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Samo Lesjak

Šenčur – Veseli december 
vedno prinaša upanje na 
nekaj novega, na morebitno 
boljšo prihodnost za mno-
ge, ki še vedno občutijo po-
sledice ekonomske krize. 
Praznično vzdušje začuti-
mo tudi z okrašenimi do-
movi in okolico, prav pose-
ben simbol pa predstavlja 
božično drevo. Tako je trg 
pred cerkvijo v središču 
Šenčurja v petek, 1. decem-
bra, napolnila množica ob-
čank in občanov, ki so bili 
priče blagoslova ter prižiga 
lučk na božično-novole-
tnem drevesu.
Drevo vsako leto občini po-
dari druga krajevna sku-
pnost, letos je ta čast pripa-
dla krajanom Voklega, in 
sicer je že na prvi pogled 
veličastno, več kot desetme-
trsko božično jelko, ki krasi 
center Šenčurja, podarila 
družina Zmrzlikar iz Vo-
klega.
Božično drevo je svečano 
blagoslovil župnik Urban 
Kokalj, luči pa je slavnostno 
prižgal župan Ciril Kozjek. 
Za toplo predpraznično 
vzdušje so z doživetim pro-
gramom poskrbeli otroci iz 

Podružnične osnovne šole 
Voklo pod vodstvom učite-
ljice Vanje Umnik, ki je 
tudi povezovala program. 
Pevski zbor pod vodstvom 
Alenke Kern je ubrano za-
pel tri pesmi na temo priha-
jajočih praznikov, dramska 
skupna pa je pripravila de-
klamacije na temo zime in 
božiča. Prisotne sta nagovo-
rila podžupan Aleš Perič 
Močnik in predsednik KS 
Voklo Marko Lončar, ki sta 
vsem zaželela miru, zdravja 
in sreče v prihodnjem letu. 
Obiskovalci so se lahko 
sladkali z dobrotami ter se 
greli s toplimi napitki – za 
okrepčila in okusno pecivo 
so poskrbele članice Druš-
tva kmečkih žena iz Cer-
kelj, pa tudi gospodinje iz 
Voklega in Šenčurja.
Prireditev je potekala v spro-
ščenem ter svečanem vzduš-
ju, in ko so v zimskem ve-
černem mraku na jelki zaža-
rele lučke, je s tem simbolič-
no v ljudeh zažarelo tudi 
upanje, ki ga v srcih ljudi 
budi december, mesec želja 
– naj vas sreča obišče sleher-
ni dan novega leta, da jo bo-
ste lahko delili z vsemi, ki v 
vaše življenje prinašajo son-
ce, radost in optimizem.

Na blagoslovljeni jelki 
zasvetile luči upanja
Vzdušje prazničnega decembra se je v Šenčurju tradicionalno začelo s postavitvijo božičnega drevesa, 
ki so ga letos darovali krajani Voklega.

Božično-novoletno drevo je svečano blagoslovil župnik 
Urban Kokalj. / Foto: Franci Brezar

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V Sajovčevem na-
selju so nadaljevali drugo 
fazo gradnje ločenega kana-
lizacijskega sistema, nada-
ljevali in dokončali pa jo 
bodo prihodnje leto. To ob-
močje bo od zdaj varnejše 
pred poplavljanjem fekalnih 
in meteornih voda, kar se je 
v preteklih letih pogosto do-
gajalo. 
Letos gradijo tudi prizidek k 
Blagneči hiši, kjer bo v pri-
hodnje sedež medgeneracij-
skega centra, v objektu pa 
bo tudi sejna soba, kjer bo v 
prihodnje lahko zasedal tudi 
občinski svet. Sedaj namreč 
seje potekajo v domu kraja-
nov. V prihodnje bo tudi 
spomeniško zaščiteni stari 
del Blagneče hiše obnovljen, 
in sicer po merilih varovanja 
kulturne dediščine. V Šen-

čurju je nov tudi objekt ob 
pokopališču, v katerem so 
sedaj cvetličarna, skladiščni 
prostori za potrebe pokopa-
lišča in sanitarije. V zadnjih 
mesecih leta 2017 so začeli 
graditi čistilno napravo v Tr-
bojah, temu bo sledil še ka-
nalizacijski sistem na juž-
nem delu občine in obnova 
vse spremljajoče infrastruk-
ture, saj želijo, da tudi to ob-
močje dobi standard, kot ga 
ima severni del občine. Res 
se je na severu gradilo s po-
močjo evropskega sofinanci-
ranja in je bil zato investicij-
ski zalogaj nekaj manjši, se-
danja investicija pa bo naj-
verjetneje financirana iz la-
stnih virov in občina se ima 
namen celo zadolžiti. Letos 
so v občini rekonstruirali ce-
sto Šenčur–Voklo s kolesar-
sko stezo. 

Letos več 
pomembnih naložb
Leto 2017 je bilo za občino Šenčur gradbeno zelo 
živahno, tudi prihodnje bo takšno.

Prizidek k Blagneči hiši bo kmalu dokončan. / Foto: Tina Dokl

Občankam in občanom občine Šenčur  
voščimo vesele božične praznike ter želimo  
obilo sreče, zdravja in uspehov v letu 2018.

Župan Ciril Kozjek  Občinski svet  Občinska uprava
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Oglasile so 
se nove 
orgle
V cerkvi sv. Jurija v 
Šenčurju so zazvenele 
nove orgle, velika 
pridobitev za sveto 
bogoslužje v župniji.
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Pust imajo 
za največji 
praznik v 
kraju
Največji praznik v letu 
je pust, trdijo v 
društvu Godlarji.
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OBČINSKE NOVICE
Občina se bo zadolžila
Občina Šenčur načrtuje, da 
se bo zadolžila, in sicer za 
gradnjo čistilne naprave v 
Trbojah in kanalizacijo na 
jugu občine. Kaj imajo z 
novim proračunom še v na-
črtu?
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ŠOLA, VRTEC
Tradicionalni slovenski 
zajtrk
Na tradicionalnem sloven-
skem zajtrku v šoli v Voklem 
so bili navzoči državna se-
kretarka z ministrstva za kul-
turo Damjana Pečnik, župan 
Ciril Kozjek in ravnateljica 
OŠ Šenčur Majda Vehovec.
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ŠPORT
Uspešni člani in mladi
Uspešni nastopi zaznamuje-
jo delo Košarkarskega kluba 
Šenčur tudi v jesenskem 
delu. Člani na domačem te-
renu premagali tudi moštvo 
Petrola Olimpije.
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ZADNJA
Otroke je obdaril 
Miklavž
Miklavž je v občini Šenčur v 
spremstvu angelov in par-
keljnov obiskal in obdaril 
603 otroke v starosti od dveh 
do sedmih let. Ogledali so si 
tudi gledališko predstavo.

stran 16
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lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
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TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, 
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Šenčur – Strategija nadome-
šča dosedanji razvojni pro-
gram, ki se je iztekel leta 
2013. Nova strategija pred-
stavlja podlago za načrtova-
nje proračuna ter daje 
usmeritev za delovanje obči-
ne, javnih zavodov ter dru-
gih deležnikov v naslednjih 
letih, občanom in investitor-
jem pa nakazuje smer bodo-
čega delovanja. Dokument 
temelji na primerjalni anali-
zi razvojnega stanja občine v 
primerjavi s primerljivimi 
občinami, pozitivnih izkuš-
njah preteklega delovanja 
ter upošteva nove razvoje 
trende in potrebe občanov, 
podjetij in društev, kot so jih 
v pripravljalni fazi izrazili v 
anketah in na delavnicah.
V skladu s postavljeno vizijo 
Šenčur 2030 bo občina še 
naprej ohranjala svoj prepo-
znaven značaj podjetnega 
podeželja ter krepila svojo 
vlogo znotraj osrednjega 

slovenskega razvojnega voz-
lišča. Po kazalnikih razvito-
sti se želimo umestiti še 
višje, in sicer iz današnjega 
enajstega mesta med prvih 
deset najbolj razvitih sloven-
skih občin. Ob tem Občina 
Šenčur ponuja vse, kar posa-
meznik, družina, podjetje 
ali kmetija potrebuje za glo-
balno in konkurenčno pos-
lovanje ter mirno in kakovo-
stno življenje. V tem pogle-
du bo občina zagovarjala 
visoke okoljske, podnebne 
in energetske standarde 
podjetij, gospodinjstev, 
kmetijstva in javnega sektor-
ja ter zasledovala cilje nizko-
ogljične občine.
Za uresničevanje strategije je 
postavljenih 16 ukrepov na 
šestih tematskih področjih, 
znotraj njih pa več kot devet-
deset prednostnih aktivnosti 
in projektov. Nova strategija 
tako napoveduje nekaj 
pomembnejših premikov. 

Po izgradnji kanalizacijskega 
omrežja se občina preusmer-
ja k urejanju prometa, kole-
sarskega omrežja in javnega 
potniškega prometa. Z zago-
tavljanjem novih poslovnih 
površin želimo omogočiti 
rast in razvoj obstoječih pod-
jetij, v kmetijstvu pa sistem-
sko pristopamo k izgradnji 
večjih namakalnih sistemov. 
Bolj načrtno kot doslej se 
bomo ukvarjali s pospeševa-
njem turizma ter pridobiva-
njem znanja. Večjo pozor-
nost bomo namenjali ohran-
janju kulturne dediščine, 
urejanju zelenih površin na 
območju Trbojskega jezera, 
Serjanskega hriba, ob Kokri 
in na Olševku ter zagotavlja-
nju površin za druženje raz-
ličnih generacij v prostem 
času. Med drugim so načrto-
vani medgeneracijski center, 
kulturni center in nadgrad-
nja športnega parka. Z 
demografskimi sprememba-

mi se bo občina v naslednjih 
letih z novimi storitvami in 
objekti prilagajala potrebam 
po varstvu in oskrbi starejših 
ter hkrati spodbujala naselje-
vanje mladih družin. Dose-
danje klasične načine infor-
miranja morajo postopoma 
nadomeščati digitalni mediji 
in novi pristopi ter sodobnej-
ši dogodki, ki bodo v kar naj-
večji meri spodbudili k vklju-
čevanju različne skupine 
občanov, še zlasti pa mlade 
in srednje generacije. 
Vsem sodelujočim v proce-
su nastajanja strategije se 
zahvaljujemo za ideje, kriti-
ke in prispevke, vse pa vabi-
mo, da se seznanite z doku-
mentom na spletni strani 
občine. Za občane je na 
spletni strani na voljo tudi 
povzetek strategije v obliki 
plakata. http://www.sencur.
si/aktualno/2016/strategi-
ja-trajnostnega-razvoja-obci-
ne-sencur-2030

Vizija Šenčurja 
podjetno podeželje
Na novembrski seji občinskega sveta so svetniki soglasno sprejeli Strategijo trajnostnega razvoja 
Občine Šenčur do leta 2030.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – "Za promocijo 
mobilnosti smo se prijavili 
na razpis za izvedbo Evrop-
skega tedna mobilnosti 
(ETM). Za 15 tisoč evrov vre-
den projekt pričakujemo 
nepovratna sredstva," pove 
Aleš Puhar z občinske upra-
ve. "ETM bomo izvedli sep-
tembra 2018. V aktivnosti, 
ki bodo potekale deset dni, 
bodo vključene vse kategori-
je udeležencev v prometu, 
poleg občine bodo sodelova-
li šola, krajevna skupnost, 
društva in podjetja."
Tudi v prihodnjem letu bo 
občina nadaljevala širjenje 
mreže polnilnic za električ-

na vozila. Šest jih že imajo, 
v letu 2018 načrtujejo posta-
vitev dveh, ene v naselju 
Voge na Miljah in druge pri 
pokopališču v Šenčurju. 
"Z izdelavo celostne prome-
tne strategije smo dobili 
tudi možnost prijave na raz-
pis Ministrstva za infrastru-
kturo za evropska sredstva 
za sofinanciranje ukrepov 
trajnostne mobilnosti," 
nadaljuje Puhar. "Upraviče-
nost ukrepov velja za mest-
na območja, kar za občino 
Šenčur pomeni izvedbo 
ukrepov v naselju Šenčur. 
Pridobili naj bi 62 tisoč 
evrov, izvedbeni ukrepi pa 
bodo namenjeni pešcem in 
kolesarjem."

Ukrepi trajnostne 
mobilnosti
Občina Šenčur je letos sprejela Celostno 
prometno strategijo. Predvidenih je več ukrepov 
in tudi spremljanje njihove realizacije. 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Novembrska seja 
je bila tudi sicer vsebinsko 
bogata. Na njej so svetniki 
dokončno potrdili razvojno 
strategijo do leta 2030. V 
prvem branju so sprejeli 
tudi občinski podrobni pro-
storski načrt za športni 
park. Potrdili so nove cene 
vrtcev. Sprejeli so predlog 
odloka o odvajanju in čišče-
nju odpadnih voda, ki mora 
biti usklajen z državno 
zakonodajo. Že drugič 
zapored pa so dobili v odlo-
čanje predlog cen oskrbe s 
pitno vodo, ki so enotne v 
vseh občinah, kjer to javno 
službo upravlja Komunala 
Kranj. Na prejšnji seji nam-
reč predlog ni bil sprejet. 
Cena vode se na račun višje 
omrežnine nekoliko pove-
čuje, iz cene omrežnine se 
namreč financirajo stroški 
obnove vodovodov. Stroške 
nosijo uporabniki, na polo-
žnici se občutno ne pozna, 
če pa bi ta strošek nase pre-
vzela občina z morebitno 
subvencijo, bi to zneslo več 
kot sto tisoč evrov na letni 
ravni. Tem argumentom so 
tokrat svetniki z večino gla-
sov pritrdili.
Osrednja točka novembrske 
seje pa je bil proračun za 
leto 2018. Svetniki so oceni-

li, da je zrel za drugo, ki bo 
že na seji 20. decembra. 
Sicer pa je najpomembnejše 
spoznanje, da se bo občina v 
letu 2018 najverjetneje 
zadolžila. Predvidevajo za 
deset milijonov evrov prora-
čunskih odhodkov, med 
katerimi je kar šestdeset 
odstotkov namenjenih nalo-

žbam. Največja je gradnja 
čistilne naprave v Trbojah in 
v južnem delu občine tudi 
kanalizacija. Ta investicija je 
tudi razlog, da bo občina 
najela posojilo, predvidoma 
v višini 1,9 milijona evrov. 
Je pa zadolžitev odvisna od 
več dejavnikov: od dogovora 
o sofinanciranju s sosednjo 

občino Kranj, ki naj bi se na 
čistilno napravo priključila z 
dvema naseljema, Hrastjem 
in Čirčami; od morebitne 
uvrstitve projekta v načrt 
razvojnih programov; od 
morebitnega evropskega 
sofinanciranja; od prodaje 
stavbnega zemljišča. Sicer 
pa so svetniki in svetnice 
predlagali tudi nekatere 
spremembe med postavka-
mi v proračunu, o katerih se 
bodo pripravljavci proraču-
na opredelili do drugega 
branja. Predlog proračuna 
pa je bil do 30. novembra 
tudi v javni obravnavi, nanj 
so lahko dajali pripombe 
tudi občani.

Konec leta o proračunu
Na seji občinskega sveta novembra so v Šenčurju že prvič obravnavali proračun za leto 2018 in ob 
tem predvideli možnost zadolžitve.

Gradnja čistilne naprave v Trbojah že poteka, občani se o poteku investicij lahko poučijo 
na občinski spletni strani, kjer so objavljene tudi fotografije. / Foto: Tina Dokl

Teden dni po redni septembrski seji, na kateri 
svetniki niso sprejeli sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta (OPN), so se 
svetniki še enkrat sestali. Razblinili so dvome 
glede pripomb statutarno-pravne komisije in 
tokrat novelo dokumenta tudi sprejeli.

Hotemaže – Na začetku decembra so pri Logarjevih v Hote-
mažah že postavili jaslice, tokrat že tretjič. Lani so postavili 
večje jaslice z ribnikom in vsako jutro so preverjali, ali je 
voda slučajno zmrznila. Ker je letos bolj mrzla zima, ribic 
tokrat ni. Je pa v tem letu na steno prijatelj Tone naslikal 
sliko travnika, ki so ga sedaj vključili kot ozadje jaslic, Luka 
je pripravil ogrodje in podstavek, Majda in Irena pa sta aran-
žirali zelenje, lučke in postavili figurice. Delali so kar nekaj 
ur in že kmalu so se pred njimi slikali prvi opazovalci. Pred 
jaslicami se ustavi skoraj vsak obiskovalec in z njimi preživi 
kak svoj trenutek. Neka gospa, ki je kar nekaj časa sedela 
pred njimi in pila kavo, je rekla, da je bila to ena najboljših 
meditacij, sporočajo Lograjevi. V jaslice je vloženo veliko 
truda in ljubezni, izražajo odprtost in mir, zato domači želi-
jo, da jih vidi in doživi čim več obiskovalcev. Prav zato so jih 
postavili že na začetku decembra, januarja dodajo tri kralje, 
njihovo dvorišče pa krasijo do svečnice. 

Jaslice pri Logarju

Jurij, petek, 15. decembra 2017



Občinske novice

3

Danica Zavrl Žlebir

Kako napreduje gradnja pri 
Blagneči hiši?
"Gradnja strehe se je nekoli-
ko zamaknila, ker smo 
usklajevali vse potrebne de-
tajle z izvajalci, sedaj pa je 
vremenska situacija taka, da 
ne moremo pokrivati. Potre-
bujemo dva tedna dobrega 
vremena za prekritje strehe, 
kar bomo storili do konca 
leta, če nam bodo vremen-
ske razmere to dopuščale. 
Prioriteta je, da je kvalitetno 
narejeno, ne pa nujno, da je 
tudi pokrito, saj imamo tre-
nutno vse skupaj dobro za-
ščiteno. Ko bo streha pokri-
ta, bomo naredili še fasado, 
ki je iz enakega materiala. 
Objekt mora biti po pogodbi 
končan do avgusta nasle-
dnjega leta, jeseni bo slavno-
stno odprtje in pričakujem, 
da bomo takrat zadnjo sejo 
občinskega sveta tega man-
data ali prvo v prihodnjem 
že imeli v Blagneči hiši. Na 
Eko skladu smo kandidirali 
za sredstva za okna (98 tisoč 
evrov), kandidiramo tudi za 
opremo, in sicer na razpisu 
LAS Gorenjska košarica 
(139 tisoč evrov)."  

Kaj je z največjo investicijo v 
občini, gradnjo čistilne na-
prave v Trbojah in kanaliza-
cije na jugu občine?
"Pogodbi za največjo inve-
sticijo v občini, gradnjo či-
stilne naprave v Trbojah in 
kanalizacije na južnem delu 
občine, sta podpisani. Ob 
tem bo tudi obnovljena vsa 
druga infrastruktura, po-
dobno, kot je bilo to nareje-
no na severnem delu obči-
ne. Za kanalizacijo letos na-
menjamo 1,6 milijona, za 
čistilno napravo pa 1,4 mili-
jona evrov. Začenjamo že 
decembra z gradnjo povezo-
valnega kanala Trboje - Vo-
glje, narejen naj bi bil čez 
zimo, da se bo potem lahko 
normalno kmetovalo in ne 
bomo ovirali kmetov pri nji-
hovi dejavnosti. Čistilna na-
prava Trboje je že v gradnji, 
zgrajena bo do konca leta 
2018, nato sledi poskusno 
obratovanje in celoten za-
ključek investicije v letu 
2019."

Se bo na čistilno napravo Tr-
boje priključila tudi MO 
Kranj? 
"Mestna občina Kranj za 
gradnjo čistilne naprave Tr-
boje, kamor naj bi se pri-
ključila z naseljema Čirče in 
Hrastje, namenja 131 tisoč 
evrov v proračunu za leto 
2018, ostali denar pa iz pro-
računa 2019. Skupaj s sose-
dno občino nameravamo 
tudi kandidirati za nepovra-
tna evropska sredstva, saj bi 
s tem izpolnili pogoj za fi-
nanciranje z več kot 2000 
populacijskimi enotami."

Ali drži, da naj bi se prav za-
radi največje investicije v ob-
čini Občina Šenčur tudi pr-
vič zadolžila? 
"Proračun za leto 2018 je 
močno investicijsko narav-
nan, kar šestdeset odstotkov 
proračuna bo namreč name-
njenega naložbam. Predvi-
deno je za 10 milijonov od-
hodkov, prihodkov pa za 7 
milijonov. Približno polovi-
ca te razlike se iz letošnjega 
proračuna prenese v nasle-
dnje leto, za 1,9 milijona pa 
je predvideno zadolževanje. 
Zadolžili naj bi se za dobo 
desetih let, in sicer z mo-
žnostjo predčasnega odpla-
čila in sukcesivnega črpanja 
kredita. V igri imamo sicer 
tudi nekaj drugih scenarijev 
(prodaja stavbnega zemlji-
šča, evropska sredstva, fi-
nanciranje skupaj s Kra-
njem), tako da se lahko zgo-
di, da bo zadolževanje manj-
še ali ga celo sploh ne bo. 
Toda proračun mora biti 
uravnotežen, zato smo vanj 
vključili zadolževanje. To bo 
prvo zadolževanje v šestih 
mandatih Občine Šenčur. 
Zadolževanje ni nič slabega 
in je celo potrebno, če želi-
mo predvidene investicije 
speljati do konca. Naj še po-
vem, da vse o poteku investi-
cij objavljamo na spletni 
strani, tako da so občani te-
koče seznanjeni z njimi."

Kdaj načrtujete postavitev 
nadvoza nad avtocesto, ki bo 
dokončno kolesarsko pove-
zal Šenčur in Voklo?
"Predvidevali smo, da bo ko-
lesarska povezava Šenčur–
Voklo zgrajena že v tem 
letu. A zaradi poznega spre-
jema OPN, ki je bil pogoj za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za nadvoz, bomo tega 
zgradili v letu 2018 in bo 
predan svojemu namenu za 
občinski praznik. Jeklena 
konstrukcija je skoraj nare-
jena, pričakujemo, da jo 

bodo še v letošnjem letu pre-
peljali najprej na začasno 
lokacijo, kjer bodo most se-
stavili. Nato bodo komple-
tno konstrukcijo postavili na 
pravo lokacijo, kar bo pote-
kalo v nočnem času in ob 
popolni zapori avtoceste. 
Zgraditi moramo tudi še 
dva nasipa, enega s strani 
Voklega, ki bo zgrajen letos, 
s strani Šenčurja pa priho-
dnje leto. Skupna vrednost 
nadvoza je 600 tisoč evrov, 
od tega je polovico vredna 
jeklena konstrukcija."

Vam je z novourejene kole-
sarske steze Kranj–Šenčur 
že uspelo pregnati motorni 
promet?
"Vožnja z motornimi vozili 
po kolesarski stezi je še na-
prej problem. Očitno mora 
preteči nekaj časa, da ljudje 
spoznajo, da je namenjena 
le kolesarjem, pešcem in la-
stnikom tamkajšnjih ze-
mljišč. Imamo ustrezno si-
gnalizacijo in se skupaj z 
občinskim redarstvom tru-
dimo, da bi to uredili. S Kra-
njem in drugimi kraji ima-
mo dovolj prometnih pove-
zav, tako da ni potrebe, da se 
z avtomobili vozimo po ko-
lesarskih stezah. Je pa na tej 
poti veliko sprehajalcev in 
kolesarjev, zadovoljnih, da 
so dobili to povezavo s Kra-
njem."

Kdaj bo končano urejanje 
kanalizacije v Sajovčevem 
naselju?
"Prihodnje leto bomo v Sa-
jovčevem naselju z zadnjo 
fazo končali gradnjo ločene-
ga sistema fekalne in mete-
orne kanalizacije, s čimer bo 
zagotovljeno, da bodo tam-
kajšnji prebivalci po tridese-
tih letih varni pred zaliva-
njem stanovanj. Spomladi 
bomo začeli z deli." 

Katera manjša dela ste še 
opravili ali jih še boste?

"Na Mlakarjevi cesti bomo 
asfaltirali dva makadamska 
odseka, ki tudi še nimata 
javne razsvetljave. Delali 
bomo na izvajanju ukrepov 
trajnostne mobilnosti. Ob-
novili bomo streho na po-
slovilnih vežicah. Asfaltirali 
smo Bankovo pot, name-
njeno pešcem in kolesar-
jem. Zgradili smo tudi 
manjkajoči del pločnika na 
Gasilski cesti in tako poskr-
beli za varnost otrok in 
ostalih pešcev."

V razpravi je tudi občinski 
podrobni prostorski načrt za 
športni park Šenčur. Kaj pri-
naša?
"Nastajal je v sodelovanju s 
Športnim društvom Šenčur, 
osnovno šolo in krajevno 
skupnostjo, skratka z vsemi, 
ki jih zadeva športni park. 
Pripravljen je občinski po-
drobni prostorski načrt 
(OPPN) za športni park Šen-
čur, ki so ga v obravnavo do-
bili tudi občinski svetniki. 
Od štirih variant smo izbrali 
eno, ki kaže, kako bo potekal 
razvoj športnega parka v pri-
hodnje. Nadaljevali bomo z 
legalizacijo objektov na tem 
območju, pridobili vsa dovo-
ljenja in kandidirali tudi za 
izvedbo. Imamo petletni 
moratorij za pridobitev vseh 
dokumentov, OPPN pa je 
podlaga za vse nadaljnje 
gradnje na območju špor-
tnega parka. Vsa dejstva in 
tudi načrti so objavljeni na 
občinski spletni strani in Fa-
cebooku, kjer občani lahko 
vidijo, kakšen bo športni 
park v prihodnje."

Še en velik naložbeni zalo-
gaj imate v načrtu, gradnjo 
namakalnega sistema, ki ga 
bo sicer financirala država. 
Kaj je novega pri tem?
"Namakalni sistem je v fazi 
projektiranja in pridobiva-
nja soglasij s strani države. 
Projektanti intenzivno dela-
jo na projektiranju. Naša že-
lja je, da bi gradbeno dovo-
ljenje pridobili še letos, če 
bo to mogoče. Če ne, pa ča-
kamo naslednji državni raz-
pis, ki bo marca. Občina tre-
nutno zalaga sredstva v viši-
ni 150 tisoč evrov. Za izdela-
vo projektov so predvidena 
tri črpališča (Prebačevo, Žer-
javka, Trboje). So razpršena 
zemljišča, zato je treba nare-
diti razvod do posameznih 
parcel. Vključenih je kakih 
šestdeset lastnikov zemljišč, 
namakali bi okoli 200 hek-
tarjev zemljišč. Država ima 
na voljo osem milijonov 
evrov, naš namakalni sistem 
bi bil glede na velikost upra-
vičen do 1,5 milijona evrov. 
S kmeti so podpisane pristo-
pne pogodbe, vse teče, kot je 
treba, smo pa v časovni sti-
ski, saj je s tem veliko dela. 
Bo pa to prvi namakalni sis-
tem na Gorenjskem."

Občina se bo zadolžila
Občina Šenčur načrtuje, da se bo zadolžila, in sicer za gradnjo čistilne naprave v Trbojah in 
kanalizacijo na jugu občine. Kaj imajo z novim proračunom še v načrtu, pa župan Ciril Kozjek.

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl

Kolesarsko povezavo so dobi-
li tudi z Mestno občino 
Kranj, in sicer se v Kranju 
začenja pri trgovskem centru 
Tuš in po polju ter skozi 
gozd poteka do šenčurske 
obrtne cone. Pešci in kolesar-
ji so jo dobro sprejeli, name-
njena je le njim, motorni 
promet pa je dovoljen le la-
stnikom tamkajšnjih ze-
mljišč. S postavitvijo nadvoza 

nad avtocesto bodo dobili še 
eno varno kolesarsko poveza-
vo Šenčur–Voklo, za katero 
so letos gradili jekleno kon-
strukcijo, postavitev predvi-
devajo prihodnje leto, odprtje 
pa ob občinskem prazniku 
aprila 2018. S kolesarskimi 
povezavami sledijo zavezam, 
ki so jih sprejeli s celostno 
prometno strategijo, letos pa 
so poleg nje pred koncem 
leta sprejeli tudi razvojno 
strategijo do leta 2030.  

Letos več pomembnih 
naložb
31. stran

Na semanjo nedeljo v oktobru so v Šenčurju slovesno pre-
dali namenu in blagoslovili nov objekt ob šenčurskem poko-
pališču. V njem so cvetličarna, skladiščni prostor in sanita-
rije, dostopne tudi invalidom. Trak so ob obnovljeni stavbi 
prerezali župan občine Šenčur Ciril Kozjek, predsednik tam-
kajšnje krajevne skupnosti Miro Peternel in predstavnik iz-
vajalca Stane Remic, pridobitev pa je blagoslovil šenčurski 
župnik Urban Kokalj. Naložba v stavbo je občino veljala 190 
tisoč evrov. Poleg tega so na pokopališču letos uredili še 
prostor za raztros pepela pokojnikov in kostnico, kar je sta-
lo okoli 60 tisoč evrov.

Blagoslov objekta pri pokopališču

Blagoslov nove stavbe pri šenčurskem pokopališču 
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Olševek – Krajevna skupnost Olševek je že četrto leto zapo-
red postavilo božično novoletno drevo. Drevo, ki stoji pri 
cerkvi svetega Mihaela na Olševku, je letos daroval Peter 
Ferjan. Krajani so se zbrali v velikem številu, saj taki dogod-
ki družijo in povezujejo vas. Gospodinje so poskrbele za 
pecivo, ostali pa za pijačo. "Županu občine Šenčur Cirilu 
Kozjeku se zahvaljujemo za moralno podporo, čeprav se 
postavitve zaradi drugih obveznosti ni mogel udeležiti. 
Hkrati bi se zahvalili vsem, ki prostovoljno in požrtvovalno 
delajo pri gradnji prizidka pri gasilskem domu na Olševku. 
Če bo vreme naklonjeno, bo letos objekt že pod streho," se 
zahvaljujejo v KS Olševek.

Božično drevo tudi na Olševku

Božično drevo so postavili pri cerkvi sv. Mihaela na Olševku.

PGD Luže bo kupilo novo motorno črpalko, kar bo sofinanci-
rala tudi Občina Šenčur. O tem so 18. oktobra župan Ciril Koz-
jek in predstavnika PGD Luže Janez Praprotnik in Anže Stare 
podpisali pogodbo o sofinanciranju. Denar je zagotovljen na 
podlagi plana opremljanja gasilskih enot z vozili 2015–2030 in 
motornimi brizgalkami 2015–2024 v Občini Šenčur, ki ga je 
pripravilo Občinsko gasilsko poveljstvo in sprejel župan. Pre-
nosna črpalka je vredna okoli 14 tisoč evrov, delež občine je 10 
tisoč evrov. Prihodnje leto so za občinsko sofinanciranje na 
vrsti gasilci iz Trboj, napoveduje župan Ciril Kozjek. 

Na Lužah nova gasilska črpalka

Jurij, petek, 15. decembra 2017
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Občinske novice

Danica Zavrl Žlebir

Voglje – Prvo leto njenega 
obstoja so začeli z zasipan-
jem bajerja, ki so ga imeli 
sredi vasi za napajanje živi-
ne, nadaljevali z nasipanjem 
cest in postavitvijo prvih pet-
najstih luči javne razsvetlja-
ve. Sedanji predsednik KS 
Voglje Franci Tičar je iz kra-
jevne kronike vestno izpisal, 
kaj vse se je v posameznem 
letu odtlej dogajalo v krajev-
ni skupnosti. V sedemdeset-
ih letih so dobili trgovino, 
prvi asfalt in kmalu tudi 
telefone, v osemdesetih letih 
meteorno kanalizacijo, ob 
telefonu pa še kabelsko tele-
vizijo. Zgradili so dom kra-
janov in vzpostavili ulični 
sistem. 
V devetdesetih letih so ure-
dili prostore krajevne skup-
nosti, povečali so trgovino, 
urejali cerkveno streho in 
zvonik, se ukvarjali z javno 
razsvetljavo, električne kab-
le položili v zemljo ... Vse 
pridobitve je kar težko naš-
teti. Tudi družabno življenje 

je oživelo: že prvo leto kra-
jevne skupnosti so priredili 
srečanje starejših občanov, 
pozneje pa miklavževanja, 
praznovanja materinskega 
dne, imeli so tudi silvestro-
vanje. V letu osamosvojitve 
1991 so sredi vasi zasadili 
lipo, ob kateri so potekala 
vaška in pozneje občinska 
praznovanja. Vsakoletne 
občinske slovesnosti ob 
državnem prazniku poteka-
jo še zdaj, le da je lipa že 
druga. Staro je leta 2010 
podrl veter in že naslednje 
leto so zasadili novo.
"Sredi devetdesetih let je 
bila ustanovljena občina 
Šenčur, krajevnim skupno-
stim so se zmanjšale pristoj-
nosti, izgubile so tudi status 
pravne osebe. Na začetku 
nas je to malce motilo, sedaj 
pa že dolgo ne več, saj z 
občino dobro sodelujemo. 
Že v prvem mandatu občine 
smo imeli iz Vogelj dva 
občinska svetnika," pove 
Franci Tičar. V devetdesetih 
letih so v Vogljah zgradili 
kanal do lagune, naslednje 

desetletje dobili kanalizacij-
sko omrežje, v tem pa ga 
bodo z izgradnjo čistilne 
naprave v Trbojah lahko pri-
ključili in bo začelo delovati. 
V teh letih so pridobili tudi 
gasilci ter cerkev, za pridne 
krajane so priredili izlet, ob 
požaru v vasi se je izkazala 
tudi solidarnost ob zbiranju 
sredstev prek Rdečega križa. 
Novo tisočletje je prineslo 
cesto ob avtocesti (za upora-

bo odseka na avtocesto so 
pred tremi leti s protestom 
dosegli, da je odprt za lokal-
ni dovoz), sredi vasi pa so 
uredili večnamensko ploš-
čad, kjer potekajo prireditve. 
Kot zadnjo pridobitev je 
Franci Tičar zapisal avtobu-
sno postajo v letu 2017. 
Sicer pa je po zapisanem 
sodeč krajevna skupnost 
vsako leto dobila kaj novega. 
Plodnih petdeset let torej.

Plodnih petdeset let 
Na zboru krajanov so 17. decembra 1967 ustanovili Krajevno skupnost Voglje.

Franci Tičar

Maša Likosar

Srednja vas – Mimihod 
gasilcev desetih društev iz 
občine Šenčur, slovenska 
himna Pihalnega orkestra 
Šenur in postroj gasilcev, 
tako se je začel velik praznik 
ob 65-letnici PGD Srednja 
vas. Ustanovni občni zbor je 
bil pozimi leta 1951 v Uka-
novi hiši. Prva uspešna akci-
ja gasilcev ob pomoči vašča-
nov je bila gradnja gasilske-
ga doma in požarnega baze-
na ob domu. Kupili so tudi 
novo motorno črpalko, nekaj 
let kasneje pa razvili druš-
tveni prapor. Leta 1971 so 
kupili novo brizgalno, obno-
vili gasilski dom in ustanovi-
li pevski zbor. Ustanovili so 
žensko desetino in desetino 
veteranov, oboji se uspešno 

udeležujejo izobraževanj, 
tekmovanj in vaj, saj se zave-
dajo, da je moč v znanju in 
sledenju tehnološkemu in 
tehničnemu napredku.
Predsednik PGD Srednja 
vas Robert Zaletelj nam je 
zaupal, da so novo gasilsko 
vozilo kupili s pomočjo vaš-
čanov in Občine Šenčur, ki 
je prispevala sedemdeset 
odstotkov vseh potrebnih 
sredstev. Odločili so se za 
vozilo IVECO. Predelavo in 
nadgradnjo GVV-1 so zaupa-
li podjetju SVvit Zolar. Vozi-
lo je sodobno opremljeno, 
po predpisih, ki jih zahteva 
Gasilska zveza Slovenije. 
Vrednost vozila z opremo je 
znašala 96 tisoč evrov, vgra-
jeno ima visokotlačno črpal-
ko, cisterno s tisoč litri vode, 
svetlobni stolp in ostalo pot-

rebno opremo za hitro in 
učinkovito pomoč. Vaščani 
Srednje vasi so skupaj zbrali 

nekaj več kot 23 tisoč evrov, 
od države pa so za vozilo 
prejeli šest tisoč evrov. Boter 
novega vozila je podjetje 
Duo Žiberna, zato je v ime-
nu podjetja Matevž Žiberna 
predal ključe vozila vozniku 
Urošu Rodetu. Zbrane so 
pozdravili tudi podžupan 
Šenčurja Aleš Perič Močnik, 
predsednik Gasilske zveze 
Gorenjske Jože Derlink in 
predsednik Gasilske zveze 
Kokra Rudolf Sušnik. Pode-
lili so tudi priznanja in 
pohvale dolgoletnim članom 
PGD Srednja vas. Podelil jih 
je častni predsednik Franc 
Kern. Vozilo je blagoslovil 
župnik župnije Šenčur 
Urban Kokalj.

Novo gasilsko vozilo
V Srednji vasi je bila slovesnost ob 65-letnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva. Ob tej 
priložnosti so kupili novo gasilsko vozilo.

Boter vozila Matevž Žiberna je predal ključe gasilcem PGD 
Srednja vas. / Foto: Maša Likosar

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na novembrski seji 
so svetnice in svetniki na 
občinsko upravo naslovili 
več pobud in vprašanj. Bran-
ko Zorman opozarja, da na 
Olševku še nimajo defibila-
torja, na kar župan Ciril Koz-
jek odgovarja, da so aparate 
za oživljanje povsod drugje 
kupile krajevne organizacije 
Rdečega križa, naj se enako 
organizirajo tudi na Olšev-
ku. Le za športno dvorano ga 
je kupila občina, in ta je rešil 
že eno življenje. Simon 
Kuhar ob tem sprašuje, ali 
so z defibrilatorji opremljeni 
tudi drugi športni objekti. 
Vanjo Umnik, ki je opozori-
la na nevarno prečkanje ces-
te v Trbojah, ob tem zanima, 
ali bi kazalo na tem mestu 
zaradi varnosti otrok name-
stiti semafor s tipko. Slavka 
Weisseisen pravi, da so z 
otroki zbirali podatke o 
nevarnih točkah na cesti in 
naj se nanje misli, ko bo pri-

šlo do obnove cest. Župan 
odgovarja, da obstaja še več 
podobnih predlogov, v Trbo-
jah pa bodo prihodnje leto 
gradili in ob obnovi cest 
bodo uredili tudi nevarno 
točko. Opozoril je tudi na 
očitke, da občina predrago 
plačuje šolske prevoze in 
vozi otroke tudi bližje kot šti-
ri kilometre, kolikor je dolž-
na po zakonu, češ da ima 
občina v velikem delu tudi 
urejene pločnike. V tem pri-
meru bi odpadli vsi prevozi 
za severni del občine, upra-
vičeni bi bili le otroci na juž-
nem delu, a po besedah Sla-
vke Weisseisen ukinitev v 
današnjem času ne bi bila 
na mestu. Tatjana Perčič pa 
je ob obravnavi proračuna 
tudi vprašala, kdaj bo dokon-
čno urejena cesta na Olšev-
ku. Aleš Puhar odgovarja, da 
v zvezi s tem še vedno pote-
ka sodni postopek. Občina 
tu torej nima vpliva, lahko le 
upa, da bodo sodni mlini 
čim prej opravili svoje.  

Pobude in vprašanja 
svetnikov

Srednja vas – Župan Ciril Kozjek je skupaj s predstavniki kra-
jevne skupnosti, Rdečega križa in društva upokojencev obis-
kal Cirila Luskovca, ki je oktobra praznoval devetdeset let. V 
aktivni dobi je delal v kranjskem Ibiju, v kmetijstvu, lesni 
industriji in zadružnem sektorju, krajši čas tudi v Nemčiji v 
avtomobilski industriji Audi, bil pa je tudi predavatelj cestno-
prometnih predpisov v AMD Šenčur. V zakonu z ženo Marijo 
sta se jima rodila dva otroka, danes ima tri vnuke in tri prav-
nuke. Še vedno vozi avto in moped. Je zelo aktiven, saj vse 
sadike vrtnih rož vzgoji sam, prav tako še vedno obdeluje 
zelenjavni vrt. Obiskovalci so mu iskreno čestitali ob visokem 
jubileju z željo, naj še naprej ostane aktiven, čil in zdrav. 

Obisk pri devetdesetletniku

Župan s predstavniki krajevne skupnosti in društev na 
obisku pri devetdesetletnemu Cirilu Luskovcu

Šenčur – V Krajevni skupnosti Šenčur lastnike psov prosijo, 
da za svojimi štirinožci pobirajo iztrebke. Opozarjajo tudi, 
da so sprehodi s psi po pokopališču prepovedani. Obenem 
krajane prosijo, da na ekoloških otokih ne puščajo smeti in 
večjih odpadkov, saj je za to trikrat tedensko odprta deponi-
ja, kjer lahko odpadke oddajo brezplačno. Vsi imamo radi 
čisto okrog hiše, zato se trudimo, da bo takšna tudi vas.

Pospravljajte pasje iztrebke

Šenčur – "Ko sem bil izvoljen za predsednika KS, smo se 
skupaj z odborom odločili, da vsako prvo sredo v mesecu 
organiziramo v pisarni srečanja s krajani. Žal se to ni prijelo. 
Dragi krajani, prosim, da nam sporočite svoje morebitne 
probleme, dobre ideje, predloge, veseli smo tudi pohvale, " 
sporoča krajanom Miro Peternel, predsednik KS Šenčur, in 
obljublja, da se bodo potrudili ustreči željam prebivalcev. 
"Morate pa razumeti, da vsega ne moremo, ker nam zakon 
ne dopušča. A kjer je volja, je tudi pot, tudi v našem odboru 
KS. Pred koncem leta vam v svojem in v imenu odbora KS 
želim vesele božične praznike in srečno in uspešno novo 
leto 2018. Skupaj naredimo Šenčur še lepši in prijetnejši."

Šenčur lepši in prijetnejši

Novo gasilsko vozilo / Foto: Maša Likosar

Jurij, petek, 15. decembra 2017
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V torek, 19. decembra 2017, ob 19. uri 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT UČITELJSKEGA 
PEVSKEGA ZBORA OSNOVNE ŠOLE ŠENČUR 

v Domu krajanov Šenčur. Gostje koncerta bodo člani tamburaškega 
orkestra FD Kranj. 

V petek, 22. decembra 2017, ob 17. uri 
OTROŠKA PRIREDITEV IN DRUŽENJE  
Z DEDKOM MRAZOM 

v Domu krajanov na Visokem. Vstop prost!

V soboto, 23. decembra 2017
Pohodniški izlet RAZHODNJA V NEZNANO 

Odhod ob 8. uri izpred pošte Šenčur. Vabi Turistično društvo Šenčur.

V torek, 26. decembra 2017, z začetkom ob 10. uri
24. TRADICIONALNO ŠTEFANOVANJE 

pri cerkvi sv. Radegunde v Srednji vasi pri Šenčurju. Štefanovanje bo 
popestril blagoslov konj in nastop Pihalnega orkestra občine Šenčur, 
po blagoslovu vaščani vabijo na druženje in pogostitev s pecivom. 
Glede na zadnja leta lahko pričakujemo udeležbo nad sto konj.  

V torek, 26. decembra 2017, ob 18. uri 
OB JASLICAH NA PREBAČEVEM 

Otroci bodo zaigrali božični prizor, pevci nas bodo razveselili s pe-
tjem, domače gospodinje pa bodo poskrbele, da bomo lahko ob peci-
vu in čaju skupaj poklepetali. 

V torek, 26. decembra 2017, ob 19.30 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT Pihalnega orkestra 
Občine Šenčur

v Športni dvorani Šenčur

Koledar božično-novoletnih 
prireditev

Olševek – Redkokdo v vasi si 
je upal misliti, da bo zgolj v 
nekaj mesecih podoba gasil-
skega doma tako spremenje-
na, pa vendar glede na dobro 
delo društva v zadnjih letih 
in srčnemu vodstvu gasilcev, 
s predsednikom Matejem 
Ostermanom na čelu, toliko 
aktivnosti ne preseneča. 
Kot povedo gasilci, je zani-
mivo, da je bil prizidek doma 
z merami osem krat devet 
metrov pravzaprav načrto-
van že ob gradnji gasilskega 
doma leta 1989, pa vendar 
skoraj trideset let ni bilo pra-
ve potrebe niti sredstev, da 
bi bil projekt tudi izpeljan. 
Po pridobitvi rab ljenega vo-
zila – cisterne z vodo 16/25 
znamke TAM, ki so ga od 
prijateljskega gasilskega 
društva PGD Škale (pri Vele-
nju) gasilci kupili v letu 
2016, pa je bil prizidek prak-
tično nujen, saj je bila obsto-
ječa garaža namenjena ci-
sterni, za gasilski kombi pa 
ni bilo ustreznega prostora.
Za gradnjo prizidka so naj-
prej zgradili oporni zid na 
parceli, potem pa so sledila 
ostala dela od izkopa pa be-
toniranja temeljev, pozidava 
do prve betonske plošče pa 
priprava in izvedba beton-
ske plošče, izvedba elektri-
ke, stopnic in še ena pozida-

va proti strehi. Ker je bilo 
kasneje ugotovljeno, da je 
tudi betonska kritina na ob-
stoječem objektu že v sla-
bem stanju, je bilo dogovor-
jeno, da se poleg nove strehe 
na prizidku tudi na stari 
strehi doda t. i. zračni kanal 
in zamenja strešna kritina. 
Glede na vse zapisano in tr-
žno ceno za gradbene stori-
tve bi za izvedbo potrebovali 
pravo premoženje, ki pa ga v 
mali vasi malega društva se-
veda nimajo. 
Kot je povedal predsednik 
Matej Osterman, je bila ve-
čina dela opravljena prosto-
voljno in srčnost, ki jo gasil-
ci pokažejo na intervencijah, 

je bila dobra popotnica tudi 
za delo v društvu. Pa vendar 
bi bili krivični, če bi izposta-
vili le gasilce, saj pri tem 
projektu sodeluje cela vas. 
Pri tem je še toliko bolje, da 
se najdejo ljudje z različni-
mi znanji – pridne roke, ki 
se spoznajo na delo z ba-
grom, pa takšne, ki znajo 
delati z opeko, tiste, ki so 
dobre za delo z lesom ali pa 
z elektro materiali, in še bi 
lahko naštevali. Če gospodi-
nje pripravijo še topel čas, 
kavo, pecivo ali malico, po-
tem je še toliko lažje priti in 
pomagati. Seveda pa je bilo 
za gradnjo treba pridobiti 
tudi povsem konkreten 

gradbeni material, kjer se 
moramo po eni strani za-
hvaliti našim vaščanom, ki 
so nam priskrbeli les za 
ostrešje, in sponzorjem, ki 
so nam s popusti ali pa s 
konkretnim materialom 
omogočili, da smo prizidek 
pripeljali do strehe. 
Dela v društvu tudi v priho-
dnje  ne bo zmanjkalo, vsee-
no pa so Olševčani lahko po-
nosni na svoj dosežek. Z no-
vim prizidkom bodo dobili 
tako garažo za gasilsko vozi-
lo kot tudi več društvenih 
prostorov. S trdim delom in 
pomočjo vaščanom sponzor-
jev in občine pa verjamejo, 
da bo cilj hitreje dosežen.

Gasilci z Olševka gradijo 
prizidek h gasilskemu domu
V teh dneh je na Olševku kljub mrzli zimi precej delavno. Vsaj v okolici gasilskega doma, kjer 
potekajo zadnja dela, da bo nov prizidek, ki ga gradijo, še letos pod streho.

Prizidek h gasilskemu domu na Olševku bo kmalu pod streho. 

Maša Likosar

Šenčur – Nove orgle v žu-
pnijski cerkvi sv. Jurija so 
opus 36 iz delavnice Orglar-
stvo Močnik in imajo 28 po-
jočih registrov. Slogovno se 
uvrščajo med romantične 
orgle, saj so za zvočno osno-
vo uporabili še ohranjene 

kovinske piščali znamenite-
ga mojstra Franceta Gorši-
ča, ki je postavil orgle leta 
1872. V orglah je 1818 pišča-
li, 224 je lesenih, ostale so 
kovinske iz cina. Uporablje-
nih je 595 obnovljenih Gor-
šičevih kovinskih piščali. 
Največja piščal je lesena in 
meri v dolžino skoraj pet 

metrov, najmanjša je kovin-
ska in meri le 12 milime-
trov. Izdelovalec orgel To-
maž Močnik pravi, da je od 
podpisa pogodbe pa do do-
končne postavitve orgel mi-
nilo eno leto. Orgle imajo 
najnovejši sistem za shra-
njevanje različnih registr-
skih kombinacij. Neto cena 

šenčurskih orgel je znašala 
150 tisoč evrov.
Postavitev novih orgel so po-
častili s slavnostnim koncer-
tom. Idejo koncerta je zasno-
vala zborovodkinja Eva Čeh, 
ki vodi zbor CEMPZ Vse za 
Jurja. Za to priložnost so po-
vabili k sodelovanju tudi 
pevce iz drugih župnij, zbo-
rov in prijatelje. Nastal je 
projektni zbor, sestavljen iz 

67 pevcev iz cele Gorenjske. 
Eva Čeh pravi, da so se in-
tenzivno pripravljali od sep-
tembra dalje enkrat na te-
den. Domači organist Matic 
Podobnik je v vmesnem 
delu koncerta samostojno 
predstavil zvok orgel. Zvok 
klavirja in orgel je ponesel 
tudi mladi organist Lovro 

Frelih, ki je prvič stopil na 
kor šenčurske cerkve. Kon-
cert je s spremljavo saksofo-
na popestrila Urša Uršič. V 
ozadju smo na projekciji 
spremljali fotografije starih 
orgel, nastajanje in sestavo 
novih orgel, utrinke s pev-
skih vaj. Program slavno-
stnega koncerta ob postavitvi 
novih orgel sta povezovala 
Alenka in Sebastian Mohar. 

Oglasile so se nove orgle
V cerkvi sv. Jurija v Šenčurju so zazvenele nove orgle. Tamkajšnji župnik Urban Kokalj pravi, da so 
nove orgle velika pridobitev za sveto bogoslužje v njihovi župnijski cerkvi, so izraz vere in zaupne 
pripadnosti vernikov župnijskemu občestvu.

V pozdrav novim orglam (od leve): župan Ciril Kozjek, prvi 
župan in častni občan Franc Kern, prelat Vinko Prestor in 
župnik Urban Kokalj / Foto: Gorazd Kavčič

Nove orgle so počastili še s koncertom starejše 
pevske skupine Župnije Šenčur Z novimi 
orglami pozdrav brezmadežni. Kot sopranistka 
je nastopila Katja Križnar. 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Novembra je Čebe-
larsko društvo Šenčur na 
prireditvi v kulturnem 
domu z razvitjem novega 
prapora praznovalo 115 let 
aktivnega delovanja. 
Izdali so tudi zbornik, v kate-
rem predstavljajo svoje za-
četke v prejšnjem stoletju in 
delovanje v današnjem času. 
Društvo, ki ga vodi Damijan 
Kimovec, sedaj šteje 26 čla-
nov. V zborniku, ki ga je ure-
dil Franci Rozman, se svoje-
ga čebelarjenja spominja žu-
pan Ciril Kozjek, o svojem 

delu pripovedujejo člani, 
med njimi tudi župnik Ur-
ban Kokalj. Čebelarji svoje 
znanje prenašajo na mlajše 
generacije, v šenčurski šoli 
namreč pod vodstvom men-
torja Viljema Kavčnika delu-
je čebelarski krožek. Na pri-
reditvi so nastopili učenci 
Podružnične šole Voklo, Jur-
jevi godci, Trio z Joži in vodi-
telja prireditve Vanja Umnik 
in Sašo Gašperlin.
Decembra so na Ambroževi 
maši (imenovani po njiho-
vem zavetniku svetem Am-
brožu) novemu praporu po-
delili tudi blagoslov. 

Čebelarji imajo prapor

Šenčurski čebelarji z novim praporom: na sliki praporščak 
Leopold Cankar in predsednik Damijan Kimovec, v ozadju 
podžupan Aleš Perič Močnik / Foto: Tina Dokl

Milje – V Hiši čez cesto na Miljah so počastili rojstni dan dr. 
Franceta Prešerna. Recitirali so: Slavka Blatnik, Sonja Zu-
pančič, Stane Sirc, Ida Vehovec, Agata Trojar, Marija Jamnik 
in Dragica Markun. Poleg znanih Prešernovih pesmi je bilo 
slišati tudi veliko manj znanih. Po recitaciji so se o pesmih 
tudi pogovarjali. Predstavljenih je bilo nekaj avtorskih pe-
smi. Dragica in Blaž Markun sta zapela pesem Od Železne 
ceste, vsi skupaj pa Pod Oknom in Zdravljico. Večer je minil 
ob čaju in Prešernovih figah.

Recitirali so Prešerna

Jurij, petek, 15. decembra 2017
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Kultura

Dragica Markun

Milje – V Hiši čez cesto Pr' 
Franč na Miljah je bilo to 
poletje in jesen zelo pestro. 
Konec maja smo organizira-
li slikarsko srečanje, ki se ga 
je udeležilo 24 slikarjev 
Društva likovnikov Cerklje, 
slikarske sekcije iz Univerze 
za tretje življenjsko obdobje 
Domžale ter posamezni sli-
karji občine Šenčur. Na tere-
nu smo slikali motive z 
območja občine Šenčur. 
Dela smo junija razstavili v 
Muzeju Občine Šenčur.
V septembru smo v okviru 
krajevnega praznika Visoko 
- Milje na dvorišču Hiše čez 
cesto priredili stare kmečke 
igre. Sodelovale so ekipe: 
sosedje Hiše čez cesto, 
odrasla in otroška skupina, 

društvo Koprive ter otroška 
in odrasla ekipa Hiše čez 
cesto. Za zabavni del so 
poskrbeli Cerkljanski gav-
narji. Septembra so se zače-
li petkovi večeri ljudskega 
petja. Veseli smo, da se pet-
ja udeležuje veliko število 
obiskovalcev iz bližnje in 

daljne okolice. Ljudska 
pesem je kot živa prete-
klost, ki nam pripoveduje o 
nas samih, o načinu našega 
bivanja in izražanja. Pri 
ljudskem petju nista najpo-
membnejša melodija ali 
glas, temveč izkušnja in 
občutenje, s katerim posre-
dujemo doživetje, ki ga opi-
suje pesem. Na ljudsko pet-
je ste vsak prvi petek v 
mesecu vabljeni vsi, ki ima-
te radi ljudsko pesem.
Novembra smo gostili 
Trbojske ljudske pevke, ki 
so prepevale ob t. i. rofkanju 
koruze in prebiranju fižola. 
V hiši skrbimo za ohranjan-
je starih običajev. Ker je 
ljudsko petje tako priljublje-
no, smo organizirali priredi-
tev Pod okence pridem, ki je 
bila v kulturni dvorani na 
Visokem. Da smo se prav 
odločili, je potrdila popolno-
ma zasedena dvorana, odzi-

vi na program pa so bili nad 
pričakovanji. Zahvaljujemo 
se tudi Kulturnemu društvu 
Visoko, da smo tako složno 
sodelovali.
V veselem decembru pa se v 
Hiši čez cesto nadaljuje 
ljudsko petje, ob Prešerno-
vem rojstnem dnevu reciti-
ranje pesmi največjega slo-
venskega pesnika. Ponudbo 
ogleda v hiši smo razširili s 
postavitvijo makete železni-
ce (dolga je osem metrov), 
maketo najmanjše železni-
ce, makete lunaparkov, cir-
kusa in avtosteze. Na maketi 
avtosteze lahko tudi dirkate. 
Že tretje leto zapored posta-
vljamo na ogled raznovrstne 
jaslice, ki bodo postavljene 
do svečnice. Postavitev s pet-
jem božičnih pesmi bo v 
nedeljo, 17. decembra, ob 17. 
uri. Čas ogledov: vsak petek 
od 17. do 19. ure in vsako 
nedeljo od 15. do 17. ure.

Ljudska pesem kot 
živa preteklost
V Hiši čez cesto na Miljah se od septembra naprej družijo ob ljudskem petju.

Prireditev Pod okence pridem na Visokem

Stare kmečke igre ob krajevnem prazniku Visoko - Milje

Samo Lesjak

Zanimiv literarni večer so 
pripravili člani domačega 
Ku l turno -umetn i škega 
društva Valentin Kokalj. 
Nagrajevana pesnica Drago-
mila Šeško spleta verze med 
Brežicami, kjer živi in delu-
je, ter rodno Gorenjsko, 
kamor jo še vedno zanese 
siva pot. Njeno pesniško 
ustvarjanje krasi jasna, izči-
ščena razpoloženjska lirika, 
bogata razčlenjenost, popoln 
ritem prostega verza, čudež-
ne metafore in nevsiljiva 
sporočilnost. Za zbirko Krog 
(2010) je zasluženo prejela 
najvišje priznanje JSKD RS 
za najboljšo samozaložniš-
ko knjigo.

Njena šesta zbirka Vrvohod-
ka vsebuje pet sklopov s 
skupno več kot 130 pesmi-
mi, preko katerih avtorica 

prehodi razgibano pot, pol-
no raznovrstnih življenjskih 
preizkušenj, ki predstavljajo 
vrnitev k sebi. Ana Porenta, 

avtorica spremne besede, 
bralcem svetuje postopno 
branje Dragomiline poezije; 
naj se zlagoma vrnejo k 
ponovnemu branju le-te za 
dojemanje nihanja med 
zunanjim in notranjim sve-
tom pesnice. Vrvohodka je 
vznemirljivo polna pesniška 
zbirka podob, občutij in spo-
znanj – iskanje ravnotežja 
pomeni iskanje resnice, 
trganje iz pozabe, pretehta-
vanje na razpotjih, soočanje 
z zamujenostmi, strah pred 
razblinjanjem, a hkrati 
pogum, pripravljenost na 
nemogoče ter spraševanje o 
smislu biti.
Prijeten pogovor z gostjo, ki 
se mu je pridružila tudi izvr-
stna ilustratorka Anja Ose-
nar, je pretanjeno vodila 
Vesna Čulig, izbrane pesmi 
pa so brali Sonja Zupančič, 
Milan Krišelj in Staša Pav-
lič. Solidno obiskan literarni 
večer sta glasbeno obogatila 
pevka Manca Gostan in kita-
rist Aleks Kukič. “Veseli 
smo, da je večer potekal v 
prijetnem vzdušju in nas 
napolnil z energijo – tako 
nastopajoče kot obiskoval-
ce,” je ob koncu dejala pred-
sednica KUD-a Staša Pavlič.

V iskanju poetičnega 
ravnotežja
Gostja novembrskega literarnega večera na Visokem je bila priznana 
pesnica Dragomila Šeško, ki je ljubiteljem poezije predstavila svojo novo 
pesniško zbirko Vrvohodka ali Vrnitev k sebi.

Na tanki vrvi življenja: omizje literarnega večera na 
Visokem / Foto: arhiv Dragomile Šeško

Samo Lesjak

V dvorani Doma krajanov v 
Šenčurju so z dobrodelno 
kulturno-glasbeno priredit-
vijo pomagali oskrbovan-
cem tamkajšnje enote Vars-
tveno delovnega centra 
Kranj. Koncert, ki je nastal v 
soorganizaciji centra ter 

pevke, domačinke Vide Šuš-
teršič, povezovala pa ga je 
Maja Jerkič, je občinstvo 
navdušil z ubranim preple-
tom pevsko-instrumental-
nih nastopov in recitacij. Na 
odru so se zvrstili mnogi 
glasbeni gostje, kot so Jurje-
vi godci, člani KUD Hiša čez 
cesto z Milj, glasbeniki 
Matic Podobnik, Luka Kos-
tanjevec in Urban Kalan, 

Marjan Podržaj, ki je pred-
stavil svojo poezijo, pevka 
Tina Veselinovič, prav pose-
bna omemba pa velja nasto-
pu otrok z Downovim sin-
dromom skupine Sonček, ki 
so tako kot vsi nastopajoči 
poželi velik aplavz, kar velja 
tudi za mlada člana centra 
Ano in Matica, ki sta se 

predstavila s poezijo ter 
orglicami.
»S koncertom smo nadvse 
zadovoljni. Skupaj z upora-
bniki se bomo dogovorili, 
kako zbrana sredstva čim 
bolj koristno porabiti. Naj-
lepša hvala vsem,« se je po 
zelo uspešnem koncertnem 
večeru zahvalil strokovni 
sodelavec Centra Vojko Vav-
potič.

Glasba, ki seže do srca

Pevka Tina Veselinovič iz Škofje Loke, glasbenica, pevka pri 
skupini Chatte noire in profesorica tujih jezikov v OŠ 
Šenčur ter OŠ Naklo, je navdušila s šansoni Edith Piaf. 
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Jurij, petek, 15. decembra 2017

Šenčur – Skupina pohodnikov, ki se neformalno imenuje 
Odpisani gamsi, je v nedeljo, 3. decembra, že osemnajstič 
organizirala Prešernov pohod iz Kranja v Vrbo. V mrzlem 
nedeljskem jutru se je pred Prešernovim gajem zbralo 22 
pohodnikov, ki so nato krenili ob Savi do Okroglega, nato 
preko nakelske Dobrave do Podbrezij in prečkali Savo pri 
Podnartu. Nato je sledil vzpon na Prezrenje in skozi vse tri 
Dobrave so se spustili v Kamno Gorico. Po Fuxsovi brvi čez 
Savo so nato prišli do Radovljice in naprej skozi Lesce po 
prijetni poti po ravnici po 33 kilometrih dospeli do Prešernove 
rojstne hiše, v kateri so pripravili krajši recital Prešernovih 
pesmi, prijazna kustosinja pa je povedala nekaj novih dejstev 
o našem največjem slovenskem pesniku Francetu Prešernu. 

Prešernov pohod iz Kranja v Vrbo

w
w

w
.s

en
cu

r.s
i



Vrtec, šola

7

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.
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   kmetijska mehanizacija    vrtna oprema  
   rezervni deli    gozdarska oprema     
   akumulatorji, gume, olja, maziva 

   potrošni material

AKCIJA - snežne freze:
STG 8062 - 8 KM/5,9 Kw, 854 EUR z DDV

FREZA SESTAVLJENA + OLJE = GRATIS
več ponudbe na www.agrotehnika.si

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

RAČUNOVODSTVO 
KU-DUR, d.o.o.

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

Faks 259 54 81

Vesele božične praznike - srečno in uspešno leto 2018!

 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

Podjetniki, obrtniki in društva, 
ki se predstavljamo v Juriju,  

vam želimo  
vesele praznike ter srečno  

in zdravja polno leto  

2018!

Za podružnično šolo Voklo, 
ki jo obiskujejo učenci od 1. 
do 3. razreda, sta bila zadnja 
dva meseca v letu zelo aktiv-
na.
Na začetku novembra je ce-
lotna šola nastopila na čebe-
larski prireditvi v Šenčurju, 
kjer je čebelarsko društvo 
razvilo nov prapor. Učenci 
so v kostumih čebelic, ki jih 
je izdelala učiteljica Darija 
Orehek, s pesmijo Lojzeta 
Slaka Čebelar in dramskimi 
vložki obogatili prireditev.
Na tradicionalnem sloven-
skem zajtrku smo okušali 
dobrote okoliških kmetij in 
podjetij. Pridružili so se 
nam državna sekretarka z 
ministrstva za kulturo Da-
mjana Pečnik, župan občine 
Ciril Kozjek in ravnateljica 
OŠ Šenčur Majda Vehovec. 

V kulturni program smo 
vključili tudi cenjene goste. 
Učencem je bilo še posebej 
všeč, ko smo ob spremljavi 
harmonik (Domna Oster-
mana in Matica Čebulja) za-
peli Čebelarja, saj smo to 
pesem objavili na kanalu 
YouTube. Damjana Pečnik 
nam je ob tej priložnosti po-
vedala, kako pomembno je 
jesti in kupovati slovenske 
proizvode in podpirati do-
mače gospodarstvo, učen-
cem pa je podarila nekaj 
knjig. Prvi razred smo za ta 
dan preuredili v veliko jedil-
nico, kjer smo si privoščili 
zajtrk: kruh, maslo, med, 
mleko in jabolko. Naj se ob 
tej priložnosti zahvalim go-
spodu Petaču iz Vogelj, ki 
nam že nekaj let zapored 
podari med, in Pos Elek-

trončku, ki je učence razve-
selil s kremnimi rezinami.
V šoli je na prvem mestu 
učenje in razvijanje delov-
nih navad, a učiteljice se za-
vedamo, kako pomemben je 
tudi dober stik med šolo in 
straši za kvaliteten vzgojno-
-izobraževalni program. 
Tako smo na novoletnih de-
lavnicah in čajanki odprli 
vrata veselemu decembru in 
na prijetno druženje povabi-
li starše, dedke, babice, pri-
jatelje in vaščane. Šola je 
zadišala po cimetu, medu, 
piškotih in toplem čaju, sku-
paj pa smo okrasili šolo. 
Učiteljice smo bile kljub 
zahtevni pripravi in organi-
zaciji dogodka hvaležne 
vsem, ki so prišli med nas, 
saj iskrene besede in topli 
pogledi poplačajo ves vlože-

ni trud in ogrejejo srce. Šola 
je bila ta dan polna do za-
dnjega kotička.
V petek, 1. decembra, pa sta 
pevski zbor pod vodstvom 
Alenke Kern in dramska 
skupina pod mentorstvom 
Vanje Umnik pripravila kul-
turni program ob blagoslovi-
tvi božično-novoletnega dre-
vesa v Šenčurju, ki so ga le-
tos podarili vaščani Voklega.
V pričakovanju najlepših 
dni v letu, ko si roka roke 
želi, pa vam kolektiv PŠ Vo-
klo želi: 
novo leto je kot bel nepopisan 
list … 
Pobarvaj ga s sanjami, 
posuj z ljubeznijo, 
popiši z neverjetnimi  
dosežki 
in okrasi s čudeži.

Alenka Kern

Tradicionalni slovenski zajtrk

Čebelice so v šoli v Voklem obiskali ugledni gostje in si z njimi privoščili tradicionalni slovenski zajtrk.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Prostovoljni gasilci 
iz Voklega ob mesecu požar-
ne varnosti otrokom vsako-
krat pripravijo kako prese-
nečenje. Letos so jih peljali 
na obisk k poklicnim gasil-
cem v Kranj.
Predsednik PGD Voklo Bo-
jan Maček je o obisku otrok 
pri Gasilsko reševalni služ-
bi Kranj povedal: "Na obisk 
h kranjskim poklicnim ga-
silcem smo pospremili 74 
otrok iz podružnične šole in 
vrtca v Voklem, s plačilom 
prevoza nam je pomagala 
tudi Občina Šenčur. Gasilci 
so otrokom pokazali svoja 
vozila, tudi čoln, orodja in 

opremo. Prikazali so, kako 
pride do intervencije, kako 
hitro se morajo obleči in 
pripraviti na akcijo, kaj vse 
mora gasilec nositi s seboj 
..., skratka, predstavili so 
jim svoje delo. Otroci, ki jih 
gasilstvo običajno zelo zani-
ma, so bili nad obiskom 
navdušeni." V preteklosti so 
otrokom v šoli in vrtcu pri-
redili mokro vajo, prikaz ga-
šenja s peno, pripravili so 
tudi vajo evakuacije iz šol-
skih prostorov v primeru 
požara, s košaro na gasil-
skem avtomobilu pa so jih 
tudi dvignili visoko od tal. 
Srečanja z gasilci so zato za 
otroke vsakokrat zanimiva 
in vznemirljiva.

Na obisku pri poklicnih 
gasilcih

Otroci iz vrtca in šole v Voklem so ob mesecu 
požarne varnosti obiskali poklicne gasilce. 

Pri poklicnih gasilcih v Kranju / Foto: Otmar Rahne

Jurij, petek, 15. decembra 2017

Naslednja številka glasila Jurij izide 
v torek, 17. aprila 2018.
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Šola

www.pogrebnik.si

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

tel.: 04 251 91 50

gsm: 041 364 880

e-pošta: darinka@darin.si

Vas zanima, kaj vse smo v 
letošnjem šolskem letu že 
pripravili in doživeli na Pod-
ružnični šoli Olševek?
V okviru praznovanja 100. 
obletnice izida prve sloven-
ske slikanice smo na hodni-
ku pripravili bralni kotiček. 
Želeli smo povečati zanima-
nje za knjigo in branje, pri-
spevati k bralni pismenosti 
in spodbuditi medvrstniško 
branje, pri katerem starejši 
učenci berejo mlajšim. S 
projektom bomo nadaljevali 
skozi celo šolsko leto.
Kot zdrava šola smo se 
vključili v vseslovensko akci-
jo Simbioza giba, medgene-
racijsko gibanje. Sredi okto-
bra smo se skupaj s starši, 
sestricami, bratci in starimi 
starši odpravili na pohod na 
Možjanco. Udeležba je bila 
zelo velika, skupaj smo pre-
živeli čudovito sončno in 

športno dopoldne. Na šoli se 
dobro zavedamo pomena 
požarne varnosti, zato smo 
oktobra ob pomoči PGD 
Hotemaže izvedli evakuaci-
jo. Na koncu so nam prijaz-
no predstavili še gasilsko 
vozilo in opremo, preizkusi-
li pa smo se tudi v navidez-
nem gašenju požara z vod-
nim curkom.
Novembra pa je potekal tra-
dicionalni slovenski zajtrk, 
ko smo uživali v dobrotah iz 
lokalnega okolja, kot so mle-
ko, med, maslo, kruh in 
jabolko. Dogodek smo pope-
strili s pesmijo Lojzeta Slaka 
Čebelar. V okviru projekta 
Ustvarimo najštevilčnejši 
pevski zbor smo omenjeno 
pesem zapeli točno ob 10. 
uri, enako kot tudi številne 
šole in vrtci po Sloveniji. 
Naš posnetek smo objavili 
na portalu YouTube.

Za uvod v veseli december 
je 5. decembra poskrbel 
Miklavž, ki nas je obiskal na 
šoli in nam prinesel sladke 
dobrote, s katerimi smo se z 
veseljem posladkali, kajti 
vse leto smo bili zelo pridni. 

Ob tej priložnosti učenci in 
učiteljice PŠ Olševek vsem 
občanom občine Šenčur 
želimo lepe praznike in pra-
vljično leto 2018.

Učiteljice 
Podružnične šole Olševek

Vrtiljak dogodkov

Bralni kotiček v šoli na Olševku

Vilma Nečimer

Naša šola je koordinatorica 
mednarodnega projekta 
Erasmus+ z naslovom Edu-
cation+. Oktobra letos smo 
se s partnerji družili v Bol-
gariji, v mestu Pravec. Sre-
čanja so se udeležili učenci 
in učitelji iz partnerskih 
držav: Estonije, Italije, Slo-
venije in gostitelji Bolgari. 
Naslov tabora je bil Partnerji 
za partnerje, vsi za huma-
nost. Gostiteljska šola Aleko 
Konstantinov že leta sodelu-
je s Centrom za rehabilitaci-
jo otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami Pra-
vec. Večina mladostnikov v 
tem centru stikov z matično 
družino nima več, saj so bili 
zapuščeni. Sodelovanje z 
učenci šole je zanje zato še 
bolj pomembno, saj so to 
redki trenutki sprejetosti v 
širše okolje. Seveda so za 

varovance centra pomembni 
tudi bivanjski pogoji. Lani 
so se preselili v novi dom, ki 
pa mu manjka nadstrešek 

nad igrali; ta bi jim omogo-
čal druženje na zunanjih 
površinah tudi v deževnem 
vremenu ali v poletni pripe-

ki. Odločili smo se, da jim 
pomagamo. 
V OŠ Šenčur smo s prispev-
ki učencev deset let zapore-
doma omogočali šolanje 
učenki Dolmi Choeszom v 
Nepalu; vsak učenec (ki je 
želel) je prispeval iz svoje 
žepnine en evro. Zavestno 
se je torej odpovedal kepici 
sladoleda ali tablici čokola-
de za vrstnika, ki se nekje 
na svetu težje prebija skozi 
vsakdan.
Letos smo učence spodbudi-
li, naj za svoje vrstnike v 
tem bolgarskem centru pri-
spevajo delček svoje žepni-
ne. Večina učencev je pris-
pevala po en evro, nekateri 
tudi več. V humanitarnem 
projektu so sodelovali še 
zaposleni na OŠ Šenčur in 
na PŠ Voklo, Olševek in 
Trboje. Skupaj smo na šoli 
zbrali 1120 evrov. Za enako 
dobrodelnost so se odločili 
tudi na ostalih partnerskih 
šolah. Drugi del dobrodel-
nosti pa je bil mednarodni 
bazar partnerstva, na kate-
rem smo v času tabora pro-
dajali različne izdelke, ki 
smo jih partnerji izdelali 
doma. Na naši šoli so učenci 
pod mentorstvom učiteljice 
Maje Okorn izdelali kera-
mične magnete, prstane in 
ogrlice. Drugi partnerji so 
izdelali knjižne zaznamke, 
obeske za ključe, lončke … 
Izkupiček humanitarnega 
bazarja smo dodali donaciji. 
Skupaj zbrana sredstva bodo 
zadoščala za nadstrešek, ki 
ga bodo gradili spomladi. 
V času tabora so vsi gostu-
joči učenci bivali pri bolgar-
skih vrstnikih in njihovih 
družinah. Skupaj so priha-
jali k pouku, se družili na 

delavnicah, ekskurzijah in 
športnih aktivnostih, obis-
kali smo muzej na prostem 
Etere, v Velikem Trnovem 
ostanke srednjeveške bol-
garske prestolnice, sedanje 
glavno mesto Sofija, se učili 
prvih zamahov golfa, foto-
grafirali znamenitosti in iz 
njih sestavili digitalne zgo-
dbe, druženje pa sklenili z 
mednarodnim Erasmus+ 

večerom. Predstavili smo 
svoje dežele, zapeli in ple-
sali. Izročili smo donacijo 
centru in zaključili z bol-
garskimi, estonskimi, itali-
janskimi in slovenskimi 
dobrotami. In na koncu slo-
vo, a po zaslugi socialnih 
omrežij mladina prijatelju-
je naprej in sanja načrte o 
morebitnem ponovnem 
srečanju. 

Erasmusovci v Bolgariji
Učenci Osnovne šole Šenčur so se udeležili mednarodnega tabora Partnerji za partnerje, vsi za humanost. V bolgarskem mestu Pravec so sodelovali še 
učenci in učitelji iz partnerskih držav: Estonije, Italije, Slovenije in seveda gostitelji Bolgari. 

Erasmusovci: Lina, Nika, Jure, Natalija in Tija, za njimi pa Veliko Trnovo

Donacija Centru za rehabilitacijo otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami Pravec

V času tabora so vsi gostujoči učenci bivali pri 
bolgarskih vrstnikih in njihovih družinah. 
Skupaj so prihajali k pouku, a to le za pokušino; 
da so izkusili bolgarski pouk in doživeli njihovo 
šolo. Četudi je njihova šola malo skromnejša kot 
naša, pa to prav gotovo ne velja za njihovo 
gostoljubje, odlično znanje angleškega jezika in 
organizatorske sposobnosti. Predvsem pa smo 
se družili na delavnicah, ekskurzijah in športnih 
aktivnostih.

Evropska unija je ustanovila program  
Erasmus+, ki je namenjen spodbujanju 
mobilnosti na področju šolstva. Program 
Erasmus+ želi povečati evropsko dimenzijo 
izobraževanja v vseh državah partnericah. 
Učencem in učiteljem pomaga doseči in 
izboljšati določena znanja in spretnosti; od šol 
pa pričakuje razvijanje novih pedagoških praks 
ter oblikovanje pedagoškega gradiva, ki je javno 
dostopno zainteresirani javnosti. Sodelovanje v 
partnerstvu šol iz različnih držav je tudi 
priložnost komuniciranja v tujem jeziku in 
izboljša motivacijo za učenje jezikov, učiteljem 
pa nudi izmenjavo različnih šolskih praks. Naša 
šola je koordinatorica mednarodnega projekta 
Erasmus+, z naslovom Education+.

Jurij, petek, 15. decembra 2017
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Avto-moto društvo  
Šenčur

 
 

ZAKAJ naj (P)OSTANEM član 
AMZS oziroma AMD Šenčur?
•  Ker so storitve AMZS članstva edinstvene in ponujajo več kot 

avtomobilske asistence zavarovalnic.
•  Ker s prihranki več kot povrnem vrednost članarine.
•  Ker AMZS celostno poskrbi za moje vozilo pred in med potjo.
•  Ker mi nudi pomoč na cesti, ne glede, čigavo vozilo vozim 

(eno članstvo za več vozil).
•  Ker mi nudi popuste doma in v tujini.
•  Ker s članstvom v AMZS prispevam k izboljšanju prometne  

varnosti.
•  Ker s članstvom v AMZS pripomorem k razvoju moto športa  

in kartinga.

ŠE VEČ RAZLOGOV NA www.amzs.si ali na naslovu 
www.amd-sencur.si, kjer je še več vsebin o delu društva.

Življenje je potovanje,
za katerega nihče ne dobi zemljevida.
Vsakdo potuje po svoje in si sproti riše svoj zemljevid.
Vsaka risba je smerokaz za vse,
ki hodimo po čudovitih poteh življenja,
Leto 2018 naj bo pot dobre volje, ljubezni, zdravja in poslovnih uspehov.
V prometu pa več razumevanja, za več varnosti in sreče.

Avto moto društvo Šenčur

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com

Danica Zavrl Žlebir

Ali drži, da je vaše društvo 
najbolj znano zunaj meja 
vaše občine?
"To drži, res nas po našem 
pustnem sprevodu poznajo 
tudi zunaj meja naše občine."

Kako ste začeli?
"Pred 27 leti smo začeli s še-
stimi ljudmi in enim vo-
zom, na katerem so bile 
značilne maske, nato pa se 
je stvar vsako leto bolj širila, 
bila vse bolj organizirana in 
tudi udeležencev nas je bilo 
vedno več. Idejo za takšno 
pustno povorko pa je dal Ja-
nez Jenko. Danes nas je v 
društvu Godlarji blizu 
osemdeset članov, aktivnih 
je okoli trideset, na povorki 
pa nas je vseh sodelujočih 
kar okoli štiristo. Sedaj je v 
povorko vključenih do 27 
voz, na vsakem so maske, ki 
predstavljajo aktualna druž-
bena dogajanja. Vsako leto 
razmišljamo, kaj se je zani-
mivega dogajalo v državi, 
politiki, zdravstvu, vojski, 
dodajamo risane like za 
otroke, da bi občinstvu za 
pustni čas pripravili kar naj-
bolj zanimiv dogodek. Za-
dnje čase nam pri tem po-
maga šola v Šenčurju, sicer 
pa smo veseli tudi sodelova-
nja zunanjih pustnih sku-
pin tako iz sosednih občin 
kot iz vasi v naši občini."

Lani ste na enem od vozov 
predstavljali zgodbo o slo-
venskem teranu, kaj je bilo 
sicer še zanimivega?
"Nedvomno ameriški pred-
sednik Trump in njegova 
Melanija, med pustnimi ma-
skami je bil tudi predsednik 
Pahor, ki je tudi v resnici obi-
skal našo prireditev. V pu-
stni povorki smo ga pokazali 
kot tekača, ki je občinstvu 
delil cvetje, kot resnični obi-
skovalec pa je to zelo lepo 
sprejel. Sicer pa nas je pred-
sednik države obiskal že dru-
gič, kar kaže, da je pustna 
povorka zanimiva in ob tako 
uglednih gostih zagotovo 
pride tudi več drugih obisko-
valcev. Ljudi pritegne tudi 
dejstvo, da imamo vsako leto 
nove maske in prizore. Po-
navljata se le dve stalnici: 
naša glavna maskota, godlar, 
ki na vozu kuha godlo, za 
Šenčur značilno jed. Druga 
maskota pa je ladja, največji 
voz, ki pa ga vsako leto dru-
gače opremimo in prikaže-
mo vsakokrat drugačno 
zgodbo. Med maskami je 
tudi naš župan, resnični žu-
pan pa nas vsakokrat gleda s 
tribune."

Že lahko poveste, kaj bo za-
nimivega ob pustu v letu 
2018?
"Ne bi radi izdali, naj nas 
ljudje pridejo pogledat in 
bodo videli. Naj povemo le, 
da tudi sedaj ne bomo pre-
pustili Hrvatom Piranskega 
zaliva, ne bomo pozabili na 
volitve, naše banke, znane 
osebnosti, otroci lahko pri-
čakujejo svoje risane juna-
ke, vsem pa obljubljamo, da 
bomo aktualni kot vedno."

Glede na to, da je pustni 
sprevod verjetno vaša edina 
dejavnost, imate najbrž z 
njo delo vse leto?
"Priprave na pustno povor-
ko se začenjajo že kake tri 
mesece prej, nekaj dela je 
pozneje tudi s pospravlja-
njem, med letom pa je tudi 
več delovnih akcij. Priprave 
na pust 2018, ki bo 10., 11. 
in 13. februarja, so se tudi že 
začele. Osrednja pustna po-
vorka v Šenčurju je na pu-
stno nedeljo, na soboto nas 
običajno povabijo v druge 
kraje. Za sedaj povabil še ni-
mamo. Pustna povorka se v 
domačem kraju vije od Sre-
dnje vasi, kjer nas ob cesti 
spremlja množica ljudi, do 
osrednjega prizorišča v Šen-
čurju, kjer predstavimo pu-
stne prizore. Ocenjujemo, 
da nas pride gledat okoli de-
set tisoč ljudi, kar nas veseli, 
saj pomeni, da se nismo tru-
dili zaman."

Pravite, da je s prireditvijo 
že več mesecev prej veliko 
dela, kaj pa vse ostalo?
"Poleg oblikovanja idej in 
fizičnega dela, ko pripravlja-
mo vozove in maske (te za 
nas sedaj izdeluje Andrej 
Aljančič, prej jih je Lojze Po-
točnik), je tudi veliko orga-

nizacijskih opravil. Žal ima-
mo pri tem veliko opraviti 
tudi z birokracijo, kjer bi od 
uradnikov pričakoval malo 
manj papirjev in malo več 
prožnosti. Ko so naši pred-
hodniki začenjali s pustnimi 
povorkami, je bilo vse veliko 
enostavnejše." 

Generacije so se pri Godlar-
jih zamenjale. Kako k delu 
pritegnete nove sodelavce? 
"Najbolj z zanimivimi tema-
mi. Ko se bliža pust, se nam 
ponujajo, ali lahko sodeluje-
jo. Veseli smo jih in tudi nji-
hovih idej. Kdor se nam želi 
pridružiti, je seveda dobro-
došel. O nas si lahko prebe-
re na spletni strani in tam 
najdete tudi kontakte, kje 
nas dobite."

Kaj se zgodi z vašimi liki po-
tem, ko je pustnega rajanja 
konec?
"No, najprej povejmo, da se 
po večmesečnih pripravah 
za občinstvo pustno dogaja-
nje začne tri tedne pred pu-
stom, ko Godlarji prevzame-
mo od župana ključe občin-
ske blagajne in s tem oblast 
v občini. To je prvo dejanje 
pustnega praznovanja. Na 
pustno soboto gremo običaj-
no gostovat (lani smo deni-
mo v Cerkljah in pred trgo-
vskim centrom v Kranju), na 
nedeljo je torej velika pustna 
povorka, ki velja tudi za naj-
večjo na Gorenjskem. Na to-
rek pa uprizorimo še pokop 
pusta in s tem se praznik 
konča. Veseli smo, da nas ta 
praznik v kraju povezuje, po-
leg Godlarjev sodelujejo tudi 
gasilci, kolesarsko društvo in 
drugi. Veseli smo tudi pod-
pore krajanov, ki nam v času 
izdelave vozov priskočijo na 
pomoč in jih lahko do pusta 

pustimo pod njihovimi stre-
hami, saj samo društvo za to 
nima možnosti. Kmetje nam 
posodijo traktorje, skratka v 
kraju so našemu početju 
zelo naklonjeni. Našo dejav-
nost sofinancira občina, 
glavna pa je podpora naših 
zvestih sponzorjev. Ko se 
pust izteče, vozove, ki so pre-
važali aktualne prizore iz na-
šega življenja, razdremo in 
jih pospravimo, pustne ma-
ske shranimo, nekaj se jih 
tudi uniči. Za konec imamo 
za udeležence tudi pogosti-
tev. Na pustno nedeljo sku-
hamo godlo za vse obisko-
valce, kar okoli šestdeset li-
trov jo razdelimo med ljudi, 
po pustu pa so pogostitve 
deležni tudi vsi naši sodelav-
ci. Godlo nam kuha Bojan 
Sitar in vsi priznavajo, da je 
zelo okusna. Vsako leto nam 
je na pustno nedeljo zmanj-
ka. Nekateri pridejo ponjo 
tudi s kanglicami, to smo 
doživeli tudi ob našem obi-
sku v Kranju." 

Je torej pust za vas največji 
praznik v letu?
"Vsekakor in tudi najbolj 
množična prireditev, kar jih 
je v občini Šenčur." 

Imate kakšne ideje za priho-
dnost?
"Če bi imeli na razpolago 
več denarja in nam ne bi 
bilo treba s pustnim sprevo-
dom gostovati, bi v doma-
čem kraju priredili kar tri-
dnevno pustno praznovanje. 
Petek bi denimo namenili 
otrokom, soboto pustovanju 
z glasbo in plesom mask, 
nedelja bi ostala namenjena 
veliki pustni povorki. To je 
naša vizija, a kot rečeno, bi 
zanjo potrebovali več finanč-
ne podpore, tudi z občine."

Pust imajo za največji 
praznik v kraju
Največji praznik v letu je pust, trdijo Godlarji, ki v Šenčurju in okolici za ta praznik že sedemindvajset 
let razveseljujejo ljudi. Društvo sta nam predstavila sedanji predsednik Robert Vehovec in ustanovni 
član Lojze Belehar.

Robert Vehovec, predsednik društva Godlarji, in ustanovni član Lojze Belehar 
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Gradbenamehanizacija
VilkoKonc,s.p.

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

GSM:041652-654

Ponujamo vam: 
 razčesavanje  striženje  

 trimanje  kopanje  
 nego oči, ušes in krempljev  

 celotno nego

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

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

          IZLET // 20. DECEMBER 2017

ADVENT V SALZBURGU  
IN RED BULL HANGAR 7
Vabimo vas na izlet v adventni Salzburg, sicer rojstno mesto Wolfganga Amadeusa  
Mozarta. V mestu si bomo ogledali najpomembnejše stavbe in tudi nekaj prizorišč, kjer 
so snemali film Moje pesmi, moje sanje, zgodbo o pevsko nadarjeni družini von Trapp 
in nesojeni nuni Marii. Pred ogledom mesta se bomo ustavili v Red Bull Hangarju 7, 
moderno oblikovani stavbi, kjer so razstavljena različna vozila, ki jih sponzorira podjetje 
Red Bull. Na ogled bodo bolid formule 1, letalo, vesoljska obleka človeka, ki je skočil »z 
roba vesolja« in uspešno pristal s padalom, in še marsikaj adrenalinskega. 
V Salzburgu bo tudi nekaj časa za samostojne oglede po ozkih ulicah in trgih ter 
postanke pri stojnicah s kuhanim vinom.

Cena izleta je 32 EUR. 
Cena vključuje:  prevoz, ogled Red Bull Hangarja 7, lokalno 
vodenje po mestu Salzburg, vodenje izleta, sendvič in DDV. 

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 6.20,  z AP Mercator Primskovo ob 6.40
z AP Globus Kranj ob 6.50, z AP Radovljica ob 7.15

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,   
se oglasite  osebno na Bleiweisovi  c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek, 18. decembra 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške.
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Samo Lesjak

Tradicionalna, že peta Šen-
čurska glasbena srečanja, ki 
nastajajo v organizaciji Druš-
tva upokojencev Šenčur, so 
našla prostor v ljudskih 
srcih, kar dokazuje tudi zelo 
soliden obisk vseh glasbe-
no-družabnih prireditev, ki 
so v okviru srečanj potekale 
do sedaj. Dvajsetega oktobra 
so obiskovalci tako ponovno 
napolnili Dom krajanov, kjer 
so večer preživeli v dobri 
družbi in ob ubranih zabav-

nih ritmih številnih glasbe-
nikov: nastopili so ansambel 
Čudežni dečki s pevko, 
domačinko Majdo Grošelj, 
vedno razigran Kvintet slo-
venskih deklet, uigran 
ansambel Banovšek in 
humorist Boštjan Bešter, ki 
je poskrbel za dodatno zaba-
vo in smeh. Da je vse – tako 
kot vedno – potekalo gladko, 
je poskrbel Miro Erzin, ki je 
predstavil vse nastopajoče, 
obenem pa obljubil, da bodo 
organizatorji ostali zvesti 
tovrstnim srečanjem.

Tradicija glasbe  
in veselja

Ko se na odru združijo simpatičnost, pozitivna energija in 
glasbeni talent: Kvintet slovenskih deklet / Foto: Gorazd Kavčič

Martin Kadivec

Izredno zanimiv mož je bil 
Srjan Lovrenc Prestor. Pre-
prost tovarniški delavec, a 
bister človek, ki ga je življe-
nje izoblikovalo v pokončne-
ga moža. Pri tridesetih letih 
je svojo življenjsko zgodbo 
popisal v Spominih mojega 
življenja. Zapis je sestavljen 
iz dveh delov: iz proznega 
popisa življenja do tridesete-
ga leta, ki ga je na čustveni 
ravni osvetlil s petimi sred-
nje dolgimi pesmimi.
Rodil se je v številni družini 
Pri Goraču v Srednji vasi pri 
Šenčurju. Dva brata sta odšla 
za kruhom v Ameriko, neka-
tere sestre so se primožile po 
kmetijah, ostali so se zaposli-
li v tovarnah. Sam je najprej 
odšel na Tirolsko, kjer si je 
na železnici zaslužil za oble-
ko. Potem je delal več let v 
tovarni na Jesenicah, vmes 
nekaj časa tudi v Nemčiji. 
Ponoči je s fanti vasoval in 
junačil v domači in sosednjih 
vaseh. Bil je vedno vesel in 
dobre volje. Leta 1911 je bil 
vpoklican na triletno služenje 
vojaškega roka. Že prvo leto 
se je udeležil bojev na fronti v 
Galaciji, kjer je padlo tri četr-
tine njegovih tovarišev. Sam 
pa je ostal živ in zdrav.

Ko bi se moral po triletnem 
vojaškem obdobju vrniti 
domov, se je začela prva sve-
tovna vojna. Namesto 
domov je že drugič odšel na 
fronto v Galacijo. V strahot-
nem spopadu je bil hudo 
ranjen v nogo. Potem ko je 
doma uspešno okreval, so 
ga pa še tretjič poslali na 
fronto v Galacijo. Tokrat so 
ga ujeli Rusi. Ujetnike so 
prevažali iz taborišča v tabo-
rišče po prostrani Sibiriji. 
Delal je v različnih tovarnah 
in spoznal podeželje. Tri 
leta je preživel v Rusiji. Kar 
dobro se mu je godilo. Vži-
vel se je v tamkajšnje življe-
nje, ni pa mogel pozabiti 
domačih krajev in ljudi. 
Ušel je in se skoraj po deset-
ih letih prisilne odisejade 
vrnil domov.
Vojaško in jetniško bedo, 
vse to trpljenje, pa mož 
popisuje na veder način. V 
njem ni čutiti zagrenjenosti. 
Nikakršnega odpora in upo-
ra proti obstoječemu druž-
benemu redu. Med vojaki je 
prevladovalo mnenje, da je 
vse te morije kriva nasprot-
na stran, tuja vojska, tuja 
oblast. Kot vodja skupine 
svoje bojne tovariše poziva k 
pristnemu medsebojnemu 
prijateljstvu v boju za domo-

vino. Izpolnimo, kar smo 
dolžni po znanem reku: daj-
mo cesarju, kar je cesarjeve-
ga, in Bogu, kar je božjega.
Lovrenc Prestor je bil pokon-

čen človek vedrega značaja z 
romantičnim pogledom na 
svet, čeprav je tedaj pri nas v 
umetnosti že prevladoval 
ekspresionizem.

Pod Jurijevim klobukom (4)

Pokončen Srjan

Godbenice in godbeniki gredo radi v kino, kot glasbeniki pa 
še posebej radi igrajo filmsko glasbo. Tako so se letošnji že 
tradicionalni in tokrat tudi jubilejni 15. božično-novoletni 
koncert odločili posvetiti filmski glasbi. Pod vodstvom diri-
genta Simona Tavčarja so se pridno pripravljali na koncert 
in obljubljajo, da bo lepo. Poskrbeli bodo tudi za nekatere 
druge glasbene okuse. Skupaj s pihalnim orkestrom bodo 
zapela simpatična dekleta iz glasbene skupine MJAV, prvič 
pa bo z godbeniki sodeloval tudi Cerkveni otroški pevski 
zbor Vesela srca iz Šenčurja pod vodstvom zborovodkinje 
Eve Čeh. Program bo povezovala Anja Markovič. Vstopnice 
lahko kupite v predprodaji v kavarni in slaščičarni Medeni 
vrt v Šenčurju ali na dan koncerta na blagajni pred vhodom 
v dvorano. Vabljeni torej na koncert v torek, 26.  decembra,  
ob 19.30 v Športni dvorani Šenčur.

Koncert filmske glasbe

Šenčur – Krajevna skupnost Srednja vas Šenčur je prvo 
soboto v decembru pred krajevnim domom še zadnjič v 
tem letu postavila mini tržnico z domačimi izdelki in pri-
delki. Predsednik KS Miro Peternel je nekoliko razočaran 
nad odzivom tako obiskovalcev kot tudi ponudnikov, saj bi 
iz domače občine pričakoval več ponudbe in obiska. Tudi 
tokrat so na tržnici s svojo stojnico sodelovali člani druš-
tva ljubiteljev slovenskih vin, skuhali so zelje s krvavico in 
zraven postregli mlado vino. Mini tržnice se čez zimo pos-
lavljajo, potem pa bodo organizatorji ponovno razmislili o 
njih.

Zadnja tržnica v tem letu

Še zadnja mini tržnica v tem letu / Foto: Tina Dokl

Jurij, petek, 15. decembra 2017
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DOBRODOŠLI TUDI V NAŠO CVETLIČARNO AMAYA  
OB ŠENČURSKEM POKOPALIŠČU.

Naj vam božična zvezda približa 
skrivnost adventnega časa in vam 
prinaša toplino v vaš dom.

Tatjana Čebulj, s.p.
Voklo 85a, 4208 Šenčur

Zimski delovni čas od 8. do 18. ure, ob sobotah od 8. do 13. ure T: 041 731 050

Vrtnarija Čebulj

Cikotić in partner, d. n. o., 
Pipanova 13a, 4208 Šenčur

04/ 251 61 00, 040/ 513 968
pod.kostanji@gmail.com
www.pod-kostanji.com

DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–23.00, sobota 12.00–

23.00, nedelja 12.00–22.00
 

Vsem občanom in občankam 
občine Šenčur želimo srečne  

in vesele praznike.

  Srečno  
    2018!
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Šenčur – Upihnili smo dru-
go svečko na torti druženja 
skupine Krompirjev cvet. 
Skupaj nas je 12 deklet in en 
fant. Delujemo v okviru dru-
štva Z roko v roki in se v za-
vetju občinskih prostorov 
srečujemo vsak ponedeljek 
dopoldne.
Srečanja zapolnjujemo z bo-
gatimi vsebinami in aktiv-
nostmi. Najprej razgibamo 
telesa s telovadbo in mož-
gančke s prijetnimi šalami. 
V resnem delu se lotevamo 
najrazličnejših vsebin, ki 
nam jih ne zmanjka. Teme 
so o zdravju, pojavnih obli-
kah bolezni telesa in duha, o 
ustrezni prehrani za našo 
generacijo, poročanje o na-
ših aktivnostih, potovanjih, 
zanimivih doživetjih in še in 
še bi lahko naštevali. Ob 
praznikih preverjamo svoje 
ročne spretnosti in se loti-
mo izdelave okraskov, vo-
ščilnic ali pa se le zabavamo 
in obujamo stare običaje. Z 

vsem žarom podpiramo lo-
kalno gospodarstvo, si privo-
ščimo kavico in obeležuje-
mo svoje osebne praznike z 
malico v bližnjem lokalu. 
Spoznavamo znamenitosti 
in lepote svoje občine in kar 
verjeti ne moremo, da je še 
toliko skritega. Podajamo se 
pa, okrepljeni s sestrsko 

skupino Koprive z Visokega, 
tudi onkraj občinskih meja. 
Lani smo raziskovali gornje-
savsko dolino in naš biser 
Planico, letos pa smo se po-
dali čez hribe v Gornji Grad.  
Leto se počasi zaključuje, 
vsem občanom želimo v 
letu, ki prihaja, uresničitev 
vseh želja in vse dobro.

Navada je stara  
novo leto voščit,
to tudi zdaj iz srca  
jaz hočem storit.
Da b dolgo živeli,
prav zdravi veseli,
da b vsako nesrečo
pregnali skoz srečo!

 (Gorenjska kolednica) 

Krompirjev cvet  
se druži tretje leto
Skupina Krompirjev cvet svoja srečanja zapolnjuje z bogatimi vsebinskimi dejavnostmi.

Prijetno druženje skupine Krompirjev cvet 

Otroci in mentorji iz gasilskih društev Hotemaže in Srednja 
vas so v začetku avgusta preživeli tridnevni oddih na morju, 
v Pineti. "Dan smo začeli aktivno in zdravo, z jutranjo telo-
vadbo. Sončne popoldneve smo izkoristili za kopanje v mor-
ju, ki nam je nudilo obilo morskih užitkov. Večere smo si 
popestrili z vožnjo s turističnim vlakcem v mesto Novigrad, 
obnovili znanje iz prve pomoči in si za spomin porisali ma-
jice. Otroci so s svojim veseljem iz zadovoljstvom potrdili 
uspešnost izvedbe tabora. Zahvalila bi se rada staršem za 
zaupanje ter mentorjem za njihovo prizadevnost. Posebna 
zahvala gre Simonu Lombarju za prevoz. Če se radi zabava-
te in uživate v družbi gasilcev, ste vljudno vabljeni vsi, tako 
mlajši kot starejši, da se nam pridružite," vabi Meta Ferlan 
iz PGD Hotemaže.

Gasilski izlet na morje

Voglje – Revija Ženska in Ministrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti vsako leto v tem času razgla-
sita ljudi odprtih rok, dobrotnike, ki s svojimi dejanji poma-
gajo drugim. Razglasili so jih ta teden, med njimi pa sta tudi 
občana občine Šenčur Barba Štemberger Zupan in Niko 
Zupan iz Vogelj, ustanovitelja zavoda V-oglje. Že od leta 
2006 organizirata mednarodne simpozije umetniške kera-
mike. Na njih je bilo do sedaj 137 udeležencev iz tridesetih 
držav. Vsak umetnik pusti v Sloveniji štiri dela, eno organi-
zatorja simpozija namenita občini Šenčur.

Med nagrajenci tudi šenčurska občana

Jurij, petek, 15. decembra 2017
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Šport

Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

 

–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

Kuhinje  
 do -55% popust
  darilni boni do 250 e  
za nakup  
vsaj 3 gospodinjskih  
aparatov

Alples studio Ljubljana BTC, Šmartinska 152, Hala 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si                              www.prevc.si
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Dobrodošli v svetu odličnih kuhinj.  
Tudi v letu 2018.

Ivan Kern

Srednja vas – V nedeljo 19. 
novembra je v športni dvora-
ni osnovne šole Šenčur pote-
kalo četrto odprto tekmova-
nje ekip v prstometu za 
pokal Memoriala Borisa 
Brezarja, ki hkrati šteje tudi 
v skupni seštevek za osmi 
pokal Slovenije. Dogodek je 
organiziralo domače športno 
društvo Pajek ob sodelovan-
ju s Prstometno Organizaci-
jo Slovenije. Ob rekordni 
udeležbi 67 ekip smo presto-
pili magično mejo 200 tek-
movalcev. Četrti Memorial 
Borisa Brezarja je odprl pod-
župan občine Renče-Vogrs-
ko Radovan Rusjan, prisotne 
pa nagovoril tudi predsednik 
Prstometne Organizacije 
Slovenije Igor Dornik.
Vsaka od 67 ekip ekipa šteje 
tri tekmovalce, ki jo lahko 
sestavljajo tudi neregistrira-
ne igralke in igralci prsto-
meta. Tako se je 201 tekmo-
valcev iz cele Slovenije naj-
prej pomerilo v kvalifikaci-
jah in predtekmovanju. 
Tako smo dobili ekipe, ki so 
se uvrstile v finalni del tur-
nirja. Zmagovalno ekipo 
memoriala smo dobili po 
sistemu izločanja. Spremlja-
li smo lahko izredno napete, 
atraktivne in kvalitetne boje, 
ki mejijo na perfekcijo. Brez 
rednih in trdih treningov se 
tudi s pomočjo sreče ni več 
mogoče uvrstiti v vrh pokala 
Slovenije, kaj šele zmagati.
Pokal za Memorial Borisa 
Brezarja je osvojila ekipa 
»Bratov Smuk – Mišo Tim 
1« iz Kranja, drugo mesto 
ekipa »Rokce 2« iz Britofa, 
tretje mesto pa ekipa »Aban-

ka« iz Ljubljane. Od četrtega 
do osmega mesta so si sledi-
le ekipe »Jesenice 1« iz Jese-
nic, »Daf Cordia« iz Senice, 
»Rokce 3« iz Britofa, »ŠD 
Podnart 1« iz Podnarta in 
ekipa »Leknes« iz Renče-Vo-
grsko pri Novi Gorici.  Poka-
le in medalje ekipam na 
zmagovalnem odru so pode-
lili: Anica Brezar, žena pre-
minulega eksperta prstome-
ta kateremu je posvečen 
Memorial Borisa Brezarja, 
Radovan Rusjan, podžupan 
občine Renče-Vogrsko in 
Franc Kern, prvi župan in 
častni občan občine Šenčur. 
Letos je že drugo leto zapo-
red vzporedno z glavnim 
potekalo tudi tekmovanje v 
tolažilni skupini, kjer so se 
lahko pomerili vsi, ki se v 
kvalifikacijah niso uspeli 
uvrstiti v redni del tekmova-
nja in tako dodatno nabirali 
izkušnje na velikih tekmova-

njih. Hkrati z ekipnim je 
potekalo tudi tekmovanje 
metov v tarčo, kjer je svoje 
prstometne spretnosti lahko 
preizkusil vsak, tako tekmo-
valci, kot tudi obiskovalci. 
Slavil je Emil Šmid iz Stru-
ževega pri Kranju, ki je za 
nagrado domov odnesel 
domači kraški pršut s kostjo. 
Ekipno tekmovanje v prijet-
nem in športnem vzdušju 
smo v celoti organizirali čla-
ni prstometne sekcije doma-
čega Športnega društva 
Pajek, ob pomoči in sodelo-
vanju Prstometne Organiza-
cije Slovenije. Tekmovalci in 
gostje so bili postreženi s 
kosilom in tako kot tudi obi-
skovalci s prigrizki, pijačo in 
pecivom, tako da nikomur 
do konca celodnevnega tek-
movanja niso pošle moči.
Naslednja in hkrati zaključ-
na tekma za osmi pokal Slo-
venije (imenovan tudi Hari-

jev memorial), bo v soboto 
6. januarja 2018 na Primor-
skem, v Renčah pri Novi 
Gorici v organizaciji tamkaj-
šnjega športnega društva 
»Škulja«, kjer se bodo ekipe 
ponovno pomerile med 
seboj. Po zbranih točkah 
obeh tekmovanj bomo tako 
dobili ekipne zmagovalce 
Pokala Slovenije v Prstome-
tu za sezono 2017/2018.  
Podrobnosti o Pokalu Slove-
nije, ligaških in vseh ostalih 
tekmovanjih, rezultatih, 
pravilih, uvrstitvah, dogod-
kih in nasploh o prstometu 
si lahko ogledate in prebere-
te na spletni strani www.
prstomet.si, kjer najdete 
tudi galerijo slik. Tako se 
lahko tudi sami podrobneje 
preberete o vsem, kar vas o 
tej športni panogi še zanima 
in se nam naslednjič pridru-
žite.Prstometni pozdrav: 
»Dober met!«

Nov rekord v Šenčurju
Četrto odprto tekmovanje ekip v prstometu za pokal Memorial Borisa Brezarja

S tekmovanja v prstometu v Šenčurju

Luka Pintar

Šenčur – Nogometna ekipa 
Tinex Šenčur drugo leto 
zapored nastopa v tretji ligi. 
Na novo formirana zasedba, 
v kateri je kar nekaj doma-
čih fantov iz nogometne 
šole Šenčur, sezone ni zače-
la po napovedih. V drugem 
delu je steklo in z nekaj viso-
kimi zmagami v športnem 
parku Šenčur je ekipa doka-
zala, da se v tej sezoni lahko 
bori tudi za končno prvo 
mesto. Trenutno na petem 
mestu zaostanek ni takšen, 
da se ne bi mogli vključiti v 
boj za prvaka in napredova-
nje v drugo ligo. 
"Cilje imamo vedno najvišje, 
saj le tako lahko napreduje-
mo in postajamo boljši. Zače-
tek sezone za nas res ni bil 
dober. V nadaljevanju so fan-
tje pokazali, česa so zmožni, 

in nekaj tekem visoko dobili. 
Prva tekma spomladi bo za 
nas ključna, saj v športnem 
parku gostimo vodilno 
Zagorje, če se želimo pribli-
žati, šteje samo zmaga. Ekipo 
bomo okrepili z enim ali dve-
ma igralcema," je dejal špor-
tni direktor kluba Luka Pin-
tar, ki je zelo zadovoljen, da 
bo v naslednjem mesecu tudi 

Nogometni klub Šenčur 
dobil umetno igrišče. "Čep-
rav bo igrišče nekoliko manj-
ših dimenzij, smo vseeno 
zelo zadovoljni, da nam obči-
na in župan pomagata pri 
tem, kajti v zimskem času in 
pa tudi poletnem imamo res-
ne težave z igrišči in organi-
zacijo treningov. S tem bodo 
največ pridobili vsi nogome-
taši v klubu, precej manj pa 
bo obremenjeno glavno igri-
šče, na katerem je bilo letos 
tudi po osem tekem na 
teden." Dodaja, da so v klubu 
zelo zadovoljni z delom v 
mlajših selekcijah, kjer selek-
ciji U12 in U13 dobro nasto-
pata na tekmah zimske lige v 
Ljubljani, ki jih organizira 
Olimpija. Ostale selekcije pa 
nastopajo na zimski ligi v 
Šenčurju. Nekoliko pod pri-
čakovanji so v jesenskem 
delu nastopili mladinci in 

kadeti, za katere pa verjame, 
da se bodo v spomladanskem 
delu dvignili na lestvici. Tre-
nutno so na 8. mestu v drugi 
Slovenski nogometni ligi. 
Nogometni klub Šenčur od 
16. do 18. decembra že tradi-
cionalno organizira Janov 
turnir. Na njem bo predvi-
doma sodelovalo od šestde-
set do sedemdeset ekip. 

V boju za prvaka  
in drugo ligo
Dober zaključek nogometašev, ki dobivajo tudi 
boljše pogoje.

Luka Jagodic Bašič slavi gol proti Bohinju.

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

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

Jurij, petek, 15. decembra 2017
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Skupaj združimo
novoletne želje tako,

da bo vse Ëisto
in nam bo lepo.

SreËno 2018

www.komunala-kranj.si

JUR-1041/17

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

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

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

Dejavnost: 
 tesarstvo
 krovstvo
 kleparstvo

Pooblaščeni smo za 
naslednje vrste kritin:

Tondach, Creaton,  
Bramac, Esal,  
Gerard, Tegola

Miroslav Cvjetičanin

Šenčur – V športnem parku 
je organizator poskrbel za 
zanimivo progo za ciklo-
kros, ki je vsebovala asfalt, 
blato, sneg, mivko, monta-
žne ovire in nizko tempera-
turo ozračja, torej vse, kar se 
za to zvrst kolesarstva tudi 
spodobi. Ciklokros je atrak-
tivna kolesarska disciplina, 
ki se je po dolgih letih zatiš-
ja dokončno vrnila med slo-
venske kolesarje. Državno 
prvenstvo je minilo pred-
vsem v pričakovanju novega 
uspeha Luke Mezgeca, ki je 
z zmago dosegel neverjeten 
mejnik.
Uspelo mu je to, kar na sve-
tu še ni nobenemu kolesar-
ju na najvišji ravni – v eni 
sezoni je postal državni pr-
vak v cestnem kolesarstvu, 

gorskokolesarskem olimpij-
skem krosu in še v ciklokro-
su.
Najprej so se na progo poda-
li najmlajši in najmlajše v 
kategoriji U15. Med dečki 
zmaga ni bila ogrožena niti 
za meter, suvereno je zma-
gal mladi up slovenskega 
kolesarstva, član KK Kranj 
Aljaž Petek. Med deklicami 
je slavila Ivana Rosa Novak 
(KD Sloga Idrija 1902). Za 
njimi so se na blatno in za-
sneženo progo podali žen-
ske in mladinci, stari do 19 
let. Najhitrejši je bil Anže 
Skok (Rog AS), med ženska-
mi je do suverene zmage in 
osvojitve naslova državne 
prvakinje v ciklokrosu priko-
lesarila Tina Perše (Calcit 
Bike Team). 
Zadnji so se na progo podali 
še člani v starostni kategoriji 

med 19 in 40 let in kategori-
ja master, moški nad 40 let. 
Že pred dirko je bilo jasno, 
da Luko Mezgeca na poti do 
zmage lahko ustavi le okva-
ra na kolesu ali kaka druga 
nesreča. Prvi favorit na pa-
pirju in terenu je dokazal, 
da letos ni samo najboljši 
ciklokrosist, temveč najbolj-
ši kolesar v državi. Luki Me-
zgecu (Orica-Scott) je uspe-
lo, kar ni še nobenemu kole-
sarju na svetu, saj je v eni 
sezoni osvojil tri naslove dr-
žavnega prvaka v treh različ-
nih kolesarskih disciplinah. 
Vsi, ki spremljamo kolesar-
stvo, lahko samo prikima-
mo, da gre zares za uspeh 
brez primere, saj gre za tri 
popolnoma različne kolesar-
ske prvine, ki že dolgo niso 

več združljive, saj so se kole-
sarji že davno tega ozko spe-
cializirali po disciplinah. Pri 
tem pa je treba poudariti, da 
Luka izhaja iz gorskokole-
sarske šole, svoj vrh kariere 
pa doživlja v cestnem kole-
sarstvu. Kot sam pravi, je – 
kot kaže – odličen hibrid za 
zmago v ciklokrosu. Tekmo-
vali so tudi moški v kategori-
ji nad 40 let, ki so se ravno 
tako pomerili v teh neverje-
tno težkih razmerah. Boj do 
zadnjega metra dirke je bil 
ogorčen predvsem med Ma-
tejem Dakskoblerjem (KK 
Pantal) in Bojanom Ločni-
karjem (Bike Republic). Na-
slov je šel v prave roke, saj je 
letošnji najboljši ciklokro-
sist v kategoriji master Ma-
tej Dakskobler. 

Mezgec v Šenčurju postavil 
nov kolesarski mejnik
Kolesarsko društvo Šenčur je bilo letošnji organizator državnega prvenstva v ciklokrosu.

Luka Mezgec na poti do zmage. / Foto: M. Cvjetičanin

Najmlajši so ciklokros dobro sprejeli. / Foto: M. Cvjetičanin

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Uspešni nastopi 
zaznamujejo delo Košarkar-
skega kluba Šenčur tudi v 
jesenskem delu. "Članska 
ekipa je na tekmi v športni 
dvorani Šenčur premagala 
tudi moštvo Petrol Olimpi-
je. Uspešno nastopa v poka-
lu Spar, kjer se je uvrstila v 
peti krog. Enako velja tudi 
za pokal Alpe Adria, kjer 
bomo v prvem delu odigrali 
še eno tekmo z Brnom, po 
novem letu pa se že uvrstili 
v zaključne boje," našteva 
Aleš Puhar, športni direktor 
Košarkarskega kluba Šen-
čur.
"Uspešno nastopajo tudi 
mlajše selekcije. Ekipa U17 
se je uvrstila v prvo ligo, po 
novem letu pa s tekmovanji 
začneta tudi najmlajši selek-
ciji U11 in U9, kjer smo zelo 
veseli povečanega števila 
otrok. V tej starostni katego-
riji trenira v Šenčurju okoli 
40 otrok. Zelo uspešno de-
luje tudi ekipa deklic. Pri 
mlajših selekcijah pa nas 
najbolj veseli sproščenost in 

veselje otrok, ki se ukvarjajo 
s športom, kar se je pokaza-
lo tudi na njihovem nastopu 
ob Sončkovem dnevu v Novi 
Gorici, kjer so se družili s 
svojimi vrstniki iz Slovenije 
in tujine."
Ob koncu leta Aleš Puhar 
dodaja še zahvalo in voščilo: 
"Naj se zahvalimo vsem 
sponzorjem in donatorjem 
ter ostalim, ki kakor koli po-
magajo pri uspešnem delo-
vanju kluba. Želimo vam 
blagoslovljene božične pra-
znike ter srečno, zdravo in 
uspešno leto 2018." 

Uspešni člani  
in mladi 
Uspešni nastopi članske ekipe in mlajših selekcij

Razpored prihodnjih 
tekem: 
16. 12. Krka : Šenčur 
23. 12. Šenčur : Hopsi 
30. 12. Šenčur : Krka 
6. 1. Zlatorog : Šenčur 
13. 1. Šenčur : Primorje 
20. 1. Šentjur : Šenčur 
27. 1. Petrol Olimpija : Šenčur 
3. 2. Šenčur : Rogaška 
10. 2. Helios : Šenčur 

13. 2. Šenčur : Ilirija

Vse, v kar upate, naj se izpolni, kar iščete, naj se odkrije, 
kar si želite, naj se uresniči!

Vesele božične in novoletne praznike 
ter vse dobro v letu 2018!

Zahvaljujemo se vam  
za dosedanje zaupanje  
in se veselimo  
sodelovanja tudi v prihodnje. 
                                        KZ Cerklje, z.o.o. www.kzcerklje.si

Jurij, petek, 15. decembra 2017
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- TV ali INTERNET od 15 E/mesec
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
-  INTERNET in IPTV signal tudi s kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine,  

Zg. Javoršice, PD Moravče, Lubnika, Peč pri Mor., Slivne, zasav. gore,...

4208 Šen čur
De lav ska 18

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

An ton Mag dič s.p.

sudoku_LAZJI_17_jurij
NALOGA

1 3 6 5
9 1 4 3

2 4 7
3 6 7 8 9

5 3 8 7
8 4 2 1 5

7 1 4
1 8 2 6
9 5 7 8

sudoku_LAZJI_17_jurij

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_jurij
NALOGA

2 7 4 9
9 8

2 9 6
5 4 2 6

7 1
3 5 8 4

5 1 4
9 3

7 2 5 1

sudoku_TEŽJI_17_jurij

REŠITEV

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

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. Sestavila: P. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEŽJI_17_jurij
NALOGA

2749
98

296
5426

71
3584

514
93

7251

sudoku_TEŽJI_17_jurij

REŠITEV

236714859
479568213
815329467
542891736
687453192
391672584
953147628
124986375
768235941

sudoku_LAZJI_17_jurij
NALOGA

1365
9143

247
36789

5387
84215

714
1826
9578

sudoku_LAZJI_17_jurij

REŠITEV

139462857
576981432
284735961
361574289
925318746
847629315
653897124
718246593
492153678

Šenčur – Vrtec pri Osnovni šoli Šenčur je povabil občane na 
božično-novoletni bazar, kjer so ponudili v nakup novoletne 
voščilnice, okraske, darila, piškote ... Z nakupom izdelkov so 
prispevali k nakupu dodatnih didaktičnih materialov za delo 
v vrtcu. Zbrani denar je šel sicer v šolski sklad. Obiskovalci 
so si lahko ogledali tudi gledališko predstavo, ki so jo pripra-
vile strokovne delavke vrtca.

Božično-novoletni bazar

S stojnic na božično-novoletnem bazarju / Foto: Tina Dokl

Slavka Weisseisen

Šenčur – Ko vsako šolsko 
leto smo tudi letos veliko 
pozornost posvečali varni 
šolski poti vseh učencev šole 
in vrtkarjev, za katere na 
poti v vrtec skrbijo starši.
Ob koncu poletnih počitnic 
sta maskoti Anja in Zdravko 
opozarjali vse občane na sko-
rajšnji začetek pouka in s 
tem na večjo prisotnost 
šolarjev na cestah. Nadaljeva-
li smo s prvim šolskim 
dnem, ko že tradicionalno 
pospremimo vse učence prvi 
dan v šolo. Člani AMD Šen-
čur in SPV Šenčur so opo-
zarjali na varno obnašanje na 
cesti, prvošolčke pa obdarili 
še s kresničkami, ki jih bodo 
uporabljali ob večerih, da 
bodo na cesti še bolj vidni. V 
Tednu otroka in Tednu var-

nosti v prometu pa smo 
prvošolce opremili še z 
rumenimi kapicami, s kateri-
mi bodo na cesti še bolj vid-
ni. Vrtkarji so svoje znanje 
preizkusili tudi v programu 
Kolesarčki v prometu, kjer so 
zapeljali po poligonu ob upo-
števanju osnovnih promet-
nih pravil. Učenci 4. In 5. 

razreda naših podružnic v 
Trbojah in na Olševku pa so 
se preizkusili v mali avtošoli, 
kjer so zapeljali avtomobile v 
programu Jumicar. 
Jesenski čas pa smo name-
nili tudi starejšim udeležen-
cem v prometu, zato smo z 
AMD Šenčur ob sodelovan-
ju SPV Šenčur pripravili tri 
predavanja v Trbojah, na 
Olševku in v Hotemažah. 
Predavatelj je največjo 
pozornost namenil novos-
tim v cestno prometnih 
predpisih in podaljševanju 
vozniških dovoljenj za sta-
rejše voznike. Razdelili pa 
smo jih tudi odsevne trako-
ve, s katerimi bodo varnejši 
kot pešci na cesti.
Petošolci so v pripravi na 
opravljanje kolesarskega izpi-
ta vključeni v program Varno 
na kolesu, v okviru katerega 

so tudi letos poiskali nevarne 
točke na svojih poteh. Nanje 
so opozorili na seji SPV. 
Za večjo prometno varnost 
vseh občanov je potrebno 
skrbeti ves čas. Vsak posa-
meznik pa mora poskrbeti 
zase, kot pravi slogan naše 
jesenske akcije: Biti viden – 
biti previden!

Jesenske prometne 
aktivnosti
Člani AMD Šenčur in SPV Šenčur so opozarjali 
na varno obnašanje na cesti, prvošolčke pa 
obdarili še s kresničkami. 

Učenci v mali avtošoli

Anketa

Prireditve kakovostne, 
toda premalo oglaševane

Janez Bergant, Šenčur: 
"Šenčur ponuja pestro pale-
to prireditev, zanimivih 
predstav, koncertov, razstav 
in športnih tekmovanj. Na 
splošno pa so občani, kot 
kaže, bolj zadržani – kot da 
bi se bali priti na domače 
prireditve. Predvsem Kultur-
ni dom je večkrat napol pra-
zen, medtem ko so dvorane 
v bližnjih občinah ob podo-
bnih prireditvah polne."

Andreja Mali, Šenčur: "Raz-
veseljivo je, da se ponudba 
izboljšuje, poskrbljeno je 
domala za vse okuse, še 
posebej bi pohvalila kakovo-
stne razstave s pogovori z 
umetniškimi ustvarjalci v 
domačem Muzeju, ki vedno 
privabijo množico obisko-
valcev. Upam, da bodo v 
prihodnje tudi ostale prire-
ditve še bolj obiskane."

Franci Erzin, Šenčur: "Mož-
nosti rekreacijskega udejs-
tvovanja je v občini obilo. 
Privabljajo tudi športna tek-
movanja na državnem in 
regionalnem nivoju, kot so 
denimo košarka, balinanje in 
nogomet. Kot organizator 
pohodniških in kolesarskih 
izletov sem zelo zadovoljen z 
odnosom in udeležbo. Obča-
ni so aktivni, naj to pokažejo 
tudi z obiskom prireditev."

Bojan Bešter, Kranj: "Kot 
kulturni ustvarjalec pa tudi 
obiskovalec prireditev lahko 
rečem, da je Šenčur zelo 
odprto, soljudem prijazno 
mesto, prireditve pa kakovo-
stne. Gledališko in koncertno 
ponudbo bi morda lahko še 
bolj obogatili, sploh soliden 
obisk gledaliških komedij 
dokazuje, da se občani radi 
udeležijo prešernih priredi-
tev, le povabiti jih je treba."

Miran Černota, Šenčur: "Pri-
reditve so kakovostno izpel-
jane, žal pa ni obiskovalcev, 
razen morda na veselicah. 
Potrebno bi bilo boljše 
obveščanje o dogodkih – 
plakatov o prireditvah bi 
bilo lahko več. Upajmo, da 
bo Večgeneracijski center 
prinesel več povezovanja in 
druženja – takšnega, kot ga 
poznamo sosedje in prijate-
lji na Beleharjevi ulici."
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Pozornost namenjajo tudi starejšim 
udeležencem v prometu, zato so z AMD Šenčur 
ob sodelovanju SPV Šenčur pripravili tri 
predavanja v Trbojah, na Olševku in v 
Hotemažah, kjer so govorili o cestnoprometnih 
predpisih in podaljševanju vozniških dovoljenj 
za starejše voznike. 

Jurij, petek, 15. decembra 2017
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1.  in 2. nagrada: darilni bon za letno članarino  
v Mestni knjižnici Kranj

3. nagrada: vodnik po naravi Gobe

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 srede, 3. 
januarja 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

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

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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12  50
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S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

www.gorenjskiglas.si

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 

7 30
EUR

 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del 
priročnika je lunin koledar 
po mesecih s setvenimi 
podatki. Za primeren čas 
naših aktivnosti v skladu 
z luno nam daje napotke 
za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2018. 
V poglavju vrtni koledar 
po mesecih je Miša 
Pušenjak pripravila  
uporaben in natančen 
koledar opravil  v 
sadnem, zelenjavnem 
in okrasnem vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si
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•CENITVE IN POPRAVILA ZA ZAVAROVALNICE
•NADOMESTNA VOZILA
•MENJAVA STEKEL
•HLADNO POPRAVILO TOČE
•ČIŠČENJE, POLIRANJE IN POPRAVILO BARVE NA VOZILU

•KLEPARSTVO
•LIČARSTVO
•MEHANIKA

Srečno vožnjo 2018!
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A2U ŠENČUR T: 04 29 27 200       www.a2u.si

    VEČ KOT
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Rafka Sajevic

Šenčur – Decembrsko sreča-
nje je v skupini Vera in luč 
vedno veselo, saj se vsi veliki 
in mali radi poveselimo v 
družbi Miklavža. Zbrali smo 
se v domači župnijski cerkvi 
na drugo adventno nedeljo. 
Naš lučkarski duhovnik 
župnik Urban, ki nam je 
daroval sv. mašo, nas je 
nagovoril, kako lahko vsak 
izmed nas pripravlja pot h 
Gospodu. Naj nam ne bo 
važen le zunanji videz, tem-
več srčnost, ki je v nas in 
smo jo pripravljeni razdajati 
tudi drugim. Po končani 
maši smo se odpravili v učil-
nico, kjer so nas že pričakali 
mladi igralci s svojo mento-
rico Vesno Mozetič. Zaigrali 
so nam igrico z naslovom 
Vid, ki ni nikoli sit. Zgodba, 
ki je bila zelo lepo zaigrana, 
govori o dečku, ki bi le jedel 
in spal ter živel na tuj račun. 
Kmalu je spoznal, da tako 
ne bo šlo, da je v življenju 
treba trdo delati in si s tem 
prislužiti lastni kruh. V 

ponos in veselje si svojim 
bližnjim in tako zadovoljen 
sam s seboj.
V dobrem razpoloženju smo 
skupaj priklicali Miklavža s 
spremstvom. Ker je znan po 
svoji dobroti, se je izkazal 
tudi tokrat, saj je lepo obda-
roval lučkarje in prijatelje iz 

animacijske skupine. Hva-
ležna sem vsem, ki ste nam 
s svojimi prispevki to omo-
gočili. To so: Komteks, d. o. 
o., Tržič, Veterinarska 
ambulanta Vinko Pristov, s. 
p., Občina Šenčur, Biofit, d. 
o. o. Visoko, Andrej Krem-
žar, s. p., Mesarstvo Čadež 

Visoko, Slaščičarstvo Kralje-
vi Mignon in Agropromet, 
d. o. o. Cerklje. Hvala tudi 
Miklavžu in njegovemu 
spremstvu za prijetno popol-
dne. Vsem vam pa želim 
blagoslovljen in miren božič 
ter srečno in zdravo novo 
leto.

Miklavž obiskal Vero in luč

Skupino Vera in luč je obiskal Miklavž.

Šenčur – Člani Turističnega društva Šenčur so prvo decem-
brsko soboto skuhali godlo in jo brezplačno ponudili obis-
kovalcem. Skuhali so jo v kuhinji šenčurske šole, delili pa 
nad lokalom Alo Alo. Obiskovalcem je šla ta zimska jed, 
značilna za Šenčur, zelo v slast. 

Teknila jim je godla

Prvo soboto v decembru so kuhali godlo. / Foto: Tina Dokl

Šenčur – Predstavniki krajevnih odborov Rdečega križa obči-
ne Šenčur v dneh pred novim letom obiskujejo občane, sta-
rejše od 75 let. Trenutno jih v občini Šenčur živi 766. Poleg 
tega bo župan Ciril Kozjek obiskal najstarejše občane po 
posameznih vaseh v občini. Zdravja in sreče bo osebno 
voščil tudi najstarejši občanki Marijani Lavrič iz Trboj, ki bo 
januarja 2018 dopolnila sto let.

Praznični obisk starejših občanov

Šenčur – Vsako leto Društvo 
prijateljev mladine Šenčur s 
smrečicami okrasi središče 
Šenčurja ob Pipanovi cesti. 
Kot napoveduje predsedni-
ca društva Metka Boncelj, 
bodo letos skupaj z otroki 
smrečice postavljali v pone-
deljek, 18. decembra, dopol-
dne, ko jih bodo tudi lepo 
okrasili s svojimi izdelki. 
"To leto bo po Pipanovi ulici 
25 smrekic. Vsako leto se 
nam pridruži več društev," 
zadovoljno napoveduje 
Metka Boncelj.

S smrečicami bodo 
okrasili Šenčur

Šenčur – Učiteljski pevski 
zbor OŠ Šenčur vabi na 
božično-novoletni koncert, 
ki bo v torek, 19. decembra, 
ob 19. uri v dvorani Doma 
krajanov v Šenčurju. Gostje 
koncerta bodo člani tambu-
raškega orkestra FS Kranj. 
Veselimo se vašega obiska, 
da skupaj z božično-novole-
tnimi melodijami vstopimo 
v najlepše praznike v letu.

Božično-novoletni 
koncert

Vesna Bolka

Šenčur – Kot vsako leto smo 
tudi letos v Občini Šenčur 
ob Miklavžu obdarili naj-
mlajše. Otroke s Prebačeve-
ga, iz Trboj, Žerjavke, Sred-
nje vasi in Šenčurja je 
Miklavž obiskal in obdaroval 
v Domu krajanov v Šenčurju 
v soboto, 2. decembra, ob 9. 
uri in 10.30. Miklavž je obi-
skal tudi otroke z Milj, Viso-

kega, Luž, Olševka in iz 
Hotemaž isto soboto, in 
sicer so otroci po ogledu igri-
ce Tri goske dobili darila v 
Domu krajanov Visoko. 
Tudi v Vogljah je Miklavž 
otroke obdaroval v soboto, v 
Voklem pa v torek, 5. decem-
bra, po ogledu igrice. 
Miklavž je letos skupaj obda-
ril in razveselil 603 otroke iz 
občine Šenčur v starosti od 
dveh do sedmih let.

Otroke je obdaril 
Miklavž

Otroke iz občine Šenčur je obdaril Miklavž. / Foto: Tina Dokl

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V Muzeju Občine 
Šenčur je bila oktobra na 
ogled razstava del 12. Med-
narodnega simpozija umet-
niške keramike V-oglje 
2017, zaključno dejanje sim-
pozija. Poleg keramičnih del 
je predstavila tudi fotopor-
trete, ki jih je ustvaril Caludi 
Sovre Mikelj. Razstavo so 
odprli ob kulturem progra-
mu v izvedbi izjemnega 
glasbenika Aleksandra Arso-
va in z oceno likovne kriti-
čarke in umetnostne zgodo-
vinarke Polone Škodič. 
Novembra je sledila razstava 
akademskega slikarja Boge 

Dimovskega, ki se je doslej 
predstavil že na 51 samostoj-
nih in 340 skupinskih raz-
stavah doma in v tujini in 
čigar dela so bila nagrajena 
z več nacionalnimi in med-
narodnimi nagradami. Ta 
teden pa so odprli slikarsko 
razstavo Toneta Kavčiča z 
naslovom Različni pogledi 
na Triglav. Na ogled bo do 
31. decembra, in sicer ob tor-
kih in petkih od 17. do 19. 
ure, ob nedeljah od 10. do 
12. ure. Ob odprtju razstave 
so kulturni program pripra-
vili člani KUD Visoko, zbra-
ne pa je v imenu občine 
nagovoril podžupan Aleš 
Perič Močnik.

V muzeju od keramike 
do slikarjev
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