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JURIJ JE PRILOGA ČASOPISA 

JU RIJ (ISSN 1408-1350) je pri lo ga Go renj ske ga 
gla sa za ob či no Šen čur. Pri lo go priprav lja Go-
renj ski glas, od go vor na ured ni ca Ma ri a Volč jak, 
ured nica pri lo ge Danica Zavrl Žlebir, fo to gra fi ja 
Go renj ski glas.Oglas no tr že nje Janez Čimžar, 
041/704-857.Oblikovanje: Matjaž Švab. Pri pra-
va za tisk Go renj ski glas, d. o. o., tisk: Nonparel, 
d. o. o. Ju ri, šte vil ka 3, je pri lo ga 80. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 5. oktobra 2018, do bio pa 
jo vsa go spo dinj stva v ob čini Šen čur brez plač-
no. Naklada: 3000 izvodov. Občina Šenčur,  
Kranjska c. 11, Šenčur. 

Parada ob 120-letnici PGD Šenčur  
Foto: Gorazd Kavčič

Naslednja številka občinskega glasila Juri 
bo izšla v petek, 14. decembra. Rok za od-
dajo prispevkov je 7. december, obseg pa 
največ 2500 znakov s presledki. Prispevke 
pošiljajte na naslov obcina@sencur.si.
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Rdeči križ Slovenie, območno združenje Kranj, poleg organizacie krvodajalskih akci na 
zavodu za transfuzisko medicino v Ljubljani in v bolnišnici na Jesenicah vsako leto orga-
nizira tudi okoli deset terenskih krvodajalskih akci. Ena od njih je bila v ponedeljek tudi v 
športni dvorani v Šenčurju. Kri je darovalo 176 krvodajalcev. Da so z udeležbo zadovoljni, 
je ob koncu dejal predsednik krajevne organizacie RK Šenčur Vili Štefe. 

Darovali so kri

Na terenski krvodajalski akciji v Šenčurju / Foto: Tina Dokl

Letos je zaživel nov projekt svetovanja za 
podjetnike SPOT svetovanje. GZS OZG se je 
v partnerskem konzorciu z RA SORA, Ragor 
in BSC priavila na razpis agencie SPIRIT 
za izvajanje celovitih podpornih storitev za 
potencialne podjetnike, in sicer za obdobje 
od leta 2018 do leta 2022. SPOT svetova-
nje Gorenjska izvaja naslednje brezplačne 
storitve: svetovanje potencialnim in ob-
stoječim podjetnikom, registracio novih 
podjeti in sprememb podjeti prek porta-
la eVem, organizacio različnih informa-
tivnih in izobraževalnih dogodkov. Med 
projektom bodo svoje storitve nadgradili 
po željah in potrebah prihodnjih in že ob-
stoječih podjetnikov. Vse to je na voljo tudi 
uporabnikom iz občine Šenčur. Sedež SPOT 
Gorenjske regie je v Co-workingu Kovačni-
ca, Župančičeva ulica 22, Kranj (prostori 
nekdanje trgovske srednje šole, I. nadstro-
pje).  Svetovalci izvajajo aktivnosti v regii 
v skladu s potrebami ciljnih skupin ali na 
sedežu SPOT regie od ponedeljka do sre-
de ter ob petkih v času uradnih ur od 9. do 
15. ure po predhodnem dogovoru (telefon: 
04 20 18 303, mobilni telefon: 031 810 584, 
elektronski naslov: mojca.umek@gzs.si).

Brezplačna svetovanja 
za podjetnike Občina Šenčur je v zadnjih dveh letih obno-

vila znamenja ob cesti Visoko–Hotemaže, 
na Olševku in na Prebačevem. Vsa zname-
nja so vpisana v register kulturne dedišči-
ne. Za posege so bili pridobljeni kulturno 
varstveni pogoji, ki jih izda Zavod za var-
stvo kulturne dediščine, Območna enota 
Kranj.

Obnovili so znamenja

Obnovljeno znamenje ob cesti  
Visoko–Hotemaže / Foto: Tina Dokl
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kako se uresničujejo največje občinske investicije? 
"Investicija v Sajovčevem naselju, ki smo jo razdelili v tri faze, 
se je zaključila, sedaj imamo končno ločeno meteorno in fe-
kalno kanaliazcijo, zgrajeni so pločniki, javna razsvetljava, 
urejeno je plinsko in optično omrežje. Nismo pa še dokončno 
rešili težav, ki nastopijo v primeru hudega naliva. Še vedno je 
ogroženo Mačkovo naselje, a na srečo vsaj samo z meteorno 
kanalizacijo, kar se je pokazalo ob zadnjem močnem neurju. 
S stanovalci smo že opravili pogovore in obljubili, da bomo 
rešitve iskalni naprej. 
Gradnja kanalizacije z urejanjem ostale infrastrukture v Tr-
bojah dobro poteka. Trenutno je na štirih odsekih že urejena, 
še naprej pa se dela na glavni cesti Trboje–Smlednik, zaradi 
česar je ta cesta popolnoma zaprta. Vozniki tu vseeno vozijo 
in s tem ovirajo dela. Investicijo na tem območju, vključno z 
ureditvijo Žerjavke, bomo zaključili v prihodnjem letu. Ravno 
s krajani Žerjavke smo v pogovorih glede iskanja optimal-
ne rešitve za priključevanje na javno kanalizacijo. Odlok o 
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje izgradnje kanalizacije v naseljih Trbo-
je, Voglje in Žerjavka smo sprejeli na zadnji seji občinskega 
sveta. Občanom oziroma lastnikom objektov smo že poslali 
obvestila s predvideno višino komunalnega prispevka in po-
datki, ki smo jih zajeli iz uradnih evidenc, na katere nam 
v roku 15 dni lahko posredujejo pripombe. Na podlagi tega 
bomo izdali odločbe o komunalnem prispevku in nato bo mo-
žno priključiti objekte na kanalizacijo. Plačilo komunalnega 
prispevka omogočamo tudi v obrokih. 
Gradnja čistilne naprave Trboje je v sklepni fazi, do 30. okto-
bra naj bi bila investicija popolnoma končana, nato bo po-
skusni zagon za enoletno poskusno obratovanje, da se odpra-
vijo morebitne napake in pomanjkljivosti." 
• Kaj pa druge naložbe?
"Končali smo obnovo strehe na poslovilnih vežicah v Šenčur-
ju, kar je bilo zaradi zamakanja nujno potrebno, obenem pa 
dali objektu tudi novo podobo. V Blagneči hiši se v notranjosti 
končujejo dela. Nimamo pa še odločbe za koriščenje sredstev 
iz programa LAS gorenjska košarica za opremo. To je ena od 
ovir, da se investicija ne more pripeljati do konca. Vloženo pa 
je gradbeno dovoljenje za staro Blagnečo hišo. Dosegli smo, 
da bomo lahko naslednje leto obstoječi del popolnoma rekon-
struirali; leseni del v nadstropju se bo odstranil, namestila se 
bo plošča, nanjo pa gre leseni del v enaki obliki, kot je izviren. 
Ko obnavljamo kulturne spomenike, želimo, da so obnovljeni 
v skladu s kulturno dediščino in da obenem služijo nekemu 
namenu. Kljub temu ocenjujem, da smo obljube izpolnili in 
da bo po zaključku vseh del v naslednjem letu novi medgene-
racijski center zaživel, kot je treba. 
V Srednji vasi izvajamo dela pri obnovi vodovoda, hkrati kon-
cesionar napeljuje tudi plinsko omrežje, dela se tudi težko 

pričakovano optično omrežje, saj je bila na tem območju do-
slej siva lisa." 
• Vlagate tudi v športne objekte, kajne?
"Na Visokem obnavljamo telovadnico, da bo do srede oktobra 
nared za dejavnosti v njej. V športnem parku Rapa smo asfal-
tirali parkirni prostor, v športnem parku Milje pa zamenjali 
javno razsvetljavo s sodobnejšimi in varčnejšimi LED-svetil-
kami. Ostale športne objekte redno vzdržujemo. Po končani 
investiciji v Trbojah bo obnovljeno tudi tamkajšnje nogome-
tno igrišče, tako smo dogovorjeni z izvajalcem del, ki ima tre-
nutno na tem mestu skladišče. Za park v Šenčurju je sprejet 
OPPN, ki nas zavezuje, da pripravimo dokumente za legaliza-
cijo sedanjih objektov in postavitev novih ter v prvi vrsti za 
ureditev težko pričakovane atletske steze. 
• Kako kaže gradnji trgovskega centra ob regionalni cesti?
"Pripravili smo razpis za izgradnjo krožišča na koncu Dela-
vske ceste, kjer naj bi na nasprotni strani stala trgovina. Do-
bili smo tudi soglasje za prestavitev ceste na tem območju. 
Ko bo zadnji lastnik zemljišča podpisal pogodbo, bomo začeli 
gradnjo začasnega krožišča, ki bo omogočilo gradnjo trgovi-
ne. Gradnjo krožišča naj bi začeli še letos."
• Kakšna pa je usoda državnega projekta, ceste Hotema-
že–Britof?
Za gradbeno dovoljenje se direkciji rok podaljša, po zagoto-
vilih odgovornih naj bi ga oddali, oktobra tako pričakujejo 
gradbeno dovoljenje. Sledil bo razpis za izvajalca. Žal se ta 
stvar zamika za pol leta, so ovire, prek katerih ne morejo. 
Smo pa veseli, da so že blizu gradbenega dovoljenja in da se 
bo končno začela gradnja."
• Zadnje čase se s sogovorniki znova pogovarjate o hrupu z 
brniškega letališča. Kaj je tu novega?
"Nad Šenčurjem je vedno večje število letal, ki tako vzletajo 
kot pristajajo, približno polovica jih vzleta proti Dolskemu in 
prav toliko proti Šenčurju ter 14 odstotkov pri pristajanju. Nad 
kontrolno točko nad Šenčurjem morajo leteti višje od šeststo 

ŽUPAN OBČINE ŠENČUR CIRIL KOZJEK

Neizpolnjenih načrtov le malo
Z županom Cirilom Kozjekom smo se pogovarjali o aktualnem dogajanju v občini  
in oceni iztekajočega se mandata, s katerim je pretežno zadovoljen.

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl
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metrov, mi pa ocenjujejo, da ni tako. Pred dvema letoma je 
bil dosežen dogovor, da ponoči med 22. in 6. uro zjutraj letala 
ne vzletajo, kar pa se dosledno ne spoštuje. Bil sem na pogo-
voru pri agenciji za civilno letalstvo in dobil informacijo, da 
so velika nemška letališča, kot sta Frankfurt in München, 
v nočnih urah popolnoma zaprta tako za čarterske kot re-
dne polete. Mi še vedno vztrajamo, da bi bilo tako tudi pri 
nas. Obiskal sem tudi kontrolo zračnega prometa. Vsi zagota-
vljajo, da se skušajo Šenčurju in Kranju izogibati, v specifič-
nih vremenskih razmerah pa se ne morejo zaradi varnosti. 
Naslednji partner v pogovoru je Fraport. Treba je spoštovati 
voljo ljudi, ki živijo v bližini, menim, da morajo biti ljudje 
pred kapitalom in da brez lokalne skupnosti spremembe pri 
procedurah letenja, ki zadevajo naše območje, niso mogoče. 
Vsekakor lahko zagotovim, da vodim intenzivne pogovore s 
pristojnimi in da je skrb za naše občane, predvsem tiste naj-
bolj izpostavljene, na prvem mestu." 
• Manjkajoča kolesarska steza ob državni cesti mimo br-
niškega letališča je pred kratkim sprožila protest kolesar-
jev. Tudi na vas naslavljajo vprašanja, zakaj te povezave še 
ni. Kakšno je vaše pojasnilo?
"Glavni problem je lastništvo zemljišč. Država, ki je investi-
tor v brniško obvoznico, ta odkupuje po določenih cenah, pri 
čemer pa z lastniki niso prišli skupaj. Govoril sem direkcijo v 
Ljubljani, kjer so mi odgovorni zatrdili, da se pogajanja nada-
ljujejo in da kolesarska steza do prihodnjega leta bo. Do ma-
kadamske Beleharjeve ceste (Bivje) morajo pripeljati še okoli 
tristo metrov kolesarske steze od meje z občino Cerklje. Sem 
za to, da dobimo kolesarsko povezavo, kmetje pa ustrezno od-
škodnino. Občina je pripravljena z državo sodelovati pri do-
govarjanju z lastniki, saj je kolesarska steza tudi naš interes."
• Kako ocenjujete uspehe iztekajočega se županskega 
mandata?

"Ocenjujem ga kot zelo uspešnega, čeprav nas čaka še kar ne-
kaj pomembnih nalog. Ni končana kanalizacija na jugu, saj 
gre za veliko investicijo. Še vedno na ministrstvu za okolje in 
prostor skušamo pridobiti soglasje za aglomeracijo nad 2000, 
da bi bilo mogoče sofinanciranje in naložba ne bi bila odvisna 
le od občinskega proračuna. Za dokončanje te infastrukture na 
jugu nam ostajata še Voklo in Prebačevo. Sicer pa sem s štiri-
letnim mandatom zadovoljen. Investicije so zajemale od 45 do 
55 odstotkov proračuna, stremeli smo k več kot petdeset. Ker 
imamo vedno več obveznosti pri financiranju rednih dejavno-
sti, je za investicije ob skopi povprečnini vedno manj denarja, 
a smo z racionalizacijo in varčevanjem prišli do pozitivnih re-
zultatov. Računamo še na en mandat, v katerem bi dokončali 
začeto in izboljšali življenje naših občanov. Veseli smo kole-
sarskih povezav do Kranja, električnih polnilnic, skrbno ure-
jenih športnih igrišč. Ker je otrok vedno več, bi potrebovali več 
prostora v vrtcih. Vrtca na Visokem nismo dogradili, bomo pa 
tam kupili zemljišče zanj. Trenutno sicer zmogljivosti vrtcev 
(poleg javnih imamo tudi dva zasebna v Šenčurju, še tretji v 
novih objektih ob Delavski cesti pa je načrtovan) zadoščajo. Če 
bi nam uspela prodaja zemljišča ob avtocesti poleg nekdanjega 
Baumaxovega objekta, bomo lahko na drugi lokaciji zagotovili 
zemljišče za dom starejših, ki je nujen in bi tako lahko kandi-
dirali tudi za koncesijo. Želeli pa bi graditi dom za starejše za 
okoli 150 postelj, da je lahko v njem zadoščeno popolni oskrbi 
stanovalcev. Naj med uspehi mandata omenim še selitev knji-
žnice na novo lokacijo in obljubo, da bomo izvedli javni nate-
čaj za gradnjo novega Kulturnega doma v Šenčurju. Zgradili 
smo kolesarski most med Šenčurjem in Voklim nad avtocesto, 
končali smo infrastrukturni projekt Gorki od prej in dokončali 
delo na Olševku, pomembni sta tudi gradnja in vzdrževanje 
cest, ureditev javne razsvetljave v skladu z sodobnimi standar-
di in predpisi, če omenim le nekatere."

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na to vprašanje bi lahko odgovorili s po-
jasnilom, kakšna je vloga službe letali-
ške kontrole zračnega prometa, ki smo 
ga poiskali pri vodji sektorja zračne-
ga prometa Ozrenu Šagudu. Območna 
kontrola zračnega prometa izvaja nad-
zor na območju celotne države za prilete 
na slovenska letališča ter odlete z njih. 
Kako poteka delo kontrolorjev? Letali-
ška kontrola zračnega prometa opravlja 
naloge na kontrolnih stolpih na leta-
lišču. Regulira vzletanje in pristajanje 
letal, nadzira in regulira pa tudi vsa gi-

banja na vzletno-pristajalni stezi in vo-
znih stezah. Priletna kontrola zračnega 
prometa prevzame letalo od območne 
kontrole in ga vodi k pristanku na leta-
lišču oziroma obratno: priletna kontro-
la prevzame letalo od letališke kontrole 
in ga preda območni kontroli, ki ga nato 
vodi po zračni poti. Kontrolorji zračnega 
prometa skrbijo, da zrakoplovi v zrač-
nem prostoru med seboj obdržijo ustre-
zno horizontalno in vertikalno razdaljo, 
jim pomaga pri navigaciji, morebitnem 
izogibanju nevarnim področjem in po-
dročjem slabega vremena. V območni 
in priletni kontroli zračnega prometa 

se promet oziroma gibanje zrakoplovov 
spremlja prek radarskega zaslona s po-
močjo prikaza radarske slike, saj kon-
trolorji zračnega prometa letala fizično 
ne vidijo. Ko se letalo približa letališču 
na štirideset do sedemdeset kilometrov, 
kar je odvisno od vstopne točke letala, 
delo prevzame priletni kontrolor, ki pi-
lotu da navodila za približevanje leta-
lišču. V primeru, da je v tem trenutku 
več letal namenjenih na isto letališče, 
se določeno število letal lahko usmeri v 
območje čakanja. Tako se lahko zgodi, 
da letalo kroži na različnih višinah in 
se polagoma spušča, dokler ne pride na 

Najpomembnejša zakonitost je varnost
Zaradi hrupa nad Šenčurjem, ki ga povzročajo letala z brniškega letališča, župan 
Občine Šenčur že nekaj časa vodi dialog z institucijami, ki so povezane z letališčem. 
Ena od njih je tudi služba kontrole zračnega prometa. Kolikšen vpliv ima služba na to, 
v katero smer vzletajo in pristajajo letala in kako visoko letijo?
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vrsto za pristanek. Priletni kontrolor enako usmerja letala pri 
odletih z letališča. 
Letališka kontrola pred vzletom letala obvesti priletno kon-
trolo, ta pošlje odobritev za vzlet in navodila, po kateri poti 
mora letalo odleteti, letališki kontrolor pa jih posreduje pi-
lotu. Ta komunikacija poteka v angleškem jeziku in v po-
sebnem letalskem jeziku, ki se imenuje letalska frazeologi-
ja. Poznavanje teh vnaprej definiranih stavkov je v letalstvu 
stalnica in jih uporabljajo povsod, tako piloti kakor tudi kon-
trolorji zračnega prometa. Ozren Šagud je večkrat zatrdil, da 
je primarna skrb kontrole zračnega prometa varnost. Letala 
pa morajo voditi tudi tako, da ne prihaja do zamud. Omo-
gočajo normalen in reden tok zračnega prometa, dajejo tudi 
podatke za varno in učinkovito izvedbo letov ter pomagajo pri 
preprečevanju trčenj letal tako na tleh kot v zraku. 

PILOTOVA ODLOČITEV

Vzleti in pristanki so predpisani s priletnimi ali odletnimi 
procedurami, ki opisujejo postopke, ki jim posadka letala sle-
di pri odletu ali priletu proti letališču. Procedura v uporabi se 
določi glede na promet proti letališču, vremenske pogoje in 
smer, kamor bo letalo odletelo. Za odlete z brniškega letališča 
običajno velja smer proti Vodicam, v primerih, ko se letali-
šču iz te smeri bliža drugo letalo ali če vremenske razmere 
ne dopuščajo vzleta v tej smeri, letalo vzleti v smeri Šenčur-
ja in Kranja. Če ne bi, bi to povzročilo zastoj pri vzletu (ali 
ga celo onemogočilo) in posledično tudi pri celotnem poletu, 
zamude pri pristanku in morebitnih letalskih povezavah z 
drugimi letališči. Kot že omenjeno, je ena med nalogami tudi 
zagotavljanje urejenega prometa z najmanjšimi zamudami. 
Sogovornik pove, da se večina odletov izvaja proti Vodicam. 
Koliko natančno, ne ve, kajti te statistike ne vodijo. Vodi se le 
statistika letov v smeri proti Šenčurju za obdobje med 22. in 
6. uro. Poleg tega dodaja, da končna odločitev, v katero smer 
se bo dvignilo letalo, ni kontrolorjeva, pač pa se na podlagi 
(predvsem) meteoroloških podatkov odloči pilot. On je na-
mreč tisti, ki ve, koliko potnikov je v letalu, kolikšna je teža 
prtljage, koliko je goriva in ob upoštevanju vremenskih po-
datkov (morebitni močan veter, nevihta, vidljivost) oceni, ali 
lahko varno vzleti ali pristane v določeni smeri. 

NOČNI VZLET ALI PRISTANEK IZJEMOMA

Prebivalce na območju Šenčurja moti hrup ob vzletih in pri-
stankih letal, saj menijo, da jih večina poleti v njihovi smeri. 
Skrbi jih tudi, da letijo prenizko, a jim zagotavljajo, da je viši-
na preletov od 250 do 400 metrov strogo predpisana. Odletno 
proceduro potrdi tudi Agencija za civilno letalstvo Republike 
Slovenije in je piloti ne smejo kršiti. Prebivalci Šenčurja tudi 
menijo, da se na brniškem letališču ne držijo dogovora, da 
naj letala ne bi vzletala in pristajala od 22. do 6. ure. Ozren 
Šagud in Katja Tratnik, v službi kontrole zračnega prometa 
zadolžena za stike z javnostjo, postrežeta s podatkom, da se je 
to v času od 1. januarja do 31. avgusta letos to zgodilo 14-krat, 
čemur je znova v največji meri botrovalo vreme. 

VSE VEČ ZRAČNEGA PROMETA

Letališče res povzroča hrup, žal tu odgovorni ne vidijo reši-
tve. Morda je v podeželskem okolju, kjer ni drugih dejavnikov 

hrupa, še toliko bolj moteč. Letalskega prometa pa je vse več 
in temu se ni mogoče izogniti, menita sogovornika. Rekordno 
leto po zračnem prometu je bilo pri nas leto 2008, ko se je 
poznalo tudi predsedovanje Slovenije EU, v zadnjih letih je za-
radi krize ta promet nekoliko upadel, zdaj se znova povečuje. 
Lani so čez ozemlje Slovenije zaznali več kot tristo tisoč pre-
letov letal. Dnevnih operacij je čez tisoč, največ prometa pa so 
kontrolorji letos zaznali v soboto, 14. julija, in sicer je bilo ta 
dan s slovenskimi kontrolorji zračnega prometa v stiku 1522 
letal, kar je tudi največ v enem dnevu doslej. 

PREGLED MANDATA SKOZI 
OČI SVETNIKOV SDS
Minila so štiri leta od nastopa mandata zdajšnje sestave Občin
skega sveta Občine Šenčur. Slovenska demokratska stranka  
je v aktualnem mandatu imela v svetu štiri svetnike, med kate
rimi je bil tudi podžupan g. Aleš Perič Močnik. Svetniška sku
pina je bila zaradi svoje številnosti aktivno vpletena v delovanje 
in razvoj občine, saj so bili svetniki predsedniki in člani različnih 
delovnih teles. 
Svetnica Andreja Pintar je bila dejavna v Odboru za gospodar
stvo ter članica Sveta za preventivo.  V Odboru za kmetijstvu in 
Odboru za priznanja je bila aktivna svetnica Nuša Bašelj Jago-
dic. Bivši župan, v tem mandatu svetnik Miro Kozelj, je bil pred
sednik Odbora za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
hkrati pa tudi predsednik Odbora za prostorski razvoj. Podžupan 
Aleš P. Močnik je bil predsednik Odbora za družbene dejavno
sti, Odbora za mladino ter član Odbora za javno infrastrukturo. 
Glavno vodilo pri delu celotne svetniške skupine SDS je bilo 
našim občankam in občanom zagotoviti kvaliteten in enako
vreden razvoj celotne občine. Svetnici in svetnika sta tako pre
dlagala različne ideje, sodelovali smo pri oblikovanju strategije 
trajnostnega razvoja občine »Šenčur 2030« in strategije  »Celos
tna prometna ureditev«, podpirali ureditev Športnega parka 
Šenčur, izgradnjo kanalizacije v južnem delu občine, podpirali 
izgradnjo medgeneracijskega centra Šenčur, ureditev pokopali
šča Šenčur in se zavzemali za vzpostavitev kolesarske povezave 
Šenčur–Kranj, ureditev vasi Olševek  itd.  Svetniki so poleg svoje
ga programa občinskemu svetu in županu podajali tudi pobude 
občanov, ki so jih nam posredovali in so bile usmerjene predvsem 
na probleme in manjše investicije posameznih delov naše obči
ne. Tako smo posredovali pobude za prometno problematiko v 
naselju Visoko, postavitev igral za otroke in zunanjega fitnesa v 
Šenčurju in Vogljah, postavitev košev ob sprehajalnih poteh, po
stavitev klopic pri pokopališču Šenčur, idejo za drsališče itd.
Svetniška skupina SDS meni, da je s svojim delovanjem resnično  
uspešno delovala v korist vseh občanov in naselij. V to smo pre
pričani predvsem zaradi tega, ker se celotna občina enakovredno 
in pospešeno razvija v okolje, kjer ljudje radi živijo in ustvarjajo.  
Zavedamo pa se, da idej in dela nikoli ne zmanjka in lahko vedno 
postorimo več. To je tudi naše glavno vodilo za delo vnaprej. 
Hvala vam za izkazano zaupanje in tudi v bodoče lahko  
računate na nas!

Svetniška skupina  OO SDS Šenčur 
Andreja Pintar, Nuša  Bašelj Jagodic, Miro Kozelj  
in Aleš Perič Močnik
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Julija so ob častitljivem jubileju prelata 
Vinka Prestorja v šenčurskem župni-
šču obiskali in mu voščili župan Ciril 
Kozjek, ki je v imenu občine slavljencu 
podaril tudi spominsko ploščo, pred-
stavnika krajevnih skupnosti Šenčur in 
Voklo ter društva upokojencev. Posebno 
presenečenje pa so mu ob devetdese-
tletnici pripravili v šenčurski župniji: 
slavnostno mašo, ki jo je vodil nadškof 
msgr. Stanislav Zore.
Druga slavljenka je bila Ivanka Zupin z 
Visokega, ki jo je ob devetdesetem roj-
stnem dnevu prav tako obiskal župan 
skupaj s predstavniki krajevne skupno-
sti, upokojencev in Rdečega križa. Ivan-
ka je z možem Viktorjem praznovala 
tudi že šestdeseto obletnico poroke. Ro-
dila je štiri otroke in ima šest vnukov 
in enega pravnuka, vse življenje pa je 
delala z otroki, pred upokojitvijo v vrtcu 
Janček na Visokem.
Zgodaj jeseni pa je bila županovega obi-
ska in voščila deležna tudi Ana Ovijač 
iz Trboj. Vsem jubilantom želimo, da bi 
zdravi in zadovoljni preživljali svojo živ
ljenjsko jesen.

Voščili devetdesetletnikom

Na Visokem so obiskali Ivanko Zupin.

Župan Ciril Kozjek je 90-letnemu duhovniku Vinku Prestorju podaril spominsko ploščo. 

Septembra so se šenčurski občinski svetniki sestali na predzadnji seji v tem mandatu. Pri-
sluhnili so poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje, nato pa sprejeli več odlokov. 
Več odlokov je zadevalo občinske podrobne prostorske načrte (OPPN): tako so potrdili 
načrt za jugozahodni del Šenčurja, kjer investitorja načrtujeta turistično naselje manjših 
hišic (Krompirjeva deželica), OPPN za hiši na Visokem, za gradnjo dveh stanovanjskih 
objektov s povezavo in skupno podzemno garažo ob Delavski cesti, in OPPN ob zahodnem 
in južnem robu poslovne cone. Pritrdili so noveli odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka. 
Slednji zadeva območje Trboj, kjer bo zgrajena kanalizacija in ob priklopih nanjo odmer-
jen komunalni prispevek, ki bo po besedah župana Cirila Kozjeka primerljiv s komunalnim 
prispevkom v naseljih v severnem delu občine. Brez razprave so svetniki sprejeli odlok o 
kategorizaciji občinskih cest. Običajno odločajo svetniki tudi o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem občine – in tudi tokrat je bilo tako. Med drugimi sklepi so potrdili tudi pri-
stop Občine Šenčur h konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. 

Pred koncem o številnih odlokih

Ciril Kozjek in Franci Draksler s slavljenko 
Ano Ovijač
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• Niste le dvojna predsednica – kraje vne skupnosti in kul-
turnega društva – nedavno so vas nagradili tudi za dolgo-
letno delo pri športnem društvu. Kako združujete tako raz-
lične interese?
"Res sem bila tri desetletja tajnica športnega društva, vadite-
ljica in organizatorka nedeljskih športnih popoldnevov, ki so 
v športni park privabili celo vas, toda s priznanjem so me v 
športnem društvu močno presenetili. Zanima me veliko stva-
ri, rada delam z ljudmi, posebno z otroki, in za dobro našega 
kraja. Sicer pa se delo pri krajevni skupnosti, kulturnem dru-
štvu in drugje v kraju prepleta in je med seboj vse povezano."
• Septembra je bil praznik vaše krajevne skupnosti z vr-
sto dogodkov, takšnih praznovanj nima veliko krajevnih 
skupnosti ...
"Praznovanje krajevne skupnosti se je začelo že s praznikom 
Športnega društva Visoko, ki je slavilo šestdeset let in štiri-
deset let od začetkov nogometa. Krajevni praznik, ki ga pra-
znujemo v spomin na dogodke iz leta 1941, pa se raztegne v 
ves teden. Vse organizacije in društva v kraju namreč želijo 
sodelovati in se predstaviti, zato vsako pripravi kak dogodek. 
Letos se je začelo s turnirjem v taroku, ki se ga je udeležilo 26 
tarokistov. Bil je odbojkarski turnir. V Hiši čez cesto na Miljah 
so prepevali ljudski pevci, pripravili so tudi igro za vse gene-
racije Mica Potica, gasilci so priredili vajo, vsako leto tudi po-
ložimo vence k spomenikom padlim v NOB, osrednji dogodek 
pa je slavnostna akademija s podelitvijo priznanj zaslužnim 
krajanom. Nanjo povabimo tudi župana, letošnja vodilna 
tema pa je bila šport, kajti, kot rečeno, se je september začel s 

praznovanjem športnega društva. KUD Valentin Kokalj Visoko 
je pripravilo program, nastopili so otroci iz vrtca Janček, na 
koncu pa je vselej pogostitev in druženje ljudi. Veseli me, da je 
bila slavnostna akademija tudi letos dobro obiskana."
• Tudi sicer se vaših prireditev udeleži veliko ljudi, med-
tem ko v marsikaterem večjem kraju tožijo, da na njihove 
dogodke ni odziva. Imate kak recept, kako to doseči?
"Mi smo pred kakimi 15 leti naredili premik, ko smo ljudi 
znova pripeljali v dvorano. Prepričali smo jih, da slavnostna 
akademija ni le za izbrance, pač pa so nanjo povabljeni vsi 
krajani, da naj pridejo otroci, družine, starejši, skratka vse 
generacije. In tudi pripravljen program je tak, da ni name-
njen le ozkemu krogu ljudi, pač pa vsem. Pred leti smo v špor-
tnem parku pripravljali nedeljske športne popoldneve z raz-
ličnimi športnimi in zabavnimi igrami, na katere je prihajalo 
veliko ljudi. Tremu zgledu smo sledili tudi, ko smo jih vabili 
v dvorano. Naše prireditve niso resne in formalne, pač pa do-
stopne vsem ljudem, na odru so ustvarjalci vseh generacij. 
Razbili smo tabu in dosegli, da ljudje prihajajo v dvorano. Je 
pa res treba tudi imeti stik z ljudmi, jih kdaj tudi v osebnem 
pogovoru povabiti, naj pridejo. In jim seveda ponuditi dobro 
dogajanje."
• Ste tudi predsednica kulturnega društva, ki ima občin-
stvu marsikaj ponuditi, med drugim tudi abonmaja za 
otroke in odrasle, kajne?
"Na kulturnem področju je ves čas živahno, še poleti ne mo-
remo povsem mirovati. Imamo otroške predstave, ki so pri 
otrocih zelo priljubljene. Radi nastopajo in me v vasi pogo-
sti sprašujejo, kdaj bo spet predstava. Zdi se mi dobro, da že 
otroke navajamo na kulturno dejavnost, saj bodo s tem na-
daljevali tudi pozneje. KUD Valentin Kokalj sodeluje tudi na 
drugih področjih, denimo pri varovanju kulturne dediščine. 
Naredili smo pot ob reki Kokri od Visokega do Milj (nadaljeva-
la naj bi se še do športnega parka na Miljah) in jo opremili z 
informativnimi tablami. KUD sodeluje z vrtcem, poleti prire-
dimo delavnice. Letošnje so bile že desete po vrsti. Ob sobotah 
pa v KUD-u potekajo tematske delavnice, ki jih tudi vodim 
in sama veliko ustvarjam. Sicer pa visoško kulturno društvo 
pripravlja tudi večino glavnih občinskih prireditev, domače 
akademije, prireditvi s prihodom Miklavža in Dedka Mraza, 
imamo abonma za otroke in odrasle, pripravljamo lastno 
odrsko predstavo, s katero tudi veliko gostujemo. Naša ko-
medija Butelj za večerjo je doživela kar 26 ponovitev. Letošnja 
predstava je Kokoš, pripravljamo pa še eno, katere premie-
ra bo aprila. Otroška predstava pa bo Pekarna Mišmaš. Naše 
društvo je na dobrem glasu, naše prireditve, s katerimi nas 
vabijo tudi drugam, so se dobro prijele. Vesela sem, da je tako, 
da sodelavci radi delajo in imajo veselje s tem. Dober odziv 
občinstva je tudi nagrada za njihovo prostovoljno delo. Igralci 
imajo tudi po dvesto ur vaj za predstave, pa radi žrtvujejo svoj 
čas in niti ne pomislijo, da gre za kako žrtev."

Spet smo dvorano napolnili z ljudmi
Različne prireditve na Visokem vedno obišče veliko ljudi. Kako jim to uspeva, saj  
v vseh krajih ni tako, smo želeli izvedeti od Staše Pavlič, ki je dobra organizatorka in 
zna odlično povezovati ljudi različnih generacij. Pavličeva je predsednica KS Visoko - 
Milje, vodi visoško kulturno društvo in je aktivna še na drugih področjih.

Staša Pavlič / Foto: Tina Dokl
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MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

Občina Šenčur z namenom preven-
tivnega ukrepanja obvešča javnost o 
nepravilnostih ter posledicah kršitev 
zakonov in drugih predpisov. Bliža se je-
sen in čas, ko kmetje začnejo opravljati 
različna dela na poljih, kot so pobiranje 
pridelkov, oranje njiv in podobno. Veli-
ko teh površin je v bližini javnih poti in 
cest, katerih lastnik je občina in ki jih 
občina tudi upravlja. Interes tako obči-
ne kot tudi vseh občanov – uporabnikov 
javnih cest je, da so te normalno pre-
vozne in da na njih ni elementov, ki bi 
bili ogrožajoči ali nevarni za udeležence 
v prometu. Občina tako apelira na vse 

kmetovalce, da so pri svojem delu po-
zorni na kakršno koli onesnaženje jav-
ne ceste (največ primerov onesnaženja 
cest je z blatom in zemljo), ki bi bilo po-
sledica njihovega dela na kmetijskih ze-
mljiščih. Kmetovalec je namreč dolžan, 
preden se z delovnim strojem vključi 
na javno pot, pnevmatike očisti blata, 
zemlje in podobnih snovi – in s tako 
očiščenim vozilom lahko zapelje na 
javno cesto. Takšno onesnaženje po-
meni tudi prekršek cestnoprometnih 
predpisov, saj 1. alinea 5. točke 2. od-
stavka 5. člena Zakona o cestah določa, 
da je na cestišče javne ceste prepove-
dano nanašati blato ali ga kako druga-
če onesnaževati. Za omenjen prekršek 

je predpisana tudi globa v višini tisoč 
evrov. Prav tako je treba kmetovalce 
opozoriti na posledice nedovoljenega 
oranja njiv v bližini javne ceste. Zakon 
o cestah (4. točka 2. odstavka 5. člena) 
namreč prepoveduje orati na razdalji 
manj kot štiri metre od roba cestne-
ga sveta v pravokotni smeri na cesto 
ali na razdalji manj kot en meter od 
roba cestnega sveta vzporedno s cesto. 
Tudi za tovrstni prekršek je predpisana 
globa v višini tisoč evrov. Nadzor nad 
občinskimi cestami izvaja poleg polici-
je predvsem Medobčinski inšpektorat 
Kranj, kjer so nam zagotovili, da bodo 
v jesenskem času poostrili nadzor nad 
predmetnimi kršitvami.

Oranje in onesnaženje cest

Svetnica Vanja Umnik je na željo enega od športnih klubov 
vprašala, kakšna so merila za namestitev transparentov, ki 
oglašujejo prireditve. Možnost za to ima vsakdo, doslej še ni-
kogar niso zavrnili, a treba se je pravočasno prijaviti, upo-
števajo pa tudi vrstni red, je bil odgovor občinske uprave. Bo 
občina Šenčur pristopila k projektu Eko dežela, je zanimalo 
Simona Kuharja. Občina je vlogo prejela in jo še tehta, kajti 
stroški sodelovanja v tem glasilu so zelo visoki. Branko Zor-
man je seznanil občinski svet in upravo s stališčem staršev 
otrok z Milj, ki hodijo v šolo v Predoslje in jim Občina Šen-
čur od septembra naprej ne subvencionira več prevoza v šolo. 
Z občine pojasnjujejo, da ni zakonske osnove, saj je do šole 
manj kot štiri kilometre, do nje pa je s pločnikom urejena 
varna šolska pot. Temu pritrjuje tudi občinski svet za preven-
tivno in varnost v cestnem prometu. Poleg tega je tudi ra-
čunsko sodišče ob pregledu poslovanja občine opozorilo, da 
ne ravnajo po pravilih. Zorman je še povedal, da starši iščejo 
alternativno možnost. Saša Gašperlina je zanimalo, zakaj za-
klepajo otroško igrišče na Visokem. Pri igralih, namenjenih 
najmlajšim, jih skrbi vandalizem, vendar imajo namen igri-
šče narediti dostopno za otroke in to spremljati, je bil odgo-
vor. Poleg tega so na igrišču v Rapi igrala dotrajana in ljudi 
skrbi, da niso v skladu s standardi. Župan Ciril Kozjek odgo-
varja, da bodo igrala popravili, v naslednjem proračunu pa 
bo treba predvideti sredstva za obnovo. Na vprašanje Valerija 
Grašiča o meteorni kanalizaciji, ki na nekaterih mestih še 
vedno dobro ne odvaja vode, so z občinske uprave odgovorili, 
da bodo za boljše odvodnjavanje namestili še eno rešetko, o 
čemer so tudi že obveščeni prizadeti občani. Saša Gašperli-
na je še zanimalo, ali občina skrbi za obeležje NOB sredi po-
kopališča, saj zanj ni dobro poskrbljeno. Čeprav občina sicer 
vzdržuje celotno pokopališče, pa prav za to obeležje ne skrbi, 
lahko pa zanj poskrbijo svojci. 

Pobude in vprašanja 
svetnikovZadnji dan avgusta sta župan Občine Šenčur Ciril Kozjek in di-

rektor Arrive Alpetour iz Kranja Bo Erik Stig Karlsson podpisala 
pogodbo o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok v občini 
Šenčur. Gre za 836 tisoč evrov vredno pogodbo o izvajanju pre-
vozov osnovnošolskih otrok v občini Šenčur v šolskih letih od 
2018/19 do 2021/22.

Pogodba o prevozu šolskih otrok

Večgeneracijski center Gorenjske vabi na več brezplačnih do-
godkov. Vsako sredo od 8.30 do 9.30 je v telovadnici športnega 
parka v Šenčurju Telovadba za prožno telo. Gibljivost je ena iz-
med motoričnih sposobnosti, ki z leti slabi, če ne skrbimo za to, 
da ostaja naše telo prožno in gibljivo. Z vajami boste razgibali 
celotno telo in ga ohranjali v kondiciji. Za prožen um pa vabijo 
na Umovadbo za starejše v ponedeljek, 15. oktobra, od 9.30 do 
10.30 v Domu krajanov Šenčur. Na delavnici boste spoznali pre-
proste vaje, s katerimi lahko krepite spomin. Na konverzacijo v 
nemškem jeziku Klepetajmo po nemško pa vabijo v torek, 9. in 
23. oktobra, od 9.30 do 10.30 v Dom krajanov Šenčur.

Za prožna telo in um

Župan  Ciril Kozjek in direktor Arrive Alpetour  Bo Erik Stig Karlsson  
ob podpisu  pogodbo o šolskih prevozih
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Nevarno odložite na varno – akcija zbiranja  
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati z ostalimi odpadki. Zbiramo jih ločeno, saj le tako lahko preprečimo 
njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokov-
no uničili. Med nevarne odpadke, ki jih lahko oddate, sodijo: odpadna zdravila, barve, laki, topila, škropiva, 
pesticidi, razne kemikalije, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, ba-
terije, tonerji, neonske cevi … Oddate lahko tudi embalažo dezodorantov, osvežilcev prostora, lakov za lase, 
sprejev in barv, ki so pod pritiskom, in čeprav je embalaža prazna, je še vedno nevarna, saj lahko povzroči 
eksplozijo. Nevarne snovi lahko vsebujejo tudi nekatera čistila ali kozmetična sredstva in tudi sodijo med 

nevarne odpadke. 

Uporabnike vabimo k oddaji nevarnih odpadkov samo iz gospodinjstev. Komunala Kranj obvešča 
vse uporabnike o akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo potekala na območju mestne občine Kranj 
ter občin Naklo, Šenčur, Preddvor in Jezersko v času od 8. do 19. oktobra 2018. Prijazno vabljeni,  
da nas obiščete v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov in poskrbite, da nevarni odpadki ne 
bodo ogrožali okolja in ne nazadnje tudi našega zdravja. Preverite lokacije zbirnih mest in časovni  

razpored akcije.

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko vse leto brezplačno oddate tudi v času odprtja zbirnega centra ZC Šenčur in ZC Tenetiše.

Občina Šenčur

Sre., 17. 10. 2018 od 12.00 do 15.00 na parkirišču pri Kulturnem domu Visoko

Sre., 17. 10. 2018 od 15.30 do 18.30 na parkirišču za gasilskim domom v Voklem



SIMONA BOHINC HUŠIČ, VZGOJITELJICA

Strokovni delavci vrtca se zelo dobro za-
vedamo, kako pomembna je za otroke 
vključenost v socialno in družbeno oko-
lje. Pomembno je, da otrok poleg stikov 
s svojo družino, vrstniki in osebjem na-
vezuje stike tudi z drugimi ljudmi. Šte-
vilna društva in posamezniki v Šenčur-
ju ter okolici so pripravljeni sodelovati z 
nami tako, da nam pokažejo, kako de-
lujejo, tako da imajo otroci veliko mo-
žnosti za spoznavanje in vključevanje v 
dejavnosti, ki potekajo v njihovi okolici.
Gasilci so nam vsako leto pripravljeni 
pokazati gasilski dom ter opremo in 
predstaviti svoje delo. Letos so nam 
bili naklonjeni tudi policisti in reše-
valci, ki delujejo v Kranju. Tako smo 
si poleg mesta ogledali policijsko in 
reševalno postajo v Kranju. Zelo lepo 
so nas sprejeli v Varstveno-delovnem 
centru Šenčur, kjer delujejo ljudje s 
posebnimi potrebami. Ti so se odzvali 
našemu vabilu in so prišli v vrtec, kjer 
so skupaj z otroki oblikovali izdelke 
za tradicionalni vrtčevski bazar. Tako 
sva s sodelavko otrokom v skupini 

omogočili spoznavanje in sprejemanje 
drugačnosti. Z vrtcem radi sodelujejo 
tudi šenčurski čebelarji. Za našo skupi-
no se je zelo potrudil čebelar Kavčnik, 
ki nam je razkazal čebelnjak ter nam 
predstavil pomembnost čebel in njiho-
ve izdelke. V prednovoletnem času je 
z otroki ustvarjal svečke in okraske iz 
voska. Dve skupini vrtca sta se priklju-
čili projektu Filantropija, ki spodbuja 
medgeneracijsko sodelovanje. Tako 
smo imeli stike s starejšimi upokojen-
kami Šenčurja, ki so nam prek gibal-
ne dejavnosti pokazale, kako vsak dan 

skrbijo za svoje zdravje z gibanjem in 
sproščanjem. Na končni izlet smo se 
odpeljali do Doma Taber v Šmartnem 
pri Cerkljah. Tamkajšnjim upokojen-
cem smo popestrili in polepšali dopol-
dne z nastopom otrok. Starostniki so 
nas sprejeli s toplino in navdušenjem.
Vzgojiteljice našega vrtca se trudimo, 
da z organizacijo različnih in pestrih 
dejavnosti otroke postopoma spoznamo 
in jih zbližamo z okoljem in ljudmi, ki 
v njem živijo. Le tako bodo nekoč aktiv-
no sodelovali z njim in s svojim delova-
njem vplivali nanj.

Dejavnosti nas povezujejo z okoljem

Na obisku pri čebelarju

BARBARA MOČNIK, VZGOJITELJICA

V Vrtcu Šenčur že vrsto let izvajamo interesno dejavnost – otroški 
pevski zbor Cicipevčki. V minulem letu sva vodenje zbora prevzeli 
Barbara Močnik in Vida Gerkman. Zbor je sestavljalo 57 otrok. Otro-
ci so na interesno dejavnost prihajali enkrat tedensko. Skupaj smo 
prepevali ter igrali na lastne in male inštrumente. Otroci so radi 
prihajali na pevske vaje in se veselili pevskih nastopov. V minu-
lem šolskem letu smo priredili dva koncerta. Božični koncert smo 
izvedli v telovadnici Vrtca Šenčur. Pomladni koncert z naslovom Za-
pojmo in zaigrajmo skupaj pa smo izvedli v Domu krajanov Šenčur. 
K sodelovanju smo povabili še dva otroška šolska zbora Osnovne 
šole Šenčur pod vodstvom Mojce Kešanski Benedik in Daneta Sela-
na, sodelovali pa smo tudi s šolsko Orffovo zasedbo pod vodstvom 
Daneta Selana. Koncerta sta navdušila otroke, vzgojiteljice in druge 
poslušalce. Zahvala nam je dala še večji zagon in motivacijo, da 
petje nadaljujemo v tem šolskem letu. Naj zaključim kot Hans Chri-
stian Andersen: Kjer besedam spodleti, glasba govori.

Otroški pevski zbor Cicipevčki

MARIJA SAJEVIC, VZGOJITELJICA

Pod okriljem Kulturnega društva OŠ Šenčur v Vrtcu Šenčur že ne-
kaj let deluje gledališka skupina Skokice. Skupino sestavljamo 
strokovne delavke vrtca. V vsakem šolskem letu pripravimo tri ali 
štiri brezplačne gledališke predstave za otroke, vključene v Vrtec 
Šenčur, tudi za oddelka Visoko in Voklo. Nekajkrat smo gostova-
le v PŠ Olševek in PŠ Voklo ter se predstavile na odru Kulturnega 
doma Visoko. Gostovale smo tudi v podjetju Smart.com v Ljubljani. 
Vsako leto s predstavo popestrimo dogajanje na prednovoletnem 
bazarju. Takrat so med gledalci tudi starši in drugi odrasli obisko-
valci. Vaje, ki potekajo v večernem času, so občasno zelo naporne, 
vendar je trud poplačan z odzivom gledalcev – otrok, ki z navdu-
šenjem spremljajo predstave in jih na svoj način ovrednotijo s po-
zitivnimi in čustvenimi reakcijami. V naših glavah pa se že krojijo 
ideje za nove predstave.

Lutkovno-gledališka  
skupina Skokice

Številna društva in posamezniki 
v Šenčurju ter okolici so 
pripravljeni sodelovati z vrtcem 
in nam radi pokažejo svoje 
delovanje. 
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Vaš trgovec v Domžalah
AVTO SET-SETNIKAR d.o.o.
Dragomelj 26, 1230 Domžale

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem,
PREŠA, d.o.o., Cerklje
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
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18.690 €

N
ovi Renault SCEN
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Renault CLIO
LIFE TCe 75 + PAKET COOL

 

– Klimatska naprava

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

– Kartica Renault

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– LED dnevne luči

Že za

8.990 €*

Novi Renault CAPTUR
ZEN TCe 90

– Klimatska naprava

– Multimedijski sistem Media Nav Evolution s 
7” zaslonom na dotik MP3, AUX, Bluetooth, 
USB, DAB

– Kartica Renault

– Platišča iz lahke litine 16”

– Meglenki spredaj

– LED dnevne luči C-shape

Že za

12.690 €*

Renault TWINGO
AUTHENTIQUE SCe 70 + PAKET COOL

Že za

8.190 €*

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

Poraba pri mešanem ciklu 4,0−5,6 l/100 km. Emisije CO2 104−128 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

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

Renault MEGANE
LIFE TCe 100 FAP

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Klimatska naprava

– LED dnevne luči

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

– Radio Bluetooth, USB, AUX

Že za

12.490 €*

Renault KADJAR
LIFE TCe 140 FAP
– Klimatska naprava

– Samodejna parkirna zavora

– LED dnevne luči C-shape

– Vgrajen 7'' TFT barvni zaslon med merilniki

– Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– Radio Arkamys + DAB

Že za

16.790 €*

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

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

za samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi 

– Meglenki spredaj
– Platišča iz lahke litine 20'' Silverstone

Že za

17.790 €*

Novi Renault SCENIC
ZEN TCe 115 FAP

Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,3 l/100 km. Emisije CO2 95–142 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

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

 

Novi Renault CLIO
LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

 

  

 

 

 

 

Že za

9.990 €

Novi Renault CAPTUR
ZEN ENERGY TCe 90

 

 

 

 

 

Že za

14.290 €

Renault TWINGO
LIMITED SCe 70  

Že za

9.490 €

 

 
 

 

 
 

Novi Renault MEGANE
LIFE SCe 115

 

 

 

 

  

 

Že za

13.390  €

Renault KADJAR
ZEN ENERGY TCe 130

 

 

 

 

 

 

 

Že za

19.990 €
Že za

16.490 €

Novi Renault SCENIC
LIFE ENERGY TCe 115

* velja za vozila iz zaloge

*

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

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

PETJA ŽUN

V šolski knjižnici je septembra potekal 
Večer s knjigo. Od 8. septembra do 8. ok-
tobra namreč poteka nacionalni mesec 
skupnega branja, ki smo se mu pridružili 
tudi v naši šolski knjižnici – in ta večer 
naslovili Beremo skupaj. Za uvod nam 
je knjižničarka Ksenija Čebašek prebrala 
nekaj pesmi. Pogovarjali smo se o vsebini 
pesmi in knjižničarka je poudarila vpra-
šanje, kdo bi lahko bil avtor teh pesmi. To 
vprašanje in odgovore sem molče, a z na-
smehom na ustih spremljala, kajti avto-
rica sem bila jaz. Slišala sem sama zvene-
ča imena poznanih slovenskih pesnikov 
in na koncu me je kot avtorico prepozna-
la sošolka, ki je že prebrala eno od mojih 
prvih pesmi. V drugem delu smo brali 
najnovejšo tretjo knjigo R. J. Palacia z na-
slovom Charlottina zgodba. Palacio je av-
tor dveh svetovnih uspešnic z naslovom 
Čudo in Julianova zgodba.
Prvo poglavje knjige je glasno prebrala 
knjižničarka Ksenija, drugo pa knjižni-
čarka Magda Ropret. Naslednja poglav-
ja smo si razdelile vse udeleženke tega 
srečanja. Izbrale smo si miren kotiček v 
knjižnici, kjer smo tiho prebrale vsaka 
svoj izsek iz knjige. Potem smo po vrsti 
začele sestavljati mozaik prebranih po-
glavij in z obnovo svojega delčka sesta-
vile obnovo celotne knjige.
Učenka Neža je prav za nas spekla sla-
stne piškote, poleg tega pa smo se po-
sladkali še z rogljički. Jezik nam je tekel 
kot namazan, in da nismo ostale brez 
sline, smo dobile še sadne sokove. Knji-
ga nam je bila zelo všeč, kajti govori o 
tem, kako mladi sprejemamo drugač-
nost svojih vrstnikov. Mislim, da bi jo 
morali prebrati vsi učenci, ker se iz ta-
kih primerov marsikaj naučimo in na 
svoje sošolce z različnimi drugačnostmi 
ali problemi gledamo drugače. 
Ta večera smo se zelo zabavale in ga še 
dolgo ne bomo pozabile. Ena mojih pe-
smi:

PRIJATELJ

Nekdo ob tebi stoji,
pomaga ti težke in hude dni.
Ko si sam in tam stojiš,
pride in se ga razveseliš.

Večer s knjigo: 
Beremo skupaj

On je zate vedno tu,
tudi ko misliš, da ga ni,
v tvojem srcu živi.
Zate naredil bi vse, kar želiš,
samo da svoje skrbi opustiš.
Šele takrat sta srečna oba

in se združita.
Takrat veselje, radost in sreča
letijo na vse strani.

Ampak to se ne zgodi,
če pravi prijatelj ob tebi ne stoji. 
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Leta 1898 je Franc Kuralt skupaj z 32 fanti in možmi ustanovil 
gasilsko društvo. Prostovoljno gasilsko društvo Šenčur je 120-le-
tnico zaznamovalo z veliko slovesnostjo. V paradi so se strumni 
možje in žene na praznično soboto odpravili od gasilskega doma 
do športnega parka, kjer se je začela osrednja slovesnost. Te so 
se udeležili tudi podpredsednik Gasilske zveze Slovenije in pred-
sednik Gasilske zveze Gorenjske Jože Derlink, predsednik Gasil-
ske zveze Kokra Franci Draksler, župan Šenčurja Ciril Kozjek in 
še nekateri ugledni gostje, ki jih je nagovorila predsednica dru-
štva Marinka Štirn. Na kratko je obnovila zgodovino društva in 
največje prelomnice, od leta 1904, ko je bil zgrajen prvi gasilski 
dom, leto zatem so dobili tudi prvo ročno brizgalno (danes jo 
hranijo kot predmet zgodovinske vrednosti) leta 1923 so razvi-
li prvi prapor, prvi (rabljen) gasilski avtomobil pa so dobili leta 
1948. Imeli so tudi gasilsko godbo, ki je slovela daleč naokrog.
PGD Šenčur danes šteje okoli dvesto članov, gasilsko društvo ima 
močno operativno enoto, podmladek, članice in veterane, ki so-
delujejo na številnih tekmovanjih in s svojimi dosežki dokazujejo 
dobro usposobljenost. Da bodo lahko še boljši in učinkovitejši v 
boju z rdečim petelinom in v drugih akcijah, kjer je treba poma-
gati ljudem pri zaščiti njihove varnosti in premoženja, so letos ob 
pomoči več sponzorjev kupili novo poveljniško vozilo. Sedanje je 
staro že 21 let in z njim niso več kos vsem intervencijam. Teh je 
kakih petdeset na leto, med njimi vsaj tretjina prvih posredovanj. 
Novo poveljniško vozilo je blagoslovil šenčurski župnik in dekan 
Urban Kokalj, od botrov Staneta Remica in Mateja Krča je ključe 
prevzel poveljnik PGD Šenčur Tomaž Lanišek. Ob jubileju so po-
delili priznanja zaslužnim gasilcem. Prejeli so jih: Andrej Celjar, 
Franc Grilc, Ivan Jenko, Jože Belehar, Jože Kristanc, Robert Žepič, 
David Sekne, Matej Regina, Jože Stružnik, Tomaž Lanišek, Miha 
Primc in Marinka Štirn. Priznanji GZS druge stopnje sta prejela 
Rok Žalar in Marija Štirn, priznanje GZS prve stopnje pa Sebastjan 
Repnik. PGD Šenčur je na slovesnosti od Gasilske zveze Slovenije 
prejelo srebrno priznanje.

Gasilci proslavili  
častitljivi jubilej
Prostovoljno gasilsko društvo Šenčur je sto 
dvajset let svojega delovanja praznovalo  
s slavnostno parado, proslavo in 
prevzemom novega poveljniškega vozila.

Krst novega poveljniškega vozila / Foto: Gorazd Kavčič

JOŽE BOLKA, ČLAN PGD VISOKO - MILJE

Veterani PGD Visoko - Milje smo se maja odpeljali na izlet v Pre-
kmurje, v mesto Lendava. Najprej smo si ogledali največjo zna-
menitost tega kraja, razgledni stolp Vinarium. Visok je 53,5 metra 
in omogoča razgled, ki sega od Lendavskih goric pa do porečja 
Mure, vse od Slovenije, Madžarske in Hrvaške do Avstrije. Na vrh 
stolpa se lahko povzpnete z dvigalom ali pa po 240 stopnicah. 
Ogledali smo si še galerijo in muzej, potem pa smo se odpeljali 
v Dobrovnik na ogled orhidej v Tropski vrt. Sprehodili smo se po 
tropskem nasadu z več kot devetsto eksotičnimi primeri rastlin. 
Pot smo nadaljevali po prekmurski ravnici in opazovali številne 
sadjarske in ekološke kmetije. Naša zadnja postaja je bila Pleč-
nikova cerkev v Bogojini. Po dobrem prekmurskem kosilu smo se 
polni lepih vtisov odpravili proti domu.

Izlet gasilskih veteranov

42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si



FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

Slovenski in tuji TV programi s Krvavca 
in Limbarske gore. Brezžično do objekta!

- TV od 15 €/mes., INTERNET od 13 €/mes., MOB. TEL. od 5 €/mes.
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
- INTERNET in IPTV signal tudi z Lubnika, kamniškega gradu, Ambroža, 
   Velike Planine, Zg. Javoršice, PD Moravče, Lukovice, Slivne,...

www.zvezdatv.si
www.gorosan.com
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UČITELJI OŠ ŠENČUR

Gibanje, telesna dejavnost, rekreacija in 
šport so pomembne prvine kakovostne-
ga življenjskega sloga vseh prebivalcev 
Slovenije. Gibanje v vseh življenjskih 
obdobjih pomembno oplaja celovit ži-
vljenjski slog. Verjamemo, da vsaka 
generacija nosi neprecenljiva znanja, 
ki v sodobnem načinu življenja hitro 
ostanejo skrita. Namen je povezovanje 
in združevanje vseh generacij, da iz-
menjajo svoje izkušnje in energijo na 
najbolj zdrav možen način. Gibanje in 
zdrav način življenja gradita zdravo in 
samozavestno družbo.
Letos bo Teden gibanja potekal od 15. do 
22. oktobra. V OŠ Šenčur bomo učitelji in 
učenci odprli šolska vrata drugim ob-
čanom Šenčurja, da se nam pridružijo 
pri urah športa, kjer se bomo povezovali 

skozi igro, različne vaje za dobro poču-
tje, druženje, pohod … Točni termini 
vadbe bodo objavljeni v prvi polovici ok-
tobra na spletni strani občine, na vratih 
športne dvorane v Šenčurju in Voklem 
ter na vratih centralne šole in podru-
žničnih šol. Prav tako bodo učenci pri-
nesli domov obvestila, kdaj ima njihov 
razred odprto uro za druženje, h kateri 
bodo lahko pripeljali svoje dedke, ba-
bice, sosede, znance, da se bodo gibali 
skupaj.
Februarja bomo v okviru Simbioze giba 
izvedli tudi brezplačne računalniške de-
lavnice, ki bodo potekale na šoli za vse, 
ki želite usvojiti in nadgraditi znanje za 
delo z računalniki in sodobno tehnolo-
gijo. Termini za računalniške delavnice 
bodo objavljeni v naslednji številki ob-
činskega glasila Jurij. Lepo povabljeni, 
da se nam pridružite. 

Gibanje je življenje  
in življenje je gibanje
Medgeneracijsko sodelovanje šole, učencev in starejših  
v občini Šenčur prek vseslovenske akcije Simbioza giba

Člani Društva upokojencev Tržišče, ki je 
aprila letos ob obisku v Šenčurju podpisalo 
dogovor o medsebojnem sodelovanju obeh 
društev, so septembra znova obiskali Šen-
čur. Kot nam je povedal predsednik šenčur-
skega društva Ciril Sitar (v Tržišču vodi upo-
kojensko društvo Vinko Sitar), so se tokrat 
družili pohodniki obeh društev, ki so se od-
pravili na skupen pohod po krajih občine 
Šenčur in končali v športnem parku na Mi-
ljah. Tam je pohodnike čakala pogostitev, 
na družabnem srečanju pa so si obljubili, 
da si bodo obiske še naprej izmenjevali in 
tako uresničevali letos sprejeti dogovor o 
sodelovanju. 

Upokojence obiskali 
prijatelji iz Tržišča

Od 3. septembra je vzpostavljena avtobu-
sna linija skozi Poslovno cono Šenčur. Av-
tobusi iz Kranja proti letališču in Cerkljam 
in obratno sedaj ustavljajo tudi v poslovni 
coni, vozijo pa v skladu z voznim redom. 

Avtobus skozi  
poslovno cono



FD ŠENČUR

Nasmejanih obrazov smo se tako na 
nedeljsko jutro 1. julija letos odpravili 
na dolgo pot in ob 6. uri zjutraj nasle-
dnjega dne prispeli v mesto Ohrid. Vo-
dič Gjorgi nas je ob jezeru prijazno poz-
dravil in nas popeljal do našega hotela 
Pela(rgonija), kjer je kmalu po name-
stitvi po sobah naš band pred hotelom 
poskrbel za veselo vzdušje, petje in ples. 
Po kosilu smo smuknili na plažo, popol-
dne pa v avtobus po noše in se odpeljali 
na prizorišče folklornega dogajanja. V 
paradi smo se vse sodelujoče skupine 
sprehodile po glavni ulici Ohrida in na-
zaj do odra. Sodelovalo je dvajset skupin 
iz Srbije, Hrvaške, Bolgarije, Romunije, 
Rusije, Poljske in tudi tri slovenske: Rav-
ne na Koroškem, Vuhred in naša, šen-
čurska, na povorki v raznolikih barvah, 
modelih, krojih noš – res prava paša za 

oči. Gjorgi, brezposelni odvetnik, ki se je 
prekvalificiral v turističnega vodiča, nas 
je naslednji dan odpeljal do veličastne 
Samuelove trdnjave in obzidja iz prvega 
stoletja pred našim štetjem, ki sta bila 
obnovljena šele leta 2003. Ustavili smo 
se nad amfiteatrom, kjer so prirejali 
gladiatorske igre. V šestem stoletju ga 
je ob potresu prekril zemeljski plaz. Nad 
nami je bilo 35 kilometrov dolgo pogorje 
med Ohridskim in Prespanskim jeze-
rom, nacionalni park z najvišjim vrhom 
Magaro. V njem so našli tisoč različnih 
rastlinskih vrst, 12 endemičnih, 1644 vrst 
metuljev ter različne, mnogoštevilne pti-
ce in sesalce. Skozi obzidje (12.–14. stol) v 
obliki križa samo prispeli na pečino nad 
jezerom do cerkve evangelista, apostola 
sv. Janeza teologa Kaneo z njegovo do-
bro ohranjeno fresko. Ohrid se ponaša s 
365 cerkvami, a najlepša in najbolj obi-
skana je cerkev sv. Klimenta Ohridske-
ga, patrona mesta, učenca bratov Cirila 
in Metoda, ki sta izoblikovala slovanski 
knjižni jezik za cerkvene potrebe. Sedaj 
je tu poročna dvorana. Prekrasen razgled 
se odpira na Ohridsko jezero s kristalno 
čisto vodo, vidi se do 22 metrov globoko. 

Največja globina jezera je 288 metrov, po-
vršina 358 kvadratnih kilometrov, širina 
14,8 in dolžina 30,8 kilometra, dolžina 
obale 87,5 kilometra. V jezero se izliva 
štirideset rek, od tega 15 površinskih in 
trideset podvodnih izvirov Črnega Dri-
ma. Izvedeli smo, da iz lusk ribe plašice 
izdelujejo znani ohridski biser.
Zvečer smo nastopili in z našima ple-
soma potoučke in bergeltanc navdušili 
občinstvo. 
Nadaljevali smo z ogledi: Gjorgi nas je 
peljal k samostanu sv. Nauma, ki leži 
29 km južno od mesta Ohrid na visoki 
skali nad jezerom v nacionalnem parku 
Galičica blizu albanske meje. Sv. Naum, 
pomočnik sv. Klimenta je dal tu zgraditi 
cerkev, najprej posvečeno nadangeloma 
Gabrijelu in Mihaelu, sam pa je tu pre-
živel zadnja leta svojega življenja. V njej 
je tudi njegov grob. Med turškimi vdori je 
bila porušena, v 16. in 17. stoletju na novo 
zgrajena. Umetniška dela so lesorez, iko-
na in prikaz Naumovih čudežev, freske, ki 
prikazujejo pogreb Nauma in Klimenta. V 
ozadju sta park s pavi (Titovo darilo) in 
šola. Pred vzponom k samostanu smo vi-
deli več dotokov Črnega Drima in si ogle-
dali močno valujoč izliv v Ohridsko jeze-
ro. Ko smo se vračali, smo se ustavili še v 
Muzeju na vodi "Bay of bones" (zaliv kosti) 
in si ogledali avtentično rekonstrukcijo 
bivališč, koč iz šibja in blata, kjer so ljudje 
živeli v letih od 1200 do 700 pr. n. š. V mu-
zeju so v vitrinah predstavljeni predmeti 
za njihovo preživetje iz lesa in kamna ter 
izkopanine in potapljaške najdbe iz let od 
700 do 500 pred Kristusom, kar smo videli 
tudi na kratkem filmu. 
Po večerji  sta umetniški vodja naše sku-
pine Aleksander Sašo Zupan in izjemna 
organizatorka našega gostovanja in pred-
sednica našega društva Irena Kajzer pre-
jela priznanje in darilo za sodelovanje na 
festivalu in izročila tudi naše darilo ma-
kedonskim organizatorjem festivala.

Folkloristi  
gostovali na 
Ohridu
Folklorno društvo Šenčur 
pod vodstvom Saša 
Aleksandra Zupana se 
je z veseljem odzvalo 
povabilu organizatorja k 
udeležbi na mednarodnem 
folklornem festivalu 
Razigrano oro 2018 na 
Ohridu v Makedoniji. 

V pisani povorki po Ohridu

Šenčurjani navdušili z bergeltancem
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 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

www.pogrebnik.si

SAMO LESJAK, DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V Muzeju Šenčur so sredi septembra 
odprli razstavo del, ki so nastala na 
slikarskem srečanju Hiše čez cesto na 
Miljah. Tokratna tema ustvarjalcev je 
bila kulturna dediščina in krajina v 
občini Šenčur. Sodelovali so društvo li-
kovnikov Cerklje, KUD Kliničnega cen-
tra in medicinske fakultete dr. Lojza 
Kraigherja, karikaturist Jože Poklukar 
- Jole in učenka Osnovne šole Šenčur 
Eva Markun. Na razstavi je na ogled 17 
slikarskih del naslednjih avtorjev: Da-
rinke Kralj, Marinke Štern, Zvonke Go-
lorej, Eve Markun, Zofke Hacin, Branka 
Lozarja, Avgusta Starovašnika, Marjana 
Vreša, Tončke Prdan, Cenke Globočnik, 
Alenke Klemenčič, Milice Miš, Erike 
Železnik in Vide Soklič. Jože Poklukar 

je narisal simpatične karikature vseh 
udeležencev srečanja, Dragica Markun, 
Barba Štemberger Zupan in Niko Zupan 
so ustvarjali z glino, Ivan Kropivnik je 
rezbaril, Marjan Smrekar pa kiparil. 
Odprtje razstave je povezovala Slavica 
Bučan, številne obiskovalce je nagovoril 
podžupan Aleš Perič Močnik, v kultur-
nem programu pa so sodelovali Ljudski 
pevci Hiše čez cesto, citrarka Francka 
Šavs in pevka Cirila Kelvišar. Ogled je 

možen vse do 28. oktobra ob torkih in 
petkih od 17. do 19. ure in ob nedeljah od 
10. do 12. ure.
Od 6. novembra do konca decembra 
pa bo v muzeju razstava del letošnjega 
Mednarodnega simpozija umetniške 
keramike V-oglje, na katerem je sode-
lovalo 15 umetnikov, poleg keramikov 
tudi fotografinja, tokrat Ajda Zupan. 
Odprtje razstave bo ob 19. uri, sporoča 
Barba Štembergar Zupan.

Raznolika  
razstava v  
muzeju

Ustvarjalci likovnega srečanja Hiše čez cesto razstavljajo v šenčurskem muzeju.  
/ Foto: arhiv Muzeja Šenčur
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NUDIMO VAM
LONČNICE

REZANO CVETJE
VSE ZA POROKO

ŠOPKE
ŽALNI PROGRAM

ARANŽIRANJE

NOVO V DOMAČEM KOTIČKU 
  KRUH in PEKOVSKI IZDELKI 

    ZADRUŽNA CVETLIČARNA  
   V CERKLJAH ODPRTA TUDI  
  31. OKTOBRA

   SLADKOR  
KRISTALNI –  
ZELO  
UGODNO

    MEŠANA DRVA  
in PELETI  
PREDSEZONSKE CENE

    AKCIJA! SEMENSKA ŽITA IN MINERALNA   
GNOJILA ŽE NA ZALOGI

TINKARA JERKIČ

Letošnje poletje je bilo zame prav po-
sebno – vse skupaj pa se je začelo že ja-
nuarja. Takrat je padla odločitev, da se 
udeležim prostovoljnega dela na Mada-
gaskarju prek programa mladinskega 
in misijonskega prostovoljstva, ime-
novanega POTA. O Madagaskarju sem 
začela premišljevati že nekaj let na-
zaj. Prijavila sem se namreč že lansko 
leto, vendar sem bila izbrana za pro-
jekt Zambija. Lanskoletni projekt me je 
spodbudil, da sem se januarja 2018 po-
novno prijavila. Na Madagaskar sem se 
odpravila s skupino desetih prostovolj-
cev. Naša glavna naloga je bilo organi-
zirati oratorije za tamkajšnje otroke in 
jim polepšati nekaj dni v letu. 

ŠOLARJI DAROVALI POTREBŠČINE

Pred odhodom so najprej potekale ne-
kajmesečne priprave. Za slovenske 
misijonarje na Madagaskarju smo zbi-

rali finančna sredstva in v ta namen 
obiskali trideset slovenskih župnij. 
Organizirali smo tudi dobrodelni kon-
cert in zbirali material za delavnice na 
oratoriju. Na pomoč nam je priskočila 
tudi Osnovna šola Šenčur, ki je od vseh 

zbiralnih lokacij zbrala največ šolskih 
potrebščin. Otroci so jih bili zelo veseli, 
saj jih je na Madagaskarju težko dobiti. 
Z darovi ljudje podpirate delo naših mi-
sijonarjev in jim pomagate uresničevati 
njihovo poslanstvo.

Na Madagaskarju sem pustila košček svojega srca
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Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com
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Že nekaj dni mineva od vrnitve z Mada-
gaskarja, ki je v meni pustil zelo velik pe-
čat. Še vedno se spominjam vseh dogod-
kov, lepih trenutkov, razigranih otrok na 
oratoriju … V mojem spominu ostajajo 
trenutki, ki jih težko opišem z besedami. 
O njihovi kulturi, načinu življenja in o 
misijonarjih bi lahko govorila cel dan.

IZ ODDALJENIH VASI NA ORATORIJ

Enajstega julija 2018 smo s kupom dvaj-
setih potovalk, v katerih je bilo 0,6 tone 
šolskih potrebščin, odpravili na pot pro-
ti glavnemu mestu Madagaskarja An-
tananarivo. Tam smo prvih nekaj dni 
preživeli v Akamasoi pri Pedru Opeki, da 
smo se spoznali z njihovo kulturo. Čez 
nekaj dni smo se z najetim kombijem 
odpravili na dolgo vožnjo proti jugu. 
Prve tri oratorije smo izvedli pri misi-
jonarju Janezu Krmelju. Oratoriji so za 
razliko od slovenskih trajali le tri dni, 
vendar so potekali od zgodnjih jutranjih 
ur (sv. maša se je začela ob 6. uri) do po-
znega popoldneva – ob 18. uri, ko se je 
tam že zvečerilo. Otroci so na oratorije 
prihajali iz oddaljenih vasi in so do nas 
morali priti peš in brez staršev. Prek 
oratorijev misijonarji otroke spodbujajo 
k zglednemu življenju in jih učijo pravih 
vrednot. Letos smo iz zgodbe usmiljene-
ga Samarijana potegnili bistvo ljubezni 
in spoštovanja do bližnjih in drugačnih. 
Pogovarjali smo se tudi o dobrih delih in 
o družini, kar je za vzgojo na Madaga-
skarju zelo pomembno, saj, kot pravijo 
misijonarji, število kriminalnih dejanj 
v zadnjih letih strmo narašča. 

Po dveh tednih smo se odpravili proti 
misijonarju Janezu Mescu v Manan-
bondro, vas ob jugovzhodni obali oto-
ka. Na poti smo morali eno izmed rek 
prečkati tudi s trajektom, narejenem 
po malgaških standardih. Na oratoriju 
v Mananbondru smo imeli največ ude-
ležencev – kar petsto otrok! To pomeni, 
da je vsak izmed nas na katehezah in 
delavnicah poskrbel za petdeset otrok. 
Na srečo smo bili že zelo usklajeni in 
smo točno vedeli, kako bomo izvedli 
dan. Naša pot na Madagaskarju se je že 
skoraj končala, nazadnje smo obiskali 
misijonarja Jožeta Adamiča. Tam smo 
izvedli zadnji oratorij in s tem zaključili 
svoje delo na Madagaskarju.

SPOZNALI SMO PEDRA OPEKO

Nazadnje smo se vrnili v glavno mesto 
Antananarivo, nazaj tja, kjer se je vse 
skupaj sploh začelo. Izkoristili smo še 
zadnje dni z otroki, ki so se igrali na 
travniku pred našo hiško. Končno smo 
spoznali tudi Pedra Opeko! V nedeljo 
smo se udeležili tudi njegove sv. maše, 
ki je resnično nekaj posebnega – tekle 
so nam solze sreče in žalosti, saj smo 
vedeli, da bomo naslednji dan morali 
zapustiti otok, na katerem smo preži-
vele nepozabne trenutke. Tako malga-
ški otroci kot tudi mi smo se drug od 
drugega naučili marsikaj. Predvsem pa 
na svet gledam z drugačne perspektive.
Podrobneje trenutke z Madagaskarja 
opišemo na spletni strani POTA. Vablje-
ni k branju na povezavi http://pota.si/
blog/madagaskar/.

Septembra so v Kamniku potekali 48. Dne-
vi narodnih noš in oblačilne dediščine, v 
okviru tega dogodka pa tudi harmonikar-
sko tekmovanje Pokal narodnih noš. Abso-
lutni zmagovalec je postal Rok Traven, ki je 
tako prejemnik 13. pokala narodnih noš, na 
drugo mesto se je uvrstil Benjamin Krhin, 
na tretje pa Nejc Pirc. Naj ljudski godec pa 
je postal Matic Jeraj. Tekmovanje je sicer 
potekalo v štirih kategorijah, Rok Traven je 
nastopil v kategoriji od 16 do 45 let. 

Rok Traven zmagovalec 
Pokala narodnih noš

Rok Traven / Foto: Klemen Brumec

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Članska ekipa Tinex Šenčur je začela novo 
sezono v tretji slovenski nogometni ligi. Z 
uvodom v sezono pa zagotovo ne more-
jo biti zadovoljni, saj so v šestih tekmah 
zmagali le enkrat, in sicer v tretjem krogu 
proti Kranjski Savi. "Z uvodom vsekakor 
nismo zadovoljni, saj so bili cilji pred se-
zono veliko višji. Zavedamo se, da imamo 
mlado ekipo, v kateri igra kar nekaj doma 
vzgojenih fantov. Hkrati pa sem prepri-

čan, da ima ekipa velik potencial in uvo-
dni rezultati zagotovo niso pravi kazalnik 
moči. Pred nami je nekaj pomembnih te-
kem, v katerih pa moramo nujno nabira-
ti točke, sicer bo zaostanek hitro prevelik," 
pove vodja članske ekipe Luka Pintar.
V klubu pa so zelo zadovoljni z delom v 
mlajših selekcijah, saj se zanimanje za 
nogomet ponovno povečuje. K temu je 
zagotovo pripomogla tudi izgradnja po-
vršine z umetno podlago. "Zelo dobro 
imamo zapolnjene vse selekcije od U7 

do U19. Letos je v klub prišlo veliko novih 
otrok, kar kaže, da se v Šenčurju z mla-
dimi dela dobro in da imamo dobre po-
goje za delo. Tudi rezultati mladincev in 
kadetov v drugi slovenski ligi so za zdaj 
odlični in le želimo si lahko, da podobno 
nadaljujejo. Velja omeniti tudi selekcijo 
starejših dečkov, za katere sem prepri-
čan, da se bodo borili za končno prvo 
mesto v gorenjski ligi in kvalifikacije za 
prvo slovensko nogometno ligo," je dejal 
vodja mladinskega pogona Narsej Mubi.

Zanimanje za nogomet se povečuje

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

"Z enotedensko zamudo so se minuli ko-
nec tedna začela košarkarska tekmova-
nja, zdaj pa že nastopamo z vsemi selek-
cijami, s selekcijama U13 in U17 tudi v prvi 
ligi," o jesenskem začetku košarkarske 
sezone pove Aleš Puhar, športni direktor 
Košarkarskega kluba Šenčur. Vodja mla-
dinskega pogona je Vlado Velikonja, mlaj-
ših selekcij Gal Sekne. Otroke vabijo, da se 
pridružijo treningom kluba v okviru ko-
šarkarske šole Romana Horvata.
Drugo soboto v oktobru pa se začenjajo 
tekmovanja v prvi košarkarski ligi za 
člane. "Uvodna dva kroga gostujemo, 
prva domača tekma pa bo 27. oktobra 
proti Rogaški," povabi Puhar na košar-

karsko tribuno. V priloženi preglednici 
si lahko ogledate še seznam ostalih te-
kem. V tem tednu so začeli tudi z na-

stopi v Ligi Alpe Adria, odigrani sta bili 
prvi dve tekmi, in sicer na Poljskem in 
Češkem.

Odigrane že prve tekme
Treninge in tekmovanja so začele že vse selekcije Košarkarskega kluba Šenčur.

Liga NovaKBM 2018–2019

dan datum ura domača ekipa gostujoča ekipa dvorana
sobota 27. 10. 2018 19.00 GGD Šenčur Rogaška ŠD Šenčur
sobota 10. 11. 2018 19.00 GGD Šenčur Petrol Olimpija ŠD Šenčur
sobota 24. 11. 2018 19.00 GGD Šenčur Krka ŠD Šenčur
sobota 15. 12. 2018 19.00 GGD Šenčur Šentjur ŠD Šenčur
sobota 22. 12. 2018 19.00 GGD Šenčur Sixt Primorska ŠD Šenčur
sobota 29. 12. 2018 19.00 GGD Šenčur Ilirija ŠD Šenčur
sobota 12. 1. 2019 19.00 GGD Šenčur Zlatorog Laško ŠD Šenčur
sobota 26. 1. 2019 19.00 GGD Šenčur Helios Suns ŠD Šenčur
sobota 9. 2. 2019 19.00 GGD Šenčur Hopsi Polzela ŠD Šenčur
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BARBA ŠTEMBERGAR ZUPAN

Češko mesto Ostrava je junija letos gostilo neuradno svetov-
no prvenstvo veteranov v odbojki. Ob izjemni organizaciji so 
izpeljali tekmovanja na štirih igriščih in dveh lokacijah. Po-
leg zanimivega prizorišča (nekdanje proizvodne v dvorane, 
spremenjene v športna igrišča) je bilo zanimivo tudi druženje 
ekip in pogovori s športniki. Italijani, na primer, imajo dr-
žavno italijansko ligo, poleg nje pa ima trimilijonsko mesto 
Milano tudi svojo reprezentanco. Ekipe iz Moldavije so na pr-
venstvo potovale kar sedem dni … 
To sem slišala na lastna ušesa, saj sem bila na prvenstvu pri-
sotna. Pa ne kot športnica. Bila sem ena izmed podpornic in 
navijačic moške veteranske reprezentance nad 56 let iz Slove-
nije. Našo reprezentanco je sestavljalo deset mož: Jože Golob, 
Boštjan Jenko, Josip Košuta, Jožef Murovec, Marjan Novak, 
Mirko Osolnik, Peter Praper, Franjo Pustoslemšek, Niko Zu-
pan in Mirko Žagar. V ekipi sta bila kar dva reprezentanta iz 
Šenčurja: Jožef Murovec iz Hotemaž in Niko Zupan iz Vogelj.
Slovenska reprezentanca se je na pot v Ostravo odpravila v 
dveh kombijih, ki sta jih posodila OK Calcit Volley iz Kamnika 
in ACH Volley iz Ljubljane. Ker pa je bilo kar nekaj navijačev, 
je bil potreben še dodaten avto. Štiridnevno bivanje je bilo pri-
jetno in za naše moštvo tudi naporno. Odigrali so šest tekem 
in zasedli sedmo mesto. Najmlajši v ekipi je bil z 59 leti Niko 
Zupan, najstarejši pa jih je že napolnil 74. Res, dr. Peter Pra-
per je bil najstarejši igralec turnirja in organizatorji tega niso 
spregledali. Mnogi tekmovalci in tekmovalke iz vsega sveta so 
se želeli fotografirati z njim. Naša ekipa veteranov Slovenije 
je imela kar nekaj sponzorjev, ki so priskrbeli športne torbe, 
drese, majice, nogavice in podobno. S pomočjo Slovenske tu-
ristične organizacije smo imeli s seboj tudi promocijski ma-
terial, ki smo ga skupaj s kmečko skledo kot kosom keramike 
iz slovenske kulturne dediščine poklonili nasprotnim ekipam. 
Predanost odbojki, srce na igrišču, dobro voljo in dobro druž-
bo je bilo čutiti na vseh igriščih in ob druženjih. Občudovanja 

vredna je bila požrtvovalnost vsakega posameznika, ki je bil 
del celote. In tako tudi mora biti v ekipnem športu. Vrnili smo 
se z lepimi spomini na mesto Ostrava, odlično organizacijo in 
izvedbo prvenstva, prijetna druženja in pogovore. Le okus če-
škega piva je nekako zbledel. To pa je še najmanjši razlog, da se 
odbojkarski veterani Slovenije še vrnejo v Ostravo.

Slovenski veterani na odbojkarskih igriščih

Niko Zupan in Jožef Murovec

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

Gradbenamehanizacija
VilkoKonc,s.p.

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

GSM:041652-654

4208 Šen čur
De lav ska 18

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

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

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

Največja občinska naložba poteka v Trbojah, kjer gradijo čistilno 
napravo in kanalizacijo. Cesta Trboje–Smlednik je zaradi tega za-
prta, a zapore ne spoštujejo vsi vozniki. "To ne velja za domačine, 
številni drugi pa tu vozijo kljub označeni zapori, kar ovira gradnjo, 
domačinom pa vozijo po travnikih in njivah. O tem smo obvešča-
li medobčinski inšpektorat pa tudi policijo, saj ti vozniki ovirajo 
delo in ogrožajo svojo in varnost drugih," pravi Aleš Puhar z Občine 
Šenčur in se ob tem zahvaljuje prebivalcem za potrpežljivost ob 
gradnji.

Vozniki ne spoštujejo zapore



Hu ar 
Z O B O Z D R A V S T V O

Vsak nasmeh je lahko zdrav nasmeh

Maruša Humar, dr. dent. med. 

040 567 301                 zobozdravstvo.humar@gmail.com

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

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

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Športno društvo Visoko je proslavilo dvojni jubilej: šestdeset 
let obstoja društva in štirideset let, odkar na Visokem igra-
jo nogomet. Praznovali so športno, z nogometnima tekma-
ma veteranov med Športnim društvom Visoko in ljubljansko 
Olimpijo ter članov Visokega in NK Triglav Kranj. Poleg no-
gometa na Visokem igrajo tudi tenis, balinajo, gojijo splošno 
telesno vabo, igrajo odbojko na mivki. V preteklosti so pod 
imenom TVD Partizan ohranjali tudi namizni tenis, odboj-
ko, smučanje, orodno telovadbo. Zbrane je na prireditvi ob 
jubilejih nagovoril predsednik ŠD Visoko Boris Sajovic, ki je 
med drugim povedal, kako so v Rapi začeli urejati športna 
igrišča, iz česar je zrasel današnji športni park. Pobudnika 
sta bila takrat predsednik krajevne skupnosti Mirko Vrtač in 
predsednik športnega društva Jože Šinkovec, športni park pa 
je postal središče športnega in družabnega dogajanja v kraju. 
Ob igriščih stojita tudi zgradba športnega društva in brunari-
ca z gostinskim lokalom. Občina Šenčur je financirala uredi-
tev pisarne, letos pa tudi asfaltnega parkirišča. Letos v stavbi 
kulturnega doma urejajo tudi telovadnico, pa je med drugim 
povedal župan Občine Šenčur Ciril Kozjek, ki se je prav tako 
udeležil praznovanja. 
Ob jubileju je ŠD Visoko izročilo priznanja zaslužnim za vi-
soški šport. Prejeli so jih Drago Grošelj, Staša Pavlič in Lado 
Boštar, za častnega člana društva so imenovali Mirka Vrtača, 
v njegovem imenu je priznanje prevzel sin Drago, tudi sam od 
otroških let povezan s športom.

Praznovali dva jubileja

Prejemniki priznanj ob jubilejih ŠD Visoko z županom Cirilom 
Kozjekom / Foto: Gorazd Kavčič

V knjižnici v Šenčurju se jeseni nadaljujejo pravljične ure in ustvar-
jalne delavnice. Kot nam je povedala Andreja Mali, potekajo že tri 
leta in so septembra z njimi že začeli, najprej enkrat mesečno, od 
novembra do februarja pa bodo dvakrat mesečno. Naslednje bodo 
na vrsti 16. oktobra (od 17.30 do 18.30). Kot še pove sogovornica, 
otrokom v pravljični urici najprej povedo pravljico, nato pa nada-
ljujejo z ustvarjanjem. Na delavnicah se odločijo vsakokrat za novo 
temo, ki pritegne otroke.   

Pravljice in ustvarjalne delavnice
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Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774

Prodaja in dostava kurilnega olja. 
Razrez in čiščenje hišnih cisteren.

Prodaja in razvoz slovenskih peletov, 
 briketov in premoga.
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

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

tel.: 04 251 91 50

faks: 04 251 91 51

gsm: 041 364 880

e-pošta: darinka@darin.si
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Aprila je na Vrhniki potekalo državno prvenstvo v taekwondoju 
ter otroška Adidas liga. Tekmovanja se je udeležilo skoraj dvesto 
tekmovalcev iz različnih slovenskih klubov. Tekmovalci kluba Silla 
so se odlično odrezali in se skoraj vsi domov vrnili z medaljami. 
Prijavljenih je bilo 72 tekmovalk in tekmovalcev – kadeti, mladici, 
člani. Dobitniki medalj so bili: Danaja Škofic, kadetinja do 33 kg 
– 1. mesto; Anan Bajramovič, kadet do 49 kg – 1. mesto; Danin Ha-
sanagič, kadet do 41 kg – 2. mesto; Dina Bajramovič, mladinka do 
59 kg – 3. mesto; Lovro Kanlič, mladinec do 59 kg – 3. mesto. Med 
113 tekmovalci otroške Adidas lige pa so si naši mlajši tekmovalci 
pridobili naslednje medalje: Sarah Hasanagič – 1. mesto, Adian 
Bajramovič – 1. mesto, Patrik Škofic – 1. mesto, Urh Arhar – 3. me-
sto. Odlični so bili tudi v kicku: Sarah Hasanagič – 1. mesto, Adi-
an Bajramovič – 1. mesto, Patrik Škofic – 3. mesto, Urh Arhar – 4. 
mesto. Na tekmovanju Bistra Open v Zagrebu, kjer je bilo šeststo 
tekmovalcev iz štirih držav, so naši dosegli naslednje: Sarah Hasa-
nagič – 2. mesto, Patrik Škofic – 2. mesto, Lovro Kanlič – 3. mesto, 
Danaja Škofic – 3. mesto, Danin Hasanagič – 5. mesto.

Uspehi tekmovalcev kluba Silla

sudoku_jurij 18_03
NALOGA

8 7 1
2 5 8 6

9 4 7
5 6
4 7 5 3 2

4 1 3
1 5
6 8 5

4 8 6 7

sudoku_jurij 18_03

REŠITEV

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

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

Župan Ciril Kozjek je konec avgusta podelil spominsko priznanje 
Občine Šenčur legendi šenčurskega lokostrelstva Marjanu Podrža-
ju, ki je v Lozani postal veteranski svetovni prvak v disciplini field 
z golim lokom. Obenem se je vpisal tudi v Guinnessovo knjigo re-
kordov kot edini doslej, ki je v treh dneh nastopil na treh svetov-
nih prvenstvih v treh različnih disciplinah s tremi različnimi loki 
– poleg fielda z golim lokom še v olimpijski disciplini z olimpijskim 
ukrivljenim lokom in na dvoranskem tekmovanju s sestavljenim 
lokom. "Spominsko priznanje je namenjeno vsakomur, ki prispeva 
k večji prepoznavnosti občine Šenčur, kar osvojitev naslova vete-
ranskega svetovnega prvaka v lokostrelstvu zagotovo je," je ob tej 
priložnosti dejal župan. Podržaj pa je poudaril, da je zadnji uspeh 
sicer vrhunec njegove kariere, vendar pa v lokostrelstvu še ni rekel 
zadnje besede. 

Podržaju spominsko priznanje
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Nagarde: 3-krat knjižna nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 19. oktobra 2018, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slovno stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

           + poštnina

11 90
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava
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MAŠA LIKOSAR

Šenčurska občina, njena kulturna, športna, gasilska in 
druga društva vse leto organizirajo številne družabne, 
tekmovalne, izobraževalne in glasbene prireditve. Mi-
moidoče smo vprašali, ali se udeležujejo tovrstnih pri-
reditev, in če ne, kaj je vzrok in kaj predlagajo, da bi bile 
prireditve bolje obiskane.

Suzana Kavčič, Trboje: "Občasno obiščem 
šolske prireditve, sem ter tja kakšen koncert, 
sicer pa zaradi službe nimam časa. Prireditve bi 
morale biti ob koncu tedna, teme bi morale biti 
zanimivejše, sicer se mi pa zdi, da je v naši občini 
premalo dogodkov."

Suzana Hočevar, Šenčur: "Obiskujem vse 
prireditve, predvsem pa športne, od nogometnih 
do košarkarskih, v Šenčurju je teh dovolj. 
Premalo imamo kulturnih dogodkov, morda zato, 
ker ni interesa obiskovalcev niti občine, da bi to 
organizirala." 

Sebastijan Pušavec, Velesovo: "Ne obiskujem 
prireditev, ker nimam časa. Nekateri dogodki in 
nastopajoči v šenčurski občini so zelo zanimivi, 
a žal se odvijajo ob neprimernem popoldanskem 
času. Prepričan sem, da bi bilo več obiska, če bi 
bile po sedmi uri zvečer." 

Roman Benedičič, Šenčur:
"Občasno sem obiskoval športne prireditve, 
ker sem se tudi sam ukvarjal s športom, 
zdaj pa nimam več časa zaradi obveznosti z 
otrokom. Slišal sem, da je v občini Šenčur dovolj 
kvalitetnih prireditev, izbrati bi morali le druge 
termine in ure."

Maruša Bajželj, Šenčur: "Včasih obiščem 
nogometne dogodke, kulturne prireditve me ne 
zanimajo, ker nastopajoči niso zanimivi. Želim si, 
da bi Šenčur gostil koncerte znanih glasbenikov, a 
verjetno niti nimamo primernega prostora."

Za prireditve ni časa

ANKETA
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MAŠA LIKOSAR

Predsednik PGD Trboje Tomaž Rozman je poudaril skro-
mne, a vseeno spodbudne začetke PGD Trboje. "Ropot prve 
brizgalne je prikazal dejanski napredek v trbojskem gasil-
stvu. Konjske vprege in vozove je zamenjal traktor, nato so 
sledili gasilski avtomobili, prvi, drugi, tokrat smo prevzeli 
že tretjega." Osrednja govornika sta bila tudi župan Občine 
Šenčur Ciril Kozjek, ki je bil izbran za botra novega inter-
vencijskega vozila GVV-1, ter predsednik gasilske zveze Ko-
kra in poveljnik PGD Trboje Franc Draksler, ki je pojasnil, da 
je okvirna cena vozila znašala 98 tisoč evrov, Občina Šenčur 
je prispevala 68 tisoč evrov, preostalo so zbrali krajani in 
člani društva. 
Na slovesnosti so podelili tri vrste priznanj. Gasilsko pla-
menico druge stopnje sta iz rok predsednika Gasilske zve-
ze Gorenjska Tomaža Vilfana prejela Dominik Bohinec in 
Franc Draksler. Slednji je v imenu Gasilske zveze Kokra de-
setim članom PGD Trboje podelil priznanje gasilske zveze 
tretje stopnje. Podelili so tudi zahvalne listine, s katerim 
so se zahvalili vsem dotedanjim predsednikom in poveljni-
kom, listino je za podporo in velik prispevek k razvoju PGD 
Trboje prejela tudi Občina Šenčur.

Novo vozilo  
za devetdeset let
Devetdeset let delovanja Prostovoljnega 
gasilskega društva Trboje so člani in 
vaščani obeležili s slavnostjo prireditvijo 
in prevzemom novega gasilskega vozila.

Predsednik PGD Trboje Tomaž Rozman, poveljnik PGD Trboje Franc 
Draksler, župan Občine Šenčur Cirilj Kozjek in voznik novega vozila 
Borut Oselj / Foto: Tina Dokl 

KS Šenčur - Srednja vas, jutri, 6. oktobra, vabi na jesensko mini 
tržnico, ki bo od 8. do 14. ure pred domom krajanov v Šenčurju. 
Med stojnicami z domačimi pridelki in izdelki bo tudi stojnica TD 
Šenčur, kjer bodo pražili krompir. 

Jesenska mini tržnica

V četrtek, 25. oktobra, bodo v Domu krajanov Šenčur delavnice o 
učinkoviti rabi energije in o obnovljivih energetskih virih. Začetek 
bo ob 18. uri, ko bo udeležence najprej pozdravil Anton Pogačnik, 
direktor LEAG. Nato bo o optimalni izbiri ogrevalne naprave govo-
ril Andrej Svetina, o toplotnih črpalkah in o finančnih spodbudah 
EKO sklada Samo Cotelj, o težavah s plesnijo v bivalnih prostorih 
in o pomenu kakovosti zraka Jožef Pogačnik, vsi energetski sve-
tovalci mreže ENSVET. Udeleženci delavnice bodo imeli tudi mo-
žnost individualnega brezplačnega svetovanja.

Brezplačne delavnice o energiji 



 
	

 

 

 

 

 
	

	
	

	
	

	

ŽALNI PROGRAM 
	

Naj bo zadnje slovo lepo  
in posuto s cvetjem - 
poskrbimo za žalno 

floristiko, pripravimo vam 
žalne pakete sveč, urejamo 
pa tudi grobove, nasade in 
priskrbimo druge nagrobne 

okrasitve. 

OSTALA PONUDBA 
	

Poleg darilnega programa 
za vse starosti, vam 
prisluhnemo tudi pri 
aranžiranju poročnih 

šopkov, ostalih poročnih 
aranžmajev in okrasitvi 

cerkve. 
 

Lahko izbirate tudi med 
različnimi okrasnimi 

lončnicami, orhidejami in 
drugim sezonskim cvetjem 
– trajnice, dišavnice, zelišča 

in zelenjava. 

ROŽE ZA VSAKO PRILOŽNOST 
 

Za vsakdanje in posebne 
priložnosti pri nas dobite 

veliko vrst rezanega cvetja, 
šopke po želji, balkonske in 

druge zasaditve, ter 
dekorativni program za 

prijetnejše domače vzdušje. 
 

Nudimo vam tudi aranžiranje 
daril in suhih aranžmajev. 

Poskrbimo tudi za urejanje 
vrtov in okolice vašega 

doma, pa tudi, da vam v 
službi kdaj pa kdaj lepo 

zadiši. 

	

PON-PET 8-19 
SOB 8-13 

NED v oktobru 8-16 
 

Gasilska cesta 14a, Šenčur 
040/774-329 Za uresničitev vaših želja se bomo trudili s svojim dolgoletnim 

znanjem in izkušnjami, s svojo strokovnostjo vam bomo pomagali pri 
vaših odločitvah in po najboljših močeh ustvarjali  

le najlepše in najboljše za vas. 
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