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JURIJ (ISSN 1408-1350) je priloga Gorenjskega
glasa za občino Šenčur. Prilogo pripravlja Go
renjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak,
urednica priloge Danica Zavrl Žlebir, fotografija
Gorenjski glas. Oglasno trženje Janez Čimžar,
041/704-857. Oblikovanje: Matjaž Švab. Pripra
va za tisk Gorenjski glas, d. o. o., tisk: Nonparel,
d. o. o. Jurij, številka 1, je priloga 31. številke
Gorenjskega glasa, 17. aprila 2020, dobijo pa
jo vsa gospodinjstva v občini Šenčur brezplač
no. Naklada: 3000 izvodov. Občina Šenčur,
Kranjska c. 11, Šenčur.
Na naslovnici: Prebudila se je pomlad
Foto: Tina Dokl

Februarja se je na prvi letošnji seji sestal
občinski svet. Svetniki so potrdili mandat nadomestnemu članu nadzornega
odbora Janezu Žumru. V svet javnega
zavoda Gorenjske lekarne so za predstavnico Občine Šenčur imenovali Vido
Tičar Rebolj. V drugi obravnavi naj bi
sprejeli nov odlok o priznanjih v občini
Šenčur, vendar je zaradi neusklajenosti med občinsko upravo in komisijo za
priznanja župan Ciril Kozjek umaknil z
dnevnega reda in tako za letos ostaja v
veljavi še stari pravilnik. Svetnik Sebastian Mohar je na komisijo za priznanja
in na občinski svet naslovil predlog, da
bi v tem letu najuspešnejšim maturantom (zlatim oz. diamantnim) podelili
nagrado ali priznanje za njihov trud
in dosežke. Svetniki so soglašali, da se
hkrati z objavo razpisa za podelitev občinskih priznanj objavi tudi javni poziv zlatim maturantom v šolskem letu
2018/2019. Svečana podelitev nagrad naj
bo na osrednji proslavi ob občinskem
prazniku Občine Šenčur, višina nagrade
je dvesto evrov.
Župan je s seje umaknil tudi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta območja
Britof-Voge, prav tako zaradi neusklajenosti. Pač pa so svetniki pritrdili odloku o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka za
območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja
Šenčur ŠE-36 IG, predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za gradnjo hleva za drobnico in stanovanjske hiše pri eni od kmetij, odloku
o ustanovitvi in organiziranju javnega
podjetja Komunala Kranj. Sklop točk je
zadeval delo nadzornega odbora: končno poročilo o opravljenem nadzoru nad
prihodki in odhodki večjih športnih
društev pod okriljem Občine Šenčur za
leto 2018, poročilo o delu nadzornega
odbora za leto 2019 in program dela tega
organa za leto 2020.
Svetniki so se seznanili tudi s tekočimi aktivnostmi. Strokovni sodelavec

občine Aleš Puhar je poročal, da so na
področju družbenih dejavnosti roki za
oddajo prijav na razpise že potekli, aktivnosti potekajo z namenom čimprejšnje dodelitve sklepov in sredstev za
nemoteno delovanje. Občinska uprava
dela na pridobitvah upravnih in drugih dovoljenj za izvajanje projektov letošnjega proračunskega leta. Pridobiva
soglasja lastnikov zemljišč (večina teh
je na kmetijskih zemljiščih), kjer bosta
potekali rekonstrukcija cest in gradnja
novih pločnikov. Pri tem sodelujejo s
predstavniki krajevnih in vaških skupnosti. Cena tovrstnih zemljišč je na
podlagi sklepa občinskega sveta 8,50
evra za kvadratni meter. Poročal je tudi
o Blagneči hiši, ki naj bi jo izbrisali iz
registra kulturne dediščine. Z zaščitno
ograjo pa bodo zavarovane stene stavbe, na njej pa platno s podobo Blagneče
hiše, kakršna je bila.

Odločali na dopisni seji
Na dopisni seji je na začetku aprila občinski svet odločal o dveh zadevah. Ena je
bila sprememba ekonomske cene storitve
pomoči na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Kranj. Cena pomoči se namreč
povečuje in bo odslej znašala 22,60 evra,
kar je 2,32 evra več kot lani, razlog pa so
stroški dela, ki se povečujejo med drugim
tudi zaradi povečanja minimalne plače in
dodatkov. Storitev, ki jo na območju občine
Šenčur izvaja pet socialnih oskrbovalk po
sto ur mesečno, v deležu nekaj več kot sedemdeset odstotkov subvencionira občina,
februarja pa jo je v občini potrebovalo trideset občank in občanov. Zanje cena storitve
za delovni dan ostaja nespremenjena, 5,93
evra, se pa precej povečuje za nedelje in
praznike, in sicer bodo ob nedeljah odšteli
po 8,30 evra, ob drugih dela prostih dneh
pa 8,89 evra. Nedeljska cena je višja za štirideset odstotkov, praznična pa za skoraj
polovico. Svetniki so sprejeli tudi odlok o
uporabi proračunske rezerve, ki predvideva, da za financiranje nastalih izdatkov v
zvezi z epidemijo porabijo sredstva proračunske rezerve v višini 136.732 evrov.
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CIRIL KOZJEK, ŽUPAN OBČINE ŠENČUR

Čim prej vrnitev v normalno življenje
Kljub znanim razmeram in omejitvam za zajezitev koronavirusa si župan in občinska
uprava prizadevata, da življenje in delo v občini potekata, glavni poudarek je na
varnosti in zdravju občank in občanov, uvodoma poudarja župan Ciril Kozjek.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kako poteka življenje v občini Šen-

čur v času koronavirusa?
Sprejeli smo vse potrebne ukrepe za zajezitev koronavirusa. Ukrepe smo vzeli
zelo resno. V petek, 13. marca, smo zaprli vse športne dvorane, športna igrišča, otroška igrišča, kulturne domove
in poslovne prostore, ki jih dajemo v
najem. Prepovedali smo vsako zbiranje
ali zadrževanje na javnih površinah.
Ukrepati je bilo treba hitro in odločno,
saj smo le tako preprečili morebitno
širjenje okužbe tudi v naši občini. Tudi
osnova šola in vrtec sta v petek delovala v okrnjeni sestavi, s ponedeljkom pa
so z ukrepom Vlade RS vse ustanove do
nadaljnjega zaprte. Učenci in starši so
se morali na hitro pripraviti za učenje
od doma, žal pa niso imeli vsi pogojev
za delo na daljavo. Ravnateljica Majda Vehovec se s svojimi sodelavci trudi zagotoviti čim več donatorjev računalniške opreme za socialno ogrožene
družine ter družine z večjim številom
otrok. Manjkajočo računalniško opremo so darovali učitelji, pred dnevi je
podarilo osem računalnikov tudi podjetje iz naše obrtne cone, nekaj opreme
je zagotovilo ministrstvo za šolstvo in
šport. S štabom Civilne zaščite smo se
prvič sestali že v soboto, 14. marca, in
v nedeljo, 15. marca. Na sestanek smo
poleg članov CZ povabili še predsednika
DU Šenčur, člane krajevnih organizacij
Rdečega križa ter predsednika KS Šenčur - Srednja vas. Sklicatelj sestanka je
bil poveljnik CZ v občini Šenčur g. Marjan Krajnik. Štab CZ ima začasno svoje
prostore v Domu krajanov Šenčur, kjer
ima vso potrebno računalniško podporo kakor tudi prostor za shranjevanje
in delitev zaščitne opreme. Seznanili
smo se s klicno številko za občane, 04
2519100, dosegljiva je od ponedeljka do
petka od 8. do 15. ure. Prav tako vabimo
vse občane, da redno spremljajo spletno
stran Občine Šenčur in profil na Facebooku, kjer so vse informacije redno
ažurirane. Občinska uprava je naročila

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl, arhiv GG
2500 zaščitnih mask, sredstva za razkuževanje in rokavice. Tisoč mask je
daroval podjetnik iz naše občine. Vsa ta
oprema je namenjena upravičencem,
ki sta jih določila Vlada RS in regijski
štab CZ Kranj. V občinski upravi smo se
odločili za izdelavo mask iz bombaža.
Za vsako hišno številko smo pripravili
po dve maski z dodanimi navodili za
uporabo. V ta namen smo kupili tristo metrov bombažnega blaga, ki nam
ga je Tapetništvo Kopač razrezalo na
ustrezne dimenzije, kar je bilo v veliko
pomoč našim prostovoljkam pri šivanju mask. Prostovoljke so jih sešile več
kot 3200, druge pa podjetje, ki se je prav
tako javilo na naš poziv. Maske bodo
pakirali prostovoljci in Civilna zaščita,
predsedniki KS in VS bodo poskrbeli, da
bodo maske prišle v vsak nabiralnik. V
Vaški skupnosti Hotemaže so pod geslom VAS za VAS prostovoljci brezplačno
delili zdrob najstarejšim in najmlajšim
v vasi. Ob tej priložnosti iskrena hvala
vsem prostovoljkam, prostovoljcem in
društvom v naši občini, več kot petdeset
jih je, in od tega je polovico tistih, ki so
pripravljeni pomagati obolelim družinam ali starejšim, potrebnim pomoči.
Glede na podatke imamo v občini tri

okužene, eno osebo je oskrboval prostovoljec, ki ga je Civilna zaščita ustrezno
opremila, da je lahko varno prinašal
kosilo vsak dan ob dogovorjeni uri. Hvala mu za dobro opravljeno delo. Zaradi
varovanja osebnih podatkov ne smemo
objavljati podatkov o okuženih kakor
tudi ne podatkov o prostovoljcih. Obolelim želim čimprejšnje okrevanje, hvala
jim, da se vedejo odgovorno in samozaščitno.
• V tem času ste bili vedno v pričakovanju občinskega praznika s številnimi prireditvami, osrednjo akademijo
in podelitvijo občinskih priznanj. Letos tega ne bo, kako bo z občinskim
praznovanjem?
Res je, v mesecu aprilu naša občina praznuje 25. občinski praznik, torej srebrni
jubilej. Akademijo s podelitvijo občinskih priznanj, ki jo pripravlja KUD Visoko, smo načrtovali za petek, 24. aprila,
torej dan po prazniku občinskega in
farnega zavetnika sv. Jurija. Komisija
za priznanja je opravila svoje delo, prejemnike pa mora potrditi še občinski
svet, ki je bil načrtovan za 8. aprila. Žal
smo namesto občinskega praznovanja
že v marcu na transparent napisali
"Ostanimo doma". A mi se ne damo in
smo občinski praznik z vsemi prireditvami prestavili na september. Z vsemi
podrobnostmi bomo občanke in občane
pravočasno seznanili. Ob tej priložnosti iskrene čestitke vsem občankam
in občanom ob prazniku občine Šenčur, ostanite samozaščitni in ostanite
zdravi.
• Tudi seje občinskega sveta so prilagojene razmeram: imel iste dopisno,
napovedujete sejo prek video konference. Kako bo to potekalo?
Druga dopisna seja občinskega sveta je
potekala od 3. do 6. aprila (do 15. ure).
Svetniki so lahko glasovali po e-pošti
ali po telefonu. Odločali so o sprejemu
dveh sklepov, in sicer o odloku o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine
Šenčur in o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu. V roku
je glasovalo vseh 17 svetnikov, sklepa
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sta bila soglasno potrjena. Seveda glede na naš poslovnik o
vseh stvareh ne moremo odločati na dopisnih sejah, zato razmišljamo o redni seji s pomočjo video konference ali v dvorani doma krajanov, kjer bi zadostili pogojem, ki veljajo v tem
trenutku, to pomeni razmik med svetniki in obvezna uporaba vseh zaščitnih ukrepov. Načrtujemo jo za 22. april ob 16 uri.
• Kako je z največjimi občinskimi investicijami, se nadaljujejo ali so "zamrznjene"?
Vse investicije skladno s sprejetim proračunom se za zdaj
odvijajo, kot je bilo predvideno. Izvajali smo določena vzdrževalna dela, pred kratkim smo asfaltirali povezavo Beleharjeva ulica–državna cesta G2-104. Postavili smo tudi prometno signalizacijo, ki omejuje promet na tem odseku, promet
je dovoljen pešcem in kolesarjem ter lastnikom kmetijskih
zemljišč. Predvidena dela na gradnji kanalizacije na odseku
Krožne poti v Vogljah se še niso začela. Objavili smo vse javne razpise za izbiro izvajalcev pri predvidenih investicijah,
kakšen razpis je malo kasneje, kot smo upali, vendar stvari
tečejo v pravi smeri. Objavljeni so razpisi za gradnjo pločnika Luže–Srednja vas, gradnjo komunalne infrastrukture naselij Prebačevo in Voklo in rekonstrukcijo Kranjske ceste–AC
Kranj vzhod. Objavili bomo še razpisa za ureditev komunalne
infrastrukture za območje Še-32 (stanovanjsko naselje blizu
gostilne Ančka) ter za spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta (OPN). Želimo priti do izbora izvajalcev
in začeti delati, le aktivna gospodarska dejavnost bo končni
izhod iz te krize. Določeni pogovori za ureditve državnih projektov v naši občini so žal preloženi, aktivno se posvečamo
pridobitvi gradbenega dovoljenja za drugo fazo namakalnega sistema v južnem delu občine ter nato seveda pridobitvi
nepovratnih EU-sredstev. Kljub vsem težavam nekako najdemo stik tudi z lastniki zemljišč na območju načrtovanih
investicij ter pridobivamo soglasja. Začeli smo dela za ureditev tlakovanja na pokopališču Šenčur. Žal smo morali kar
nekaj napovedanih aktivnosti in sestankov odpovedati, med
drugim tudi čistilno akcijo, ki bi morala biti 28. marca. Skupaj z Zavodom za gozdove smo skrbeli tudi za ukrepanje ob
vetrolomu v gozdovih. Naj še omenim, da smo sklenili, da

Delo z zaščitnimi maskami / Foto: Občina Šenčur

Blago za maske so razrezali na ustrezne dimenzije /Foto: Občina Šenčur
najemnike poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Šenčur,
oprostimo najemnine za obdobje od 15. marca in 30. aprila.
Apeliramo tudi na druge pravne in fizične osebe, naj v zvezi z
najemninami v tem obdobju ravna enako.
• Od ministrstva za kulturo ste dobili soglasje za odstranitev Blagneče hiše. Kdaj bo rušenje in kaj boste storili v
nadaljevanju?
Res je in hvaležni smo ministrstvu za posluh pri tem. Točko
o tem kulturnem spomeniku smo uvrstili na dnevni red redne seje v aprilu. Sprejeti je treba še odlok o preklicu odloka o
razglasitvi objekta za kulturni spomenik, aktivno delamo na
spremembi gradbenega dovoljenja. Zgradili bomo nov objekt,
skladen z dosedanjimi smernicami, vsebina pa bo enaka kot
prej.
• Kaj pa je s stavbo medgeneracijskega centra v ozadju
Blagneče hiše?
Objekt je dokončan, tudi že prevzet in pripravljen, da v njem
stečejo načrtovane aktivnosti. V njem bi pripravili tudi sejo
občinskega sveta, če ne bi bilo zdajšnjih omejitev glede zahtevane razdalje med udeleženci.
• Kako osebno doživljate to obdobje? Kako sebe in svojce
varujete pred morebitno okužbo? Koliko ste sploh v neposrednem stiku z ljudmi?
Župani smo vedno tisti, ki smo na razpolago svojim občankam in občanom. Delovni dan je podoben kot pred koronvirusom, velikokrat se tudi podaljša, pa nič zato. Usklajevanje in
delo na občini potekata normalno, zaposleni opravljajo delo
tudi od doma, poskrbeli smo za ustrezno zaščito med tistimi
zaposlenimi, ki dejansko prihajajo na delo. Z občani komuniciramo na ustrezni razdalji oziroma po e-pošti in telefonu.
• Ali v zdajšnjih razmerah vidite tudi kaj dobrega? Če se
malo pošalimo, imate zdaj gotovo mir pred hrupom letal z
brniškega letališča!
Res je, da je naše največje letališče zaprto in ni preletov nad
Šenčurjem, kar nas veseli, po drugi strani pa so na letališču
tudi zaposleni iz občine Šenčur, želimo si tudi nadaljnjega
razvoja letališča. Tako denimo z občinami Cerklje, Kranj,
Vodice, Komenda in Škofja Loka sodelujemo z letališčem pri
skupnem projektu na prometnem področju. Ta čas pa je tudi
manj prometnih tokov skozi občino, kar je dobra novica. Vsi
skupaj si pa želimo čimprejšnjo odpravo ukrepov ter vrnitev
v normalne tirnice življenja.
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Pobude in vprašanja svetnikov
Pobude in vprašanja, ki so jih na občinsko upravo naslovili občinski
svetniki na dveh sejah.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Na decembrski seji lani, ki je bila v največji meri namenjena sprejemanju proračuna za letos, so svetniki na občinsko
upravo naslovili nekaj vprašanj. Petar
Potkonjak je spraševal, kdaj bo znova
obnovljena cesta Visoko–Suha. Dobil je
odgovor, da se je povezava uporabljala v
času investicij, k sanaciji pa so pozvali
sosednjo mestno občino. Davida Štrajharja je zanimalo, kako bo potekala navezava na regionalno cesto pri zemljiščih
poleg krompirjevega skladišča. Na tem
območju je sprejet občinski podrobni pro-

Nov avtomat
z domačimi proizvodi
V času epidemije covida-19 je Občina Šenčur na spletni strani objavila tudi seznam
ponudnikov domačih pridelkov in izdelkov.
Kar 34 jih je iz desetih vasi v občini. Med ponudniki je tudi Janez Novak s Prebačevega,
ki svoje pridelke ponuja na domači kmetiji,
kjer ima tudi mlekomat, od letošnjega marca naprej pa tudi v Šenčurju, kjer je postavil
avtomat, regal z več kmetijskimi proizvodi.
Poleg mleka, mlečnih izdelkov in jajc kupci lahko tu dobijo tudi krompir. "Obiska in
nakupov je kar veliko, česar smo veseli.
Vsepovsod se spodbuja lokalna ponudba,
ljudje pa tudi radi posegajo po domačih
pridelkih in izdelkih, morda v tem času še
bolj kot sicer," ugotavlja Janez Novak, ki na
svoji kmetiji ponuja tudi zelenjavo, moko,
kaše in še vrsto drugih domačih pridelkov.

storski načrt (OPPN), je odgovoril župan.
Soglasja za priključitev na državno cesto
daje državna direkcija za infrastrukturo,
lastniki pa so tisti, ki naj se dogovorijo.
Simon Kuhar je opozoril, da je občinska
uprava pozabila na zavezo, da predsedniki odborov na občinskem svetu poročajo
o svojem delu. Petar Potkonjak pa je bil
kritičen do neustrezno saniranega spomenika talcem. Ta je bil v preteklosti zaradi vandalizma poškodovan, pozneje pa
saniran, vendar borčevska organizacija s
tem ni zadovoljna, češ da ni obnovljen v
skladu s prvotnim stanjem, manjka denimo tudi rdeča zvezda. Z občinske uprave je dobil odgovor, da je bil spomenik
obnovljen v skladu z navodili zavoda za
varstvo kulturne dediščine. Tako je zavod
predpisal črno ograjo, zvezde pa so bile
odstranjene 1991 še pod Občino Kranj, kar
naj bi v okrilju občine Kranj tudi uredili. Pravijo tudi, da z zvezo borcev dobro
sodelujejo in so naklonjeni tudi obnovi
teh spomenikov, čemur pritrjuje tudi župan Ciril Kozjek in dodaja, da skladno z
možnostmi v proračunu obnavljajo spomenike iz obdobja druge svetovne vojne.
Naslednji naj bi bil na vrsti spomenik
na Visokem, obnova bo znova potekala v
skladu s smernicami zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
Na seji februarja je Marjana Kristanca
zanimalo, v kolikšnem času bodo pridobili mnenje ZVKD za Blagnečo hišo. Odgovor je bil, da usklajevanje še poteka in
da točne časovnice še ni.
Valerij Grašič je vprašal, kolikšen bo
finančni vložek glede postopkov pri
Blagneči hiši in ali je mogoče pridobiti
tudi državna sredstva za sofinanciranje. Pojasnilo je bilo, da gre pri Blagneči hiši in medgeneracijskem centru za

dva ločena objekta. Za medgeneracijski
center je bila na podlagi javnega razpisa podpisana pogodba, katere končna
izvedbena vrednost je nižja od pogodbene. Za ta objekt je bil v sodelovanju še
z dvema občinama narejen razpis za
nabavo opreme, ki je tudi že vgrajena.
Pričakujejo 139.000 evrov sofinanciranja. Javni razpis je bil izveden tudi za
osnovni, stanovanjski del Blagneče hiše.
Tudi tu pričakujejo nižjo ceno, država pa
sredstev za namen ohranitve kulturne
dediščine nima ali pa so ta zelo nizka.
V kakšni fazi so pogovoru občine s Kmetijsko zadrugo Cerklje glede odkupa poslovne stavbe v Šenčurju, pa je zanimalo
Andrejo Pintar. Župan je pojasnil, da so
zadrugo ponovno zaprosili za reševanje
vseh odprtih vprašanj, vendar doslej odgovora še niso prejeli. Vsekakor pa želijo
vzpostaviti pozitiven dialog. Petar Potkonjak je predlagal, da vsaka komunikacija s svetniki v papirni obliki odpade,
glede na to, da bodo dobili nove računalnike. Simon Kuhar je povedal, da je pri
gradnji optičnega omrežja v Srednji vasi
izpadel del omrežja in sprašuje, kdaj bo
stvar dokončana. Vprašanje je treba nasloviti na lastnika infrastrukture, to je
podjetje T-2. Valerija Grašiča je še zanimalo, v kateri fazi je prodaja zemljišča
Deteljica. Županov odgovor je bil, da se
z državo pogovarjajo glede uvoza in prestavitve odvodnjavanja. Želijo prodati
zemljišče v celoti, kranjski del je zazidljiv, vendar ni možnosti gradnje. Napovedal je skorajšnji ponovni razpis za
prodajo. David Štrajhar je povedal, da je
močan veter nanosil ogromno mivke na
parkirišče ob vrtcu, in predlagal, da se
bližnje odbojkarsko igrišče v prihodnje
zaščiti, da veter ne bo raznašal mivke.

Zapuščene živali v zavetišče Horjul

V avtomatu nasproti zdravstvene ambulante v
Šenčurju od marca stoji avtomat z domačimi
pridelki in izdelki. / Foto: Gorazd Kavčič

Februarja je na seji občinskega sveta župan Ciril Kozjek obvestil svetnike, da je lastnik
zavetišča za zapuščene živali Branko Pirc z Blejske Dobrave zavetišče zaprl in tako je tudi
Občina Šenčur ostala brez pogodbe z zavetiščem. Poiskati so morali drugo možnost in
jo našli v zavetišču za zapuščene živali v Horjulu. Pričakujejo, da bo zavetišče v Horjulu
dražje, kot je bil doslej Perunu, saj je menda tudi oskrba živali tam na zelo visoki ravni.
V prejšnjem zavetišču je oskrba zapuščenih živali Občino Šenčur letno stala od osem do
deset tisoč evrov.

Hud vetrolom
v Šenčurju
Gasilci so med 5. in 7.
februarjem intervenirali
zaradi enega največjih
vetrolomov v občini Šenčur
v zadnjem času.
TOMAŽ LANIŠEK,
POVELJNIK PGD ŠENČUR
MATEJ REGINA, POVELJNIK
OBČINSKEGA GASILSKEGA POVELJSTVA
Na področju celotne občine smo imeli več kot sedemdeset intervencijskih
točk na cestah s podrtimi drevesi in na
objektih, kjer so strešniki predstavljali nevarnost za okolico. V treh dneh je
na intervencijah sodelovalo več kot sto
gasilcev, skupno pa smo vse gasilske
enote v občini opravile več kot sedemsto intervencijskih ur. Skupaj smo na
intervencijah v PGD Šenčur kot osrednji
enoti v občini opravili 440 ur na 42 intervencijah – najdaljše intervencije so
bile 6. februarja, ko smo bili na terenu
13 ur, v času vetroloma pa je sodelovalo
tudi do 26 operativnih gasilcev iz PGD
Šenčur v enem dnevu. V vseh treh dneh
je bilo na vsaki od intervencijskih točk
v povprečju po šest gasilcev, v veliko pomoč nam je bila tudi avtolestev iz GARS
Kranj, ki smo jo imeli v pomoč na veliko
lokacijah. GARS Kranj je imel v Kranju
veliko dela z odkritimi strehami in podrtimi drevesi. Zelo aktivne so bile tudi
enote PGD v severnem sektorju občine.
PGD Hotemaže je posredovalo na 16 lokacijah, PGD Olševek na štirih, PGD Visoko-Milje na desetih, PGD Srednja vas

Gasilci pri odstranjevanju posledic vetroloma / Foto: Tomaž Lanišek
pa na dveh lokacijah. V južnem sektorju
posredovanja na srečo niso bila potrebna, so bili pa gasilci v teh društvih v
pripravljenosti za morebitno posredovanje.
Glede na obsežnost vetroloma in velikih
posledic, ki jih je ta pustil, je poveljnik
Gasilske zveze Gorenjske že takoj prvi
dan zvečer aktiviral preostale enote v
regiji. V naši občini so nam drugi dan
pomagale enote iz PGD Železniki, Selca,
Dražgoše in Gorje, ki so z motornimi
žagami pomagale pri odstranjevanju
padlega drevja na cestah na Planjavo,
proti Hrastju, iz Šenčurja proti Britofu,
kjer smo že prvi dan sodelovali tudi s
PGD Britof, in iz Šenčurja proti Miljam.
Za prehrano med intervencijami je poskrbela občina, župan se je tudi sam angažiral in nudil podporo, tako da smo v
treh dneh odpravili posledice na kritičnih točkah. Dela na strehah in gozdovih
je za lastnike seveda ostalo še veliko in
posledice ste odpravljali, sploh v gozdovih, še več tednov.

Sprejeli so dveletni proračun
Pred koncem minulega leta je občinski svet v Šenčurju sprejel proračuna za leti 2020 in
2021. Za leto 2020 je predvidenih 13,8 milijona evrov prihodkov in 14,3 milijona odhodkov. Investicijski odhodki v višini 9,5 milijona evrov, torej kar 66 odstotkov proračuna,
nakazujejo njegovo razvojno naravnanost. Tako so predvideni: obnova Kranjske ceste, dokončanje čistilne naprave v Trbojah, gradnja namakalnega sistema, nadaljevanje gradnje
infrastrukture na jugu občine in dograditev Blagneče hiše. Zadolževanja to leto ne bo,
odplačali bodo lanski dolg. V letu 2021, ko se bo še vedno nadaljevalo urejanje komunalne infrastrukture na južnem delu občine (končano naj bi bilo v letu 2022), pa v proračunu
načrtujejo občutno nižje zneske: odhodkov bo 8,8 milijona evrov, od tega skoraj polovica
za investicije. Kot že na več sejah doslej je bilo tudi tokrat veliko pozornosti namenjene
tudi stanju pri gradnji Blagneče hiše.

Tovrstne intervencije so dokaz, da moramo biti vedno v pripravljenosti, da
nas nikoli v gasilskih enotah ni dovolj
ter da je solidarnost zelo pomembna.
Zato se oba poveljnika zahvaljujeva
našim operativnim gasilkam in gasilcem za vse opravljeno delo, podpornikom za vašo pomoč, vsi, ki vas
gasilstvo zanima, pa vabljeni v gasilska društva v vašem kraju. Ob takih
nesrečah se pokaže, da je treba imeti v
gasilskih enotah motivirane in usposobljene ekipe z dobro razpoložljivo
tehniko. Trenutna situacija s korona
virusom pa samo potrjuje idejo osrednje enote v občini, da je z vsemi intervencijskimi enotami dobro biti pod
isto streho, zato je razširitev gasilskega doma na mestu.
Od 20. marca je v veljavi razglas Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja na območju celotne države. Občane zato tudi gasilci pozivamo
in prosimo k doslednemu upoštevanju
razglasa in naj ne kurijo. V tem času je
nadvse pomembno, da je kar največ gasilcev na voljo za zagotavljanje pomoči
prizadetim zaradi situacije s koronavirusom. Zavedajmo se, da smo skupaj
lahko močnejši in vam gasilske enote
lahko pomagamo samo, če smo zdravi.
Uvedli smo tudi notranje postopke, po
katerih na intervencije odhaja samo del
ekip. Enote prvih posredovalcev v gasilskih društvih v skladu z navodili iz NMP
Kranj trenutno zaradi razmer z virusom
nismo aktivirane.
Ne pozabimo, kar pravijo modri: ostanimo skupaj tako, da smo narazen.
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Pomagamo po svojih najboljših močeh
"Ko se je koronavirus pojavil na Kitajskem, si nismo predstavljali, da bo epidemija
doletela ves svet. A k nastali situaciji smo pristopili mirno in sledimo zadolžitvam, ki
jih nalaga Uprava za zaščito in reševanje," pravi poveljnik občinskega štaba Civilne
zaščite v Šenčurju Marijan Krajnik.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kakšnih izrednih razmer ste bili v
občini Šenčur vajeni doslej?
Doslej smo se večinoma spopadali z nevšečnostmi, ki nam jih je zagodla narava. Največkrat smo s pomočjo gasilcev posredovali na intervencijah zaradi
premočnega vetra ali dežja. Občanom
smo pomagali pri pokrivanju streh, reševali prevoznost cest zaradi podrtega
drevja in črpali vodo iz objektov zaradi
nenadnih nalivov dežja.
• Koronavirus, ki je ohromil vso državo, Evropo in svet, je nekaj povsem
novega. Kako se spopadate s tem?
Covid-19 je zagotovo nekaj, česar nihče
od nas ni pričakoval. Spremljali smo, ko
se je začelo v Wuhanu na Kitajskem in
si niti približno nismo predstavljali, da
lahko tako hitro doleti tudi nas.
Predvsem smo k nastali situaciji pristopili mirno in sledimo dnevnim zadolžitvam, ki jih dobivamo od Uprave
za zaščito in reševanje (URSZR). Redno
spremljamo potrebe občanov, ki svoje
potrebe sporočajo na dežurno številko
04 2519100 ali e-naslov občina@sencur.
si. Seveda pa brez ozaveščenosti vseh
nas uspeh ni zagotovljen. Po najboljši
moči poskušamo pomagati z odgovori,
navodili in oskrbo z zaščitnimi sredstvi.

Vendar pa smo seveda tko kot vsi drugi omejeni z dobavo zaščitnih sredstev,
tako da smo se odločili, da z izdelavo
zaščitnih mask začnemo kar sami s
pomočjo prostovoljcev, ki so se javili na
poziv na občinski spletni strani.
• Pri svojem delu najbrž sledite državnim navodilom, katere pa so posebnosti v občini?
Potem ko je bil aktiviran državni štab
CZ, smo od regijskih štabov dobili navodila za ukrepanje v primeru nalezljivih bolezni. Po posvetu županom smo
se seveda takoj odločili, da aktiviramo
občinski štab CZ in takoj začnemo izvajati aktivnosti. Določili smo prostor za
delovanje štaba, ki je v domu krajanov,
in ga opremili za delovanje. K sodelovanju smo povabili predstavnika Rdečega
križa, krajevne skupnosti, predstavnika
društva upokojencev in Karitas. Predstavili smo jim resnost situacije in jih
povabili k sodelovanju. Izdelali smo
načrt ukrepanja na nivoju občine, ga
posredovali na URSZR ter ga objavili na
spletni strani Občine Šenčur, kjer od takrat objavljamo vse pomembne informacije, ki bi občanom koristile za lažjo
premostitev nastale situacije.
• Kako deluje štab CZ, kako se povezuje z občino, drugimi institucijami in
prostovoljci?

Za vse velja: #ostanimo doma / Foto: Gorazd Kavčič

Marijan Krajnik
Štab deluje predvsem na daljavo. Večina zadolžitev se dogovori po elektronski pošti in telefonu, s predstavniki občine in županom smo redno na zvezi
in se sproti dogovarjamo o dnevnih aktivnostih, tako da nimamo nepotrebnih stikov. Kar se tiče dela na terenu,
pa ga opravimo v minimalnih zasedbah. Seveda imamo tudi obveznosti do
države, zato dnevno svoje aktivnosti
posredujemo v obliki poročila na URSZR Gorenjske. Kot sem že omenil, na
lokalni ravni sodelujemo z RK, KS, Karitas in društvom upokojencev. Prav
tako imamo kontakte s patronažno
službo, ki nadaljuje oskrbo oseb, ki jo
potrebujejo, ter centrom za socialno
delo, ki je zadolžen za našo občino. Na
oglas pa se je poleg že omenjenih javilo
kar dvajset občanov, ki so pripravljeni
priskočiti na pomoč pri oskrbi pomoči
potrebnim.
• Kako osebno doživljate te razmere,
kako sebe in svojce varujete pred morebitno okužbo, saj ste verjetno dnevno v stiku z veliko ljudmi?
Kot vsi drugi se poskušam izogibati neposrednim stikom. Pri nujnih odhodih
od doma vsi uporabljamo zaščitno opremo in poskušamo ostati zdravi.

»Čari« šolanja na daljavo
Kako v času koronavirusa poteka šolanje na daljavo v osnovni šoli Šenčur? "Vse se da!,
je slogan gledališke predstave, ki jo učitelji pripravljajo za učence. Naj velja tudi za
dneve, ki so pred nami," pravi ravnateljica Majda Vehovec.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
"Šolanje na daljavo na Osnovni šoli Šenčur poteka od 16. marca, ko so se šole zaprle. Dogovorili smo se, da na začetku za
učence od prvega do petega razreda komunikacija poteka s
starši in naslovi v eAsistentu, za učence od šestega do devetega razreda pa smo vzpostavili neposredno komunikacijo, s
pomočjo šolskih elektronskih naslovov. Ni šlo brez težav, prvi
teden je bilo kar pestro," pove ravnateljica. Težave so imeli
predvsem z vzpostavitvijo stikov z učenci tujci in tistimi, ki
doma niso imeli ustrezne opreme. Po prvem tednu so jim zagotovili gradivo v tiskani obliki, ki so jim ga poslali po klasični pošti. Po treh tednih pošiljajo gradivo na tak način le še
trem učencem, vsi drugi so že dobili opremo za delo na daljavo. Večino opreme so učenci prejeli prek Zavoda RS za šolstvo,
osem računalnikov je doniralo podjetje Ržišnik in Perc, nekaj
pa tudi sodelavci šole.
"Delo na daljavo poteka po urniku in z različnimi oblikami
sodelovanja. Učitelji so pri izbiri načina dela z učenci avtonomni in načine izbirajo glede na svojo računalniško pismenost in starost učencev, nezanemarljiva pa je tudi možnost
internetne povezave pri učitelju doma," nadaljuje Vehovčeva.
"Naj poudarim, da so bili odzivi staršev večinoma pozitivni,
ogromno je pohval učiteljev, tudi zelo osebnih. Vsak teden
imamo z vsemi strokovnimi delavci videokonferenco, kjer
obravnavamo najbolj pereče težave, v tem trenutku predvsem poenoteno delovanje pri preverjanju znanja (čeprav
večina naših učiteljev znanje preverja sproti, tedensko, da

Komunikacija poteka na daljavo, virtualni stiki
in telefonski pogovori ne morejo nadomestiti
osebnega stika med učiteljem in učencem. Učenci
v socialni interakciji s sošolci zagotovo najdejo
večjo spodbudo, motivacijo in pripravljenost za
delo kot v osami doma.
lahko načrtujemo delo za naslednji teden) in uvajanju novih
načinov komunikacije. Z učitelji smo dnevno v stiku, tako po
e-pošti kot telefonu. Dobro deluje tudi šolska svetovalna služba, specialni pedagoginji pomagata na daljavo, z videoklici
in telefonskimi pogovori, prav tako tudi šolska psihologinja.
Zavedamo se, da se pojavljajo stiske učencev in tudi staršev,
negotovost v novi situaciji, strah pred ocenami in kvaliteto
znanja."
Za vse je situacija nova in vsi se trudijo po najboljših močeh,
pravi Vehovčeva in nadaljuje: "Komunikacija poteka na daljavo, z virtualni osebni stiki in telefonski pogovori ne morejo nadomestiti osebnega stika med učiteljem in učencem.
Učenci v socialni interakciji s sošolci zagotovo najdejo večjo
spodbudo, motivacijo in pripravljenost za delo kot v osami
doma. Zagotovo vsi težko pričakujemo vrnitev v 'normalno'
življenje, srečanje v šoli in nadaljevanje šolskega leta v živo.

Potrudimo se, da se čim prej vrnemo v normalne tirnice, k
temu pa lahko pripomore prav vsak posameznik. Vse se da!,
je slogan gledališke predstave, ki jo učitelji pripravljamo za
učence. Naj velja tudi za dneve, ki so pred nami," sklene ravnateljica.

VPRAŠALNIK ZA UČENCE IN STARŠE
Osnovna šola Šenčur je staršem in učencem poslala vprašalnik, s katerim so ocenjevali šolanje na daljavo. Izpolnjevali so
ga od nedelje do torka, po treh tednih dela na daljavo. Vprašalnik je rešilo 465 vprašanih, to je 55 odstotkov vseh učencev
šole. Učenci so ocenjevali uporabo opreme, ocenjevanje na
daljavo, časovni okvir dela, pomoč ali podporo pri učenju in
način dela, starši pa težave, ki jih vidijo pri delu.
Tretjina učencev (33 odstotkov) uporablja pri delu družinski
računalnik, skoraj petina vprašanih telefon (19 odstotkov),
nekaj več učencev ima na voljo tudi tiskalnik (22 odstotkov),
16 odstotkov učencev ima na voljo lasten računalnik, desetina pa tablični računalnik. Skoraj tri četrtne učencev ocenjuje
delo na daljavo kot zelo zanimivo ali zanimivo (12 odstotkov,
62 odstotkov), četrtina pa kot manj zanimivo ali nezanimivo
(21 odstotkov, 5 odstotkov). Polovica učencev (51 odstotkov) za
delo porabi manj kot 5 ur, tretjina manj kot 3 ure (31 odstotkov), drugi (14 odstotkov) pa več kot 5 ur. Večini (51 odstotkov)
nudijo pomoč starši, v manjših deležih pa sledijo sorojenci
(18 odstotkov), učitelj (13 odstotkov), desetina učencev dela samostojno, sošolci (6 odstotkov) in drugi (2 odstotka). Najpogostejši način dela je preko branja gradiv, knjig, učbenikov (82
odstotkov), sledi e-pošta (71 odstotkov), delo v spletni učilnici
(52 odstotkov), delo z videoposnetki (41 odstotkov), videoklici
(5 odstotkov), po telefonu (3 odstotke).
Največ staršev (31 odstotkov) je izpostavilo, da otroci pogrešajo
stike z vrstniki, dobra petina staršev (22 odstotkov) ima težave z urnikom in organizacijo dela, sledi nemotiviranost otrok
za delo (16 odstotkov), slabša koncentracija otrok (14 odstotkov) in strah, tesnobnost otrok (3 odstotke), V prostih odgovorih (14 odstotkov) so starši večinoma zapisali, da so veliko v
službi in jim za delo z otroki zmanjka časa, da imajo učenci
veliko nalog, prevelik obseg snovi, zelo poglobljene vsebine,
da preživijo preveč časa za računalnikom in telefonom, da
jim težko nudijo pomoč, ovira je tudi več šoloobveznih otrok
v družini, poudarili pa so tudi preverjanje opravljenega dela.
Največ staršev poudarja kot težavo tudi presojo, koliko samostojnosti naj pri delu prepustijo svojemu otroku (28 odstotkov), kako naj snov otroku razložijo (24 odstotkov), presojo
o tem, katere vsebine/naloge so pomembne (19 odstotkov),
kako naj sploh pomagajo svojemu otroku (11 odstotkov), pod
drugo (17 odstotkov) pa so omenjali nerazumevanje navodil,
absolutno preveč dela, kako motivirati otroka, preverjanje
narejenega, pomanjkanje časa, različni načini dela (e-pošta,
različni kanali, razdrobljenost) – ni enotnega načina posredovanja vsebin, pogrešajo posnetke, videoklice in oseben stik.

Vsi najdejo svojo
ljubezen
Tridesetletnico šolske gledališke skupine
Modra vrtnica so v Kulturno-prosvetnem
društvu Simona Jenka Trboje zaznamovali
z iskrivo in zabavno otroško ljubezensko
igrico z naslovom Modra vrtnica.
MATEJA RANT
"Modra vrtnica je bila prva predstava z mojimi učenci na podružnični šoli v Trbojah, ki smo jo pripravili ob stoletnici šole leta
1989. Lani je tako minilo trideset let od te predstave, zato smo
se odločili, da jo ob obletnici ponovimo," je pojasnila mentorica
šolske gledališke skupine Jolanda Regouc. Z omenjeno predstavo so pred tridesetimi leti uspešno gostovali po vsej Gorenjski,
zato so po njej poimenovali tudi šolsko gledališko skupino.
Ob obletnici predstave se je Jolanda Regouc odločila besedilo,
ki temelji na zgodbi Kristine Brenkove z naslovom Modra vrtnica za princesko, nekoliko prirediti. V predstavi, ki so jo premierno uprizorili 5. marca v Domu krajanov Šenčur, je tako
nastopilo kar 12 učencev, poleg trbojskih še učenci iz Šenčurja,
Voklega in Vogelj. Princeska namreč tokrat ni samo ena, ampak sta dve, prav tako sta dve vrtnarici, fant s piščaljo se je
spremenil v fanta s kitaro, na odru pa se jim pridružijo še sosedov Matjažek, princa iz Indije Koromandije in Dalatamataje,
kralj in dvorni norček ter poosebljene vrtnice in šipkov grm.
Vsi pa iščejo čisto in brezpogojno ljubezen. "V dveh dejanjih in
14 prizorih se ljubezen razvije med vsemi nastopajočimi, simbolizira pa jo iskanje modre vrtnice, ki jo vsi zaljubljeni in ljubljeni prepoznajo v šipkovem cvetu z domačega vrta. Ljubezen
je bila že od vsega začetka tam, pred njihovim nosom," pojasni
Jolanda Regouc, ki je poskrbela tudi za režijo in koreografijo,
kostume je s pomočjo učencev izdelala Maja Okorn, za glasbo
je poskrbel Jan Regouc. V vlogi asistentke režije se je preskusila osmošolka Stella Rozman.
S predstavo so nameravali nastopiti na več festivalih, ki pa
so jih zaradi epidemije covida-19 vse po vrsti odpovedali, obžaluje Jolanda Regouc, ki upa, da bodo imeli učenci znova
priložnost zaigrati v predstavi vsaj jeseni.

Utrinek z letošnjega otroškega pustovanja

Kraljevale otroške maske
Društvo prijateljev mladine Šenčur na pustni torek pripravi otroško pustovanje. Letošnje je bilo v domu krajanov dobro obiskano,
našteli so okoli dvesto obiskovalcev. Občinstvo je zabaval čarodej
Toni Mežan, sledila sta ples in ocenjevanje mask. Vsako leto namreč naredijo izbor najboljših in jih pet nagradijo. "Štiričlanska
komisija je ocenjevala izvirnost mask, domačo izdelavo in vložen trud. S tem želimo spodbuditi, da se otroci oblečejo v izvirne
maske in ne samo v trenutne junake iz popularnih filmov, kot so
Superman, Batman, Elze in Ane ..." je povedala predsednica DPM
Šenčur Metka Boncelj. "Letos so bili nagrajeni: Sonce in Zemlja,
Kekec in Mojca, zmaj, traktor John Deere. Poleg teh je bilo še polno
izvirnih mask in smo koga lahko tudi prezrli. Vsi drugi otroci so se
za nagrado posladkali s čokoladnimi bananicami."

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

OBVESTILO
SPOŠTOVANE, SPOŠTOVANI!
Trenutne razmere, povezane s epidemijo koronavirusa, nam onemogočajo organizacijo prireditve ob 70-letnici Avto moto društva
Šenčur, ki smo jo načrtovali v okviru prireditev občinskega praznika 18. aprila 2020.
Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem, članicam in članom
ter članom organov društva za finančno in materialno pomoč pri
pripravi omenjene prireditve.
Naša zaveza zato ostaja, da vas po ureditvi razmer čim prej, ko bo
to mogoče, povabimo na prireditev ob našem jubileju z izdajo
obljubljene publikacije in vsem ostalim, kar spada k dostojni proslavitvi visokega jubileja 70-letnice AMD Šenčur.
Hvala za vašo podporo.
Želimo vam veliko zdravja, vse dobro in ostanite doma!
Sekretar AMD Šenčur
Franci Kuhar

Z otroške ljubezenske igrice Modra vrtnica. / Foto: arhiv gledališke
skupine

Predsednica AMD Šenčur
Slavka Weisseisen

KAKO DOŽIVLJAMO ČAS
KORONAVIRUSA

Letos nas je v šoli doletela zanimiva reč:
koronavirus. Že od konca januarja dalje
smo se v šoli zelo veliko pogovarjali, kaj
je to za ena reč in kako se ji izognemo.
Pred skoraj mesecem dni pa nas je presenetila novica, da nam zaradi bolezni
covid-19 dva tedna ne bo treba v šolo in
se bomo učili od doma. Priznamo, nekaterim je misel na to, da dva tedna
ne bo treba v šolo, prikradla velik nasmešek na obraz, druge je malo skrbelo,
kako bo.
Počasi smo ugotovili, da se bo ta čas,
ko se bomo učili od doma – brez vsakodnevnega objema sošolk, šepetanja
in pošiljanja pisemc sošolcem med
poukom, lovljenja med odmori, dolgih
pogovorov med šolskim kosilom ali
igranja nogometa po končanem pouku
– precej podaljšal. Tako smo se morali
spopasti z učenjem na daljavo. In kakšno se nam zdi? Če povzamemo nekatere izjave naših sošolcev, je najbolj
zanimiva stvar pri šolanju na daljavo:
• to, da veliko hitreje končaš delo kot
ponavadi,
• da se več časa družim z družino,
• da lahko veliko bolj natančno
pogledamo snov, saj v šoli ponavadi
kdaj nimamo veliko časa,
• da si sam urediš urnik ter da več
stvari delamo na računalnikih,
ni zgodnjega vstajanja,
• da imamo videopredstavitve snovi,
npr. matematike,
• da mi ni treba hiteti z delom.

Voščilnica; Ula Osojnik
Kako so danes zapolnjeni naši vsakdanjiki, ko smo za štirimi stenami? Poleg
dela za šolo še ustvarjamo različne izdelke (npr. metulja upanja), pospravljamo, kuhamo in pomivamo, se slišimo
po telefonu, prek videokonferenc, gremo na sprehode z družino …
Moramo priznati, da smo se na šolanje na daljavo že kar navadili. Nekateri spimo malo dlje kot do 8. ure, drugi
vstanemo zgodaj in imamo do 11. ure že

opravljene vse dnevne zadolžitve, tako
da nam ostane čas zase in za stvari, za
katere med šolo nismo imeli časa. Malo
pogrešamo prijatelje, učitelje, sošolce.
Kakšen dan je tudi kar naporen, ampak
zmoremo. Kljub temu da nam je delo
na daljavo kar precej všeč, pa pogrešamo tisto pravo šolo. Razredničarka nam
je zastavila zanimivo vprašanje: "Kaj bo
prva stvar, ko pridem nazaj v šolo?" Raznoliki kot smo v razredu, takšni so bili
tudi naši odgovori:
• pozdravil bom prijatelje in se bomo
družili,
• dobila bom veliko ocen in končno
videla prijatelje,
• veliko več bom igral nogomet, kot
sem ga ponavadi,
• najprej bom pozdravila prijateljice,
saj jih že zelo pogrešam,
• žalosten bom,
• usedel se bom za svojo klop,
• vesela in srečna bom, da se je to
stanje končalo,
• vprašal bom prijatelje, kaj so počeli v
času zaprtja šole,
• verjetno bom star 12 let.
Pri uri ODS smo se pridružili pozivu in
tudi mi izdelali svojega metulja upanja.
Učenci 6. c z razredničarko

PESEM IZ KARANTENE
Sem včasih želel, da ne hodil bi v šolo.
Sem včasih želel, da bi bil kar doma.
Sedaj, ko se to je zares nam zgodilo,
želim si le eno: da bi že minilo.
Želim si, da vrne se pester vsakdan.
Pouk, šola, trening, zvečer pa zaspan.
Naj pride poletje in sonce stopi
vse tisto, kar zdaj nam povzroča skrbi.
Jošt Jesenovec, 7. d

ŠOLA NA DALJAVO
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Letos se je način učenja in dela za šolo
praktično čez noč popolnoma spremenil. Vse šole so se zaprle, začelo se je
šolanje na daljavo. Tako učenci kot učitelji smo se morali tej nepričakovani
spremembi karseda hitro prilagoditi.
Največja sprememba je zagotovo način
komunikacije med učencem in učiteljem. V šoli nam snov nekdo razloži,
pove s svojimi besedami, kar je veliko
lažje razumeti kot napisano besedilo.
Prav tako se o aktualni snovi pogovarjamo, si izmenjamo svoja mnenja. In
seveda vprašamo, če nam kaj ni jasno.
Pri šolanju na daljavo pa večinoma dobimo napisano razlago snovi ali predstavitev v powerpointu. Snov je seveda

OTROCI, OBJAVE

JAVNI RAZPISI
Javna razpisa za kulturo in mladino sta zaključena, saj so bili društvom že posredovani sklepi in pogodbe, v aprilu pa bo društvom nakazana dotacija za prvo četrtletje. Pri
javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov je Komisija za šport v začetku
aprila na korespondenčni seji potrdila osnutek vrednotenja programov za prijavljena
športna društva, v preteklem tednu smo na občinski upravi izdali sklepe, vendar pa
pogodbe še ne bodo sklenjene zaradi sprejetja zakona o zadržanju teka rokov v sodnih in upravnih zadevah, saj slednji v tem obdobju ne tečejo. Podobno je tudi pri javnem razpisu za sofinanciranje programov socialno-humanitarnih dejavnosti, kjer je
komisija za vrednotenje teh programov že točkovala vse vloge, ki so prispele na javni
razpis, vendar iz prej omenjenih razlogov pogodbe z društvi še niso sklenjene. Letos
je bil prvič objavljen tudi javni razpis programov dejavnosti, projektov in prireditev,
ki niso predmet drugih javnih razpisov. Javni razpis je razdeljen na štiri sklope, sklop
C – Pustovanje – organizacije pustne povorke (rok je bil 5. 2.) je zaključen in sredstva
so bila prijavitelju na podlagi pogodbe že nakazana, rok za preostale tri sklope pa je
30. 10. 2020 in javni razpis za te tri omenjene sklope bo realiziran konec leta. Podaljšali smo rok za oddajo vlog na objavljeni Javni razpis za sofinanciranje kmetijstva v
letu 2020. Novi rok je 29. 5. 2020. Preostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.

Zato vam v Vrtnariji Čebulj in Cvetličarni Amaya nudimo
pestro izbiro balkonskih rastlin in rastlin za gredice.

VRTNARIJA Čebulj
Pelargonije, bršlinke, surfinije, mačehe,
moljevka, bidens, gorenjski nagelj, ...
Spomladanski nasadi
Balkonske zasaditve v korita
Sadike vrtnin, zelišč in dišavnic
Vzgoja lastnih rastlin | Strokovno svetovanje
Dostava nasajenih korit na dom

Z masko; Lovro Podobnik
smo preživeli skupaj pet dni v tednu,
zdaj nobenega. Po tolikem času doma, v
krogu družine, res začneš pogrešati tudi
družbo drugih ljudi.
Osebno pa se mi vseeno zdi, da bo ta
situacija morda prinesla tudi kakšno
dobro stvar. Nekaterim učencem je
celo lažje, če lahko snov predelajo
sami. Njim torej zdaj ni hudega. Tisti, ki raje poslušajo razlago učitelja, pa se bodo zdaj morali navaditi
delati sami. Torej bomo vsi postali
bolj samostojni in samozavestni. Preprost primer: če nam učiteljica v šoli
kdaj postavi kakšno vprašanje, nas
je velikokrat strah, da bomo odgovorili narobe. V spletni šoli pa tega ni.
Pred nikomer se ne moreš osmešiti.
Prav tako pa imamo zdaj res veliko
prostega časa in marsikdo je v teh tednih odkril kaj, kar ga res veseli, pa
prej za to ni imel časa. Kot pravijo: v
slabem je vedno tudi nekaj dobrega.
Ajda Jarc, 9. d

Voklo 85a, 4208 Šenčur | 041 731 050

CVETLIČARNA Amaya
Lončnice in orhideje
Sveže rezano cvetje
Aranžmaji in dekoracije
Darilni program in zavijanje daril
Keramični izdelki: lonci, vaze, ...
Dostava šopkov na dom
Gasilska cesta 14a, Šenčur 4208 | 040 774 329

ŽALNI PROGRAM
0% T
S
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PU
Žalni aranžmaji (sveži),
PO
venci in ikebane po naročilu

Ogromna izbira sveč in nagrobnih vaz
Zasaditve in urejanje grobov
Ob Šenčurskem pokopališču
PON-PET 8.00-19.00
SOBOTA 8.00-13.00

Hvala za vaše zaupanje, že več kot 25 let.

WWW.SENCUR.SI

razložena, a se občuti razlika. Veliko
snovi moramo obdelati sami, in če ti
neki predmet že v šoli ne gre, ti gre zdaj
še veliko težje. Prav tako imajo učitelji veliko manjši pregled nad sprotnim
delom učencev. Za zdaj še nismo imeli
ocenjevanja preko spletne šole, zato glede tega še nimam izkušenj. Nam, učencem, pa je trenutno verjetno najhujša
izguba druženje z vrstniki. Po navadi

Sreča ni v denarju, ampak v ljudeh
V tragikomediji Prah madžarskega avtorja Györgyja Spira v režiji Aleša Kranjca
in Mie Čotić navdušujeta Vesna Čulig in Frenk Kranjec.
IGOR KAVČIČ
V KUD Valentin Kokalj so v letošnji sezoni izbrali zelo aktualno besedilo, tragikomedijo z naslovom Prah uglednega madžarskega dramatika in prozaista Györgyja Spira, v kateri
avtor na duhovit, a hkrati trpek način obravnava sodobno
tranzicijsko družbo, čas družbenih sprememb iz socializma v
najbolj brutalno obliko kapitalizma, ki smo ji priča v nekdanjih državah vzhodne Evrope, v nekaj odtenkih pa zagotovo
tudi v naših krajih. Premiera je bila v februarju, pred uvedbo
ukrepov ob epidemiji pa je bilo na sporedu še nekaj ponovitev.
Mož, igra ga izjemni Frenk Kranjec, iz službe domov nepričakovano pride preje kot običajno, saj je na lotu, ki ga
sicer igra brez ženine vednosti, zadel glavni dobitek deset
milijonov. Žena, odlična odrska partnerica Vesna Čulig, ga
sprejme z dobršno mero nezaupljivosti, ko pa možu le uspe
dokazati, da je dobitek resničen, začneta skupaj snovati, kaj
vse si bosta zdaj po mnogih letih skromnega življenja skupaj s šolajočima se mladostnikoma lahko privoščila. Nove
zavese, posteljo, avto, kakršnega ima direktor, stanovanje v
mestu, vilo, ah, kar deset vil, mogoče kar otok na Jadranu –
prav tistega, ki ga je menda Tito podaril Richardu Burtonu
in Elisabeth Taylor ...
Evforiji, kaj vse bosta storila z denarjem, sledi faza strahu,
kaj se jima bo zgodilo, ko bodo drugi izvedeli, da sta obogatela. V igri, polni črnega humorja, smešnih in absurdnih preobratov, v kateri ne manjka reminiscenc tudi na slovensko
aktualnost, se razprava med zakoncema vse bolj usmerja v
premislek o njunih lastnih življenjih in vrednotah, ki sta jih
sprejemala doslej. Ko "problem" z dobitkom pride do vrhunca in kaže, da bo šla k vragu tudi njuna zveza in družinsko
življenje, pa se zakonca odločita zadevo končati na tragikomičen način.

V predstavi blestita Frenk Kranjec in Vesna Čulig. / Foto: Nina Premk
Visoška izvedba igre Prah je sad odličnega sodelovanja režiserskega tandema, ki ga tvorita Aleš Kranjec in Mia Čotić,
oba diplomanta akademije scenskih umetnosti v Sarajevu,
in obeh igralcev, Aleševega očeta Frenka in soigralke Vene
Čulig. V uro in pol dolgi predstavi nam niti trenutek ni dolgčas, oba protagonista sta tako rekoč vseskozi na odru in v
središču pozornosti, suvereno obvladata zgoščeno besedilo in
različne situacije ter stanja, v katerih se znajdeta – zdaj sta
vesela, drugič se prepirata, enkrat sanjarita, nakar jih je prihodnosti strah. Igralca sta v svojem početju zelo iskrena, kar
velja pripisati tudi dobremu usmerjanju režiserskega dvojca
in njunem medsebojnem dopolnjevanju odrske postavitve,
na primer, ko gre za značilnosti moške ali ženske duše. Več
kot na mestu je tudi scenografija skromnega stanovanja, ki
gledalčeve misli dokončno umesti tja, kjer se igra dogaja – v
poprečno družino, za katero dobitek na lotu ne pomeni nujno
tudi sreče. Igra se bo, ko bo spet mogoče, zagotovo še igrala.

Teater je živ stik človeka s človekom
STAŠA PAVLIČ
Preden so vrata zaprle vse kulturne
ustanove, je bilo v KUD Valentin Kokalj
Visoko od jeseni do pomladi zelo delovno. Decembra smo imeli dve otroški
premieri: lutkovno Nagajivi Kljukec in
otroško predstavo Mojca Pokrajculja. Za
otroke KS Visoko-Milje je poskrbel tudi
dedek Mraz, ki je s pomočjo donacij vsakemu otroku podaril knjigo. Imeli smo
tudi več tematskih ustvarjalnic za otroke in odrasle.
Od oktobra so enkrat mesečno potekale
otroške matineje in abonmajske gleda-

liške predstave za odrasle, a smo morali abonma predčasno zaključiti, tako
da vsem letošnjim abonentom dolgujemo še dve predstavi, ki bosta na sporedu takoj, ko bo mogoče. Februarja je
bila premiera nove gledališke predstave Prah, pripravljali pa smo tudi novo
otroško predstavo in prireditev ob materinskem dnevu. Otroci so z mentorico
Simono Kralj prepevali in se pripravljali za nastop ob materinskem dnevu in
pevsko revijo. Toda vse skupaj se nam
je v enem dnevu ustavilo. Vse prireditve
smo odpovedali in se pridružili pobudi
#ostani doma, ki je bila na začetku bi-

stveno milejša. Želimo si, da se kulturno in družabno življenje čim prej vrne
med nas, saj brez kulture ni napredka.
V vmesnem času zato preberimo dobro
knjigo ali pa poglejmo kakšen zanimiv
film. Kultura je hrana za dušo, zato nas
žalosti dejstvo, da se trenutno ne moremo dobivati v kulturnih ustanovah. Če
kaj, smo zdaj vsi zares začutili, da nam
manjka občinstvo, da pogrešamo prijatelje, vaje, pogovore, objeme, predvsem
pa, da imamo to delo res radi.
Verjamemo, da bomo krizo prebrodili
bolj ozaveščeni in bomo znali ceniti tisto, kar je v življenju zares pomembno.

Čipke in keramika
Razstavi v Muzeju občine Šenčur
SAMO LESJAK
Muzej občine Šenčur je v zadnjih mesecih na ogled ponudil
dve kakovostni razstavi – čipkarskim umetninam Maje Bizjak je sledila skupinska razstava keramike, ki je kar šestintrideset ustvarjalcev združila z motivom vaze. Z razstavo naslovljeno Iz babičine skrinje je svoje znanje izdelovanja čipk
izkazala modna oblikovalka Maja Bizjak. Obiskovalce razstave so navdušile motivne čipke, še zlasti ustvarjalkino najbolj
znano avtorsko delo čipka človeški ribici. Ta je izdelana po
logotipu Jamarskega društva Carnium Kranj in je del zbirke
čipk Slovenskega Etnografskega muzeja.
Kdor uživa v ustvarjalnosti in dela z veseljem, ob delu raste in
nikoli mu ni dolgčas. In kdor ustvarja, ne pozna enoličnosti.
S temi besedami je vodja Zavoda V-oglje Barba Štembergar
Zupan k tokratni tematski razstavi, naslovljeni Vaza, srčno
povabila vse ustvarjalce, ki se ljubiteljsko ali poklicno ukvarjajo s keramiko. Na razpis se je prijavilo 51 ustvarjalcev, strokovno komisijo za izbor del so poleg Barbe Štembergar Zupan
sestavljali tudi priznana turška akademika Ahmet Cuneyt ter
Cigdem Onder, akademski kipar Nikolaj Mašukov ter Ivan
Skubin, član IAC/AIC.
Zavod V-oglje je poleg denarne nagrade v višini 200 evrov
podelil tudi vabilo na tridnevno gostovanje na letošnjem

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

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

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

Na razstavah v Muzeju občine Šenčur je zbrane nagovoril podžupan
Aleš Perič Močnik – na razstavi keramike v družbi Nika Zupana in
Barbe Štembergar Zupan. / Foto: Vili Ulčar
Mednarodnem simpoziju umetniške keramike V-oglje 2020.
Nagrado je prejela Ivana Petan za delo Rob. Studio za arhitekturno oblikovanje Almaidesign pa je nagrado 100 evrov
podelilo Dani Žbontar za delo Zavrženo. Obema prejemnicama nagrad pa tudi vsem ostalim ustvarjalcem je čestitala
in se zahvalila Barba Štembergar Zupan ter dodala: Veseli
me, da je Muzej občine Šenčur danes v celoti posvečen keramiki in želim si, da bi se to čim večkrat ponovilo. Sodobna
tehnologija neverjetno hitro napreduje in tudi 3D tiskalniki
že delajo glinene izdelke. Nam pa nihče ne more vzeti radosti ustvarjanja in pristen stik roke s svežim materialom in
pričakovanja v procesu dela vse do dokončnega izdelka. In
kot je zapisal že Anton Padovanski: Živa je govorica, kadar
govorijo dela.

Obiskali jubilante
Več občank in občanov je v zadnjih mesecih dopolnilo
devetdeset let. Obiskal jih je župan Ciril Kozjek.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Župan Ciril Kozjek starostnike, ki dopolnijo devetdeset let, obišče skupaj s predstavniki krajevne skupnosti, Rdečega
križa in društva upokojencev. Obdari jih s
košarico daril in vošči za visok življenjski
jubilej, gostje pa vsakokrat prisluhnejo
tudi modrosti in življenjskim izkušnjam,
ki so si jih ti ljudje nabrali v devetih desetletjih. Obiščejo jih na njihovih domovih,
nekatere pa tudi v domovih starostnikov,
kjer prebivajo na jesen življenja.

V minulih mesecih je župan skupaj
z omenjenimi predstavniki obiskal
Francko Rakovec, Albino Jurhar in Alojza Potočnika v Šenčurju, Marijo Jazbec v
Srednji vasi in Ljudmilo Pirc v Vogljah.
Praznovala pa je tudi Marija Zupan.
Medtem ko je izbruhnila epidemija covida-19 in druženja ni več, so slavili še
nekateri jubilanti. Tokrat brez županovega obiska, ki pa jim skupaj s sodelavci
za zdaj na daljavo vošči vse najboljše in
prijetno praznovanje v krogu domačih,
medtem ko vsi skupaj ostajamo doma.

Pri Francki Rakovec v Šenčurju

Devetdesetletnik Alojz Potočnik

Voščili so Mariji Jazbec

Uspešna krvodajalska
akcija

Slavila je Albina Jurhar

Obisk pri Ljudmilki Pirc

Februarja in marca Rdeči križ Slovenije,
Območno združenje Kranj v sodelovanju
s krajevnimi organizacijami RK organizira
terenske krvodajalske akcije. Ena teh je
februarja potekala tudi v športni dvorani v
Šenčurju. Udeležilo se je je 177 krvodajalk
in krvodajalcev, kar je bil za čas viroz odličen rezultat. Prostovoljke in prostovoljci
KORK Šenčur - Srednja vas in KORK Visoko - Milje so se ponovno izkazali z odlično
organizacijo in izvedbo terenske krvodajalske akcije, ki je organizacijsko še posebno
zahtevna. Krvodajalke in krvodajalce je v
športni dvorani Šenčurju ob tej priložnosti
obiskal tudi župan Ciril Kozjek.
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Društvo ostaja aktivno
Na 67. letnem zboru članov Društva
upokojencev Šenčur, ki je bil še pred
uvedbo izrednih razmer v državi, so
predstavili delo društva, program
aktivnosti ter podelili priznanja
zaslužnim članom.
SAMO LESJAK
Šenčur – Društvo upokojencev (DU) Šenčur je po številu članstva najštevilnejše društvo v občini, šteje skoraj tisoč članov,
ob širjenju dejavnosti pa postaja vse bolj prepoznaven dejavnik družbenega in družabnega življenja v občini. V društvu
deluje dvanajst sekcij - izletniška, kegljaška, kolesarska, pohodniška in balinarska sekcija, sekcije za bovling, prstomet,
namizni tenis, kulturo in za zelišča ter mešani pevski zbor,
lani so ustanovili še literarno sekcijo. Aktivnosti sekcij je na
zboru predstavil predsednik društva Ciril Sitar, ki je ob tem
izpostavil nekatera ključna vprašanja, ki se porajajo med
članstvom. To so izgradnja Doma starejših občanov, ustanovitev Medgeneracijskega centra, prostori za dnevno druženje
in varstvo ter prostori za društveno delovanje.
Podelili so tudi priznanja zaslužnim članom. Priznanje za
dolgoletno članstvo v DU Šenčur za 35 let so prejeli Ana Ahčin, Slavka Arzenšek, Vera Bakovnik, Marija Gašperlin, Jožefa
Kok, Štefka Mohar, Marija Nastran, Anica Novak, Rozalija Pajer, Francka Štern, Marija Vidic in Ivanka Zupin, priznanja za
deset let dela v društvu pa Vera Polajnar, Lucija Žagar in Ma-

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

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

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

Plaketo za posebne zasluge je prejela Branka Kuhar, ob njej Stane
Gorenc, podpredsednik PZDU Gorenjske, in Marija Osterman, članica
upravnega odbora DU Šenčur. / Foto: Franci Erzin
tilda Žibert. Priznanja, ki jih podeljuje Pokrajinska zveza društev upokojencev (PZDU) Gorenjske, so prejeli Viktor Bizjak,
Vincenc Kos, Vida Sušnik in Viktor Žnidaršič. Plaketo PZDU
Gorenjske za posebne zasluge pri delovanju DU, PZDU in ZDUS
pa je dobila Branka Kuhar.
Vse zbrane sta med drugimi nagovorila župan Ciril Kozjek ter
Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, dogodek pa se je nadaljeval v sproščenem vzdušju.

Na Prebačevem deluje
študijski krožek
Študijski krožek o vasi, ki bo leta 2023
praznovala 680. obletnico prve omembe.
ALENKA PIPAN, GORENJSKI MUZEJ
Študijski krožek je prostovoljna in neformalna oblika izobraževanja odraslih. Za izobraževalni cilj krožka je bistveno, da
je toliko zahteven, da sodelujoče motivira in prispeva k razvoju okolja, v katerem deluje. Gorenjski muzej je kot osrednja
muzejska in galerijska institucija kaj hitro prepoznal dodano
vrednost študijskih krožkov, saj jih je od leta 1994 organiziral
več kot trideset (pritrkovanje, sitarstvo, šenčurski dogodki ...).
S študijskim krožkom sem se prvič srečala leta 2015 v Šenčurju. Na krožku Ohranimo tradicijo praznovanj sem pridobila
nova znanja, spoznala čudovite ljudi in s članki prispevala
k širjenju bogate tradicije praznovanj v šenčurski občini.
Ker zgledi vlečejo, sem opravila temeljno usposabljanje za
mentorje študijskih krožkov. Potrebo po poznavanju zgodovine domačega kraja sem prepoznala ob praznovanju petstote obletnice prve pisne omembe cerkve svetega Križa na
Prebačevem. Tedaj sva s predsednikom Vaške skupnosti Prebačevo Matejem Knificem sodelovala pri pripravi zgodovine
prebačevske cerkve. Tedaj me je podprl, da bo treba raziskati
zgodovino vasi, ki bo aprila 2023 praznovala 680. obletnico
prve pisne omembe. Februarja 2019 je potekalo prvo srečanje študijskega krožka Domači kraj, nebeški raj. Redno ga
obiskuje deset članov različnih starosti, poklicnih usmeritev
in zanimanj. Poleg branja pisnih virov zbiramo fotografije,
razglednice, pričevanja. Janez Udovič nam je predstavil delovanje Športnega društva Jakob Štucin Hrastje-Prebačevo. O
razvoju balinarskega kluba in njegovi selitvi v Hrastje nam je
pripovedoval Štefan Zupan, brat Jožeta Zupana, dolgoletnega

Pr' Šuštarju v Hotemažah / Foto: arhiv krožka
predsednika Balinarskega kluba Rogovila. V srca vaščanov se
je zapisal glasbeno nadarjeni organist Nace Ušlakar, ki ga je
narava prikrajšala za vid. Neodkritih zgodb je še kar nekaj,
zato vabljeni, da jih delite z nami.
Člane krožka krasi velika želja po raziskovanju, zato smo na
terenu fotografirali znamenja, kapelice in drugo nepremično
kulturno dediščino Prebačevega. Jeseni 2019 smo obiskali Dragico Markun v kmečki hiši Pr' Franč. Ogledali smo si zasebno zbirko starih punčk, igrač, kmečkega orodja … Še posebno
smo uživali v igranju starih iger, ki jih Markunova želi iztrgati
pozabi. Ker ločimo kulturno in naravno dediščino, smo pod
vodstvom Milana Krišlja spoznavali reko Kokro na učni poti
med Visokim in Hotemažami. Vodni vir je bil nekoč povezan
z mlini, zato nam je na domačiji Pr' Šuštarju predstavil zgodovino poti od zrna do kruha. Ob praznovanju šestdesetletnice parlamentarne zgradbe, v kateri se je ustanovila slovenska
država, smo se udeležili dneva odprtih vrat Državnega zbora
RS. Sprejela nas je državna poslanka Mateja Udovč, po srcu še
vedno Prebačevka. Na zanimiv turistični ogled Ljubljane nas
je popeljala Marija Knific, članica krožka in izkušena turistična vodička. Javnost o delovanju krožka obveščamo na spletni
strani Gorenjskega muzeja in Facebooku na strani Vaška skupnost Prebačevo. Hvala, beseda mala, a velika naj bo namenjena vsem, ki podpirajo delovanje krožka.

Folklora na ogled
V sredini februarja je v Kulturnem domu Šenčur potekala
tradicionalna prireditev Šenčur folkloro na ogled postavi,
ki jo organizira Folklorno društvo Šenčur v sodelovanju z
lokalnimi skupinami, ki ohranjajo ljudsko izročilo v občini
Šenčur. Poleg folklorne skupine, ki deluje že enajsto leto, so
se predstavile še šolska folklorna skupina Knofki, Trbojske
ljudske pevke, Ljudski pevci Hiša čez cesto in godčevski sestav v Folklornem društvu Šenčur – Trio z Joži. V večer nas
je pospremila folklorna skupina Folklornega društva Šenčur
s postavitvijo spleta Po Šenčurju gor in dol in ob spremljavi
Jožeta Ješeta na harmoniki. Sledile so Trbojske ljudske pevke,
ki v starih pesmaricah iščejo že skorajda pozabljene pesmi
ali tiste, ki niso več moderne, in jih znova obujajo. V Triu z
Joži nastopajo: Jožica Rekar, ki piska na bršljanov list, na
frajtonarici jo spremlja Jožef Rekar, lončeni bas igra Franci
Erjavec, dodelan »ribežen« pa Jože Simonič. Šolska folklorna
skupina Knofki pod mentorstvom Janje Jagodic deluje v okvi-

Folklorna skupina Folklornega društva Šenčur / Foto: Tina Dokl
ru interesne dejavnosti na Osnovni šoli Šenčur, Podružnični
šoli Olševek. Želijo osvežiti spomine na stare čase, na otroške igre in običaje. Ljudski pevci prihajajo iz Hiše čez cesto na
Miljah, kjer potekajo večeri ljudskega petja. Za konec so vsi
nastopajoči skupaj zapeli pesem Prav lepa je šenčurska fara.
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Turistična patrulja
v Šenčurju
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
V času pustovanja je občino Šenčur obiskala turistična patrulja, ki jo pripravlja medijska hiša Media 24 (svet24.si). Organizatorji v naključne kraje po Sloveniji pošiljajo tuje turiste, ki
se ta čas mudijo v Sloveniji. Šenčur sta obiskala mlada turista Aleksander iz Rusije in Johanna iz Nemčije. Kot je povedal
podžupan Občine Šenčur Aleš Perič Močnik, turistična patrulja
sama v kraju ocenjuje urejenost naselij, kulturno dogajanje,
lokalno kulinariko, kako se lahko turist v kraju znajde, kakšne

Dodatna pomoč učencem
Tehnološka izba, ki pripravlja tehnične delavnice za otroke v Hiši
čez cesto in v Stolpu Pungert, ponuja učencem v času pouka na
daljavo solidarnostno pomoč. V omejenem obsegu, kolikor je v njihovi moči, lahko pomagajo pri posameznih vprašanjih ali razumevanju snovi iz matematike, fizike, slovenščine – kot podpora pouku
na daljavo. Kdor potrebuje pomoč pri konkretnem problemu, naj
pošlje vprašanje na e-naslov: info.tecaji@t-2.si ali info@delavnice-tecaji.jirk.si in skušali bodo pomagati. Odgovorijo pisno, če bo
treba, pa pokličejo, zato pripišite še telefonsko številko.

so možnosti prevozov in podobno. "Namestila sta se na edini
turistični kmetiji v občini, v Vogljah, kjer sem se z njima srečal
in ju povabil na pustno povorko," je povedal Perič Močnik, ki je
gosta opremil z informacijami, zemljevidi in brošurami.
Po objavi rezultatov obiska so v Šenčurju izvedeli veliko lepega
o svojem kraju, pa tudi nekaj kritik. Gosta sta pohvalila urejenost krajev, dobila sta dober vtis o ljudeh, o njihovi sproščenosti, gostoljubnosti in prijaznosti ter o njihovem dobrem življenjskem standardu. Všeč jima je bilo kosilo v gostilni Ančka,
obisk Trbojskega jezera, navdušile so ju dobre kolesarske povezave s sosednjimi kraji. Pogrešala pa sta turistični informacijski center v kraju, nikjer ni bilo mogoče kupiti razglednic ali
spominkov, tudi informacij na spletu ni dovolj, zlasti ne v tujih
jezikih. Močno ju je navdušila tudi pustna povorka. Čudovito
urejena naselja, čisto in prijetno, okusna hrana in dobro karnevalsko vzdušje so dobre plati, ki sta jih strnila turista. Malo
informacij o kraju na spletu, ni trgovine s spominki, slabe pa
so tudi prometne povezave, saj za konec tedna ni bilo javnega
prevoza z brniškega letališča v Šenčur in sta morala pešačiti,
pa so izzivi, o katerih velja razmisliti. Temu pritrjuje tudi podžupan Aleš Perič Močnik, ki med drugim navaja tudi potrebo, da
bi se Šenčur povezal s Kranjem glede možnosti izposoje koles
in bi tudi nas območju občine Šenčur (morda v poslovni coni)
postavili kolesarnico KRsKolesom. Informacije o kraju naj bi
(tudi v tujem jeziku) objavljali na speltu in družbenih omrežjih. Glede spominkov, razglednic in drugega gradiva za turiste
pa meni, da bi jih lahko ponudili v Blagneči hiši, ko bo dokončno zgrajena. Dotlej pa bi nemara to ponudili v muzeju v času,
ko je ta odprt.

www.pogrebnik.si

Po Kokri so zaplavali gregorčki
Na predvečer godu svetega Gregorja, ko v več krajih gojijo običaj
spuščanja luči v vodo, je praznik pripravilo tudi KUD Hotimir Hotemaže. Gregorčke iz naravnih in ekološko neoporečnih materialov,
pri čemer vztrajajo vsako leto, so ustvarjalci prinesli v dom vaščanov in gasilcev, kjer so si jih obiskovalci lahko ogledali, v sredo
zvečer pa so jih odnesli k reki Kokri in jih spustili po njej. Pri tem so
jim bili v pomoč tudi domači gasilci. Letos je po reki spet zaplavalo
lepo število osvetljenih maket in obiskovalcem pričaralo lepo doživetje. Nekateri organizatorji prireditev ob gregorjevem na Gorenjskem so se letos temu dogodku odpovedali, ker je že grozil koronavirus, a tistega dne prireditve na prostem še niso bile odpovedane.

Prejela sta priznanje Civilne zaščite
Ob dnevu Civilne zaščite, ki ga obeležujemo 1. marca, so na regijski slovesnosti v Naklem podelili priznanja posameznikom in
organizacijam, ki pomagajo in sodelujejo pri reševanju in zaščiti.
Iz občine Šenčur sta ga prejela Igor Šavs in Prostovoljno gasilsko
društvo Luže. PGD Luže je na predlog Gasilske zveze Slovenije ob
stoletnici aktivnega delovanja prejelo srebrni znak Civilne zaščite.
Stotnik Igor Šavs pa je na predlog Slovenske vojske prejel bronasti
znak Civilne zaščite. Šavs že vrsto let sodeluje v nalogah helikopterskega reševanja v sistemu zaščite in reševanja ter prevozih nujne helikopterske pomoči – letos ima po tem območju že 91 posredovanj. Vse leto je tudi sodeloval pri usposabljanju ekip gasilcev in
reševalcev. Vse izvedene naloge so odraz njegove visoke profesionalnosti, odločnosti in natančnosti, svoje dolgoletne izkušnje in
znanje pa prenaša na mlajše generacije.

vzdrževanje javne razsvetljave
 semaforizacija križišč
 izdelava svetlobnih prometnih znakov
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Jurijevega turnirja ob prazniku ne bo
Namiznoteniška sekcija Šenčur je konec
decembra organizirala namiznoteniški
turnir ekip, ki je potekal v Športni dvorani Voklo. Udeležilo se ga je rekordnih 15
ekip. Zmagovalci turnirja so že kar tradicionalno postali igralci Bohinja. Ti so v finalu premagali ekipo Javornik - Koroška
Bela, tretje mesto pa sta si delila domači
Šenčur in Stara Fužina - Podnart. Pred
začetkom turnirja je potekala tudi manjša slovesnost, kjer sta Dragica Lapanja iz
Šenčurja in Jasna Šebjanič Pupis iz Postojne prejeli srebrni kolajni za igro dvojic na
lanskoletnem evropskem veteranskem
prvenstvu v Budimpešti. Kot je pojasnil
predsednik sekcije Drago Prdan, so ob občinskem prazniku načrtovali tudi izvedbo
Jurijevega turnirja v namiznem tenisu,
a je bil zaradi epidemije covida-19 odpovedan. "Dvanajstega marca smo opravili
zadnje treninge, do nadaljnjega pa so vse
aktivnosti prekinjene," je povedal Prdan
in dodal, da ima njihova članska ekipa, ki
igra v Gorenjski ligi, veliko prednost pred

Udeleženci decembrskega namiznoteniškega turnirja ekip, kjer si je domača ekipa Šenčur
delila tretje mesto z ekipo Stara Fužina - Podnart / Foto: arhiv NTK Šenčur
ostalimi ekipami. "Odigrali so 15 tekem,
od tega dosegli 14 zmag in en neodločen
izid. Prvenstvo sicer ni popolno, saj ni bilo
odigranih vseh iger, a zavoljo velike prednosti, bo naša ekipa nedvomno obdržala
prvo mesto." Njihova člana Ciril Kozjek,

šenčurski župan, in Dragica Lapanja sta
se prijavila na svetovno veteransko prvenstvo v namiznem tenisu, ki naj bi se
odvijalo junija v francoskem Bordeauxu,
a je ponovno zaradi koronavirusa izvedba
prvenstva pod vprašajem.

računovodske storitve, d. o. o. Velesovska 49, 4208 Šenčur
tel.: 04 251 91 50

DISKONTNA PRODAJA SADJA IN ZELENJAVE, d. o. o. Šenčur

faks: 04 251 91 51

SLO - 4208 Šenčur, Kranjska c. 1, tel.: 04/25 11 259
faks: 04/25 15 541, GSM: 041/ 331 881

gsm: 041 364 880
e-pošta: darinka@darin.si
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Sezono končali na
sedmem mestu
Košarkarji KK GGD Šenčur so bili v dobrem
položaju, da se uvrstijo v četrtfinale
državnega prvenstva, potem pa je
zaradi koronavirusa prišlo do prekinitev
tekmovanj in zaključka vseh lig.
BOGDAN PERDAN
Po novoletnih praznikih smo odigrali pet tekem, od tega smo
na treh tekmah zmagali in dveh izgubili. Ravno zadnji poraz na Polzeli nas je porinil v spodnji del lestvice in namesto
v ligo za prvaka, ki smo jo pred sezono načrtovali, smo se
uvrstili v ligo za obstanek. Povedati je treba, da smo imeli
ogromne težave s poškodbami in boleznimi in trener Subotić
je imel težave sestaviti treninge, ker ni imel na voljo dovolj
zdravih igralcev.
V ligi za obstanek smo odigrali dve tekmi. Zmagali smo v
Podčetrtku proti Termam Olimia, izgubili pa doma proti Šentjurju. Na lestvici smo bili prvi in imeli še dve zmagi prednosti ter bili v zelo dobrem položaju, da se uvrstimo v četrtfinale
državnega prvenstva. Nato pa se je zgodil koronavirus, najprej prekinitev tekmovanj, pozneje pa je KZS vse lige zaključila. Prvič doslej tako ne bo državnega prvaka. Tako smo sezono
zaključili na sedmem mestu državnega prvenstva. Kaj bi bilo,
če ne bi bilo predčasnega konca tekmovalne sezone, ne vemo.
Vemo pa, da je bila ekipa motivirana in dobro pripravljena za
nadaljevanje sezone. V pokalu Spar smo v četrtfinalu izpadli
proti kasnejšim finalistom Cedeviti Olimpija in smo z doseženim v pokalu zadovoljni.
Vse igralce, predvsem tujce, smo še pravočasno poslali domov,
sedaj sledi reševanje statusa pogodb. V domačem okolju pa
košarkarji zdaj individualno trenirajo, kdaj pa se bodo stvari

Nogometaši vadijo doma
V Nogometnemu klubu Šenčur so bili na nadaljevanje prvenstva
dobro pripravljeni. Članska ekipa Tinex Šenčur se je pred spomladanskim delom okrepila s tremi igralci. Odigrali so osem pripravljalnih tekem, a tik pred začetkom nadaljevanja sezone so z
Nogometne zveze Slovenije dobili obvestilo, da so vse tekme do
nadaljnjega odpovedane. Tako so nemudoma ustavili tudi vse aktivnosti v klubu. "V nogometnem klubu smo vse aktivnosti ustavili
12. marca. Od takrat naprej selekcije po navodilih trenerjev trenirajo doma. Kakšna bo usoda letošnje sezone, še ni znano, menim
pa, da če se bo igralo, se ne bo pred začetkom junija. Trenutno je
najpomembnejše, da ostanemo zdravi, potem pa upam, da se bo
počasi vse skupaj začelo. Zagotovo bomo velike posledice čutili
tudi v nogometu, zato upam, da nam bodo pokrovitelji lahko pomagali tudi v prihodnosti," je dejal direktor kluba Luka Pintar. V
klubu so prestavili tudi sedmi Janov memorialni turnir, ki velja za
enega največjih v regiji. Za letošnji turnir je bilo prijavljenih rekordnih 118 ekip. Če bo to izvedljivo, bodo v klubu turnir izpeljali v
avgustu ali septembru.

Člani KK GGD Šenčur
začele normalno odvijati, pa v tem trenutku ne ve še nihče.
Veseli smo, da smo dobro nastopali tudi z ekipami mlajših
selekcij, dosegli smo nekaj lepih rezultatov in kar škoda je, da
se je sezona končala predčasno. Ponovno nam je uspelo pridobiti tudi ekipo mlajših deklic U11 in veselje jih je bilo gledati
na treningih in tekmah.
Trenutno v klubu opravljamo le najnujnejše aktivnosti, kot
so prijave za naslednjo sezono, licenciranje … Ko se stvari
okoli virusa umirijo, bomo pogledali za nazaj in temeljito
razmislili, kako naprej. Močno nas skrbi, da bodo nastale še
večje težave, kot so bile sedaj, ko virusa ni bilo. Vemo, da bo
recesija vplivala (in to močno) tudi na gospodarstvo, to pa pomeni, da bodo imeli tudi sponzorji težave in čas bo pokazal,
kako se bodo zadeve odvijale.
Vsem se zahvaljujemo za podporo, ostanite zdravi in se vidimo jeseni.

Prvič tekmovali v veleslalomu
Na Krvavcu je zadnji februarski dan potekal prvi veleslalom za
pokal Občine Šenčur. Udeležilo se ga je več kot trideset tekmovalcev, tekmovali pa so v treh kategorijah. V kategoriji otroci je
zmagala Lana Pipan, druga je bila Katja Rode, tretji Matic Korelc.
Pri ženskah je bila najboljša Mojca Rebernik, druga Mojca Polajnar, tretja pa Maruša Korelc. Pri moških je zmagal Tilen Celjer,
drugi je bil Tomaž Brolih, tretje mesto pa je osvojil Matjaž Rode.
Najstarejšemu tekmovalcu, 80-letnemu Janezu Grilcu, so izrekli
posebno pohvalo. Rezultate so slavnostno razglasili v Športnem
parku Šenčur, medalje in nagrade sta tekmovalcem podelila župan Ciril Kozjek in predsednik Športnega društva Šenčur Bojan
Pintar. Zahvalili so se tudi glavnemu organizatorju in pobudniku
dogodka Branetu Celjerju in vsem, ki so pripomogli pri organizaciji dogodka.

Jubilejna pustna povorka Godlarjev
Na pustno nedeljo, 23. februarja, so središče Šenčurja ponovno preplavile pustne
maske. Štirinajst tisoč obiskovalcev je spremljalo največjo pustno povorko na
Gorenjskem, tokrat že trideseto, ki so jo pripravili šenčurski Godlarji.
MAŠA LIKOSAR
Častni odbor Godlarjev je oblast in občinski ključ iz rok šenčurskega podžupana Aleša Periča Močnika prevzel v petek,
teden dni pred začetkom pustnega dogajanja. "Sama zmeda
je v naši deželi. Vsi so skregani, drug drugega zasledujejo, si
prisluškujejo, na ljudstvo pa pozabljajo. Na kraljevem dvoru
smo zelo razočarani," je dejala godlarska princesa Melita,
princ Uroš pa je za nastalo zmedo ponudil rešitev: "Čudni časi
so, zato sem se odločil, da bom razpustil parlament, razglasil
kraljestvo, naju okronal za kralja in kraljico."
V čast godlarske kraljevine se je na pustno nič kaj zimsko
nedeljo odvila že trideseta pustna povorka, kjer je sodelovalo 25 tematsko obarvanih vozov in več kot tristo pustnih
mask. Preplet tradicionalnih mask (maskota Šenčurski Godlar, beneške maske, kuhinja z godlo, klovni) z maskami, ki
so se obregnile ob aktualne družbeno pereče teme, in letos
prevladujočimi otroškimi temami iz filmskega in risanega
sveta – prikupna Čebelica Maja, zabavna A je to, srhljivi Addamsovi, Ladja gusarjev, Labodje jezero, Pirati s Karibov, Julij
Cezar, Hude Robinke, Can Can plesalke in drugi. Predstavili
so se tudi otroci Podružnične šole Voklo s plesom na Čukovo
pesem Mi gremo pa na morje, Pihalni orkester občine Šenčur
v preobleki 101 dalmatinec s Cruello de Vil na čelu ter kotalkarice drsalno-kotalkarskega kluba Triglav Kranj s predstavo
Levji kralj.
"Erjavec nam je žal predčasno ušel iz politike, a v Šenčur je
vseeno prišel. Prah sta dvignila Jelinčič in Monika. V rekordnem času nam je uspelo skozi Šenčur speljati tudi drugi tir,

Jubilejno, trideseto pustno povorko Godlarjev so zaznamovale tudi
otroške teme in pravljični junaki. / Foto: Primož Pičulin
verjetno edini tir, ki ga bomo imeli v Sloveniji, kjer bo vozil
šenčurvaj. Lovci iz Voklega pa so s pogovorom, psihoterapijo
in jogo socializirali medvede in volkove. Pripeljali so tudi kravo, ki daje veliko mleka," je godlarske pereče teme pojasnil
predsednik društva Godlarji Robert Vehovec in nam zaupal
še, da so v Šenčurju postavili tudi Kip svobode v podobi Donalda Trumpa – šlo je za malega "Trumpka", ki se je rodil iz
pepela požganega kipa v Moravčah, ko se je ta še pred tragedijo, srečal z Moravško Maro. Godlarji so bili na čelu šenčurske občine vse do pustnega torka, celih dvanajst dni, ko se je
odvilo sklepno dejanje – sežig oziroma pokop pusta.

Pestro v Hiši čez cesto
DRAGICA MARKUN
Hiša čez cesto tudi v letu 2020 ne počiva. Do izbruha covida-19,
ki je omejil tudi naša druženja, se je marsikaj dogajalo. Nadaljevali smo z ljudskim petjem. Ponosni smo, da smo gostili vrhunskega citrarja Tomaža Plahutnika in pevca Simona Eržena.
Za otroke in mladino so potekale delavnice Ustvarjalno programiranje robotov v izvedbi Tehnološke izbe, ki jo vodita domačina Vojko Podgoršek in Lučka Tancer. Za delavnice je bilo veliko
zanimanja. Žal smo morali zaradi epidemije prekiniti, bomo
pa nadaljevali, ko bo to mogoče. Sedaj pa delata na daljavo. Sodelujemo pa tudi z medgeneracijskim centrom za Gorenjsko v
izvedbi Ljudske univerze Kranj. Izvedli smo delavnico poslikave
mandal na platno. Bila je dobro obiskana, poleg odraslih sta se
je udeležili dve osnovnošolki. V delu so makete Slovenija skozi
zgodovino, veliko si jih bo mogoče že ogledati, ko bo ukinjena
prepoved, in skozi makete bo mogoče spoznavati življenje na

Lep večer s Tomažem Plahutnikom in Simonom Erženom
slovenskih tleh od časa Keltov do konca druge svetovne vojne.
Predstavljeni bodo tudi največji kulturniki na slovenskih tleh:
France Prešeren, Ivan Cankar, Primož Trubar, Jakob Aljaž, borec
in kulturnik Rudolf Maister. Ne pozabite na nas, saj boste v Hiši
čez cesto veliko videli in doživeli.
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Šenčurska godba je polnoletna
Pihalni orkester občine Šenčur letos praznuje osemnajsto leto delovanja. Trenutno
so vse naše aktivnosti ustavljene, kar pa ne pomeni, da nismo nekaj zanimivih
projektov že izpeljali.

Godbeniki v skupinski maski 101 dalamtinec / Foto: arhiv pihalnega orkestra
MAJA LOGAR
Naš božično-novoletni koncert 26. decembra je postal že tradicionalna prireditev, znana po celi Gorenjski. Priprave na tak koncert se začnejo že več
kot eno leto pred samim dogodkom z
izborom skladb, ki jih pripravi dirigent.
Ko je znana okvirna tematika koncerta,
začnemo razmišljati tudi o glasbenem
gostu, ki bo popestril dogajanje. Zadnja
leta se osredotočamo na znana imena
slovenske glasbene scene, saj želimo
ustvariti kvaliteten kulturni dogodek,
primeren za širšo publiko. Na preteklem božično-novoletnem koncertu so
se nam na odru pridružili Kvatropirci,
ki so se lepo ujeli s temo koncerta Ljubezen svet vrti. Celotna organizacija
koncerta sloni na prostovoljnem delu
članov, prav tako izdelava ter postavitev scene in odra. V celoten dogodek je
vloženo veliko prostega časa vsakega
posameznega člana orkestra, zato smo
še toliko bolj veseli, da so naši koncerti
vsako leto bolje obiskani.
Druga prireditev, ki je stalnica v Šenčurju že vrsto let in ki se je tudi člani
Pihalnega orkestra občine Šenčur vsako leto zelo radi udeležimo, je tradicionalna pustna povorka Godlarjev. Veliko
časa vložimo v načrtovanje skupinske

maske, ki se začne takoj po zaključku
božično-novoletnega koncerta. Kriteriji, po katerih izbiramo temo skupinske
maske, so jasnost predstavitve, enostavnost izdelave in dostopnost materiala. Trudimo se, da čim več materiala zberemo člani sami in iz njega tudi
sami izdelamo maske za vse člane, ki
na povorki nastopijo. Letos je naša kreativna skupina vložila mnogo ur dela za
izdelavo skupinske maske 101 dalmatinec, za katero smo prejeli veliko pohval.
Vstop Pihalnega orkestra občine Šenčur

v odraslost je zaznamovala nenačrtovana začasna prekinitev delovanja. Na
vajah se trenutno ne srečujemo, načrtovani nastopi so za zdaj odpovedani,
vsi člani pa pridno vadimo doma in kujemo načrte, za katere upamo, da nam
jih bo v tem letu še uspelo izpeljati. Pihalni orkester občine Šenčur je stalnica
kulturnega dogajanja v občini Šenčur
in tudi širše že 18. leto. Dirigent Simon
Tavčar in vsi člani orkestra pa se vsako
leto trudimo in dvigujemo nivo šenčurske orkestrske igre vedno više.

Organizirali so Pub kviz
Člani Kluba mladih Šenčur (KMŠ), ki so se prej udeleževali kvizov v okolici, predvsem v
Kranju, so želeli na enak način popestriti dogajanje v domačem kraju. V sodelovanju z
Večgeneracijskim centrom Gorenjske, ki deluje pod okriljem Ljudske univerze Kranj, in
kavarno Medeni vrt so se odločili za organizacijo Pub kviza. "Vprašanja smo pripravili
vsak zase, potem pa smo jih na skupnem sestanku zložili v smiselno celoto. Po kvizu smo
prosili za povratne informacije in prejeli koristne nasvete glede sestave vprašanj v prihodnjem kvizu. Ta je bil načrtovan v marcu, a je zaradi nastale situacije odpadel," je pojasnil
Uroš Rode, predsednik KMŠ. "Osnovni smisel našega kviza je bilo sicer večgeneracijska
sestava vprašanj, saj smo tako želeli imeti nabor za vsakega. Tekmuje pa več skupin, ki
imajo od dva do štiri člane in potem se na ekranu odvijajo vprašanja, ekipe pa na svoje
listke sproti pišejo odgovore. Za popestritev lahko na dve temi vprašanj uporabijo pomoč,
ki jim lahko v primeru dobrega razpleta podvoji število pridobljenih točk pri tisti temi. Na
tri teme vprašanj sledi posebno vmesno vprašanje, na katero pa ni treba odgovoriti, če
odgovora ne vedo. Zelo smo bili veseli, da se je našega prvega kviza udeležilo toliko ekip
in da smo dobili tudi podporo pri pridobitvi nagrad. Upamo, da se razmere čim prej uredijo
in bomo lahko vsaj v jesenskem času priredili nov Pub kviz."
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Izhaja vsak
torek in petek.

Super, kar 65.600 ljudi bere Gorenjski glas!
Bodite med njimi tudi vi.
Vir: RBB april 2019

Naročite se na Gorenjski glas, saj s tem veliko prihranite.
Tel.: 04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

Nagrade: 1. nagrada: darilni bon trgovine Baldrijan Kranj v vrednosti 20 evrov, 2. in 3. nagrada: knjiga
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 8. maja 2020, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Kako preživljajo čas epidemije
covida-19
Sredi marca, po razglasitvi epidemije, je javno in družabno življenje zastalo. Koronavirus je povzročil spremembe,
ki so sodobnemu človeku 21. stoletja popolnoma neznane.
Sogovorniki so nam zaupali, kako preživljajo in doživljajo
trenutni čas, ki je podvržen negotovosti in strahu, obenem
pa tudi upanju po vzpostavitvi življenja, kot smo ga poznali pred izbruhom covida-19, ali celo življenja, obarvanega s
pozitivnejšimi mislimi.
MAŠA LIKOSAR
Aleš Perič Močnik, Šenčur
(podžupan Občine Šenčur):
Delno delam od doma, delno v pisarni, dela na
terenu ni. Občina Šenčur se je ob razglasitvi
epidemije odločila, da bo stik z občani vzdrževala
samo po telefonu in elektronski pošti. Pridružil sem
se štabu Civilne zaščite, ki izvaja aktivnosti proti
širjenju koronavirusa. Ker se je družabno življenje ustavilo, je to
pravi trenutek, da vsak posameznik več časa nameni sebi in družini.
Na ozemlju naše občine, ki ponuja nemalo lepo urejenih kolesarskih
in pohodnih poti, sem opazil več ljudi, ki se gibajo in rekreirajo
v naravi. Tudi sam prisegam na športno udejstvovanje v skladu z
zapovedanimi omejitvami.
Majda Vehovec, Hrastje (ravnateljica OŠ Šenčur):
Karantenski čas preživljam večinoma doma. Dvado trikrat na teden moram v šolo, kjer uredim vse
potrebno za nemoten pouk na daljavo. Nikoli se
še nismo srečali s tovrstnimi razmerami, ki so zelo
kompleksne in zavoljo katerih prihaja do določenih
težav, saj stik na daljavo še zdaleč ni enak fizičnemu
stiku. Prva dva tedna sem ves čas namenila službi, ker je bilo treba
izvesti veliko usklajevanj in prilagajanj. Kasneje sem pomagala pri
šivanju in razdeljevanju zaščitnih mask. Vzela sem si čas za urejanje
vrta. Ključna je organizacija časa, ker si v nasprotnem primeru lahko
24 ur na dan vpet v službene obveznosti.

Staša Pavlič, Visoko
(predsednica KUD Valentin Kokalj Visoko):
Berem, pletem, kvačkam, kuham, pečem, pišem
scenarije, veliko hodim po naravi, saj je gibanje
ključnega pomena, enako pomembno je tudi
pozitivno mišljenje. Nikoli še nisem doživela
česa podobnega, težko je opisati občutke.
Strašljivo je, saj smo v nevednosti, kaj in kako bo. Če se bomo
držali pravil, bi znali najhujšo krizo prebroditi do konca aprila,
z majem pa upam, da se bomo počasi vračali v normalno
življenje. Menim, da se bo človeštvo spremenilo, v nekaterih
pogledih na bolje, v drugih ne, predvsem psihične krize bodo
pestile ljudi. Pogrešam družino in prijatelje in komaj čakam, da
ponovno zaživi kultura.
Stojan Kostanjevec, Prebačevo
(profesor na Pedagoški fakulteti):
Trenutno stanje se mi zdi bolj naporno kot tisto
pred karanteno. Predavanja izvajamo na spletu.
Lažje je biti v neposrednem stiku z ljudmi. V
popoldanskem času sem športno aktiven, v
skladu z odredbo se zadržujem znotraj občine.
Več časa preživim z otroki, se pogovarjamo in na ta način
vzpostavljamo še tesnejšo vez. Menim, da kljub koronavirusu
živimo precej luksuzno, preskrbljeni smo z osnovnimi dobrinami,
kot sta dom in hrana. Problem imajo tisti, ki se prej niso zavedali,
kako dobro nam je. Upam, da se bo pokazala solidarnost in bodo
pomoči deležni tisti, ki jim trenutni čas ne omogoča dostojnega
preživetja.
Nataša Mohar Mustafa, Šenčur (slaščičarka):
Lotila sem se čiščenja hiše in urejanje vrta. Sem
v izolaciji, a ne delam drame okoli koronavirusa,
psihično me ne obremenjuje. Ker se ukvarjam s
slaščičarstvom in gostinstvom, sem praktično
čez noč zaradi prepovedi ostala brez dela.
Država za gostince ni dovolj poskrbela, z
njihovimi ukrepi se ne strinjam. Pustili so nas v nemilosti,
prihodkov ni, a operativne stroške je vseeno treba plačati.
Menim, da so druge evropske države mnogo bolje poskrbele
za najbolj prizadete panoge. Čas, ko smo odtegnjeni od dela,
lahko prinese dobre spremembe, saj se sedaj končno lahko
obrnemo vase in razmislimo, kam naš svet drvi.

Godla je teknila vsem

Vsak nasmeh je lahko zdrav nasmeh

Hu ar
ZOBOZDRAVSTVO

Maruša Humar, dr. dent. med.
040 567 301

DELOVNI ČAS:
Torek: 7.00 – 13.30
Sreda: 13.00 – 20.00
Po dogovoru

zobozdravstvo.humar@gmail.com

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur. V prostorih MOS-DENT zobna ordinacija d.o.o.

Zobozdravstvo Humar, Maruša Humar s.p., Zalog pri Cerkljah 46, 4207 Cerklje na Gor.

Člani Turističnega društva Šenčur se tudi letos niso izneverili tradiciji: skuhali in postregli so svojo tradicionalno zimsko jed, slastno
godlo. Kot je povedala predsednica društva Damjana Pečnik, ki je
skupaj s člani društva stregla godlo, je letos pošla v treh urah. Tokrat so jo skuhali 160 litrov, glavna kuharica je bila Zalka Jovanovič, pri tem pa ji je vešče asistiral Brane Štular. Godlo kuhajo jo po
receptu starejših kmečkih gospodinj iz Šenčurja. »Prava šenčurska
godla se mora kuhati več ur, poleg krvi pa potrebujemo ješprenj,
kašo, čebulo, česen in številne začimbe za krvavice (majaron,
meto) pa tudi poper, sol, mast in ocvirke,« pravi Zalka Jovanovič.
Godlo obilno zabelijo z ocvirki in jo ponudijo s krompirjem v oblicah. Takšno kosilo si je privoščilo precejšnje število Šenčurjanov,
na godlo pa so prišli tudi iz bližnjih in tudi bolj oddaljenih krajev,
mnogi pa so jo odnesli domov. Jedci so pritrdili, da jim je odlično
teknila. Godlo pa bodo spet skuhali v začetku decembra letos.

Prodaja
in dostava:
EKSTRA LAHKO
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

080 23 88
www.petroplus.si
info@petroplus.si

Novi

CAPTUR
SUV Renault

Že za

Bonus 300 € ob menjavi staro za novo**
Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €***
5 let podaljšanega jamstva****

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € ob nakupu preko Renault financiranja. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 300 € bonusa.
Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko
Renault Financiranja. ****5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.
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.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 6,7 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 152 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217-0,0454 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00081 g/km. Število delcev (x1011):
00,03 – 0,6. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu 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.
Renault priporoča
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