-
ve za ogled skokov leta 2023 
in tudi leta 2024, saj se 
mnogi bojijo, da zaradi veli-
kega povpraševanja enostav-
no ne bodo dobili mesta na 
najbolj "odštekanem" avto-
busu za Planico.
Drugi dogodek se je odvil v 
četrtek, 7. aprila. Tokrat smo 
bolj kot glasilke ogreli sive 

celice. Klub je namreč v so-
delovanju z Medenim vrtom 
organiziral pomladanski 
Pub kviz in do zadnjega se-
deža zapolnil prvo nadstro-
pje kavarne z znanja željni-
mi udeleženci. Da se splača 
biti učen in pameten, so do-
kazali zmagovalci kviza, ki 
so prejeli zvrhan koš doma-
čih dobrot lokalne kmetije. 
Vabljeni, da se udeležite na-
slednjega kviza v organizaci-
ji KMŠ.
Med prihodnjimi dogodki 
omenimo le prvega na spo-
redu. Kot se spodobi, bomo 
tudi Mladi počastili prazno-
vanje občinskega praznika, 
zato vas vabimo, da se 23. 
aprila udeležite dogodka 
oblikovanja gline Šalca iz-
pod mojga palca, ki ga orga-
niziramo v sodelovanju z 
Zavodom V-oglje. Ročno 
bomo izdelali uporabne ter 
unikatne izdelke iz sloven-
ske zdravilne gline pod vod-
stvom Barbe in Nika Štem-
bergerja Zupana.

Dogajanje v Klubu 
mladih

Klub mladih Šenčur se je z začetkom leta še 
pomladil. Vodenje društva so namreč prevzeli 
novi člani.
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04/25-31 267
Hotemaže 3a

PICE. MALICE.
KOSILA. 

DOSTAVA NA DOM
ALI V PISARNO. 

ZAKLJUČENE
DRUŽBE.

 

VSAKODNEVNA
DOSTAVA

STAREJŠIM NA
DOM.
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Strahinj 8, 4202 Naklo 
T: 040 496 009

E: info@vrtovi-novinec.si

• košnja in zračenje trave

•  obrezovanje živih mej in grmovnic

•  rez sadnega in ostalega drevja

•  prekopavanje in frezanje vrtov

• pospravljanje listja

•  odvoz vej in zelenega odpadnega materiala

Noč je temna, čuk na veji poje,
ko po stezi vinjen možak koraka.

Je zapil precej od plače svoje,
sam ne ve še, kaj doma ga čaka.

Nima volje se domov vrniti,
kadar žena vrata mu odpira – 
že pri vratih pride do prepira –
ni kam glave pred udarci skriti.

Čudnih misli kar drugam zavije,
tečni ženi sklene ubežati.

Pravkar polnoč v zvoniku bije,
ko ob robu gozda kolovrati.

Noge ne drže telesa teže,
vsa postava čudno motovili,

bitje celo proti zemlji sili
in nazadnje mož se v travo vleže.

Zlezejo mu sanje v polno glavo.
Kjer pogleda, vinska trta rase
in oblast je dala ven postavo,
ki obeta pivcem lepše čase.

Zadovoljen sanja, kar se da. 
Zdi se mu ideja prava:

Kar kdo kdaj za vince da,
takoj povrne naj država.

 Franc Medle

Franc Medle, vodja literarne sekcije pri Društvu upokojencev 
Šenčur, vabi vse, ne glede na leta, ki se ljubiteljsko ukvarjajo 
z literarnim ustvarjanjem, da se pridružijo ne glede na to, ali 
je njihov način izražanja poezija ali proza. Kdor želi kot lite-
rarni ustvarjalec predstaviti svoja dela, naj se mu oglasi na 
medle.franc@gmail.com ali telefonsko številko 040 899 473.

Zadovoljni kranjec

Jurij, petek, 15. aprila 2022

Avtorica vas 
popelje v svet 
sivke, rožmarina, 
žajblja, lovora 
in oljčnih listov. 
Z navdušenjem 
boste izdelovali 
hidrolate, 
pripravljali čaje, 
kozmetiko, 
izdelke za 
aromaterapijo 
in kuhali odlične 
jedi z zelišči. 
Presenetila vas 
bo uporabnost 
zelišč v prehrani 
in negi domačih 
živali ter hišnih 
ljubljenčkov.
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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.

                        + poštnina

2240Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm
EUR

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

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 š lji te do srede, 4. maja 2022,  
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 slov no 
stav bo na Nazorjevi ulici 1.

www.gorenjskiglas.si  

Brdo pri Kranju – Februarja 
so na Brdu podelili Bloudko-
ve nagrade in plakete za 
minulo leto. Med desetimi 
prejemniki plaket je bil tudi 
Marjan Podržaj, legenda 
lokostrelskega športa iz 
Šenčurja. Prestižno prizna-
nje je prejel za življenjsko 
delo v športu. Podržaj je 
napisal številne priročnike 
in knjige, med drugim je 
ustanovil tudi lokostrelski 
klub v Šenčurju in opremil 
stalno razstavo lokostrels-
tva v Parku vojaške zgodovi-
ne v Pivki, še vedno pa aktiv-
no tudi tekmuje. Nedavno 
je na tekmovanju v italijan-
skem Sesto Al Reghena 
zmagal v najmočnejši in 
najštevilnejši konkurenci z 
golim lokom. A. Se.

Podržaju Bloudkova 
plaketa

Šenčur – Moto društvo Old-
timer Naklo organizira raz-
stavo in parado starodobnih 
vozil, ki bo potekala v nede-
ljo, 1. maja. Traso parade so 
začrtali tako, da delno pote-
ka tudi po cestah občine 
Šenčur. Skozi občino se 
bodo peljali predvidoma 
med 13.30 in 14. uro. A. Se.

Starodobniki v 
Šenčurju
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Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

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

KC CERKLJE, Slovenska cesta 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

zemlja, vrtno orodje, sadike, 
semena, gnojila ... 

(ameriške borovnice, jagodičevje, sadike jablan, hrušk, češnje, žižula …), 

TRAJNICE, OKRASNE ZUNANJE RASTLINE

V S E  Z A  D E L A V N I C O ,  D O M  I N  V R T

VSE ZA VRT

SADNE SADIKE 

suhe mesnine (salame, klobase, narezki, zaseka …), 
domači siri, štruklji, testenine, moka, kaša, zdrob …

VELIKA IZBIRA OKRASNIH TRAV

DOMAČE DOBROTE: 

USTNA HIGIENA 
JANA STRGAR S.P.

051 304 355
oralna.higiena@gmail.com

 Čiščenje zobnega kamna
 Peskanje
 Zdravljenje parodontalne bolezni
 Beljenje zob

V prostorih zobne ordinacije dr. Fabjan, 
Poslovna cona A 32, 4208 Šenčur
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 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

PODJETJE, D.O.O.
NASLOV XX, XXXX KRAJ

TELEFON: 00 000 00 00
E-POŠTA: XXXX.XX@XXXXX.XX

LOGOTIP

Izkušeni serviserji vedno
poskrbijo, da tvoj

NE ZAUPAJTE POPRAVILA
KOMURKOLI

AVTO 
TEČE KOT 

PO MASLU

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča glo-
balno segrevanje. Izpusti onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čez-
merno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov.

T:04 252 66 00, 
E: servis@ah-jenko.si 

AVTOHIŠA JENKO d. o. o.
PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE
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040 774 329    amaya.cvetlicarna@gmail.com
Gasilska cesta 14 A, 4208 Šenčur

Delovni čas: 
pon.–pet. od 8. do 19. ure, sobota od 8. do 13. ure

Maša Likosar

Visoko – Prireditev ob mate-
rinskem dnevu so oblikovali 
otroci gledališke sekcije 
KUD Valentin Kokalj Viso-
ko. Igralci Tevž, Liza, Man-
ca, Neža in Meta so uprizo-
rili igro Kako je Matija kuk-
ca prodal, ki je priredba 
zgodbice za igrico iz knjige 
Babica pripoveduje. Zgodba 
pripoveduje o mami in sinu 
Matiji, ki živita sama v raz-
padajoči hiši. Mama ima 
sina rada in mu želi le naj-
boljše, sin pa jo uboga in 
naredi čisto vse, kar mu na-
roči, le včasih razume stvari 
malo po svoje. 
"Preden se mama odpravi 
po opravkih, pod lonec skri-
je mošnjo denarja, sinu pa 
reče, da je tam strašen ku-
kec, ki mu ne sme priti bli-
zu. K hiši pride Ribničan 
Urban, ki prodaja suho 
robo. Ker Matija nima de-
narja, Ribničanu v zameno 
za lonce da kukca, s čimer 
se odreši tudi strašljive po-
šasti. Ribničan tako odide z 

mošnjo denarja, in ko se 
mati vrne, ob spoznanju, da 
denarja ni več, zgroženo ob-
stane, saj je sin za kup čre-
pinj dal svojo celo doto," je 
zgodbo strnila Staša Pavlič, 
ki je z Vesno Čulig in Fren-
kom Kranjcem osnovala pri-
reditev. "Nauk zgodbe je, da 
moramo otrokom ne glede 
na vse povedati resnico. Mo-
goče bi se tudi naša zgodba 
končala drugače, če bi jo 
mama povedala Matiji," je 
dodala Pavličeva. 
Prireditev, ki so jo v petek, 
na materinski dan, uprizori-
li v kulturnem domu na Vi-
sokem, dan za tem pa v kul-
turnem domu v Šenčurju, 
so z glasbenimi vložki pope-
strili pevka Ana Ilievska, 
Ema Poljanšek z violino in 
Špela Sajevic s klavirjem. Na 
Visokem so nastopili tudi 
otroci iz Vrtca Janček Viso-
ko, z recitacijami so se pred-
stavili Manca, Domen, Iza, 
Živa in Tajda. Občina Šen-
čur je prisotnim mamam na 
sobotni prireditvi podarila 
trobentice.

Praznovali 
materinski dan
Na Visokem in v Šenčurju so ob materinskem 
dnevu po dveh letih premora pripravili prireditev.

Na Visokem so nastopili tudi otroci iz Vrtca Janček Visoko. 
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Hotemaže – Slovensko valentinovo oziroma gregorjevo pra-
znujemo 12. marca – to je dan, ko se ptički ženijo in ko 
pozdravljamo pomlad. Po mnogih gorenjskih krajih so v po-
častitev sv. Gregorja, znanilca pomladi, s spuščanjem lučk 
po vodi opravili simbolično slovo od zime. Tudi v Hotema-
žah so že štirinajsto leto zapored obujali to tradicijo. Naj-
mlajši so pokazali svojo izvirnost in pripravili lična plovila s 
svečkami, ki so – ob sodelovanju gasilcev, ki so vseskozi 
marljivo skrbeli za varnost – splavala po reki Kokri, številni 
zbrani občani pa so jih občudovali z mostu ali nabrežja. Na 
simpatični in gostoljubni prireditvi je bil prisoten tudi župan 
Ciril Kozjek, svečano oblečena Nežika in Hotimir pa sta 
predstavila naš lep slovenski običaj in se zahvalila vsem za 
ohranjanje te prikupne domače tradicije. S. L.

Gregorčki po Kokri
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Šenčur – V sejni sobi Doma 
krajanov Šenčur vsak prvi to-
rek v mesecu ponovno poteka 
brezplačno merjenje krvnega 
sladkorja in holesterola. Meri-
tve potekajo med 8. in 9. uro 
zjutraj. Dogodek organizira 
krajevni odbor Rdečega križa 
Šenčur - Srednja vas. A. Se.

Merjenje krvnega 
sladkorja in holesterola

Šenčur – Na spletni strani Občine Šenčur je objavljen javni 
razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in 
prireditev, ki niso predmet drugih razpisov. Na voljo so sred-
stva za sklop A (program varovanja in krepitve zdravja), sklop 
B (drugi splošni in posebni programi in prireditve) in sklop D 
(programi in projekti društev s sedežem v drugih občinah). 
Za sklop A je razpisanih petsto evrov, za sklop B pet tisoč in 
za sklop D 1500 evrov. Rok za prijave je 15. september. A. Se.

Razpisi Občine Šenčur

Šenčur – Občina Šenčur je 
konec lanskega leta izdala 
koledar za leto 2022, ki ga 
krasi skupno 13 fotografij, ki 
so bile izbrane na natečaju, 
ki je potekal na socialnem 
omrežju Instagram. Koledar 
je služil tudi kot protokolar-
no novoletno darilo. A. Se.

Izdali koledar
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renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault CLIO evolution E-Tech 145 hibrid in začetno maloprodajno ceno 19.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni Fleski popust v višini 400 €, ki velja ob nakupu z 
Renault Financial Services. Informativni izračun je narejen na dan 22. 3. 2022. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 6.018,33 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo  
obrestno mero 4,49 % in polog v višini 5.475,92 €. EOM je 5,80 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 169,00 € in z zadnjim povišanim 
obrokom v višini 8.495,75 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 17.095,39 €, od tega znašata zavarovalna premija 197,36 € in strošek odobritve 
kredita 290,28 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja 
izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu vozila z Renault Financial Services kupec prejme 
brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Poraba pri mešanem 
ciklu: 4,1-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 93-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0023-0,0061 g/km. 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. Pridržujemo si pravico do napak. 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.

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

RENAULT  
E-TECH  HIBRIDI
 

169 €
5 let podaljšanega jamstva**

8 let jamstva na baterijo

na mesec*

že za 

  

Torek, 19. aprila, Športno društvo Šenčur –  
ob 15. uri Namiznoteniška sekcija
 Jurjev turnir v namiznem tenisu 
Večnamenska dvorana Voklo

Četrtek, 21. aprila, Ljudska univerza Kranj 
od 16. do 17. ure  Predstavitev medgeneracijskega sodelo-

vanja v občini Šenčur in brezplačno sve-
tovanje pri uporabi pametnih telefonov. 
Na razpolago bo tudi kolo sreče in zani-
mive nagrade. 

Pred Domom krajanov Šenčur 

Četrtek, 21. aprila, KS Šenčur - Srednja vas in ŠD BAM.Bi  
ob 18. uri Trboje
 Odprtje Aleje šenčurskih olimpijcev 
Športna dvorana Šenčur 

Petek, 22. aprila, Podružnična šola Voklo
od 8. do 16. ure  Razstava starih knjig Stare bukve v 

novem času 

Podružnična šola Voklo

Petek, 22. aprila, Pihalni orkester Občine Šenčur 
od 18.30 do 18.55   Koncert Pihalnega orkestra Občine Šen-

čur
Pred Domom krajanov Šenčur 

Petek 22. aprila, Občina Šenčur
ob 19. uri   Slavnostna akademija Občine Šenčur s  

podelitvijo priznanj občinskim nagra-
jencem in zlatim maturantom

Dom krajanov Šenčur 

Sobota, 23. aprila, Lokostrelski klub Šenčur
ob 10. uri  Tradicionalni lokostrelski turnir za otro-

ke in mladino
Zunanje strelišče kluba (pri Zbirnem centru Šenčur)

Sobota, 23. aprila, Košarkarski klub GGD Šenčur
od 9. do 12. ure Jurjev košarkarski turnir dečkov U9 
Večnamenska dvorana Voklo

Sobota, 23. aprila, Prostovoljno gasilsko društvo Šenčur 
ob 16. uri  Demonstrativna gasilska vaja v sodelo-

vanju z GaRS Kranj, ki bo predstavil novo 
avto-lestev in reševanje z njo

Center Šenčurja

Sobota, 23. aprila, Klub mladih Šenčur in Zavod V-oglje
od 18. do 20. ure  Oblikovanje gline Šalca izpod mojga 

palca 
Lončarski atelje Voglje (prijave do 20. aprila na 031 595 519 ali na FB 
in Instagram profilu KMŠ; cena: 10 EUR/osebo)

Sobota, 23. aprila, Društvo upokojencev Šenčur
ob 19. uri Skupni koncert Mešanega pevskega  
 zbora Društva upokojencev Šenčur in  
 Mešanega pevskega zbora Chorale  
 Melodie Noyant iz Francije 
Dom krajanov Šenčur

Nedelja, 24. aprila, Športno društvo Milje
ob 9. uri Balinarski turnir dvojic, na katerem bo  
 sodelovalo 12 ekip iz občine Šenčur 
Športni park Milje

Nedelja, 24. aprila, Košarkarski klub GGD Šenčur
od 9. do 12. ure Jurjev košarkarski turnir dečkov U11 
Večnamenska dvorana Voklo

Nedelja, 24. aprila, Konjeniški klub Šenčur 
ob 10. uri  Tradicionalna konjska Jurjeva parada
  Konjeniki se zberejo na parkirišču pri Športni 

dvorani Šenčur in krenejo po ulicah Šenčurja do 
prireditvenega prostora na parkirišču ob poko-
pališču, kjer bo tudi blagoslov konj in družabno 
srečanje. Na paradi bo sodeloval tudi Pihalni 
orkester občine Šenčur. 

Parkirišče ob pokopališču v Šenčurju 

KOLEDAR PRIREDITEV OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU

4 2 0 8  Š e n  č u r,  D e  l a v  s k a  1 8 
tel.: 251 52 00, pri vat: 250 64 74

NOVOST V ANČKI
Nove, lepo urejene hotelske sobe 
nad družinsko restavracijo  
s 50-letno tradicijo

AntonMagdičs.p.

Šenčur – Po skoraj triletnem premoru zaradi epidemije se v 
središče Šenčurja vrača Praznik krompirja, ki bo v soboto, 4. 
junija, z različnimi aktivnostmi za vse generacije. Potekale 
bodo predstavitve in različni dogodki, ki bodo v znamenju 
krompirja. Dogodek bodo popestrili z veselim popoldne-
vom, na katerem bo nastopala skupina Pop Design. A. Se.

Praznik krompirja

Jurij, petek, 15. aprila 2022

Šenčur – Projekt Prostofer v 
zadnjih mesecih v občini 
Šenčur postaja vse bolj pri-
ljubljen, saj se vedno več 
starejših odloča za to obli-
ko brezplačnega prevoza 
do zdravnika in po drugih 
opravkih. Kot pravijo na 
občinski upravi, je precejš-
nje tudi zanimanje med 
prostovoljci, ki izvajajo vož-
nje z avtomobilom, ki so ga 
v občini ob pomoči Zavaro-
valnice Triglav, prav v ta 
namen kupili lani. Od neda-
vnega je Prostofer povezan 
z brezplačnimi prevozi Klin-
ko Kavalir, ki se izvajajo na 
območju UKC Ljubljana in 
Onkološkega inštituta Ljub-
ljana. Zlasti starejšim in 
gibalno oviranim omogoča-
jo lažje in hitrejše dostopa-
nje do klinik na tem obmo-
čju. Brezplačni prevoz Klin-
ko Kavalir deluje na telefon-
ski številki 041 504 400 vsak 
delovni dan med 6.30 in 
19.30 med klinikami znotraj 
območja UKC Ljubljana in 
onkološkega inštituta. A. 
Se. 

Prostofer povezan s 
Klinko Kavalirjem

Šenčur – Osnovna šola Šenčur je prejela priznanje Digitalna 
šola. Gre za evropsko priznanje, ki ga je med prvimi v Evro-
pi skupno prejelo 18 slovenskih osnovnih in srednjih šol. Da 
bi dosegle status evropskih digitalnih šol, so morale šole 
pokazati močno vodstvo v digitalnem izobraževanju in 
zagotoviti zadosten dostop do virov in infrastrukture. A. Se.

Digitalna šola

Olševek – Društvo obrtni-
kov in podjetnikov občine 
Šenčur v nedeljo, 22. maja 
ob 8. uri, organizira pohod 
na Apnišče. Začetek pohoda 
bo v Stagnah na Olševku, 
kjer bo tudi pogostitev s 
hrano in pijačo. Vabljeni so 
vsi podjetniki in obrtniki, ne 
le člani društva. A. Se.

Pohod obrtnikov in 
podjetnikov na Apnišče

M
ED

EN
I V

RT
, D

AV
ID

 Š
TR

A
JH

A
R 

S.
P.,

 P
IP

A
N

O
VA

 C
ES

TA
 5

7,
 Š

EN
ČU

R


