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Za vas beležimo časLokalna novica je kraljica

Naročnina na Gorenjski 
glas je lepo darilo!

Pokličite na  04 201 42 41
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Občankam in občanom 
občine Šenčur voščimo 
vesele božične praznike 
ter želimo 
obilo sreče, zdravja  
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Na zadnji seji je občinski svet potrdil 
proračun za leto 2015. Kaj prinaša? Ali je 
vzdržen, glede na to, da se še ne ve natan-
čno, koliko bo v naslednjem letu znašala 
povprečnina?

»Za izhodišče pri pripravi proračuna smo 
vzeli povprečnino v višini 525 evrov, kolikor 
je znižana po zakonu o uravnoteženju javnih 
financ, na še nižjo povprečnino pa občine ne 
pristajamo. Tako menim, da je naš proračun za 
prihodnje leto povsem realen. Glavni projekt 
bo še vedno dokončanje izgradnje kanaliza-
cije na severnem delu občine, tj. na Visokem, 
v Hotemažah in na Olševku, kar bo tudi po 
finančni plati največja občinska investicija, saj 
se istočasno na tem območju obnavlja vodo-
vod, rekonstruirajo se ceste, gradijo pločniki in 
javna razsvetljava, tudi lastniki in upravljavci 
ostalih komunalnih vodov bodo poskrbeli za 
njihovo zamenjavo. Za severni del občine želi-
mo čim prej pridobiti uporabno dovoljenje, da 
se bodo gospodinjstva lahko začela priklapljati 
na zgrajeno kanalizacijo. Drugi velik projekt je 
izgradnja krožišča v obrtno cono v Šenčurju, 
kjer se dogovarjamo z direkcijo RS za ceste za 
pridobitev njenega soglasja za izgradnjo zača-
snega krožišča. Resnici je žal treba pogledati v 
oči, ob izgradnji cone je občina dolžna poskr-
beti tudi za ureditev celotne infrastrukture. Na 
državo čakamo že od 2008, ko so stekli prvi 
pogovori, in nič ne kaže, da bi direkcija kro-
žišče kaj kmalu zgradila. Do konca leta naj bi 
bilo dokončno znano, ali bomo lahko zgradili 
vsaj začasno krožišče, kakršne poznajo tudi 
drugod. Krožišče bo dovolj veliko, da bo omo-
gočalo normalen promet in normalen vstop v 
cono, na obeh straneh ceste bo zgrajen ploč-
nik, postavljene bodo zaščitne ograje. Zadnji 
čas je, da se znebimo motečih stebričkov. To 
bo ves občinski vložek v tamkajšnjo cestno 
infrastrukturo, ne glede na to, kaj bo z grad-
njo štiripasovnice, za katero sicer že priprav-
ljamo projekt umestitve v prostor od krožišča 
za Voklo do krožišča Kranj-vzhod z razlogom, 
da lahko izdelamo podrobne prostorske načrte 
in rezerviramo zemljišča za štiripasovnico, kar 
zahteva država. Po zadnjem projektu sta po vsej 
dolžini predvidena tako pločnik kot kolesarska 
steza, zato moramo rezervirati koridor zanju. 
Projekte pripravljamo tudi za Čistilno napravo 

Trboje in dokončanje kanalizacije v južnem 
delu občine, pričakujemo, da bo gradbeno 
dovoljenje izdano v prvi polovici leta 2015. V 
proračunu imamo rezervirana tudi sredstva za 
Blagnečo hišo, ki pa jo bomo obnavljali le v pri-
meru, da bomo uspešni na kakšnem državnem 
razpisu, saj je investicija ocenjena na 450 tisoč 
evrov. Za investicije sicer namenjamo dobro 
polovico od 8,6 milijona evrov vrednega prora-
čuna, kar je ob trenutnih razmerah lep uspeh.«

Med obravnavo proračuna je bilo slišati 
kritike, da je premalo denarja namenjenega 
za sofinaciranje kmetijstva?

»Pri financiranju kmetijstva želimo narediti 
nekaj sprememb, saj ne nameravamo več vla-
gati v nakup kmetijskih strojev, ampak v raz-
voj celotnega kmetijstva. Radi bi v večji meri 
podpirali izobraževanje kmetov in pospeše-
vanje prodaje kmetijskih izdelkov. Odbor za 
kmetijstvo bo zato v sodelovanju s svetovalno 
službo pripravil izhodišča za 2015. Sicer pa bo 
tudi sofinanciranje športa in kulture manjše za 
približno pet odstotkov, za kolikor se je občini 
zmanjšala tudi povprečnina, zato morajo podo-
bno usodo deliti tudi proračunski porabniki.«

Odkup zemljišča za vrtec na Visokem v 
naslednjem letu ni predviden. Zakaj?

»Zaradi nerešenih lastninskih razmerij v tem 
trenutku ne predvidevamo sredstev za odkup 
zemljišča na Visokem, kar pa ne pomeni, da 
ga ne bomo izvedli. Takoj ko bodo lastniška 
vprašanja urejena, bomo zagotovili tudi prora-
čunski denar. Seveda pa bomo na obstoječem 
delu tega zemljišča ob kulturnem domu uredili 
vsaj igrala in poskrbeli, da bodo imeli tudi otro-
ci vrtca na Visokem normalne pogoje za igro. 
Na kulturnem domu Visoko bomo izdelali tudi 
novo fasado, tako da bo objekt kmalu energet-
sko saniran. Trenutno sicer razmišljamo le o 
odkupu zemljišča pri športnem parku v Šen-
čurju, pospešiti pa želimo tudi odkup zemljišč, 
kjer so že zgrajene ceste, pločniki, kolesarske 

steze. To vprašanje želimo čim prej rešiti, a 
imamo zvezane roke, dokler geodetska uprava 
ne izda svojih odločb.«

Država menda še ni izplačala zadnjih dveh 
zahtevkov za projekt Gorki. Ali je zaradi 
tega kaj ogrožen proračun?

»Občina Šenčur svoje obveznosti do izvajal-
cev izpolnjuje v zakonskih rokih. Zagotavljajo 
pa nam, da so sredstva zagotovljena in ni ovir 
za izplačilo naših zahtevkov. Prva dva zahtevka 
smo tudi že prejeli, naslednja dva zahtevka sta 
tudi že potrjena in pričakujemo izplačilo še v 
tem letu. Naj še povem, da smo imeli revizijo 
poteka projekta Gorki. Revizorji so ugotovili, 
da so naši postopki v redu pripravljeni, potrebni 
so bili manjši kozmetični popravki.«

Občina bo od šole prevzela upravljanje 
športne dvorane, kmalu naj bi se podobno 
zgodilo tudi s športnim parkom. Zakaj?

»Športna dvorana sodi med občinsko premo-
ženje, stara je 12 let, zato bo kmalu zahtevala 
investicijska vlaganja. S tem ni dobro obreme-
njevati šole, zato smo se v dogovoru z njenim 
vodstvom odločili, da občina prevzame njeno 
upravljanje. V dvorani popoldne poteka rekre-
acija, konec tedna številne prireditve, zato pri-
čakujemo, da jo bomo v prihodnosti še bolje 
tržili in tako pridobili del sredstev za investicij-
sko vzdrževanje. Ob tej priložnosti želim pove-
dati, da šola ni bila slab gospodar, zato to ni raz-
log za prenos upravljanja. Pri tem so nas vodili 
drugi razlogi. V sled tega želimo tudi šotor, ki 
je namenjen nogometu in rekreaciji, v prvi fazi 
prenesti na občino, kasneje pa tudi vse ostale 
športne površine v športnem parku. Po mojem 
vedenju ima tako ureditev tudi večina drugih 
občin, saj je tako najlažje zagotovljeno vzdrže-
vanje. Naj omenim, da je občina letos v špor-
tnem parku že postavila devet kontejnerjev, v 
katerih so garderobe, tuši in toaletni prostori, 
investicija pa bo stala od 75 do 80 tisoč evrov.«

Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Za investicije polovica proračuna
Prihodnje leto je za investicije namenjena dobra polovica od 8,6 milijona evrov vrednega proračuna, 

kar je ob trenutnih razmerah lep uspeh, razmišlja župan Ciril Kozjek.

Župan Ciril Kozjek

JU RIJ (ISSN 1408-1350) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa za 
ob či no Šen čur. Pri lo go pri prav lja Go renj ski glas, od go vor-
na ured ni ca Ma ri ja Volč jak, ured nik pri lo ge Si mon Šu bic, 
fo to gra fi ja Go renj ski glas. Oglas no tr že nje Janez Čimžar, 
041/704-857. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, d. o. o., 
tisk: Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o.. Ju rij šte vil ka 4 je 
pri lo ga 101. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, 19. decembra 
2014, do bi jo pa jo vsa go spo dinj stva v ob či ni Šen čur 
brez plač no. Naklada: 2850 izvodov.

Na naslovnici: Praznična okrasitev 
Foto: Gorazd Kavčič

OBČINA ŠENČUR, KRANJSKA C. 11, ŠENČUR
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Avto-moto društvo  
Šenčur
Stranska pot 1, 4208 Šenčur 
Telefon: 04 25 16 420
Faks: 04 25 16 421
E-pošta: avtomotosencur@siol.net
Spletna stran: www.amd-sencur.si
Uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure

Spoštovane članice in člani, občanke in občani!
Kakor utrinki izginjajo leta v večnost časa. Iskreno želimo, da bi vaš 
utrinek z letnico 2015 zaznamovali: zdravje, sreča, mir, varna 
vožnja ter številni uspehi.

Še niste naš član? Včlanite se!
Z včlanitvijo v našo organizacijo postanete član/ica velike družine, 
ki pod okriljem AMZS združuje preko 70.000 članic in članov, od 
tega je v naše društvo včlanjenih 821. Za članice in člane, ki 
potrebujejo brezplačno pomoč na cesti doma ali v tujini, smo 
dosegljivi 24 ur na dan. Seveda pa ste deležni še številnih drugih 
ugodnosti in popustov.  Več o članstvu in dejavnosti društva si 
lahko preberete na naši spletni strani www.amd-sencur.si.

Podjetniki in obrtniki, 
ki se predstavljamo  
v Juriju,  
vam želimo  
vesele praznike ter srečno  
in zdravja polno leto  

2015!

Župan Ciril Kozjek je za podžupana imeno-
val Aleša Periča Močnika, ki je bil v občinski 
svet izvoljen z liste SDS. »Je mlad in perspek-
tiven, zadolžen pa bo za družbene dejavnosti. 
Vesel sem, da ga imam v svoji bližini. Funkcijo 
podžupana bo opravljal neprofesionalno, kakor 
sem jo tudi jaz zadnjih dvanajst let,« je razložil 
župan. 

Šenčurjan Aleš Perič Močnik je v mlajših 
selekcijah igral nogomet za NK Šenčur, dve 
leti je bil vodja šenčurskega oratorija. Je pod-
porni član PGD Šenčur, v zadnjih letih pa je bil 
najbolj aktiven v Klubu mladih Šenčur, kate-
rega soustanovitelj in predsednik je. »Klub 
smo ustanovili z željo, da mladim omogočimo 
kakovostno preživljanja prostega časa, velika 
še neuresničena želja pa ostajajo mladinski 
klubski prostori,« pravi.

Kljub »rosnim« 28 letom Perič Močnik sodi 
med najbolj izkušene člane novega, precej pre-
vetrenega občinskega sveta, saj je letos nasto-
pil že svoj tretji mandat občinskega svetnika, 
naslednja štiri leta pa bo tudi vodil odbora za 
družbene dejavnosti in za mladino, poleg tega je 
še član odbora za javno infrastrukturo. Županov 
predlog, da s 1. januarjem 2015 prevzame mesto 
podžupana, ga je vseeno precej presenetil, pravi. 
»A izziva se nisem ustrašil, zato sem ponudbo na 
koncu tudi sprejel. Kot sem dejal že županu, bi se 
rad preizkusil v vlogi podžupana, voljo in zag-
nanost imam, mislim pa, da bo za občino tudi 
dobrodošla kombinacija županovih izkušenj in 
moje mladosti. Pričakujem, da bova dobro sode-
lovala, saj sva oba odprta za nove predloge in 
znava sklepati kompromise,« razmišlja. 

Kot podžupan bo deloval odprto, poskušal 
bo prisluhniti vsakomur, ki ima predloge, kako 

oživiti družbeno življenje v Šenčurju. »Doslej 
se je več vlagalo v ureditev infrastrukture, kar 
je bilo tudi prav, bil pa bi že čas, da izkoristimo 
in povežemo vse potenciale, ki se skrivajo v 
naših društvih. Preko društvenega življenja se 
namreč krepi tudi pripadnost občini. Želim si, 
da bi s skupnimi koraki z občani in občinsko 
upravo ustvarili tako občino, v kateri se bo vsak 
našel in da bo ponosen nanjo. Naša občina naj 
bo občina, kjer so občani na prvem mestu,« je 
še dejal. 

Simon Šubic

Podžupan bo Perič Močnik

Aleš Perič Močnik

Iz sveta Krajevne skupnosti Šenčur- 
Sred nja vas so sporočili, da bodo imeli 
za krajane Srednje vasi in Šenčurja pisar-
no odprto vsako prvo sredo v mesecu od 
17. do 19. ure (od januarja 2015 naprej). 
Vabijo vse, ki imajo predloge, pripombe 
ali pohvala, da se oglasijo. Novi predse-
dnik sveta krajevne skupnosti je sicer 
Miro Peternel, njegova namestnica pa je 
Jana Umnik Lešnik, tajnica KS pa Anica 
Brezar. 

Sveti krajevnih in vaških skupnosti so 
začeli delovati tudi po ostalih vaseh, vsi 
so tudi že izvolili svoje predsednike. To 
so: Franci Tičar (Voglje), Marko Lončar 
(Voklo), Staša Pavlič (Visoko-Milje), 
Matjaž Podjed (Olševek), Franci Draksler 
(Trboje-Žerjavka), Roman Robnik (Luže), 
Mihael Sodnik (Hotemaže) in Matej Kni-
fic (Prebačevo). S. Š.

Sveti krajevnih skupnosti  
že delujejo

Predstavniki krajevnih odborov Rde-
čega križa občine Šenčur v dneh pred 
novim letom obiskujejo občane, starejše 
od 75 let. Trenutno jih v občini Šenčur 
živi 696. Poleg tega bo župan Ciril Koz-
jek obiskal najstarejše občane po posa-
meznih vaseh v občini. Zdravja in sreče 
bo osebno voščil tudi najstarejši občan-
ki Marijani Lavrič iz Trboj, ki je letos 
dopolnila 96 let. V. B.

Obdarovanje starejših 
občanov
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Oktobrske volitve so zelo prevetrile sestavo 
občinskega sveta Občine Šenčur, saj so v njem 
večinoma novi obrazi. Samo štirje od sedem-
najstih svetnikov imajo namreč že izkušnje z 
delom v občinskem svetu. Precej se je okrepila 
tudi zastopanost žensk, ki jih je v novem sesta-
vu občinskega sveta osem, v prejšnjem pa jih je 
bilo polovico manj, sestava pa se je tudi pomla-
dila. Volivci so sicer v novi občinski svet izvo-
lili nekdanjega župana Mira Kozelja, Andrejo 
Pintar, Aleša Periča Močnika, Nušo Bašelj 
Jagodic (vsi SDS), Vanjo Umnik, Sebastiana 
Moharja, Tatjano Perčič in Bojana Jurančiča 
(vsi SLS), Simona Kuharja, Slavko Weisseisen 
(oba lista ViD), Valerija Grašiča in Vido Tičar 
Rebolj (oba NSi), Jana Krajgerja in Anjo Puša-
vec (oba Mladi za občino Šenčur), državnega 
poslanca Branka Zormana (SMC), Mirjano 
Čemažar (SD) in Aleksandra Gašperlina (Nes-
trankarska lista za šport in kulturo). 

Občinski svet je takoj poprijel za delo, v tem 
času izpeljal že tri redne seje, na katerih so 
svetniki med drugim potrdili tudi proračun za 
prihodnje leto in imenovali vsa delovna tele-

sa občinskega sveta. »Od novega občinskega 
sveta pričakujem, da bo deloval konstruktivno 
in v dobrobit občank in občanov, in veseli me, 
da so enakega mnenja tudi vsi novoizvoljeni 
občinski svetniki. Ne nazadnje imamo precej 

podobne programe, razlikujemo se le v podro-
bnostih, tako da je treba čim več stvari le pre-
nesti s papirja v konkretno delo,« si želi župan 
Ciril Kozjek.

Simon Šubic, foto: Matic Zorman

Med svetniki večinoma novi obrazi
Novi občinski svet se je doslej sestal že na treh rednih sejah, na katerih je med drugim potrdil 

tudi proračun za 2015. 

Novi sedemnajstčlanski občinski svet

December je zaradi prazničnih rajanj in običajno bistveno slab-
ših vremenskih razmer kot v suhih mesecih lahko varnostno bolj 
problematičen kot ostali meseci. Zato svetujemo, naj se prebivalci 
ustrezno samozaščitno obnašajo, zlasti pa naj bodo pozorni na sle-
deče:

Če bodo med prazniki odsotni od doma, naj poskrbijo za varnost 
svojega premoženja z ustreznim zapiranjem in zaklepanjem vrat, 
oken, shranjevanjem dragocenosti in denarja oz. z drugimi ukrepi, 
s katerimi bodo zavarovali svoje premoženje. V prometu naj vozijo 
varno in vedno samo trezni, znotraj omejitev hitrosti ali celo kak 
km na uro počasneje, na ustrezni varnostni razdalji, po svoji strani 
ceste in v pravi smeri, voznikom, ki imajo prednost pred njimi, pa 
naj odstopijo prednost. Pozorni naj bodo predvsem na pešce, ki 
so v teh problematičnih mesecih zaradi kratkega dneva in jutranje 
megle še posebno izpostavljeni.

Na javnih krajih naj bodo pozorni tudi na morebitne priložnostne 
tatove, ki jih privlačijo zlasti torbice, denarnice, gotovina ali kako 
drugače odloženi predmeti, ki niso pod stalnim nadzorom lastni-
ka, izogibajo pa naj se še čezmernemu uživanju alkohola, vzdržijo 
kršitev javnega reda in miru ter, z vidika preprečevanja poškodb in 
zagotavljanja splošne varnosti, pokanja s pirotehniko. 

Želimo vam varen mesec in prehod iz starega v novo leto.
Boštjan Perko, vodja policijskega okoliša

Modri kotiček KOLEDAR  
BOŽIČNO-NOVOLETNIH PRIREDITEV

V Šenčurju je v začetku oktobra potekalo 44. srečanje turističnih 
delavcev Gorenjske turistične zveze (GTZ), na katerem so podelili 
tudi priznanja v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 
2014. V kategoriji manjša mesta ga je prejel tudi Šenčur. Turistično 
društvo Šenčur je ob 40-letnici delovanja prejelo priznanje GTZ, 
njegova člana Ivan Rebernik in Pe ter Vidmar pa zlato priznanje 
Turistične zveze Slovenije. 

Turistična priznanja tudi za Šenčurjane

	 	V	soboto,	20.	decembra	2014,	vas	ob	17.	uri	vabimo	na	
otroško	božično-novoletno	prireditev	z	obiskom	dedka	
Mraza	v	Domu	krajanov	na	Visokem.	Vstop	prost!

	 	V	nedeljo,	21.	decembra	2014,	vas	ob	18.	uri	vabimo	v	
Dom	krajanov	Visoko	na	Božični	koncert,	ki	ga	je	KUD	
Visoko	pripravilo	v	sodelovanju	z	Otroškim	pevskim	zborom	
Podružnične	šole	Voklo,	Dekliškim	pevskim	zborom	Evelin,	
Učiteljskim	pevskim	zborom	OŠ	Šenčur	in	Mešanim		
pevskim	zborom	Šenčurski	zvon.	Posebni	gostje	večera:	
Tamburaški	orkester	Folklornega	društva	Kranj.		
Vstop	prost!	

	 	V	petek,	26.	decembra	2014,	vas	vabimo	na	21.	TRADICI-
ONALNO	ŠTEFANOVANJE,	ki	se	bo	pri	cerkvi	sv.	Rade-
gunde	v	Srednji	vasi	pri	Šenčurju	začelo	ob	10.	uri.		
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	100	konj.		

	 	V	petek,	26.	decembra	2014,	vas	vabimo,	da	se	ob	18.	uri	
zberemo	ob	JASLICAH	NA	PREBAČEVEM.	Otroci	bodo	
zaigrali	božični	prizor,	pevci	nas	bodo	razveselili	s	petjem,	
domače	gospodinje	pa	bodo	poskrbele,	da	bomo	lahko	ob	
pecivu	in	čaju	skupaj	poklepetali.	

	 	V	petek,	26.	decembra	2014,	bo	ob	20.	uri	v	Športni		
dvorani	Šenčur	BOŽIČNO-NOVOLETNI	KONCERT		
Pihalnega	orkestra	Občine	Šenčur	z	gosti.		

	 	V	soboto,	27.	decembra	2014,	Turistično	društvo	Šenčur	
vabi	na	pohodniški	izlet	RAZHODNJA	V	NEZNANO.		
Odhod	avtobusa	bo	ob	8.	uri	izpred	pošte	Šenčur.
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 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774

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

Prodaja in razvoz slovenskih peletov, 
 briketov in premoga.

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

Predsednik sveta Vaške skupnosti Luže 
Roman Robnik je pojasnil, da sta jim jelko 
odstopila zakonca Olga in Rado Kopač z Mla-
ke, družinska prijatelja njihovega sovaščana 
Lojzeta Smoleja. »Odstranitev jelke z njune-
ga dvorišča je bila precej zahtevna, ampak se 
je splačalo, saj je zares lepa,« je dejal. Rado 
Kopač je razložil, da sta se z ženo srebrno jelko 
odločila podreti, ker je v tridesetih letih posta-
la že prevelika, veseli pa ga, da bo koristna še 
nekaj časa. 

Približno dvanajst metrov visoko jelko je s 
konjsko vprego v središče Šenčurja pripeljal 
Franci Štempihar, za njeno postavitev in okra-
sitev z lučkami pa so že po tradiciji poskrbeli 
delavci podjetja Vigred. »Letos je božično-no-
voletno jelko priskrbela vaška skupnost Luže, 
kjer tudi poteka največja občinska investicija v 
izgradnjo kanalizacije in vodovoda ter v uredi-
tev ceste in pločnika, dela pa bodo končana pri-
hodnje leto. Vsem občankam in občanom ob tej 
priložnosti želim vse dobro, zdravja in sreče, 

uspeha in medsebojnega sodelovanja, da bomo 
lažje gradili lepšo, boljšo in prijaznejšo občino. 
Brez sprememb ne gre, a te so dobrodošle,« je 
ob tej priložnosti povedal župan Ciril Kozjek. 

Otroci z Luž so pod vodstvom Alenke Kern 
poskrbeli za krajši kulturni program, vaške gos-
podinje so pripravile manjšo pogostitev, šenčur-
ski župnik Urban Kokalj pa je letošnjo občinsko 
božično-novoletno jelko tudi blagoslovil.

Simon Šubic

Novoletno jelko pripeljali Lužani
Prvi petek v decembru so v Šenčurju že šestnajsto leto zapored postavili božično-novoletno drevo, ki so ga drugič 

doslej priskrbeli vaščani Luž. 

Božično-novoletno jelko je s konjsko vprego iz Luž v Šenčur pripeljal Franci Štempihar.

Pipanovo ulico v Šenčurju že sedmo leto 
zapored krasijo smrečice, ki so jih sredi 
decembra postavili člani Društva prijate-
ljev mladine Šenčur. Letos je smrečic 21, 
za njihovo okrasitev pa so poskrbeli otroci 
iz OŠ Šenčur in podružnic Voklo, Olše-
vek in Trboje ter vrtca Šenčur. Tri najbolj 
izvirne smrečice bodo nagrajene, sodelu-
joči otroci pa bodo dobili sladke tolažilne 
nagrade. Pri okraševanju je sodelovalo 
še sedem društev in tri vaške skupnosti. 
Smrečice bodo Šenčur krasile do 9. janu-
arja, so še pojasnili v DPM Šenčur. S. Š.

Na Pipanovi ulici že sedmič 
stojijo smrečice
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Miklavževanje

Srečali smo se na drugo adven-
tno nedeljo. Najprej nam je v žup-
nijski cerkvi župnik Urban daro-
val sveto mašo, pri kateri po svojih 
močeh sodelujemo tudi sami. Prav 
to nedeljo so bile v cerkvi razstav-

ljene tudi čudovite jaslice, nareje-
ne iz čebeljega voska. Bile so delo 
mladih čebelarjev.

V župnijskih prostorih pa so 
se medtem že pripravljali mladi 
igralci iz dramske skupine Sončni 

žarek pod vodstvom mentorice 
Vesne Mozetič. Naše oči so bile 
uprte v ogromno srce z napisom 
Deli dobroto naprej, kar je bilo tudi 
glavno sporočilo igrice. Začelo se 
je s pismom sv. Miklavža, v kate-
rem je deček prosil dobrega moža, 
naj darila, ki so bila namenjena 
njemu, prejme njegov prijatelj, 
čigar družina živi v pomanjka-
nju. Ta prijatelj je razveselil zopet 
nekoga drugega in tako so delili 
dobroto naprej. Tudi nas so igralci 
povabili, da delimo dobroto naprej 
z majhnimi deli in pozornostmi.

Zatem smo skupaj priklicali sv. 
Miklavža. Prišel je radostno v 
spremstvu angelov in tudi parkelj-
nov. Vedno znova nam pokaže, da 
rad prihaja med nas, lučkarje, ker 
ve, da so naša srca preprosta, skro-
mna in iskrena. In takšni stopamo 
do njega in ga vzamemo 'zares'.

Ker pa je sv. Miklavž znan kot 
dobrotnik, je tako lučkarje kot 
tudi člane animacijske skupine 
lepo obdaroval. Pri pripravi daril 
so mu pomagali: Občina Šenčur, 
Agro Gorenjska Šenčur, Veteri-
narska ambulanta Vinko Pristov 
Lesce, Storitve Sajevic Luže, 
Navček Visoko, Mesarstvo Čadež 
Visoko, Igor Mohar Visoko, Sla-
ščičarstvo Kraljevi Mignon Šen-
čur, Agropromet, d. o. o., Cerklje. 
Vsem, ki nas pri teh dobrodelnih 
prireditvah podpirate, se v imenu 
skupine Vera in luč lepo zahva-
ljujem. Hvala tudi sv. Miklavžu 
in igralski skupini za prijetno 
popoldne.

Vsem skupaj želim blagoslovljen 
in lepo doživet božič ter srečno in 
zdravo leto, ki je pred nami. 

Rafka Sajevic, 
koordinatorka skupine

Miklavž obiskal Vero in luč
Pa je leto naokrog, kot bi mignil, kot radi rečemo. In zopet je tu adventni čas, poln pričakovanj,  

milosti in obdarovanj. Tudi 'lučkarji' ga doživljamo lepo.

Dobri mož Miklavž je obdaroval tako lučkarje kot člane animacijske skupine.

Na predvečer godu sv. Miklavža je po običaju sveti Miklavž obi-
skal šenčurske otroke na njihovih domovih. Spremljali so ga parke-
ljni, vragi in angelčki, ki so otrokom delili pecivo, sadje in bombone. 
Preden so otroci dobili darila, so z Miklavžem zmolili in mu podari-
li nekaj risbic. Angelčki so Miklavžu pomagali pri obdaritvi pridnih 
otrok, parkeljni in vragi pa so porednim dali kruhove parkeljne in 
leskovo šibo – miklavževko. Obljubili so, da bodo v prihodnjem letu 
bolj pridni. Miklavž je bil z otroki zadovoljen in ob njihovi obljubi, 
da bodo tako pridni še naprej, jim je zagotovil, da jih obišče tudi v 
prihodnjem letu.  Janez Vreček

Dvajset let miklavževanja v Šenčurju

Kot vsako leto smo tudi letos v občini Šenčur ob Miklavžu obda-
rili najmlajše. Otroke s Prebačevega, Trboj, Žerjavke, Srednje vasi 
in Šenčurja je Miklavž obiskal in obdaroval v Domu krajanov v 
Šenčurju v soboto, 6. decembra, ob 9. uri oz. ob 10.30. Miklavž je 
tudi otroke z Milj, Visokega, Luž, Olševka in Hotemaž obiskal v 
soboto, 6. decembra, in sicer so otroci po ogledu igrice Sanje dobili 
darila v Domu krajanov Visoko. Tudi v Vogljah je Miklavž obiskal 
otroke isti dan in jih po ogledu igrice Miklavž prihaja tudi obda-
roval. V četrtek, 4. decembra, pa je Miklavž obiskal in po ogledu 
igrice Sanje tudi obdaroval otroke iz Voklega. Miklavž je letos sku-
paj obdaril in razveselil 614 otrok iz občine Šenčur, stare od dve do 
sedem let. V. B.

Miklavžev obdaril 614 otrok
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GORKI
Na Občini Šenčur smo skupaj z Občino Naklo in Mestno občino 
Kranj z veseljem pristopili k izvajanju projekta Odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na 
območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop, saj bo povezo-
valni kanal, katerega gradnja poteka v naši občini, komunalne 
odpadne vode z Olševka, Luž, Hotemaž in Visokega odvajal na 
Centralno čistilno napravo Kranj. 

Operacijo delno financira Republika Slovenija

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – 
področje voda. Prispevek Skupnosti znaša 85,00 % javnih upravičenih stroškov. 
Lastna udeležba Republike Slovenije znaša 15,00 % javnih upravičenih stroškov.

Dela na projektu v občini Šenčur ves čas potekajo 
v skladu z zastavljenimi načrti in veseli smo, da 
se počasi prevešajo v zadnji del. Do danes smo 
tako zaključili okrog 86 odstotkov zastavljenega, 
trenutno pa aktivnosti najbolj intenzivno potekajo 
na Visokem, kjer se zaključujejo dela, povezana z 
gradnjo sekundarnih kanalov. V prihodnje je pred 
nami še gradnja primarnega kanala na Olševku.
Ob tej priložnosti bi se vam znova radi zahvalili 
za razumevanje in sodelovanje. Zavedamo se, 
da zaprtja posameznih cest, otežena prevoznost, 
povečan hrup in umazanija velikokrat zmotijo vaše 
vsakodnevne aktivnosti, zato se trudimo, da je 
motenj kar se da malo. Popolnoma izogniti se jim 
žal ne moremo. Zaradi vaše dobre volje nam uspeva 
ta velik in pomemben projekt brez večjih pretresov 
peljati po zastavljeni poti v korist vseh nas.

Na Občini Šenčur zadovoljni  
s potekom projekta

clanekGorki9a.indd   3 12/12/14   12:08
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Na Olševku so novembra praz-
novali stoletnico stavbe svoje 
podružnične šole. V njihovi šolski 
kroniki je zapisano, da je vpisova-
nje potekalo 11. novembra 1914, 
ko je tudi njihove kraje že zajela 
vojna vihra, tedaj pa je bilo 207 
šoloobveznih otrok. Že naslednji 
dan je bilo uradno odprtje šole s 
sveto mašo, pouk pa je prvič ste-
kel 16. novembra 1914. »Po kon-
cu prve svetovne vojne je nastala 
kraljevina SHS, zato so se tudi 
olševski otroci morali učiti srbo-
hrvaški jezik in cirilico, med dru-
go svetovno vojno pa je bil na šoli 
dovoljen samo nemški jezik,« je 
spomnila vodja podružnične šole 
Mira Primožič. 

Leta 1965 so olševsko šolo kot 
podružnico priključili preddvor-
ski Osnovni šoli Matije Valjavca, 
po spremembi občinskih meja pa 
je v šolskem letu 1996/97 njena 
matična šola postala Osnov na šola 
Šenčur. Danes program devetlet-

ne osnovne šole, ki so ga uvedli v 
šolskem letu 2003/2004, obiskuje 
101 učenec, učence poučuje osem 

učiteljic, na pomoč pa iz Šenčurja 
prihajata še učiteljica angleščine 
in učitelj športne vzgoje. Imajo 

tudi svojo kuharico in snažilko. 
Od lani imajo vse učilnice oprem-
ljene tudi z računalnikom. »Šola 
ves čas tesno sodeluje s starši, 
krajevno skupnostjo in občino. 
Zadnja večja akcija, ki smo jo 
izpeljali s starši, je potekala okto-
bra, ko smo po stavili dve visoki 
gredi, za kateri so starši poleg 
dela prispevali tudi ves material. 
Tako se bomo že spomladi lahko 
razveselili motovilca,« je še dejala 
Primožičeva. 

Praznovanje častitljive obletnice 
šolske stavbe so na Olševku obo-
gatili s krajšim kulturnim progra-
mom v njihovi telovadnici, kjer so 
se učencem pridružile tudi nek-
danje učiteljice, ki so obujale spo-
mine na leta, ko so tu poučevale. 
Celotno dopoldne so nato ustvar-
jali na različnih delavnicah, pri 
tem pa so otroke lahko spremljali 
tudi njihovi starši in stari starši.

Simon Šubic, 
foto: Gorazd Kavčič

Na Olševku šola stoji že sto let
V obstoječi šolski stavbi na Olševku je pouk prvič stekel 16. novembra 1914, medtem ko je  

pouk v vasi potekal že od leta 1874. 

Da so na Olševku praznovali 100-letnico šolske stavbe, je bilo vidno že od daleč. 
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Tudi letošnjo jesen smo starejše občane pova-
bili, naj na naši šoli pridobijo ali samo osvežijo 
osnove računalništva, digitalne fotografije in 
svetovnega spleta. Odziv nas je prijetno prese-
netil. Prijavilo se je res veliko kandidatov in naša 
računalniška učilnica jih je toplo sprejela. Da bi 
gospem in gospodom olajšali uporabo računal-
nika, so na tečaju poleg učiteljev sodelovali tudi 
učenci. Jernej Štern iz 9. razreda nam je povedal, 
da so ga udeleženci prijetno presenetili. »Najprej 
so imeli težave že z zagonom računalnika, na 
koncu tečaja pa so obvladali vsebine skoraj tako 
kot jaz,« nam je ponosno povedal. Nejc Hribar 
iz 9. razreda se je tako kot lansko leto tudi letos 
javil, da bo pomagal poučevati starejše. »Ker 
je letos šola namestila Windows 8, sem se prav 
prek tega tečaja tudi sam naučil, kako se nova 
različica uporablja.« Seveda je svoje novo pri-
dobljeno znanje prenesel na udeležence.

V okviru novinarskega krožka smo se odloči-
le, da pokukamo v našo 'računalnico' in začuti-
mo utrip tečaja. Bile smo presenečene, kakšna delovna vnema je bila tako s strani učiteljev, 

učencev kot tudi udeležencev. Pozanimale smo 
se, zakaj so se prijavili in kdaj bodo pridobljene 
veščine uporabili.

Jože Stružnik: »Na Simbiozo sem se prijavil, 
da obnovim svoje znanje. Naučil sem se že pisa-
nja v Wordu in prenašanja slik na računalnik. 
Po tem tečaju bom računalnik zagotovo več 
uporabljal.«

Marija Knific: »Na Simbiozo sem se prijavila 
iz radovednosti, na računalniku rada delam in 
se zelo zabavam.«

Albin Knific: »Prijavil sem se zato, ker bi se 
rad izpopolnil v tej smeri. Nekaj sicer že znam, 
ampak je to premalo.« 

Anton Sajevic: »Že 14, 15 let je preteklo, 
odkar sem prenehal z delom na računalniku. 
Znanje mi je ušlo iz glave in to znanje želim 

pridobiti nazaj. Zanimivo se mi zdi, kako so 
se vsi programi izpopolnili. Vse stvari sem bil 
vajen pisati na roke, od zdaj pa bo to lažje. Da 
se malo 'posodobimo', sem doma že kupil tis-
kalnik, da lahko stvari tudi natisnem.« Ko smo 
gospoda Sajevica vprašale, ali bo poskusil tudi 
kaj novega, nam je ponosno povedal: »Že prej 
sem uporabljal elektronsko pošto in na inter-
netu rad preberem novice. Seveda bom s tem 
še nadaljeval.« 

Računalniška delavnica, ki smo jo obiskale, 
se nam je zdela čisto nekaj posebnega. Čutiti 
je bilo, da so starejši željni novih znanj, mladi 
pa ponosni, da lahko že kot najstniki posredu-
jejo svoje izkušnje naprej. V tednu od 12. do 
18. januarja 2015 pa se bo tečaj ponovil. Toplo 
vabljeni!

Članice novinarskega krožka

Ko mladi delijo izkušnje s starejšimi
Na Osnovni šoli Šenčur je sredi novembra spet potekal tečaj računalniškega opismenjevanja v sklopu  

projekta Simbioza.

Na tečaju računalniškega opismenjevanja je vladala prava delovna vnema.

Društvo Bralne značke Slovenije nas je v sode-
lovanju z Javno agencijo za knjigo RS povabi-
lo na medgeneracijsko povezovanje ob branju 
kakovostnih mladinskih literarnih del, ki so 
namenjena tako najstnikom kot tudi odraslim. 
Cilj druženja je povezati obe starostni skupini 
bralcev, izmenjati mnenja o prebranem, pri-
merjati osebne izkušnje in na ravni literarnih 
užitkov stkati vezi med generacijama.

Na prvem srečanju smo se pogovarjale o 
prebrani knjigi z naslovom Kot v filmu. To je 
mladinski prvenec Vinka Möderndorferja, ki 
je prejel najpomembnejše nagrade za otroke in 
mladino pri nas: modro ptico 2013, desetnico 
2014 in večernico 2014.  

Ob toplem čaju in prigrizku je v naši sredini 
zaživel Gašper, junak knjige, ki ga doletijo pro-

blemi modernega sveta. Stopile smo v njegov 
svet, ki je istočasno tudi naš svet, svet računal-
niške tehnologije, poln stresa, razpadajočih 
družin in drugih stisk mladih in odraslih. Iska-
le smo rešitve za probleme na podlagi osebnih 
doživetij in izkušenj in tako kot naš junak ugo-
tovile, da je vračanje k naravi, zdravemu načinu  
življenja in ohranjanje pristnih medsebojnih 
odnosov ključnega pomena za osebno srečo in 
zadovoljstvo tako v družini kot tudi družbi.

V prijetni družbi gospa in mladenk nam je 
čas prehitro minil. Na koncu smo začrtale 
nadaljnje smernice. Naslednje srečanje bo že 
v januarju in razdelile smo si tudi že naslednji 
literarni posladek avtorice Irene Velikonja z 
naslovom Poletje na okenski polici. 

Ksenija Čebašek

Medgeneracijsko branje
Mlade bralke Osnovne šole Šenčur in članice šenčurskega študijskega bralnega 

krožka smo se 12. decembra srečale v šolski knjižnici OŠ Šenčur. 

V tednu od 13. do 17. oktobra smo na Osno-
vni šoli Šenčur v okviru projektov Simbioza 
giba in Dvig socialnega in kulturnega kapi-
tala povabili babice in dedke, da so se našim 
učencem pridružili pri uri športa. Dejavno-
sti so potekale na OŠ Šenčur, na Podruž-
nici Olševek ter na Podružnicah Voklo in 
Trboje. Športni pedagogi smo zanje pripra-
vili različne športne dejavnosti, kjer so se 
generacije med seboj pomešale in na malce 
drugačen način družile. Zdi se nam pomem-
bno povezovanje generacij. S tem se krepijo 
medsebojne vezi, saj se s pozitivnimi odnosi 
rojevata samozavest in dobra samopodoba. 

Udeležba je bila dobra, tako učenci kot 
babice in dedki so odšli domov z novimi, 
lepimi izkušnjami. »Medgeneracijsko sre-
čanje spodbudi starejše, da se spomnijo, 
kako je bilo včasih. Ta srečanja naj bodo 
čim večkrat v letu, ne samo enkrat. Hvala. 
Spoznal sem Marka in oba sva odlična špor-
tnika,« je tako povedal udeleženec Simbioze 
Marjan. Športna pedagoginja Petra Lesar

Povezovanje generacij 
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Rok Ipavec s.p.
Za log 61, 4207 CER KLJE

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.

Tel.: 04/252 58 00, 
GSM: 040/775 585, 
Tel.&fax: 04/252 16 82

Strankam želimo vesele praznike!

IN IZDELAVA DEMIT FASAD
Milje 15a, 4212 Visoko, tel., faks: 04/253-12-98, 
GSM: 041/770-847, e-pošta: slikopleskarstvo.gorjup@siol.net

SLIKOPLESKARSTVO
JURIJ GORJUP s. p.

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

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

Cikotić in partner, d.n.o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
tel: 04/25 16 100
gsm: 040 513 968
e-pošta: pod.kostanji@gmail.com
spletna stran www.pod-kostanji.com
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Računovodstvo 
urekar dragica, s. p.

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

Faks 259 54 81

Vesele božične praznike - srečno in uspešno leto 2015!

Gradbenamehanizacija
VilkoKonc,s.p.

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

GSM:041652-654

V mesecu oktobru smo v podružnični šoli in 
vrtcu Voklo skupaj z gasilci PGD Voklo, Voglje, 
Prebačevo-Hrastje in Trboje izvedli evakuacijo. 
Učenci in otroci iz vrtca so bili pri prehajanju 
iz šole na šolsko igrišče dovolj hitri in poslušni. 

Pomembno je to, da so ohranili notranji mir. Med 
vajo sta dva ponesrečenca ostala v šoli. Mladi 
gasilci so navzočim pokazali, kako se nudi prva 
pomoč ob podobnih poškodbah. Ta del gasilske 
predstavitve je bil učencem še posebno zanimiv. 

Po oskrbi ponesrečencev smo vsi skupaj odšli na 
igrišče ob gozdičku, kjer smo si lahko ogledali 
drugi del vaje. Učenci so v skupinah lahko prak-
tično preizkusili: gasilsko opremo, se namestili 
v gasilsko vozilo ter preizkusili masko (dihalni 
aparati IDA). Ob pomoči izurjenih gasilcev so 
učenci poskušali gasiti ogenj z vodo, peno ter 
prahom. Otroci so z vnemo pripovedovali, da jih 
je najbolj pritegnilo gašenje ognja.

Nad gasilsko vajo smo bili navzoči navduše-
ni, saj je bila izredno zanimiva tako za šolske 
kot za vrtčevske otroke. Vsem gasilcem česti-
tamo za odlično izpeljano vajo in trud, ki so 
ga vložili v predstavitev z namenom, da mladi 
ljudje dobijo uvid v poslanstvo in potrebnost ter 
pomembnost gasilskih društev. 

Učenci so naslednji dan likovno izrazili svoja 
dejanja v primeru reševanja sebe oz. prijatelja 
(učenec na vozičku, učenec s slabšim sluhom, 
gibalno oviran …), ki potrebuje pomoč. Tako 
so spoznali, kako potrebna je pomoč gasilcev v 
primeru naravnih nesreč.

Dragi gasilci, hvala.
Vanja Umnik in Darija Orehek

Gasilcisosepredstaviliučencem
V mesecu oktobru smo v podružnični šoli in vrtcu Voklo skupaj z gasilci PGD Voklo, Voglje, 

Prebačevo-Hrastje in Trboje izvedli evakuacijo. 

Nadgasilskovajosmobilinavdušeni,sajjebilaizrednozanimivatakozašolskekotzavrtčevskeotroke.
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Ob koncu novembra ter začetku 
decembra je bila v Muzeju Občine Šen-
čur na ogled slikarska razstava Ekspre-
sije ustvarjalca Darka Crnkoviča iz 
Kamnika, ki je začel slikati kot 21-letni 
mladenič. Po daljšem ustvarjalnem pre-
moru je za platno stopil ponovno pred 
dobrimi tremi leti, neizmerna želja po 
likovnem izpopolnjevanju pa ga je pri-
peljala na Visoko šolo za risanje in sli-
kanje v Ljubljani. Sodeluje na mnogih 
likovnih kolonijah in ex temporih, je pa 
tudi prejemnik številnih nagrad in priz-
nanj. V šenčurskem muzeju se je pred-
stavil s pregledom pestrega slikarskega 
opusa, ki zajema portrete, podobe mest, 
tihožitja in krajine. S. L.

Ekspresije Darka Crnkoviča

Anja Osenar, ki živi in ustvarja v Kamniku, je 
po izobrazbi sicer arhitektka, v zadnjih letih pa 
se v prostem času intenzivno posveča likovne-
mu ustvarjanju, natančneje ilustriranju knjig. 
Njeno delo – opravila je tudi grafično šolo – 
odraža obe vrsti likovne izobrazbe: v motiviki 
izpostavlja arhitekturne elemente, kot grafična 
oblikovalka pa je ilustracije neločljivo poveza-
la s celostno podobo knjige. 

Priložnost za sodelovanje se ji je ponudila z 
literarnim snovalcem Mirom Erzinom iz Šen-
čurja. Nastala je posrečena simbioza avtorjev, 
ki se dopolnjujeta v svojem ustvarjanju. Anja 
Osenar s posebno mero občutljivosti izbira 
motive za ilustracije; osebe, živali in predme-
ti so upodobljeni v poenostavljenih oblikah, 
pa vendar dokaj realistično. »V risbi se poslu-
žuje različnih planov, z veliko natančnostjo 
pa se zna posvetiti tudi detajlu, kar ustvarja 
dinamiko pri branju knjige. Globino prostora 
in tridimenzionalne oblike izraža z linearno 

perspektivo, vendar se ne oklepa centralne 
projekcije. V samosvoji poliperspektivi se 
tako v slikanicah približa ekspresiji otroške 
risbe. Uporablja tehniko akvarela na platnu 
– akvarel s prosojnimi nanosi barv ustvari 
posebno nežno atmosfero, hkrati pa avtorica z 
barvnim svinčnikom oblike nariše z linijami. 
Njeni akvareli so nekako na meji med slikar-
sko rešitvijo in kolorirano risbo,« je tehniko 
ilustriranja Anje Osenar predstavila Nina 
Šuštaršič Remic.

Anja Osenar je doslej ilustrirala pesniško 
zbirko Koraki v vetru, pesnitev Adam Ravbar 
ter otroške pravljice Labodja dežela, Pravljica o 
knjigi in Pisma Svetemu Jožefu – slednjo bosta 
v šenčurskem Muzeju predstavili avtorica 
Zdenka Candellari in ilustratorka prav danes, 
19. decembra, ob 19. uri.

Samo Lesjak, foto: Matic Zorman

Ilustracije Anje Osenar
V galeriji Muzeja Občine Šenčur bo v prazničnem času do 4. januarja na ogled razstava  

ilustracij ustvarjalke Anje Osenar.

Plodno ilustratorsko ustvarjanje je pripeljalo Anjo Osenar do njene prve samostojne razstave.

Oktobra je v občinskem muzeju potekala razstava ob 60-letnici Gasilske zveze Kokra, ki 
sta jo pripravila predsednik zveze Rudolf Sušnik in Alenka Pipan. »Širši javnosti sva želela 
predstaviti organiziranost in koncept delovanja gasilske organizacije. Čeprav smo gasilci v 
očeh javnosti videni kot najbolj zaupanja vredna institucija, kljub temu občasno naletimo na 
nerazumevanje našega dela in poslanstva, ki k sreči večinoma ne izhaja iz škodoželjnosti, 
pač pa le iz nepoznavanja delovanja gasilskih organizacij,« sta pojasnila. Poleg zgodovi-
ne gasilske zveze sta predstavila tudi potek kariere prostovoljnega gasilca od pionirja do 
starejšega gasilca ter razvoj gasilskega orodja in opreme. Med razstavljenimi predmeti sta 
avtorja razstave izpostavila predvsem še vedno delujočo motorno brizgalno Rosenbauer iz 
leta 1926 v lasti PGD Trboje, zaščitne čelade iz obdobja med 1. in 2. svetovno vojno, vključ-
no s poveljniško, ki so jih odstopili v PGD Jezersko, rabljeni gasilski obleki, ki so ju PGD 
Visoko-Milje po 2. svetovni vojni odstopili angleški gasilci, ter svečano gasilsko uniformo, 
sešito po originalnem kroju, s čelado iz dvajsetih let 20. stoletja, ki ju hranijo v PGD Šenčur. 
Razstavljeno je bilo še precej več starega in sodobnega gasilskega orodja in opreme pa tudi 
veliko fotografij ... Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič

Razstava o Gasilski zvezi Kokra

Alenka Pipan in Rudolf Sušnik ob še vedno delujoči motorni brizgalni Rosenbauer v lasti PGD Trboje 
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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

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 770Vse dobro v letu 2015

Odbor Muzeja Občine Šenčur je na 
svoji 19. seji dne 23. oktobra 2014 določil 
urnik razstav za leto 2015. Zvrstilo se bo 
10 razstav, in sicer bo v mesecu januarju 
na ogled slikarska razstava Maje Strnad. 
V februarju 2015 si bo v Muzeju mogo-
če ogledati razstavo Franca Rasingerja 
iz Šentjakoba in Isabelle Mittelstädt iz 
Celovca z naslovom Proti vojni – Wider 
den Krieg, v mesecu marcu pa bo sledila 
fotografska razstava Izidorja Gašperli-
na. V času občinskega praznika si boste 
v Muzeju Šenčur lahko ogledali raz-
stavo unikatnih izdelkov iz lesa Jožeta 
Koželja iz Voklega, maja pa bo na ogled 
razstava pokojnega akademskega sli-
karja Jožeta Megliča. Fotografska raz-
stava Jožeta Suhadolnika bo v prostorih 
Muzeja na ogled v mesecu juniju, v zače-
tku septembra pa sledi 2. Mednarodna 
razstava Kranjcev in Koroščev – Šenčur 
2015 v organizaciji društva Sončni hrib-
ček z Olševka. V začetku oktobra pa bo 
v Muzeju na ogled razstava del, ki jih 
bodo udeleženci ustvarili na 10. Medna-
rodnem simpoziju umetniške keramike 
V-OGLJE 2015 v organizaciji Barbe 
Štembergar Zupan in Nika Zupana. 
Novembra 2015 bo slikarsko razstavo na 
ogled postavil Rajko Ferk, v prazničnem 
času pa bo slikarsko razstavo pripravila 
Dragica Markun iz Srednje vasi. V. B.

Urnik razstav v muzeju  
za leto 2015

Tako kot vsako jesen so tudi letos v oktobru 
v Muzeju Občine Šenčur pripravili razstavo 
del 9. Mednarodnega simpozija umetni-
ške keramike V-oglje, ki je že tradicionalno 
potekal v juliju v domačem ateljeju Barbe 
Štembergar Zupan in Nika Zupana v Vogljah. 
Simpozija se je udeležilo štirinajst avtorjev 
različnih likovnih usmeritev, od tega je bilo 
mojstrov umetniške keramike letos pet. Ob 
obeh gostiteljih so bili letošnji udeleženci 
simpozija še Aziz Baha Orken iz Turčije, 
Doris Becker iz Luksemburga, Jindra Viko-

va s Češke, Theodora Chorafas iz Grčije in 
Slovenka Lučka Šičarov. Vsaj po eno njiho-
vo delo je ostalo tudi v stalni zbirki Muzeja 
Občine Šenčur. Pobudnika in organizatorja 
simpozija sta se na odprtju razstave še pose-
bej zahvalila zdaj že nekdanjemu županu 
Miru Kozelju, ki je v simpoziju prepoznal 
kvaliteto in vsa leta stal za to uspešno zgod-
bo. Da tudi brez trdne volje in vztrajnosti ter 
ljubezni do umetniškega ustvarjanja Barbe 
in Nika ne bi šlo, je dodal Kozelj, z željo, da 
se naslednje leto spet srečajo. Igor Kavčič

Devet uspešnih V-oglje let
Skupaj so soustvarjali edinstveno zbirko umetniške keramike v Šenčurju: Miro Kozelj, Barba Štembergar 
Zupan in Niko Zupan. / Foto: Igor Kavčič
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POGREBNIK, d. o. o.

Pogrebne storitve,  
Dvorje 13, 4207 Cerklje
 
Tel.: 04/25-21-424,  
GSM: 041 624 685 ali  
070 443 902 
pogrebnik@siol.net ali  
darkojeric72@gmail.com

Pogrebno podjetje Pogrebnik, d. o. o. obvešča, 
da lahko svoje storitve opravlja tudi v krajih 
Šenčur, Cerklje, Šenturška Gora, Sp. Brnik, 
Lahovče, Komenda, Stranje, Selo pri Kam-
niku, Šmartno v Tuhinju, Zg. Tuhinj, Gozd 
nad Kamnikom, Preddvor, Kokra, Jezersko, 
Trboje, Olševek, Trstenik, Goriče, Kokrica in 
Predoslje.
 

Ob boleči izgubi vaših najdražjih smo vam v 
pomoč s prijazno besedo tolažbe in pogrebni-
mi storitvami, opravljenimi z največjo pieteto.

Med jesenskimi počitnicami v torek, 28. 
oktobra, je bilo v Domu krajanov v Šenčurju 
zelo živahno. Da se otroci ne bi dolgočasili 
doma pred televizijo in računalnikom, smo jim 
v Društvu prijateljev mladine Šenčur pripravili 
popoldne z ustvarjalnimi delavnicami. Domiš-
ljija otrok ne pozna meja, zato smo jim tokrat 
želeli omogočiti, da se vsaj za slabi dve urici 
odpeljejo v svet princesk in gusarjev. Otroci so 
v zanimivih delavnicah sami ali s pomočjo pro-
stovoljk in staršev naredili oblačila za gusarje 
in princeske. Gusarji so si izdelali umetno roko, 
prevezo za oči in ruto. Princeske pa so si izde-
lale krasno krono, iz zaves pa oblačilo, ki so ga 

pisano okrasile. Piko na i so s poslikavo obraza 
dodale animatorke. Vse princese in gusarji so 
se na odru predstavili s svojim plesom. Plesu 
je sledilo napeto iskanje skritega zaklada, ki 
je bil varno skrit nekje v dvorani in ga je bilo 
treba najti po namigih. Ko smo ga našli, smo 
ga seveda skupaj pojedli. Počitniške delavni-
ce pripravljamo že vrsto let in vsako leto nas 
otroci presenetijo z lepim odzivom. Tokrat je 
pri izvedbi delavnic sodelovalo deset naših 
prostovoljcev. Upamo, da smo tudi letošnje leto 
uspeli otrokom pripraviti zanimivo počitniško 
popoldne. 

Predsednica DPM Šenčur Metka Boncelj

Veselo počitniško popoldne
Že tako zanimiv program v Hiši čez ces-

to, ki se je septembra preselila iz Šenčur-
ja na domačijo Pri Franč na Miljah, bo v 
prazničnem decembru dodatno popestrila 
razstava jaslic iz različnih krajev Sloveni-
je. Odprtje razstave je napovedano za 21. 
december ob 16. uri, po besedah alfe in 
omege Hiše čez cesto Dragice Markun pa si 
bodo obiskovalci vse do svetih treh krajev 
lahko ogledali jaslice od miniaturnih do 
naravne velikosti in iz različnih materia-
lov (glina, papirmache, papir, čipka, slano 
testo, les). Razstava jaslic bo na ogled vsak 
petek od 17. do 19. ure ter vsako soboto in 
nedeljo od 14. do 17. ure. Razkrijmo še, da 
so postali zanimivi tudi za TV Slovenija, 
ki je v Hiši čez cesto posnela predpraznič-
ne priprave na božič, prispevek pa bo pred-
vajan v Tedniku 22. decembra. Zadišalo je 
tudi po kruhu in potici. Seveda je v Hiši čez 
cesto še vedno na ogled tudi stalna razsta-
va starih punčk, igrač, otroških vozičkov, 
posteljic, gospodinjskih pripomočkov in 
kmečkega orodja, ves čas pa potekajo tudi 
druge aktivnosti – od literarnih večerov, 
na katerih so že gostili pesnika Igorja Pir-
koviča, publicistko za kulturno dediščino 
Dušico Kunaver ter pisateljico in publici-
stko Mileno Miklavčič, do ljudskega petja 
(pevski zbor Šenčurski zvon in Trbojske 
ljudske pevke). S. Š.

Jaslice v Hiši čez cesto



13

4208 Šen čur
De lav ska 18

Tel.: 251-52-00
Pri vat: 250-64-74

An ton Mag dič s.p.
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DEBELJAK
031 511 038

PRODAJA BUKOVIH  
IN MEŠANIH DRV

ŽAGANJE DRV NA VAŠEM DOMU

Delovni čas:
Ponedeljek zaprto
Torek–petek 
od 8. do 13. ure in 
od 15. do 17. ure
Sobota od 8. do 12. ure
Nedelja in  
prazniki zaprto

Zahvaljujem se za nakupe  
in se priporočam!

TOMAŽ NOVAK, s. p.
MLINARSTVO

Prebačevo 12, 4000 Kranj
04/235 74 74

Vsem strankam želimo srečno, 
uspešno, zdravo novo leto!

Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

 urejanje dvorišč
 urejanje zelenih površin in okolice

 posek in spravilo lesa
 manjša zaključna gradbena dela

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
Apno 70, Cerklje na Gorenjskem 
T: 051/393 504  
E: jure.grilc@gmail.com

Turistično društvo Šenčur tudi letošnjo 
zimo nadaljuje tradicijo kuhanja šenčur-
ske godle. Prvič so jo skuhali 13. decem-
bra, drugič pa jo bodo pripravili 24. janu-
arja, je napovedala predsednica društva 
Marinka Mohar. Šenčurske gospodinje so 
nekdaj godlo redno kuhale v času kolin, 
danes pa le še redko katera. Zato ni čudno, 
da je 13. decembra pošlo vseh sto litrov 
godle, kolikor so je skuhali. Tudi tokrat so 
jed iz prašičje krvi, prosene kaše in ješpre-
nja ter zabeljeno z domačimi ocvirki po 
tradicionalnem šenčurskem receptu sku-
hali v kuhinji Osnovne šole Šenčur pod 
taktirko šolske kuharice Dragice Kucler 
s pomočnicama Zalko Jovanovič in Kri-
stino Tušek, v prostorih turističnega druš-
tva pa so jo stregli Francka Pintar, Žan-
ko Rebernik, Vinko Mesec in Anita Žun 
(na sliki s predsednico društva Marinko 
Mohar). »Večina godlo odnese domov za 
kosilo, nekateri pa jo pojedo kar v naši 
družbi, kar nas še bolj veseli. Zraven jim 
seveda postrežemo še obvezno prilogo – 
krompir v oblicah. Na godlo pa ne pridejo 
samo domačini, temveč tudi od drugod,« 
je še pojasnila Moharjeva. S. Š.

Spet je dišalo po godli

Predsednica Avto-moto društva Šenčur in 
članica Sveta za preventivo (SPV) Občine 
Šenčur Slavka Weisseisen je konec oktobra 
prejela najvišje republiško priznanje za delo 
na področju prometne varnosti. Svečano listi-
no so ji podelili za dolgoletno prizadevno delo 
na področju prometne varnosti. Kot so zapisali 
v obrazložitvi, je Weisseisenova v OŠ Šenčur 
zaposlena že 32. leto in ves čas deluje na podro-
čju prometnih dejavnosti. Že več kot 20 let je 
mentor prometnih dejavnosti na šoli, vse od 
zaposlitve je sodelovala s SPV Kranj. Od leta 
2002 z ustanovitvijo SPV Šenčur pa deluje kot 
njen tajnik. Od leta 2001 je tudi aktivna člani-
ca AMD Šenčur, od leta 2013 pa njena pred-

sednica. Ob organizaciji različnih prometnih 
prireditev in sodelovanju v republiških akcijah 
Slavka Weisseisen predvsem skrbi za povezavo 
med osnovno šolo, AMD in SPV in širše. Redno 
sodeluje s policijsko postajo ter je organizator-
ka in vodja vseh prometnih dejavnosti na šoli, 
skrbi za organizacijo in izvedbo kolesarskih 
izpitov, pripravlja učence za tekmovanja Kaj 
veš o prometu, kjer so dosegli nekaj odmevnih 
rezultatov. Sodelovala je pri pripravi odmevnih 
predavanj za starejše o spremembah Zakona o 
prometu. Priznanje, ki ga je prejela, pa bo še 
večja zaveza pri njenem delu v prihodnje. 

Franci Kuhar,  
sekretar AMD Šenčur

Varnost v prometu je tudi njena skrb
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Društvo ljubiteljev vina Šenčur so ustanovili 
junija, njegov predsednik pa je postal Milan 
Sušnik, ki pravi, da želijo z društvom popula-
rizirati kulturo pitja vina. »Na Gorenjskem vino 
prepogosto vidimo le kot alkoholno pijačo, sami 
pa nanj gledamo predvsem kot na pijačo, ki se jo 
konzumira predvsem ob hrani in ki ob zmernih 
količinah pozitivno vpliva na zdravje, ima pa 
tudi veliko povezovalno moč,« je dejal.

Kljub kratki dobi delovanja društva so pri-
pravili že več dogodkov. Prvi večji je bil Dru-
žinski dan konec septembra v športnem parku 
v Šenčurju. Nastopali so ansambli Marcela In, 
Lubnik, Viharnik, Dor ma cajt in pevka zaba-
vne glasbe Brigita Šuler. Plesale so plesalke 
Just Danse in country plesalke Arizona. Mar-

jan Naglič je poskrbel za humoristične vložke, 
animatorki Katja Kadivec in Petra Žagar, ki sta 
pravi mojstrici v poslikavanju obrazov, pa za 
zabavo otrok. Družinski dan, za katerega želijo, 
da bi postal tradicionalen, so pripravili z name-
nom, da znova prebudijo zavest o pomembnosti 
dobrih družinskih odnosov, so pojasnili. 

Med najbolj odmevnimi projekti je bila tudi 
izvedba krsta vina, ki so ga ob letošnjem mar-
tinovem izvedli v šenčurskih lokalih Alo-Alo, 
Pod kostanji in v Cubisu. »Prve izkušnje so 
pozitivne, čeprav ugotavljamo, da pri nas ljudje 
še slabo poznajo ta stari običaj,« pravi Sušnik. 
Ekipa, ki v vlogah sv. Martina, kardinala in patra 
sodeluje pri krstu vina, je popestrila tudi že nekaj 
avtobusnih izletov po vinorodnih območjih. 

Načrtujejo pa tudi že nove aktivnosti. »Raz-
mišljamo o organizaciji vinskega sejma v Šen-
čurju, zelo resno pa načrtujemo nekakšno šen-
čursko različico vinske poti – Krompirjevo pot. 
To bi bila pešpot po šenčurskih vaseh, na kateri 
bi se pohodniki ustavljali na izbranih domači-
jah in preizkušali lokalno pridelano hrano, 
zaključek poti pa bi bil seveda vinsko obarvan,« 
je še pojasnil Sušnik. Idejni vodja Krompirjeve 
poti Franci Erzin je dodal: »Krompirjevo pot bi 
spomladi organizirali po severnem delu obči-
ne, jeseni pa po južnem. S tem projektom bi radi 
v Šenčur privabili obiskovalce iz drugih krajev 
in mislim, da bi bila to čudovita promocija za 
naše kraje in kmetijstvo.«

Simon Šubic, foto: Franci Erzin

Družinski dan in martinovanje
V Šenčurju so letos ustanovili Društvo ljubiteljev vina, ki je pripravilo že več dogodkov  

– od družinskega dneva do krsta vina. 

Krst vina v lokalu Alo-Alo Animatorki Petra Žagar in Katja Kadivec sta na Družinskem dnevu poskrbeli za zabavo otrok.

Kulturno-umetniško društvo Hotimir iz Hotemaž je obogatilo s 
soncem obarvano oktobrsko nedeljo z uprizoritvijo igre Diplom-
ska naloga. Igro je napisal domačin Andrej Aljančič, režirala pa 
Mihaela Kolenc. Komična predstava, kjer se prepletajo življenja 
preprostih in duhovitih ljudi z obilo zapletov in zabave, je dodobra 
nasmejala množično občinstvo na prizorišču dogajanja pred vaš-
ko-gasilskim domom. Z igro so v začetku novembra gostovali na 
Jezerskem, v začetku prihodnjega leta pa načrtujejo tudi gostovanje 
na avstrijskem Koroškem. Peter Bukovnik

Komedijo uprizorili na prostem

Vsestranski Miro Erzin je ob letošnjem 3. decembru, na dan roj-
stva največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, organizi-
ral že petnajsti pohod od pesnikovega groba v Prešernovem gaju 
v Kranju do njegove rojstne hiše v Vrbi. Letošnjega pohoda se je 
udeležilo enajst pohodnikov z Erzinom na čelu, ki se je udeležil 
in organiziral vseh petnajst. Ob tej priložnosti so mu pohodniki 
izročili tudi priznanje. S. Š.

Organiziral že petnajst pohodov
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Pooblaščenismozanaslednjevrstekritin:
TRIMOTREBNJE,BRAMAC,TONDACH,SALONIT,RAVNESTREHE-

SARNAFIL,TEGOLA,OKNAVELUX,DECRA,GERARD

Poslovna cona A 55, 4208 Šen čur
Tel.: 04/25 15 900,  
Faks: 04/25 15 901

E-pošta: stre ha.ku har@siol.net
Gsm: 041/614 105

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO

www.g-k.si

STORITVE Z GRADBENO IN 
KMETIJSKO MEHANIZACIJO
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Ponovno v ponudbi: 
čiščenje gozdov po sečnji, izdelava, odkup in prodaja lesnih sekancev
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SERVISNI PREGLEDI
PRODAJA IN ODKUP RABLJENIH VOZIL
PREVZEM ODSLUŽENIH VOZIL
KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE 
(POGODBENIKI ZAVAROVALNICE TRIGLAV)
MENJAVA PNEVMATIK

Tel.: 04 27 59 100
e-pošta: prodaja@ac-vrtac.si

SERVISNI PREGLEDI
PRODAJA IN ODKUP RABLJENIH VOZIL
PREVZEM ODSLUŽENIH VOZIL
KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE 
(POGODBENIKI ZAVAROVALNICE TRIGLAV)
MENJAVA PNEVMATIK

Tel.: 04 27 59 100
e-pošta: prodaja@ac-vrtac.si

Bliža se najlepši čas v letu,
čas, namenjen družini, prijateljstvu,
vsem, ki so nam blizu …
Želimo vam zdravo in uspešno leto 2015.

Kolektiv Avtocentra Vrtač, Visoko

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.com

60 let, 60 zgodb je naslov publikacije Gorenj-
skega muzeja Kranj, ki smo jo v študijskem 
bralnem krožku od tam dobile v dar. In če 
Gorenjkam nekaj podarijo, je to treba izkori-
stiti: knjigo smo ne le prebrale, temveč smo si 
jo tudi 'ogledale' na kranjski razstavi. Posebna 

izkušnja je, ko zapisane besede dobijo še slike, 
zvoke in občutenja. Vodenje ddr. Verene Per-
ko po razstavi je bilo zelo zanimivo, zato smo 
se lahko vživele tako v železnodobne statve iz 
sosednjih Tupalič kot v zlate čase kranjskih 
'fabrik' in v kranjske osvajalce najvišjih sve-
tovnih gora. Prebrana in ogledana razstava nas 
je navdušila.

170 romanov, 15 let pa bi krožek Ljubiteljice 
lepega branja Šenčur dal naslov svoji knjigi, če 
bi jo bralke napisale. A smo si enotne: knjige 
raje beremo, saj dobro pisati ne znamo. Prav 
zato, ker smo res veliko dobrega prebrale na 
številnih srečanjih, prepuščamo pisanje dru-
gim. Marsikomu se zdi, da je prebrati en roman 
vsakih 14 dni težko; res si je treba vzeti čas in 
imeti voljo. A se splača. Tudi bralke v novem 
študijskem bralnem krožku Vražje mamice v 
Šenčurju se strinjajo – pa kljub obveznostim 
v mladih družinah z dojenčki ali celo s tremi 
otroki poskusijo in uživajo, ko na srečanju potr-
dijo, da je bil trud, vložen v branje, nekajkrat 
poplačan. In bo še podeseterjen kasneje, saj 
tam, kjer berejo mamice (in očetje), pogosteje 
berejo tudi otroci. In potem ne bo več skrbi, ki 
jo je Slovencem v opomin zapisal pesnik Tone 
Pavček: »Če ne bomo brali, nas bo pobralo.« 
Nas v Šenčurju ne bo, ker beremo! N. Š. K.

Branje med Velesovsko  
Marijo in čevlji z Everesta

Kjer berejo mamice, pogosteje berejo tudi otroci.

V šenčurski enoti Varstveno delovnega 
centra Kranj so se decembra razveseli-
li obiska novega župana Cirila Kozjeka 
(na sliki). Ponosno so mu razkazali svoje 
prostore in opisali, kaj delajo: kako šivajo 
voščilnice, sestavljajo zamaške, v sobi za 
počitek berejo časopis, knjige, tudi počiva-
jo ali pa se igrajo namizne igre. Po ogledu 
prostorov so skupaj poklepetali še ob kavi. 
Vsi njihovi uporabniki so bili zelo zgovor-
ni, župan pa je z veseljem prisluhnil vsake-
mu. Zahvalil se jim je tudi za lep sprejem 
in jih razveselil z Miklavževim darilom. 
Dogovorili so se še, da bodo dobre vezi z 
lokalnim okoljem gojili še naprej. Te so se 
stkale že pod prejšnjim županom Mirom 
Kozeljem, ki so se mu uporabniki VDC 
Kranj ob slovesu z županske funkcije tudi 
zahvalili za lepo sodelovanje in posluh za 
njihove potrebe, nazadnje pa so mu še sti-
snili roko in mu zaželeli srečno na njegovi 
novi poti.  S. Š.

Slovo od bivšega in pozdrav 
novemu županu
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Starejši

Skupina za samopomoč Koprive je del velike 
družine, Medgeneracijskega društva za sožitje 
generacij Z roko v roki Kranj. Srečujejo se vsako 
sredo dopoldne v prostorih Doma krajanov na 
Visokem. V skupino je povezanih osem pred-
stavnic nežnejšega spola in sovoditeljici Olga 
Kepic ter Saša Pušnik. Koprive so povedale, da 
je obvezen jutranji pozdrav povezan stisk rok, 
s katerim si zaželijo lep dan. Za vsako srečanje 
izberejo temo, o kateri debatirajo. »Med nami 
se spletajo vezi, odprle smo prostor samozau-
panja, govorimo o sebi, o življenju, izkušnjah, 
prav nič o čenčah, in se družimo, kar današnjim 
generacijam na splošno manjka,« je poudarila 
Saša Pušnik. Včasih se odločijo in ustvarjajo, 
izdelajo kaj lepega. Jelka Boštar jim vedno z 
zvrhano mero dobre volje skuha kavico. »Sem 
domačinka z Visokega, od malega navezana na 
dom krajanov. Ni bilo društva v kraju, pri kate-
rem ne bi sodelovala, zdaj pa zelo rada pridem 
med naše Koprive in komaj čakam, da je spet 
sreda,« je povedala. Skupaj se poveselijo tudi 
ob rojstnih dnevih. 

Skupina Koprive zelo dobro medgenera-
cijsko sodeluje z vrtcem Janček z Visokega. 
»Otroci nas prisrčno pozdravijo z 'Dober dan, 
gospe Koprive'. Skupaj smo se udeležili Festi-

vala prostovoljstva v Ljubljani, se povezali v 
Simbiozi gibanja, naše članice otrokom tudi 
pokažejo, kako se kaj speče, jim preberejo 
kakšno pravljico, vrtičkarji so nas že povabi-
li na piknik ali na ogled igrice,« je povzela 
Olga Kepic. Prvi rojstni dan so Koprive z gosti 
praznovale z rojstnodnevno torto in pecivom, 
ki so ga same spekle. Čestitali so jim župan 

Ciril Kozjek, predsednik Medgeneracijskega 
društva za sožitje generacij Z roko v roki Mir-
ko Steiner s soprogo, predsednica KS Visoko 
Staša Pavlič, vzgojiteljica Andreja Mali in 
sovoditeljica skupine Resa Marta Eržen, ki 
je poudarila, kako pomembno je, da človek 
nekomu pripada, da s tem doživljajo pomlad 
na jesen življenja. Suzana Kovačič

Prvo leto Kopriv
Olga Kepic je napisala pesem o koprivah in Koprivah, o zdravilnih lastnostih te čudežne rastline  

in skupini za samopomoč s tem imenom, ki na Visokem odlično deluje že leto dni. 

»Nekdo mora zapisati, kaj v skupini se godi, jaz ponavadi poskrbim, da spomin ostaja živ,« je zapisala Olga 
Kepic, ki skrbi za besedne rime. 

Društvo upokojencev Šenčur podpira program kranjskega Med-
generacijskega društva Z roko v roki, zato bo spodbujalo k usta-
navljanju njihovih skupin za samopomoč po šenčurskih vaseh, je 
povedal predsednik DU Šenčur Ciril Sitar. »V delovanju Medgene-
racijskega društva Z roko v roki vidim predvsem dve kvaliteti; prva 
je povezovanje in druženje starejših s sovrstniki, drugi vidik, morda 
še pomembnejši, pa je v medgeneracijskem sodelovanju, za kar si 
prizadevamo tudi mi. Prav zato vidim smisel v ustanavljanju njiho-
vih skupin za samopomoč tudi na našem območju. Trenutno ena že 
deluje na Visokem,« je dejal. Predstavniki Medgeneracijskega druš-
tva Z roko v roki s predsednikom Mirkom Steinerjem na čelu so svoje 
delovanje predstavili tudi na seji upravnega odbora DU Šenčur. S. Š.

Društvo upokojencev podpira skupine  
za samopomoč

U sistem, d.o.o., Prebačevo 51, 4000 Kranj  I  T: 04 235 2233
info@usistem.com  I  www.usistem.com

Da bo Vaše kolo pravočasno pripravljeno na kolesarsko sezono, 
smo za kolesarske navdušence pripravili posebno ponudbo. 

V akciji Novoletni servis koles Vam  
za ceno 35 € nudimo:
● pregled delovanja celotnega kolesa
● nastavitev menjalnika
● nastavitev in pregled zavor
● kontrola zavorno-prestavnih žic in boudnov
● čiščenje in mazanje krmilnega in gonilnega ležaja
● čiščenje in mazanje pest, verige in verižnikov
● čiščenje kolesa
Akcija traja do konca meseca januarja.

Po znižanih cenah pa tudi že sprejemamo naročila za novo 
kolesarsko sezono.

Naš delovni čas je od ponedeljka do petka med 12. in 18. uro, 
ob sobotah pa med 8. in 12. uro.

SREČNO IN USPEŠNO 2015
Boz i c n o -  no vo l e t n i  k o n ce r tBoz i c n o -  no vo l e t n i  k o n ce r tˇ ˇˇ ˇ

g o s t j e :
K l a p a  M a l i  g r a d ,  G r a j s k i  k v i n t e t

petek, 26. 12. 2014, ob 19:30
Športna dvorana Šenčur

www.orkester-sencur.si

P I H A L N I  O R K E S T E R 
O B Č I N E   Š E N Č U R
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Za Vas izdelujemo razne kovinske 
izdelke oz. izdelke po naročilu:

DVORIŠČNA VRATA, STOPNICE,
INOKS OGRAJE, VARJENJE IN

MANJŠA POPRAVILA OZ. PREDELAVE

Janez Kveder s.p., Visoko 2 A, 4212 Visoko
e-pošta:info@panelo.si   °  www.panelo.so

gsm: 041 328 042Zmagala je domača ekipa K-print 1 iz Špor-
tnega društva Pajek Srednja vas, katere član 
je bil tudi prezgodaj preminuli Boris Brezar, 
ki se ga spominjamo kot vrhunskega igralca, 
vzornika, pionirja in očeta prstometne igre v 
Sloveniji. Prvega memorialnega tekmovanja 
se je udeležilo 40 tričlanskih ekip iz Slovenije, 
večinoma z Gorenjske in Primorske. 

Pokal za Memorial Borisa Brezarja je, kot 
že omenjeno, osvojila domača ekipa K-print 
1 v sestavi Slavko Markun, Vinko Hribar in 
Desimir Vukić, slednji je zmagal tudi v meta-
nju na tarčo. Drugo mesto so zasedli odlični 
igralci ekipe ŠD Senica-Lotrič, v tekmi za 
tretje mesto pa je bila uspešnejša ekipa ŠD 
Senica 1 in tako prepustila četrto mesto ekipi 
ŠD Ljubno. Pokale in medalje na zmagoval-

nem odru sta v prisotnosti prvega župana in 
častnega občana občine Šenčur Franca Kerna 
podelila novi šenčurski župan Ciril Kozjek 
in podžupan občine Renče-Vogersko Rado-
van Rusjan.

Ekipno tekmovanje v prijetnem in športnem 
vzdušju je organiziralo domače športno druš-
tvo Pajek Srednja vas, ob pomoči in sodelova-
nju Prstometne organizacije Slovenije in Šport-
nega društva Šenčur. Druga in hkrati zaključna 
tekma za pokal Slovenije – Harijev memorial, 
kjer se bodo med seboj pomerili še posamezni-
ki, bo potekala 4. januarja v Renčah pri Novi 
Gorici. Podrobnosti o tem, tekmovanjih, rezul-
tatih, pravilih in nasploh o prstometu si lahko 
ogledate na spletni strani www.prstomet.si. 

Ivan Kern

Memorial Borisa Brezarja
Sredi novembra je v športni dvorani v Šenčurju potekalo tekmovanje 

ekip v prstometu za pokal Memoriala Borisa Brezarja, ki je štel tudi za 
pokal Slovenije.

Najuspešnejše ekipe na Brezarjevem memorialu

Ekipe Nogometnega kluba Šenčur, kjer so 
se jeseni razveselili tudi novih kontejner-
jev za garderobe, tuširnice in stranišč, so 
novembra končali jesenski del nogometne 
sezone 2014/2015. Rezultati ekip so bolj ali 
manj na pričakovani ravni, pravi predsednik 
kluba Bojan Vidmar. Pri povsem spreme-
njeni in pomlajeni članski ekipi je škripalo 
tako pri uigranosti kot v dojemanju igre, ki 
jo zahteva trener Branko Pavlin. Po polovici 
sezone so tako uvrščeni na osmo mesto in 
jih spomladi čaka ogorčen boj za obstanek 
v desetčlanski 2. SNL, iz katere izpadeta 
zadnji dve moštvi. Pred deveto Dravinjo ima 
Šenčur točko prednosti, desetemu Šmartnu 
pa uhaja za sedem točk. 

Mladinci in kadeti po polovici sezone na 
skupni lestvici ostajajo v boju za vrh, saj so 
trenutno tretji, za vodilno ekipo Bilje pa zao-
stajajo 8 točk. Mladinci so na lestvici tretji, 
kadeti pa četrti s tremi točkami za vodilno 
ekipo NOGA Britof. Združena ekipa Veleso-
vo-Šenčur nastopa v 1. ligi U15 Zahod in jo v 
nadaljevanju sezone čaka težek boj za obsta-
nek v ligi. V kategoriji mlajših dečkov U13 
ima Šenčur dva predstavnika. Ekipa Šenčur 
je po polovici sezone med dvanajstimi eki-
pami na tretjem mestu, ekipa Šenčur U12 pa 
zaseda peto mesto. Tudi najmlajše ekipe v 
kategorijah U11 in U9 uspešno nastopajo, 
pri čemer je pomembna predvsem igra in ne 
rezultati. S. Š.

Spomladi boj za obstanek
Za prave smučarje!Obiščite nas v PE Britof 240

ali na spletuwww.bucan.sikupon za 10% popust
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Po slabšem začetku v 1. ligi Telemach 
je članska ekipa Šenčur Gorenjska grad-
bena družba v nadaljevanju sezone ven-
darle ujela pravi ritem. Tako je do sedaj 
v devetih tekmah iztržila štiri zmage. 
»Rezultatsko smo res slabo začeli sezono, 
po prvi zmagi pa smo se vendarle ujeli in 
v nadaljevanju dosegli še tri zmage. Eki-
pa sedaj funkcionira dobro, tudi največja 
letošnja okrepitev Smiljan Pavič nam z 
dobro igro vrača izkazano zaupanje. Za 
nameček smo si s torkovo visoko zmago 
proti Portorožu verjetno že priigrali tudi 
nastop na finalnem turnirju slovenskega 
pokala Spar,« je pred jutrišnjo zadnjo tek-
mo v letošnjem letu proti Elektri povedal 
športni direktor kluba Aleš Puhar. Član-
ska ekipa se je sicer med sezono okrepi-
la še z branilcem Dejanom Mlakarjem. 
V tekmovanja so vpete tudi vse mlajše 
ekipe košarkarskega kluba, ki prav tako 
dosegajo lepe rezultate. Domače tekme 
članske ekipe v prihodnjem letu (vse se 
začnejo ob 19. uri): Helios Suns (10. 1.), 
Portorož (24. 1.), Maribor Nova KBM (14. 
2.) in Elektra (18. 3. ob 20. uri). S. Š.

V devetih tekmah štiri 
zmage

Šenčurski lokostrelci še naprej nizajo uspe-
šne nastope, tudi na mednarodnih tekmova-
njih. Mlada vrsta Lokostrelskega kluba Šen-
čur TARK je tako zelo uspešno tekmovala 
na mladinskem dvoranskem tekmovanju v 
italijanskem Tricezimu. Nanizali so veliko 
uvrstitev na zmagovalni oder v vseh kate-

gorijah, za nameček so dosegli tudi ekipno 
zmago v pokalu Santa Cecilija. Omenimo le 
tiste mlade lokostrelce, ki so zmagali: Staš 
Modic (kadeti – sestavljeni lok), Gašper 
Logar (dečki – goli lok), Nejc Hudobivnik 
(mlajši dečki – goli lok), Andreja Resman 
(mlajše deklice – goli lok), Sergej Selan 
(mlajši dečki – sestavljeni lok) in Nina Rode 
(mlajše deklice – sestavljeni lok).

Sedmerica članov pa je uspešno nastopila 
na velikem mednarodnem dvoranskem tek-
movanju v San Vitu, ki je ena od oddaljenej-
ših destinacij (250 kilometrov), kamor tradi-
cionalno, letos že šestič, zahajajo šenčurski 
lokostrelci. Zmagal je Marjan Podržaj, tokrat 
v članski in absolutni konkurenci, s 528 kro-
gi, prav tako je zmagala tudi Mojca Vučko 
pri ženskah z golim lokom, Dolores Čekada 
pa si je pristreljala 3. mesto. Pri veterankah 
z golim lokom je Ksenija Podržaj zasedla 
2. mesto, ekipa članov z golim lokom pa je 
osvojila naslov ekipnega zmagovalca.

Na dvoranskem tekmovanju v Postojni, 
kjer je tekmovalo 233 lokostrelcev, pa so 
šenčurski lokostrelci in lokostrelke dosegli 
dve zmagi, tri druga in dve tretji mesti. S. Š.

Lokostrelci nizajo uspehe

Mladi šenčurski lokostrelci so uspešno nastopili na 
mladinskem dvoranskem tekmovanju v Tricezimu v 
Italiji. 

Na zgodovinski poti od Aten do Šparte vsako leto konec septembra 
poteka eden najzahtevnejših ultramaratonov na svetu – Spartathlon. 246 
kilometrov dolgo progo, ki terja nadčloveške napore in jekleno voljo, je 
letos kot eden redkih Slovencev doslej premagal tudi Trbojec Klemen 
Boštar, ki sicer zadnja leta živi v Kranju. »Letos je na Sparthatlonu od 
Slovencev nastopil še Miha Podgornik, sin pokojne Ruth Podgornik Reš, 
ki je bila leta 2011 na Sparthatlonu druga. Miha je v cilj prišel kot 21., jaz 
pa sem po 32 urah neprekinjenega teka pristal na 54. mestu,« je razložil 
Klemen, sicer tudi član trbojskega društva TRTE, kjer vodi tekaško sek-
cijo, ki je letos že četrtič organizirala 21-kilometrski Tek dveh mostov. 
O zahtevnosti Sparthatlona priča tudi podatek, da se je na letošnji ultra-
maraton prijavilo 1700 tekačev, organizatorji pa so jih sprejeli zgolj 380, 
ki so vsi morali izpolniti tudi postavljeno normo, v cilj pa jih je na koncu 
priteklo le 207. »Osip tekačev na 246-kilometrski progi je običajno še 
večji. Letos smo imeli srečo z vremenom, saj je bilo le okoli 27 stopinj 
Celzija, lahko pa bi bilo tudi 40 do 45 stopinj,« je razložil Klemen.

O nastopu na Sparthatlonu je začel razmišljati lani poleti, da je spre-
jet, je izvedel marca letos, nato so sledile petmesečne priprave. »Tekel 
sem šestkrat na teden po dvajset, trideset kilometrov. Mnogi se na tak 
ultramaraton pripravljajo bolj intenzivno, a meni takšna količina trenin-
ga povsem zadošča za dobro fizično in psihično pripravo. Za pomoč z 
nasveti se moram zahvaliti tudi vsem znanemu Dušanu Mravljetu in Loj-
zetu Primožiču, kranjskemu tekaču, ki je trenutno z naskokom najboljši 
slovenski ultramaratonec. Seveda pa take preizkušnje ne bi uspel prestati 
brez odlične podpore moje spremljevalne ekipe, ki so jo sestavljali Dam-
jana, Ida in Tomaž, pridružil se ji je pa tudi moj osemletni sin Gaber.«

Posebnost Sparthatlona je v tem, da ne gre za klasično ravninsko tek-
mo, ampak je na progi veliko vzponov, še večja posebnost pa je, da so na 
več točkah po progi postavljeni časovni limiti, ki jih mora tekač dosegati, 
sicer ga diskvalificirajo, pove. »Tudi ekipa te ne sme spremljati ves čas. 
Prvič so se mi lahko približali šele na 80. kilometru, nato pa le na točno 
določenih mestih. Vsa druga pomoč bi pomenila diskvalifikacijo,« je še 
razložil Klemen, ki je leta 2012 pretekel tudi madžarski Ultrabalaton 

(212 kilometrov), aprila prihodnje leto pa se namerava udeležiti svetov-
nega prvenstva v teku na 24 ur v italijanskem Torinu, če bo seveda do 
tedaj odpravil trenutne težave s kolenom.

Simon Šubic, foto: arhiv Klemena Boštarja

Tekel od Aten do Šparte
Na enem najzahtevnejših ultramaratonov na svetu – Sparthatlonu se je letos preizkusil tudi Klemen Boštar. 

Klemen Boštar med osvežitvijo na Sparthatlonu 
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Se zvezdice iskrijo,
naj nas temne misli zapustijo,

za sreËo, zdravje, 
veselje in toplino ...
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V akciji zbrali več kot 100 ton nevarnih odpadkov
V mesecu oktobru smo tudi na območju občine Šenčur zbirali 
nevarne odpadke s posebno mobilno postajo. Brezplačno 
ste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov. Akcija 
je potekala na območju vseh občin, kjer smo izvajalci javne 
službe ravnanja z odpadki. Na območju občine Šenčur smo 
zbrali približno 16 ton nevarnih odpadkov. 

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in 
kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, 
topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, 
odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, 
akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi …  
Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi 
snovmi (embalaža barve, kemikalij …).

Na izdelku preverite, ali vsebuje nevarne snovi. Bodite pozorni 
na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: 
vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju 
škodljivo, strupeno, jedko. 
Hvala, ker boste omogočili, da bodo nevarni odpadki končali na 
varnem.

Uvedba e-računov in računov na elektronski naslov
Z novim letom bomo nudili možnost poši-
ljanja računov za komunalne storitve v 
obliki e-računov ali računov na vaš elek-
tronski naslov. Obe obliki enakovredno 
nadomeščata račun v papirni obliki, kar 

pomeni do okolja prijaznejše poslovanje. 
Namesto klasičnega papirnega računa 
po navadni pošti se torej lahko odločite 
za prejemanje računov v svojo spletno 
banko ali elektronski naslov.

Na prejemanje e-računov za komunalne 
storitve se prijavite neposredno v svoji 
spletni banki.  Če pa želite prejemati račun 
v obliki pdf. na elektronski naslov, nam to 
sporočite na info@komunala-kranj.si.

Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom, in sicer 
v času odprtja zbirnega centra Šenčur. V centru odpadke 
sprejemamo v zimskem času ob torkih in petkih med 12. 
in 19. uro in ob sobotah med 8. in 13. uro.



IZ NAŠEGA PROGRAMA:

PROGRAM ZA KMETIJSTVO 
 Odkup in prodaja mleka  Odkup in prodaja živine  

 Odkup in prodaja poljščin  Krmila  Gnojila  Kmetijska 
semena  Program za varstvo rastlin

PROGRAM ZA DOM IN VRT 
 Sadike  Lončnice  Gnojila  Program za varstvo rastlin  

 Orodje za dom in vrt  Hrana in oprema za male živali  
 Gradbeni program   

 Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij

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

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

Skrbi za računovodstvo in davke preložite na naša 
ramena, saj vodimo poslovne knjige in davčno 

svetujemo samostojnim podjetnikom, zasebnikom,  
d. o. o.-jem, društvom, zavodom, političnim 

strankam, zadrugam, ustanovam, kmetom in 
drugim davčnim zavezancem.

AKCIJA ZA NOVE KLIENTE
BREZPLAČNO uvodno izobraževanje

BREZPLAČNI prevzem računovodstva
BREZPLAČNO oglaševanje na spletni strani

Spremljajte nas na www.vencelj.si.
»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

25  
LET1990                   2015

SREČNO 2015

Podjetje Pekarna Umnik Šenčur se ponaša s 67-letno družinsko 
tradicijo peke pravega domačega kruha in peciva. Različne 

vrste kruha ter pekovskega peciva, skupaj s sladkim pecivom, slano 
pecivo, krofi, sendviči, burek, unikatne mlečne pletenice ter rezanci 
so izdelki, izdelani povsem ročno iz najboljših, skrbno izbranih 
surovin. Ponosni so na svojo obrtno proizvodnjo, v kateri z majhni-
mi serijami izdelkov želijo slediti čim širšemu krogu kupcev, ki tak 
način proizvodnje v teh časih znajo ceniti in spoštovati. V teh dneh 
sta še posebej aktualni orehova ali potratna domača potica in 
velika izbira praznično poslikanih unikatnih medenih in nava-
dnih piškotov. 
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PEKARNA IN TRGOVINA V ŠENČURJU
Kranjska cesta 6
Tel: (04) 25 15 285, 041 708 999
Odprto: pon–pet: 5.00 do 19.00 
 sob: 5.00 do 12.00

E-pošta: pekarna.umnik@siol.net

VAblJENI, dA JIh ObIŠČETE V NJIhOVIh POSlOVAlNICAh  
V ŠENČURJU, KRANJU IN V CERKlJAh.

Pekarna Umnik Šenčur od leta 1947

TALISMAN
TECHNOLOGY

Talisman d.o.o., Bobovek 31, 4000 Kranj : + 386 41 664 991,, GSM
tel.: +386 4 253 53 40 e-mail: info@talisman.si, www.talisman.si

T

T

TOPLOTNE ČRPALKE TALISMAN

- najnovejša tehnologija

PRAVI ČAS ZA VLAGANJE VAŠO PRIHODNOSTV !

PLOD S
LOVENSKEGA

ZNANJA

- visoka učinkovitost tudi pri nizkih temperatirah (do -25°C)

- možnost montaže na ključ v vaš nov ali obstoječi
ogrevalni sistem (tudi v primeru radiatorskega ogrevanja)

- dolga življenska doba

- izkoristite subvencijo eko sklada
- znatni prihranki pri ogrevanju - tudi pri radiatorskem

- ogrevanje individualnih hiš, poslovnih objektov

voda - voda, zemlja - voda, zrak - voda

- različni modeli in moči

- visokotemperaturna izvedba - izhodna temperatura do 65°C

Vesel božič in srečno novo leto

Poklič
ite

za ogled pri v
as

doma, te
r b

rezplačno

stro
kovno svetovanje.
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