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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 – Da bodo tudi južna 
naselja v občini do leta 2022 
opremljena s komunalno in-
frastrukturo, zdaj še v vaseh 
Prebačevo in Voklo pospeše-
no poteka gradnja. Gradijo 
kanalizacijo, urejajo tudi 
drugo infrastrukturo, naza-
dnje pa še cesto s pločnikom 
in kolesarsko povezavo. Na 
odseku med Prebačevim in 
Žerjavko je zdaj že položen 
asfalt, urejena je tudi kole-
sarska povezava, je povedal 
župan Ciril Kozjek in izrazil 
željo, da bi z deli čim prej 
prišli do križišča za odcep 
proti Voklemu. Na Prebače-
vem hkrati obnavljajo tudi 
magistralni vodovod, ki tu 
poteka iz Kranja proti Med-
vodam. Z občani so reševali 
tudi možnosti gravitacijske-
ga priklopa na kanalizacijo, 
kar pa zaradi razgibanega te-
rena za vse ni bilo mogoče in 
bodo morali nekateri imeti 
črpalke. V Voklem, kjer prav 
tako poteka popolno komu-
nalno opremljanje, so veliko 
pozornost namenili tudi ure-
janju meteorne kanalizacije, 
ki bo speljana v Medonovo 
jamo na koncu vasi, to pa 
bodo tudi sanirali. V Voklem 

se dogovarjajo tudi za odkup 
stanovanjske hiše, da bodo 
lahko ob cesti na zahodnem 
delu proti Prebačevemu 
zgradili pločnik in tako po-
skrbeli za varnost pešcev, 
zlasti za varno šolsko pot. 
Ravno za praznik pa v obči-
ni Šenčur pričakujejo, da 
bodo dobili dve gradbeni do-
voljenji. Eno je za namakal-
ni sistem za kmetijska ze-
mljišča na območju Trboj in 
Žerjavke, da bodo tamkaj-
šnja kmetijska gospodarstva 
lahko namakala svoja ze-
mljišča v sušnih obdobjih in 

tako povečala pridelek. Pro-
jekt snujejo že štiri leta, 
gradbeno dovoljenje pa jim 
bo omogočilo kandidirati na 
razpisu kmetijskega mini-
strstva za stoodstotno finan-
ciranje projekta in nato od-
prlo pot k razpisu za izvajal-
ca. Drugo gradbeno dovolje-
nje pa bodo dobili za gra-
dnjo Blagneče hiše, kar je 
prav tako dolgotrajni pro-
jekt, začet že leta 2012. V 
ozadju je na mestu nekda-
njega gospodarskega poslo-
pja že zgrajen medgenera-
cijski center, na mestu stare 

Blagneče hiše v ospredju pa 
bodo postavili njeno verodo-
stojno repliko. "Težko priča-
kujemo dokončno izvedbo, 
nato pa bo treba hiši vdihni-
ti tudi dušo," pravi župan 
Kozjek. 
V zvezi z domom starejših, 
za katerega je investitor fe-
bruarja pridobil koncesijo, 
pa se ukvarjajo z načrtova-
njem dovozne ceste in z do-
govori glede odkupa ze-
mljišč. Dom mora biti zgra-
jen do konca leta 2022, hkra-
ti bi radi prišli tudi do pri-
mernih prometnih rešitev. 

Komunalno urejajo 
naselja
V občini Šenčur nadaljujejo gradnjo kanalizacije in druge infrastrukture na južnem delu občine, kjer 
celovito urejajo še vasi Prebačevo in Voklo. Veselijo se tudi dveh gradbenih dovoljenj.

Gradnja kanalizacije na Prebačevem / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Lani so se aprila 
prazniku odpovedali in do-
gajanje prestavili na jesen, a 
tudi septembra se življenje 
ni vrnilo v stare tirnice in je 
bilo tudi takratno praznova-
nje prilagojeno omejitvam. 
Letos ne bodo čakali na ugo-
dnejše razmere, ki jih ni 
mogoče predvideti. Proslava 
ob občinskem prazniku bo 
virtualna, pripravljajo jo kul-
turniki Osnovne šole Šen-
čur, ogledati si jo bo mogoče 
prav na praznični dan, 23. 
aprila, ob 19. uri. Podelili 
bodo dve občinski priznanji, 
dobita jih kulturnika Dragi-
ca Markun in Milan Krišelj. 
Nagradili bodo tudi lansko 
zlato maturantko Izo Dra-
kslar, s čimer želijo dati svo-
je priznanje znanju in do-
sežkom mladih, je dejal žu-

pan Ciril Kozjek. Ob prazni-
ku bo župan občane po vi-
deo povezavi na kratko na-
govoril, daljši zapis njegove-
ga govora bo prav tako obja-
vljen na spletni strani. Za-
hvaljujoč sodobni informa-
cijski tehnologiji in dejstvu, 
da je občina skupaj z opera-
terji doslej dobro poskrbela 
za vzpostavitev optičnega 
omrežja v vseh dvanajstih 
naseljih občine, lahko danes 
občani tudi na daljavo spre-
mljajo takšne dogodke, še 
pomembneje pa je, da so na 
ta način zaradi šolanja na 
daljavo povezani šolarji. 
Letos je od vseh prireditev 
načrtovana le ambientalna 
razstava, ki jo je v sodelova-
nju za zavodom za varstvo 
kulturne dediščine in ob 
podpori Občine Šenčur pri-
pravilo Kulturno društvo 
Hiša čez cesto. 

Praznik v senci 
epidemije
Na dan sv. Jurija, 23. aprila, Šenčur praznuje 
občinski praznik. 

Sv. Jurij, farni zavetnik in simbol Občine Šenčur / Foto: Tina Dokl

Delamo  
v korist vseh 
občanov
Kakšne so razmere v občini 
Šenčur in kako v okoliščinah 
epidemije potekajo ključne 
naložbe, smo se pogovarjali z 
županom Cirilom Kozjekom.
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Naravo  
so očistili 
nesnage
Marca je v občini Šenčur v 
sodelovanju s krajevnimi in 
vaškimi skupnostmi ter društvi 
potekala tradicionalna 
spomladanska čistilna akcija. 
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OBČINSKE NOVICE

Podelili bodo koncesijo 
za vrtec
Ta teden se je iztekel rok za 
oddajo vlog za koncesijo za 
varstvo predšolskih otrok v 
občini Šenčur. Razpisujejo 
koncesijo za tri oddelke pr-
vega in en oddelek drugega 
starostnega obdobja.
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OBČINSKI PRAZNIK

Zlati plaketi občine 
kulturnikoma
Ob prazniku Občine Šenčur 
bosta občinski priznanji, zla-
ti plaketi občine, prejela Mi-
lan Krišelj z Visokega in Dra-
gica Markun iz Srednje vasi, 
oba dolgoletna kulturnika.
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ŠPORT

Nogometaši praznujejo
Sedemdeset let mineva, od-
kar je skupina nogometnih 
navdušencev v okviru DPD 
Svoboda Šenčur ustanovila 
nogometno sekcijo. Danes 
je nogometni klub med večji-
mi na Gorenjskem.
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na razpis, ki je bil 
objavljen junija lani, je pri-
spelo 21 ponudb, komisija 
je pozitivno mnenje izdala 
petnajstim. Rok za oddajo 
ponudb je bil 1. oktober, 
ponudbe pa je komisija 
odprla 5. oktobra. Pri točko-
vanju ponudb je komisija 
upoštevala lokacijo ponud-
nika, njeno dostopnost in 
umeščenost v prostor, 
pokritost potreb po institu-
cionalnem varstvu v uprav-
ni enoti ponudnika, ceno 
storitve, pravnomočnost 
gradbenega dovoljenja in 
kakovost programa storitev. 
Pri tem so imeli prednost 
ponudniki, ki nudijo izvaja-
nje storitev po sodobnih 

konceptih dela, omogočajo 
bivanje v manjših enotah, 
zagotavljajo enoposteljne 
sobe in so urejeni tako, da 
preprečujejo širjenje okužb. 
Preverjali pa so tudi, ali 
ponudnik nudi varovane 
oddelke po zakonu o dušev-
nem zdravju ter storitve za 
stanovalce z demenco in 
sorodnimi stanji.
Da gre za pomemben korak 
k izboljšanju sistemske 
oskrbe starejših, je ob izbo-
ru dejal minister Janez 
Cigler Kralj, ki je poudaril, 
da so v proračunu za grad-
njo domov za starejše 
namenili trideset milijonov 
evrov, prizadevali pa si 
bodo tudi za pridobitev 
e v r o p s k i h  s r e d s t e v . 
Pomemben korak pa je 

izbira enajstih koncesionar-
jev tudi za občino Šenčur, 
saj bo edina na Gorenjskem 
(razen doma Viharnik v 
Kranjski Gori, kjer so zap-
rosili za povečanje kapaci-
tet) v tem procesu dobila 
celoten dom s 157 postelja-
mi. Za koncesijo je zaprosi-
lo podjetja Comett domovi, 
ki sicer v Kranjski Gori že 
upravlja dom Viharnik.
Na lestvici domov, ki so pri-
dobili koncesijo, so ti prido-
bili od 65 do 93 točk. Dom 
v Šenčurju se je s 83 točka-
mi uvrstil na sedmo mesto, 
ob deset točk so bili, ker 
dom še nima gradbenega 
dovoljenja. Župan Ciril 
Kozjek, sicer zelo zadovol-
jen z rezultatom razpisa, je 
dejal, da bodo vse sile vloži-

li v to, da čim prej pridobijo 
gradbeno dovoljenje. Sicer 
pa je bila njihova vloga dob-
ro točkovana, tako zaradi 
lokacije (dom je umeščen 
na območje centralnih deja-
vnosti, kjer sta že šola in 
vrtec, dobra je povezava s 
središčem Šenčurja), pro-
grama kot tudi zaradi napo-
vedane ugodne cene stori-
tev, da bo kar najbolj spre-
jemljiv za občane Šenčurja. 
"Z investitorjem zdaj vodi-
mo nadaljnje postopke, da 
čim prej pridemo do doku-
mentacije, potrebne za gra-
dnjo. Začetka del se nadeja-
mo že letos, kajti do konca 
prihodnjega leta mora biti 
dom zgrajen," je ob prido-
bitvi koncesije dejal župan 
Ciril Kozjek.

Potrjena koncesija  
za dom starejših
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na začetku februarja razglasilo, da 
je na razpisu za podelitev koncesij domovom za starejše izbranih enajst domov, ki bodo predvidoma 
zagotovili 1285 mest za starejše. Med njimi je tudi dom starostnikov v Šenčurju s 157 posteljami. 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Lani ob koncu leta 
je občinski svet v Šenčurju 
potrdil odlok o podelitvi 
koncesije za izvajanje pro-
grama predšolske vzgoje v 
občini, sredi marca pa so 
tudi že objavili javni razpis 
za podelitev koncesije. Izte-
kel se je ravno ta teden. 
Razlog, da so se v občini 
Šenčur odločili za to mož-
nost, je bilo dejstvo, da jav-
ni vrtec ne more sprejeti 
vseh čakajočih otrok. Na 
sprejem v vrtec je v času, ko 
so svetniki odločali o odlo-
ku, čakalo 28 otrok prvega 
starostnega obdobja, torej 
kar za dva oddelka najmlaj-
ših otrok. Za drugo starost-
no obdobje čakajočih sicer 
ni bilo, kljub temu pa so 
razpisali tudi koncesijo za 

en oddelek drugega starost-
nega obdobja. Za prvo sta-
rostno obdobje razpisujejo 
tri oddelke. 
Na javnem razpisu bo komi-
sija izbrala enega ponudni-
ka, in sicer takega, ki bo lah-
ko ponudil zadostno kapaci-
teto za sprejem čakajočih s 
seznama in tako ponudil 
najboljšo rešitev za proble-
me z varstvom v občini. Če 
se bo pozneje izkazalo, da še 
obstajajo potrebe, se lahko 
spet razpiše koncesija. Kon-
cesija bo podeljena za pet 
let, koncesionar pa lahko 
varstvo začne izvajati že 1. 
septembra letos, torej z 
začetkom novega šolskega 
leta 2021/22, oziroma naj-
kasneje do konca decembra 
letos. 
Ob sprejemanju odloka je 
župan Ciril Kozjek svetnike 

seznanil s sedanjim stan-
jem na področju predšol-
skega varstva in povedal, da 
razmišljajo tudi o morebit-
ni novi lokaciji ter večjih 
šoli in vrtcu, saj je na seda-
nji lokaciji že okoli devetsto 
otrok. Potrebe po teh druž-
benih dejavnostih se veča-
jo, kakor se z razvojem 
občine povečuje tudi števi-
lo prebivalcev. Ob tem je 
župan Kozjek spomnil, da 
je občina pred leti z izločit-
vijo naselja Hrastje iz obči-
ne izgubila tisoč prebival-
cev, a jih je v naslednjih 
letih s priseljevanjem že 
nadomestila. V prihodnjih 
letih bo prirast še večji, z 
naselitvijo dveh blokov ob 
Delavski cesti in z gradnjo 
individualnih hiš v soseski 
ŠE-32 se obeta še večje šte-
vilo prebivalcev. Poleg tega 

ima občina nad šestdeset 
hektarjev zazidljivih povr-
šin, v okviru občinskega 
prostorskega načrta je že 
sto novih pobud za ta 
namen, razvoj občine napo-
veduje nove naselitve.
Ob sprejemanju odloka so 
svetniki razmišljali tudi o 
merilih za sprejem v javni 
in koncesijski vrtec in dobili 
zagotovilo, da bodo izhodiš-
ča za sprejem v vrtec enot-
na. Ob letnem razpisu za 
sprejem otrok v vrtec bo 
čakalni seznam skupen. 
Otroke bodo sprejemali na 
osnovi točkovanja, prav tako 
velja enak način plačevanja 
vrtčevskega varstva v jav-
nem vrtcu in v tistem s kon-
cesijo, saj gre v obeh prime-
rih za javni program. Ceno 
vrtca pa tako ali tako vsako-
krat potrdi občinski svet. 

Podelili bodo koncesijo za vrtec
Ta teden se je iztekel rok za oddajo vlog za koncesijo za varstvo predšolskih otrok v občini Šenčur.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Lani je 22 občank 
in občanov dopolnilo devet-
deset let. Epidemija covi-
da-19 je onemogočila, da bi 
župan Ciril Kozjek s pred-
stavniki društev in krajevnih 
skupnosti obiskal vse in jim 
voščil za osebni jubilej, 
kakor je to navada že več let. 
Jim pa tudi z objavo v lokal-
nem časopisu zaželi še trd-
nega zdravja in kar najlepša 
doživetja v jeseni življenja. 
Od izida lanske decembrske 
številke Jurija do danes je 
devetdeset let dopolnilo dva-
najst občank in občanov. 

Lani decembra sta bila to 
Janez Čebašek s Prebačeve-
ga in Antonija Urh iz Vogelj. 
Med 27 občani, ki bodo letos 
dopolnili častitljivih devet-
deset let, pa jih je deset že 
praznovalo. To so: Anton 
Rozman iz Trboj, Marija 
Blažun z Visokega, Pavla 
Kozjek iz Voklega, Ana 
Terezija Štempihar iz Šen-
čurja, Marijan Kastelic s 
Prebačevega, Marija Vidic iz 
Šenčurja, Jožefa Kok z Olše-
vka, Marija Perčič s Prebače-
vega, Marija Vrhar iz Sred-
nje vasi in Ivana Jenkole iz 
Trboj. Vsem iskrene čestitke 
in veliko zdravja. 

Čestitke 
devetdesetletnikom

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinski svetnik 
Petar Potkonjak je na eni 
od minulih sej predlagal, 
naj se na marmorno ploš-
čo v preddverju županove-
ga kabineta zapišejo vsi 
župani, ki so kdaj vodili 
Občino Šenčur. Zdaj so na 
njej zapisani župani od 
ustanovitve občine v letu 

1994, prvi Franc Kern in 
njegova naslednika Mirko 
Kozelj in Ciril Kozjek. 
Pobudi so naklonjeni, na 
ploščo so zdaj vpisali zna-
na župana Umnika in Šte-
ra iz obdobja pred drugo 
svetovno vojno, seznam 
županov pa bodo v prime-
ru, da o njih dobijo dodat-
ne podatke, v prihodnje še 
dopolnili.  

Vsi župani na 
marmorno ploščo

Župani, zapisani na tabli v občinski stavbi / Foto: Tina Dokl

Šenčur – Tik pred novim letom je občinski svet na dopisni 
seji potrdil oblikovano skupno listo kandidatov za Razvojni 
svet gorenjske regije. Potrjuje jo vseh 18 občinskih svetov na 
Gorenjskem. O svetu regije so sicer razpravljali že na redni 
seji 23. decembra, ko so najprej spremenili odlok o svetu 
regije, kar je bilo potrebno zaradi tajnega glasovanja, česar 
pa na seji na daljavo niso mogli zagotoviti. Oba sklepa bi 
sicer sprejeli hkrati, a se je pojavil dvom, ali ne bo v tem 
primeru sklep o kandidatni listi neustaven, saj spremenjeni 
odlok še ni bil nikjer objavljen. Tako so se odločili za kom-
promis: prvi sklep so sprejeli na redni seji in ga naslednji 
dan objavili, na dopisni pa potem potrdili kandidatno listo. 
V Razvojnem svetu gorenjske regije Občino Šenčur zastopa 
župan Ciril Kozjek.

Potrdili kandidate za razvojni svet

Naslednja številka glasila Jurij bo izšla v petek, 2. julija. Rok 
za oddajo prispevkov je 25. junij, obseg pa do 2500 znakov 
s presledki. Prispevke pošljite na naslov obcina@sencur.si.

Naslednja številka glasila Jurij

Šenčur – Na eni od sej občinskega sveta je predsednik nad-
zornega odbora Jože Gašperlin predstavil nadzore, ki jih bo 
ta organ opravil v letu 2021. Tako napoveduje nadzor nad 
procesom obvladovanja poslovne dokumentacije in vlog, 
nad delom medobčinskega inšpektorata, pod drobnogled 
bodo nadzorniki vzeli oddajo poslov na osnovi izdanih naro-
čilnic za zneske nad deset tisoč evrov brez DDV, pridobiva-
nje uporabnih dovoljenj za grajene objekte v lasti občine v 
letih 2019 in 2020, pregled uresničitve sklepov ter priporočil 
in predlogov nadzornega odbora. Tekoče bodo spremljali 
izvajanje proračuna Občine Šenčur za leto 2021. Nadzorni 
odbor bo spremljal novosti na področju razvoja delovanja 
lokalnih skupnosti, še zlasti pa novosti pri izvajanju njihove-
ga nadzora, člani pa se bodo po potrebi udeleževali strokov-
nih izobraževanj in usposabljanj. V preteklem letu so izvedli 
pet nadzorov, en izredni je bil tudi na pobudo občana. Svet-
niki so v razpravi pohvalili delo občinskih nadzornikov, zla-
sti ker nadzor poteka v smislu priporočil, ne žuganja.

Nadzori v tem letu
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Že drugo leto zapored vam je 
epidemija posegla v prazno-
vanje občinskega praznika. 
Kako boste proslavili letos?
Lani smo praznik prestavili 
na jesen, a tudi takrat razme-
re niso bile naklonjene mno-
žičnemu praznovanju. Letos 
smo se odločili, da ga ne pre-
stavljamo, saj ne vemo, kaj 
lahko pričakujemo v priho-
dnjih mesecih. Tako bomo 
praznovali na dan svetega 
Jurija, 23. aprila, ob 19. uri, 
vendar virtualno. Dogodek 
pripravlja Kulturno društvo 
Osnovne šole Šenčur, podeli-
li bomo dve občinski prizna-
nji in nagradili lansko zlato 
maturantko, žal bo letos to 
potekalo brez stiska rok. Ob-
čanke in občane bom tudi na 
kratko nagovoril. Že na pra-
znični dan si bodo ljudje lah-
ko proslavo ogledali na naši 
spletni strani in v drugih me-
dijih. Dobro, da imamo pov-
sod po občini razširjeno op-
tično omrežje in tako lahko 
šolarji delajo na daljavo in je 
tudi vsem drugim občanom 
omogočena uporaba sodob-
ne tehnologije. Tako kot lani 
tudi letos prireditev zaradi 
epidemije ne bo, načrtovana 
je le razstava o družbenem in 
družabnem življenju Šen-
čurjanov v preteklosti, ki jo v 
sodelovanju z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, OE Kranj, pripra-
vlja Kulturno društvo Hiša 
čez cesto, občina pa jo je z 
največjim veseljem podprla. 
Naj to priložnost izkoristim 
in občankam in občanom vo-
ščim ob prazniku Občine 
Šenčur.

Kako ste v Šenčurju prestali 
leto dni epidemije? 
V občini Šenčur je od začet-
ka epidemije po podatkih 
NIJZ okuženih več kot tisoč 
ljudi, kar 12 odstotkov vseh 
prebivalcev; lani po prvem 
valu je bilo okuženih 45 ob-
čanov. Občina upošteva vse 
ukrepe, ki jih predpisuje dr-
žava. Vsi teh omejitev ne 
spoštujejo, večina pa in ve-
sel sem, da se občani zave-
dajo odgovornosti in teže 
bolezni, ki je tudi v naši ob-
čini terjala nekaj smrtnih 
žrtev. Epidemija je kruto po-
segla tudi na področje naših 
odnosov, okrnjeni so osebni 
stiki, to je čutiti na vseh po-
dročjih, še posebej vrtca in 
šole. V slednjih je lep čas 
potekal pouk na daljavo, na-
čin pridobivanja znanja je 
drugačen, poleg tega so 
otroci oropani vrstniških sti-
kov in so presenetljivo (v na-
sprotju s preteklostjo, ko je 
bila šola mnogim odveč) že-
leli čim prej spet nazaj v 
šolo. V času korone smo 
zagotavljali tudi kosila, za 
kar je šola zelo dobro skrbe-
la, štab Civilne zaščite pa je 

bil tudi pripravljen na mo-
rebitno razvažanje, vendar 
to ni bilo potrebno. Veseli 
me, da smo imeli v prvem 
valu okoli 45 prostovoljcev 
za kakršno koli pomoč in 
da je štab CZ dobro deloval. 
V tem času pa izvajamo 
vsakotedensko testiranje v 
Domu krajanov za naše ob-
čane in tudi druge. Udelež-
ba je kar visoka, okoli tristo 
vsak teden. 

Epidemija pa ni ustavila va-
ših investicij. Katere poteka-
jo?
Nadaljujemo največjo inve-
sticijo, urejanje komunalne 
infrastrukture na Prebače-
vem in v Voklem, kjer je na 
odseku med Prebačevim in 
Žerjavko zdaj že položen 
fini asfalt. Urejena je tudi 
kolesarska povezava. Želi-
mo si čim prej priti do križi-
šča za odcep proti Voklemu, 
da potem lahko spremeni-
mo tok obvoza in nadaljuje-
mo gradnjo v Voklem. Na 
Prebačevem smo naredili 
tudi več stranskih kanalov. 
Na sestanku so vaščani Pre-
bačevega na območju kanala 
8 želeli, da ponovno prouči-
mo možnost gravitacijskega 
priklopa (brez črpalk). Nekaj 
hiš bomo lahko priklopili na 
ta način, vseh pa ne bo mo-
goče. Poleg fekalne kanali-
zacije se tu obnavlja tudi 
magistralni vodovod, ki po-
teka skozi tri občine (Kranj, 
Šenčur, Medvode), drugi in-
vestitorji pa polagajo elektro 
in telekomunikacijske kana-
le, na tem območju poteka 
tudi plinovod. Skrb za zdra-
vo pitno vodo je v prvem pla-
nu, zato vodovod obnavlja-
mo skupaj s hišnimi pri-
ključki in občani nimajo s 
tem nobenega stroška. Pri 
projektih skušamo upošte-
vati vse skupine in delati v 
splošno zadovoljstvo vseh, a 
vsem ne morem ustreči. Na 
Prebačevem je zelo razgiba-
no območje z velikimi višin-
skimi razlikami. 

Kaj pa v Voklem?

Dela potekajo normalno, 
tudi tu obnavljamo vso in-
frastrukturo. V Voklem je še 
težava glede odvajanja mete-
orne vode. Poskrbeli smo za 
vrtine (globoke več kot tride-
set metrov), z odvodnjava-
njem bo preostanek meteor-
ne vode s cest odtekal v t. i. 
Mejdonovo jamo, ki jo bomo 
na koncu tudi sanirali. Pri-
čakujemo, da bosta ob kon-
cu leta 2022 obe naselji do-
bili vso potrebno infrastruk-
turo in s tem tudi novo, lep-
šo podobo. V Voklem se po-
govarjamo tudi za odkup 
stanovanjske hiše, da bomo 
lahko izgradili del pločnika 
na zahodnem delu proti 
Prebačevemu, kjer je ozko 
grlo. S tem bomo poskrbeli 
za večjo varnost naših obča-
nov, predvsem šolarjev.

Kaj lahko poveste o stanju 
namakalnega sistema za 
kmetijska zemljišča? 
Pričakujemo, da bo gradbe-
no dovoljenje za namakalni 
sistem v Trbojah, Žerjavki 
in Prebačevem izdano do le-
tošnjega občinskega prazni-
ka. Nato bodo stekli dodatni 
postopki, da se prijavimo na 
razpis kmetijskega ministr-
stva, sledil bo izbor izvajalca 
in začetek del. Po štirih letih 
bomo končno prišli do vseh 
dokumentov. Občinska 
uprava, projektanta in dru-
gi, ki smo pripravljali ta zelo 
zahteven projekt, ga bomo 
tako uspešno pripeljali h 
kraju. To bo našim kmetij-
skim gospodarstvom omo-
gočilo, da bodo lahko nama-
kala svoja zemljišča in s tem 
povečala pridelek v sušnih 
obdobjih. Najzahtevnejši del 
projekta je črpališče med 
Žerjavko in Trbojami.

Še eno gradbeno dovoljenje 
ste pričakovali v teh dneh, 
namreč za gradnjo Blagneče 
hiše. Kako je z njim?
Tudi tu smo dočakali grad-
beno dovoljenje in prepri-
čan sem, da bo replika Bla-
gneče hiše kmalu zgrajena 
in da bo središče Šenčurja 

dobilo končno podobo, ki jo 
vsi tako nestrpno čakamo. 
Zelo dolgo se vleče ta pro-
jekt, od leta 2012. To bo ve-
lik zalogaj, gradnja ne bo 
povsem običajna, upošteva-
mo pogoje Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine, tudi 
cena bo visoka. Če bo ta pre-
segala sredstva, ki jih ima-
mo predvidena v proračunu 
(650 tisoč evrov), pa bo mor-
da celo treba ponoviti razpis. 
V zvezi s to hišo je med ob-
čani zelo veliko vprašanj in 
vsi težko pričakujemo do-
končno izvedbo, nato pa je 
treba hiši vdihniti tudi dušo.

Februarja je bila odobrena 
koncesija za dom starostni-
kov v Šenčurju. Kako se na-
daljujejo postopki?
Imeli smo že sestanek s pro-
jektantom, dom bo projekti-
ralo avstrijsko-slovensko 
podjetje. Najprej je treba iz-
delati občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN), ka-
terega priprava poteka. Nato 
bo prvo branje OPPN na ob-
činskem svetu, javna razgr-
nitev, pridobivanje mnenj in 
končno sprejetje. S sodelav-
ci občinske uprave imamo s 
pripravljavcem OPPN redne 
sestanke. Po terminskem 
planu bi moral biti OPPN 
sprejet oktobra, želimo pa to 
pospešiti in ga sprejeti že ju-
lija. Pomemben je tako re-
koč vsak dan, če hočemo 
dom zgraditi do konca leta 
2022. Naša želja je, da bi se 
z investitorjem dogovorili, 
da bi imele vse sobe balko-
ne, kar zdaj ni predvideno, s 
čimer bomo izboljšali kako-
vost bivanja v domu. Da 
smo končno pridobili kon-
cesijo, smo potrebovali veli-
ko železne volje, saj so naša 
prizadevanja trajala 25 let, 
mandate vseh treh županov. 
Naj omenim svetnika iz pre-
teklih mandatov Janeza Ovi-
jača, ki je letos dopolnil 94 
let in si je že v prvih manda-
tih prizadeval za dom starej-
ših in za to, da smo prišli do 
zemljišča. V domovih po 
Sloveniji imamo trenutno 

okrog šestdeset naših obča-
nov. Mnogi nas sprašujejo, 
kdaj se bodo lahko vpisali v 
šenčurski dom starejših, in 
veseli nas, da smo temu ko-
rak bliže.
Skupaj z OPPN in samim 
projektom pripravljamo tudi 
dostopno cesto, in sicer po-
vezavo Kranjske ceste s cesto 
proti Britofu in s te proti 
domu. Ne želimo, da se po-
veča promet po Weingerlovi 
ulici, pač pa ga želimo uredi-
ti na način, da jo razbreme-
nimo. Graditi bi začeli priho-
dnje leto, če bodo pridoblje-
na vsa soglasja. Trenutno 
nam s soglasji ne kaže najbo-
lje, ampak upamo, da bodo 
na koncu vsi doumeli, da 
skupaj z domom potrebuje-
mo tudi dobro cestno infra-
strukturo. S strpnostjo, do-
bro voljo in sodelovanjem to 
lahko dosežemo.

Občina Šenčur sodeluje tudi 
pri gradnji krvavškega vodo-
voda, kjer pa smo slišali, da 
ta projekt sodelujoče občine 
razdvaja.
Krvavški vodovod se je začel 
leta 2009 s projektiranjem, 
Občina Šenčur vse odtlej so-
deluje pri njem. Takrat skle-
njen sporazum (in dodana 
dva aneksa) je bil jasen: do-
kler ne bo odločbe s strani 
države, imamo vsi udeležen-
ci en mesec časa, da se odlo-
čimo, kako sofinancirati pro-
jekt. Poudariti moram, da je 
Občina Šenčur ves čas porav-
navala svoje finančne obve-
znosti. Voda s Krvavca je po-
memben, a ne edini vir oskr-
be z vodo za našo občino. Ta 
projekt je vreden dobrih 12 
milijonov evrov in zato se je 
treba o finančni konstrukciji 
temeljito pogovoriti. Občina 
Šenčur se je podpisanega 
sporazuma vedno držala. Če 
je nosilna občina začela inve-
sticijo pred izdajo odločbe (ta 
je bila pridobljena pred krat-
kim), to ni bila odločitev pro-
jektnega sveta, pač pa nosil-
ne občine, ki bi morala v ta-
kem primeru nositi vse stro-
ške. Dokončna izgradnja kr-
vavškega vodovoda je predvi-
dena leta 2023, tako je v vseh 
načrtih, ki so bili predloženi 
tudi ministrstvu za okolje in 
prostor. Nosilna občina pa 
želi to naložbo končati v letu 
2022. O tem, kdo je bil dol-
žan plačati stroške, nastale v 
zvezi s to gradnjo, pred pre-
jemom odločbe, imamo tudi 
pravno mnenje, ki pravi, da 
je treba počakati odločbo mi-
nistrstva. Svoje obveznosti 
bomo poravnali, to urejava 
tudi z županom nosilne obči-
ne. Vedno gre za pogovor, 
dogovor in spoštovanje že 
podpisanih sporazumov in 
aneksov. 
Prepričan sem, da nas kr-
vavški vodovod ne razdružu-
je, kot je očital župan nosil-
ne občine, kakor tudi ne 

drži, da ne obveščamo o 
njem občinskega sveta, na-
sprotno, že četrti občinski 
svet v dveh finančnih per-
spektivah se je s tem ukvar-
jal in tudi sedanji je sezna-
njen s potekom investicije. 
Sicer pa obnavljamo tudi vo-
dovod v Tupaličah, kjer po-
teka obnova državne ceste in 
kjer smo 77-odstotni lastniki 
magistralnega vodovoda. 
Poteka tudi obnova vodovo-
da na jugu (Prebačevo), ki je 
v lasti treh občin, poleg naše 
še kranjske in medvoške. 
Prva skrb nam je normalna 
preskrba pitne vode za vse 
občane. 

Deležni ste očitkov, da po-
stavljate radarje za meritve 
hitrosti z namenom, da pol-
nite občinski proračun. Kaj 
odgovarjate?
Na družbenih omrežjih nam 
pogosto očitajo, da so radarji 
namenjeni polnjenju prora-
čuna občine, a ni tako. Mi 
želimo zagotoviti varnost na-
ših občanov, predvsem pa 
varne šolske poti. Nadzor 
nad hitrostjo z radarji ni po-
buda občinske uprave, pač 
pa krajevnih in vaških sku-
pnosti, ki nam pogosto poši-
ljajo pobude, naj za božjo 
voljo uredimo promet v na-
seljih, da se ne zgodi nekaj 
najhujšega. Zato smo posta-
vili ohišja za radarje, ki nas 
opozarjajo, da je v naseljih 
treba prilagoditi hitrost. Ra-
darji imajo svojo toleranco, s 
to se da normalno peljati 
skozi vsa naselja. Ne želimo 
polniti proračuna, pač pa za-
gotoviti varnost. Hitrosti se 
na srečo že zmanjšujejo, 
stvari se umirjajo in veseli 
me, da se nesreče ne dogaja-
jo. Bodimo potrpežljivi v pro-
metu, ta ukrep je bil v naši in 
drugih občinah potreben. Ne 
želimo kaznovati, le prispe-
vati k večji varnosti.

Kaj še delate v občini?
Izvajajo se projekti za legali-
zacijo športnih parkov, pri-
pravljajo se dokumenti za 
njihovo končno podobo. Na-
ročili smo dva avtomobila, 
eden bo služil projektu Pro-
stofer, drugi pa socialnim 
oskrbovalkam, ki oskrbujejo 
starejše občane. Slednji bo 
na voljo v mesecu dni, avto 
za Prostofer pa v treh mese-
cih, medtem pa se bomo 
skupaj z Društvom upoko-
jencev Šenčur pripravili na 
izobraževanje prostovoljnih 
voznikov. Ukvarjamo se z 
občinskim prostorskim na-
črtom (OPN), na pobudo 
tamkajšnjih investitorjev pa 
teče tudi postopek OPN za 
poslovno cono. Pripravljena 
je idejna zasnova za mrliške 
vežice na Olševku. Ta čas 
pridobivamo dokumentacijo 
in se dogovarjamo o zemlji-
ščih, do konca leta 2022 pa 
naj bi bile zgrajene. 

Delamo v korist vseh občanov
Kakšne so razmere v občini Šenčur v času epidemije in kako v teh okoliščinah potekajo ključne naložbe, smo se pred letošnjim občinskim praznikom,  
ki že drugo leto zapored poteka v senci korone, pogovarjali z županom Cirilom Kozjekom.

Župan Občine Šenčur Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl
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Šenčur – Januarja so občin-
ski svetniki v Šenčurju pri-
sluhnili vodji Medobčinske-
ga inšpektorata v Kranju 
Martinu Raspetu, ki je 
predstavil predlog odloka o 
ustanovitvi skupne občin-
ske uprave občin Gorenj-
ske. Doslej so občine zdru-
ževale zgolj naloge medob-
činskega inšpektorata in 
redarstva ter skupne revizij-
ske službe, po novem odlo-
ku pa bo teh nalog lahko 
kar enajst, za pridobitev 
državnega sofinanciranja 
pa se morajo povezati vsaj 
tri občine. Odloku so pritr-
dili, čeprav je bilo v razpravi 
zaznati tudi dvome, saj 
natančnih stroškov, koliko 
bi to stalo občino, še ne 
morejo predvideti. 

Nedokončane in nove 
investicije 
Tokrat je občinski svet spre-
jel tudi rebalans proračuna. 
Ob koncu minulega leta 
niso sprejemali proračuna, 
sprejeli so dveletnega že 
leto poprej in že takrat raču-
nali na to, da bo rebalans 
nekoliko temeljitejši. Tako 
so v leto 2021 prenesli načr-
tovane investicije, ki niso 
bile končane v letu 2020, 
nekaj je tudi novih. Prihod-
ki se bodo v proračunu 
povečali za 6,5 milijona 
evrov, odhodki za nekaj 

manj kot 6,3 milijona. Z 
novim izračunom je poveča-
na povprečnina, ki jo država 
namenja občinam, in sicer 
se je s 533 povečala na 628 
evrov, kar za Občino Šenčur 
za to leto pomeni skoraj 5,3 
milijona evrov. Pri odhod-
kih največje povišanje pred-
stavljajo naložbe: nakup 
dveh avtomobilov, nakup 
opreme za Trbojsko jezero, 
pri novogradnjah povečuje-
jo sredstva na projektu 
Oskrba s pitno vodo na 

območju zg. Save – 1. sklop, 
iz leta 2020 se prenašajo 
sredstva za namakalni sis-
tem Žerjavka, v rebalansu 
načrtujejo sredstva za Čistil-
no napravo Trboje, gradnjo 
kanalizacije v Voklem, cesto 
v Voklem, pri investicij-
skem vzdrževanju pa za 
gradnjo vodovoda Prebače-
vo, Voklo, Srednja vas, Vog-
lje in magistralnega vodovo-
da Tupaliče. Zaradi neizve-
denih del v preteklem letu 
prenašajo v letošnji prora-
čun tudi sredstva za obnovo 
Blagneče hiše, drugi del, v 
rebalans je vključen tudi 
projekt za obnovo vodohra-
nov Olševek in Adergas, 
sredstva za nakup zemljišč, 

kjer načrtujejo denar za ces-
tno, športno in družbeno 
infrastrukturo. Svetniki so 
uravnoteženju proračuna 
namenili precej razprave.
V drugi obravnavi je občin-
ski svet dal soglasje k odlo-
ku o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za grad-
njo hleva za drobnico in sta-
novanjske hiše, s čimer se 
ena od kmetij iz središča 
seli na obrobje vasi. Sprejeli 
so tudi nove cene progra-
mov v vrtcih na območju 

občine, po katerih se cena za 
oddelke prvega starostnega 
obdobja povečuje na 489 
evrov, v drugem starostnem 
obdobju pa 354 evrov. Spre-
jeli so tudi spremenjene 
cene socialnovarstvene sto-
ritve pomoč družini na 
domu za leto 2021. 
Februarja so občinski svet-
niki obravnavali odlok o 
podlagah za odmero komu-
nalnega prispevka za obsto-
ječo komunalno opremo na 
območju občine Šenčur. 
Potrdili so tudi cene storitev 
čiščenja komunalne odpad-
ne vode in padavinske vode 
z javnih površin v Mestni 
občini Kranj, občini Šenčur 
in občini Naklo, čeprav so 

predlagatelju Komunali 
Kranj v razpravi dali tudi 
vedeti, da se te storitve pre-
pogosto dražijo. Sprejeli so 
predlog cen storitve zbiranja 
odpadnih nagrobnih sveč. 
Prisluhnili so poročilom 
nadzornega odbora občine, 
in sicer o opravljenem nad-
zoru zaključnega računa 
proračuna za leto 2019, 
poročilu o delu tega organa 
v minulem letu in progra-
mu dela za leto 2021, poleg 
tega pa še poročilom o delo-
vanju delovnih teles občin-
skega sveta. 

Potrdili občinska 
nagrajenca
Marca je občinski svet potr-
dil OPPN za še eno kmetij-
sko gospodarstvo, v drugem 
branju pa sprejel odlok o 
podlagah za odmero komu-
nalnega prispevka za obsto-
ječo komunalno opremo na 
območju občine Šenčur. 
Sprejeli so tudi odlok o zak-
ljučnem računu proračuna 
Občine Šenčur za leto 2020 
in odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o gospo-
darskih javnih službah v 
občini. Komisija za prizna-
nja pa je občinskemu svetu 
predlagala sklep o podelitvi 
občinskih priznanj za leto 
2021 in ta je potrdil, da zlati 
plaketi ob letošnjem občin-
skem prazniku prejmeta 
Dragica Markun in Milan 
Krišelj.

Sprejeli tudi rebalans 
proračuna
V letu 2021 je občinski svet v Šenčurju zasedal že trikrat. Na januarski seji je sprejel rebalans 
proračuna.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Petar Potkonjak je 
na marčevski seji opozoril 
na situacijo na zemljišču ob 
izhodu z avtoceste za Kranj 
vzhod na krožišču, kjer je 
neurejena zbiralnica lesnih 
odpadkov oziroma lubja od 
hlodovine z raznimi prime-
smi, kar predstavlja potenci-
alno nevarnost za nastanek 
samovžiga. Kdo je dal dovo-
ljenje za zbiralnico, kdo je 
lastnik zemljišča in odpad-
kov in kakšno korist ima 
občina od deponije? Občin-
ska uprava pojasnjuje, da je 
za to območje sprejet OPPN 
(ŠE-36 1. faza), dovoljena je 
gradnja objektov skladno z 
izvedbenim aktom. Občina 
Šenčur upravnih dovoljenj 
ne izdaja, tako tudi za nave-
deni poseg ne. Kršitve so 

stvar pristojnih inšpekcij-
skih služb. Strinjajo se, da 
je zadeva popolnoma nes-
prejemljiva, žal pa je podo-
bnih kršitev še kar nekaj 
(npr. v coni), ustrezni posto-
pki pa so očitno neučinkovi-
ti. Občina Šenčur od tega 
nima nobene koristi, od 
zemljišča bo obračunano 
nadomestilo za nezazidana 
stavbna zemljišča. 
Valerij Grašič v imenu NSi 
ponovno predlaga, da se 
sredstva za gradnjo Blagne-
če hiše pridobijo tudi iz 
države. Z občine odgovarja-
jo, da se bodo vsekakor pri-
javili na razpis, če bodo 
ukrepi razpisa omogočali 
prijavo takšnega objekta. 
Svetnik tudi predlaga kora-
ke v smeri digitalizacije, zla-
sti pri prevozih, prav tako 
naj se omogoči deljeni pre-

voz (t. i. car sharing) in 
najem navadnih in električ-
nih koles, kar lahko poveže-
jo tudi s sprehajalnimi pot-
mi od letališča do Kranja. 
Na sejah občinskega sveta 
so o tem že večkrat govorili, 
za zdaj pa na občinski upra-
vi ocenjujejo, da so stroški 
previsoki (izkušnja Občine 
Naklo), mogoče se pogoji 
spremenijo skozi kakšne 
druge ukrepe, tudi npr. 
pametna mesta.
Mladi za Šenčur pa so pred-
lagali, da se na dveh mestih 
v Srednji vasi postavita pro-
metni ogledali, in sicer pri 
gasilskem domu in na zgor-
njem delu vasi. Domnu Ker-
nu z občine odgovarjajo, da 
bodo pobudo proučili sku-
paj s SPV in glede na konč-
no mnenje podali odgovor 
ali pobudo realizirali.

Matej Knific pa je na pobudo 
vaščanov Vogelj zastavil 
vprašanje, kdaj bo urejen 
legaliziran dovoz na avtoces-
to iz smeri Vogelj, ki je bil 
zaprt leta 2014.  Februarja je 
občina na DARS naslovila 
vprašanje, ali se zadeve odvi-
jajo, in 23. februarja dobila 
naslednji odgovor: »Sporo-
čam vam, da smo pripravili 
projektno nalogo na podlagi 
katere se bo naredila analiza 
potrebnih postopkov za 
uskladitev dejanskega zem-
ljiškokatastrskega stanja z 
zemljiškoknjižnim stanjem 
zemljišč na AC Ljubljana 
Šentvid–Kranj vzhod, po tej 
analizi pa se bodo izvedli 
potrebni postopki, nekaj s 
strani geodetov, nekaj s stra-
ni drugih izvajalcev. Pričaku-
jemo, da bom zadevo rešili 
do konca letošnjega leta.«

Pobude in vprašanja svetnikov
Na zadnji seji občinskega sveta proti koncu marca je občinska uprava odgovorila na več pisnih 
vprašanj svetnikov.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – S 1. decembrom 
lani je vodenje občinske 
uprave v Šenčurju prevzela 
mag. Vesna Bolka. Na obči-
no je prišla novembra 1997 

kot študentka in je sprva 
delala predvsem v računo-
vodstvu, po opravljeni diplo-
mi leta 2000 pa se je zapo-
slila za nedoločen čas. Leta 
2006 je prevzela področje 
družbenih dejavnosti, kjer 
se je ukvarjala s področji 
športa, kulture, šolstva, 
predšolske vzgoje, zdravs-
tva, sociale, Muzeja Šenčur 
in še nekaterimi drugimi. 
Leta 2012 je magistrirala. 
O svoji novi vlogi direktorice 
občinske uprave pa je Vesna 

Bolka povedala: "Od 1. 
decembra 2020 opravljam 
delo direktorice občinske 
uprave. Za prijavo sem se 
odločila, ker sem v vseh 
letih dela na občini njeno 
delovanje dobro spoznala in 

si pridobila številne izkuš-
nje in znanja, za katera ver-
jamem, da jih bom kot dire-
ktorica občinske uprave zna-
la uporabiti v dobro in korist 
vseh. Menim, da se z dob-
rim strokovnim in korekt-
nim delom ter povezovan-
jem na ravni celotne lokalne 
skupnosti da veliko postori-
ti. Pred nami so novi izzivi 
in priložnosti, ki se jih vese-
lim, saj je delo za domači 
kraj, za domače ljudi tisto, 
ki največ šteje." 

Občinsko upravo 
vodi Vesna Bolka

Mag. Vesna Bolka / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V aktivnosti, pove-
zane z epidemijo, je ves čas 
vključen občinski štab Civil-
ne zaščite (CZ). Njen povelj-
nik Marijan Krajnik na naše 
vprašanje, kakšno je trenut-
no stanje okužb v občini, 
pravi, da se po opravljenih 
tedenskih testiranjih števil-
ka giblje od tri do sedem 
pozitivnih izvidov na štiristo 
opravljenih hitrih testov. 
"Vendar vemo, da pozitivni 
izvid hitrega testa še ne 
pomeni okužbe. Kasneje so 

osebe s pozitivnim hitrim 
testom pozvane še na 
PCR-test, ki da informacijo 
o morebitni okužbi," pravi 
Krajnik. V občini se namreč 
že od sredine februarja v 
domu kulture izvajajo hitra 
testiranja, ki so namenjena 
vsem občanom in zaposle-
nim v podjetjih, ki so v obči-
ni. Termin za opravljanje 
testiranj je vsako sredo od 9. 
do 13. ure. Udeleženci testi-

ranja se morajo identificirati 
z veljavno zdravstveno izka-
znico, rezultat testiranja pa 
se kasneje posreduje na 
mobilno številko, ki jo je 
udeleženec posredoval pri 
vpisu.
Civilna zaščita se še naprej 
vključuje v aktivnosti, pove-
zane z epidemijo covida-19. 
Za občane so še vedno dose-
gljivi na telefonski številki 04 
251 91 00 ali na elektronskih 
naslovih civilna.zascita@
sencur.si ali obcina@sencur.
si. Na občinski spletni strani 
imajo objavljene vse potreb-

ne informacije v zvezi s pan-
demijo. "Vzpostavljeno ima-
mo skupino za pomoč, tako 
da je naš odziv karseda 
hiter," navaja Krajnik. 
Letos je bil imenovan tudi 
nov štab CZ, v katerem so 
poleg poveljnika Marijana 
Krajnika še: njegov namest-
nik Aleš Perič Močnik in 
člani Tadej Belehar, Matej 
Regina, Aleš Puhar, Anže 
Vehovec in Damijan Erzar.

Izvajajo tedenska 
testiranja

Storitev pomoč na domu je ob koncu leta 2020 
uporabljalo 29 občanov občine Šenčur, zanje 
skrbi pet socialnih oskrbovalk.

V občini Šenčur je bilo doslej okuženih že več 
kot tisoč občanov. Župan Ciril Kozjek je 
poudaril, da je treba razmere jemati resno in še 
naprej spoštovati vse ukrepe.
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Milana Krišlja, ma-
gistra in upokojenega profe-
sorja geografije, sta za zlato 
plaketo občine predlagala 
KUD Valentin Kokalj Viso-
ko in KS Visoko - Milje. V 
obeh deluje že od leta 1954. 
Prvič se je članom kulturne-
ga društva pridružil že kot 
12-letni fantič pri gledališki 
igri Miklova Zala, kasneje 
pa odigral številne vloge v 
najrazličnejših predstavah 
domačega društva, najizvr-
stneje je odigral zahtevno 
vlogo Janeza Tavčarja v Cve-
tju v jeseni, odigranem v le-
tih 1978 in 1979. Milan je 
sodeloval v Mešanem pev-
skem zboru Valentin Kokalj, 
močno se je angažiral tudi 
pri pripravi osrednjih pro-
slav še v takratni občini 
Kranj. Leta 2012 je bila ob 
Kokri na njegovo pobudo 
postavljena učna pot, ki se 
vije ob sprehajalni poti med 
Hotemažami in Visokim in 
obiskovalca seznani s tam-
kajšnjimi naravnimi lepota-
mi, z reko Kokro, geološko 
pestrostjo in tudi s sedmimi 
mlini, ki so nekdaj topotali 
ob reki. 

Zadnja leta se Milan Krišelj 
v sekciji za naravno in kul-
turno dediščino v KUD Va-
lentin Kokalj Visoko ukvarja 
z literarnimi večeri in dru-
ženji s slovenskimi kultur-
nimi ustvarjalci. Poleg tega 
je vzoren skrbnik Šuštarjeve 
domačije v Hotemažah, kjer 
želi obiskovalcem prikazati 
življenje naših prednikov do 
prve svetovne vojne. V hiši 
je ohranil tudi črno kuhinjo, 
v obnovljenem gospodar-
skem poslopju pa uredil 

muzej kruha, ki je edini to-
vrstni muzej v Sloveniji. 
Sam pravi, da ga je kruh za-
znamoval že v mladih letih, 
saj sodi v medvojno genera-
cijo, ko kruha ni bilo v izobi-
lju. V muzej je prestavil tudi 
Kapov mlin iz Rape, enega 
od sedmih nekdanjih vo-
dnih mlinov na tem obmo-
čju. "Profesor Milan Krišelj 
je letom navkljub še vedno 
poln novih idej in aktiven 
gradnik naše skupnosti. V 
naših krajih je s svojim 

udejstvovanjem zagotovo 
pustil neizbrisen pečat," so 
zapisali predlagatelji.
Kulturno društvo Hiša čez 
cesto pa je za občinsko pri-
znanje predlagalo Dragico 
Markun iz Srednje vasi, upo-
kojeno vzgojiteljico, ki je bila 
od leta 1976 tudi aktivna čla-
nica Društva prijateljev mla-
dine in kar 25 let njegova 
predsednica. Ustanovila je 
otroško folklorno skupino 
Vrtavke, ki jim je približala 
kulturno izročilo ljudskih pe-

smi, plesov in otroških iger. 
Veliko so nastopali in pripra-
vili tudi muzikal Peter Kle-
pec. Dragica je tudi pobudni-
ca postavljanja in krašenja 
novoletnih smrečic ob Pipa-
novi cesti. Ima pa tudi zbira-
teljsko žilico. Svojo veliko 
zbirko punčk in starih igrač 
je razstavila v Hiši čez cesto 
na Miljah, ustanovila je tudi 
kulturno društvo s tem ime-
nom, ki skrbi zlasti za ohra-
njanje kulturne dediščine. 
Zbirka pa se je vse bolj pove-

čevala in zdaj so na Miljah 
razstavljeni tudi kmečko 
orodje, gospodinjski pripo-
močki, otroški vozički in še 
marsikaj, kar spominja na 
življenje naših prednikov. 
Letos je v muzeju na ogled 
zbirka maket, ki predstavlja-
jo zgodovino Slovenije. 
Hiša čez cesto pa živi tudi 
drugače: z ljudskim petjem 
za vse, ki radi prepevajo, z 
literarnimi večeri, kamor va-
bijo slovenske ustvarjalce, s 
tečaji rokodelskih veščin 
(pletenjem košar, izdelova-
njem copat), z organizacijo 
starih kmečkih iger pod na-
slovom Imamo se fajn, z 
vsakoletnim sajenjem sa-
dnih dreves na Frančevem 
vrtu (vedno ga posadi žu-
pan), z likovnimi razstava-
mi, vsakoletnimi razstavami 
jaslic, delavnicami za otro-
ke, saj se ji zdi pomembno 
zlasti medgeneracijsko so-
delovanje. Vseh zaslug pa 
ne pripisuje le sebi. "Gonil-
na sila sem res, pri delu pa 
mi pomaga mož Blaž, ki 
tudi vse dokumentira, brez 
sodelujočih društvenih pri-
jateljev in vaščanov pa tudi 
ne bi šlo," vedno pravi leto-
šnja občinska nagrajenka.

Zlati plaketi občine kulturnikoma
Ob prazniku Občine Šenčur bosta občinski priznanji, zlati plaketi občine, prejela Milan Krišelj z Visokega in Dragica Markun iz Srednje vasi, oba 
dolgoletna kulturnika.

Milan Krišelj / Foto: Gorazd Kavčič Dragica Markun / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Šenčur – Iza Drakslar se je z 
doseženimi 31 točkami na 
lanski splošni maturi vpisa-
la med zlate maturante Gi-
mnazije Kranj. Šolanje v 
naravoslovnem oddelku je 
tudi sicer vsa štiri leta kon-
čala z odliko, v tretjem in 
četrtem letniku je imela celo 
vse predmete zaključene s 
petico. Skupaj s sošolko sta 
dve leti zapored osvojili na-
slov državnih prvakinj v 
evropskih statističnih igrah, 
opravljala je tudi nemško je-
zikovno diplomo in vrsto let 
obiskovala dodaten tečaj an-
gleščine, že od petega leta 
dalje igra klavir. "Rada 
imam izzive," ob vseh ome-
njenih dosežkih skromno 
pravi Iza Drakslar. Nov izziv 
je zdaj našla v študiju medi-
cine na medicinski fakulteti 
v Ljubljani.
Tako kot bo drugačna leto-
šnja matura, se je že lanska 
odvijala v posebnih okolišči-
nah, saj so se dijaki po zapr-
tju šol zaradi epidemije v 
marcu dva meseca pripra-
vljali zgolj na daljavo. A Iza 
Drakslar je pojasnila, da ji je 
osebno to povsem ustrezalo. 
"Ker sem bila vse čas doma, 

sem imela več časa za pri-
prave na maturo. Samostoj-
no delo mi ni povzročalo 
nobenih težav in tudi profe-
sorji so nam bili ves čas na 
voljo, če smo imeli kakršna-
koli vprašanja." Največji iz-
ziv ji je sicer predstavljalo 
pisanje eseja pri slovenščini. 
"Že od majhnega me zani-
ma naravoslovje, v pisanju 
pa nikoli nisem bila dobra. 
A sem se tudi na esej dobro 
pripravila." Prepričana je, da 
v srednji šoli lahko veliko 
pridobiš, če si tudi sam pri-
pravljen vložiti nekaj truda. 

"Sem dokaj samoiniciativna 
in se resnično poglobim v 
stvari, ki me zanimajo. Ver-
jetno je na koncu to tisto, 
kar najboljše loči tudi od si-
cer zgolj malce slabših," raz-
mišlja Iza Drakslar. 
S podobno vnemo se je zdaj 
lotila študija medicine, če-
prav v letošnjem študijskem 
letu predavanja potekajo 
zgolj po spletu, v živo izvaja-
jo le vaje. O specializaciji ta 
čas še ne razmišlja in si pu-
šča odprta vsa vrata – zani-
mata jo tako družinska me-
dicina kot kirurgija. Čeprav 

pogreša pristno študentsko 
življenje in stike s kolegi na 
fakulteti, pa se zaveda, da se 
je pomembno prilagoditi se-
danji situaciji in upoštevati 
ukrepe za preprečevanja šir-
jenja covida-19. "Covid je 
zapletena bolezen in me-
nim, da vseh posledic še niti 
ne poznamo, zato je pame-
tno, da obvarujemo sebe in 
druge." Zato se po njenem 
prepričanju ljudje tudi ne bi 
smeli bati cepljenja, saj ko-
risti pretehtajo morebitna 
tveganja. 
Ta čas sicer najbolj pogreša 
potovanja. "Ko sem dopolni-
la 18 let, sem se za en mesec 
sama odpravila z vlakom po 
Evropi," razkrije svojo strast 
do potovanj in v isti sapi pri-
zna, da ji tudi znotraj občine 
oziroma regije ni težko najti 
idej za zanimive izlete. 
Kljub temu pa upa, da bo v 
prihodnje del študija ali re-
cimo specializacijo opravila 
v tujini, saj se ji zdi zanimi-
vo, da bi spoznala tudi dru-
ge zdravstvene sisteme. S 
pridobljenim znanjem in 
izkušnjami pa bi potem za-
poslitev iskala v slovenskem 
zdravstvenem sistemu, v tu-
jini ne bi ostala, še odločno 
doda. 

Po znanje tudi v tujino
Iza Drakslar iz Šenčurja, zlata maturantka lanske generacije na Gimnaziji Kranj, je nov izziv v življenju 
našla v študiju medicine.

Iza Drakslar / Foto: Tina Dokl

Šenčur – Znesek pomoči za novorojence se je povečal z 
200 na 250 evrov, so pred koncem minulega leta sklenili 
občinski svetniki v Šenčurju. Povečanega zneska so tako 
deležni starši za vse otroke, ki so se ali se še bodo rodili v 
letu 2021. Denarno pomoč za novorojence v občini pode-
ljujejo od leta 2009, letno se v občini rodi od osemdeset do 
sto otrok. Leta 2019 se je rodilo 83 otrok, iz občinskega 
proračuna so zanje družinam namenili skupno 16.600 
evrov. Lani se je rodilo 86 otrok, znesek pomoči je znašal 
17.200 evrov. Letos so z rebalansom proračuna temu na-
menili 25.000 evrov. Kot je dejal občinski svetnik Marjan 
Kristanc, se morda lahko nadejamo, da bo v koronskem 
letu 2021 "štorklja prinesla" še več otrok kot prejšnja leta. 
Ob tem velja povedati, da občinski denarni prispevek ni 
edini vir pomoči staršem ob rojstvu otroka. 

Višji znesek pomoči za novorojence

Občine so po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih 
aplikacij (ZDSMA), dolžne urediti  dostopnosti spletišč in 
mobilnih aplikacij tako, da so dostopne za vse uporabnike, 
zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta za-
kon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih 
lokalnih skupnosti in osebe javnega prava. Povezava do 
ZDSMA:  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?s
op=2018-01-1351. Za delovanje zahtevanih funkcionalnosti 
je bilo izvedenih že več sto dodelav, še vedno pa se te funk-
cionalnosti ažurno posodabljajo in nadgrajujejo obstoječe 
delovanje. Dodelave so bile izvedene v sodelovanju z zuna-
njimi strokovnjaki, z Zvezo društev slepih in slabovidnih 
Slovenije ter z Medobčinskim društvom slepih in slabovi-
dnih Nova Gorica. 

Spletišča in mobilne aplikacije dostopne za vse

Šenčur – Občina Šenčur je objavila fotografski natečaj Kotič-
ki občine Šenčur z namenom spodbujanja čim večjega šte-
vila objav in deljenja najboljših fotografskih motivov iz celo-
tnega območja občine. Želijo pokazati prelepe kraje in utrin-
ke iz vsakdana, najlepše fotografije pa objaviti na koledarju 
občine za leto 2022. O pogojih sodelovanja na natečaju 
lahko preberete na občinski spletni strani. Fotonatečaj Ob-
čine Šenčur je odprtega tipa, tako da lahko v javnem nateča-
ju sodelujejo vsi uporabniki družbenih omrežij Instagram in 
Facebook, ki imajo javni uporabniški račun.

Fotografski natečaj
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Šenčur – Prostofer je pro-
jekt zavoda Zlata mreža, 
trajnostni vseslovenski pro-
stovoljski projekt za mobil-
nost starejših, ki povezuje 
starejše osebe, ki potrebuje-
jo prevoz in ne zmorejo 
uporabljati javnih in plačlji-
vih prevozov, s starejšimi 
aktivnimi vozniki, ki pa po 
drugi strani radi priskočijo 
na pomoč. Prostofer je 
namenjen vsem tistim sta-
rejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo 
nizke mesečne dohodke pa 
tudi slabše povezave z javni-
mi prevoznimi sredstvi. 
Prostofer jim omogoča lažjo 
dostopnost do zdravniške 
oskrbe, prevoze do javnih 
ustanov, trgovinskih centrov 
ipd. Brezplačni prostoferski 
prevozi starejšim omogoča-
jo: večjo mobilnost, večjo 

socialno vključenost, med-
sebojno povezovanje in 
pomoč, boljšo kvaliteto živ-
ljenja v tretjem življenjskem 
obdobju, čim dlje lahko 
ostanejo doma (čim kasnejši 
odhod v dom za starejše). 

Druženje in občutek korist-
nosti igrata pomembno vlo-
go pri aktivnem staranju. 
Kako deluje Prostofer? Upo-
rabnik, ki potrebuje prevoz, 
pokliče na brezplačno števil-

ko 080 10 10. V komunika-
cijskem centru nato zabeleži-
jo njegove podatke in lokaci-
jo prevoza. Po najavi prevoza 
klicni center obvesti prosto-
voljnega voznika o prevozu 
in to sporoči uporabniku, za 

katerega se opravi prevoz. 
Vozilo je zagotovljeno s stra-
ni občine, prav tako je poskr-
bljeno za zavarovanje tako 
voznika kot tudi sopotnikov. 
Klicni center je na voljo za 

rezervacije prevozov vsak 
delavnik med 8. in 18. uro, 
rezervacijo prevoza pa je tre-
ba najaviti vsaj tri dni pred 
izvedbo storitve. Vozniki pro-
stovoljci bodo prevoze oprav-
ljali od ponedeljka do petka 
med 8. in 16. uro, izjemoma 
pa se lahko dnevi in ure tudi 
prilagodijo potrebam.
Prostovoljni šofer je lahko 
vsak, ki ima veljavno vozni-
ško dovoljenje in je v svojem 
prostem času pripravljen 
pomagati tistim, ki prevoze 
potrebujejo. Poleg tega svo-
jim sopotnikom nesebično 
pomagajo tudi, ko ti izstopi-
jo iz avta: pri zdravniku jih 
pospremijo do čakalnice in 
počakajo nanje med pregle-
dom, pomagajo nesti vrečke 
iz trgovine in jim priskočijo 
na pomoč pri vzpenjanju po 
stopnicah ... To so ljudje z 
velikim srcem, ki jemljejo 
svojo humanost za samou-
mevno in častno dejanje, 
sporočajo iz Zlate mreže.
Projektu se pridružujejo 
tudi v občini Šenčur, kjer za 
ta namen načrtujejo nakup 
avtomobila. Zbirajo pa tudi 
prijave prostovoljcev, ki 
želijo postati prostoferji. Ti 
naj svojo namero sporočijo 
po elektronski pošti: stasa.
polajnar@sencur.si ali na 
telefonsko številko 04 25 19 
100.

Prostofer prihaja tudi  
v občino Šenčur
Tudi v Šenčurju nameravajo organizirati brezplačne prevoze za starejše v 
projektu Prostofer.

Dragica Markun, 
Nataša Ülen

Šenčur – V času pandemije 
covida-19 je tak način naj-
bolj sprejemljiv in omogoča 
širšo udeležbo ter ogled tudi 
zgolj mimoidočim. Občina 
Šenčur je ta projekt potrdila 
in ga tudi finančno podprla. 
Naslov razstave je Izginula 
dediščina Šenčurja. Nudi 
pregled obširnega arhivske-
ga gradiva ZVKDS, OE 
Kranj, Gorenjskega muzeja, 
Oddelka za etnologijo Filo-
zofske fakultete Univerze v 
Ljubljani (po raziskavi Šen-
čurja Američana prof. Joela 
M. Halperna in prof. dr. 
Jožeta Hudalesa ter njego-
vih študentov s filozofske 
fakultete), Slovenskega 
etnološkega muzeja, gradi-
va prof. Petra Fistra in nje-
gove soproge Majde Fister, 
etnologinje, ki je sodelovala 
pri raziskavi prof. Halper-
na, ter tudi zasebnih zbirk 
razglednic dolgoletnih 
lokalnih zbirateljev Jožeta 
Markuna, Gregorja Kopača, 
Franca Kočarja, fotografije 
Dragice Markun ter drugih 
krajanov. Idejni vodja je v 
Šenčurju rojena Dragica 
Markun, k projektu je pa 
povabila tudi konservatorko 
Natašo Ülen, mag. inž. arhi-
tekture. Predstavljena bo 
predvsem profana arhitek-
tura Šenčurja v različnih 

obdobjih v primerjavi s 
sedanjim stanjem, ohranje-
nostjo ter obenem potencia-
lom za prenovo, ki ga Šen-
čur ima. Projekt traja že 
nekaj let, saj je zbiranje 
fotografij dolgotrajen pro-
ces, prav tako tudi spremlja-
nje izginjanja avtohtone 
arhitekture ter rast novogra-
denj na njihovem mestu, 
ponekod propadanje, pone-
kod pa tudi bolj ali manj 
uspešna prenova objektov. 
Cilj projekta je seznaniti 
domačine, na novo priselje-
ne občane in ne nazadnje 
tudi turiste s pregledom raz-
voja arhitekture Šenčurja 
skozi čas. Šenčur je bil prvič 

omenjen leta 1222. Imeno-
val se je Šentjur na polju in 
tudi St. Georgen. Najstarejši 
del Šenčurja je bil "Ta lesen 
kot". Od juga proti severu pa 
je potekala kolonistična uli-
ca, po kateri je še po drugi 
svetovni vojni tekel potok. 
Vzdolž potoka je bila na 
obeh straneh pot in ob njej 
posajeno drevje. Na sredi 
vasi pa je potok napajal 
jezerce, imenovano kar 
Luža. Vzdolž potoka so bile 
razporejene hiše s pročel-
jem pravokotno na pot, ob 
jezercu pa osrednji trg z 
gručasto poselitvijo. Naselje 
se je zelo spreminjalo pred-
vsem zaradi nenehnih poža-

rov, ki so jih povzročili Tur-
ki ob svojih vpadih ali pa so 
bili posledica posamičnih 
nesrečnih dogodkov, ter – 
vztrajno in hitro – z družbe-
nim razvojem. Prvotno je 
bilo največ še lesenih hiš, 
pokritih s slamnato kritino, 
po požarih so jih pozidali in 
pokrili z opečno kritino. 
Poleg naštetega se je obe-
nem odstranilo veliko za 
gorenjsko arhitekturo zna-
čilnih gankov in lesenih vrat 
ob vhodih, spremenile so se 
tudi okenske odprtine, pos-
likave fasad ...
Razstava bo postavljena od 
torka, 20. aprila, naprej ob 
cerkvi sv. Jurija in bo na 

ogled do konca julija. Raz-
širjena bo tudi v sam Muzej, 
kjer bo predstavljeno kultur-
no in družbeno življenje 
vaščanov. Ob ugodnih epi-
demioloških razmerah bo 
ob upoštevanju opozoril 
NIJZ možen ogled v muzeju 
od 20. aprila do 9. maja, 
vsak torek in petek od 17. do 
19. ure in vsako nedeljo od 
10. do 12. ure. Razstava o 
izginuli dediščini Šenčurja 
je načrtovana kot prva, sledi-
le naj bi ji še druge za druga 
naselja v občini.
Občane, ki imajo zanimive 
stare fotografije na temo 
arhitekture naselij v celotni 
občini, življenja, predmetov 

ter opravil, prosimo, da nam 
jih posredujejo, seveda z 
dovoljenjem, da jih skenira-
mo, objavimo v sklopu raz-
stave in tudi vrnemo. Poleg 
samih stavb so vsekakor 
zanimive še fotografije koš-
nje, prekrivanja hiš s slamo, 
oranja, mlatenja žita, takrat-
nih trgovin, mlekarne, obrt-
nih dejavnosti, gledaliških 
dejavnosti, raznovrstnih 
praznovanj itd. Za sodelova-
nje s svojim prispevkom se 
lahko obrnete na predsedni-
co društva Dragico Markun 
po telefonu na številko 031 
68 10 73 ali po elektronski 
pošti na naslov dragica.mar-
kun@gmail.com.

Izginula dediščina Šenčurja
Kulturno društvo Hiša čez cesto bo v sodelovanju s kranjsko območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) ob občinskem 
prazniku postavilo razstavo na prostem z naslovom Izginula dediščina Šenčurja.

Bankova hiša leta 2020Bankova hiša, zgrajena leta 1740 (z gankom)

NIJZ, OE Kranj

Epidemija covida-19 je pov-
zročila eno največjih kriz v 
zadnjem stoletju, ki je kore-
nito spremenila naša življe-
nja, in učinkovita cepiva so v 
tem trenutku edino realno 
upanje, da se epidemija ne 
bo ponovila tudi v naslednji 
hladni sezoni. K preprečeva-
nju širjenja virusa lahko 
pomembno prispeva vsak 
od nas. Upoštevajmo pripo-
ročena zaščitna ravnanja: 
vzdržujemo medosebno 
razdaljo vsaj dva metra, pra-
vilno nosimo masko, skrbi-
mo za higieno rok, zmanjša-
mo medosebne stike z dru-
gimi in v primeru bolezni 
ostanemo doma. Najučinko-
vitejši ukrep za zaščito naše-
ga zdravja in zdravja naših 
bližnjih pa je cepljenje, ki 
predstavlja najboljšo zaščito 
pred boleznijo ter težavami, 
tveganji in posledicami, ki 
jih prinaša covid-19. 
Z novim koronavirusom se 
lahko okuži vsak, tako sta-
rejši kot tudi mlajši, izkuš-
nje pa kažejo, da imajo težji 
potek bolezni starejše osebe 

in osebe s kroničnimi obole-
nji. Med skupinami, ki jim 
Svetovna zdravstvena orga-
nizacija in Centri za nadzor 
bolezni še posebno priporo-
čajo cepljenje, so zato tudi 
kronični bolniki in starejši 
od šestdeset let, ki predstav-
ljajo več kot trideset odstot-
kov vseh okuženih v Slove-
niji. Skrb glede varnosti in 
učinkovitosti cepiv je odveč. 
Vsa cepiva morajo namreč 
skozi enake, točno določene 
postopke testiranja in ocen-
jevanja, kjer se preverja nji-
hova učinkovitost in var-
nost. Odločitev za cepljenje 
proti covidu-19 je vsekakor v 
rokah vsakega posamezni-
ka, odgovornost do drugih 
pa je v rokah nas vseh. Cep-
ljenje je tudi izkaz odgovor-
nosti do tistih, ki so lahko 
krhkega zdravja in podvrže-
ni resnim zapletom. S cep-
ljenjem izkazujemo skrb 
zase in za vse okoli sebe. 
Čim prej se nalezimo dob-
rih navad in se cepimo v čim 
večjem številu. Dodatne 
informacije najdete na pose-
bni spletni strani NIJZ 
www.cepimose.si.

Nalezimo se dobrih 
navad – cepimo se

Kako deluje Prostofer? Uporabnik, ki potrebuje 
prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 
10. V komunikacijskem centru nato zabeležijo 
njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi 
prevoza klicni center obvesti prostovoljnega 
voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za 
katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno 
s strani občine.
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Maša Likosar

Pri odločitvi Mihe Kravanje, 
da se kot predsednik pridru-
ži KK GGD Šenčur, je bila 
najpomembnejša košarka 
kot taka, ki mu je v življenju 
veliko dala in ji je želel ne-
kaj tudi vrniti. "To je bil 
glavni razlog, ko sem bil po-
vabljen na funkcijo predse-
dnika KK GGD Šenčur, 
hkrati pa tudi dejstvo, da sva 
bila z Romanom Horvatom 
kar nekaj let soigralca, zato 
je bila odločitev, gledano s 
tega vidika, verjetno toliko 
lažja," je pojasnil. Pravi, da 
v času njegovega aktivnega 
igranja Šenčur ni nastopal v 
najvišji ligi, zato tedaj ni 
igral za klub, ki mu danes 
predseduje. "Osebno v tem 
ne vidim nobene zadrege, 
mogoče celo prednost, saj 
sem prišel zelo neobreme-
njen z notranjimi odnosi in 
preteklimi zadevami, kar je 
bila odlična osnova za kora-
ke in pot, po kateri stopamo 
danes. Zelo sem ponosen 
na letošnji rezultat, ko smo 
po rednem delu zaključili 
na za klub zgodovinsko naj-
višjem drugem mestu. Z 
malo več športne sreče bi 
zasluženo osvojili tudi prvo 
mesto, a naj za zdaj to osta-
ne med prihodnjimi cilji," 
je povedal. 
Poudarja, da glavnino dela v 
klubu opravijo njegovi so-
delavci in strokovni štab. 
"Klub združuje množico 
ljudi, ki svoj prosti čas nese-
bično razdajajo klubu in 
jim je glavno plačilo polna 
dvorana zadovoljnih navija-
čev ter zmage naših košar-
karjev. To je v današnjih 
časih deviza, ki je neprecen-
ljive vrednosti, in le želimo 
si lahko, da bo ta zgodba še 
dolgo trajala," je dejal. Tudi 
v prihodnje bodo sledili do-
bro zastavljenemu načinu 
dela, ki prinaša rezultat in 
zadovoljstvo vseh vpletenih. 
"Mogoče je glavna in naj-
bolj očitna sprememba v 
načinu komunikacije, re-
dnejših sestankih s trenerji 
in večjem posluhu za vse 
predloge ter izzive. Osebno 
sem zelo naklonjen odprti 
komunikaciji znotraj pokli-
canih, ki so odgovorni za 
uspešen rezultat, saj na ta 
način pridobimo vsi in 

hkrati gradimo medsebojno 
zaupanje," je pojasnil. 
Letošnja sezona je po njego-
vih besedah nepredvidljiva 
in s tega vidika tudi zelo zah-
tevna, kar so člani izkoristil 
za utrjevanje zaupanja vase 
in svojih sposobnosti, pred-
vsem pa za lastno motivacijo 
in krepitev ekipnega duha. 
"Moramo se zavedati, da so 
igralci v času igranja ligaških 
tekem v tekmovalnem ritmu, 
zato vsaka nepredvidena pa-
vza in nejasno definirana za-
ustavitev tekmovanj ter mo-
žnosti izvajanja treningov 
pomeni neslutene posledice 
tako na fizični in psihološki 
pripravljenosti kot tudi neže-
lene poškodbe, ki še dodatno 
otežijo delo trenerjem in de-
lovanju ekipe," je poudaril. 
Po zaključku lanske so se re-
sno in z veliko mero odgo-
vornosti lotili načrtovanja le-
tošnje sezone. "V poletnih 
mesecih preteklega leta, ko 
je bilo vse praktično brez 
omejitev, nihče ni predvidel 
takega poteka dogodkov, ki 
nam ga vedno znova povzro-
ča covid-19 in s tem povezani 
ukrepi. Zavzeli smo dokaj 
konservativen pristop načrto-
vanja s predvidevanjem, da 
bo sezona potekala nekako 
toplo-hladno, k temu pa so 
nas do neke mere prisilile 
tudi prve ocene realne višine 
proračuna, ki si ga lahko obe-
tamo za sezono 2020/2021. 
Izkazalo se je, da smo se od-
ločali smelo in modro, saj 
izpolnjujemo vse obveznosti 

in uspešno kljubujemo vsem 
spremembam ter dodatnim 
izzivom, ki nam jih prinaša-
jo ukrepi zoper širjenje viru-
sa," je dejal in dodal, da so 
želje in cilji šenčurskega klu-
ba vedno nekoliko višji, kot si 
dejansko upajo priznati, a se 
obenem zavedajo realnih 
zmožnosti, kar jih motivira 
za vsako naslednjo sezono v 
sprejemanje odločitev, ki 
bodo rezultirale v doseganju 
kompaktnosti prve ekipe, po-
zitivni kemiji med igralci, 
razvoju mlajših selekcij in 
nudenju vrhunskih pogojev 
za trening. "Ob tem se skro-
mno nadejam, da s svojimi 
rezultati upravičujemo izka-
zano zaupanje navijačev, po-
kroviteljev, Občine Šenčur, 
članov in sodelavcev kluba 
ter s svojimi nastopi in neo-
majno željo po zmagi dostoj-
no in častno predstavljamo 
barve kluba," je poudaril.
Kravanja je besedo namenil 
tudi viziji o združitvi gorenj-
skih klubov. Dejal je: "Moje 
stališče in razmišljanje o ra-
zvoju slovenske klubske ko-
šarke je znano, pri tem me 
podpira veliko somišljeni-
kov, ki so v košarki nekaj do-
segli in bi jim morali po mo-
jem mnenju prisluhniti ter 
slediti, saj smo to po večini 
nekdanji košarkarji in košar-
karski delavci, ki imamo pri-
marno ta šport zelo radi in 
volontersko razdajamo svoje 
izkušnje ter prosti čas za de-
lovanje klubov. Prav bi bilo, 
da bi vsi, ki spremljamo ko-

šarko in nam nekaj pomeni, 
strnili vse izkušnje in zna-
nja, ki jih premoremo, ter 
poskusili malo bolj nesebič-
no postavljati oziroma gradi-
ti temelje v korist košarke. 
Verjamem, da bo prišel čas, 
ko bodo te zdrave in racional-
ne ideje pretehtale nad tre-
nutnim stanjem delovanja in 
vodenja slovenske košarke."
Ob koncu je sogovornik še 
pojasnil, kako usklajuje špor-
tno in poslovno pot. "Z ne-
verjetno lahkoto, saj je moja 
športna pot že zdavnaj za-
ključena, sem pa še vedno 
zagrizen rekreativni špor-
tnik, ki zelo nerad izgublja in 
vedno da vse od sebe za dose-
go zmage. To me spremlja 
tudi v poslu, kjer tako kot v 
športu ena zmaga ne pomeni 
veliko in je treba vsako znova 
načrtovati, se dobro in inten-
zivno pripravljati, ubirati in 
uporabljati vse možnosti, se 
dokazovati in si pridobivati 
zaupanje partnerjev, da dose-
žeš visoko stopnjo zaneslji-
vosti, stalno rast in bogate-
nje, saj le na ta način lahko 
pričakuješ in si zaslužiš spo-
štovanje ter potrditev sode-
lavcev, partnerjev, konkuren-
ce in ostale javnosti," nam je 
zaupal Kravanja in še pouda-
ril, da je osnova za doseganje 
vrhunskih rezultatov neo-
majna podpora družine ali 
najbližjih, ki vedno znova 
pomagajo v trenutkih, ko je 
najtežje, in skupaj z njimi 
slediš svojim zastavljenim 
ciljem ter zmagam. 

Uspešno kljubujejo 
izzivom 
Vizija Košarkarskega kluba (KK) GGD Šenčur je biti ena od vodilnih košarkarskih ekip v Sloveniji,  
ki razvija mlade igralce in igralke s ciljem, da v zdravem okolju in ob vrhunskih pogojih za treninge 
postanejo najboljši košarkarji. Pogovarjali smo se s predsednikom Miho Kravanjo.

Predsednik KK GGD Šenčur Miha Kravanja / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Za občinski pro-
storski načrt (OPN) je občina 
zbrala vse pobude občanov, 
110 jih je vključenih v ta po-
stopek. Zaradi epidemije in 
samega poteka javnega raz-
pisa so se stvari nekoliko za-
maknile. "Pripravljene pa so 
vse strokovne podlage, ki so 
potrebne, da se postopek lah-
ko formalno začne," je pove-
dal Aleš Puhar, svetovalec na 
občinski upravi. "Prejšnji te-
den smo se člani občinske 
uprave in odbora za prostor 
in infrastrukturo sestali z iz-
delovalcem OPN, kjer smo 
se opredelili do strokovnih 
stališč, ki izhajajo iz strokov-
nih podlag na osnovi zako-
nodaje in usmeritev nosilcev 
urejanja prostora. Izhodišča 
bodo objavljena in se lahko 
začne formalni postopek. V 

skladu s tem bo pripravljeno 
gradivo, z njim bomo šli v 
prvo pridobivanje mnenj, vse 
pa bo pa javnosti predstavlje-
no na javni razgrnitvi, ki je 
sestavni del tega postopka."
Puhar še dodaja, da na po-
dročju prostorskega razvoja 
občina vodi več občinskih 
podrobnih prostorskih načr-
tov (OPPN), v zadnjem času 
tudi za potrebe preselitev in 
širitev kmetijskih gospodar-
stev. "Na področju gospo-
darstva pa je že sprejet sklep 
o začetku postopka za spre-
membe in dopolnitve 
OPPN, kjer je edini predmet 
širitev poslovne cone. Ta je 
predvidena na 18 hektarih, 
in sicer od obstoječe cone na 
južni in ves zahodni del do 
avtoceste. Namen je spod-
bujanje gospodarstva, inve-
sticij, novih delovnih mest," 
pojasni Puhar. 

V pripravi so  
prostorski načrti

Šenčur – Spomladi Občina Šenčur izvaja vzdrževalna dela 
na cestah. Tako poteka sanacija na Velesovski cesti in na 
cesti Luže–Velesovo, začenjajo nasipanje makadamskih 
poti, za katere pričakujejo, da bodo urejene do konca maja. 
Kot pove Aleš Puhar z občinske uprave, so osnovna vzdrže-
valna dela že izvedli, od urejanja zelenic do pospravljanja po 
zimski službi. Aprila ali maja, odvisno od vremenskih raz-
mer, bo saniran tudi del lani rekonstruirane Kranjske ceste, 
in sicer zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri položitvi as-
falta. Na novo bo asfaltiran 440-metrski odsek od naselja 
Šenčur do regionalne ceste, reklamacijo so napovedali že 
pred časom. V skladu z zaporo Darsa pa bo aprila potekalo 
tudi čiščenje kolesarskega nadvoza nad avtocesto v sklopu 
rednega vzdrževanja objektov, še pove Aleš Puhar. Vse do 
poletja pa bo potekalo tudi vzdrževanje gozdnih cest. 

Vzdrževalna dela na cestah

Šenčur – Na več odsekih ta čas poteka tudi obnova vodovo-
dnega omrežja. Tako občina vlaga v magistralni vod v Ader-
gasu, ki bo obnovljen sočasno z obnovo krvavškega sistema. 
Začela se je tudi obnova magistralnega vodovoda v Tupali-
čah, kjer Občina Preddvor in država izvajata rekonstrukcijo 
regionalne ceste. Na območju občine pa po besedah Aleša 
Puharja z občinske uprave začenjajo obnovo dveh odsekov, 
enega v Srednji vasi, drugega na Gasilski cesti. Medtem ko 
se je prvi na odseku od Medenega vrta do kapelice že začel 
(potekal bo sicer v dveh etapah, od kapelice do Srednje poti, 
nato pa od tam do Medenega vrta), pa na Gasilski cesti za-
četek del načrtujejo po koncu šolskega leta. Na odseku proti 
Srednji vasi se bosta sočasno gradila tudi plinovodno omrež-
je in deloma telekomunikacijska infrastruktura, občina pa bo 
na tem delu v celoti obnovila tudi vozišče. 

Obnova vodovodnega omrežja

Dela v Srednji vasi so se že začela / Foto: Tina Dokl

Občina Šenčur je objavila javni razpis za dodelitev pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v občini v letu 2021. Razpisna dokumentacija je vlagateljem 
na voljo od dneva objave javnega razpisa v tajništvu občine 
ali na spletni strani občine: www.sencur.si. Rok za oddajo 
vlog je 16. april, informacije dobite vsak delovni dan od 9. 
do 12. ure na tel. št. 25 19 100 (Damjana Kastelic). 

Razpis za kmetijstvo
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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

4208 Šen čur
De lav ska 18

tel.: 251-52-00
pri vat: 250-64-74

An ton Mag dič s.p.

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

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

080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si

Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

Ana Ilievska in Beti 
Alič, 2. d, mentorica: 
Darja Višnar

Drugi razred je na Podruž-
nični šoli Voklo v okviru 
projekta POGUM pripravil 
muzej starih predmetov, ki 
je bil na voljo za ogled v 
torek, 9. marca 2021. V 
muzeju je bilo razstavljenih 
veliko starih stvari, na pri-
mer posodice za maslo, 
lesen spenjač za knjigo, 
likalniki, mlinčki za kavo, 
denar, kolovrat, stari fotoa-
parati in telefon, oblačila, 
stare šolske potrebščine in 
veliko starega orodja za 
kmečka opravila. Stare pred-
mete smo tudi opisali in jih 
narisali. 

Ker v tem šolskem letu zara-
di znanih okoliščin učenci 
naše šole ne bodo obiskali 
nobenega muzeja, smo na 
razstavo povabili tudi otroke 
iz vrtca, prvošolce in tretje-
šolce, ki so si z navdušen-
jem ogledali našo bogato 
zbirko. Pripravili pa smo 

tudi spletni muzej. Vabimo, 
da si ogledate tudi sami.
Spletna povezava do muze-
ja: https://padlet.com/
t e r a n _ d a r j a / P r i p r a v a _
muzej_starih_predmetov.

Opisi starih predmetov
Danes smo pripravili muzej 
starih predmetov. Najbolj 
zanimiva mi je bila ključav-
nica. Narejena je iz kovine. 
Zdi se mi, da je stara sto let. 
Uporabljali so jo za zaklepa-
nje skrinj. Ključavnico mi je 
dal dedek. 
Lana Udovič, 2. d

V muzeju starih predmetov 
mi je bil najbolj zanimiv 
mlinček za kavo. Narejen je 
iz kovine in ima v notranjo-
sti črte. Mlinček za kavo je 
imel moj ata Lovro. Všeč mi 
je, ker je star devetdeset let.
Eva Debeljak, 2. d

Med vsemi starimi predme-
ti, ki smo jih razstavili v 
muzeju starih predmetov, 
mi je bil najbolj zanimiv 
kolovrat, ker ga nisem še 
nikoli videl in je zelo zani-
miv. Iz ovčje volne pletejo 
nogavice, kape in puloverje.
Jan Jekovec, 2. d

Danes smo pripravili muzej 
starih predmetov. Najbolj 
zanimiva mi je bila zibelka 
za punčke. Deklice so punč-
ko iz slame dale v zibelko in 
jo zibale, dokler punčka ni 
zaspala. V zibelki pa je bila 
tudi ljubka zašita odejica.
Ana Ilievska, 2. d

Iz muzeja starih predmetov 
mi je bila najbolj zanimiva 
puščica. Ko si jo odprl, je 
bilo v njej zelo malo prosto-
ra. Znotraj je bila lesena, 
zunaj pa kovinska. Na njej 

je narisana rožica. Tudi šol-
ska tablica mi je bila všeč. 
Zato ker je bilo na eni strani 
za matematiko na drugi pa 
za slovenščino.
Beti Alič, 2. d 

Danes smo pripravili muzej 
starih predmetov. Najbolj 
zanimiv mi je bil denar. 
Narejen je iz papirja. Ljudje 
so denar uporabljali za 
kupovanje stvari, ki so jih 
potrebovali. Denar je bil 
star trideset ali štirideset 
let.
Žiga Osterman, 2. d

Danes smo pripravili muzej 
starih predmetov. Najbolj 
mi je bila všeč radio kaseta. 
Stara je približno trideset 
let. Na njej je petje. Najbolj 
všeč na njej mi je bilo to, da 
je na njej moj dedi.
Izza Mihelčič Petač, 2. d

Muzej starih predmetov

Muzej starih predmetov na PŠ Voklo

Risbi Lane Udovič in Beti 
Alič, 2. d

Maruša Robida, 
koordinatorica 
projekta Inovativna 
učna okolja, podprta 
z IKT 

Šenčur – V šolskih letih 
2019/20 in 2020/21 na OŠ 
Šenčur sledimo ciljem pro-
jekta Inovativna učna okol-
ja, podprta z IKT. Glavni 
cilji projekta so vezani na 
uporabo mobilnih naprav v 
podporo učnim strategijam 
in na razvijanje novih kom-
petenc pri učencih, ko ti 
prevzamejo aktivno vlogo v 
vseh fazah učnega procesa.
Učitelji, ki smo vključeni v 
projekt Inovativna učna 
okolja, v pouk premišljeno 
vključujemo orodja, storit-
ve in prenosne naprave. V 
minulih šolskih letih smo 
pripravili nekaj izobraže-

vanj, vezanih na uporabo 
IKT, ki so bila med sodelav-
ci lepo sprejeta. Predstavili 
smo primere dobrih praks 
z namenom, da iz nabora 
aplikacij in orodij predsta-
vimo tiste, ki podpirajo 
naše učne metode. V času 
šole na daljavo smo učitelji 
vsa ta znanja s pridom upo-
rabili.
Eden izmed ciljev projekta 
je tudi spremljanje napred-
ka, zato smo izbrali inovativ-
ni oddelek, pri katerem že 
drugo leto opazujemo učin-
kovitost novih pedagoških 
pristopov. Učenci so uvaja-
nje IKT v sam učni proces 
lepo sprejeli. Razveselili pa 
so se predvsem novih tablič-
nih računalnikov, ki jih upo-
rabljamo predvsem za utrje-
vanje obravnavane snovi in 
pri sodelovalnem delu.

Digitalna pismenost

Na Osnovni šoli Šenčur je v šolskem letu 2019/2020 pote-
kal natečaj Na drugem koncu sveta – a blizu srca v okviru 
projekta Knjiga me zmiga (Erasmus+). Želel je spodbuditi 
razmišljanje o tem, kako dobro učenci naše šole poznajo 
svojo družinsko zgodovino in zgodbe svojih prednikov, ki 
so navdihujoče tudi v današnjem času. V okviru natečaja 
smo zato zbirali zanimive zgodbe iz preteklosti, ki jih bodo 
učenci zapisali skupaj s svojimi starši, starimi starši, soro-
dniki, znanci. V tem šolskem letu smo zgodbe natečaja 
zbrali in izdali v zborniku, ki je izšel oktobra. Zanimive živ-
ljenjske zgodbe tako govorijo o izseljevanju iz domačega 
kraja v tujino (v Nemčijo, Ameriko in druge države), o prise-
ljevanju v naš kraj od drugod, o življenju in izkušnjah v voj-
nem času, o pogumnih ženskah, ki so opravljale za tisti čas 
nenavadne poklice in so nam lahko še danes v navdih, pa 
tudi o tem, kako drugačno je bilo življenje nekoč. Raziskova-
nje družinske preteklosti nas je pripeljano do spoznanja, 
kako zanimive zgodbe se skrivajo v družinskem spominu, 
če si le vzamemo čas, da ponovno pobrskamo po družin-
skem albumu, poklepetamo s starimi starši in raziskujemo 
… Zgodbe naših prednikov niso le pričevanja iz preteklosti, 
temveč tudi popotnica za današnji čas. Vabijo nas, da ob 
njih razmišljamo tudi o sedanjosti in o sebi, o tem, od kod 
prihajamo in kam gremo. 
Ana Marija Lednik, vodja projekta

Na drugem koncu sveta – a blizu srca
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Računovodske in  
knjigovodske storitve

Poslovno in  
davčno svetovanje

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

Visoko – Člani KUD Visoko so v letošnjih razmerah, ko ni 
bilo mogoče praznovati v živo, posneli film ob 8. februarju, 
slovenskem kulturnem prazniku. Življenje in ustvarjanje 
največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna so v 
njem povezali z recitacijami njegovih izbranih pesmi, vso 
zgodbo pa posneli v idilični zimski naravi in v krajih, kjer je 
Prešeren živel in deloval, od rojstne Vrbe in Ljubljane do 
Kranja, kjer se je njegovo življenje izteklo. 

Poklon Prešernu

Marjeta Gros, Mestna 
knjižnica Kranj 

Šenčur – Na svetovni dan po-
ezije, to je 21. marca, smo 
začeli bralno akcijo Beremo 
prešerno slovensko književ-
nost. Zaključila se bo 20. no-
vembra, ko praznujemo dan 
slovenskih splošnih knjižnic. 
Akciji se lahko priključite ves 
čas njenega trajanja. Njen 
cilj je spodbujanje branja 
književnosti domačih avtor-
jev. Sodelujete tako, da pre-
berete sedem leposlovnih 
knjig slovenskih avtorjev, po 
eno iz vsake priporočene zvr-
sti: romani, potopisi, pesni-
štvo, kratka proza, eseji, spo-
mini in dnevniki ter lepo-
slovno delo, ki je izšlo v letu 
2021 katerekoli zvrsti. Branje 
nas bogati in tudi nagrajuje. 
Iz vseh sedmih prebranih 
knjig, izposojenih v knjižni-
ci, izpišete citate in izpolnje-
ni obrazec oddate v knjižnici. 
Čaka vas nagrada. V akciji 
lahko sodelujete večkrat in si 
prislužite več nagrad. Za vse 
dodatne informacije lahko 
pogledate na spletno stran 
Mestne knjižnice Kranj ali 
pa povprašate v knjižnici, z 
veseljem vam bomo poma-
gali tudi pri izboru gradiva.
Z akcijo Družinsko branje 
pa želimo spodbujati branje 
pri otrocih. Najmlajši potre-
bujejo pri branju podporo 
staršev, starih staršev, sester 
in bratov. Z branjem v druži-
ni se krepi tudi medgenera-
cijsko sodelovanje. Cilj dru-

žinskega branja je, da otroke 
s pomočjo kvalitetnih in ra-
znovrstnih knjig vzgojimo v 
dobre bralce za vse življenje. 
Otroci, ki znajo dobro brati, 
so lahko v šoli uspešnejši in 
hitrejši. Akcija poteka od 1. 
oktobra 2020 in bo trajala do 
15. septembra 2021, lahko se 
ji priključite kadarkoli. Pogoj 
za sodelovanje je, da je vsaj 
en otrok do 12. leta starosti 
član knjižnice. Akcija je raz-
deljena na dve bralni stopnji, 
za bralce do osmega leta sta-
rosti in od devetega do dva-
najstega leta. V Družinskem 

branju sodelujete tako, da 
bralci do osem let preberete 
dvajset knjig s seznama in 
odgovorite na vprašanja. 
Bralci, stari od devet do dva-
najst let, pa preberete tri 
knjige in napišete kratko 
mnenje o prebrani knjigi. 
Vse, ki boste oddali izpolnje-
ne kupone v knjižnici, čakajo 
lepe in praktične nagrade, 
sodelujete lahko tudi na por-
talu Modri pes https://mo-
dripes.si/.
Naj zaključimo svoje pova-
bilo v svet branja z verzi To-
neta Pavčka:

Branje pomeni početi podvige.
Brati je možno marsikaj.
Recimo: grozdje in fige in knjige
in med brati še kaj.
V knjižnici Šenčur vas priča-
kujemo od ponedeljka do če-
trtka med 14. in 19. uro ter 
ob petkih med 8. in 13. uro, 
članstvo za mlade do 18. leta 
je brezplačno. V zadnjem 
letu pa smo se že navadili, da 
so spremembe naša stalnica, 
o njih vas sproti obveščamo 
na prenovljeni spletni strani 
https://www.mkk.si/, v lo-
kalnih medijih in na družbe-
nih omrežjih. 

Krajevna knjižnica 
Šenčur
Branje je veščina, ki jo moramo razvijati vse življenje, bolj ko jo treniramo, boljši smo. Odrasle 
vabimo k branju z akcijo Beremo prešerno slovensko književnost, družine pa k Družinskemu branju.

Beremo prešerno

 
 

ČLANSTVO AMZS
Ključne prednosti

   Članstvo je vezano na osebo in ne na vozilo, kar pomeni, 
da nudimo pomoč na cesti ne glede čigavo in katero  
vozilo vozite. (Avtomobilska asistenca pri zavarovalnicah 
je vezana na vozilo, kar pomeni, da je treba plačati za  
vsako vozilo posebej.)

   Vsako drugo vozilo nam uspe popraviti na mestu okvare 
– pomoč na cesti 24/7/365

   Vozilo, ki ga nam ne uspe popraviti, odpeljemo na želeni 
naslov in ne na najbližji servis. (Avtomobilska asistenca 
pri zavarovalnicah po navadi zagotavlja prevoz do najbližjega 
servisa, s katerim ima zavarovalnica pogodbo.)

   Omogočimo vam nadaljnjo mobilnost (nadomestno vozi-
lo ali taksi.)

   S sklenitvijo članstva Premium imate zagotovljeno  
pomoč v Sloveniji in v tujini ter zdravstveno in turistično 
zavarovanje zase ali za celotno družino, s kritji do 
50.000 EUR.

   NOVO – AMZS pomaga tudi kolesarjem! Eno članstvo za 
različna prevozna sredstva (avto, avtodom, kombi, motor, 
traktor, kolo )

   Dodatni članski popusti za vozilo in voznika:
 brezplačni preventivni servisni pregled,
 brezplačna menjava brisalcev in žarnic,
  brezplačen test hladilne tekočine, zavor in akumulatorja 

v AMZS centrih,
 brezplačna odstranitev vinjete,
 popust za podaljšanje registracije,
 popust za servisno delovno uro,
 popust za polnjenje klimatske naprave,
 popust za menjavo pnevmatik, hrambo avtoplaščev in platišč,
 popust za tečaje v Centru varne vožnje na Vranskem,
 brezplačno pravno svetovanje,
 10 številk Motorevije.

   Vsi člani imate pri naših več kot 50 AMZS partnerjih  
posebne ugodnosti, po navadi v obliki popustov.

Članstvo lahko sklenete v vseh AMZS centrih ali v pisarni 
AMD Šenčur.  Še več informacij o ugodnostih članstva si lahko 
preberete na www.amzs.si  ali na spletni strani AMD Šenčur.

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI,  
OBČANKE IN OBČANI

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

Prejemnikom priznanj pa iskrene čestitke v imenu  
AMD Šenčur.

Avto-moto društvo  
Šenčur

Stranska pot 1, 4208 Šenčur 
Telefon: 04 25 16 420
E-pošta: avtomotosencur@siol.net
Spletna stran: www.amd-sencur.si
Uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure
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Naše prednosti:
  hitra odzivnost
  brezplačna dostava za količine nad 1000 litrov
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi standardi
  zelo ugodna cena

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

Hitra dostava kurilnega olja

Razvažamo po celi  
Gorenjski in Ljubljani.

RAČUNOVODSTVO 
KU-DUR, d.o.o.

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

E-pošta: ku-dur@t-2.si

UROŠ PUHAR, s. p.
Velesovska c. 39
4208 Šenčur

Telefon: 04/2515 580, 
04/2515 581
gsm: 041/774 310

D e j a v n o s t : 
 tesarstvo
 krovstvo
 kleparstvo

Pooblaščeni smo za 
naslednje vrste kritin:

Tondach, Creaton,  
Bramac, Esal,  
Gerard, Tegola
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
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040 774 329    amaya.cvetlicarna@gmail.com
Gasilska cesta 14 A, 4208 Šenčur Samo Lesjak

Šenčur – Odprtja umetniš-
kih razstav so tudi v prosto-
rih šenčurskega muzeja 
pogojena s preventivnimi 
ukrepi proti širjenju virusa. 
Tako bodo za slikarsko raz-
stavo avtorja Darka Crnkovi-
ča z naslovom Portretiranci 
in portretist, načrtovano 
prav v teh dneh, poskusili 
najti nov termin.
So pa v muzeju pripravili 
razstavo umetniških del, 
nastalih na tradicionalnem, 
lani že 15. Mednarodnem 
simpoziju umetniške kera-
mike V-oglje. Simpozij ved-
no privabi ugledne svetovne 
umetniške ustvarjalce, ki 
svoje znanje prinesejo tudi 
v naš kulturni prostor, 
tokrat pa so bili udeleženci 
zaradi epidemijske krize 
razumljivo zgolj iz Sloveni-
je: Ana Hanzel, Ivan Sku-
bin, Tomaž Šebrek, Ifigeni-
ja Simonović, Niko Zupan 
in Barba Štembergar Zupan 
ter gostje Jasmina Verbič, 
Nikolaj Mašukov, Ivana Pet-
an, Maruša Mazej, Veroni-
ka Lah, Barbara Jemec, 
Nataša Druškovič, Petra 
Kostevc in fotograf Anže 
Grabeljšek. Raznolika in 
unikatna dela, ki na simpo-
ziju nastajajo v sproščenem 
vzdušju z obilo pozitivne 
energije, je strokovno oceni-
la umetniška kritičarka 

Polona Škodič, fotografije 
pa doc. Arne Hodalič. Ume-
tniška dela, nastala na sim-
poziju, sicer že 15 let bogati-
jo edino stalno zbirko umet-
niške keramike v Sloveniji, 
ki je prav v Muzeju občine 
Šenčur. Vsakoletni simpo-
zij ter razstava pod okriljem 
Zavoda V-oglje, članstvo v 
Mednarodni akademiji 
keramike (IAC) ter razstave 
slovenske keramike v tujini 
– vse to dokazuje, da umet-
niška keramika pri nas v 
zadnjem obdobju občutno 
napreduje in dosega visoko 
raven.
Priznani ljubiteljski slikar 
in grafik Ivan Žibert se je v 
šenčurskem muzeju v mar-
cu predstavil s pregledno 
razstavo Moje delo. Ustvar-

jalec z Visokega se že vrsto 
let ukvarja s slikarstvom ter 
obdelovanjem grafičnih 
plošč. Pripravil je že več 
samostojnih razstav ter pre-
jel mnogo priznanj ter certi-
fikat kakovosti za grafiko.
Kulturno društvo Hiša čez 
cesto pa ob sodelovanju z 
Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine postavlja raz-
stavo na prostem z naslo-
vom Izginula dediščina Šen-
čurja. Idejna vodja dolgolet-
nega projekta Dragica Mar-
kun, ki vljudno vabi tudi na 
ogled projekta Makete skozi 
čas, je povabila k strokovne-
mu sodelovanju konserva-
torko Natašo Ülen, razstava 
pa bo ponudila pregled 
obširnega arhivskega gradi-
va. Predstavljena bo predv-

sem profana arhitektura 
Šenčurja – ta je bil sicer 
prvič omenjen že leta 1222 
– v različnih obdobjih, pri-
merjava s sedanjim stan-
jem, ohranjenostjo ter mož-
nostjo prenove. Razstava bo 
postavljena v torek, 20. apri-
la, ob cerkvi sv. Jurija in bo 
na ogled do konca julija. 
Razširjena bo tudi v sam 
muzej, kjer bo predstavljeno 
kulturno in družbeno življe-
nje vaščanov.
V sredini maja pa v muzeju 
napovedujejo razstavo roč-
nih del Medobčinskega 
društva invalidov Kranj, 
medtem ko se bosta v polet-
nih mesecih s projektom 
Vrtovi predstavili ustvarjalki 
Andreja Pogačar in Marta 
Bartolj.

Razstave v muzeju
V Muzeju občine Šenčur so v zadnjih mesecih na ogled ponudili razstavo umetniških del, nastalih na 
lanskem Mednarodnem simpoziju umetniške keramike V-oglje, razstavo del avtorja Ivana Žiberta, 
obeta pa se zanimiva razstava Izginula dediščina Šenčurja. 

Obogatene dimenzije prostora: razstava umetniške keramike v Muzeju občine Šenčur 
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Maša Likosar,  
Danica Zavrl Žlebir

Visoko – V tednu, ko praz-
nujemo materinski dan, 
torej od 21. do 28 marca, je 
bilo pred Domom krajanov 
Visoko razstavljenih približ-
no sto slik, ki so jih ustvarili 
otroci Vrtca Janček Visoko 
in učenci Osnovne šole Šen-
čur ter podružnice Olševek, 
razstavo je organiziralo 
KUD Valentin Kokalj. Otro-
ci so napisali pesmi in misli 
o mamah ter družini, poleg 
so svoje najdražje še likovno 
upodobili, risbe so okrasili s 
cvetjem, srčki in raznimi 
živalmi. "Moja mama je naj-
boljša na svetu, ker me ved-
no pocrklja, pomaga in mi 
kupi, kar hočem," je zapisal 
eden od otrok, drugi pa: 
"Moja mama je najboljša na 
celem svetu, ker me ima 
rada, ko zbolim, mi poma-
ga, in me spodbuja pri stva-
reh." Otroci so po koncu 
razstave risbe podarili svo-
jim mamam. Pri postavitvi 
razstave so sodelovale člani-
ce društva KUD Valentin 
Kokalj Visoko Vesna Čulig, 

Ajda Benedik, Marjeta Saje-
vic in predsednica Staša 
Pavlič. "Prav je, da obeleži-
mo dan, ki je posvečen 
mamam, in jim vsaj v bese-
di in sliki namenimo pozor-
nost, ki si jo zaslužijo," je 
dejala Pavličeva.

Kulturno društvo Hiša čez 
cesto pa je ob materinskem 
dnevu pripravila virtualno 
prireditev, ki si jo je mogo-
če ogledati na občinski 
spletni strani. S posnetkom 
muzikala Peter Klepc iz 
leta 2019 ter z nastopi otro-

ških pevskih zborov, solis-
tov in instrumentalistov so 
se oddolžili materam. Na 
spletu pa so dan staršev 
počastili tudi Mladi upi z 
Olševka, ki delujejo v okvi-
ru Glasbenega društva Sv. 
Mihael.

Mama v sliki, besedi in pesmi

Na Visokem so materinski dan zaznamovali z razstavo Mama v sliki in besedi. 
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 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

Grad be na me ha ni za ci ja  
   Vil ko Konc, s. p.

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

GSM:041652-654

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Zelo natančno je 
pot od nogometne sekcije v 
okviru DPD Svoboda Šen-
čur v letu 1951 do današnje 
nogometne sekcije, ki od 
leta 1961 deluje pod okri-
ljem ŠD Šenčur, v knjigi 
Kronika šenčurskega nogo-
meta opisal Mitja Rakar, 
tudi sam dolga leta nogome-
taš, trener, klubski funkcio-
nar, še danes pa pri devetde-
setih letih športni navduše-
nec, ki le redko zamudi no-
gometne tekme Šenčurja-
nov. Pot šenčurskemu no-
gometu so trasirali Maks 
Erzin, Mitja Rakar, Martin 
Balažič, Janez Grilc, Janez 
Tušek, Valentin Prosen, 
Rudi Puhar, Franc Gašper-
lin, Peter Vidmar, Bojan 
Vidmar, je zapisano v Ra-
karjevi knjigi. Gonilna sila 
športnega napredka je bila 
mladina, ki je brcala žogo na 
zemljišču južno od pokopa-
lišča. V urejanje igrišča je 
bilo vloženih veliko prosto-
voljnih ur navdušenih fan-
tov iz Šenčurja. Prve prija-
teljske tekme so potekale z 
vaščani iz soseščine, pozne-
je so začeli tekmovati v go-
renjski ligi in dosegati uspe-
he.
"Najprej bi se rad zahvalil 
svojim predhodnikom za 
trud pri razvoju in soustvar-
janju šenčurskega nogome-
ta skozi desetletja. Posebna 
zahvala mojemu predhodni-

ku Bojanu Vidmarju, ki mu 
je uspelo šenčurski nogo-
met postaviti na zemljevid 
nogometne Slovenije," pravi 
Bojan Pintar, ki vodi šenčur-
sko športno društvo od leta 
2016. Letos ne bodo mogli 
proslaviti častitljivega jubile-
ja, obljubljajo pa, da bodo to 
storili takoj, ko bodo dovolje-
vale razmere. Zahvale tudi 
županu Cirilu Kozjeku in 
občinski upravi ter sponzor-
jem, ki nogometašem stojijo 
ob strani in jim omogočajo 
dobre pogoje za delo in ra-
zvoj. "Načrtovali smo slove-
snost, ki bi potekala v tednu 
občinskega praznika, a se 

nam je zaradi epidemije vse 
podrlo," pove sogovornik. 
Pripravljali so teden nogo-
meta s tridnevnim otroškim 
turnirjem za Janov memori-
al in za konec revijalno tek-
mo med šenčursko člansko 
ekipo in ekipo nogometašev 
iz preteklih generacij. Janov 
turnir izpred dveh let še ve-
dno velja za enega največjih 
dogodkov v šenčurski obči-
ni, saj je na njem zbralo več 
kot sto otroških ekip iz Slo-
venije in tujine. Sredi febru-
arja jim je bilo spet dovolje-
no uporabljati igrišča v špor-
tnem parku in od takrat na-
prej izvajajo vadbe in trenin-
ge. Skupine so razbili, da 
ustrezajo omejitvam. Pripra-
ve na ligaška tekmovanja 
ekip potekajo karseda inten-
zivno. V proces treningov je 
vključenih 15 trenerjev, ki 
skrbijo čim kakovostnejšo 
vadbo. Za višji nivo vadbe pa 
so v letošnji sezoni vključili 
še pomočnike trenerjev, 
pove sogovornik.
"Kar se tiče rezultatov, so 
ekipe v srednjem ali zgor-
njem delu lestvic. Vse po-
hvale selekciji U15, ki nasto-
pa v prvi slovenski nogome-
tni ligi in se enakovredno 
kosa z največjimi slovenski-

mi klubi. Treniramo prete-
žno na igrišču z umetno 
travo, saj čuvamo glavno no-
gometno igrišče v glavnem 
za tekme. S sosednjimi klu-
bi smo dogovorjeni, da lah-
ko naša selekcija U14 treni-
ra v Velesovem kot skupna 
kombinirana pripravljalna 
ekipa za prihodnje leto za 
tekmovanje v prvi SNL. Tek-
mujemo pa tudi z drugo eki-
po U15 v gorenjski nogome-
tni ligi v sodelovanju z NK 
Preddvor. Mladinci in kadeti 
igrajo v drugi nogometni 
ligi, člani pa se borijo za vrh 
v tretji slovenski nogometni 
ligi. Želje so pripeljati mla-
dinsko in kadetsko ekipo v 
prvo SNL. Seveda je to dol-
goročen cilj, saj glede na to, 
da se že druga SNL, v kateri 
nastopamo, iz leta v leto krči 
in postaja vse bolj zahtev-
na," je o sedanjosti in priho-
dnosti povedal Bojan Pintar. 
Šenčur velja za drugi najve-
čji nogometni klub na Go-
renjskem, žal pa imajo kot 
bazo za pridobivanje igral-
cev na voljo le eno samo 
osnovno šolo, zato zajemajo 
fante tudi iz širšega okolja. 
Zadovoljni so tudi, da je 
osip kljub razmeram maj-
hen. Omogočiti želijo kar 
najboljše pogoje, zato za 
otroke v starosti od sedem 
do deset let omogočajo pre-
voze na treninge in tekme s 
k lubskim kombi jem.  
V tem času so mladi še po-
sebno željni gibanja. V času 
strožjih omejitev so jim 
omogočili alternativne obli-
ke treninga, sicer pa trenira-
jo resno, kot da bodo že jutri 
tekme.

Nogometaši praznujejo
Sedemdeset let mineva, odkar je skupina nogometnih navdušencev v okviru DPD Svoboda Šenčur 
ustanovila nogometno sekcijo. Danes je nogometni klub v okviru Športnega društva Šenčur med 
večjimi na Gorenjskem.

Šenčurski nogometaši v letu 1951 / Foto: arhiv ŠD Šenčur

Z otroškega nogometnega turnirja leta 2019 / Foto: arhiv ŠD Šenčur
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Maša Likosar

Šenčur – Za sekcijo namiz-
nega tenisa Športnega druš-
tva Šenčur je tekoča sezona 
praktično izgubljena, saj, 
kot je pojasnil predsednik 
Drago Prdan, člani od okto-
brske zaustavitve javnega 
življenja niso odigrali niti 
ene tekme, prav tako ni bila 
izvedena nobena dejavnost 
z otroki.
"Gorenjska članska liga se 
običajno konča maja, ki ni 

več daleč. Mislim, da v pole-
tnem času ne bodo igrali, 
kar pomeni, da člani ne 
bodo zabeležili niti ene tek-
me," je povedal Prdan in 
dodal: "Najtežje bo ponovno 
pridobiti otroke. Ob začetku 
tekočega šolskega leta so le 
trije izrazili željo po igri 
namiznega tenisa, običajno 
smo imeli od 20 do 25 otrok. 
Trenutno je nemogoče načr-
tovati vnaprej, a vseeno upa-
mo, da se jeseni vzpostavijo 
razmere, ki bodo omogočile 

treninge in tekme." Edini, ki 
so nekaj tekem odigrali, so 
bili veterani v sklopu 
Gorenjske veteranske lige, a 
tudi njihova aktivnost se je s 
1. aprilom ustavila in upajo, 
da bodo po sprostitvi ukre-
pov lahko ponovno igrali. 
Prdan je še povedal, da bo 
tradicionalni Jurjev turnir v 
čast občinskega praznika, ki 
so ga nameravali organizira-
ti ob koncu aprila, najverjet-
neje odpovedan, tako kot je 
bil tudi novoletni turnir. 

Izgubljena sezona namiznega tenisa

Od oktobra ni bila odigrana nobena tekma v namiznem tenisu, prav tako ni 
bilo aktivnosti z otroki.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V skladu z vladnim 
odlokom je od ponedeljka, 
12. aprila, ponovno dovolje-
na športna vadba (treningi) 
športnikom, prav tako izva-
janje uradnih športnih tek-
movanj na državni ravni. 
Tako se nadaljujejo za enajst 
dni ustavljena tekmovanja v 
Ligi Nova KBM, 2. SKL za 
člane, 1. SKL za ženske, 
Pokalu članic, 1. SKL za fan-
te in dekleta U19 ter dodat-
no še 1. SKL za fante in 
dekleta U17, so zapisali na 
spletni strani Košarkarske 
zveze Slovenije. To je razve-
selilo tudi košarkarje KK 
GGD Šenčur. Člani, ki bi 
morali v času zapore od 1. 
do 12. aprila odigrati tekmo 
s Termami Olimia, bodo 
zaostalo tekmo igrali 1. 
maja. 

Sicer treningi in tekmovanja 
še vedno potekajo v okolišči-
nah, ki jih narekuje epide-
mija. Tako je že več mese-
cev, tekmovanja potekajo 
brez gledalcev, igra pred 
praznimi tribunami ni spo-
dbudna za tekmovalce, na 
srečo pa si je mogoče tekme 
v živo ogledati vsaj na spletu 
in tako bo verjetno še nekaj 
časa. Kot je povedal pod-
predsednik KK GGD Šenčur 
Roman Horvat, so šenčur-
ski košarkarji od decembra 
(ko je izšla zadnja številka 
občinskega glasila Jurij) do 
1. aprila (ko je bilo za dober 
teden dni spet zaustavljeno 
javno življenje) odigrali 16 
tekem, od tega na domačem 
parketu devet. Zabeležili so 
deset zmag in šest porazov. 
Zanje je bil še posebno 
uspešen december, ko so na 
tekmah štirikrat zmagali in 

doživeli en sam poraz. Poleg 
že omenjene zaostale tekme 
bodo v nadaljevanju odigrali 
še tri. Ena bo že jutri, v 
soboto, 17. aprila, ko bodo 
ob 19. uri v domači dvorani 
igrali z Rogaško. Sredi pri-

hodnjega tedna, 22. aprila, 
igrajo s Krko v Novem mes-
tu, 25. aprila pa znova v 
domači športni dvorani, 
tokrat s Heliosom. Gledalce 
vabijo, naj si tekme ogledajo 
na spletu.

Najuspešnejše 
decembrske tekme
Tekme šenčurskih košarkarjev od decembra do aprila so se večkrat končale z zmagami kot s porazi, 
najuspešnejši so bili decembra.

Uspešni pod koši / Foto: Darko Jerše

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

 

                        KOSILNIC 
IN VRTNIH TRAKTORJEV

AKCIJA    

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

Prodaja vrtnih strojev 
različnih proizvajalcev,  

servis in popravilo  

Izposoja prezračevalnika za travo.

vseh vrtnih strojev na naši lokaciji!
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Aleš Kalan

Trboje – Športno društvo 
BAM.Bi je uspešno zaključi-
lo jubilejno, dvajseto Poho-
dniško transverzalo, name-
njeno vsem starostnim sku-
pinam. Glede na število 
osvojenih točk so bila za leto 
2020 med odraslimi podel-
jena priznanja 16 diamant-
nim pohodnikom, 64 zla-
tim, 31 srebrnim in 35 bro-
nastim, med otroki do 15. 
leta pa je 19 novih diamant-
nih pohodnikov ter šest zla-
tih, osem srebrnih in pet 
bronastih. Skupaj je tran-
sverzalo uspešno zaključilo 
182 pohodnikov iz cele Slo-
venije in širše. Zaradi raz-
mer društvo ni moglo izves-
ti tradicionalne zaključne 
prireditve v dvorani v Šen-
čurju, ampak so dobitniki 
priznanja dobili po pošti.
Zdaj pa že 21. z BAM.Bi-jem 
osvajamo hribe. Osvojene 
točkujemo takole: ena točka 
za vrh do 999 metrov, tri 
točke za vrh od 1000 do 
1999 metrov, pet točk za vrh 
2000 metrov in višji, na pri-
mer: če osvojimo Apnišče 
kot najvišji vrh šenčurske 
občine in Štefanjo goro, 
osvojimo dve točki. ŠD 
BAM.Bi je izdelal knjižico, 

kamor beležimo podvige. 
Posebnost transverzale je 
BAM.Bi Jakobov krog v 
Trbojah, osemkilometrski 
krog iz Trboj po označeni 
gozdni poti do cerkve sv. 
Jakoba v Hrašah pri Smled-
niku, nazaj pa po delu šen-
čurske ali preddvorske veje 
Jakobove poti, v zadnjem 
delu pa se držimo smeri pro-
ti Trbojam (žig je v omarici 
poti Jakoba Aljaža na steni 
cerkve). Za otroke, BAM.
BiNO pohodnike (rojene leta 
2006 in mlajše), je drugač-
no točkovanje. Vsi osvojeni 
hribi ali osvojene planinske 
postojanke se točkujejo z 
eno točko, ne glede na viši-
no. S tem želimo otrokom 
približati pohodništvo kot 
odlično možnost izrabe pro-
stega časa. Izjema je Jakobov 
krog, ki tudi za otroke šteje 
pet točk. Več informacij je 
na spletni strani društva 
www.bambi-sport.si.
Nagradno vprašanje: Kje se 
nahaja žig, ki je na prvi stra-
ni knjižice? Odgovore pošlji-
te po pošti na naslov ŠD 
BAM.Bi, Trboje 149, 4000 
Kranj, ali po elektronski 
pošti sd.bambi@gmail.com 
do 5. maja 2021 in izžrebali 
bodo deset dobitnikov 
nagrad.

Pohodniška transverzala

Električna Kolesa

Vse cene so v EUR z vključenim 22% DDV-jem. Količine so omejene. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. www.a2u.si       www.a2u.si
ODLIČNA ZALOGA e - koles

A2U d.o.o. Šenčur 
Poslovna cona A53
4208 Šenčur
t: 04 29 27 200

A2U d.o.o. Ljubljana Vič
Tržaška cesta 133
1000 Ljubljana
t: 01 29 26 330

NAJBOLJŠI MED PRVIMI

RAZPRODAJA akcija 2020
HAIBIKE SDURO FULLNINE 2.0
Polno vzmeteno 29˝
Yamaha PW-ST  70Nm
Yamaha 500Wh

Cena: 2.999 €  akcija 2.400 €

Že Na Zalogi

j

HAIBIKE AllMtn 3
Polno vzmeteno 29˝/27,5˝
Bosch CX Gen4 85Nm
Bosch 625Wh

Cena: 4.799 €

NOVO 2 02 1

NOVO 2 02 1
Že Na Zalogi

LAPIERRE Overvolt Urban 4.4.
Mestno kolo
Bosch Active Line Plus 50Nm
Bosch 400Wh

Cena: 2.499 €

Oglas Jurij 127x191mm.indd   1 14.04.2021   11:29:04
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil: B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_21_JUR_01
NALOGA

9 7 8 2 1
6 9 7

1 8 3
5 4 7

1 9 6 2
3 5

5 1 9
8 3 7
6 9 2 8

sudoku_LAZJI_21_JUR_01

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_21_JUR_01
NALOGA

97821
697

183
547

1962
35

519
837
6928

sudoku_LAZJI_21_JUR_01

REŠITEV

974368215
836521974
152794863
695472138
318956427
247183596
521837649
483619752
769245381

sudoku_TEZJI_21_JUR_01
NALOGA

4 9 6 2 7 5
6

7 1 4 8
9 4 5

7 9
1 5 9

2 3 8 6 4
8

7 5 4 1 3 9

sudoku_TEZJI_21_JUR_01

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_21_JUR_01
NALOGA

496275
6

7148
945

79
159

23864
8

754139

sudoku_TEZJI_21_JUR_01

REŠITEV

498627351
261835497
735194862
689213745
324759618
157468923
912386574
543972186
876541239

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Klavdija Podjed

Šenčur – Desetletna Bina 
Podjed, učenka petega razre-
da na OŠ Šenčur, članica 
Plesnega kluba Impulz, se je 
udeležila prvega "online" 
svetovnega plesnega tekmo-
vanja Dancestar in najprej v 
kvalifikacijah dosegla prvo 
mesto v kategoriji jazz otroci 
s solo točko Get Happy. Na-
prej se je uvrstila v finale tek-
movanja, kjer je v hudi kon-
kurenci s celega sveta dose-
gla prvo mesto. Mednarodni 
sodniki so njeno točko pre-
poznali tudi kot eno izmed 
dvajsetih najboljših točk 
med več kot tisoč sodelujoči-
mi točkami v vseh 12 katego-
rijah in jo uvrstili na Online 
World Finals TOP 20. 
Bina v času prepovedi treni-
ranja in udeleževanja tek-
movanj trenira doma s po-
močjo spletnih aplikacij in 
upa, da se ukrepi čim prej 
sprostijo, da bo lahko po-
novno tekmovala in normal-
no nadaljevala treninge jaz-
za, baleta in gimnastike v 
dvorani oziroma telovadni-
ci. Junija jo čaka državno 
prvenstvo, ki je bilo lani žal 
odpovedano. Je pa na zadnji 
tekmi Pozdrav poletju v or-
ganizaciji Plesne zveze Slo-
venije v kategoriji solo show 

dance otroci, ki je konec lan-
skega junija potekala v Med-
vodah, zasedla prvo mesto. 
Na mednarodnih tekmah pa 
ne tekmuje le na spletu, am-
pak se je kvalificirala tudi na 
zadnje evropsko prvenstvo v 
Pragi in v kategoriji duo jazz 
zasedla odlično enajsto me-
sto, prvo mesto na medna-
rodnem tekmovanju Dance-
Off v Skopju in prvo mesto 
na mednarodnem tekmova-
nju Dancestar v Poreču v 
kategoriji Musical Theatre 
solo otroci s točko I could 
dance all night.

Bina osvaja prva 
mesta
Petošolka Bina Podjed zmaguje v močni svetovni 
plesni konkurenci, trenutno na spletnih 
tekmovanjih.

Franci Erzin

Šenčur – V času epidemije je 
bila v Društvu upokojencev 
Šenčur, kolikor se je le dalo, 
aktivna pohodniška sekcija. 
Tako smo ob koncu lanske-
ga leta izpeljali pohod od 
vzhodne do zahodne občin-
ske meje občine Šenčur. Ho-
dil je vsak sam ob upošteva-
nju navodil NIJZ. Pohoda se 
je udeležilo 18 članov dru-
štva in ob zaključku pohoda 
je vsak v piceriji Pod kostanji 
prevzel malico in jo odnesel 
domov. Letos sta bila dva po-
hoda: prvi konec februarja 
po tako imenovanem Šen-
čursko-kranjskem krogu z 
omejitvijo na deset oseb, 

zato smo dva dni po prvem 
pohod ponovili, lahko bi ga 
še tretjič. Marca pa smo se 
prav tako ob upoštevanju 
vseh ukrepov odpravili na 
pohod po Jakobovem krogu 
iz Trboj do cerkve sv. Jakoba 
na gmajni v Hrašah, kjer je 
tudi začetek šenčurske veje 
slovenske Jakobove poti. Če 
bodo razmere dopuščale, 
bomo v torek, 20. aprila, iz-
peljali pohod na Apnišče po 
krožni poti iz Šenčurja. Tre-
nutno je omejitev deset ude-
ležencev ob upoštevanju var-
nostne razdalje dveh metrov 
med posamezniki. Med po-
hodniki DU Šenčur do sedaj 
ni bilo okuženih. Ostanite 
zdravi še naprej!     

Korona ni ustavila 
pohodov

Šenčur – Že lani je pojav epidemije onemogočil praznovanje 
tridesetletnice pustne povorke društva Godlarji, ki velja za 
največjo na Gorenjskem. In zgodba se je ponovila tudi ob 
letošnjem pustu. Godlarji pa so vseeno želeli ljudem zago-
toviti nekaj pustnega veselja in so jim pripravili virtualno 
pustno povorko, spletni prikaz povorke iz preteklih let. Kot 
so dejali – v zahvalo vsem, ki jih spremljajo in podpirajo 31 
let, prav tako vsem sponzorjem in donatorjem. " Obenem pa 
si za naprej želimo, da bi bila corona čimprej zopet samo 
pivo, da bodo testi le še v šolah, da bo izolacija le še na hi-
šah in kablih, da bo pozitivno samo naše razmišljanje in da 
bodo maske le še za pusta," so v svojem šaljivem duhu po-
spremili letošnji nenavadni pust.

Tudi pustna povorka virtualna

Zadnja pustna povorka šenčurskih Godlarjev "v živo" je 
bila leta 2019. 

Šenčur – Med kraji, kjer je Rdeči križ Slovenije, Območno 
združenje Kranj (RKS OZ), pripravil letošnje terenske krvo-
dajalske akcije, je bil februarja tudi Šenčur. Skupno se je od 
7. do 13. ure krvodajalske akcije udeležilo 145 krvodajalcev, 
kar glede na epidemiološke razmere ocenjujejo kot odličen 
rezultat. Krvodajalsko akcijo v Šenčurju je obiskal tudi pred-
sednik RKS OZ Kranj mag. Janez Frelih. Rdeči križ se vsem 
udeležencem krvodajalske akcije zahvaljuje za dober odziv 
in se veseli prihodnjih krvodajalskih srečanj. 

Uspela krvodajalska akcija

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Zadnjo soboto v 
marcu je v občini Šenčur po-
tekala tradicionalna spomla-
danska čistilna akcija, ki jo 
organizira občina v sodelo-
vanju z vaškimi in krajevni-
mi skupnostmi, vedno pa se 
ji pridružijo tudi člani Lo-
vske družine in Lokostrel-
skega društva Šenčur. Na 
devetih zbirnih mestih po 
posameznih naseljih se je 
zbralo več kot 150 prostovolj-
cev. Udeleženci so prehodili 
ceste, poti in bolj izpostavlje-
ne dele gozdov, kjer so pobi-
rali plastiko, pločevinke in 
druge v naravo odvržene 
smeti. Med njimi so bili tudi 
župan Ciril Kozjek, podžu-
pan Aleš Perič Močnik, ne-
kateri občinski svetniki in 
zaposleni v občinski upravi. 
Aleš Perič Močnik je v zapi-

su na spletni strani omenil 
opažanja udeležencev, da so 
bile zaradi epidemije in za-
prtja občinskih meja spreha-
jalne in kolesarske poti po 
občini bolj obiskane, kar je 
pustilo posledice, saj je bilo 
ob teh poteh odvrženih več 
odpadkov. 
Predstavnikom VS in KS, 
prostovoljcem in drugim, ki 
so na kakršenkoli način sode-
lovali pri čistilni akciji, se 
lepo zahvaljujejo. Tudi v kra-
jevnih in vaških skupnostih 
so zadovoljni z odzivom. Na 
Olševku denimo se je zbralo 
lepo število vaščanov in čisti-
lo okolico čez zimo nabrane 
nesnage. Kot pravi predse-
dnik KS Rajko Perčič, ob tem 
velja pohvaliti starše in njiho-
ve otroke kot dober zgled za 
varovanje narave, zahvala pa 
je namenjena vsem za mno-
žično udeležbo.

Naravo so očistili 
nesnage

Med udeleženci čistilne akcije je bil tudi župan Ciril Kozjek 
s sodelavci. / Foto: arhiv Občine Šenčur
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Nagradna križanka
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1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 
2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz - Prijatelja.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do torka, 4. 
maja 2021, 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.

                        + poštnina

14
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.

w
w
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

www.gorenjskiglas.si  
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Maša Likosar

Marjan Podržaj zase pravi, 
da je popolni lokostrelski sa-
mouk brez lokostrelskega 
trenerja. "Najraje tekmujem 
v prvinski lokostrelski disci-
plini field, ki je po moje naj-
bližja namenu loka in loko-
strelskega športa. V tej disci-
plini imam največ prven-
stvenih medalj in naslovov, 
med drugim tudi naslov 
svetovnega prvaka iz leta 
2018 v Lozani," je povedal. 
Njegova druga lokostrelska 
ljubezen je disciplina 3D, s 
katero se je prvič srečal leta 
1992. "Tudi v tej lokostrel-
ski disciplini imam dve bro-
nasti medalji s svetovnega 
prvenstva na Madžarskem 
leta 2009. Imam štiri naslo-
ve evropskega prvaka EAA 
3D v letih od 1997 do 2001." 
Ponosen je, da je leta 1985 
ustanovil Lokostrelski klub 
Šenčur, ki je bil najboljši v 
prejšnji in zdajšnji državi. 
"V lokostrelstvo sem priva-
bil in usposobil več kot tri-
sto novih lokostrelcev. Vzgo-
jil in pospremil sem posa-
meznike do naslovov svetov-
nih prvakov in oblikoval 
svojo ekipo mladincev, ki so 
posegli po bronasti medalji 
na svetovnem prvenstvu. 
Svoje trenerske izkušnje in 
znanje sem delil in predsta-
vljal ob predavanjih na med-
narodnih trenerskih semi-
narjih. Organiziral sem več 

kot sto mednarodnih in dr-
žavnih tekmovanj in prven-
stev v vseh lokostrelskih di-
sciplinah. Prav tako sem leta 
1985 v Šenčurju organiziral 
prvo tekmovanje American 
round," je povedal sogovor-
nik. 
Ob petdeseti obletnici prve-
ga tekmovalnega nastopa je 
skušal izpeljati projekt Pet-
deset odtenkov lokostrel-
stva. "To pomeni, da bi se v 
enem letu udeležil petdese-
tih lokostrelskih tekmovanj 
s petdesetimi različnimi loki 
– v petih državah, na petih 
različnih zvrsteh lokostrel-
skih tekmovanj, v petih raz-
ličnih lokostrelskih slogih in 
bi na tekmovanjih upora-
bljal več kot 350 različnih 
puščic v setih po šest enakih 
ter ustrelil okrog pet tisoč 
strelov za tekmovalno kon-
kurenco. Skupno bi torej 
predstavil petdeset odtenkov 
lokostrelstva v 125 možnih 
kombinacijah," je pojasnil. 
Projekt je moral predčasno 
končati po 13. odtenku 8. 
marca 2020. "Kljub temu 
sem svetu predstavil petde-
set različnih lokov na FB-
-profilu #fiftyshadesofarche-
ry v štirih jezikih," je dodal. 
Podržaj je napisal in v samo-
založbi izdal štiri lokostrel-
ske knjige, sodeloval je pri 
razvoju in inovacijah loko-
strelske opreme v ameri-
škem podjetju Easton in ko-
rejskem podjetju WW. Še 

danes je tovarniški tekmova-
lec ameriške firme Bohning, 
ki ga zalaga z materialom za 
izdelavo puščic. Postavil je 
mejnike v lokostrelstvu s 
tem, da je organiziral prvi 
lokostrelski triatlon in tek-
moval kot edini doslej na 
treh svetovnih prvenstvih v 
treh dneh s tremi različnimi 
loki hkrati. Zbral, opremil in 
odprl je edino stalno razsta-
vo o lokih in lokostrelstvu na 
svetu, ki je na ogled v Parku 
vojaške zgodovine v Pivki. 
"Imam največjo zbirko tur-
nirskih lokov prejšnjega sto-

letja na svetu," je poudaril in 
še dodal: "Vesel sem, da še 
vedno uživam ob vsaki posa-
mezni izstreljeni puščici, ki 
jo z lastno silo usmerim pro-
ti cilju, in ob zvenu tetive 
upam, da bo končala pot v 
točki, ki sem si jo izbral ob 
usmerjenem pogledu prek 
konice puščice. Novim in 
mladim lokostrelcem svetu-
jem, naj sledijo svojemu lo-
kostrelskemu cilju, kajti ni 
pomembno, kolikokrat so 
zadeli sredino, važno je, da 
je vsakemu slabšemu strelu 
sledil boljši."

Uživa ob vsaki 
izstreljeni puščici
Marjan Podržaj iz Šenčurja je lani praznoval petdeseto obletnico prvega tekmovalnega nastopa. 
Skupno je nastopil na več kot tisoč sto lokostrelskih tekmovanjih, uveljavil se je kot trener, 
funkcionar, organizator tekmovanj in inovator ter sodi med najuspešnejše lokostrelce v Sloveniji. 

Marjan Podržaj (na sredini) je v svoji karieri osvojil več kot 
osemdeset naslovov državnega prvaka Slovenije in 
nekdanje države. Ima zlato, srebrno in štiri bronaste 
medalje s svetovnih prvenstev ter štiri zlate in eno srebrno 
medaljo z evropskih prvenstev. / Foto: osebni arhiv

Poezija moja ni učenje,
to je moj konjiček – in veselje, 
poiščem v njej duševni mir,
ko duša je pripravljena, da se sprosti.

Nisem nič posebnega,
le da poezija bi bila uglajena, 
takrat bom srečna, 
le tako bom ustaljena!

Mislim, da napisati uspem,
le kdo mi kdaj pa kdaj zavida,
da se spomin vseh besed,
da vem, kaj povedati želim – in smem!

Marsikomu v rimi pišem,
ker to vsi cenijo,
tudi darilo zanjo
do mene – je prišlo!

Marjeta Kopač

Moj konjiček

Ko z mislimi sprehajam se po vasi,
pri vsaki hiši se ustavim
in v glavi si podobo ustvarim.

Na zunaj je povsod lepo, 
a znotraj problemi se vrstijo,
da iz življenja naredijo
kup skrbi in nevšečnosti.

Pri nekom je bolezen,
ki življenje mu greni,
drugi dobrine si ustvarja, 
tretjemu revščina grozi!

Nič več ni tako,
kot nekdaj je bilo,
da je sosed sosedu pomagal,
prijateljevale so cele vasi!

Danes pa komaj
sosed soseda pozna,
ko ga sreča, malo pokima – 
in odvihra!

Čudni so odnosi med ljudmi,
ker vsakogar skrbi, 
kaj lahko ga – doleti!

Droga, alkohol in cigarete,
aids, rak in pa hudi virusi
svet postavljajo na glavo,
težko se jim je upirati!

Lakota in vojne,
ljudje vsepovsod jočejo, umirajo,
vremenske ujme
odnašajo – podirajo!

Kar so si v življenju ustvarili, 
se jim razblini pred očmi!

Nemočni smo, lahko le gledamo,
kako narava nam kljubuje, ker jo izkoriščamo,
tako narava se maščuje!

Marjeta Kopač

Življenjski problemi

Šenčur – Pihalni orkester občine Šenčur letošnjo pomlad ni 
mogel nastopati v živo, zato pa je za svoje občinstvo pripra-
vil spletni koncert. Na njem so se zvrstile skladbe z lanskega 
koncerta za valentinovo. Tudi letos je glasbenike in tiste, ki 
so spremljali koncert, nagovoril župan Občine Šenčur Ciril 
Kozjek, tudi on na daljavo. Če smo zadnja leta prevzeli va-
lentinovo kot praznik pomladi in ljubezni, pa je spomnil, da 
imamo Slovenci svoje praznike s podobnimi simboli. Gre-
gorjevo, ko se ptički ženijo, je tako najlepši praznik pričako-
vanja pomladi. 

Spletni koncert za gregorjevo

Šenčur – Na začetku leta so občinski svetniki dobili predlog 
terminskega plana sej za leto 2021. Sklicanih bo sedem sej 
občinskega sveta, tri so v tem koledarskem letu že izvedli. 
Zadnja, ki je bila v marcu, je bila znova v živo v medgenera-
cijskem centru, prej pa so jih zaradi epidemiološke situacije 
nekaj sklicali na daljavo. Kako bo s tem v prihodnje, je odvi-
sno od razmer in morebitnih omejitev. 

Sedem občinskih sej

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

         

SUHE MESNINE,  
DOMAČI SIR, JOGURTI,  
TESTENINE, … 

DOMAČE DOBROTE:
SEMENSKI KROMPIR  
ZA VRTIČKARJE IN  
VEČJE PRIDELOVALCE -15 %  

NA IZBRANE SORTE
SEMENSKEGA  

KROMPIRJA

SADIKE ZELENJAVE, ZELIŠČ, BALKONSKO CVETJE, SEMENA,  
ZEMLJA, GNOJILA, VRTNO ORODJE, ZAŠČITNE FOLIJE … 

NA VOLJO SPODBUJEVALCI KORISTNIH MIKRO ORGANIZMOV  
ZA VAŠ VRT – VEČ INFORMACIJ V TRGOVINI KZ CERKLJE V ŠENČURJU

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
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

VSE ZA 
VRTIČKARJE:  
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renault priporoča ww.renault.si

169 €
 s paketom financiranja Renault fleksi*

 ugodnosti do 1.500 €**

že za
/mesec*

*Mesečni obrok velja za model Renault MEGANE Zen TCe 115 in začetno ceno 16.240 €, ki že vsebuje redni popust v višini 1.050 € ter dodatni popust v višini 
200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. **1.500 € oglaševanih ugodnosti sestavljajo obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € v 
vrednosti 380 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 700 € in vzdrževanje za motor (4 leta ali 80.000 km, karkoli se 
zgodi prej) po polovični ceni, v vrednosti 425 €. Velja preko Renault financiranja. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 4,6-6,3 
l/100 km. Emisije CO2: 120-142 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL.  Emisija NOx: 0,0161-0,0366 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018-0,00222 g/km. Število 
delcev (x1011): 0,01-0,27. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu 
in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

 NOVI
RENAULT MEGANE
 začuti vožnjo na novo

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca
Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem 
PREŠA CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem, T: 04/281 57 00, www.rpresa.si

jurij
Spoštovane krajanke in krajani, gasilke, gasilci, mladina PGD 
Šenčur!
Izteklo se je leto 2020, posebno leto, leto pandemije, pa 
vendar smo se svojemu poslanstvu, to je pomoči ljudem v 
stiski in nesrečah, ko so jo potrebovali, posvečali nemoteno. 
Izobraževanje članstva je potekalo v okrnjeni obliki. Vse 
gasilske aktivnosti, tekmovanja, druženja, gasilske priredit-
ve so odpadle – tako kot po vsej državi. Krajanke in krajani 
Šenčurja, nismo pozabili na vas, zato smo vas v decembru 
obiskali po domovih in v vseh gospodinjstvih ste prejeli v 
nabiralnik koledar za leto 2021. V imenu PGD Šenčur se 
vam iskreno zahvaljujem za vaš odziv, to je prostovoljne 
prispevke, nakazane na naš račun, saj brez vašega odziva ne 
bi mogli tako uspešno delovati. Še enkrat iskrena vam hvala. 
Obenem občankam in občanom občine Šenčur voščimo ob 
občinskem prazniku. V službi ljudstva – Na pomoč.  
Marinka Štirn, predsednica PGD Šenčur  

Zahvala gasilcev

Maša Likosar

Šenčur – "Dom upokojen-
cev bi moral biti v Šenčurju 
že zdavnaj zgrajen," je dejal 
Marko Lončar iz Voklega in 
dodal: "Lokacija doma je 
zelo primerna, umeščen je v 
naravo, kar je ključno. Podo-
bno primerna bi bila tudi 
lokacija v Srednji vasi za 

novozgrajenim naseljem. 
Mislim, da bi moral biti šen-
čurski dom upokojencev 
vsaj tako velik, kot je Dom 
Taber v cerkljanski občini 
ali celo večji. Morda bi bilo 
smiselno uvesti sistem, kjer 
bi posameznik imel mož-
nost zakupiti ali rezervirati 
sobo, lahko tudi z investira-
njem v samo izgradnjo, s 
čimer bi si zagotovil mesto v 
domu. Drugi del bi bil pros-
to odprt za vse upokojence. 

Zavedati se moramo, da 
bomo tudi mi enkrat stari in 
bomo dom potrebovali." 
Franc Tičar iz Vogelj je 
dejal, da je starejšega prebi-
valstva vedno več, zato grad-
njo doma upokojencev pod-
pira. "Lokacija je po eni stra-
ni dobra, po drugi pa se mi 
zdi, da je preblizu vasi, lah-
ko bi bila nekoliko bolj 
oddaljena ali vsaj višje proti 
gozdu. Tisti del je precej 
prometen, cesta je zelo ozka, 
kar pomeni, da bi to lahko 
bil problem. Predlog, da bi 
bila cesta enosmerna, se mi 
ne zdi dober, zlasti ne za 
kmete, ki imajo tam polje in 
bi morali opraviti mnogo 
daljšo pot, da bi prišli do 
njega," je povedal Tičar in še 
dodal, da bi pri zagotovitvi 
mest v domu morali imeti 
prednost domačini. 
"Postelj v domu upokojen-
cev je bilo vedno premalo, 

zato je prav, da se tudi v naši 
občini gradi dom upokojen-
cev. Zdi se nam pomembna 
pridobitev, poleg tega mis-
lim, da se v Sloveniji že vrsto 
let ni zgradil nov dom za 
upokojence," je dejal Roman 
Robnik z Luž in nadaljeval: 
"Prostor, kjer se dom gradi, 
je dovolj velik in mislim, da 
bo omogočil primerno ureje-

no infrastrukturo s parkiriš-
či. Če bi se pokazala prostor-
ska stiska, bi ga verjetno 
lahko enostavno dogradili. V 
bližini so tudi številne spre-
hajalne poti, ki bodo stano-
valcem koristne." Sašo Gaš-
perlin z Visokega pa je pou-
daril: "Splošno gledano je 
prav, da se gradi, a morda 
glede na aktualno situacijo, 
ko so se sprostila številna 
mesta v domu upokojencev, 
ni ravno pravi čas. Verja-

mem, da se bodo mesta slej 
kot prej zapolnila in bodo 
domovi ponovno polni. 
Lokacija je dobro izbrana, 
gradile se bodo dovozne 
poti, umeščen je v naravno 
okolico, v bližini je tudi trgo-
vina in mislim, da bo dom 
omogočil kvalitetno življenje 
stanovalcev." Miro Peternel 
iz Šenčurja pa je dejal, da bi 
bilo najbolj smiselno, da 
svoje starejše svojce čim dlje 
obdržimo doma in jim nudi-
mo kvalitetno oskrbo na 
domu. "Res pa je, da je vse 
več dementnih ljudi, za kate-
re je dom nujen. Menim, da 
bi bilo za starejše, ki so še 
opravilno sposobni, bolje 
naredili neke vrste t. i. vrtec 
za starejše, kamor bi ljudje 
lahko peljali svoje starše, ko 
so sami v službi. Tam bi 
upokojenci preživljali prosti 
čas, se zamotili in imeli dru-
žbo," je povedal Peternel. 

Podpirajo gradnjo 
doma upokojencev
Februarja je Šenčur dobil koncesijo za gradnjo 
doma starostnikov. Sogovornike smo vprašali, ali 
podpirajo gradnjo doma ter kako ocenjujejo 
lokacijo, kamor bo umeščen.

Šenčurski dom upokojencev bo zgrajen na zemljišču v 
bližini vrtca, šole, športnega parka in središča kraja. 
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Roman Robnik: »Postelj v domu upokojencev je 
bilo vedno premalo, zato je prav, da se tudi v 
naši občini gradi dom upokojencev. Zdi se nam 
pomembna pridobitev, poleg tega mislim, da se 
v Sloveniji že vrsto let ni zgradil nov dom za 
upokojence.«


