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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V jutranjo oddajo 
na RTV Slovenija Dobro ju-
tro je ta petek, 12. aprila, po-
vabljena občina Šenčur. V 
njej bomo spoznali značilno 
šenčursko kulinariko, poleg 
godle tudi budelj, ki ga šen-
čurske gospodinje pripravlja-
jo za veliko noč. Kuhala bo 
dobra poznavalka šenčurskih 
jedi Zalka Jovanović. Že na 
začetku oddaje bodo prikaza-
li petinpolminutni film o 
Šenčurju, ki ga je posnel sne-
malec Klemen Golob, v kate-
rem o Šenčurju govori Slavi-
ca Bučan. Pred začetkom fil-
ma bo akademski slikar Cve-
to Zlate iz Vogelj začel s sli-

kanjem motiva iz središča 
Šenčurja, ob koncu oddaje 
pa bodo pokazali njegovo iz-
gotovljeno sliko.
Med zanimivostmi, ki jih 
lahko pričakujemo v oddaji, 
bo tudi prikaz izdelovanja 
copat iz cunj, ki so jih v 
Sred nji vasi ročno izdelovali 
skoraj v vsaki hiši. Prodajali 
so jih predvsem na Štajer-
sko in Hrvaško ter si tako 
nekoliko izboljšali življenje. 
Janez Krišelj bo pletel cajno. 
Prepevali bodo ljudski pevci 
Hiše čez Cesto, Eva Markun 
pa bo igrala na oprekelj. S 
filmom se bo predstavil tudi 
Zavod V-oglje, ki je zaslovel 
v mednarodnem prostoru. 

Dobro jutro, Šenčur
V televizijski oddaji Dobro jutro v petek,  
12. aprila, "nastopi" Šenčur. Občina s tem 
dogodkom začenja prireditve ob letošnjem 
občinskem prazniku.

V oddaji Dobro jutro bo Šenčur predstavljalo tudi 
tamkajšnje folklorno društvo. /Foto: Tina Dokl

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

Župan Ciril Kozjek,
občinski svet in občinska uprava
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občina Šenčur 
praznuje 23. aprila, na dan, 
ko goduje sv. Jurij, šenčur-
ski farni zavetnik. Tudi letos 
se bodo od 12. aprila, ko 
bodo v občini Šenčur posne-
li televizijsko oddajo (po sce-
nariju Marije Merljak), vrsti-
li številni praznični dogodki, 
ki jih občina pripravlja v so-
delovanju z  društvi. Na 
osrednji prireditvi, slavnos-
tni akademiji, ki bo 23. apri-
la, bodo podelili občinska 
priznanja, letos samo pet: 
zlato plaketo občine Staši 
Pavlič, srebrno Jožefu Re-
karju, bronasti Darji Knific 
in Slavki Weisseisen, spo-
minsko priznanje pa Mitji 
Rakarju. 
Na seznamu prireditev ob 
letošnjem občinskem pra-
zniku je sicer kar osemnajst 
različnih dogodkov, ki jih 
pripravljajo domači klubi in 
društva – športna, kulturna, 
upokojensko, čebelarsko, tu-
ristično, konjeniki –, pa tudi 
otroci iz podružničnih šol. 
Praznični mesec se začenja 
12. aprila z oddajo RTV Slo-
venija Dobro jutro v Šenčur-
ju, ki jo bodo predvajali to 
dopoldne, zvečer pa organi-
zatorji vabijo na šenčurska 
glasbena srečanja. Dogaja-
nje pa bodo v nedeljo, 28. 
aprila, sklenili konjeniki s 

tradicionalno Jurjevo para-
do. S konji bodo krenili po 
ulicah Šenčurja, na priredi-
tvenem prostoru na parkiri-
šču ob pokopališču pa bo 
tudi blagoslov konj in dru-
žabno srečanje. Dogodek že 
tradicionalno spremljajo 
šenčurski godbeniki.   
Letos za praznik ne predvi-
devajo odprtja kake posebne 
pridobitve, kot je bilo lani 
denimo spektakularno odpr-
tje kolesarske povezave Šen-
čur–Voklo z nadvozom nad 
avtocesto. Ta je zdaj že dol-
go v uporabi, v prihod nje pa 
računajo, da bi pri nadvozu 

uredili še kolesarsko počiva-
lišče. Letos so bolj delavni, 
saj se nadaljuje največja in-
vesticija v občini, urejanje 
komunalne infrastrukture 
na območju Trboj in Žerjav-
ke. Lani so v Trbojah odprli 
čistilno napravo, zdaj pa po 
južnem delu občine gradijo 
kanalizacijsko omrežje. Z 
deli hitro napredujejo, kar 
jim je omogočila gradnji na-
klonjena mila zima. Če se 
bodo ugodne vremenske 
razmere nadaljevale, bodo 
nemara lahko končali celo 
pred rokom, ki je po pogod-
bi predviden 30. junija, je v 

današnjem pogovoru pove-
dal župan Ciril Kozjek. Ob-
čani, ki so se že naveličali 
dolgotrajnih cestnih zapor, 
bodo tega vsekakor veseli. 
Zapor s tem še ne bo konec, 
saj bodo v naslednjih letih 
gradnjo nadaljevali tudi v 
ostalih vaseh na južnem 
delu občine, ki v nasprotju s 
preostalimi naselji še ni ko-
munalno opremljen. V pre-
teklosti so komunalno infra-
strukturo gradili tudi po za-
slugi evropskih sredstev iz 
programa Gorki, tokrat je 
investicija na ramenih ob-
činskega proračuna. 

Občina Šenčur praznuje
Ob prazniku občine Šenčur se bodo od 12. do 28. aprila vrstili številni kulturni, športni, rekreativni in 
drugi dogodki, ki naj bi povezali občanke in občane. Na slavnostni akademiji bodo podelili pet 
občinskih priznanj.  

V Trbojah poteka osrednja občinska naložba, gradnja komunalne infrastrukture. 
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Prireditev ob 
materinskem 
dnevu 
V več krajih občine Šenčur 
so počastili materinski dan, 
v soboto, 23. marca, tudi v 
Domu krajanov v Šenčurju. 
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Uspešni  
v mlajših 
selekcijah
Na domačem parketu bo še 
ena košarkarska tekma. V 
košarkarskem klubu 
zadovoljni zlasti z ekipami 
mlajših selekcij.
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OBČINSKE NOVICE

Glavna naložba na jugu
Letošnja zima je bila gradbe-
nikom naklonjena, zato žu-
pan občine Šenčur Ciril Koz-
jek pričakuje, da bo glavna 
naložba, ki poteka v Trbojah 
na jugu občine, morda celo 
prehitela terminski plan.
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OBČINSKI PRAZNIK

Podelili bodo pet 
občinskih priznanj
Ob letošnjem prazniku obči-
ne Šenčur bodo z občinski-
mi priznanji nagradili pet 
posameznikov, ki so se v 
preteklem letu najbolj izka-
zali na različnih področjih.
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ŠPORT

Odličen nogometni 
turnir
Nogometni klub Šenčur je 
pripravil šesti Janov memori-
alni turnir za mlajše selekcije. 
Sodelovalo je več kot devet-
deset ekip iz Slovenije in tuji-
ne, skupaj več kot 1200 otrok.
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Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
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Jurij, torek, 9. aprila 2019

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Prvi ustanovni seji 
novega občinskega sveta v 
decembru je še isti mesec 
sledila druga, na kateri so v 
prvi obravnavi sprejeli pro-
račun za leto 2019. Vreden 
je dobrih 13 milijonov evrov, 
od celotnega namenjajo več 
kot šestdeset odstotkov za 
naložbe, med katerimi pred-
njači gradnja kanalizacije v 
Trbojah in Žerjavki. Prora-
čun so nato svetniki sprejeli 
na tretji seji konec januarja.
Na drugi decembrski seji so 
obravnavali tudi načrt ravna-
nja s stvarnim premožen-
jem občine, prav tako na 
januarski, lotili so se imeno-
vanja odborov, komisij in 
nadzornega odbora, med 
manjšimi, a nič manj 
pomembnimi temami pa je 
bil tudi predlog odloka o 
turistični in promocijski 
taksi. Sprejeli so tudi vred-
nost točke zemljišč v zvezi z 
nadomestilom za uporabo 

stavbnih zemljišč in odred-
ba o povprečni gradbeni 
ceni koristne stanovanjske 
površine. Tretja seja se je 
poleg srednje teme, prora-
čuna, ukvarjala z občinskim 
podrobnim prostorskim 
načrtom za eno od kmetij na 
območju občine, novelo 
zakona o občinskih taksah, 
letnim programom športa, 
izdali so tudi soglasje k 
osnutku besedila pravnega 
posla za prodajo zemljišč in 
opravili imenovanje v svet 
lokalnih skupnosti.
Na marčevski seji je bil na 
dnevnem redu predlog o 
imenovanju članov v občin-
sko volilno komisijo. Prav 
tako še niso imeli izpopol-
njenega nadzornega odbo-
ra, saj je eden od članov 
odstopil, drug pa ni izpol-
njeval izobrazbenega pogo-
ja in so stranko NSi, ki ga 
je kandidirala, pozvali, da 
predlaga novega. Na mizi je 
bil odlok o občinskem pod-
robnem prostorskem načr-

tu (OPPN) za sanacijo nele-
galnih in neskladnih gra-
denj, ki so ga pripravljali 
dve leti in usklajevali s pri-
stojnimi službami. Prejeli 
so sto pobud, od tega jih je 
61 utemeljenih in so pred-
met OPPN. Lani je začela 
veljati nova prostorska 
zakonodaja, ki omogoča 
vpis objekta trajnega obsto-
ja. To pomeni, da bodo 
objekti polno legalizirani in 
zanje bodo plačane vse pri-
stojbine. Obravnavali so še 
en OPPN, in sicer za grad-
njo hleva za kokošjerejo. 
Govorili so tudi o odloku o 
pokopališki in pogrebni 
službi. Odobrili so tudi 
povečanje ekonomske cene 
storitev pomoči družini na 
domu, ki jo za občino  Šen-
čur izvaja Dom upokojen-
cev Kranj. V občino prihaja 
pet socialnih oskrbovalk, ki 
oskrbujejo 31 starejših 
občanov. Število uporabni-
kov raste, pritožb po bese-
dah direktorice doma 

Zvonke Hočevar ne dobiva-
jo, zato pa veliko pohval. 
Tej dejavnosti so naklonje-
ni tudi v občini, ki jo sub-
vencionirajo v deležu dob-
rih sedemdeset odstotkov. 
Država sicer priporoča, da 
lokalna skupnost do polovi-
ce subvencionira ceno sto-
ritve. Svetniki so sprejeli 
spremembo sklepa o del-
nem povračilu stroškov 
volilne kampanje z zadnjih 
lokalnih volitev. Uskladili 
so še neurejene meje med 
občinama Šenčur in Kranj. 
Seznanili so se tudi z načr-
tom nadzornega odbora, ki 
bo poleg tekočega sprem-
ljanja proračuna opravil še 
nadzore nad porabo sred-
stev za protokol in za izob-
raževanje zaposlenih v 
občinski upravi, pod drob-
nogled bo vzel prihodke in 
odhodke večjih športnih 
društev v občini in izvedbo 
del na pokopališču, kjer je 
bila v preteklosti zgrajena 
stavba s cvetličarno.

Pohiteli so  
s proračunom
Občinski svetniki v Šenčurju so se od začetka novega mandata sestali že na petih sejah občinskega sveta.

Šenčur – Občina Šenčur je 14. marca objavila Javni razpis 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja v občini šenčur v letu 2019. Razpi-
sna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave 
javnega razpisa v tajništvu občine ali na spletni strani obči-
ne: www.sencur.si<http://www.sencur.si/>.
Rok za oddajo vlog je 26. april. Vse dodatne informacije v 
zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni 
dan od 9. do 12. ure na tel. št. 25 191 00 (Damjana Kastelic).

Razpis za kmetijstvo

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinski svetniki 
so že od začetka zelo aktivni 
pri postavljanju vprašanj in 
naslavljanju pobud. Tako je 
Tadeja Beleharja na marčev-
ski seji zanimalo, zakaj še ni 
finega asfalta in talnih 
označb v Srednji vasi. Dela 
takrat še niso bila končana, 
je izvedel od občinske upra-
ve. Domen Kern je na vpra-
šanje o tem, ali je predvidena 
preplastitev prečne ulice in 
čiščenje jaška pri eni od 
kmetij v Srednji vasi, dobil 
negativen odgovor. Valerij 
Grašič je opozoril, naj se po 
končani cestni zapori odstra-
ni prometna signalizacija o 

zapori. Na občini so obljubi-
li, da bodo na to opozorili 
izvajalca. Grašič je že na eni 
prejšnjih sej dejal, da v Trbo-
jah kljub popolni zapori voz-
niki še vedno vozijo, in vpra-
šal, kako je torej s tamkajšnjo 
signalizacijo. V Trbojah je še 
vedno gradbišče, izvaja se 
nadzor, kršitelji so bili tudi 
že kaznovani. Tudi Matej 
Knific je na eni prejšnjih sej 
povpraševal o zapori, ki na 
cesti Prebačevo–Trboje pre-
prečuje dostop do čolnarne.  
Z občinske uprave so mu 
zatrdili, da so tamkajšnji 
objekti kljub zapori ves čas 
dostopni z ene strani. 
Odgovor na vprašanje, kaj je 
trenutno v opuščenem 

trgovskem centru Baumax, 
je dobil tudi svetnik Marjan 
Kristanc. Tam so začasni 
skladiščni prostori za med-
narodno podjetje Kuehne 
Nagel. Simon Kuhar sprašu-
je o tem, kdaj bo urejen 
izvoz na avtocesto v Vogljah. 
Občina je vprašanje že nas-
lovila na državno direkcijo 
za infrastrukturo, na odgo-
vor pa še čaka. Kuhar je na 
seji marca in nato še aprila 
opozoril na zamenjavo 
nameščene table  na domu 
krajanov Šenčur, ki označu-
je prostore KS Šenčur -Sred-
nja vas,  na stari table pa je 
samo KS Šenčur. Še vedno 
je v delu, zato malo za šalo, 
malo zares na aprilski seji 

predlaga, naj jo odkrijejo za 
občinski praznik. Na vpraša-
nje o ureditvi pločnika pred 
osnovno šolo pa so mu 
odgovorili, da je za to obmo-
čje naročena prometna štu-
dija. Petar Podkonjak pred-
laga postavitev prometnega 
znaka na Mohorjevem klan-
cu v Hotemažah. Svetovali 
so mu, da pobudo naslovi na 
svet za preventivo. Matej 
Knific je ocenil, da ni nadzo-
ra nad čiščenjem poljskih 
poti. Moti ga tudi, ker kole-
sarji v mnogih primerih ne 
uporabljajo kolesarskih stez, 
čeprav so te zgrajene, pač pa 
se vozijo po vozišču. Te stva-
ri nadzirata medobčinski 
inšpektorat in policija. 

Pobude in vprašanja svetnikov

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na aprilski seji 
občinskega sveta, že peti v 
tem mandatu, so svetniki 
izglasovali člane občinske 
volilne komisije, in sicer: 
Judito Aljančič (kot predse-
dnico), Marijo Murnik 
(namestnico predsednice), 
Mira Erzina, Zdravka Poto-
čnika, Lucijo Pretnar, Mira 
Peternela, Anico Brezar in 
Marijo Cankar. Imenovali 
so tudi dva (še manjkajoča) 
člana nadzornega odbora, 

Roberta Žnidarja (Lista 
VID) in Aleša Lebarja 
(NSi). V svet zavetišča za 
zapuščene živali so kot 
predstavnico lokalne skup-
nosti imenovali Marijo 
Cankar. Sprejeli so tudi 
zaključni račun proračuna 
za leto 2018. Pritrdili so 
predlogoma dveh odlokov: 
o določitvi takse za obrav-
navanje pobud za spre-
membo namenske rabe 
prostora in o določitvi nado-
mestila stroškov lokacijske 
preveritve. Prisluhnili so 

poročilu o tekočih aktivno-
stih. Osrednja točka april-
ske seje pa so bila občinska 
priznanja. Čeprav je komi-
sija za priznanja predlagala 
podelitev desetih, so svetni-
ki posebej potrdili le štiri: 
po eno zlato in srebrno ter 
dve bronasti plaketi; spo-
minskih priznanj pa niso 
potrdili, pač pa se je za pre-
jemnika spominskega priz-
nanja na osnovi svojih pri-
stojnosti odločil župan. 
Svetniki so na občinsko 
upravo naslovili tudi več 

pobud in vprašanj, in sicer 
v zvezi s prizadevanji za 
gorenjsko bolnišnico, kole-
sarsko infrastrukturo 
(občina se je prijavila na 
razpis za kolesarsko pove-
zavo Prebačevo–Žerjavka), 
tehničnimi motnjami pri 
prireditvah v domu kraja-
nov (menda je moteča fre-
kvenca mobilne telefonije, 
občina obljublja nakup 
sodobnejših mikrofonov), 
slišati pa je bilo tudi prito-
žbo, ker lastniki svojih 
psov nimajo na povodcih. 

Svetniki so se sestali že na peti seji

Šenčur – Odbor za kmetijstvo v občini Šenčur je na svoji 
redni seji obravnaval tudi probleme lastnikov kmetijskih 
zemljišč, ki se pritožujejo, da lastniki psov vodijo svoje ljub-
ljenčke na veliko potrebo kar na kmetijska zemljišča. To jih 
skrbi, kajti pasji iztrebki so nevarni za domače živali, govedo 
lahko zaradi njih tudi zboli. Kot opozarjata Franci Podjed in 
Domen Kern iz kmetijskega odbora, naj lastniki svoje štiri-
nožne ljubljenčke vodijo na veliko potrebo na za to določe-
na mesta oziroma naj pasje iztrebke za svojimi živalmi pos-
pravijo v ustrezne zabojnike.

Pasji iztrebki nevarni za govedo

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občina Šenčur je v 
okviru programa trajnostne 
mobilnosti dobila nepovratna 
sredstva in že postavila dve 
nastrešnici za kolesarje. "Ena 
stoji na lokaciji pri mrliških 
vežicah, druga pri osnovni 
šoli v Šenčurju. Postavili 
bomo tudi trideset naslonov 
za kolesa, in sicer v Šenčurju, 
kjer so izpolnjeni zahtevani 
pogoji razpisa. Na področju 
trajnostne mobilnosti izvaja-
mo tudi druge ukrepe na 
območju celotne občine. Pos-
tavili bomo nadstrešnici za 

kolesarje pri gasilskem domu 
na Lužah in pri OŠ Trboje," 
je povedal Aleš Puhar iz 
Občine Šenčur. "Uredili 
bomo tudi počivališče za 
kolesarje pri nadvozu nad 
avtocesto v smeri proti Vokle-
mu. Prijavili smo se še za pri-
dobitev nepovratnih sredstev 
za kolesarsko povezavo med 
Žerjavko in Prebačevim, prav 
tako načrtujemo letos izved-
bo manjših ukrepov na odse-
kih cest po vsej občini, kjer 
bomo poleg boljše prehodno-
sti in usmerjanja kolesarjev 
poskrbeli tudi za dodatno 
varnost pešcev."

Ukrepi trajnostne 
mobilnosti

Kolesarska nadstrešnica pri šoli v Šenčurju /Foto: Gorazd Kavčič
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Kako daleč je torej gradnja 
infrastrukture na jugu obči-
ne?
"Kar se tiče gradnje fekalne 
kanalizacije, smo nekje na 
devetdesetih odstotkih iz-
vedbe, manjka nam le še od-
sek od šole v Trbojah do Žer-
javke. Vse ostalo je pripra-
vljeno za položitev grobega 
asfalta, od stranskih ulic do 
glavne ceste, kar bomo nare-
dili v prvem tednu aprila. V 
sklopu te naložbe na južnem 
delu občine smo zgradili fe-
kalno in meteorno kanaliza-
cijo, obnovili vodovod in jav-
no razsvetljavo, dogradili 
pločnike, povsem na novo 
bodo urejene ceste. Ostali 
upravljavci infrastrukture so 
poskrbeli za elektro omrež-
je, optično omrežje, TK-
-omrežje, položeno je plino-
vodno omrežje. Investicija 
poteka dokaj hitro, saj so to 
dovoljevale vremenske raz-
mere, delamo namreč od ja-
nuarja naprej. To je po ter-
minskem planu in po njem 
naj bi bila investicija konča-
na v juniju, pogodbeni rok je 
30. junij. Zdaj se tudi na od-
seku proti Voklemu z lastni-
ki usklajujemo, da bi zgradi-
li še prepotreben pločnik. 
Kar gradimo, naj bo varneje 
kot prej. Prav tako bodo nova 
tudi pokrita avtobusna po-
stajališča, o čemer smo se 
prav tako dogovorili z lastni-
ki zemljišč. V Trbojah je 
nova LED-razsvetljava po 
vsej vasi, svetilke po enajsti 
uri dobijo manjšo svetilnost. 
Vesel sem, da vsa dela tečejo 
zelo hitro." 

Kako boste nadaljevali na 
južnem delu občine?
"Kandidirali smo za sred-
stva za kolesarske poti, za 
pot Žerjavka–Prebačevo. Če 
bodo odobrena, bomo gradi-
li tudi tu, saj imamo vso po-
trebno dokumentacijo. Sicer 
pa bomo kanalizacijo na ob-
močju Voklega in Prebače-
vega gradili v naslednjih le-
tih, od 2020 do 2022."

Gradnja je neobhodno pove-
zana z zaporami cest. Kaj 
lahko o tem poveste obča-
nom?
"Res je. Zapore pa so vedno 
označene in poskrbimo 
tudi, da je vedno vsaj z ene 
strani prevozno tudi do šole. 
To zagotavlja izvajalec. Ko 
bomo gradili naprej proti 
Prebačevemu, se bo cestna 
zapora nadaljevala. Gradili 
bomo kar do leta 2021. Naša 
občina seže do Hrastja in 
tudi tam se bo v naslednjih 
letih gradila kanalizacija, 
zato bodo zapore in tem ob-
vozom se bo treba prilagaja-
ti. A kot rečeno, ti kraji bodo 
z ene strani vselej dostopni."  

Kako je na drugih delih ob-
čine?
"V Srednji vasi so končali 
gradnjo širokopasovnega 
omrežja, napeljan je plino-
vod in položili smo grob as-
falt, finega pa bi položili na-
slednje leto, ko se teren ne-
koliko utrdi. Pomembno je 
tudi, da smo postavili  kole-
sarski nadstrešnici, eno pri 
pokopališču, drugo pri šoli 
Šenčur. Denar zanje bo pri-
dobljen iz projekta  ukrepi 
trajnostne mobilnosti. Po-
stavili bomo tudi trideset na-
slonjal za kolesa na obmo-
čju Šenčurja, ki izpolnjuje 
vse pogoje razpisa. Glavni 
pogoj pa je sprejeta celostna 
prometna strategija, da 
sploh lahko kandidiramo za 
ta sredstva, ki jih je za 57 ti-
soč evrov."

Pravite, da veliko delate tudi 
na pripravi projektov. Kate-
rih?
"Za projektno dokumentaci-
jo namenjamo dobrih 260 
tisoč evrov. Tako denimo ča-
kamo gradbeno dovoljenje 
za Blagnečo hišo, pripravlja-
mo se na urejanje vodohra-
na Olševek, na športni park 
Voklo, delamo na projektu 
neprofitnih stanovanj v Tr-
bojah, kjer je bila prej stara 
šola. Obnoviti moramo   
gradbeno dovoljenje za fe-
kalno kanalizacijo za vas Vo-
klo. Čaka nas ureditev cest  
Kranj Vzhod–Šenčur, Šen-
čur–Britof in Voklo–Žerjav-
ka. Naročili smo tudi nekaj 
prometnih študij, ena je za 
OŠ Šenčur in druga za obči-
no Šenčur, vse z namenom 
ureditve varnih poti."

Kako napreduje projekt na-
makalnega sistema za kme-
tijska zemljišča?

"Pridobili smo prvo gradbe-
no dovoljenje za namakalni 
sistem Trboje–Žerjavka–
Prebačevo. Gre za prvih sto 
ha, čakamo še  dodatek za 
118 ha. Pripravljamo vlogo 
za gradbeno dovoljenje: do 
100 ha ni potrebna celostna 
presoja vplivov na okolje, 
nad 100 ha pa je. Mislim, da 
ga bomo v tem mesecu pre-
dložili, ne več na upravno 
enoto, temveč na ministr-
stvo za okolje in prostor, kot 
veleva nova gradbena zako-
nodaja. Nato bomo kandidi-
rali še za nepovratna sred-
stva (za namakalni sistem je 
predvidenih po 7500 evrov 
na hektar), kar pomeni, da 
občina sicer trenutno vlaga v 
sistem, nato pa nam bodo 
vlaganja stoodstotno povr-
njena. Zakaj še nismo začeli 
graditi? Ker je največja po-
stavka na črpališču, ki je bilo 
predvideno za 100 ha, mi pa 
želimo razdeliti na 218 ha, s 
čimer smo upravičeni do ce-
lotnega povračila stroškov. V 
nasprotnem primeru bi mo-
rala občina dati lastna prora-
čunska sredstva. Celoten 
projekt je vreden 1,7 milijo-
na evrov."

Že kmalu naj bi na regional-
ni cesti začeli graditi kroži-
šče. Kdaj? 
"Podpisane imamo pogodbe 
za izgradnjo krožišča  na dr-
žavni cesti v Šenčurju, kjer 
bodo nove investicije v obrtni 
coni. Krožišče bo na eni stra-
ni vodilo v cono, na drugi pa 
v novo naselje na Delavski 
cesti. Trenutno imamo iz-
branega izvajalca (na razpisu 
je izbrano podjetje Gratel), 
čakamo pa še na gradbeno 
dovoljenje investitorja Ho-
fer, ki mora prestaviti obsto-
ječo fekalno kanalizacijo." 

Ste z razpisi že razdelili pro-
računska sredstva za različ-
na področja?
"Opravili smo vse razpise za 
področja športa, kulture, hu-
manitarnih organizacij. Po-
stopek je v polnem teku, 
tako da bodo društva dobila 
sredstva za svoje delovanje. 
Tudi kmetijstvo ima na raz-
polago 30 tisoč evrov, 10 ti-
soč evrov pa namenjamo za 
skupno promocijo na ko-
mendskem sejmu, kjer 
bomo tudi letos skupaj  s 
sosednjimi občinami."

Kako je z gradnjo dolgo 
obljubljene povezave Britof–
Hotemaže?
"Za cesto Britof–Hotemaže 
je Upravna enota Kranj za-
radi neizpolnjevanja pogo-
jev zavrnila vlogo za grad-
beno dovoljenje. Zaradi 
tega smo se sestali z Direk-
cijo RS za infrastrukturo  in 
ugotovili vzrok zavrnitve. Z 
dogovorom s še zadnjim la-
stnikom zemljišča smo za-
plet zdaj razrešili. Šlo je za  
zemljišče, namenjeno za 
servisno pot. Aprila bo dr-
žava spet vložila gradbeno 
dovoljenje, tokrat na mini-
strstvo za okolje. Doseči 
skušamo, da bi sočasno z 
vložitvijo gradbenega dovo-
ljenja naredili tudi razpis 
za izvajalca del, kajti zdaj 
smo pol leta v zamudi, ki jo 
tako želimo nadoknaditi. 
To je državna investicija, a 
smo zelo vključeni vanjo, 
saj zadeva naše občane. Ti 
pa so že skoraj prenehali 
verjeti, da ta cesta kdaj bo 
zgrajena. Na tej cesti bodo 
tri krožna križišča (Hote-
maže, Britof, Visoko). Pre-
pričan sem, da se bo to v 
letošnjem letu začelo, de-
nar na tej postavki je vedno 
zagotovljen. Žal mi je, da 
do takih situacij sploh pri-
de, a mi zagovarjamo tudi 
interese naših občanov. Je 
pa cesta že dolgo potrebna 
in težko pričakovana."

Prazna stavba nekdanjega 
Baumaxa, ki je močno vzne-
mirjala občane, je zdaj nase-
ljena. Lahko poveste kaj več?
"Za dobre tri mesece so v 
nekdanjem Baumaxovem 
objektu urejeni skladiščni 
prostori logističnega podje-
tja Kuehne Nagel. Čakajo 
namreč gradbeno dovolje-
nje za novi objekt, in ker ga 
bo gradilo podjetje Strabag, 
ki je tudi lastnik prazne 
stavbe, so se z njimi dogovo-
rili za začasno skladišče. To 
sem izvedel v  pogovoru s 
tamkajšnjim predstavni-
kom, ki je tudi dejal, da je 
stavba lepo vzdrževana. Ko 
se bo skladišče umaknilo in 
ko bodo našli kupca, pa bo 
objekt prodan. Upamo, da 
se bo to res zgodilo."

Ciril Kozjek, župan občine Šenčur

Glavna naložba na jugu
Letošnja zima je bila gradbenikom naklonjena, zato župan občine Šenčur Ciril Kozjek pričakuje, da bo 
glavna naložba, ki poteka v Trbojah na jugu občine, morda celo prehitela terminski plan. 

Župan Ciril Kozjek /Foto: Tina Dokl
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Šenčur – Kmalu po lokalnih 
volitvah so v devetih krajev-
nih in vaških skupnostih na 
območju občine Šenčur po-
stavili nova vodstva. Tokrat 
se je prvič zgodilo, da niso 
bili voljeni vzporedno z žu-
panom in občinskimi sve-
tniki, kajti lani so v občini 
spremenili statut, ki omogo-
ča imenovanje krajevnih in 
vaških odborov na zborih 
občanov. "V krajevnih in va-
ških  skupnostih smo že ta-
koj januarja začeli z zbori 
krajanov. Z izbranimi pred-
sedniki smo opravili že prvi 
sestanek 19. marca in pregle-
dali, kaj bomo v tem letu po-
storili v vsaki od KS in VS. 
Seznanili smo jih z naloga-
mi, ki jih imajo po statutu. 
Poleg tega, da skrbijo za inte-
rese svojega kraja, pomagajo 
tudi pri pridobivanju soglasij  
k investicijam. V tem letu  
načrtujemo še dva sestanka, 
poleg tega se tudi posamično 
dobivamo s predsedniki, če 
na njihovem območju ureja-
mo denimo prometno signa-
lizacijo, nasipamo gozdne in 
poljske poti in podobno," je 
povedal župan Ciril Kozjek.
In kdo so izbrani predstav-
niki VS in KS? 
Olševek: Rajko Perčič (pred-
sednik), Darja Pernuš, Vika 

Podjed, Matjaž Podjed in 
Valentin Logar;  
Šenčur - Srednja vas: Miro 
Peternel (predsednik), Moj-
ca Krajnc, Jana Umnik Le-
šnik, Franc Kuhar, Zoran 
Sokol, Darko Pretnar, Anica 
Brezar, Aleš Okorn in Pri-
mož Drakslar; 
Trboje - Žerjavka: Anita Pra-
protnik (predsednica), Jožef 
Rekar, Slavko Štefe, Roma-
na Jenkole, Rok Rotar, Miha 
Čermelj, Boštjan Čebašek; 
Visoko - Milje: Aleksander 
Gašperlin (predsednik), Staša 
Pavlič, Ana Lasič, Rok Dol-
har, Igor Mohar, Franc Klam-
pfer, Klemen Plevel, Tomaž 
Logar, Ernest Bivic ml.;
Voglje: Franci Tičar (predse-
dnik), Boštjan Bertoncelj, 
Erik Logar, Janez Nachtigal, 
Vinko Nastran, Jure Mur-
nik, Tjaša Šoštarič; 
Voklo: Marko Lončar (pred-
sednik), Martin Gorjanc, 
Urška Kozjek, Klemen Jarc, 
Rafael Čebulj; 
Hotemaže: Sebastjan Guček 
(predsednik), Jurij Nahtigal, 
Matej Čadež, Miha Sodnik, 
Petar Potkonjak; 
Luže: Roman Robnik (pred-
sednik), Ivo Arnež, Damijan 
Kuhar, Ani Jekovec, Franc 
Ferjan;
Prebačevo: Matej Knific, Mar-
jana Belehar, Maja Meh, Kle-
men Jelovčan, Alenka Pipan. 

Vodstva krajevnih 
in vaških skupnosti

O praženju krompirja bodo 
govorili sogovorniki iz Turi-
stičnega društva Šenčur, o 
dobrem mleku in mlečnih 
izdelkih pa se obeta predstavi-
tev iz Mlekarstva Podjed z Ol-
ševka. Spoznali bomo tudi 
mlinarja Tomaža Novaka, o 
peki kruha pa bo govoril Mi-
lan Krišelj iz Hotemaž. Iz 
Hotemaž sta tudi Nežika in 
Hotimir, ki bosta v historič-
nih kostumih iz leta 1207 lju-
dem stregla pražen krompir, 
kruh iz Krišljeve peči, budelj 

... Predstavila se bosta tudi pe-
karna Umnik in mesarstvo 
Gliha, o medu pa bosta spre-
govorila mentorja šolskega 
čebelarskega krožka. Med ku-
linaričnimi posebnostmi 
Šenčurja pa ne bo manjkala 
niti torta Šenčurjanka, ki jo je 
slaščičarka Nataša Mohar 
Mustafa zasnovala na krom-
pirjevi osnovi. Slišali bomo 
tudi župana Cirila Kozjeka, 
obetamo si lahko folklorni na-
stop Folklornega društva Šen-
čur,  glasbeni prispevek otrok 
iz šol v Šenčurju in Voklem 
ter domače Jurjeve godce.   

Dobro jutro, Šenčur
31. stran

Šenčur – V občini Šenčur upajo, da je z dogovorom s še zad
njim lastnikom zemljišča na trasi obvozne ceste Britof–Hote
maže slednjič odpravljena ovira za gradnjo dolgo pričakova
nega odseka. Denar zanj je v državnem proračunu zagotov
ljen, aprila bo država spet vložila gradbeno dovoljenje. 

Čakajo na gradnjo odseka Britof–Hotemaže

Čakajo na gradnjo dolgo pričakovanega odseka Britof–
Hotemaže / Foto: Gorazd Kavčič
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Šenčur – Župan občine Šen
čur Ciril Kozjek že od začet
ka leta obiskuje občanke in 
občane, ki so dopolnili devet
deset let starosti, in jih obda
ri v družbi predstavnikov 
krajevnih skupnosti, Rdeče
ga križa in upookojencev. 
Letos jih bo kar 23 dopolnilo 
devetdeset let. Stoletnika 
letos nimajo, se pa ena od 
občank bliža stotici in župan 
se že veseli srečanja.
Doslej so obiskali šest 
staros tnikov z visokim okro
glim jubilejem: Franca 
Sokliča iz Hotemaž, Pavlo 
Nikoleti iz Trboj, Antona 
Konca z Visokega, Marijo 
Arnež iz Srednje vasi, Ano 
Ahčin z Olševka in Katarino 
Pompe iz Šenčurja.

Obiski pri 
devetdesetletnikih
Letos v občini Šenčur kar triindvajset občank in občanov praznuje okroglih devetdeset let.

Z devetdesetletnico Pavlo Nikoleti iz Trboj

Pri slavljencu Antonu Koncu na Visokem

Obiskali so tudi Marijo Arnež iz Srednje vasi.

Praznovala je tudi Katarina Pompe iz Šenčurja. Jubilantka Ana Ahčin z Olševka

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Predlani so v Šen
čurju slavili 300. obletnico 
rojstva cesarice Marije Tere
zije, ki ima za ta kraj še 
poseben pomen, kajti s svo
jo odredbo je pred več kot 
250 leti zaukazala obvezno 
sajenje krompirja in s tem 
pripomogla k odpravi lakote 
med Slovenci. Pred enajsti
mi leti so cesarici in krom
pirju v Šenčurju postavili 
spomenik in začeli proslav
ljati krompirjev praznik, ki 
pa je sčasoma usahnil. Lani 
so ga ob jubileju spomenika 
znova oživeli kot Krompirje
vo 2018.
Načrtujejo ga tudi za letos: 
Krompirjevo 2019 naj bi 
proslavili 14. in 15. junija. 
Prvi dan bi bil namenjen 
folklornim nastopom in 
uprizoritvi razglasa (bule), s 
katerim je cesarica odredila 
sajenje krompirja, drugi dan 
pa bi na prostem postavili 

Krompirjev trg, tržnico, kjer 
bi se predstavljala domača 
društva, ponudniki domačih 
pridelkov, kmetje, pražilci 
krompirja, na voljo pa bi 
bile poleg praženega krom
pirja na pokušino tudi druge 
krompirjeve jedi. V pripravo 
praznika je vključenih več 
društev z območja šenčur
ske občine, natančneje pa se 
o dogodkih, ki ga bodo zaz
namovali, še dogovarjajo. 
Želeli bi vključiti tudi stare 
kmečke igre, mladi priprav
ljajo krompirjev tek, v dru
žabnem delu pa se bodo obi
skovalci zabavali ob zvokih 
znanega ansambla, v imenu 
organizatorjev pove Miro 
Peternel. Že lani so obisko
valce povabili, naj se dogod
ka udeležijo v starih kmeč
kih in meščanskih oblačilih, 
da bodo v popolnosti občuti
li življenje izpred stoletij, ko 
je Šenčur s svojo rodovitno 
zemljo postal krompirjeva 
dežela.

Spet bodo slavili 
Krompirjevo
Junija dvodnevni praznik Krompirjevo 2019

Slaščičarka Nataša Mohar Mustafa s krompirjevo torto 
Šenčurjanko /Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V prvi četrtini leta 
so se vrstili občni zbori šen
čurskih društev, na katerih 
sta bila vselej navzoča bodi
si župan bodisi podžupan. 
Kako letošnje zbore ocenju
je župan Ciril Kozjek? 
"V minulih tednih je bilo več 
občnih zborov, od upokojen
skega in turističnega društva 
do nazadnje Športnega druš
tva Visoko, zborovala so tudi 
vsa gasilska društva. Njihova 
obveznost je, da do konca 
marca oddajo letna poročila, 
zato je treba, da do takrat 
izpeljejo občne zbore in na 
njih sprejmejo tudi zaključ
ne račune. Naj ob tem 
povem, da sem vesel njihove
ga dobrega dela, pri gasilskih 
društvih pa opažam, da so 
zelo razvojno naravnana. V 
njih je tudi veliko mladih, ki 

imajo energijo in vizijo," je 
povedal župan in dodal: "Po 
zgledu z Olševka, kjer so 
zgradili prizidek h gasilske
mu domu, so  poprijeli v 
Srednji vasi, kjer bodo letos 
obnovili streho na gasilskem 
domu, želijo pa tudi prizi
dek. Novogradnjo pa želi tudi 
PGD Šenčur, ki je zdaj v pro
storski stiski. V načrtu imajo, 
da bi poleg  obstoječega gasil
skega doma zgradili še en 
objekt, če bo OPN to dovolje
val. Vesel se, da vsa društva 
poslujejo pozitivno, da imajo 
na svojih računih kar nekaj 
sredstev, da z njimi gospo
darno ravnajo in jih name
njajo zlasti nakupu opreme, 
glavnino tudi vzdrževanju 
objektov. V občinski lasti sta 
le dva domova, v Hotemažah 
in na Visokem, ostali so v 
lasti PGD, ki morajo skrbeti 
tudi za vzdrževanje."

Društva opravila 
občne zbore
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Šenčur – Na predlog komi
sije za priznanja je o nagra
jencih na seji minulo sredo 
sklepal občinski svet. Ko
misija je med 16 priznanji 
izbrala osem predlogov, ob
činski svet pa je z glasova
njem le štirim priznal za
sluge za prejem letošnjih 
občinskih priznanj. Župan 
Ciril Kozjek pa se je na 
podlagi svojih pristojnosti 
odločil podeliti tudi spo
minsko priznanje, prejel ga 
bo Mitja Rakar. Tako bodo 
ob letošnjem občinskem 
prazniku poleg slednjega 
podelili po eno zlato in sre
brno priznanje in dve bro
nasti. Zlato plaketo bo pre
jela Staša Pavlič z Visoke
ga, ki vrsto let aktivno delu
je na področju športa in 
kulture, vodila je tudi kra
jevno skupnost. Med štiri
mi predlogi za srebrno pla
keto občine Šenčur so sve
tniki pritrdili enemu, tako 
bo srebrno priznanje prejel 
Jožef Rekar, gasilec, lovec 
in kulturnik iz Trboj. Pre
dlagani so bili trije prejem
niki bronastih plaket, dobi
li ju bosta Slavka Weissei
sen, ki aktivno dela na po
dročju prometa in vodi 
AMD Šenčur, drugi man
dat pa je tudi občinska sve
tnica, in Darja Knific s Pre
bačevega, ki zavzeto dela 
na področju gasilstva. 

Od športa do kulture
Prejemnica zlate plakete 
Občine Šenčur bo Staša Pa
vlič z Visokega, ena najvid
nejših oseb v tamkajšnji 
krajevni skupnosti in v ob
čini sploh. Kot prostovoljka 
se že štiri desetletja izkazu
je na različnih področjih. 
Leta 1974 je začela delovati 
v Športnem društvu Visoko 
kot tajnica, nato je organi
zirala športno vadbo in jo 
nekaj časa tudi vodila, orga
nizirala je športne popol
dneve ob krajevnih prazni
kih in pohode krajanov na 
Možjanco. Dve leti pozneje 
se je vključila v KUD Va
lentina Kokalja, ki ga od 
leta 2006 tudi vodi. Začela 
je ustvarjati z otroki, kar 
počne še danes, mlade ta
lente je iskala že desetletje 
prej, preden se je s tem za
čela ukvarjati komercialna 
televizija. Pisala je scenari
je za prireditve. Kultura je 
na Visokem tudi po njeni 
zaslugi dosegla zavidljivo 
raven, utemeljujejo predla
gatelji z Visokega predlog 
za visoko občinsko prizna
nje. Staša je bila aktivna 
tudi v krajevni skupnosti, 
na začetku kot tajnica, v 

mandatih od 2010 do 2018 
pa kot predsednica, bila je 
tudi občinska svetnica.

Gasilec, lovec, kulturnik
Jožef Rekar iz Trboj bo ob 
letošnjem prazniku prejel 
srebrno plaketo Občine Šen
čur. Pol stoletja je član PGD 
Trboje, kjer je bil v sedemde
setih letih pobudnik za na
kup prvega gasilskega vozila. 
Gasilsko društvo je tudi vodil 
in sodeloval v upravnem od
boru, zdaj je član gasilskih 
veteranov. Pol stoletja je tudi 
član Lovske družine Šenčur. 
V mandatu od 2004 do 2008 
je bil predsednik krajevne 
skupnosti, v KS je še vedno 
aktiven. Svojo vsestranskost 
dokazuje tudi s sodelova
njem na kulturnem podro
čju: je član Folklornega dru
štva Šenčur, sodeluje z ljud
skimi pevkami iz Trboj, je 
vodja ljudskih pevcev in god
cev ter Tria z Joži, na pomoč 
priskoči tudi Jurjevim god
cem; bil je pevec in vodja 
skupine Zasavski fantje, ki 
so se preimenovali v Moški 
komorni zbor Šenčur. Za 
svoje prostovoljno delo je 
prejel že vrsto priznanj, sre
brna plaketa občine bo lepo 
kronala njegovo zbirko.

Gasilstvo ni rezervirano 
le za moške
Darja Knific s Prebačevega, 
ki bo ob prazniku občine 
Šenčur dobila eno od brona
stih priznanj, je že tri deset
letja zapisana gasilski orga
nizaciji, ne le v domačem 
PGD Hrastje  Prebačevo, 

temveč tudi v Gasilski zvezi 
Kokra, kjer je tretji mandat 
zapored predsednica komi
sije za članice. Na gasilskem 
področju se ves čas izobra
žuje, usposablja in se udele
žuje gasilskih tekmovanj. V 
domačem društvu je bila 
ena od pobudnic za ustano
vitev tekmovalne enote čla
nic B, ki se je uvrstila celo 
na državno tekmovanje in 
predstavlja udarno jedro 
operativne enote ter je ena
kovredna partnerica svojim 
moškim kolegom. Darja je v 
zagovarjanju vrednot gasil
ske organizacije ena najbolj 
glasnih, vključujoč zaveda

nje, da gasilstvo ni rezervira
no le za moški spol. Za pri
znanje so jo predlagali v va
ški skupnosti Prebačevo.

Prva ženska, ki vodi  
AMD Šenčur
Druga prejemnica bronaste 
plakete je Slavka Weisseisen, 
učiteljica, ki v Osnovni šoli 
Šenčur vodi dejavnost pro
metne vzgoje. Od leta 2001 
je aktivna v AMD Šenčur, od 
leta 2013 je tudi predsednica 
društva in hkrati prva žen
ska, ki vodi AMD v njegovi 
sedemdesetletni zgodovini. 
Zavzeto dela v občinskem 

Svetu za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu (pred na
stankom občine Šenčur je 
delovala v SPV Kranj). Za 
svoje delo na prometnem po
dročju je prejela vrsto pri
znanj. Dejavno je vključena 
tudi v delo na področju pro
metne varnosti v občini Šen
čur. Sodeluje s policijsko po
stajo, organizira in vodi pro
metne dejavnosti na šoli 
(med drugim akciji Prvi šol
ski dan in Bodi viden, bodi 
previden ter kolesarske izpi
te), odmevna so bila predava
nja za starejše o prometni 
zakonodaji. Slavka je bila leta 
2014 izvoljena tudi v občin
ski svet in občinska svetnica 
je tudi v tem mandatu.

Spominsko priznanje
Župan bo s spominskim 
priznanjem nagradil Mitjo 
Rakarja (rojen leta 1932), ki 
se že od mladih let navduše
nec nad nogometom. Ko se 
je leta 1958 poročil in iz do
mačega Stražišča preselil v 
Srednjo vas pri Šenčurju, se 
je pridružil tudi šenčurske
mu nogometnemu klubu, 
najprej kot aktivni igralec, 
nato kot trener. S svojim de

lovanjem je bil Rakar te
meljni oblikovalec 60letne
ga razvoja športa v Šenčur
ju. Ob 50letnici športnega 
društva je napisal knjigo 
Naša športna leta, lani pa še 
knjigo Kronika šenčurskega 
nogometa, ki jo bodo ura
dno predstavili letos, kar bo 
osrednji dogodek Športnega 
društva Šenčur. Hvalevre
dno je, da gospod Rakar še 
vedno kljub visoki starosti 
rad prihaja v športni park 
vzpodbujat šenčurske nogo
metaše, so predlog za pri
znanje utemeljili v špor
tnem društvu. 

Podelili bodo pet 
občinskih priznanj
Ob letošnjem prazniku občine Šenčur bodo z občinskimi priznanji nagradili pet posameznikov, ki so 
se v preteklem letu najbolj izkazali na različnih področjih.

Staša Pavlič / Foto: Tina Dokl Jožef Rekar /  Foto: Tina Dokl Darja Knific / Foto: Tina Dokl

Slavka Weisseisen Mitja Rakar / Foto: Tina Dokl

Občinska priznanja bodo podelili na slavnostni 
akademiji, ki bo v torek, 23. aprila, ob 19. uri v 
Domu krajanov Šenčur. Pol ure pred 
slavnostnim dogodkom bo pred domom koncert 
Pihalnega orkestra občine Šenčur.

PRIREDITVE OB PRAZNIKU  
OBČINE ŠENČUR

Petek, 12. 4. 2019  Občina Šenčur v sodelovanju z društvi 
Od 8. do 11. ure  in posamezniki iz občine Šenčur 
 Oddaja RTV Slovenija 
 Dobro jutro v Šenčurju
Pred Domom krajanov Šenčur

Petek, 12. 4. 2019  Društvo upokojencev Šenčur 
Ob 19. uri  Šenčurska glasbena srečanja 
 z ansamblom Roka Žlindre, ansamblom 
 Amaterji, ansamblom Korenine in 
 humoristkama Francko in Ančko 
Dom krajanov Šenčur

Torek, 16. 4. 2019 Društvo upokojencev Šenčur 
Ob 9. uri  Pohod po Aljaževi poti iz Šenčurja 
 v Preddvor
Zbor pred spomenikom Marije Terezije  

Torek, 16. 4. 2019 Društvo upokojencev Šenčur  
Ob 9. uri Prvenstvo PZDU Gorenjske 
 v namiznem tenisu
Športna dvorana Šenčur

Torek, 16. 4. 2019 Občina Šenčur
Ob 19. uri  Odprtje  fotografske razstave z naslovom 
 ''Slikovita sopotja v objektivu 
 dr. Draga Paplerja: Pogledi''  
Muzej Občine Šenčur

Petek, 19. 4. 2019 KUD Valentin Kokalj Visoko
Ob 19. uri Potopisno predavanje Primoža Krišlja 
 z naslovom  Nova Zelandija
Dom krajanov Visoko

Sobota, 20. 4. 2019 Košarkarski klub GGD Šenčur
Ob 9. uri Jurjev košarkarski turnir dečkov in deklic 
 U9 in U11
 Pomerile se bodo ekipe KK Medvode, 
 KK Cerklje in KK GGD Šenčur 
Športna dvorana Šenčur 

Nedelja, 21. 4. 2019 Lokostrelski klub Šenčur
Ob 10. uri Tradicionalni lokostrelski turnir 
 za otroke in mladino
Zunanje strelišče kluba (pri Zbirnem centru Šenčur)

Ponedeljek, 22. 4. 2019 Turistično društvo Šenčur
Ob 8. uri Velikonočni turistični izlet 
 Maistrov Zavrh
Zbor pred Pošto Šenčur

Torek, 23. 4. 2019 Pihalni orkester Občine Šenčur  
Od 18.30 do 18.55  Koncert Pihalnega orkestra 
 Občine Šenčur
Pred Domom krajanov Šenčur 

Torek, 23. 4. 2019 Občina Šenčur
Ob 19. uri  Slavnostna akademija Občine Šenčur 
 s podelitvijo občinskih priznanj 
Dom krajanov Šenčur 

Sreda, 24. 4. 2019 Športno društvo Šenčur – 
 Namiznoteniška sekcija
Ob 15. uri  Jurjev turnir v namiznem tenisu 
Večnamenska dvorana Voklo

Četrtek, 25. 4. 2019 Osnovna šola Šenčur, 
 Podružnica Olševek
Ob 18. uri Prireditev z naslovom 
 Jaz pa sem si nekaj zmislu
Dom krajanov Visoko

Četrtek, 25. 4. 2019 Društvo upokojencev Šenčur
Ob 20. uri Pomladni koncert MePZ Društva 
 upokojencev Šenčur. Gost koncerta je 
 Moški pevski zbor Triglav, Duplje.
Dom krajanov Šenčur

Petek, 26. 4. 2019 Čebelarsko društvo Šenčur
Od 10. do 14. ure  Dan odprtih vrat (čebelarji bodo na 
 razpolago za morebitna vprašanja 
 in pojasnila)
Pri šolskem čebelnjaku

Petek, 26. 4. 2019 Osnovna šola Šenčur, Podružnica Voklo
Ob 17. uri Prireditev z naslovom Po pomladi diši
Večnamenska dvorana Voklo

Sobota, 27. 4. 2019 Turistično društvo Šenčur 
Ob 8. uri Jurjev pohod iz Šenčurja v Nevlje
Zbor pred cerkvijo sv. Jurija v Šenčurju

Nedelja, 28. 4. 2019 Konjeniški klub Šenčur 
Ob 10. uri  Tradicionalna konjska Jurjeva parada
  Konjeniki se zberejo na parkirišču pri Športni 

dvorani Šenčur in krenejo po ulicah Šenčurja  
do prireditvenega prostora na parkirišču ob  
pokopališču, kjer bo tudi blagoslov konj in  
družabno srečanje. Pri paradi bo sodeloval tudi 
Pihalni orkester Občine Šenčur.

Parkirišče ob pokopališču Šenčur 
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Kultura

PRVOMAJSKA
BUDNICA 2019

www.orkester-sencur.si
OrkesterSencur pihalniorkesterobcinesencur

6.00
6.30
7.00
7.30
10.20
10.45
11.20
12.00
12.30
12.50

Mačkovo naselje
Srednja vas
Luže
Visoko
Prebačevo
Trboje
Voklo
Voglje
Šenčur (pred cerkvijo)
Hotemaže

Jurij, torek, 9. aprila 2019

Samo Lesjak

Letos se bo v Muzeju zvrsti-
lo devet razstav, in sicer je 
bila januarja na ogled raz-
stava keramike Sapane Gan-
dharb, februarja so si ljubi-
telji likovne umetnosti lah-
ko ogledali razstavo Ane 
Rajer, marca je sledila raz-
stava mozaikov Toneta 
Papeža. V času občinskega 
praznika si boste v Muzeju 
lahko ogledali fotografsko 
razstavo Draga Paplerja, 
maja sledi odprtje likovne 
razstave Jerneje Smolnikar 
iz Mislinje.
Ob koncu januarja so na 
ogled postavili razstavo 
keramičnih del Sapane Gan-
dharb iz Pirana z naslovom 
Ptica smrti na mojem dvori-
šču. Avtorica je bila rojena v 
Nepalu, od leta 2000 pa živi 
in ustvarja v Sloveniji – 
tokratno razstavo je posveti-
la svojemu nedavno premi-
nulemu krušnemu očetu 
Igorju Krmpotiću. Znanja o 
keramiki je med drugim pri-
dobivala tudi v Zavodu V-og-
lje pri Barbi Štembergar 
Zupan. Zbrane je pozdravil 
in nagovoril podžupan Aleš 
Perič Močnik, program pa je 

povezovala Barba Štember-
gar Zupan. Odprtja se je 
udeležil in razstavo slavnos-
tno odprl častni generalni 
konzul Nepala v Sloveniji 
Aswin Kumar Shrestha, pri-
ložnost je z glasbenim nas-
topom obogatil flavtist Jer-
nej Kosirnik.
Ljubiteljska slikarka Ana 
Rajer iz Domžal se je v Muze-
ju predstavila z razstavo, na-
slovljeno Rada sem ženska. 
Sodelovala je na Groharjevih 
likovnih kolonijah v Škofji 
Loki, kjer je prejela Groharje-

vo priznanje. Odprtja se je 
poleg predsednice odbora za 
kulturo Slavke Weisseisen 
udeležil tudi podžupan Aleš 
Perič Močnik in se razstavljav-
ki zahvalil za prikaz čudovitih 
del. Marca je v Muzeju pote-
kalo odprtje razstave moder-
nih mozaikov Tonija Papeža, 
ki je stopil na ustvarjalno pot 
kot mozaičar pred nekaj leti. 
Na odprtju je za služene čestit-
ke prejel od župana Cirila 
Kozjeka ter ostalih obiskoval-
cev, ki so kot vedno napolnili 
prostore Muzeja.

Keramika, slike, mozaiki ...
Muzej Občine Šenčur skrbi za ohranjanje domače kulturne dediščine. 

Slikarki Ani Rajer je priznanje Občine Šenčur izročil 
podžupan Aleš Perič Močnik. / Foto: Franci Brezar

Maja Logar in 
Bernarda Rozman

Šenčur – Preteklo poletje 
smo člani Pihalnega orkes-
tra občine Šenčur odšli na 
daljše gostovanje na Ma-
džarsko. Od 25. do 30. julija 
2018 smo se udeležili med-
narodnega festivala Interna-
tional County-Wandering 
Festival, ki ga organizira 
mesto Makó že od leta 2002. 
Prireditev je zasnovana kot 
večdnevni potujoči festival, 
in tako smo v teh petih dneh 
obiskali in nastopali tudi v 
drugih madžarskih mestih 
(Cserkeszőlő, Szeged, Móra-
halom, Csanádpalota). Člani 
šenčurskega orkestra smo 
na gostovanju predstavili 
nekaj klasičnih koračnic, 

prikazali naše znanje kora-
kanja, na vsakem nastopu 
pa smo zaigrali tudi nekaj 
Avsenikovih skladb, ki so 
bile povsod še posebej lepo 
sprejete. Poleg našega orkes-
tra so na festivalu nastopili 
tudi domači orkester iz mes-
ta Makó ter orkestra iz Polj-
ske in Španije. Kot se za 
tako mednarodno srečanje 
spodobi, smo imeli prilož-
nost z vsemi orkestri zaigra-
ti nekaj skupnih pesmi in 
spoznati njihov način delo-
vanja in muziciranja, kar 
obogati ne samo naše glas-
beno znanje, ampak tudi 
orkestrski arhiv skladb. 
Organizatorji so poskrbeli, 
da smo si ob napornih dne-
vih nastopanja lahko ogleda-
li tudi lokalne znamenitosti 

in se okopali v njihovih zna-
menitih termah.
Zaradi bogatih izkušenj, ki 
še bolj povežejo člane orkes-
tra in izboljšajo sodelovanje, 
že razmišljamo o novih pri-
ložnostih v tujini. Seveda pa 
nas še vedno najpogosteje 
lahko ujamete na prireditvah 
v domači občini. Sodelovali 
bomo na dogodkih ob občin-
skem prazniku: v torek, 23. 
aprila 2019, pred slavnostno 
akademijo in v nedeljo, 28. 
aprila 2019, na Jurjevi paradi 
konj. V sredo, 1. maja 2019, 
bo že tradicionalno potekala 
prvomajska budnica po 
vaseh v občini, lepo pa vab-
ljeni tudi na letni koncert, ki 
bo v soboto, 15. junija 2019, v 
večernih urah v Kulturnem 
domu v Šenčurju.

Godba na Madžarskem
Ena od najboljših stvari, ki si jih deležen kot član pihalnega orkestra, so 
gostovanja v tujini. Poleg druženja z ostalimi člani šenčurske godbe imamo 
takrat priložnost povezovati se z drugimi orkestri iz tujine in se vrniti 
domov z novimi izkušnjami, ki še oplemenitijo naše delovanje doma.

Alenka Pipan, 
Gorenjski muzej 

Prebačevo – Študijski krožek 
je prostovoljna in neformal-
na oblika izobraževanja odra-
slih. Začne se zaradi radove-
dnosti posameznikov, ki se 
prostovoljno in po svoji volji 
dejavno vključujejo v učenje 
in delo krožka. Poleg radove-
dnosti nam načrtovanje štu-
dijskega krožka narekujejo 
tudi potrebe posameznikov, 
skupin in okolja. 
Ob praznovanju 500-letnico 
prve pisne omembe cerkve 
svetega Križa so vaščani Pre-
bačevega pokazali veliko 
zanimanja za zgodovino 
domačega kraja. Če ne bi 
želje po raziskovanju doma-
čega kraja in zapisu zgodo-
vinskega spomina lokalne 
skupnosti uresničili, bi to 

bila zamujena priložnost. 
Študijski krožek je bil za ure-
sničitev tega cilja najbolj pri-
merna izobraževalna oblika. 
Tako je prišlo do sodelovanja 
Vaške skupnosti Prebačevo z 
Gorenjskim muzejem pri 
načrtovanju programa za 
študijski krožek Domači 
kraj, nebeški raj, ki se je 
začel februarja letos. Gospo-
dinjstva v vasi Prebačevo so v 
poštne nabiralnike prejela 
vabilo na prvo srečanje. 
Odziv je bil zelo dober, tako 
da krožek redno obiskuje 
okoli deset vaščank in vašča-
nov različnih starosti, zani-
manj in poklicnih usmeritev. 
Krožkarji smo na prvih treh 
srečanjih spoznavali prete-
klost domačega kraja s 
pomočjo fotografij, pisnih 
virov in ustnega izročila. 
Naslednjič se bomo srečali v 

četrtek, 11. aprila 2019, ob 
20. uri v prostorih Vaške 
skupnosti Prebačevo (gasil-
ski dom, Prebačevo 63). 
Kdor želi izvedeti več infor-
macij o delovanju študijske-
ga krožka, se lahko obrne na 
mentorico Alenko (04 201 
39 66, alenka.pipan@
gorenjski-muzej.si) ali obiš-
če Facebook stran Vaška sku-
pnost Prebačevo.
Vas zanima zgodovina doma-
čega kraja? Bi želeli spoznati 
svoje vaščane? Hranite stare 
fotografije Prebačevega? Si 
želite druženja v obliki nefor-
malnega izobraževanja odra-
slih? Imate ideje, kako izbolj-
šati kakovost bivanja na vasi? 
Če ste vsaj na eno vprašanje 
odgovorili pritrdilno, ne sme-
te manjkati na študijskem 
krožku, še vedno se nam lah-
ko pridružite!

Domači kraj, nebeški raj

Marjeta Gros, Mestna 
knjižnica Kranj 

Šenčur – Knjižnica nudi raz-
lično knjižnično gradivo, 
prostor za druženje, izvaja 
programe za spodbujanje 
branja in je stičišče vseh 
generacij. Najmlajšim obis-
kovalcem ponujamo upora-
bo in izposojo knjig, pouč-
nih in pravljic, DVD-jev, 
CD-jev in revij, za najmlajše 
je na voljo Ciciban, za malo 
starejše Pil in najstnike revi-
ja TOP. 
Prijetno urico ali popoldan 
lahko preživite v knjižnici 
ob branju knjig, sestavljanju 
sestavljank, risanju, barvan-
ju v prijetnem kotičku. Za 
igranje v knjižnici si lahko 
izposodite različne didaktič-
ne in družabne igre. Vsak 
drugi torek v mesecu pod 

mentorstvom Andreje Mali 
potekajo pravljične urice za 
otroke od tretjega leta staro-
sti. Otroci poslušajo pravlji-
co, nato pa ustvarjajo. Dru-
žine vabimo, da se pridruži-
jo akciji Družinsko branje. 
Čaka vas izbor zabavnih, 
poučnih, žalostnih, veselih 
… knjig za različne starostne 
stopnje. Nagrada za prebra-
ne knjige je praktična, letos 
so to uporabni kozarčki. 
Pohitite, časa imate še do 
konca maja. 
Na otroškem oddelku vas 
vedno čaka naš Modri pes. 
Zakaj se kljub zeleni barvi 
kožuščka imenuje Modri 
pes, povprašajte v knjižnici, 
z veseljem vam ga bomo 
predstavili. Vsak mesec lah-
ko tudi sodelujete v uganki, 
ki vam jo zastavi Modri pes. 
Z malo znanja in nekaj sreče 

v žrebu lahko prejmete 
nagrado. Vemo, da je danes 
staršem med tako veliko 
ponudbo knjig težko izbrati 
pravo, predvsem pa kakovos-
tno branje. Tudi pri tem vam 
lahko pomagamo: obiščite 
prenovljeni portal Modri 
pes, kjer dobite nasvete o 
dobrih knjigah, informacije 
o dogodkih za otroke v Mest-
ni knjižnici Kranj, otroci se 
lahko zabavajo ob igranju 
različnih iger, ustvarjajo s 
čarobnimi prsti, rešujejo 
kviz in uganke … Kaj vse vas 
še čaka na portalu, si oglejte 
na spletni strani www.mod-
ripes.si. Obiščite nas v knjiž-
nici Šenčur od ponedeljka 
do četrtka med 14. in 19. uro 
ter ob petkih med 8. in 13. 
uro, članstvo za mlade do 18. 
leta je brezplačno. Veselimo 
se vašega obiska.

Spoznajte Krajevno 
knjižnico Šenčur
V knjižnici lahko preživite prijetno popoldne ob branju knjig, revij, 
sestavljanju sestavljank, risanju, barvanju...

w
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BREZSKRBNO NA POT  
S ČLANSTVOM V AMZS
V Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) pomagajo članu, ne glede 
na to, katero in  čigavo vozilo vozi. Če imate v družini več avto-
mobilov, motor, avtodom …, lahko z enim samim AMZS-član-
stvom koristite pomoč na cesti in druge prednosti članstva za 
vsa vozila. Če sklenete družinsko članstvo, lahko članske sto-
ritve koristijo vsi družinski člani.

CENIK LETNEGA ČLANSTVA V AMZS
Vrsta članstva Cena
• Član brez vozila: 15 € Motorevija + popusti
• Članstvo Start: 20 €  Pomoč na cesti v Sloveniji +  

popusti (za člane do 26. leta 
starosti) 

• Član invalid: 24 €  Pomoč na cesti v Sloveniji +  
popusti

• Osnovno članstvo: 40 €  Pomoč na cesti v Sloveniji +  
popusti

•  Družinsko  
osnovno članstvo: 60 €  Pomoč na cesti v Sloveniji  +  

popusti za vso družino
• Članstvo Plus: 69 €  Pomoč na cesti v Sloveniji in  

tujini + popusti
•  Družinsko  

članstvo Plus:  89 €  Pomoč na cesti v Sloveniji in  
tujini + popusti za vso družino

• Članstvo Premium: 99 €  Pomoč na cesti v Sloveniji in  
tujini z zdravstvenim in  
turističnim zavarovanjem 

• Družinsko članstvo Premium:  
 -  106,00 € (turistično zavarovanje v tujini z vključenimi  

družinskimi člani) 
 -  136,00 € (turistično zavarovanje v tujini z vključenimi  

družinskimi člani + pomoč na cesti tudi za družinske člane)  
• Članstvo Po meri: X €  (odvisno od seštevka izbir)

Vse o vrstah oz. kategorijah članstva in ugodnostih, ki jih prina-
šajo, si lahko preberete na www.amzs.si/clanstvo/primerjava-
-clanstev, na naši spletni strani www.amd-sencur.si ali nas 
osebno obiščite v času uradnih ur v pisarni društva, Stranska 
pot 1, Šenčur, kjer vam bomo z veseljem obrazložili morebitne 
nejasnosti glede članstva v AMZS oz. AMD Šenčur.

Spoštovane članice in člani, občanke in občani!
Želimo vam veselo in prijetno praznovanje  

občinskega praznika! Prejemnikom priznanj pa iskrene 
čestitke v imenu Avto moto društva Šenčur.

Avto-moto društvo  
Šenčur

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

Simon Šubic

Direktor Uroš Frantar, Ti
nex je poznan predvsem po 
veleprodaji ležajev in te
snil, a vaša dejavnost je 
precej bolj razvejana ...
"Podjetje Tinex je bilo usta-
novljeno leta 1990, v teh 29 
letih pa se je ukvarjalo z raz-
ličnimi stvarmi, v prvih letih 
na primer z gradbenim ma-
terialom. Do zdajšnje usme-
ritve je prišlo v letu 1994, ko 
smo se začeli ukvarjati s trže-
njem ležajev, kasneje tudi 
tesnil. Sčasoma smo prodaj-
ni program širili še z ostali-
mi strojnimi elementi, tako 
da danes najdete pri nas vse, 
kar obstaja v industriji za 
vzdrževanje strojev in na-
prav. Danes imamo v portfe-
lju že okoli petdeset zastop-
stev blagovnih znamk. V 
zad njih letih smo svoje po-
slovanje še precej nadgradili. 
Včasih smo bili povsem 
trgov sko podjetje, v zadnjih 
letih pa smo se lotili tudi do-
delavnih poslov, s čimer smo 
povečali svojo fleksibilnost. 
Leta 2011 smo odprli linearni 
center, kjer konfekcioniramo 
linearna vodila, torej jih reže-
mo na dolžine. S tem smo 
bistveno skrajšali dobavne 
roke. Večina našega posla 
namreč poteka na področju 
vzdrževanja strojev, kjer si 
stranke želijo takojšnjo stori-
tev. Mi jim nudimo komple-
ten servis z rezervnimi deli, 
svetovanjem in storitvami. S 
priznanim nemškim podje-
tjem Fruedenberg smo skle-
nili tudi franšizo za izdelova-
nje tesnil. Proizvodnjo smo 
začeli leta 2013, tedaj še na 
lokaciji v Kranju. Ta posel 
smo v zadnjih dveh letih zelo 
nadgradili, tako da imamo 
zdaj že dva stroja za izdelavo 
okroglih struženih tesnil in 
enega za ploščata tesnila. 
Naša proizvodnja je tako 
uspešna, da tesnila proizva-
jamo za matično podjetje, 
torej smo postali že neka-
kšen njihov proizvodni obrat. 
Od leta 2013 je zrasla kar za 
petkrat, zato zdaj razmišlja-
mo že o uvedbi dvoizmen-
skega dela." 

Če želite dosegati hitro od
zivnost, morate verjetno 
imeti tudi velike zaloge. Naj
brž so te kar precejšnje fi
nančno breme?
"Naše zaloge so res relativno 
visoke in trenutno znašajo 
okoli osem milijonov evrov. 
To je za Tinex kar veliko, a 
neizogibno breme. Področje 
vzdrževanja se je namreč v 
zadnjih letih bistveno spre-
menilo. Včasih so imela 
podjetja rezervne dele vedno 
na zalogi, a ker tudi njim ta 
predstavlja določeno finanč-
no breme, so ta strošek za-
čeli prelagati na dobavitelje 
oz. partnerje. Tinex jim tako 

danes poleg servisa nudi 
tudi zalogo določenega bla-
ga. Sami smo šli v tem še 
korak naprej in osnovali 
konsignacijska skladišča pri 
večjih kupcih. To pomeni, 
da je naše blago pri njih 
samo v skladišču in ga zara-
čunavamo samo po uporabi. 
Na ta način smo svojo stori-
tev dvignili še na višji nivo. 
Smo pa tudi dobavitelj opre-
me za prvo vgradnjo, torej 
za postavitev proizvodnih li-
nij. Tudi ta program nam 
prinaša vedno večji delež v 
prihodkih. Stranke znajo ce-
niti naš servis, strokovnost, 
tehnično podporo. Na kon-
cu tako ne odloča samo 
cena, ampak celoten paket 
storitev." 

V Šenčurju ste od leta 2000, 
po petnajstih letih pa ste se 
preselili v nov objekt na na
sprotni strani brniške ceste. 
Ta je opazno večji od prej
šnjega ...
"Tako je. Največji preskok v 
rasti smo v Tinexu naredili z 
uvedbo proizvodnje, ki je 
bila sprva, kot že omenjeno, 
locirana v Kranju, saj se na 
stari lokaciji v Šenčurju ni-
smo mogli širiti. Tudi skla-
dišča smo imeli na različnih 
lokacijah. Povsem logična je 
bila zato odločitev za investi-
cijo v novo poslovno stavbo, 
v kateri smo združili vse 
skladiščne in proizvodne 
enote na eni lokaciji. S tem 
smo povečali tudi svojo od-
zivnost in prilagodljivost, 
omogočili dodatno širitev in 
uvedbo novih programov. V 
nov poslovni center smo se 
preselili v letu 2015. V njem 
imamo veliko skladišče, ki 
bo po naših predvidevanjih 
zadoščalo za okoli 60 tisoč 

vrst artiklov, trenutno pa jih 
imamo 38 tisoč." 

Investicijo v nove prostore 
in tudi druge objekte v po
slovni coni ste načrtovali že 
pred desetletjem, če se ne 
motim?
"Tako je. Že leta 2008 smo 
načrtovali gradnjo nove po-
slovne stavbe, tedaj tudi ho-
telskega objekta in še kaj bi 
se našlo. Kriza v letu 2008 
in 2009 nam je obseg poslo-
vanja zmanjšala za od 20 do 
25 odstotkov, zato smo našo 
načrtovano investicijo za ne-
kaj časa zamrznili in potem 
šli v premišljen objekt, stro-
go namenjen poslu, ki ga 
obvladamo." 

Ob odprtju novih prostorov 
ste dejali, da imate zdaj bis
tveno boljše pogoje za na
daljnjo širitev prodajnega 
programa in proizvodnje. 
Vaš cilj je bil tudi krepitev 
pozicije na trgu jugovzho
dne Evrope. So se ambicio
zni cilji uresničili?
"Tinex je od leta 2014 zabe-
ležil 75-odstotno rast, precej 
smo povečali tudi število za-
poslenih, kjer bomo letos 
presegli število šestdeset. V 
letu 2018 smo imeli 18,3 mi-
lijona evrov prihodkov, 
ustvarjamo dobiček, torej 
poslujemo zadovoljivo. Pri-
lagajamo se razmeram na 
trgu, vedno razmišljamo, 
kaj bi lahko dodali k obstoje-
čemu programu. Utrjujemo 
tudi svojo pozicijo na tujih 
trgih, tu je najpomembnejši 
trg nekdanje Jugoslavije, 
kjer ustvarjamo približno 
tretjino svojih prihodkov. 
Tam smo direktno prisotni, 
del izdelkov pa sicer proda-
jamo tudi na drugih evrop-

skih trgih, kjer sodelujemo s 
tamkajšnjimi trgovci."
 
Ali glede na veliko rast v 
zad njih letih novi prostori 
sploh še zadoščajo vašim 
potrebam? Imate še mo
žnost širitve na tej lokaciji?
"Trenutno nimamo potreb 
po širitvi prostorov niti ni-
mamo prostorske stiske za-
radi povečevanja števila za-
poslenih. Ob nadaljevanju 
takšne rasti pa bomo morda 
že v dveh, treh letih morali 
razmišljati o širitvi. Za to 
imamo sicer precej možno-
sti, saj obstoječe prostore 
lahko povečamo še za pribli-
žno tretjino."
 
Kako se sicer počutite v Šen
čurju?
"V poslovni coni in tudi sicer 
v Šenčurju se dobro počuti-
mo, zato tudi želimo po svo-
jih zmožnostih vračati nazaj 
v lokalno okolje v obliki 
sponzorstev in donacij različ-
nim društvom, na primer 
nogometnemu in košarkar-
skemu klubu, in lokalnim 
prireditvam, od pustne po-
vorke do oratorija in počitni-
ških dejavnosti za otroke. Pri 
nas je zaposleno tudi veliko 
prebivalcev Šenčurja in iz 
bližnje okolice. Poslovna 
cona je na odlični strateški 
lokaciji zaradi bližine letali-
šča in avtoceste, zato nam 
predstavlja odlično izhodišče 
za naše poslovanje. Ne 
nazad nje smo zato tudi ostali 
v Šenčurju, ko smo se odloči-
li za nov poslovni center, in 
smo bili tudi med prvimi, ki 
smo kupili zemljišče na ob-
močju cone. Morda bi si že-
lel, da bi bila občina še bolj 
ambiciozna pri širitvi cone. 
Pozicija je idealna, tako da bi 
bilo zelo dobrodošlo vanjo 
pripeljati še kakšno večje 
podjetje. Ne nazadnje je bli-
zu Kranj, tako da z iskanjem 
delavcev spet ne bi smelo biti 
toliko težav. Možnosti za širi-
tev zagotovo so, potenciali so 
zelo dobri, zato se jih splača 
izkoristiti."

Kako je s pridobivanjem ka
drov v današnjem času, ko 
jih povsod primanjkuje?
"Kadre je trenutno res težko 
dobiti. Še vedno prejemamo 
zelo veliko prijav za razpisa-
na delovna mesta, a ustrezen 
kader je kar naporno najti. 
Imamo lasten sistem izbire 
kadrov, temu dajemo veliko 
pozornosti. Tinex je vedno 
vlagal v zaposlene in jim vra-
čal, kar smo skupaj z njimi 
dosegli. Skrbimo, da se v 
podjetju počutijo dobro, nu-
dimo ji ustrezne delovne po-
goje, jih stimuliramo, omo-
gočamo jim udeležbo na t. i. 
team buildingih in druge 
malenkosti, ki prav tako pri-
pomorejo k njihovemu do-
bremu počutju v podjetju." 

Tu se dobro počutimo 
Trgovska družba Tinex, ki jo je pred 29 leti ustanovil že pokojni Štefan Čebašek, sodi med največja 
podjetja v Poslovni coni Šenčur. O aktualnem poslovanju in njihovem "počutju" v Šenčurju smo se 
pogovarjali z direktorjem družbe Urošem Frantarjem.

Uroš Frantar, direktor družbe Tinex

Jurij, torek, 9. aprila 2019
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Šola

www.geodetske-storitve.com

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

Ponujamo vam: 
 razčesavanje  striženje  

 trimanje  kopanje  
 nego oči, ušes in krempljev  

 celotno nego

Pasji salon Bela
Lucija Mali, s. p., 
Potoče 1a, 4205 Preddvor

Delovni čas po dogovoru.  
Naročanje na: 041/692 770

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.

Kuharski mojster 
Andrej Goljat je zbral 
več kot sedemdeset 
receptov za sladice 
različnih vrst, od 
zavitkov, preprostih 
kolačkov, narastkov, 
zmrzlin, krem, strjenk 
do tiramisujev in 
tartufov. Vsi recepti 
imajo naveden čas 
priprave, pečenja ali 
zamrzovanja. Vse 
sladice nas vabijo 
tudi s slikami. 

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

12  50
EUR

Jurij, torek, 9. aprila 2019

Maja Okorn

Šenčur – "Pri nas v Šenčurju 
po medu diši!« je naslov 
naše projektne naloge, s 
katero smo osvojili zlato pri
znanje na 33. državnem festi
valu Turizmu pomaga lastna 
glava na temo Turistični spo
minek mojega kraja. Festiva
la, ki poteka v sodelovanju z 
Zavodom RS za šolstvo, se 
udeležujemo že vrsto let. 
Letošnja turistična naloga je 
nastala pod vod stvom Nade 
Kralj, Maje Okorn in Vanje 
Umnik skupaj z učenkami 
osmega razreda Niko Fab
jan, Evo Fabjan, Piko Wal
dner, Elo Keber, Hano Nac
htigal in učencem devetag 
razreda Samom Debelja
kom.
Turistični spominki so že od 
nekdaj pomemben del turi
zma oz. turistične ponudbe, 
saj predstavljajo deželo, pre
bujajo spomine in lepe 
občutke. Motive zanje črpa
mo iz bogate slovenske 
narav ne, kulturne, tehniške, 
kulinarične in druge dedišči
ne. Ker naš kraj še nima 
turističnega spominka, smo 
se raziskovanja na tem pod
ročju lotili kar sami. Bistvo 
turizma so naravna in kul
turna dediščina, kulinarika 
in gastronomija. Sodobni 
turisti kupujejo spominke, 
ki jih bogatijo in spominjajo 
na obiskano deželo ter njene 
naravne lepote, prebivalce in 
odlično pristno hrano. Spo
minki torej združujejo več 
različnih prijetnih vtisov, ki 
jih želimo ohraniti v svojem 

spominu in deliti tudi z dru
gimi. Zato smo razmišljali, 
kako bi na inovativen, 
ustvarjalen in podjeten 
način predstavili svoj kraj ter 
turistom ponudili nepoza
bno gurmansko izkušnjo, ki 
bi jih vselej spominjala na 
naš čudoviti kraj. 
Če bi morali nekomu opisati 
svoj domači kraj, bi lahko iz 
srca povedali, da v Šenčurju 
živimo v sozvočju z naravo, 
da pri nas ne manjka cveto
čih travnikov, kjer rastejo 
številne medovite travniške 
rastline, polj, na katerih 
uspeva skoraj vse, kar si člo
vek zaželi, in bujnih dišečih 
gozdov. Tako se je porodila 
ideja o čebelarstvu, ki ima v 
našem kraju že dolgo tradi
cijo. Prvo čebelarsko društvo 
je bilo v Šenčurju ustanovlje
no že leta 1902. Navdih za 
svoje ustvarjanje smo črpali 

iz šolskega čebelnjaka, za 
katerega skrbijo učenci naše 
šole pri interesni dejavnosti 
Čebelarstvo pod vodstvom 
mentorjev Vilija Kavčnika in 
Andreja Ceja. V tem šol
skem letu so pridelali kar 
nekaj litrov medu, namera
vajo pa izdelati tudi propoli
sovo mazilo. 
Med je darilo narave, zato 
smo se odločili, da v turistič
ni spominek vključimo med 
in izdelke iz njega. Oblikova
li smo košarico dobrot, v 
kateri so: šolski cvetlični 
med, ki smo ga pridelali sku
paj s čebelami našega šol
skega čebelnjaka; zavojček 
omamno dišečih domačih 
ali bolje šolskih medenja
kov, narejenih po receptu 
naših babic, in knjižica gur
manskih receptov za pripra
vo jedi, ki vsebujejo med. 
Poleg kulinaričnih receptov 

pa smo upoštevali še en 
recept, in sicer tistega za 
dober slovenski turistični 
spominek. V njem pa ne 
smejo manjkati kakovost, 
dobra zgodba, povezava z 
lokalnim okoljem, in lokalne 
sestavine.
Tekmovanje je potekalo 19. 
marca v Mercatorjevem cen
tru v Domžalah. Učenke in 
učenci so morali na turistič
ni tržnici s svojo stojnico jav
no predstaviti spominek. 
Strokovna komisija je ocen
jevala turistično stojnico, pri 
čemer so bila merila za oce
no: usklajenost turistične 
stoj nice z nalogo, celostna 
podoba stojnice, izvirnost, 
inovativnost, uporabnost. 
Posebej so ocenjevali tudi 
nastop, pri čemer so bila 
merila za oceno: usklajenost 
predstavljanja turističnega 
proizvoda s celostno podobo 
stojnice, obvladovanje pro
mocijskih veščin in spret
nost animacije obiskovalcev, 
glasnost, izgovorjava, pravil
na raba slovenskega jezika, 
upoštevanje narečja, sproš
čenost vlog v tekmovalni eki
pi in obvladovanje prostora. 
V nalogo smo vložili veliko 
truda. Učenci so se pri pred
stavitvi vrhunsko odrezali, 
zato smo osvojili zlato priz
nanje. Aprila nas čakata 
predstavitev naše stojnice na 
tržnici v Šenčurju in pred
stavitev v Mariboru, kjer se 
bomo skupaj z ostalimi zlati
mi nagrajenci potegovali za 
privlačne turistične nagrade. 
Festivala se bomo prihodnje 
leto zagotovo še udeležili.

Dišalo je po medu 
Nagrajena projektna naloga na festivalu Turizmu pomaga lastna glava

Na stojnici z medenimi dobrotami kot spominki

Darja Višnar, 
koordinaorica 
projekta Erasmus+ 

Šenčur – Obeleževanje tra
dicionalnega slovenskega 
zajtrka, ki vsebuje kruh, 
mleko, med, maslo in jabol
ka slovenskega izvora, ob 
svetovnem dnevu hrane je 
na Osnovni šoli Šenčur že 
dolgoletna tradicija. Učenci 
naše šole zato še kako dobro 
vedo, da ima zajtrk ključno 
vlogo pri zdravem načinu 
prehranjevanja. Za dober 
začetek dneva je torej 
pomembno, da upošteva
mo, naj zajtrk vsebuje malo 
maščob, zmerno količino 
ogljikovih hidratov in belja
kovin ter čim več sadja in 
zelenjave.  
Ker smo v tem šolskem letu 
vključeni v mednarodni pro
jekt Erasmus+, preko kate
rega naše učence med dru
gim ozaveščamo tudi o 
pomenu zdravega načina 
prehranjevanja, smo se 
odločili, da tradiciji obeleže
vanja tradicionalnega slo

venskega zajtrka dodamo 
novo razsežnost. Učenci so 
dobili nalogo, da svoje zna
nje o pomenu zdravega zaj
trka delijo s svojo družino 
na način, da zanjo pripravijo 
zajtrk. Ob tem so bili povab
ljeni, da dogodek obeležijo s 
fotografijami in jih delijo na 
šolski spletni aplikaciji. Na
stale so čudovite foto zgodbe 
pravih gurmanskih mojstro
vin in veselih obrazov ses
tric, bratcev in staršev, ki so 

se tisto jutro pustili razvaja
ti. S tem smo učence želeli 
spodbuditi k razmišljanju o 
zdravem načinu življenja, 
odgovornosti do sebe in dru
gih, k razvijanju samoinicia
tivnosti in ustvarjalnosti ter 
spoznati, da zmorejo poskr
beti zase in za svoje bližnje.
Ker je pobuda priprave zajtr
ka za mojo družino presegla 
naša pričakovanja, smo se 
odločili, da učence nagradi
mo s kuharsko delavnico. 

Izžrebali smo tri srečne 
nagrajenke, učenke Hano, 
Niko in Vesno, ki so se pod 
mentorstvom učiteljice 
Andreje Režek v kuhi odlič
no odrezale in dokazale, da 
otroci znajo vrhunsko 
kuhati, če jim le damo pri
ložnost. Pripravile so slast
no kremno cvetačno juho, 
se učile veščine priprave 
tradicionalnih slovenskih 
skutnih štrukljev in okus
nih mesnih kroglic v smeta
novi omaki. Ker so učenke 
na kosilo povabile tudi svo
je družine, so jih želele pre
senetiti z estetskimi pogri
njki za posebno in čarobno 
vzdušje ter zadovoljstvo 
vseh družinskih članov. 
Družinam naših učencev 
želimo, da bi njihovi mali 
kuharski mojstri čim pogo
steje prevzeli pobudo za 
pripravo zdravih obrokov in 
pri tem pustili svoji ustvar
jalni žilici, da se izlije na 
krožnik, staršem pa, da bi 
se enostavno prepustili raz
vajanju njihovim kulinarič
nim mojstrovinam.

Zajtrk z mojo družino

Zajtrk z mojo družino
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
JUR-3010/19

V občini Šenčur upravljamo vodovodni sistem Kranj. Naša glavna 
skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne kako-
vosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne vsebuje 
mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali sku-
paj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.

Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov v 
pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Zaradi tega se v pi-
tni vodi prednostno spremljajo mikrobiološki parametri. Mikrobiološki 
parametri nam pokažejo onesnaženost pitne vode z mikroorganizmi, 
ki se rutinsko preiskujejo v pitni vodi in lahko ogrožajo zdravje ljudi. 
Zdravstveno ustreznost pitne vode ocenjujemo glede na vrsto in vre-
dnost preseženega parametra ter v povezavi z ostalimi parametri. 

Pri določanju ustreznosti pitne vode upoštevamo parametre in 
mejne vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v nadalje-
vanju pravilnik.

Kakovost pitne vode zagotavljamo z ustreznimi postopki priprave pi-
tne vode pred distribucijo v vodovodno omrežje. Spremljanje vgrajenih 
naprav, ki služijo izboljšanju kakovosti pitne vode, vršimo daljinsko s 
pomočjo računalniške opreme. Z vzorčenjem pitne vode preverjamo 
ustreznost priprave. Odvzeti vzorci nam potrjujejo tudi učinkovitost 
uporabljenega postopka obdelave pitne vode in ustreznost vzposta-
vljenih preventivnih ukrepov v okviru nadzora nad kakovostjo pitne 
vode. Vzorci pitne vode se odvzamejo na različnih mestih v omrežju 
vodovodnega sistema. Odvzeti vzorci se nato transportirajo v Nacio-
nalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, kjer opravijo preskušanja 
na izbrane mikrobiološke in fizikalno-kemijske parametre.

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo 61.852 prebivalcev. 
V vodovodni sistem smo distribuirali 5.822.073 m3 pitne vode, od 
tega 758.724 m3 v občino Šenčur. S pitno vodo iz omenjenega vodo-
vodnega sistema se oskrbujejo naselja v naslednjih občinah: v me-
stni občini Kranj, občini Naklo, občini Preddvor in občini Šenčur. V 
občini Šenčur se oskrbuje 8.619 prebivalcev v naseljih: Hotemaže, 
Luže, Milje, Olševek, Prebačevo, Srednja vas pri Šenčurju, Šenčur, 
Trboje, Visoko, Voglje, Voklo in Žerjavka.

Naselja v občini Šenčur se oskrbujejo s pitno vodo iz naslednjih vo-
dnih virov: viri Čemšenik (zajetja in vrtine), vrtina Gorenja Sava, viri 
Bašelj (zajetja in vrtine), zajetje Nova vas, vrtina Olševek in iz virov 
pod Krvavcem (vrtine in zajetja). Vrtina Šenčur služi kot rezervni 
vodni vir. Vrtini Gorenja Sava in Šenčur se napajata iz aluvialne-
ga (peščeno-prodnega) vodonosnika, vrtina Olševek pa se napaja 
iz razpoklinskega vodonosnika, medtem ko se zajetja napajajo iz 
kraško kavernoznih vodonosnikov. Pitna voda iz virov Čemšenik se 
dezinficira z natrijevim hipokloritom v sledovih, viri pod Krvavcem 
se dezinficirajo s plinskim klorom. Pitna voda iz virov Bašelj se 
stalno filtrira po postopku ultrafiltracije, občasno pa se lahko tudi 
dezinficira z natrijevim hipokloritom. Pitna voda iz zajetja Nova vas 
se stalno dezinficira s presvetljevanjem z UV-svetlobo, medtem ko 
se pitna voda iz vrtin (Gorenja Sava, Olševek in Šenčur) ne dezinfi-
cira ali kako drugače obdeluje.

V občini Šenčur je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih šest-
inštirideset vzorcev pitne vode. Za fizikalno-kemijska preskušanja 
je bilo odvzetih osem vzorcev pitne vode. Mikrobiološka in fizikal-
no-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg 
opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

V naselju Hotemaže, Visoko, Milje, Olševek, Luže in delno v naselju 
Velesovo je bilo treba pitno vodo prekuhavati med 28. 10. in 3. 11. 
Vzrok za prekuhavanje je bilo obilno deževje, ki je za posledico pov-
zročilo kaljenje vodnih virov na Čemšeniku in vira Nova vas, zato je 
bila voda v vodovodnem omrežju motna. Kaljenje pomeni, da so v vodi 
prisotni delci (anorganske in organske snovi ter mikroorganizmi), ki 
spremenijo sestavo vode in med drugim se spremenijo tudi senzorič-
ne lastnosti vode. Poleg tega preprečujejo učinkovitost dezinfekcije in 
lahko pride do tvorbe neželenih produktov dezinfekcije.

Laboratorijska preskušanja, opravljena v letu 2018, so pokazala, 
da je pitna voda v vodovodnem sistemu Kranj v občini Šenčur, ki je 
v upravljanju Komunale Kranj, zdravstveno ustrezna in ni ogro-
žala zdravja ljudi.
Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode iz rednih in rezervnih 
vodnih virov kot tudi iz omrežja vodovodnega sistema bomo zago-
tavljali tudi v prihodnje in se trudili, da boste uporabniki še naprej 
uporabljali kakovostno pitno vodo. Vodni viri niso neomejeni, zato 

z njimi ravnajmo skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo lahko 
tudi v prihodnje pili zdravo in svežo vodo – vodo iz pipe.

Danes kar 2,1 milijarde ljudi nima urejene ustrezne oskrbe s pitno 
vodo, z rastjo prebivalstva za novi dve milijardi pa bo do leta 2050 
povpraševanje večje kar za tretjino. Za potrebe kmetijstva se da-
nes porabi kar 70 % vode, delež v industriji dosega 20 %, preostalo 
desetino pa porabijo gospodinjstva. Pitne vode je v teh razmerjih le 
za slab odstotek.

V svetu je danes 1,8 milijarde ljudi izpostavljenih tveganju za okuž-
be zaradi neprimernih virov pitne vode.

V svetovnem merilu se še vedno več kot 80 % odpadne vode, ki jo ustva-
rimo kot družba, vrne v ekosistem brez obdelave ali ponovne uporabe, 
zato prihaja do onesnaževanja podzemnih in površinskih voda.

Ob naraščanju prebivalstva in z njim potreb po zagotavljanju ustre-
zne oskrbe s pitno vodo bo treba v prihodnje več pozornosti posvetiti 
zmanjševanju onesnaževanja, odlaganju odpadkov ter izpustov ne-
varnih kemikalij in snovi, zmanjševanju deleža neobdelane odpadne 
vode in znatnemu povečanju deleža ponovno uporabljene vode.

Soodgovorni za ohranjanje kakovosti pitne vode
Za ohranjanje kakovosti pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju 
moramo poskrbeti za redno vzdrževanje le-tega. Hišno vodovodno 
omrežju vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med 
priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe 
pitne vode. Upoštevajmo naslednja priporočila:
-  Redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). Či-

ščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vo-
dnega kamna.

-  Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. 
Vsako jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo nekaj 
vode (voda naj teče dve minuti oziroma do ustalitve temperature 
vode). Enako naredimo, ko pridemo iz službe, predvsem pa, ko 
se vrnemo po daljši odsotnosti.

-  Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo tedensko izpi-
ranje do stabilizacije temperature vode.

-  Evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do takrat je po-
trebno enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Obveščanje v času motene oskrbe s pitno vodo
Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovodnem 
omrežju in objektih (kot so redno in izredno vzdrževanje, obnove, 
prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. V primeru večjih 
okvar, moteni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja vode obvestimo Cen-
ter za obveščanje, občino in radijske postaje. Obvestilo objavimo tudi 
na spletni strani www.komunala-kranj.si. Dodatno imamo vzposta-
vljeno tudi brezplačno osebno obveščanje po SMS in/ali sporočilih 
po elektronski pošti. Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to 
lahko storite po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si, 
preko obrazca na spletni strani www.komunala-kranj.si ali osebno 
na sedežu našega podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov Komu-
nala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Poseben poziv k obvezni prijavi velja za predstavnike javnih usta-
nov (šole, vrtce, zdravstvene ustanove, gostinske lokale …).

O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve pra-
vilnika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo v začetku vsakega 
novega koledarskega leta, z obvestilom na hrbtni strani položnic.

Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano 
ljudi v občini Šenčur za leto 2018
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www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300,brezplačna številka 080 35 55

Jurij, torek, 9. aprila 2019

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V več krajih občine 
Šenčur so počastili materin-
ski dan, v soboto, 23. marca, 
tudi v Domu krajanov v Šen-
čurju. Proslavo je organizi-
ralo kulturno društvo Hiša 
čez cesto, nastopajoči pa so 
bili zastopani iz vse občine.
 "Poudarek je bil na družini, 
v kateri so največkrat tri ge-
neracije, torej je bilo tudi 
medgeneracijsko sodelova-
nje," je povedala scenaristka 
Dragica Markun. 
"Prireditev je potekala pod 
naslovom Naša družina je 
naj – Zakaj? Odgovor so obi-
skovalci dobili na koncu pri-
reditve. Predstavili smo na-
mreč veliko namišljeno dru-
žino, v kateri sta dedi, babi, 
mami, oči in devet otrok. Je 

zelo glasbena in plesna dru-
žina. Vsak član igra kakšen 
instrument, poje ali pleše. In 
skozi prireditev so pokazali, 
kaj znajo. Na koncu so z veli-
kim aplavzom potrdili, da je 
ta družina res naj." Priredi-
tev je suvereno vodila osmo-
šolka Eva Markun, nastopali 
pa so: Petra Zarnik, Anika 
Zarnik, Eva Žnidar, Tina Če-
bašek, Eva Oselj, Ema Bašelj, 
Manca Bašelj, Pika Celar, 
Nejc Ušlakar, Luka Jenko, 
OPZ Cicipevčki iz vrtca Šen-
čur, COPZ Vesela srca, Eva 
Čeh, Matej Mozetič, Matic 
Podobnik, Staša Udovič, Bri-
na Udovič, Gal Udovič, Ljud-
ski pevci Hiše čez Cesto. Pri-
reditev je bila lepo obiskana. 
Ob zaključku so matere in 
babice dobile rože, ki jih je 
prispevala Občina Šenčur.

Prireditev ob 
materinskem dnevu

Osrednja prireditev ob materinskem dnevu / Foto: Franci Brezar 

Visoko – KUD Visoko vsako leto svojo odraslo predstavo 
nameni za dobrodelnost. "Letos smo se  odločili, da se pri-
družimo verigi dobrih ljudi. V soboto, 26. januarja, smo od-
igrali našo predstavo Kokoš. Odziv ljudi je bil dober. Prebu-
dil se je čut za sočloveka. Tako smo od prodaje vstopnic in 
prostovoljnih prispevkov zbrali tisoč evrov. Akciji so se pri-
družili tudi člani PGD Visoko - Milje in v svojih vrstah nabra-
li dvesto evrov. Denar smo izročili družini v stiski in jim 
pričarali nasmeh na obraz. Z dobrodelnostjo bomo nadalje-
vali tudi v prihodnje, kajti vsi člani v kulturnem društvu se s 
tem počutimo bogatejše v srcu," je o dobrodelni predstavi 
Kokoš povedala Staša Pavlič iz KUD Visoko.

KUD Visoko za nasmeh na obrazu

Šenčur, Visoko – KUD Valentin Kokalj Visoko je letošnjo ob-
činsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku pripra-
vilo na temo Valentin Vodnik. Letos namreč miniva dvesto 
let od smrti pesnika, prevajalca, razsvetljenca, duhovnika, 
jezikoslovca, učitelja, novinarja in urednika, ki ga poznamo 
po pesmih Zadovoljni Kranjec, Dramilo, Ilirija oživljena, Moj 
spomenik ... Otroška in odrasla dramska sekcija sta odigrali 
prizore iz Vodnikovega življenja, igrani prizori so se preple-
tali z glasbo. Tudi na pesnika Franceta Prešerna, na čigar dan 
smrti slavimo slovenski kulturni praznik, niso pozabili. Prire-
ditvi ob prazniku sta bili v Šenčurju in na Visokem. 

Kulturni dan v spomin Valentinu Vodniku

Ob slovenskem kulturnem prazniku /Foto: Franci Brezar



10

Šport

Z delovno terapijo se diplomirana delovna terapevtka Irena 
Juratovec iz Zgornjih Bitenj ukvarja že vrsto let, zdaj deluje 
tudi samostojno pod nazivom Delovna terapija – energija. 
Prednost je, da vas obišče kar na vašem domu. Pomaga lju
dem po možganski kapi, po poškodbah in zlomih, osebam 
s težavami na področju duševnega zdravja, uživa pri delu s 
starostniki ... Kot je poudarila: »Ne samo bolan človek v sti
ski, ki je odvisen od pomoči in podpore, pogosto so tudi 
svojci v stiski, ko ne vedo, kako z njim ravnati že pri vsakda
njih aktivnostih." Vse to izvaja s ciljem, da posameznika z 
določeno okvaro usposobi, da začne čim bolj samostojno 
sodelovati pri izvedbi določenih aktivnosti in postane čim 
manj odvisen od drugih. 
Ena od njenih storitev je tudi delo z energijo, s pomočjo 
katere pripomore k odpravljanju bolečin, vzpostavljanju 
psihofizičnega ravnovesja v telesu, odpravljanju blokad, 
posledic stresa, dvigu imunskega sistema … in s tem spod
buja telo k procesu samozdravljenja. Redno – mesečno – 
izvaja tudi različne oblike meditacij in tehnik sproščanja 
(dvig samozavesti, kar priporoča tudi pri najstnikih, sprosti
tev, umiritev telesa in misli) z namenom najti stik s samim 
seboj. Za nasvet, pogovor, pomoč se vam bo prijazno od
zvala, pokličite jo in se dogovorite za termin.

Svojo energijo usmeri  
v krepitev vašega zdravja

Zg. Bitnje 100a, 4209 Žabnica, T: 031 231 768
E: terapijaenergijaij@gmail.com

I: www.delovnaterapijanadomu-ij.si

Delovni čas: po predhodnem dogovoru

 Delovna terapija na domu  Delo z energijo v salonu  Antistres  Meditacija

www.pogrebnik.si

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

Jurij, torek, 9. aprila 2019

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – "Odlična organiza
cija, dobro  vreme in več kot 
dva tisoč zadovoljnih  obisko
valcev v dveh dneh v šport
nem parku Šenčur," je vtise 
strnil Luka Pintar iz NK Šen
čur, kjer se lahko pohvalijo 
tudi z odličnimi dosežki 
mlajših selekcij, saj je selek
cija U9 osvojila turnir, selek
cija U10, kjer je slavila ljub
ljanska Olimpija, pa je zase
dla tretje mesto. Pokale in 
medalje vsem najboljšim sta 
podelila župan občine Šen
čur Ciril Kozjek in predsed
nik Športnega društva Šen
čur Bojan Pintar. "Uspel 
nam je odličen turnir. 
Menim, da smo lahko vsi 
ponosni na takšen dogodek, 
kot tudi na dosežke naših 
mlajših selekcij. Fantje in 
trenerji  so dokazali, da se v 
Šenčurju z mladimi dela 
zares dobro. Zasluga za 
uspeh turnirja pa gre tudi 
staršem, pokroviteljem in 
trenerjem, ki so pomagali,  
da smo naredili enega bolj
ših in večjih turnirjev v regi

ji," se je zahvalil predsednik 
športnega društva Bojan Pin
tar. Pred začetkom turnirja 
so predstavili tudi knjigo 
Kronika šenčurskega nogo
meta, ki jo je napisal Mitja 
Rakar. 
Nad turnirjem je bila navdu
šena tudi Maruša Korelc, ki 
je kot prostovoljka sodelovala 
pri organizaciji turnirja: "V 
veselje nam je bilo gledati 
zadovoljne otroke, veselje v 

njihovih očeh, borbenost na 
igrišču, solze sreče ali žalosti 
po koncu tekme. To je tisto, 
kar je tudi nam v ponos. 
Otroci se bodo še naprej 
borili na igrišču, trenirali za 
prihodnje turnirje in tekme." 
Pomoč so ponudili tudi otro
ci iz ostalih selekcij, ki so bili 
ali pobiralci žog ali povezava 
med ekipo za vnos rezultatov 
in med sodniki posamezne
ga igrišča. Teren je bil zelo 

dobro pripravljen, zato je tek
movanje potekalo brez zaple
tov. Vodenje organizacije je v 
celoti prevzel vodja trenerjev 
Milan Pesič, za nemoteno 
delo je poskrbel predsednik 
kluba Bojan Pintar, pri izved
bi pa so pomagali starši otrok 
na prostovoljni ravni. Korel
čeva pričakuje, da se bo na
slednje leto vključilo še več 
prostovoljcev. Sicer pa je bilo 
organizatorjem naklonjeno 
tudi vreme, ostali nogometni 
klubi iz Slovenije pa so bili 
navdušeni nad organizacijo 
turnirja. 
Da je bila zabava popolna, 
pa je poskrbela članska eki
pa Tinex Šenčur, ki se je  
vrnila z veliko in pomem
bno zmago z 0:1 iz sosednje 
Komende. Članska ekipa je 
sicer spomladanski del zače
la z remiijom proti Žirem in 
porazom proti vodilnemu 
Bledu. Zmaga v Komendi 
pa jih približuje sredini les
tvice, kar je po slabem začet
ku v sezoni tudi osnovni cilj 
članske ekipe. Tinex Šenčur 
se bo v pokalu Gorenjske v 
Kranju pomerili z Savo.

Izpeljali odličen 
nogometni turnir
Nogometni klub Šenčur je pripravil šesti Janov memorialni turnir za mlajše selekcije. Sodelovalo je 
več kot devetdeset ekip iz Slovenije in tudi ekipe iz tujine, skupaj več kot 1200 otrok. 

Selekcija U9 je osvojila turnir /Foto: NK Šenčur

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Kako so zadovolj
ni z letošnjo sezono, smo 
vprašali športnega direktor
ja Košarkarskega kluba 
GGD Šenčur Aleša Puhar
ja. "Članska ekipa bo aprila 
zaključila s tekmovanji v 
prvi slovenski košarkarski 
ligi. V drugem delu nasto
pamo v ligi za obstanek, 
kjer se še vedno  borimo za 
eno od prvih dveh mest, 
kar pomeni četrtfinale 
državnega prvenstva. Z 
letošnjo sezono ne more
mo biti zadovoljni, je pa 
dejstvo, da smo imeli v tem 
letu veliko težav s poškod
bami, tako da smo se bili 
pred drugim delom prven
stva primorani dodatno 
okrepiti. Upamo pa, da se 
bo ekipa sedaj  kompletno 
sestavila in da ob koncu 
sezone prikaže igre, ki smo 
jih pričakovali vse leto," je 
dejal Puhar.
"Bolj nas veseli dejstvo, da 
sta obe ekipi, ki sta nasto
pali v prvi ligi v kategorijah 
U13 in U17, zelo uspešno  
nastopali v teh rangih tek
movanja, tako da smo z 

ekipama zelo zadovoljni," 
nadaljuje Aleš Puhar. "Je 
pa opaziti tudi trend dviga 
kakovosti pri drugih selek
cijah v našem klubu, tako 

da smo vsaj v letošnji sezo
ni  zadovoljni z mlajšimi 
selekcijami. To je spodbu
da za še boljše delo v nada
ljevanju, ob tem pa tudi 

upamo, da bo to spodbudi
lo čim več mladih, da se 
pridružijo klubu. To velja 
tako za mlajše selekcije kot 
tudi za druge."

Uspešni v mlajših selekcijah
Na domačem parketu bo še ena košarkarska tekma, domačini se bodo 23. aprila pomerili z Ilirijo. 
Zadovoljni zlasti z ekipami mlajših selekcij.

Ekipa U17 / Foto: KK GGD Šenčur
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RAČUNOVODSTVO 
KU-DUR, d. o. o.

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

Faks 259 54 81

4208 Šen čur
De lav ska 18

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

Jurij, torek, 9. aprila 2019

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

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

HAIBIKE XDURO AllMtn 3.0
BOSCH 500Wh 4.399 €

HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0 
YAMAHA 500Wh  2.799 € 

WINORA Tria 8                                              
BOSCH 400Wh  2.299 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0                 
YAMAHA 500Wh  2.699 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 3.0                 
YAMAHA 500Wh  2.399 €

HAIBIKE XDURO AllMtn 3 0

        NAKUP
NA KREDIT 

POPUST 15%

na gotovinski
nakup kolesa

24 ali 36 mesečnih 
obrokov
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Trboje – Konec marca so kolesarji kluba BAM.Bi že dvajse-
tičl kolesarili po Dalmaciji. Startali so v dalmatinskem zaled-
ju v mestu Sinj, znanem po sloviti Sinjski alki. Pet etap je 
vključevalo tudi kolesarjenje po otoku Hvaru in vzpon do 
Biokova, kjer pa ni bilo mogoče priti čisto do vrha, saj je bil 
tam še sneg in je bil cilj na najvišji možni točki, do koder se 
je še dalo priti. Kolesarji so opravili več kot petsto kilome-
trov in nad osem tisoč višinskih metrov. Cesar in cesarica 
toura sta postala že stara znanca tega naziva: pri fantih je 
bil prvi v četrti etapi Uroš Verčič, pri dekletih pa Živa Mravlje 
Jenko. Oba sta prva prišla v cilj na Sv. Juru.

Kolesarji na dalmatinski turi

Na dalmatinski (avan)turi / Foto: Alenka Brun

Maša Likosar

Namizni tenis, šport, pri ka
terem je igralec prepuščen 
sam sebi in moči nasprotni
ka, ima v Šenčurju dolgole
tno tradicijo. V okviru Špor
tnega društva Šenčur deluje 
sekcija namiznega tenisa že 
več kot štirideset let in tre
nutno šteje okoli sedemde
set članov, med njimi je naj
več šoloobveznih otrok. 
Predsednik sekcije Drago 
Prdan pojasni, da se lahko 
pohvalijo s člansko ekipo v 
prvi gorenjski ligi, veteran
sko ligo in ligo starostnikov 
oziroma rekreativcev. "Člani 
zasedajo tretje mesto na les
tvici prve gorenjske lige, 
prav tako so v svoji ligi tretji 
naši veterani. Naši najmlajši 
igralci se redno udeležujejo 
turnirjev, kjer vedno doseže
jo lepe rezultate," pravi Pr
dan in doda: "Naš igralec 
Denis Pintar je prvi pri po
sameznikih in še ni izgubil 

igre." Pintar izkušnje in 
znanje prenaša tudi na pod
mladek, z otroki trenira tri
krat na teden in jih fizično 
ter psihično pripravlja na 
tekmovanja.
Šunčurska sekcija namizne
ga tenisa vsako leto organi
zira Jurjev turnir v sklopu 
prireditev ob počastitvi ob

činskega praznika Občine 
Šenčur, letos si ga obetamo 
24. aprila. Nekaj dni prej, 
16. aprila, bodo v sodelova
nju z Društvom upokojen
cev Šenčur pripravili turnir 
v namiznem tenisu za upo
kojence v Športni dvorani 
Šenčur. Že vrsto let pa orga
nizirajo božičnonovoletni 

turnir, ki se ga udeležijo eki
pe iz več gorenjskih krajev. 
Šenčurska ekipa je na lan
skoletnem v skupini B osvo
jila prvo mesto. "Vse občane 
vabimo tudi na rekreativno 
igranje namiznega tenisa ob 
ponedeljkih in petkih v naši 
dvorani v Šenčurju," sklene 
Prdan. 

Tretji v svojih ligah
Aprila se v Šenčurju obetata dva turnirja v namiznem tenisu. Eden bo namenjen upokojencem, drugi 
pa bo v okviru prireditev ob počastitvi občinskega praznika. 

Udeleženci lanskoletnega božično-novoletnega turnirja, ki ga organizira šenčurska sekcija 
namiznega tenisa / Foto: arhiv ŠD Šenčur

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Mladinska komisija 
Gasilske zveze Kokra je fe
bruarja s pomočjo PGD Šen
čur organizirala tekmovanje 
za gasilsko mladino v kvizu. 
Sodelovalo je 58 ekip s po tre
mi tekmovalci v treh staros
tnih kategorijah, in sicer so se 
pomerili v teoretičnem zna
nju o gasilstvu, hitrostnem 
vezanju vozlov in tekmovanje 
v gasilskih spretnostih. Naj
boljši prvi trije iz vsake kate
gorije so se uvrstili na regij
sko tekmovanje. To je marca 
prav tako potekalo v Šenčur
ju, tekmovalo je 64 ekip, in 
sicer v kategoriji pionirjev 24, 
v kategoriji mladincev 22 in v 
kategoriji pripravnikov 18 

ekip. Najboljše ekipe iz posa
meznih kategorij pa so se 
uvrstile na državno tekmova
nje. Predsednik mladinske 
komisije GZ Kokra Matic Za
letelj ob tem pravi: "Ob tej 
priložnosti bi se rad zahvalil 
gasilcem PGD Šenčur za po
moč pri izvedbi kviza GZ Ko
kra in vsem društvom in po
sameznikom v naši gasilski 
zvezi za pomoč pri izvedbi 
regijskega kviza, ki je glede 
na število tekmovalcev in vi
sok nivo tekmovanja kar pre
cejšen zalogaj. Zahvalil bi se 
tudi Občini Šenčur in Osnov
ni šoli Šenčur za izposojo 
prostorov za izvedbo obeh 
tekmovanj, brez katerih bi 
bila organizacija tekmovanj 
praktično nemogoča." 

Priredili gasilska kviza

Hitrostno vezanje vozlov /Foto: Franci Brezar
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IZLET /  PONEDELJEK, 15. APRILA 2019

Tržaški Kras
Tokrat se bomo podali na Tržaški Kras, ki je po delitvi po drugi svetovni vojni ostal na italijan
ski strani. Odpeljali se bomo do cerkve iz 14. stoletja na Taboru, ki je posvečena Marijinemu 
vnebovzetju in je primer utrjene cerkve za obrambo pred Turki. Zraven cerkve je še Srenjska 
hiša in župnišče. Od tam je lep pogled na morje in na kraško planoto tako na italijanski kot 
slovenski del. Pri Repnu si bomo ogledali muzej Kraška hiša, ki je tipični primer kraške arhitek
ture z opremo in orodjem. Nato sledi ogled Ribiškega muzeja v Križu, ki hrani zgodovino slo
venskega ribištva na Krasu in drugih pomorskih dejavnosti. Sledilo bo kosilo. Z nami bo tudi 
novinar Jože Košnjek.

Odhodi avtobusa:  
z AP Radovljica ob 7.00,  
z AP Creina Kranj ob 7.25,  
z AP Mercator Primskovo ob 7.35,  
z AP Škofja Loka ob 7.55.  
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po Tržaškem Krasu, kosilo,  
ogled cerkve na Taboru,  
Kraške hiše in Ribiškega muzeja ter DDV. 

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju  
ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  

CENA: 36 € 

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva 
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa avtomobila 
prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete 
brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00017–0,00129 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,91. 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 renault.si

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**

 

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 CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T.: 04/281 57 00, www.rpresa.si

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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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

Jurij, torek, 9. aprila 2019

Samo Lesjak

Prijeten folklorni večer je 
pripravila Folklorna skupina 
Folklornega društva Šenčur, 
ki letos beleži desetletnico 
delovanja. Folklorno skupi
no od začetka vodi strokovni 
umetniški vodja Aleksander 
Sašo Zupan, pomagajo pa 
mu Špela Zupan pri plesu, 
Jožica in Jožef Rekar pri pet
ju ter Damjana Praprotnik 
pri glasbeni spremljavi. 
Zupan je prevzel tudi vlogo 
povezovalca folklornega 
večera ter predstavil vse na
stopajoče: poleg folklorne 
skupine so nastopili še šol
ska folklorna skupina Knof
ki, Trbojske ljudske pevke 
ter godčevski sestav doma
čega društva.
Folklorno skupino FD Šen
čur sestavlja enajst plesnih 
parov, ki marljivo vadijo dva
krat tedensko. Povprečna sta
rost plesalcev je 65 let, nasto
pajo pa v kostumih, ki pred
stavljajo oblačilni videz kme
čkega prebivalstva in primes
tnih delavcev na Gorenjskem 
v času med letoma 1830 in 
1840. Za to obdobje so bili 
značilni širokokrajni klobu
ki, moški telovnik do pasu, 
koničasti škornji ali višnjevo 
modre nogavice in čevlji po 
mestnem vplivu. Ženska 
oblačila prepoznamo po 
pečah in malih avbicah, po 
ročno nabranem krilu, ki je 
zašito zelo visoko, sega pa do 
gležnjev. Folklorna skupina 
se je predstavila s tremi toč
kami. Plese mrzulin, ziben
šrit in variante plesa kovtre 
šivat je priredil Aleksander 

Sašo Zupan, s harmoniko pa 
jih je spremljal Jože Ješe. Ta 
je kot godec spremljal tudi 
potovčke, ki jih je pripravila 
Špela Zupan, gre pa za soti
še, plesane na Gorenjskem, 
ki so zaradi svoje dinamike 
koreografsko zelo zahtevni, s 
tem pa toliko bolj zanimivi 
za gledalce. Pesem je izbrala 
in peti naučila Jožica Rekar, 
za glasbeno priredbo pa je 
poskrbela Damjana Praprot
nik. Plese s konca osemnajst
ega in prvih let devetnajstega 
stoletja je raziskoval in za 
folkloriste pripravil dr. 
Tomaž Simetinger.
Člani folklornega društva so 
poleg plesalcev tudi godbe

niki, ki so se predstavili kot 
Trio z Joži, v katerem je tre
ba posebej omeniti Jožico 
Rekar, ki igra na bršljanov 
ali hruškov list, kar je izjem
na redkost v slovenski ljud
ski glasbi.
Trbojske ljudske pevke sku
paj prepevajo že štirinajsto 
leto. V skupini je enajst 
pevk. Delujejo pod okriljem 
Kulturnega društva Simon 
Jenko iz Trboj, za glasovno 
ubranost pa že od samega 
začetka skrbi Nevenka Vid
mar. Kako je v Trbojah, so 
povedale s pesmijo Trboje 
ob Savici, katere besedilo je 
napisal Rudolf Debelak, uči
telj, ki je bil na lastno željo 

daljnega leta 1938 prestav
ljen iz Šenčurja v Trboje.
Navdušila pa je tudi šolska 
folklorna skupina Knofki, ki 
deluje v okviru interesne 
dejavnosti na OŠ Šenčur, 
podružnični šoli Olševek. 
Pod mentorstvom Janje 
Jagodic obujajo spomine na 
stare čase, na skoraj pozab
ljene običaje, ljudske plese 
in igre ter na otroštvo, polno 
druženja. Vso nostalgijo je 
nastopajočim uspelo obuditi 
tudi na tokratnem večeru, 
vsem obiskovalcem, nasto
pajočim in Občini Šenčur 
pa se je lepo zahvalila pred
sednica Folklornega društva 
Šenčur Irena Kajzer.

Folklora se predstavi
Na tradicionalni prireditvi Šenčur folkloro na ogled postavi so nastopajoče skupine na odru 
krajevnega doma v Šenčurju predstavile raznovrstno folklorno izročilo.

Trio z Joži – unikatnost slovenske ljudske glasbe / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Vseslovenski pro
gram Varno na kolesu je od 
leta 2012 do danes združil že 
več kot 20 tisoč mladih kole
sarjev in kolesark iz več kot 
250 osnovnih šol, svojo misi
jo pa uspešno uresničuje tudi 
letos. Že sedmo leto zapored 
tako povezuje najmlajše kole
sarje, jih spodbuja k spozna
vanju prometnih pravil in se 
zavzema za celovito razume
vanje prometne varnosti. 
Letos pri projektu sodeluje 
več kot tri tisoč učencev iz 
devetdese tih slovenskih 
osnovnih šol, od tega 921 
otrok iz 21 šol iz Gorenjske in 
osrednje Slovenije.
Prav danes, 9. aprila, ob 10. 
uri bo na Osnovni šoli Šen
čur potekalo srečanje za 
območje osrednje Slovenije 

in Gorenjske. Na prireditvi 
bodo sodelujočim učencem 
podelili priznanja in praktič
ne nagrade, učiteljem, ki so 
otroke spremljali skozi celot
no šolsko leto, pa zahvale za 
vestno opravljeno delo. Tri 
najuspešnejše šole iz  
Gorenjske in osrednje Slove
nije bodo poleg praktičnih 
nagrad prejele tudi denarne 
donacije, otroci iz dveh šol, 
ki sta zbrali največ točk, pa se 
bodo udeležili vseslovenske 
zaključne prireditve, ki bo 
23. maja v Ljubljani. Na sre
čanju bodo izmenjali stališča 
o varnosti kolesarjev in pri
ložnostih za še varnejše kole
sarske poti. Navzoči bodo 
namreč tudi predstavniki 
lokalnih Svetov za preventivo 
in vzgojo v cestnem prome
tu, pričakujejo tudi predstav
nike občinskih oblasti.

Varno na kolesu danes 
v Šenčurju

Brdo pri Kranju – Ob svetovnem dnevu Civilne zaščite (CZ) 
so na Brdu pri Kranju podelili priznanja prostovoljcem, na 
katerih sloni naš sistem zaščite in reševanja. Na osrednji in 
regijskih prireditvah so podelili 264 priznanj, od tega 154 
bronastih, srebrnih je bilo 64, zlatih 28, 17 pa plaket za živ-
ljenjsko delo. Kipec Civilne zaščite je prejela Jamarska reše-
valna služba pri Jamarski zvezi Slovenije. Med prejemniki 
priznanj je tudi Šenčurjanka, predsednica PGD Šenčur 
Marija Štirn (na sliki), ki je prejela bronasto priznanje.

Bronasto priznanje gasilki
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Hvala za vaše zaupanje, že več kot 25 let.

Vzgoja lastnih rastlin | Strokovno svetovanje

VRTNARIJA Čebulj
Pelargonije, bršlinke, surfinije, mačehe, 
moljevka, bidens, gorenjski nagelj, ...
 
Spomladanski nasadi
Balkonske zasaditve v korita
Sadike vrtnin, zelišč in dišavnic

CVETLIČARNA Amaya

ŽALNI PROGRAM

- 10% 

POPUST

Dostava nasajenih korit na dom

Voklo 85a, 4208 Šenčur | 041 731 050

Lončnice in orhideje
Sveže rezano cvetje

Aranžmaji in dekoracije
Darilni program in zavijanje daril
Keramični izdelki: lonci, vaze, ...

Gasilska cesta 14a, Šenčur 4208 | 040 774 329

Dostava šopkov na dom

Žalni aranžmaji (sveži),
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

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

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

Cikotić in partner, d. n. o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
Tel: 04/25 16 100
Gsm: 040 513 968
E-pošta: pod.kostanji@gmail.com
Spletna stran www.pod-kostanji.com

 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

Jurij, torek, 9. aprila 2019

Živa Mali, Šenčur:
"Čistilne akcije se udeležim, 
ker je odvrženih smeti mno
go preveč in je pobiranje teh 
najmanj, kar lahko storim 
za čistejše okolje. Proble
matična se mi zdijo obmo
čja okoli javnih smetnjakov, 
kamor ljudje pripeljejo sme
ti, ki ne sodijo tja. Tako je na 
primer pred šenčurskim po
kopališčem."

Sašo Gašperlin, Visoko:
"Kot predsednik krajevne 
skupnosti želim biti vzor 
drugim, zato se čistilne akci
je udeležim. Moti me, ker 
ljudje odlagajo smeti v nara
vo, drugi pa za njimi pospra
vljamo, saj želimo bivati v 
lepem in urejenem okolju. 
Opažam povečano količino 
smeti na športnih igriščih, 
kjer se zadržujejo otroci." 

Urban Gantar, Šenčur:
"Ne vem, da potekajo čistil
ne akcije, niti nimam časa, 
da bi se jih udeležil. Sicer je 
pomembno, da očistimo 
svojo občino, za katero pa 
mislim, da ni tako močno 
onesnažena. Ljudje morajo 
spremeniti pogled na od
padke in poskrbeti za loče
vanje ter pravilno odlaganje 
smeti, jasno ne v naravo."

Žan Jovanovič, Trboje:
"Morda se čistilne akcije ne
koč udeležim, saj je prav, da 
mladi sodelujemo pri ureja
nju domače občine. Mislim, 
da je bilo pred leti mnogo 
več odlaganja odpadkov v 
naravo, predvsem v gozdo
ve. Ljudje pa smo očitno da
nes bolj ozaveščeni in se 
zavedamo, da onesnaževa
nje ni sprejemljivo."

Marinka Žerovnik, Voklo: 
"Sem se udeleževala čistil
nih akcij, sedaj pa ne več. 
Naša občina je relativno či
sta, a ljudje še vedno preko
merno odlagajo smeti v goz
dove, ker očitno ne najdejo 
druge možnosti, kamor bi 
jih dali. Morda bi bilo smi
selno, da občina večkrat na 
leto priskrbi zabojnike za 
odvoz kosovnih odpadkov."

Anketa

Občina bolj čista  
kot nekoč
Minulo soboto je v vaseh občine Šenčur potekala 
čistilna akcija. So občani pripravljeni prispevati k 
čistejšemu okolju, se jim zdi domača občina čista 
in urejena ali menijo, da je onesnažena; opažajo 
kritične točke, kamor ljudje prekomerno odlagajo 
smeti? / Maša Likosar

Milje – V soboto, 11. maja, bo Hiša čez cesto na Miljah orga
nizirala slikarsko kolonijo. Vključili bodo tudi mlade umetni
ke. Ker sovpada s tednom ljubiteljske kulture, bodo na vrtu 
posadili trto, v preteklosti so že hruško, jablano, slivo in češ
njo. V tednu  vseživljenjskega učenja bo v Hiši čez cesto dan 
odprtih vrat: 14. maja od 9. do 12. ure in od 17. do 19. ure. 15. 
maja pa bodo sodelovali na paradi učenja v Kranju. 

Maja v Hiši čez cesto

V Šenčurju tem sem jaz doma
in upam, da ga vsak pozna.
To je občina razvita,
dobra zemlja, dobra žita.
Marija Terezija krompir 
je prinesla
in šolo vnesla.
Šenčurska godlja jed je znana,
po naših Godlarjih poznana.

Pustna povorka se z njo 
začne, 
da maškare so site vse.
V Šenčurju rajajo vsi, 
ko Godlar mimo prihiti.
Osnovna šola tam stoji,
njo obiskujemo učenci vsi.
Šenčurska himna naj doni,
dokler bomo živi vsi.

Šenčur

Neja Štempihar, 7. razred OŠ Šenčur

Šenčur – Že več let zapored 
krajevne organizacije Rde
čega križa z območja obči
ne Šenčur skupaj z Rdečim 
križem Slovenije, Območ
nim združenjem Kranj, pri
rejajo terenske krvodajalske 
akcije. Prva letošnja je bila 
februarja, druga bo 30. sep
tembra, obe pa potekata v 
športni dvorani v Šenčurju. 
"Z odzivom na letošnji prvi 
krvodajalski akciji smo zelo 
zadovoljni, odzvalo se je 
170 krvodajalcev, med njimi 
je tudi devet novih, in veseli 
nas, da so med njimi tudi 
mladi. Glavnina pa je stal
nih krvodajalcev," je pove
dal Vili Štefe, ki vodi krajev
no organizacijo RK v Šen
čurju. Februarske krvodajal
ske akcije so se udeležili 
tudi krvodajalci od drugod, 
ne le iz šenčurske občine. 
Sicer pa v tistih dneh zapo
redoma potekajo terenske 
akcije v več sosednjih krajih 
in krvodajalci imajo veliko 
izbire, kje se jih bodo udele
žili. Krvodajalce na koncu 
pogostijo z običajno mali
co. 

Zadovoljni z odzivom 
krvodajalcev

Krajevna knjižnica Šenčur, 
ki sodi pod okrilje Mestne 
knjižnice Kranj, je odprta 
pet dni v tednu. Ob pone
deljkih, torkih, sredah in če
trtkih je odprta popoldne od 
14. do 19. ure, v petkih pa od 
8. do 13. ure. Ob sobotah, 
nedeljah in praznikih je knji
žnica zaprta.

Krajevna knjižnica 
Šenčur

Šenčur – Decembra je v poslovni coni v Šenčurju odprla vra
ta Klinika Fabjan, kjer bodo poleg estetske kirurgije izvajali še 
nekatere druge medicinske storitve. Marjan Fabjan, dr. med., 
s svojo družino ustanovitelj klinike, je ob tej priložnosti pri
pravil sprejem za vse, odprtja se je udeležil tudi župan Ciril 
Kozjek. Izrazil je veselje, da se občina Šenčur odpira tudi to
vrstni dejavnosti, ki pripomore k prepoznavnosti občine. 

V Šenčurju odprla vrata Klinika Fabjan

Župan Ciril Kozjek s kirurgom Marjanom Fabjanom, 
vrstnikom iz šolskih dni /Foto: Gorazd Kavčič
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Nagradna križanka

Jurij, torek, 9. aprila 2019

9    90
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

Nagrade: 1. nagrada – vzglavnik Slovenska  
postelja, 2. in 3.  nagrada – knjiga Melanda

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte

vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po

š   lji te do srede, 24. aprila 2019, na Go renj ski glas, 

Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od

da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 

po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavil: B. F.
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100% NARAVNI 
PASJI PRIBOLJŠKI

.............................................................................................................

........

   brez barvil, soli in sladkorja,  
brez konzervansov in aditivov

E: info@pasjapekarna-pika.si
T: 031 721 436

 Pasja pekarna Pika

www.pasjapekarna-pika.si

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

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

DELA NA VRTU SE ZAČENJAJO – STE PRIPRAVLJENI? SKUPAJ ZAVIHAJMO ROKAVE!
Semena, sadike, zemlja, gnojila, lonci, korita, vrtno orodje – vse to in še več v vseh poslovalnicah KZ CERKLJE

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

VABLJENI!

Jurij, torek, 9. aprila 2019

Šenčur – V občini Šenčur v skladu s sprejetim programom 
opremljanja vsako leto enemu od gasilskih društev sofinan-
cirajo nakup opreme, in sicer v višini sedemdeset odstotkov 
vrednosti. "Letos smo podpisali pogodbe z dvema domači-
ma društvoma in poklicno gasilsko enoto iz Kranja. Tako 
bomo sofinancirali nakup črpalke za PGD Olševek in nakup 
avtomobila PGD Voglje, ki bo praznovalo 120 let. Sofinanci-
ramo tudi nakupa avtomobila z lestvijo, ki ga kupuje poklic-
na enota v Kranju, tako da smo vključeni v ta sklop reševa-
nja," je o tem, kako bodo letos poskrbeli za zaščito in reše-
vanje, povedal župan Ciril Kozjek.

Sofinanciranje črpalke in gasilskega avtomobila

Brdo – Člani skupnostii Podpis narave iz Šenčurja, ki se s 
svojimi dejavnostmi trudi zmanjševati problem odpadkov v 
svetu, so marca pripravili čistilno akcijo rekreacijske poti 
okoli Brda. Jedro skupnosti sestavljajo Jan Burnik, Klemen 
Kožuh, Dejan Hudoletnjak, Luka Dečko, na tokratni akciji pa 
so se jim pridružili tudi Joži Burnik, Rok Pirš in Rok Konec. 
Skupaj so pridno zavihali rokave ter vestno očistili desetkilo-
metrsko pot ter njeno okolico. Akcijo so sklenili zelo uspe-
šno, saj jim je uspelo pobrati kar 300 kilogramov odpadkov. 
V skupnosti Podpis narave, katere člani so se udeležili tudi 
nedavnega odmevnega ekološkega shoda v Ljubljani, načrtu-
jejo sodelovanje tudi z ostalimi tovrstnimi skupinami, po-
dobne čistilne akcije pa bodo organizirali tudi v prihodnje. 
Dodajmo še, da je Občina Šenčur v sodelovanju s krajevnimi 
in vaškimi skupnostmi organizirala tudi čistilno akcijo na ob-
močju celotne občine, letos so k sodelovanju pritegnili tudi 
več kot dvesto otrok zadnjih razredov Osnovne šole Šenčur. 
Odpadkov je v naravi še vedno veliko, kljub zabojnikom v 
gospodinjstvih in večkrat na teden odprtem zbirnem centru.

Čistili pot okoli Brda

Člani okoljevarstvene skupnosti Podpis narave iz Šenčurja 
so uspešno izpeljali čistilno akcijo rekreacijske poti okoli 
Brda. / Foto: arhiv skupnosti Podpis narave

Naslednja številka občinskega glasila Jurij bo izšla v petek, 
5. julija. Rok za oddajo prispevkov je 28. junij, obseg pa naj-
več 2500 znakov s presledki. Prispevke pošiljajte na naslov 
obcina@sencur.si.

Jurij spet petega julija

Maša Likosar

Šenčur – Člani šenčurskega 
društva Godlarji so že febru
arja od župana občine Šen
čur prevzeli ključe (prazne) 
občinske blagajne in s tem 
oblast v pustnem času. Na 
pustno nedeljo pa so ponov
no pripravili največjo, tokrat 
že 29. gorenjsko pustno po
vorko, ki jo je sestavljalo 22 
tematsko obarvanih vozov. 
Kot je zanje značilno, so se 
dotaknili aktualnih in pere
čih tematik. V gorenjski pus
tni prestolnici so ustanovili 
šenčursko vahto, v goste 
sprejeli predsednika vlade 
Marjana Šarca, dida Tonija, 
ki je javnost pozval, da 'vjež
ba' (vadi), in švedsko skupi
no ABBA. S stalnicami – 
maskoto Godlarjem, Šen
čursko godbo, klovni, bene
škimi maskami, telebajski in 
prašički – pa so ostali zvesti 
svoji dolgoletni tradiciji.

Godlarji znova aktualni 
Največja pustna prireditev na Gorenjskem spet dobro obiskana

Godlarji so letos ustanovili tudi šenčursko vahto. / Foto: Primož Pičulin
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»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

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
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

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

 

                        KOSILNIC 
IN VRTNIH TRAKTORJEV

AKCIJA    
Prodaja vrtnih strojev različnih  

proizvajalcev, servis in  
popravilo vseh vrtnih strojev  

na naši lokaciji!
Izposoja prezračevalnika za travo. 

Jurij, torek, 9. aprila 2019

jurij

Neža Rozman

Hotemaže – Po starem 
gorenjskem običaju so v 
Hotemažah ponovno »vrgli 
luč v vodo«, kot rečemo še 
spuščanju gregorčkov po 
rekah. S tem dejanjem so 
nekoč simbolično naznanili, 
da se je podaljšal dan in zju-
traj pri delu ne bodo več 
potrebovali luči.
Pri kulturno-umetniškem 
društvu Hotimir iz Hotemaž 
so s tradicijo začeli leta 2007, 
a kot pravi njihov predsednik 
Andrej Aljančič, so v 50. in 
60. letih prejšnjega stoletja v 
vasi to že počeli, česar se spo-
minja tudi sam. 
»Seveda gregorčki pred mno-
gimi desetletji niso bili tako 
estetsko dovršeni, kot so to 
danes,« je pohvalil Andrej 
Aljančič, »ampak so bili nare-
jeni iz preprostega lubja, 

dodali smo jim le lučko.« 
Tudi letos je bilo med gregor-
čki moč videti prav takšne, ki 
so spominjali na »orginial-
ne«, saj so bili postavljeni na 
večji kos lubja, na njem pa sta 
bili majhna hišica in lučka. 
Predsednik je zatrdil, da 
spodbujajo, da so gregorčki 
narejeni iz povsem naravnih 
materialov, spregledajo le 
kakšno čajno svečko, ki je 
ostala nalepljena v kovin-
skem okvirju. »Ljudje so se 
lepo navadili, da ne želimo 
plastičnih, stiropornih hišic. 
Takšne povsem zavrnemo,« 
pojasnjuje Aljančič.
Gregorčke sicer pripravijo v 
Podružnični šoli Olševek in v 
tamkajšnjem vrtcu. Letos je 
bilo gregorčkov okoli štiride-
set, nekoliko manj kot v pre-
teklih letih, saj so bili mnogi 
večji in plod skupinskega 
dela, vsi pa so bili na dan gre-

gorjevega in dan pred tem na 
ogled že na razstavi. Vsak 
otrok je za trud prejel čokola-

do, pri spustu pa so jim 
pomagali gasilci iz PGD 
Hotemaže.

Gregorčki po Kokri
V Hotemažah so s spustom gregorčkov po reki Kokri ponovno obeležili praznik sv. Gregorja. Vsi 
gregorčki so bili izdelani iz povsem naravnih materialov.

Otroci so občudovali številne gregorčke izpod rok sošolcev 
in prijateljev. / Foto: Gorazd Kavčič

Tudi letošnji tradicionalni Dorijev večer je zadnji sobotni 
večer v marcu napolnil dvorano Doma krajanov v Šenčurju. 
Obiskovalci so uživali v sproščenem vzdušju ter nastopih 
glasbenikov. Nastopili so: Kvintet Dori, Tone Rus z družino, 
citrar Tomaž Plahutnik, Sejmarji iz Mengša, orgličar Marjan 
Urbanija in Otroški pevski zbor Luže, v dobro voljo je vse 
zbrane spravljal humorist Užiguc, celoten spored pa je 
povezoval Franci Podbrežnik. Začetki Kvinteta Dori segajo v 
leto 1995, tako da je kvintet na slovenski narodno-zabavni 
glasbeni sceni že skoraj petindvajset let. Pred koncertnim 
večerom je v farni cerkvi sv. Jurija potekala maša, ki jo je 
daroval Izidor Pečovnik - Dori, župnik, ki službuje v Berlinu 
in po katerem si je kvintet tudi nadel ime. Na njej sta sode-
lovala znani slovenski organist prof. Tilen Bajec in Otroški 
pevski zbor Luže.

Tradicionalni Dorijev večer

Na Dorijevem večeru je navdušil tudi Otroški pevski zbor z 
Luž. / Foto: Gorazd Kavčič

Dragica Markun

Milje – V Hiši čez cesto Pr' 
Franč na Miljah, kjer je 
muzejska zbirka punčk (556 
jih je), igrač, otroških vozič-
kov, maket, gospodinjskih 
pripomočkov, se ta še vedno 
dopolnjuje. Zanjo vlada veli-
ko zanimanje, saj gre za 
edinstveno zbirko v Sloveni-
ji. 
Od januarja do aprila se je v 
hiši veliko dogajalo. Januar-
ja so imele kmečke žene 
delavnico izdelovanja rož iz 
papirja. Janez Krišelj je po-
stavil zelo lično razstavo ple-
tarskih izdelkov, potekal je 
začetni tečaj pletarstva, ki se 
ga je udeležilo devet oseb. 
Na tečaju je TV Slovenija 
snemala oddajo Na vrtu. 
Sicer je ogled muzeja možen 
vsak prvi petek od 17. do 19. 
ure. Maja bomo začeli s 
tečajem ročnega izdelovanja 
copat iz cunj. Vsak mesec 
potekajo pogovorni večeri 
ob čaju, vodi jih Mateja Sin-
tič. Pogovorni večeri z ose-
bami, ki prebolevajo kakšno 
težjo obliko bolezni, so nam 

razkrili zgodbe o depresiji, 
cerebralni paralizi, izgoreva-
nju. Univerzitetna diplomi-
rana inženirka živilske teh-
nologije Ajda Pulko nas je 
seznanila z zdravim prehra-
njevanjem (brez diet). Pose-
bno se nas je dotaknil pogo-
vor z Janezom Trilerjem, 
gorskim reševalcem, gor-
skim vodnikom, inštruktor-
jem in vodnikom reševalne-
ga psa, gasilcem. 
Vsak prvi petek poteka ljud-
sko petje, ki se ga lahko ude-
leži vsak, ki rad poje. V apri-
lu se začne petje ob 19.30. 
Skupina Ljudski pevci Hiša 
čez esto veliko nastopa: v 
Domu starostnikov Naklo, 
Preddvor, Petrovo Brdo, kjer 
so imeli samostojne koncer-
te. Kot gostje smo nastopili 
na prireditvi ob materin-
skem dnevu v Šempetru v 
Savinjski dolini. Bili smo 
organizatorji občinske prire-
ditve ob materinskem dne-
vu v občini Šenčur z naslo-
vom  Naša družina je naj – 
ZAKAJ? 12. aprila bo Hiša 
čez cesto sodelovala pri sne-
manju oddaje Dobro jutro.

Dogajanje v  
Hiši čez cesto

V Hiši čez cesto ob pletenju košar


