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Šenčur – Množica ljudi je 
bila zbrana prvi decembrski 
petek v središču Šenčurja, 
kjer vsako leto postavijo bo
žično drevo, ko je iz smeri 
Olševka prispel konvoj z bo
žičnim drevesom. Na čelu 
so bili šenčurski konjeniki, 
za njimi vozovi z županom 
Cirilom Kozjekom in vašča
ni Olševka, nato pa traktor s 
šestnajst metrov visoko jel
ko, ki so jo posekali tisti te
den v torek. Za varnost so 
skrbeli prostovoljni gasilci z 
Olševka. Božično drevo ob
čini vsako leto daruje druga 
vas, tista z največjo naložbo 
v občini. Letos so investicije 
potekale v več vaseh na seve
ru občine, tudi na Olševku, 
kjer pa dela še niso povsem 
končana. "Vesel sem, da so 

se Olševčani odzvali in po
nudili drevo," je ob tem de
jal župan Kozjek in obenem 
izrazil upanje, da bo tudi 
leto 2016 enako uspešno kot 
letošnje in da bodo dokonča
li vsa predvidena dela. 
Vaščani Olševka so božično 
drevo prispevali že tretjič: 
prvo je središče občine kra
silo leta 1999/2000, drugo 
2008/2009 in tretje letos, 
je povedal dosedanji pred
sednik krajevne skupnosti 
Olševek Matjaž Podjed. Gre 
za 16 metrov visoko jelko, 
ki so jo posekali v gozdu 
Branka Šolarja. "V osrčju 
olševskih gozdov jo je iz
brala posebna žirija," je 
malo za šalo, malo zares de
jal lastnik lepo rasle jelke. 
"V torek se je zbrala skupi
na dvanajstih olševskih 
mož in jo posekala ter nato 

darovala občini v zahvalo za 
največjo investicijo, ki je to 
leto potekala v naši vasi," je 
dodal Franci Podjed. "Za 
vaščane je to posebna čast 
in radi priskočimo na po
moč, kadar je to potrebno. 
Poleg tega nas taki dogodki 
tudi povezujejo med seboj. 
Na Olševku smo pred pre
vozom drevesa v Šenčur 
pripravili krajši program, 
naše gospodinje so nas po
gostile z domačimi dobrota
mi, nato pa smo na staro
dobnem traktorju jelko od
peljali v središče Šenčurja, 
kjer so program pred cer
kvijo prav tako pripravili Ol
ševčani: pevski zbor Sv. Mi
hael, otroci iz podružnične 
šole in člani dramske sku
pine. "Drevo smo darovali z 
zadovoljstvom, saj poleg le
tošnjih velikih vlaganj tudi 

sicer zelo dobro sodeluje
mo z občino in si enakih 
odnosov želimo še naprej," 
je dodal novi predsednik KS 
Olševek Rajko Perčič. 
Pred cerkvijo so možje vešče 
namestili jelko v za to pri
pravljen temelj in jo dvignili 
v vsej njeni veličini. Ob tem 
je potekal kulturni program, 
spregovorila sta Franci Pod
jed, donedavno še predse
dnik KS Olševek, in župan 
Ciril Kozjek, nato je božično 
drevo blagoslovil še župnik 
Urban Kokalj. Navzoči so 
prigriznili dobrote olševskih 
gospodinj in se ogreli s ča
jem in kuhanim vinom ter 
nestrpno čakali, da na jelki 
zasvetijo lučke. Vmes so bili 
deležni še hrupnega obiska 
parkeljnov, ki so se priprav
ljali na Miklavžev obisk na
slednjega dne.  

Božično drevo z Olševka
V središču Šenčurju so na začetku decembra postavili božično drevo, ki so ga letos občini darovali 
vaščani Olševka. Drevo je prejelo blagoslov župnika Urbana Kokalja, ljudje pa so se ob kulturnem 
programu ta dan prijetno družili. 

Božično drevo je z Olševka v Šenčur pripeljal traktor 
oldtajmer. / Foto: Tina Dokl 

Šestnajst metrov visoka jelka krasi praznične dni v 
Šenčurju. / Foto: Tina Dokl
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Šenčur – Kip farnega zave
tnika in simbol občine Šen
čur so v krožišču Šenčur–
Voklo odkrili in blagoslovili 
na žegnansko nedeljo, s slo
vesnostjo ob tej priložnosti 
pa počastili tudi dvajseto 
obletnico samostojne obči
ne Šenčur. Skulpturo je iz
delal domači kamnosek Jure 
Luskovec, denar zanjo pa so 
prek kulturnega društva 
Utrip prispevali donatorji. 
O postavitvi kipa je sprego
voril župan Ciril Kozjek, 
skulpturo je blagoslovil pa
ter Peter Lavrih, mnogošte
vilni obiskovalci, ponosni na 

novo podobo vhoda v občin
sko središče, pa so prisluh
nili kulturnemu programu 
društva Utrip, cerkvenemu 
pevskemu zboru župnije 
Šenčur Vse za Jurija in Pi
halnemu orkestru Šenčur.
V prejšnji številki Jurija 
smo obljubili, da bomo v 
praznični objavili imena 
donatorjev, ki so omogočili 
postavitev skulpture sv. Ju
rija. Donacije se še naprej 
zbirajo in ko bo seznam da
rovalcev dokončen, bo tudi 
objavljen. Dotlej pa hvala 
vsem, ki so prispevali za 
skulpturo, ki je v praznič
nih decembrskih dneh tudi 
osvetljena.

Sveti Jurij  
v glavnem krožišču
Od oktobra v glavnem krožišču v Šenčurju stoji 
skulptura sv. Jurija.

Oktobra so v krožišču Šenčur–Voklo postavili skulpturo sv. 
Jurija. / Foto: Tina Dokl

Miklavž 
obiskal  
Vero in luč
Miklavževanje in 
praznovanje 25-letnice 
Vere in luči v Šenčurju
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"Zagorelo" 
Pri Tišlarju
Pri gašenju so si 
gasilci pomagali z 
vodo iz okoliških 
hidrantov in požarnega 
bazena.
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Občankam in občanom  
občine Šenčur  
voščimo vesele božične praznike  
ter želimo obilo sreče, zdravja  
in uspehov v letu 2016

Župan Ciril Kozjek
Občinski svet
Občinska uprava

OBČINSKE NOVICE

Bilo je naložbeno 
uspešno leto
Z doseženim v letu 2015 so v 
občini Šenčur zadovoljni, žu-
pan Ciril Kozjek upa, da so 
zadovoljili tudi pričakovanja 
občanov. Leto 2016 naložbe-
no manj širokogrudno.
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POGOVOR

Največji v Evropi
Šenčurski Euro Plus, krovno 
podjetje skupine NiceLabel, 
je največji izdelovalec raču-
nalniških programov za obli-
kovanje in tiskanje etiket s 
črtno kodo v Evropi in med 
štirimi največjimi na svetu.
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ŠPORT

Košarkarji so hit lige
Za košarkarji v Ligi Telemach 
so tekme osmega kroga, 
Šenčur Gorenjska gradbena 
družba pa je na vrhu lestvice 
in so pravi hit prve lige. 
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ZADNJA

Desetletje ljudskih 
pevk
Jeseni leta 2005 so začele na 
pobudo Milke Sekne in Joži-
ce Rekar prepevati Ljudske 
pevke iz Trboj. Jutri nastop 
ob jubileju.
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IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

NO VI NAR JI
Maja Bertoncelj, Igor Kavčič, Samo Lesjak, 
Simon Šubic, Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič, Primož Pičulin,  
Matic Zorman

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar 

WWW.SENCUR.SI

Jurij, petek, 18. decembra 2015

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V Preddvoru so 
se srečali župani obmejnih 
občin Preddvor, Jezersko, 
Šenčur, Kranj, Tržič, Sele na 
Koroškem, Železna Kapla in 
Globasnica ter ravnatelji 
osnovnih šol s tega območja. 
Gostitelji, ravnateljica Osno-
vne šole Matije Valjavca 
Preddvor Tea Dolinar in 
župana Miran Zadnikar ter 
Jurij Rebolj iz občin Predd-
vor in Jezersko, so jim poka-
zali, kako delujejo vrtci in 
šole na njihovem območju, 
nato pa so na skupnem 
posvetu izpostavili primere 
dobre prakse, ki že potekajo 
med občinami in še, kako še 
bolje povezovati področja 
gospodarstva, športa, kulture 
in izobraževanja v prihodnje. 
Ravnatelji sedmih šol iz Sel 
na Koroškem, Globasnice, 
Železne Kaple, Bistrice pri 
Tržiču, Orehka pri Kranju, 
Šenčurja in Preddvora so se 
na srečanju že dogovorili za 
dva konkretna projekta. 
Eden je sodelovanje šol na 
razstavi Slike v ledu/Bilder 
am Eis na Belem jezeru/
Weissensee na avstrijskem 
Koroškem, kjer je že sodelo-
vala preddvorska šola. Sre-
čanje bo februarja 2016. 
Določili pa so tudi datum, 
ko naj bi se srečali na slo-
venski strani, in sicer bi bilo 
8. aprila srečanje učencev 
vseh sedmih šol v Šenčurju. 
Vsaka šola bi pripravila del 
kulturnega programa, sicer 
pa bi avstrijski učenci gosto-
vali pri vrstnikih v posamez-

nih šolah. Tako bi učencem 
iz Železne Kaple predstavili 
šenčursko učno pot. 
Župani občin pa so skupaj z 
Rokom Šimencem, direk-
torjem razvojne agencije 
BSC Kranj, iskali možnosti 
za skupno sodelovanje 
obmejnih občin, in sicer 
predvsem na področju turi-
zma, kjer bi se radi lotili 
skupnega turističnega pro-
dukta in se s projektom pri-
javili na kak evropski razpis. 
Rok Šimenc je omenil raz-
pis Slovenija – Avstrija, 
odprt od decembra letos do 
porabe sredstev. Ena od 
zamisli je skupen koledar 
turističnih prireditev, v kate-
rem bi bile zapisane največ-
je prireditve vseh obmejnih 
občin, ki bi jih lahko promo-
virali in tržili na obeh stra-
neh. Turistično ponudbo pa 

kaže graditi na tem, kar 
ponuja okolje, to pa so kole-
sarjenje, pohodništvo in kul-
turna dediščina. Smo regija 
sredi Evrope s podobno 
naravno in kulturno dedišči-
no, kar bi morali pri turistič-
nem povezovanju upošteva-
ti, je prepričan Ferdinand 
Bevc, direktor občinske 
uprave v Železni Kapli. O 
turističnem povezovanju na 
območju Karavank, kjer že 
čezmejno deluje Geopark 
Karavanke, sta govorila 
župan Heribert Kulmesch 
(Sele na Koroškem) in Borut 
Sajovic (Tržič). Bernard 
Sadovnik (Globasnica) je 
menil, da je treba ohraniti 
kulturno in naravno dedišči-
no za prihodnje generacije, 
skrbeti za to, da obmejni 
kraji živijo, da ne bi bilo tre-
ba zapirati šol in vrtcev in da 

bi se občani prijetno počutili 
v domačem kraju. Verjame, 
da bo prihodnje leto zaživela 
konkretna skupna ponudba 
na turističnem področju in 
čez desetletje ali dve bomo 
lahko ugotavljali napredek 
na tem območju, meni 
Sadovnik.
Kako pa o sodelovanju raz-
mišlja župan občine Šenčur 
Ciril Kozjek? "Tudi občino 
Šenčur odpiramo svetu. 
Nimamo sicer še pobratene 
občine, vendar si jo želimo, 
in morda najdemo na bliž-
njem avstrijskem Koroš-
kem kraj, poimenovan po 
svetem Juriju. Predvsem pa 
je pomembno, da se občine 
na slovenski in avstrijski 
strani trdneje povežemo na 
področju gospodarstva, 
turizma, šolstva," meni 
Ciril Kozjek.

Trdnejša vez med 
obmejnimi občinami
Novembra so se v Preddvoru srečali župani osmih obmejnih občin in ravnatelji šol s tega območja. 
Srečanja sta se udeležila tudi župan občine Šenčur Ciril Kozjek in ravnateljica šenčurske osnovne šole 
Majda Vehovec.

Župani obmejnih občin in ravnatelji šol iz teh krajev so se novembra srečali v Preddvoru. 
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Za posle izven rednega 
upravljanja bo po novem 
potrebno nižje soglasje čla-
nov, zakon pa ureja tudi 
nerešene dedne postopke. 
Zakon iz leta 1994 je nekdaj 
podržavljeno premoženje 
teh skupnosti vrnil njihovim 
članom, vendar je pri uprav-
ljanju povzročil precej težav. 
Za posle izven rednega 
upravljanja je bilo namreč 
potrebno stoodstotno sogla-
sje članov, kar je bilo v prak-
si težko doseči, prav tako 
niso povsod zaključeni ded-
ni postopki. Pred nekaj leti 
se je potrebno soglasje zni-
žalo na 75 odstotkov, to vseh 
težav ni odpravilo. Novi 
zakon določa, da bodo lahko 

posle izven rednega uprav-
ljanja sklenili z vsaj 
50-odstotnim deležem čla-
nov, izraženem v njihovem 
premoženju. 
Z večino bo tako možno 
sklepati posle, kot je oddaja-
nje v najem, pridobitev gra-
dbenega dovoljenja ali 
odprodaja parcele. Premo-
ženje je načeloma sicer 
nedeljivo, zakon pa določa 
nekatere izjeme, npr. proda-
jo stavbne parcele, investici-
je, ki so v javnem interesu, 
prodajali pa bodo lahko tudi 
manjše parcele, ki se ne 
držijo kompleksa agrarne 
skupnosti. Načeloma naj se 
parcele ne bi prodajale. Lah-
ko se pa proda članski delež, 

če nekdo ne želi biti več član 
agrarne skupnosti.
Agrarne skupnosti sicer 
ohranjajo status osebe civil-
nega prava, saj niso preobli-
kovane v pravne osebe, 
zakon pa jim daje potrebno 
procesno sposobnost, saj 
jim omogoča, da imajo spo-
sobnost biti stranke v sod-
nih, upravnih in drugih 
postopkih. Zakon tudi omo-
goča, da se bodo uredili še 
nerešeni dedni postopki. 
Upravne enote bodo morale 
v enem letu preveriti status 
oseb v zemljiški knjigi in v 
primeru nerešenih postop-
kov podatke predložiti sodi-
ščem, ki bodo morala v treh 
mesecih začeti postopke 

dedovanja. Te agrarne sku-
pnosti se bodo lahko po 
novem zakonu organizirale, 
ko bodo dedni postopki ure-
jeni, v drugih agrarnih sku-
pnostih, ki s temi postopki 
nimajo težav, pa bodo lahko 
občni zbor, na katerem se 
bodo konstituirale po novem 
zakonu, izpeljali prej. Zakon 
sicer ne določa roka, do kdaj 
se morajo agrarne skupnos-
ti registrirati po novem 
zakonu, saj preoblikovanje 
po tem zakonu ne sili agrar-
nih skupnosti, da se morajo 
nujno registrirati na novo. 
Register skupnosti bodo 
upravne enote začele voditi 
po novem po 1. januarju 
2016.

Novosti o agrarnih skupnostih
V oktobru 2015 je bil sprejet zakon o agrarnih skupnostih. Uvaja novosti, ki bodo prispevale k ureditvi 
in oživitvi te stoletja stare oblike skupnega upravljanja kmetijskih in gozdnih površin.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Poročali smo že, 
da je v vaseh na severnem 
delu občine Šenčur uspešno 
končana gradnja komunal-
ne infrastrukture v okviru 
projekta GORKI. "S kohezij-
skimi sredstvi smo zgradili 
6439 metrov kanalizacije in 
pet črpališč, hkrati pa gradili 
tudi sekundarno kanalizacij-
sko omrežje ter ostalo 
komunalno infrastrukturo v 
pristojnosti občine. Pri gra-
dnji so sodelovali tudi lastni-
ki ali upravljavci ostale 
infrastrukture,“ pravi Aleš 
Puhar. ¹ Poleg kanalizacije 
so glavne posodobitve: nove 
ceste, urejeno odvodnjavan-
je meteornih voda, pločniki, 
javna razsvetljava, optično 
in plinovodno omrežje. Sku-
paj smo zgradili 12 kilomet-
rov kanalizacijskega omre-
žja in obnovili 8403 metre 
vodovodnega omrežja. Z 
deli smo začeli konec leta 
2013 in končali letošnje 
poletje."

Skupni vložek v komunalno 
infrastrukturo skupaj z 
DDV znaša 7,5 milijona 
evrov, od tega na Lužah 1,6, 
v Hotemažah 2,1, na Viso-
kem 2,4 in na Olševku 1,4 
milijona evrov. Iz evropskih 
kohezijskih in državnih 
sredstev so prejeli 1,1 milijo-
na evrov, iz strukturnih pa 
390 tisoč evrov. Jeseni so že 
izdali odločbe o plačilu 
komunalnega prispevka za 
kanalizacijo, upravljavec, 
Komunala Kranj, je izdal 
soglasje za priključitev, 
sedaj pa že uspešno poteka 
tudi priključevanje objektov. 
Aleš Puhar o tej naložbi pra-
vi: "To je bila v minulem 
obdobju največja naložba v 
infrastrukturo v naši občini. 
Veseli smo, da smo z gradbe-
nimi deli in ostalimi aktivno-
stmi uspešno zaključili. Naj 
se na tem mestu znova 
zahvalim vsem lastnikom 
zemljišč za njihova soglasja k 
ureditvam cest, vsem prebi-
valcem pa za potrpežljivost in 
sodelovanje v času gradnje."

Končana največja 
naložba v občini
V okviru projekta GORKI so v občini Šenčur 
uredili vasi na severnem delu.

Šenčur – Na spletni strani Občine Šenčur pod rubriko infor-
macije najdete tudi informacije o možnosti najema športnih 
in kulturnih dvoran v občini (Športna dvorana Šenčur, Več-
namenska dvorana Voklo, Dom krajanov Visoko). Tam si 
lahko ogledate urnik prostih terminov in cenik najema, na 
voljo je tudi prijavni obrazec.

Informacije o športnih in kulturnih dvoranah

Izveden je bil javni razpis za izbiro izvajalca za zimsko slu-
žbo. Prejšnji teden so z izbranim izvajalcem (Vili Konc, s. p. 
in podizvajalec Marjan Kožuh, s. p.) podpisali pogodbo. Ob 
tem velja povedati, da občina tako v zimskem kot letnem 
času vzdržuje samo tiste ceste in ulice, ki so v njeni lasti in 
upravljanju.

Zimska služba

Šenčur – Pihalni orkester Občine Šenčur prireja božično-no-
voletni koncert. Nanj vabijo v soboto, 26. decembra, ob 
19.30 v športno dvorano v Šenčurju.

Božično-novoletni koncert
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Kakšno je bilo za vašo obči-
no leto 2015?
"Z izvedenimi investicijami 
smo zadovoljni, saj smo na-
redili več, kot je bilo predvi-
deno v proračunu. Šolo in 
vrtec smo obnovili z denar-
jem, ki ni bil v proračunu, 
stalo nas je 460 tisoč evrov 
in veseli smo, da je na svoj 
način k temu pristopila šola. 
V roku je bil končan projekt 
Gorki, za katerega smo do-
bili vsa tri uporabna dovolje-
nja. Poleg tega smo zgradili 
krožišče pri obrtni coni in s 
tem poskrbeli tako za gospo-
darstvo v občini kot tudi za 
občane. Delo, ki smo si ga 
začrtali leta 2014, smo tako 
v letu 2015 v celoti uresniči-
li. Zadovoljen sem, upam, 
da so tudi naši občani in ob-
čanke, in pričakujem, da 
bomo imeli pri izvedbi ob-
činskih nalog tudi v priho-
dnje njihovo podporo."
 
Zasnovali ste proračun za 
leto 2016. Koliko denarja 
boste imeli na razpolago?
"Proračun za leto 2016 smo 
zasnovali na predpostavki, 
da bomo vanj od povprečni-
ne, ki nam jo namenja drža-
va, dobili dobrih 4,3 milijo-
na evrov. Celoten proračun 
je 6,8 milijona na prihod-
kovni in 6,9 milijona evrov 
na odhodkovni strani, razli-
ka so prenesena sredstva iz 
leta 2015. Nekaj smo letos 
privarčevali, deloma tudi ker 
so bili stroški investicij ne-
kaj nižji, kot smo jih predvi-
deli. Za naložbe se nameni 
2,6 milijona evrov, kar pred-
stavlja blizu 38 odstotkov 
celotnega proračuna, in jih 
je za 28 odstotkov manj kot 
v preteklem letu."

V letu 2016 boste verjetno 
težko dohiteli naložbe iz leta 
2015, saj najbrž ne morete 
računati na toliko nepovra-
tnih sredstev?
"Verjetno res, vendar se tudi 
v letu 2016 nameravamo 
prijavljati na razpise, tako s 
področja gradnje kanalizaci-
je in vodovodnega sistema. 
Računamo tudi na razpise 
za Blagnečo hišo, za kolesar-
ske poti in za obnovo špor-
tnih objektov, za slednje na 
Fundaciji za šport. Izkoristi-
ti želimo čim več možnosti 
za pridobivanje tako doma-
čih kot evropskih sredstev."

Svetniki vam večkrat nasla-
vljajo vprašanje, ali je sedaj 
na vrsti kanalizacija v juž-
nem delu občine in odgovar-
jate, da boste začeli s čistil-
no napravo v Trbojah. Kdaj 
se bo to zgodilo?

"Smo v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja za či-
stilno napravo v Trbojah 
skupaj z Mestno občino 
Kranj, po projektu, ki je bil 
začrtan že pred nekaj leti in 
poteka tudi iz smeri občine 
Kranj. Trenutno imamo 
5000 populacijskih enot, 
lahko pa se nadgradi na 
8500 enot. Za kanalizacijo 
na južnem delu občine smo 
namenili 450 tisoč evrov, si-
cer pa bo to še jasneje dode-
lano v načrtu razvojnih pro-
gramov za leta 2016, 2017 
in 2018. Kako hitro bomo 
lahko izpeljali to naložbo, pa 
je odvisno od tega, ali bomo 
primorani delati zgolj z de-
narjem iz občinskega prora-
čuna, v primeru sofinancira-
nja pa bi šlo lahko to hitreje. 
Morda se bo treba tudi za-
dolžiti. Kar zadeva kanaliza-
cije, se bomo v prihodnjem 
letu lotili tudi urejanja te v 
Sajovčevem naselju, kjer je 
že od osemdesetih let naprej 
mešani sistem."

Kaj torej predvideva začrtani 
proračun za leto 2016?
"Ta bo nekaj varčnejši in že 
v startu smo vsem proračun-
skim porabnikom znižali 
sredstva za pet odstotkov, 
saj je denarja zaradi nižje 
povprečnine manj. Tu ne bo 
izjem, meter je za vse enako 
dolg. Iz proračuna bomo do-
brih 250 tisoč evrov vložili 
še na Olševek, kjer je treba 
dokončati cesto in most pro-
ti Tupaličam ter nekatere 
sekundarne kanale. V Bla-
gneči hiši bomo obnovili go-
spodarski del. Na pokopali-
šču Šenčur bomo uredili 
kostnico, prostor za raztros 

pepela in obnovili sanitarije. 
Predvidene so kolesarske 
steze proti Kranju in proti 
južnemu delu občine, proti 
Voklem, kjer se z družbo za 
avtoceste dogovarjamo, kako 
priti čez avtocesto. 300 tisoč 
namenjamo vzdrževanju lo-
kalnih cest in zimski službi. 
V naslednjem letu bomo ne-
kaj denarja vložili tudi v pri-
pravo novih projektov in pri-
dobivali projektno doku-
mentacijo za nekatere nove 
naložbe. To velja za ureditev 
športnega parka Šenčur, ki 
ga bomo gradili po fazah. 
Tam predvidevamo tudi dr-
sališče in atletsko stezo, ki je 
igrišče sedaj še nima. Obno-
vili bomo cesto v poslovno 
cono (za 150 tisoč evrov). 
Naj še povem, da se končno 
obeta tudi nadaljevanje na 
cestnem odseku Britof–Ho-
temaže, kjer potekajo odku-
pi zemljišč, odkupljena pa je 
tudi stanovanjska hiša. Di-
rekcija za ceste nam zagota-
vlja, da se bodo odkupi na-
daljevali 2016 in da je to 
predvideno v državnem pro-
računu."

Pred kratkim ste sodelovali 
na srečanju županov obmej-
nih občin. Kaj si obetate od 
napovedanega sodelovanja?
"Najprej se bodo povezale 
šole, ki bodo sodelovale na 
ledenem festivalu v Avstriji 
(Slike na ledu), obetajo se 
izmenjave izkušenj in učen-
cev, kar me zelo veseli. Pri-
hodnje leto pa naj bi steklo 
sodelovanje občin na špor-
tnem in kulturnem podro-
čju ter gospodarskem po-
dročju. Zraven bi kazalo 
pritegniti tudi občino Cer-

klje. Zanimanje je na obeh 
straneh, v Sloveniji in Av-
striji. Šenčur želimo odpreti 
svetu, želimo si tudi pobra-
tenja s kako občino v sose-
ščini, v Avstriji, Italiji, na 
Hrvaškem. Pomembno je 
sodelovanje tudi zato, da se 
lahko povezani prijavljamo 
na skupne projekte."

Pred koncem leta ste izvede-
li, da je v nekdanjem Bau-
maxdu mogoča namestitev 
beguncev, čemur v občini 
niste naklonjeni. Kaj je pri 
tem novega?
"Lokalna skupnost je naredi-
la vse, kar je v naši moči (pe-
ticija ministrstvoma za notra-
nje zadeve in obrambo župa-
nov občin Šenčur, Cerklje, 
Kranj). Odziv je bil obisk mi-
nistrice ob vladnem obisku 
na Gorenjskem. Če se bo vla-
da odločila, nima lokalna 
skupnost nobenega vpliva. 
Če najdejo skupni jezik z la-
stnikom, Strabagom, potem 
bo namestitev začasna rešitev 
za zimski čas, ker je objekt 
ogrevan, begunci namreč ne 
morejo bivati na prostem. 
Objekt je sicer treba še uspo-
sobiti za sprejem migrantov. 
Mi se temu upiramo. Z la-
stnikom objekta Strabagom 
sem se sestal in ponudil po-
moč, da objekt čim prej za-
polnimo z namenom, za ka-
terega je bil zgrajen, za eno 
ali več trgovin. Opcija je bil 
Leclerc, a je želel le dobrih 
2000 kvadratnih metrov, 
kjer bi imel le center za pre-
vzem po elektronski poti na-
ročene robe. Drugega poten-
cialnega najemnika nimajo. 
Mi se vsi trudimo, da bi našli 
najemnika in če ga dobimo, 
potem nezaželene namesti-
tve ne bo. Je pa seveda v 
ospredju kapital. Če lastnik 
oddaja objekt v najem, bo 
banki plačeval ne le obresti 
kot sedaj, pač pa tudi glavni-
co. Mislim, da naša država ni 
tako bogata, da bi lahko pla-
čevala visok mesečni najem."

Pred nami so praznični dne-
vi: kakšno je ta čas vaše spo-
ročilo občanom?
"Praznično dogajanje se je 
začelo že na začetku decem-
bra s postavitvijo božičnega 
drevesa in praznično tržni-
co, glavnina dogajanja pa bo 
26. decembra, ko bo na šte-
fanovo žegnanje konj v Sre-
dnji vasi, božično-novoletni 
koncert pihalnega orkestra v 
Šenčurju in odprtje jaslic na 
prostem v Prebačevem. Ob-
čanom želim čim več zdrav-
ja, sreče, zadovoljstva, iskre-
nosti, pa tudi sodelovanja, 
saj je to temelj, da lahko svo-
je načrte uresničimo v korist 
vseh občank in občanov."

Bilo je naložbeno 
uspešno leto
Z doseženim v letu 2015 so v občini Šenčur zadovoljni, župan Ciril Kozjek upa, da so zadovoljili tudi 
pričakovanja občanov. Leto 2016 pa bo naložbeno manj širokogrudno. 

Župan Ciril Kozjek / Foto: TIna Dokl

Šenčur – Z vlaganji v omrežje javne razsvetljave in povezanimi 
gradnjami komunalne infrastrukture so v severnem in osre-
dnjem delu občine postavljene LED-svetilke, ki ustrezajo vsem 
predpisom in so tudi energetsko varčne. "V primeru okvare ali 
nedelovanja javne razsvetljave v bližini vaših hiš nas o napaki 
obvestite po telefonu v tajništvo občine ali prek elektronske 
pošte, da prijavo posredujemo izvajalcu, ta pa okvaro nemu-
doma odpravi," priporoča Aleš Puhar z Občine Šenčur.

Delovanje javne razsvetljave

Šenčur – Direkcija RS za infrastrukturo kot investitor gra-
dnje regionalne ceste Preddvor–Kranj na odseku Britof–Ho-
temaže je Občino Šenčur obvestila, da so v letih 2016 in 
2017 v državnem proračunu zagotovljena sredstva za odku-
pe zemljišč na trasi načrtovane ceste. Tako bodo v priho-
dnjem letu nadaljevali s postopki pridobitve manjkajočih 
nepremičnin. Postopki za pridobitev zemljišč so bili ob kon-
cu leta 2013 ustavljeni, ker rebalans proračunov za leto 2014 
in 2015 ni predvidel denarja za odkupe. Nekaj zemljišč še ni 
odkupljenih, prav tako je treba še odkupiti eno od hiš, ki je 
namenjena rušenju in je na predlog lastnika direkcija za po-
trebe nadomestne gradnje že odkupila novo zemljišče. 

Odkup zemljišč za cesto Britof–Hotemaže

Visoko – Pred kratkim so uspešno končali ureditev fasade 
na kulturnem domu na Visokem. Vrednost del je po bese-
dah Aleša Puharja z Občine Šenčur 75 tisoč evrov skupaj z 
DDV. "Poleg tega, da je stavba zdaj lepega videza, je tudi 
ustrezno energetsko sanirana, tako da sedaj pričakujemo 
tudi nižje stroške," dodaja Puhar. "V letu 2016 bomo objekt 
priključili na plinovodno omrežje in kanalizacijo, za leto 
2017 pa predvidevamo ureditev strehe, s čimer bo objekt 
dokončno ustrezno urejen."

Kulturni dom Visoko z lepšo podobo

Obnovljeno pročelje Kulturnega doma Visoko / Foto: Tina Dokl

Šenčur – Predstavniki krajevnih odborov Rdečega križa ob-
čine Šenčur v dneh pred novim letom obiskujejo občane, 
starejše od 75 let. Trenutno jih v občini Šenčur živi 727. Po-
leg tega bo župan Ciril Kozjek obiskal najstarejše občane po 
posameznih vaseh v občini. Zdravja in sreče bo osebno vo-
ščil tudi najstarejši občanki Marijani Lavrič iz Trboj, ki je 
letos dopolnila 97 let.

Obdaritev starejših občanov
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Spremembe in dopolnitve OPN
Obveščamo vas, da je postopek sprememb in dopolnitev ob-
činskega prostorskega načrta (OPN) v fazi pridobivanja drugih 
mnenj. Predviden zaključek postopka je v marcu 2016. 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Ob vladnem obi-
sku na Gorenjskem 11. de-
cembra sta tudi občino Šen-
čur obiskala dva ministra, 
notranja ministrica Vesna 
Györkös Žnidar in minister 
za infrastrukturo Peter Ga-
šperšič. Župan Ciril Kozjek 
je povedal, da je bila pred-
met pogovorov z notranjo 
ministrico morebitna name-
stitev beguncev v objekt 
nekdanjega Baumaxa, ven-

dar glede tega z ministrstva 
še ni bilo nobenih novih in-
formacij. Minister Gašper-
šič pa si je v družbi šenčur-
skega in kranjskega župana 
ogledal cesto Kranj–Šenčur, 
za katero so značilni veliki 
zastoji ob prometnih koni-
cah. Povedal je, da se pripra-
vljajo projekti za gradnjo 
prihodnje štiripasovnice, 
nato pa bodo za vzhodno 
kranjsko vpadnico začeli od-
kupovati zemljišča in prido-
bili gradbeno dovoljenje. 

Dva ministra  
v občini Šenčur
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Država in občine 
niso našle skupnega jezika o 
povprečnini, ki jo država že 
nekaj časa znižuje, enako je 
vse bolj skopa tudi pri inve-
sticijskem delu. Predlog 
proračuna so v Šenčurju 
sestavili na predpostavki, da 
bodo od države dobili 519 
evrov povprečnine. 
Svetniki so na občinsko 
upravo ob proračunu naslo-
vili vrsto vprašanj. Mirjana 
Čemažar je želela izvedeti, 
koliko je bilo doslej vložene-
ga v Blagnetovo hišo, ki je 
največkrat omenjena kot 
kulturna dediščina. Vložili 
so le v nujno vzdrževanje 
strehe, hiša je sicer v lasti 
občine od leta 2002, je pove-
dal župan Ciril Kozjek. Svet-
nico so zanimale tudi kole-
sarske steze, asfaltiranje 
cest v poslovni coni, ravna-
nje z odpadki, povezano z 
zapiranjem odlagališča 

Tenetiše, in ureditev poko-
pališča v Šenčurju. O kole-
sarskih stezah, ki jih name-
ravajo urediti v sodelovanju 
z občino Kranj, speljati pa 
tudi v smeri proti Komendi, 
je bilo sicer še več razprave, 
Valerij Grašič je med dru-
gim omenil tudi razmeroma 
visoko proračunsko postav-
ko, namenjeno ureditvi teh 
povezav, in pozval, naj se 
skuša graditi z nižjimi stro-
ški. Slišali smo tudi pobudo 
za povečanje postavke za 
pihalni orkester, ki dobro 
zastopa občino. Župan poja-
sni, da so godbi namenili 
dodaten denar za nakup 
inšturmentov in ob dvajset-
letnici tudi denar za nakup 
uniform. Medtem pa Mladi 
za Šenčur (svetnica Anja 
Pušavec) vprašujejo, zakaj 
toliko več denarja za pihalni 
orkester in za Godlarje kot 
denimo za mlade. Se da kaj 
privarčevati pri šolskih pre-
vozih, pa je zanimalo Aleša 

Periča Močnika, ki je dobil 
odgovor, da so s pogajanji s 
prevoznikom že dosegli zni-
žanje. Vida Tičar Rebolj je v 
imenu odbora za kmetijstvo 
predlagala, da bi bila postav-
ka za to dejavnost višja, prav 
tako bi želeli tudi več denar-
ja za sodelovanje kmetov na 
sejmu v Komendi, kjer bi 
kazalo združiti postavki za 
kmetijstvo in drobno gospo-
darstvo. Vsak predlog za 
povečanje terja predlog, s 
katere druge proračunske 
postavke vzeti denar, svetni-
kom pojasnjuje občinska 
uprava in jim predlaga, naj o 
tem razmislijo do druge 
obravnave. V zvezi s tržnico 
pa župan predlaga, naj kme-
tje in podjetniki v večji meri 
izkoristijo sodelovanje na 
tržnici v Šenčurju. Valerij 
Grašič je med drugim tudi 
dejal, da bi se morali pripra-
vljavci proračuna pred prvo 
obravnavo sestati s svetniš-
kimi skupinami, da bi imeli 

svetniki nanj večji vpliv. 
Župan pa pojasni, da so 
pred pripravo proračuna k 
sodelovanju pozvali vaške in 
krajevne skupnosti ter ostale 
ustanove, proračunske upo-
rabnike. Na vprašanje, ali bo 
v novem proračunskem letu 
denar za kanalizacijo na juž-
nem delu občine, pa z občin-
ske uprave odgovarjajo, da je 
v proračunu predviden 
denar za manjkajoče kanali-
zacijske odseke na Olševku 
in za mešani sistem v Sajov-
čevem naselju ter za čistilno 
napravo v Trbojah. Svetniki 
so ob tem še slišali, da kana-
lizacije ne bodo več sofinan-
cirane iz evropskih virov, 
zato je treba še preučiti, 
kako zagotoviti denar za juž-
ni del občine in kako pri tem 
sodelovati z Mestno občino 
Kranj. Začeli pa bodo s čis-
tilno napravo v Trbojah, 
kamor bodo lahko speljali 
obstoječo fekalno kanalizaci-
jo iz Vogelj.

Ukvarjali so se s 
proračunom 2016
Novembra so šenčurski svetniki in svetnice obravnavali predlog proračuna za leto 2016. Načrtujejo za 
6,8 milijona evrov odhodkov, od tega za naložbe nekaj manj kot 2,5 milijona, kar je dobra tretjina.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Osrednja svetniška 
pobuda na novembrski seji 
je bila namenjena morebitni 
nastanitvi beguncev v poslo-
pju nekdanjega Baumaxa. 
Na občinsko upravo ga je 
naslovil Valerij Grašič. 
Župan Ciril Kozjek je poro-
čal, da so si lokacijo ogledali 
predstavniki države, policije 
in civilne zaščite ter do nje 
zavzeli določena stališča. 
Objekt je nemara primeren, 
ni pa primerno umeščen v 
prostor, da bi lahko v njem 
namestili begunce, so v sku-
pnem sporočilu ministrstvo-
ma za notranje zadeve in 
obrambo zapisali župani 
občin Šenčur, Kranj in Cer-
klje ter od države zahtevali 
jasen odgovor. 
Objekt je v lasti avstrijskega 
Strabaga, v zvezi z njim teče 
postopek spremembe 
namembnosti iz tehnične 
trgovine v trgovino z živili. 
Župan je svetnikom pove-
dal, da so se pogovarjali s 
predstavniki Strabaga, ban-
ke in države. Slednja je kot 
zanesljiva plačnica zanimiva 
za lastnika, ki se mu sicer še 
ni uspelo dogovoriti z nobe-
nim od potencialnih najem-
nikov. Niti s podjetjem Lec-
lerc ne, ki je veljalo za naj-

verjetnejšega najemnika 
stavbe nekdanjega Bauma-
xa. Občina Šenčur jih spod-
buja, da zaženejo aktivnosti, 
da objekt dobi svoj osnovni 
namen, to pa je poslovno-tr-
govski center. Pri iskanju 
najemnika so občine tudi 
pripravljene pomagati, je še 
poročal župan Kozjek. Argu-
menti, zakaj nekdanji Bau-
max ni primeren za names-
titev beguncev, pa so bližina 
avtoceste in glavne ceste 
Kranj–Šenčur, bližina veli-
kega mesta, kot je Kranj, 
obrtne cone in letališča. 
"Odločitev, komu bo Strabag 
oddal svojo lastnino v najem, 
pa je njihova in interes kapi-
tala žal tu igra pomembno 
vlogo. Strabag ima obvezno-
sti do banke, ki ji trenutno 
plačuje le obresti, če pa dobi 

najemnika, bo odplačeval 
tudi glavnico. Zato si seveda 
želijo najemnika, ki bi bil 
zanesljiv in dober plačnik, 
kar pa država vsekakor je. 
Toda gledati je treba tudi 
drugo plat in prisluhniti 
lokalni skupnosti,« je med 
drugim menil župan Ciril 
Kozjek, to stališče so podprli 
tudi občinski svetniki. Miro 
Kozelj, sicer tudi državni 
svetnik, je prepričan, da 
območje ob avtocesti, držav-
ni cesti ter blizu letališča ni 
primerno za namestitev 
beguncev. Da si beguncev 
ne želijo v svoji bližini, doda-
ja tudi Aleš Perič Močnik, 
Valerij Grašič pa na podlagi 
izkušenj z južne meje meni, 
da mora država pri tem upo-
števati tudi mnenje lokalne 
skupnosti.

Župan je tokrat odgovoril 
tudi na vprašanje svetnice 
Nuše Bašelj Jagodic glede 
meritev hitrosti na Viso-
kem, odkar je cesta na tem 
območju obnovljena. Odgo-
voril pa je tudi svetniku 
Simonu Kuharju, ki ga zani-
majo načrti v zvezi z žalost-
nim stanjem kulturnega 
doma v Trbojah. Dom v 
Trbojah je občina od krajev-
ne skupnosti podedovala 
lani in ga namerava vzdrže-
vati do te mere, da se ne bo 
delala škoda, kar pa velja 
tudi za ostale krajevne 
domove, ki so v podobnem 
stanju. Beseda je bila tudi o 
razsvetlitvi skulpture sv. 
Jurija v glavnem krožišču in 
o rentabilnosti avtobusne 
linije, ki Šenčur neposredno 
povezuje z Ljubljano. 

Pobude in vprašanja svetnikov
Na novembrski seji so svetnice in svetniki največjo pozornost namenili morebitni namestitvi 
beguncev v opuščeni stavbi Baumaxa. 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na novembrski 
seji občinskega sveta so 
obravnavali načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem 
občine v letu 2016. Opravili 
so tudi prvo obravnavo pro-
računa za prihodnje leto, 
druga je bila na vrsti na nas-
lednji seji 17. decembra. 
Prve obravnave sta bila 
novembra deležna tudi pre-
dlog odloka o turistični taksi 
in predlog sprememb in 
dopolnitev odloka o ustano-
vitvi skupnega organa 
medobčinskega inšpektora-
ta. Dopolnili so tudi načrt 
ravnanja s stvarnim premo-
ženjem občine v letu 2015, 
predlagali imenovanje v svet 
zavoda Osnovna šola Šen-
čur in nove kandidate za 
sodnike porotnike Okrožne-
ga sodišča v Kranju. Dnevni 
red so dopolnili še z dvema 
točkama, ki sta zadevali 
spremembe odloka progra-
ma opremljanja stavbnih 
zemljišč in merila za odme-
ro komunalnega prispevka.
Seznanili so se z odstopom 
člana občinskega sveta Boja-
na Jurančiča, ki je odstopil 
zaradi poklicnih obremeni-
tev, volilna komisija pa je 
začela postopek za imeno-
vanje nadomestnega člana. 
Sprejeli so tudi ugotovitveni 

sklep o prenehanju manda-
ta članu nadzornega odbora 
Rajku Šimunkoviču, ki je 
odstopil zaradi nestrinjanja 
z vodenjem tega organa. Za 
nadomestnega člana so pre-
dlagali Matjaža Podjeda, kar 
so svetniki na novembrski 
seji tudi potrdili, saj je Pod-
jed dotlej že odstopil kot 
predsednik krajevne skup-
nosti in dal soglasje h kan-
didaturi. 
Svetniki in svetnice so pris-
luhnili tudi poročilu o teko-
čih aktivnostih v občini: kon-
čujejo se dela na fasadi kul-
turnega doma na Visokem, 
popravljajo se ceste in banki-
ne, za letos zgrajene nove 
prostore v šoli je ravno v tis-
tem času potekal tehnični 
pregled. Skupna naložba v 
vrtec in šolo je po besedah 
župana Cirila Kozjeka znaša-
la 457 tisoč evrov. Občina se 
je prijavila na razpis za izde-
lavo študije za celostno pro-
metno infrastrukturo (gre za 
razpis ministrstva za infras-
trukturo in za sredstva 
Evropske unije) in tudi na tri 
razpise Fundacije za šport. 
Tu kandidirajo za denar za 
ureditev klubskih prostorov v 
športnem domu na Viso-
kem, otroška igrala pri viso-
škem kulturnem domu in za 
zaščitno ograjo pri športnem 
parku v Šenčurju.

Zasedal je občinski svet

Kranj – Na podlagi določb 
zakona o preprečevanju dela 
in zaposlovanju na črno ter 
pravilnika o osebnem dopol-
nilnem delu je od 1. januarja 
letos dalje potrebno osebno 
dopolnilo delo priglasiti in 
pred začetkom opravljanja 
del pridobiti vrednotnico. 
Priglasitev se opravi preko 
spletnega portala AJPES ali 
osebno na upravni enoti ali 
krajevnem uradu, kjer uslu-
žbenec za stranko uredi pri-
glasitev preko portala 
AJPES. Pogoj za legalno 
opravljanje dela pa je nakup 
vrednotnice, ki se glasi na 
osebo, ki to delo opravlja. 
Nakup se lahko opravi za 
tekoči in za prihodnji 
mesec. Ker bi moral izvaja-
lec del oz. naročnik del 
mesečno pridobiti vrednot-
nico na sedežu Upravne 
enote Kranj, je bila z name-
nom približevanja uporab-
nikom možnost uporabe te 
storitve uvedena tudi na 
vseh petih krajevnih uradih 
(Cerklje, Jezersko, Naklo, 
Preddvor, Šenčur). V prvih 
enajstih mesecih je bilo v 
okviru Upravne enote Kranj 
opravljenih 208 priglasitev 
osebnega dopolnilnega 
dela, od tega 11 priglasitev 
oz. 5,29 odstotka na krajev-
nih uradih, ostale priglasit-
ve pa na sedežu upravne 
enote. Izdanih je bilo 488 
vrednotnic, in sicer od tega 

51 oz. 10,45 odstotka na kra-
jevnih uradih.
Cena vrednotnice je devet 
evrov. V primeru del, ki se 
opravljajo za znanega naro-
čnika (nap. občasna pomoč 
v gospodinjstvu, občasno 
varstvo otrok, inštrukcije), 
mora vrednotnico za izva-
jalca pridobiti naročnik. V 
primeru del, ki se opravlja-
jo za večinoma neznane 
naročnike (izdelovanje 
izdelkov domače in umet-
nostne obrti v skladu z 
zakonom, ki ureja obrtno 
dejavnost, ter njihova pro-
daja, nabiranje ter prodaja 
gozdnih sadežev in zelišč) 
pa mora vrednotnico prido-
biti sam izvajalec del.
Od 23. novembra letos je 
pričel delovati prenovljen 
portal eUprava. Ena izmed 
novosti je tudi spletna odda-
ja vrednotnice za državljane. 
Spletna povezava za dostop 
do vrednotnic je za naročni-
ka del dostopna na naslovu 
https://euprava.gov.si/stori-
t v e / p r i p r a v i O b r a z e c .
esju?id=1617 in za izvajalca 
del pa na naslovu https://
euprava.gov.si/storitve/pri-
praviObrazec.esju?id=1618
Pogoj za naročilo vrednotni-
ce preko eUprave je predho-
dno pridobljeno digitalno 
kvalificirano potrdilo, ki pa 
ga stranke lahko naročijo na 
upravni enoti ali na krajev-
nem uradu

Ureditev osebnega  
dopolnilnega dela

Lokacija Baumaxa je po mnenju občinskih svetnikov neprimerna za namestitev beguncev. 
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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.
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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

Podjetje Pekarna Umnik Šenčur se ponaša z 68-letno dru-
žinsko tradicijo peke pravega domačega kruha in peciva. 
Različne vrste kruha ter pekovskega peciva, sladko in sla-
no pecivo, krofi, sendviči, narezki, bureki, unikatne mleč-
ne pletenice ter rezanci so izdelki, izdelani ročno iz naj-
boljših skrbno izbranih surovin. Ponosni so na svojo obr-
tno proizvodnjo, v kateri z majhnimi serijami izdelkov že-
lijo slediti čim širšemu krogu kupcev, ki tak način proizvod-
nje še znajo ceniti in spoštovati.

V teh dneh so njihove prodajalne skrbno založene z mleč-
nimi in medenimi novoletnimi dobrotami ter s praznično 
pakiranim izborom najboljših domačih piškotov. V pred-
prazničnem času bo zadišalo po tradicionalni orehovi po-
tički, za katero so že pričeli zbirati naročila.
 

ČAS JE ZA SKRBI - KOMU KAJ SE PODARI.
ZDRAVJA IN SREČE SE NE KUPI – 

ZATO S PIŠKOTKI SPOMNI LE,

DA ŽIVLJENJE SLADKO JE!

Vesele praznike in okusno leto 2016 vam želi  
kolektiv Pekarne Umnik Šenčur.

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 2016!

Jurij, petek, 18. decembra 2015

Igor Kavčič

Visoko – December je tisti 
čas leta, ko je v Kulturnem 
društvu Valentin Kokalj Vi-
soko še posebej živahno, saj 
ne manjka različnih dogod-
kov za mladino in odrasle, s 
predstavami pa člani dru-
štva gostujejo tudi po drugih 
prizoriščih in odrih. Ta me-
sec so pripravili dve predsta-
vi za otroke. Z otroško igrico 
Zajček in volk Grirorja Vite-
za in v režiji Staše Pavlič so 
prvo decembrsko soboto 
najmlajše povabili na sreča-
nje z Miklavžem. V predsta-
vi igrajo peto- in šestošolci z 
Visokega in okolice, ki sode-
lujejo v otroški dramski sku-
pini. ¹ Otroci so mlada moč 
našega kulturnega društva. 
Preko dvajset jih je v skupi-
ni, osnovnošolcev od tretje-
ga do devetega razreda. Celo 
leto komaj čakajo, kdaj bodo 
lahko nastopali v igrici,“ 
pove predsednica društva 
Staša Pavlič, ki z nekaj zane-
senjaki in sodelavci z veliko 
veselja in dobre volje vlaga v 
delo z mladimi.
¹ Najbolj pomembno pri tem 
je, da otroci izgubijo strah 
pred nastopanjem," dodaja 
tajnik društva Sašo Gašper-
lin, ki zaključuje režijo pred-
stave Božična pravljica avto-
rice Vesne Čulig, tudi člani-
ce društva. ¹ V igrici nastopa 
kar petnajst otrok, gre pa za 
pozitivno zgodbo o radosti 
božičnih praznikov, ki ne te-
meljijo na materialnih do-
brinah, ampak na drobnih 
pozornostih, ki osrečujejo.“ 

Premiera predstave je bila 
včeraj, ko so se najprej pred-
stavili otrokom zaposlenih v 
šoli, jutri, v soboto, 19. de-
cembra, ob 17. uri pa bo v 
Domu krajanov še tradicio-
nalna prednovoletna pred-
stava. Najprej bodo nastopili 
otroci iz vrtca Janček, sledila 
bo igrica Božična pravljica, 
nato pa bo Božiček stopil v 
dvorano med starše in otro-
ke in bo vsakemu prinesel 
darilo. ¹ Božiček se potem 
utrujen umakne, mi pa pe-
čemo palačinke, strežemo 
piškote in čaj, se družimo in 
se imamo fino,“ o prireditvi, 
ki jo gojijo že petnajst let, 
dodaja Staša. Z igrico bodo 
nastopali tudi v okviru Zim-
ske pravljice na Brdu. Konec 
meseca bo na sporedu tudi 
decembrska ustvarjalna de-

lavnica za otroke, osrednji 
dogodek pa bo tudi letos Bo-
žični koncert v nedeljo, 27. 
decembra, ob 17. uri, na ka-
terem boo nastopili trije od-
rasli pevski zbori iz šenčur-
ske občine, otroci pa se bodo 
predstavili kot glasbeniki, s 
pesmijo, plesom in igro. S 
petjem in glasbo se v dru-
štvu ukvarja Nataša Gros in 
želja je, da v prihodnje usta-
novijo otroški zborček. Kot 
sta še dodala sogovornika, so 
pred dnevi na Primskovem 
organizirali tudi prireditev 
za Društvo za osteoporozo 
Kranj, že oktobra pa v Šen-
čurju osrednje srečanje Rde-
čega križa za gorenjske pro-
stovoljce in gorenjske krvo-
dajalce. 
Poleg otroške dramske sku-
pine zadnjih pet let po večle-

tnem premoru spet deluje 
tudi odrasla dramska skupi-
na. Trenutno še igrajo pono-
vitve Partljičeve predstave 
Silvestrska sprava, za april 
prihodnje leto pa pripravlja-
jo novo komedijo Butelj za 
večerjo Francisa Webra. S 
predstavami so običajno 
tudi uspešni na različnih fe-
stivalih amaterskih gleda-
lišč, s Silvestrsko spravo pa 
so se prijavili tudi na festival 
marca v Pekrah. Zadnjih pet 
let pripravljajo tudi gledali-
ški abonma s šestimi gostu-
jočimi predstavami in novo 
domačo predstavo. Trenu-
tno imajo okrog sto stalnih 
abonentov. "V društvu delu-
jemo na prostovoljni bazi za 
svoje veselje in v zadovolj-
stvo ljudi tukaj na vasi,“ še 
dodaja Staša Pavlič.

Živahen društveni 
december
V KUD Valentin Kokalj se dogaja vse leto, najbolj živahen pa je december, ko se prireditve kar vrstijo.

Igralska ekipa iz predstave Zajček in volk z režiserko Stašo Pavlič ter Miklavžem s 
spremstvom / Foto: arhiv KUD Valentin Kokalj

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Dragico Markun 
domačini poznajo kot ustvar-
jalko, zbirateljico in organi-
zatorko na kulturnem podro-
čju, njena ideja je tudi Hiša 
čez cesto na Miljah z razsta-
vo starih igrač in različnimi 
pristopi k ohranjanju kultur-
ne dediščine. Dragica pa se 
ukvarja tudi s fotografijo in 
slikarstvom in je članica Li-
kovnega društva Cerklje.
Decembra je postavila na 
ogled razstavo Galop, kjer je 
njen osrednji navdih in mo-
tiv konj, ki ga predstavlja v 
različnih formatih in slikar-
skih tehnikah, temo konja 
pa je domiselno povezala 
tudi z domačim konjeni-
škim klubom. O njeni likov-

ni ustvarjalnosti je ob odpr-
tju razstave spregovorila 
Barba Štembergar Zupan, 

zapeli so ljubitelji ljudskega 
petja, ki se družijo v Hiši 
čez cesto, avtoričina vnuki-

nja Eva Markun je zaigrala 
na ljudsko glasbilo oprekelj. 
Zbrane je na odprtju razsta-
ve v imenu občine nagovoril 
podžupan Aleš Perič Moč-
nik, Dragica Makun, ki je 
vse povabila k ogledu, pa je 
bila o svojem ustvarjanju 
kar se da kratka: več o njej 
povedo slike. Z glasbo sta 
dogodek pospremila tudi 
Zdravka in Brane Klančnik.

Konji so njen navdih
Še do 3. januarja bo v šenčurskem muzeju na ogled likovna razstava 
Dragice Markun z naslovom Galop. 

Eva Markun je ob odprtju likovne razstave svoje babice zaigrala na oprekelj. / Foto: Tina Dokl 
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Samo Lesjak

Slikar Rajko Ferk je širši Slo-
veniji poznana osebnost, ne 
samo kot slikar, ampak tudi 
kot galerist, pisec aforizmov 
in humanist. Njegove umet-
nine krasijo številne hotele, 
poslovne stavbe, privatne 
zidove po vsej Sloveniji in v 
tujini. Osnove likovnega izra-
žanja je pridobil pri akadem-
skem slikarju Otonu Polaku, 
akademskem kiparju Vojku 
Štuhcu in slikarju Leopoldu 
Strnadu. Od vedut v tehniki 
kolorirane risbe s tušem se je 
oddaljil, ko je začel eksperi-
mentirati in razvil svojo pre-
poznavno tehniko © odvzema-
nja©  akrilne barve na platnu s 
pomočjo slikarske lopatice. 
Tako je ustvaril večplastne, 
pastozne strukture, ki s plas-
tenjem stopnjujejo globinsko 

iluzijo prostora. V slikah svo-
bodno izraža barvne nanose, 
igra se s prosojnostjo, svetlo-
bo, gibom in ritmom. Brez 
klasičnih perspektivičnih 
sredstev je tako ustvaril abs-
traktno fantazijsko pokraji-
no, kjer se prepletajo vegeta-
bilni, geomorfni, včasih tudi 
ponavljajoči se vzorci in obli-
ke. Kot je avtorja predstavila 
likovna kritičarka Petra 
Pokoš, so njegove fantazijske 
pokrajine prepletene z geo-
metrijskimi elementi, vanje 
pa je vtihotapil tudi meta-
morfozno človeško, živalsko 
obliko in s tem ustvaril fanta-
stično nadrealistično likovno 
celoto.
Ferk je tudi priznani organi-
zator razstav in likovnih 
kolonij, ki se jih udeležuje 
tudi sam. Letos je v Srbiji 
prejel najvišje priznanje na 

osmi mednarodni likovni 
koloniji v Krčedinu. Tudi 
humanitarnost mu ni tuja. 
Tako je pred dvema letoma 
podaril celotno razstavo in 
izkupiček namenil trem 
socialno ogroženim druži-

nam, organizira pa tudi dob-
rodelne kolonije, v katerih je 
sodelovalo več kot trideset 
slikark in slikarjev. Njegove 
slike so na ogled tudi v Pari-
zu, na Dunaju in drugje po 
Evropi. 

Barvite fantazijske pokrajine
V mesecu novembru je v galeriji šenčurskega Muzeja gostoval štajerski slikar Rajko Ferk z razstavo 
Jesen v Šenčurju, njegova dela pa so sedaj na ogled še v gostišču Pod kostanji.

Umetniška fantazija, ki ne pozna meja: Rajko Ferk. / Foto: S. L.

Dragica Markun

Milje – V hiši je zbirka starih 
punčk, igrač, otroških vozič-
kov, makete železnice, gos-
podinjskih pripomočkov in 
kmečkega orodja. Na ogled 
prihajajo obiskovalci z različ-
nih koncev Slovenije ter otro-
ci iz šol in vrtcev. Zanje pri-
pravljamo delavnice: ličkanje 
in rofkanje koruze, peko 
hlebčkov, čevljarsko delavni-
co. Omogočamo igro s stari-
mi igrami: kozaklanf, meta-
nje škornjev, hoja s hodulja-
mi, namizno kegljanje. Hišo 
smo predstavili tudi ljudski 
univerzi na Jesenicah in na 
tednu vseživljenjskega učen-
ja na prireditvi Tržnica znanj 
v Medvodah.
Najpomembnejše je, da hiša 
živi. Vsak prvi petek v mese-
cu se družimo ob prepevanju 
ljudskih pesmi. Gostili smo 
trbojske ljudske pevke in z 
njimi prepevali ob prebiranju 
fižola, rofkanju koruze in 
prebiranju orehov. Prihajajo 
ljudje iz bližnje in daljne oko-
lice. Namen je ohranjanje 
kulturne dediščine, uživanje 
v petju, sprostitev in družen-
je. Prav tako se srečujemo v 
hiši vsak tretji četrtek v mese-
cu na literarnih utrinkih. Pre-
biramo pesmi, ki smo jih 
napisali udeleženci večera. 
Gostimo tudi že uveljavljene 
pesnike. Naš cilj je, da ob 
koncu sezone izdamo pesni-
ško zbirko v hiši predstavlje-
nih pesmi. Na ta druženja 
vabimo vse, ki radi napišete 
kakšno pesem, pravljico ali 
kratko zgodbo. Kulturno 
dediščino ohranjamo tudi z 

zaznamovanjem praznikov. 
Na dan kulture, 8. februarja, 
smo v hiši postavili razstavo 
kaligrafij Prešernovih pesmi. 
V kulturnem domu na Viso-
kem smo skupaj s Kulturnim 
društvom Valentina Koklja 
organizirali prireditev Kako 
zveni Zdravljica. Predstavili 
smo jo v devetnajstih jezikih. 
Recitatorji so bili prevajalci, 
tukaj živeči tujci, ki so pesem 
predstavili v svojem jeziku, 
in tudi domači recitatorji. Od 
sedaj naprej pa bomo praz-
novali Prešernovo rojstvo, 3. 
december. Pripravili smo 
tudi večer s pisateljico in 
publicistko Mileno Miklavčič 
in s slikarko ter ilustratorko 
otroških slikanic Jelko Reich-
man. Za otroke je Agata Tro-
jar izvedla pripovedovalnico 
ob slikah – Mamišibaj. Veli-
ko noč smo obeležili z razsta-
vo starih voščilnic, pirhov, 
prtov, okrasnih blazin in kle-
kljanih motivov. Izdelke so 
prispevali naši občani. Na 

velikonočni ponedeljek pa so 
potekale stare velikonočne 
igre: kotaljenje, štruncanje 
in sekanje pirhov, fucanje in 
namizno kegljanje. V tednu 
ljubiteljske kulture smo na 
dvorišču Hiše čez cesto pri-
pravili prireditev Imamo se 
fajn. Pomerili smo se v raz-
ličnih kmečkih igrah. Sode-
lovala so društva občine Šen-
čur. Udeleženci so bili nagra-
jeni z nagradami, ki so jih 

prispevale domače kmetije, 
trgovine, frizerije, čevljar. Na 
vrtu Hiše čez cesto Pr©  Franč 
pa smo skupaj z otroško fol-
klorno skupino v poklon kul-
turi posadili češnjo in se s 
tem vključili v vseslovenski 
projekt. Posadil jo je župan 
občine Šenčur Ciril Kozjek. 
Pod kozolcem so imeli likov-
niki Društva likovnikov Cer-
klje slikarsko in kiparsko 
delavnico.

Živahna Hiša čez cesto
Preselitev Hiše čez cesto iz Šenčurja na Milje je bila prava odločitev. V hiši so dobri pogoji za 
delovanje, muzejska zbirka se vseskozi dopolnjuje.

V Hiši čez cesto gojijo ljudsko petje.

V Hiši čez cesto bo v petek, 18. decembra, ob 17. 
uri odprtje jaslic, po kratkem kulturnem 
programu bomo prepevali ob krušni peči skupaj 
s Šenčurskimi fanti. Jaslice bodo na ogled vsak 
petek od 17. do 19. ure in vsako nedeljo od 15. do 
17. ure vse do svečnice. V petek, 8. januarja 2016, 
bo prepevanje z Maro in ljudskimi pevkami iz 
Domžal; v četrtek, 14. januarja, bodo literarni 
utrinki; v petek, 22. januarja, bo prepevanje z 
ljudskimi pevkami Josipine Turnograjske.

Vesna Bolka

Šenčur – Odbor Muzeja 
Občine Šenčur je na svoji 
20. seji 4. novembra določil 
urnik razstav za leto 2016. 
Zvrstilo se bo 11 razstav.
Januarju bo na ogled slikar-
ska razstava Martina Dovja-
ka iz Borovelj. Februarja si 
bo mogoče ogledati razstavo 
Adam Ravbar, ki so jo prip-
ravili v Kulturnem domu 
Franca Bernika v Domža-
lah, marca bo sledila razsta-
va vodilnih slovenskih kera-
mikov, ki jo bo pripravil 
Zavod V-oglje. V času 
občinskega praznika si bos-
te v Muzeju Šenčur lahko 
ogledali slikarsko razstavo 
Franca Kočarja iz Britofa, 
maja pa slikarsko razstavo 
Slavice Štirn. Likov na raz-
stava KUD Kliničnega cen-

tra in Medicinske fakultete 
bo na ogled junija in v zače-
tku julija, v drugi polovici 
avgusta pa sledi 3. Ex Tem-
pore Kranjcev in Koroščev 
– Šenčur 2016 v organizaci-
ji društva Sončni hribček z 
Olševka. V začetku septem-
bra sledi rezbarska razstava 
Petra Gučka, oktobra pa 
razstava del, ki jih bodo 
udeleženci ustvarili na 11. 
Mednarodnem simpoziju 
umetniške keramike V-OG-
LJE 2016 v organizaciji Bar-
be Štembergar Zupan in 
Nika Zupana. V novembru 
2016 si boste lahko ogledali 
likovna dela učencev osnov-
nih šol na temo požarne 
varnosti v organizaciji 
Gasilske zveze Kokra,  v 
prazničnem decembru pa 
bo Janez Repnik pripravil 
slikarsko razstavo.  

Muzej Občine šenčur

Urnik razstav  
v prihodnjem letu

Vilma Nečimer, prof.

Šenčur – Nacionalna agenci-
ja CMEPIUS ter ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in 
šport vsako leto podeljujeta 
nacionalne nagrade jabolka 
kakovosti najboljšim med-
narodnim projektom iz pro-
grama Vseživljenjsko učen-
je. V podprogramu Comeni-
us šolska partnerstva je naša 
šola prejela tretje mesto za 
projekt Living Together. 
Smo edina nagrajena osnov-
na šola v Sloveniji.

Glavni cilji nagrajenega pro-
jekta Living Together so bili 
medkulturni dialog, evrop-
ska identiteta, medijska pis-
menost, medgeneracijsko 
sodelovanje in človekove 
pravice. Naša šola je v deset-
ih letih izvajanja projektov 
Comenius sodelovala s šola-
mi devetih držav, od Norve-
ške in Portugalske do Turči-
je. Izvedli smo 185 potovanj 

v tujino, od tega 125 za učen-
ce. Vsaka mobilnost in sode-
lovanje v mednarodnem 
okolju pomenita odkrivanje 
novih znanj, kulture, jezika 
in novega sveta. Zelo 
pomembno je, da učenci 
pridobijo širino, spoznajo, 
da njihov svet ni edini in 
zato nujno pravi, ter ugoto-
vijo, da imajo vrstniki iz 
drugačnega okolja podobne 
težave in stiske ali pa jih 
veselijo enake stvari. Za uči-
telje pa so srečanja s kolegi 
iz drugih evropskih držav 

priložnost za vpogled v raz-
lične izobraževalne sisteme 
in učne metode, kar pripo-
more k inovativnosti v 
našem delu. Nacionalno 
priznanje jabolko kakovosti 
je za Osnovno šolo Šenčur 
potrditev kreativnosti in ino-
vativnega dela projektnega 
tima, dobrega vodenja pro-
jekta, prav tako pa tudi poka-
zatelj odličnosti.

Jabolko kakovosti 
Osnovni šoli Šenčur
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Jurij spet aprila
Naslednja številka občinskega glasila Jurij bo izšla 15. 
aprila. Ker bo Jurij izšel pred praznikom, bo tako kot 
tokrat znova v časopisni obliki. Prosimo, da prispevke 
zanj pošljite do 5. aprila.
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Jurij - časopisna priloga, petek, 18. decembra 2015

Pri nas si lahko praznično vzdušje popestrite z veliko izbiro 
božičnih zvezd, najrazličnejših barv in velikosti.

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

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

Delovni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 19. ure   T: 041 731 050

Vrtnarija Čebulj

Vse dobro v letu 2016!

Zakaj postati in ostati član AMZS 
oz. AMD Šenčur?
Zato, ker je AMZS največji izvajalec pomoči na cesti doma 
in v tujini. Naše osnovno poslanstvo je zagotavljanje vaše 
mobilnosti, 24 ur na dan, vse dni v letu. Pomagamo 
vozniku ne glede na to, čigav avto vozi, in ne glede na 
starost vozila. Več o članstvu in dejavnosti društva na naši 
spletni strani www.amd-sencur.si

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

Avto-moto društvo  
Šenčur

 
 

Jurij, petek, 18. decembra 2015

Simon Šubic

Šenčur – Računalniško pod-
jetje Euro Plus, ki ima pro-
store v stavbi Cubis v šen-
čurski poslovni coni, je 
kljub zelo uspešnemu po-
slovanju na mednarodni 
ravni širši javnosti še presla-
bo poznano, čeprav se z re-
zultati njihovega dela sreču-
jejo verjetno v prav vsakem 
gospodinjstvu. Kot krovno 
podjetje mednarodne skupi-
ne NiceLabel je namreč spe-
cializirano za programske 
rešitve za oblikovanje in ti-
skanje etiket s črtno kodo in 
RFID; njihovo tehnologijo 
pa uporablja več kot milijon 
podjetij v več kot sto drža-
vah, med njimi tudi številni 
svetovni koncerni, kot so 
Ikea, Benetton, Volvo, Sie-
mens, Nestlé, Hugo Boss in 
tudi slovenska Krka. Etikete 
s črtno kodo na embalažah 
njihovih izdelkov so torej 
lahko tudi zasluga računal-
niškega programa, ki so ga 
razvili v Euro Plusu. K boljši 
prepoznavnosti podjetja, ki 
ga je leta 1993 v Kranju 
ustanovil matematik Zvone 
Duplančič, sta letos pripo-
mogli dve pomembni po-
slovni nagradi: nagradi za 
zmagovalca slovenskega iz-
voza in za srebrno gazelo, 
torej za drugo najboljše hi-
tro rastoče podjetje v Slove-
niji. V lanskem letu so v 
Euro Plusu ustvarili 5,6 mi-
lijona evrov prihodkov (oce-
na za letos je 7,5 milijona 
evrov), še znatno višji pa so 
prihodki skupine NiceLabel. 
Dovolj razlogov torej, da 
smo na pogovor povabili iz-
vršnega direktorja podjetja 
Euro Plus Mateja Košmrlja. 

Euro Plus je letos prejel po-
membni nagradi srebrna 
gazela in zmagovalec slo-
venskega izvoza. Najbrž ta-
kšne nagrade pripomorejo 
tudi k večji prepoznavnosti 
podjetja?  
"Nagradi za izvoznika leta 
in srebrno gazelo razume-
mo predvsem kot potrditev 
uspešnosti svojega doseda-
njega dela. Dobri poslovni 
rezultati so sicer odvisni od 
delovanja celotne ekipe in 
ne pridejo kar čez noč. To je 
tek na dolge proge, zato ču-
timo posebno čast in tudi 
zadoščenje, če naše uspehe 
priznajo tudi zunanji opazo-
valci. Prepričan sem, da ti 
nagradi veliko pomenita 
tudi ostalim sodelavcem, s 
katerimi smo ju tudi skupaj 
proslavili. Za vsako podjetje, 
morda še bolj za takšna, kot 
smo mi, ki se v širši javnosti 
ne pojavljamo pogosto, so 
tovrstna priznanja dobrodo-
šla tudi zaradi večje prepo-
znavnosti v lokalnem oko-
lju, ne nazadnje tako tudi 
lažje pridemo do kakovo-
stnih kadrov."

Euro Plus oz. skupina Nice-
Label je specializirana za 
programske rešitve za izde-
lavo etiket s črtno kodo, ki je 
prisotna tako rekoč na vsa-
kem izdelku. Kaj omogočajo 
vaši programi?
"Če zelo poenostavim, smo 
računalniško podjetje, ki iz-
deluje programe za pretvor-
bo podatkov v črtne kode in 
oznake RFID, ki so največ-
krat del logističnih oznak, a 
se uporabljajo tudi marsikje 
drugje To obsega vse od ra-
čunalniškega oblikovanja 
etiket do zbiranja in obdela-
ve podatkov. Etikete in črtne 
kode najdete skorajda na 
vseh embalažah in izdelkih, 
sem sodijo tudi tekstilne eti-
kete, farmacevtske etikete … 
Dejansko gre za ozko tržno 
nišo, čeprav danes skorajda 
ni izdelka, ki ne bi imel eti-
kete s črtno kodo, z navodili 
za uporabo in različnimi 
opozorili. Naša naloga je, da 
za kupca razvijemo takšno 
programsko rešitev, ki omo-
goča čim bolj enostavno in 
zanesljivo tiskanje etiket ter 
preprečuje napake in zasto-
je v proizvodnih in logistič-
nih procesih."

Skupina NiceLabel je med-
narodno naravnana. Na ka-
terih trgih ste prisotni, koli-
ko kupcev imate?
"Euro Plus je matično pod-
jetje skupine NiceLabel, ki 
ima svoja podjetja še v 
Nemčiji, na Kitajskem, v 
Singapurju in v ZDA. V teh 
podružnicah se večinoma 
vršita prodaja in podpora, v 
Šenčurju pa poleg navede-
nih deluje tudi razvojna eki-
pa. Kupcev je na sto tisoče, v 
zadnjem času delamo pre-
cej velikih projektov za sve-
tovne koncerne, kot so 
Würth in ameriško farma-
cevtsko podjetje Abott, v 
Sloveniji na primer sodelu-
jemo tudi s Krko. Sodimo 
med štiri največja podjetja v 
svoji branži in smo največji 

v Evropi, v tujini pa ustvari-
mo 99 odstotkov prihod-
kov. Trenutno zaposlujemo 
skoraj sto ljudi, od tega 60 v 
Šenčurju." 

V zadnjih letih dosegate res 
visoko rast. Čemu jo pripi-
sujete?
"Podjetje Euro Plus vse od 
ustanovitve leta 1993 raste 
konstantno, tako smo že leta 
2005 prejeli prvo srebrno 
gazelo. Kasneje se je rast ne-
koliko upočasnila, zadnji 
dve leti pa je res skokovita, 
kar 30- do 50-odstotna na 
četrtletje. Letos smo na pri-
mer na globalni ravni število 
zaposlenih povečali z 80 na 
100, načrte za novo zaposlo-
vanje imamo tudi za nasle-
dnje leto. Na rast je verjetno 
najbolj vplivala reorganiza-
cija skupine NiceLabel, saj 
smo podjetja po tujini, ki so 
prej delovala povsem samo-
stojno ali celo niso bila v 
naši lasti, združili v enotno 
podjetje. Postavili smo novo 
strategijo in uvajamo nove 
pristope. Svoje izdelke sicer 
praviloma prodajamo preko 
partnerske mreže približno 
tisoč svojih posrednikov, di-
rektno prodajo pa izvajamo 
samo za velike projekte. 
Naši končni kupci so v raz-
ponu od majhnih obrtnikov 
do multinacionalk. Mislim, 
da nam sedaj zelo lepo uspe-
va, da se posvečamo tako 
majhnim kot velikim stran-
kam, da se skušamo čim 
bolj prilagoditi njihovim po-
trebam, željam in tudi fi-
nančnim zmožnostim. To 
nas razlikuje od konkuren-
ce, ki navadno ponuja splo-
šne rešitve in nato strankam 
zaračunava prilagoditve, 
medtem ko naše podjetje 
razvija kupcu že prilagojene 
rešitve za tiskanje etiket na 
čimbolj enostaven in ugo-
den način."

Okrepiti ste verjetno morali 
tudi trženje? 

"Res je. Vedno smo imeli 
dobro tehnologijo in izde-
lek, nismo pa tega znali do-
bro predstaviti kupcem. Se-
daj smo se na tem področju 
izboljšali, tudi s pomočjo 
tujih sodelavcev, izkušenih 
v naši panogi, ki smo jih v 
zadnjih letih postavili na 
vodstvena mesta v skupini. 
Dobre prakse in izkušnje 
delimo z globalnim timom, 
kar daje pozitivne rezultate. 
Svojim partnerjem in stran-
kam znamo sedaj bolje 
predstaviti, kaj bodo prido-
bili ob nakupu našega izdel-
ka, kar je bila pred leti naša 
šibka točka."

Že prej ste omenili, da sta v 
vašem poslu zelo pomemb-
ni enostavnost in zaneslji-
vost. Zakaj?
"Če pride do napačne črtne 
kode na embalaži nekega iz-
delka, ki ga prodajajo v trgo-
vini, bo še najmanjša škoda, 
da bo trgovec zanj zaračunal 
premalo ali preveč. Zaradi 
napačne črtne kode v proi-
zvodnji lahko pride na pri-
mer do strojeloma. V distri-
buciji se lahko zaradi napa-
ke v črtni kodi odpošlje 
ogromna količina napačnih 
izdelkov. Najhujše posledice 
pa bi povzročila napačna eti-
keta ali črtna koda v bolni-
šnici ali farmaciji. Tedaj so 
ogrožena tudi človeška ži-
vljenja. Etiketa je sicer maj-
hen košček na izdelku, pa 
vendar ključno vpliva na za-
nesljivost, hitrost in učinko-
vitost proizvodnih in logi-
stičnih procesov. Naša kon-
kurenčna prednost je v tem, 
da s svojimi rešitvami 
zmanjšujemo zapletenost 
oblikovanja etiket. To zago-
tovimo tako, da uporabni-
kom prizanesemo vsakokra-
tno vnašanje velikega števila 
podatkov, ki morajo biti iz-
pisani na etiketi izdelka, in 
njeno oblikovanje. Celoten 
postopek želimo čim bolj 
poenostaviti, avtomatizirati 
do te ravni, da vnos podat-
kov ni več potreben, in s 
tem odpravljamo možnost 
napake."

V šenčursko cono ste se pre-
selili iz Kranja. Kaj je pre-
tehtalo pri selitvi v Cubis?
"V Kranju pred leti enostav-
no nismo našli primernih 
prostorov za svoje narašča-
joče potrebe. Šenčurska lo-
kacija se je takrat izkazala za 
najboljšo rešitev, saj imamo 
tu sodobne in lepe prostore, 
narejene po naši meri. Blizu 
sta tudi letališče in avtoce-
sta, kar sicer za našo poslov-
no dejavnost ni tako po-
membno, ob številnih sode-
lavcih in poslovnih partner-
jih iz tujine pa vsekakor ko-
risti … V coni imamo vse, 
kar potrebujemo, lepo je 
vzdrževana, veseli smo tudi 
novega glavnega uvoza." 

Največji v Evropi
Šenčurski Euro Plus, krovno podjetje skupine NiceLabel, je največji izdelovalec računalniških 
programov za oblikovanje in tiskanje etiket s črtno kodo v Evropi in med štirimi največjimi na svetu.  

"Vedno smo imeli dobro tehnologijo in izdelek, nismo pa 
tega znali v preteklosti dobro predstaviti kupcem," pravi 
izvršni direktor Euro Plusa Matej Košmrlj.  
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Maruša Robida

Šenčur – Patrik je letos res 
nanizal veliko uspehov. Na 
paraolimpijskih igrah do 18. 
leta  v Varaždinu je štirikrat 
dosegel drugo mesto, na 

mednarodnem tekmovanju 
v Splitu je med 60 plavalci 
dosegel odlično 7. mesto. 
Letošnjo jesen pa je bil na 
tekmovanju v Istanbulu 
med 70 plavalci četrti in 
peti. 

Patrik je od 6. razreda zapi-
san plavanju. Primož Čer-
nilec in Rok Polajnar, uči-
telja športa, sta opazila, da 
je dober plavalec in sta mu 
zato predlagala, da bi ta 
šport tudi treniral. Patrik je 
bil takoj za to. Zavedal se 
je, da bo za uspeh treba 
trdo delati. Treningi štiri-
krat na teden po eno ali eno 
uro in pol zahtevajo veliko 
časa in energije. Še dobro, 
da ima Patrik prijatelja in 
sošolca Aleksandra Krevha, 
ki je tudi zelo uspešen, le 
da na glasbenem področju. 
Oba vesta, da se je treba za 
vrhunske rezultate marsi-
čemu odpovedati. A ne pri-
jateljstvu, za druženje že 
najdeta čas. Aleksander je 
bil tudi tisti, ki je po ozvo-
čenju v imenu cele šole 
Patriku čestital, ko je dobil 
priznanje za najbolj per-
spektivnega športnika 
minulega leta. Patrik je ob 
prvih prijateljevih besedah 
kar onemel in v zadregi 
pogledoval okoli – kot da bi 
mu bilo nerodno, da bo šol-
ska ura namenjena le praz-
novanju ob njegovem uspe-

hu. Nato pa še nekaj pose-
bnih presenečenj – voščilo 
ravnateljice Majde Vehovec 
in pomočnika Zdravka 
Potočnika ter torta. Sošolke 
in sošolci ter ostali učenci 
so mu čestitali s širokimi 
nasmehi. Vedeli smo, da si 
je naš učenec z vztrajnostjo 
in pogumom to prestižno 
priznanje zaslužil. Alek-
sander pravi, da je Patrik, 

odkar je zvedel, da bo dobil 
priznanje, bolj sproščen, 
umirjen, samozavesten. A 
nikoli vzvišen. Patrik se 
namreč zaveda, da z nagra-
dami prihajajo tudi vedno 
večje odgovornosti. Rad bi 
opravičil zaupanje svojega 
trenerja Mateja Globočni-
ka. »Tako kot plavalca Dar-
ka Djurića bo tudi mene 
popeljal na vrh,« je prepri-

čan Patrik. Z Aleksandrom 
se dobro razumeta prav 
zato, ker oba vesta, kako 
veliko truda je potrebnega 
za vrhunski uspeh. Patrik 
si še vedno na tekmovan-
jih, preden skoči v bazen, 
reče: »Potrudil se bom po 
svojih najboljših močeh.« S 
tem vodilom pa Patrik ne 
bo segal do zvezd le na 
športnem področju ...

Veliki uspehi mladega plavalca
Zveza za šport invalidov Slovenije je v decembra Patriku Jagodicu, učencu osmega razreda Osnovne šole Šenčur, podelila priznanje za najbolj 
perspektivnega mladega športnika leta 2015.

Patrik se je priznanja veselil z vrstniki.Patrik s prijateljem Aleksandrom

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na tem mednaro-
dnem tekmovanju s svojimi 
raziskovalnimi projekti 
sodelujejo študentje in dija-
ki iz vsega sveta, ki se jeseni 
zberejo na srečanju v Bosto-
nu, kjer predstavijo svoje 
naloge. Na letošnjem je 
sodelovalo 280 ekip, od tega 
35 srednješolskih. Slovenska 
ekipa, v kateri je bila tudi 
Zala Sekne, danes dijakinja 
četrtega letnika Gimnazije 
Kranj, je tam predstavila 
raziskavo o proizvodnji bio-
goriva iz organskih odpad-
kov. Že sodelovanje na tako 
prestižnem tekmovanju je 
velika stvar, slovenski dijaki 
pa so se uvrstili med pet naj-
boljših in za nalogo dobili 
zlato priznanje.

Zala je velika ljubiteljica 
naravoslovja in je bila v času 
šolanja uspešna na tekmo-
vanjih na več področjih, na 
raziskovalni projekt se je 
prijavila potem, ko ji je o 
njem povedal prijatelj s 
kemijskega inštituta. Med 
okoli petdesetimi kandidati 
je bila izbrana skupina 
osmih gimnazijcev, ki se je 
z mentorji s Kemijskega 
inštituta in Fakultete za 
kemijo in kemijsko tehnolo-
gijo vse leto pripravljala na 
tekmovanje. Najprej so 
usvojili potrebno teoretično 
znanje, nato pa raziskovali v 
laboratoriju, vse ob sicerš-
njem običajnem šolskem 
delu, posebno intenzivno pa 
med poletnimi počitnicami. 
Zali delovno preživete počit-
nice, ko je v Ljubljani več-

krat tudi prespala, niso bile 
odveč, niti ogromno vlože-
nega dela v projekt, saj pra-
vi, da ji je dalo izjemne živ-
ljenjske izkušnje. 
In kaj je skupina mladih 
sploh raziskovala? 
Njihova naloga je bila gen-
ska modifikacija butanojske 
kisline, da bi iz nje lahko 
pridobivali butanol, ki bi se 
ga dalo uporabljati kot nado-
mestek pogonskih goriv. 
Fosilna goriva se bodo nam-
reč nekoč iztrošila in treba 
bo najti nadomestek zanje, 
znanost pa to možnost vidi v 
predelavi gospodinjskih 
odpadkov v biogorivo. Že 
samo raziskovalno delo je 
bil vznemirljiv izziv, kaj šele 
sodelovanje na zborovanju v 
Bostonu, kjer so svoj projekt 
predstavili drugim udele-

žencem in zahtevnim sodni-
kom, ki so na koncu ocenili, 
da si njihova naloga zasluži 
nagrado in da daleč presega 
srednješolsko raven. »Tri 
dni so potekale predstavitve 
projektov pred sodniki. Pri-
sluhnili smo tudi drugim 
projektom, potekala so zani-
miva predavanja, srečevali 
smo se z zanimivimi sogo-
vorniki, poslušali o različnih 
temah s področja sintezne 
biologije, sodelovali na dela-
vnicah,« je vtise iz Bostona 
strnila Zala Sekne. »To je 
bila zame neverjetna oseb-
nostna izkušnja, takšna te 
oblikuje za vse življenje. Že 

v raziskovalni skupini sem 
se veliko naučila, poleg stro-
kovnega znanja pridobiš 
tudi izkušnje za ekipno delo. 
Za predstavitev smo izdelali 
plakat in spletno stran, sami 
nabirali sredstva donatorjev, 
svojo nalogo predstavljati 
tudi kot nekakšen skupnost-
ni projekt z ozaveščanjem o 
potrebi po nadomeščanju 
fosilnih goriv, ki se bodo 
nekoč iztrošila. Raziskavo 
smo predstavljali šolam, štu-
dentom podiplomskega štu-
dija, tudi predsedniku vlade. 
Tudi pri tem se veliko nau-
čiš. Ob skupnem delu se 
okrepijo prijateljske vezi. 

Dober je občutek, ko si po 
velikem trudu nekaj dose-
gel, najprej raziskovalni 
rezultat, nato pa vrh vsega še 
nagrado. To je dobra refe-
renca za naprej, pa tudi izje-
mna zrelostna izkušnja, za 
katero bi mi bilo žal, če je ne 
bi doživela."
Vesela je tudi, da je to izkuš-
njo doživela lani. Letos jo 
namreč čaka matura na 
mednarodnem oddelku, 
nato pa odločitev o študiju. 
Ob našem obisku oktobra 
letos je to že sprejela: prija-
vila se je namreč na študij 
biokemije na prestižnem 
Oxfordu.

Z znanostjo do 
odlične zrelostne 
izkušnje
Zala Sekne iz Šenčurja je bila v skupini osmih dijakov iz sedmih slovenskih 
gimnazij, ki je skupaj z mentorji s Kemijskega inštituta in Fakultete za 
kemijo in kemijsko tehnologijo letos na največjem svetovnem tekmovanju 
iz sintezne biologije iGEM v Bostonu dobila zlato medaljo in se uvrstila 
med pet najboljših srednješolskih projektov. 

Zala Sekne z zlatim priznanjem z največjega svetovnega tekmovanja iz sintezne biologije 
iGEM v Bostonu /Foto: Tina Dokl
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Praktično na skoraj vsaki novogradnji v današnjem času srečamo rav-
no streho. Poleg tega, da so te pravi modni hit, njihovih funkcionalnih 
prednosti ne moremo spregledati. Seveda pa ima vsaka dobra stvar tudi 
kakšen problem. Strokovnjaki pravijo, da sta ravni strehi le dveh vrst: 
tista, ki tesni, in tista, ki ne tesni. 
Pri ravnih strehah, ki zamakajo, nastane problem določitve lokacije na-
pake. Zaradi minimalnega naklona konstrukcije ravne strehe se voda 
ob prodiranju skozi netesno hidroizolacijo razlije po nosilni konstrukci-
ji in nato vdre v prostor čisto na drugem mestu, kjer je dejansko luknja 
na strehi. Posebej zapleteno je reševati zamakanje na obteženih ravnih 
strehah, na katerih je prodec ali pa raste trava. V takšnih primerih se 
izvajalec nehote znajde v manjših ali večjih težavah. 
ILD Slovenija smo partnerji mednarodne skupine ILD – international 
leak detection. V družbi uporabljamo različne metode za odkrivanje 
zamakanj. Velik del dejavnosti posvečamo tudi monitoringu ravnih 
streh, kjer vgrajujemo dva različna varnostna sistema v ravne strehe.
Za iskanje puščanj kot najpomembnejšo tehnično dovršeno rešitev 
uporabljamo metodo z oznako EFVM® (eletctric field vector mapping). 

Kako deluje EFVM®?
To je metoda, ki temelji na električni tokovni meritvi. Za izvedbo testa 
EFVM® se po obodu obravnavane strehe namesti žico (Vector-9), ki slu-
ži kot zanka za električni tok. Žica se ob testiranju pritrdi na generator, 
ki ustvarja 50-voltne pulze električnega toka. V primeru, da je hidroizo-
lacijska membrana v katerikoli točki prekinjena, voda skozi luknjo ste-
če v konstrukcijo. Ko voda preide do ozemljitve, se nam sklene električ-
ni tok, kar nam omogoča natančno lociranje napake v hidroizolacijski 
plasti. Mesto preboja lahko določimo tudi preko zelenja ali prodca, pri 
čemer se izognemo odvečnemu premetavanju materialov na strehi.

Kje vse lahko rešimo probleme zamakanja z EFVM®-metodo?
S sistemom EFVM® lahko merimo parametre vodotesnosti na vseh ne-
prevodnih hidroizolacijskih sistemih. Bitumenski trakovi, PVC-, FPO-, 
TPO- in EVA-membrane so neprevodni materiali, ki omogočajo delova-
nje sistema. Z drugimi besedami so to: ravne strehe, bazeni, zadrževal-
niki vode, rezervoarji itd.
Pomembni metodi, ki ju tudi pogosto uporabljamo, sta dimni test in 
vakuumsko testiranje zvarov. Pri dimnem testu z generatorjem dima 
vpihujemo dim pod hidroizolacijski sloj. Kjer dim pride na površje, je 
možen tudi prehod vode pod hidroizolacijo.

S pomočjo tehnologije EFVM® sta se razvila tudi dva izjemno učinkovi-
ta sistema monitoringa ravnih streh:

1. Sistem za periodični monitoring ravnih streh – ProtectSys B: 
S sistemom ProtectSys® B je namreč mogoče kadarkoli preveriti te-
snost novega tesnilnega sistema in že vnaprej preprečiti poškodbe. 
Takoj ko na katerem koli mestu voda vdre v nivo sistema ProtectSys®, 
sistem natančno odkrije vir napake.
To je sistem, ki je namenjen izključno za novogradnje. ProtectSys® B je 
sestavljen iz visoko prevodnih materialov, kot so kontaktne plošče in 
elek tro prevoden ločilni sloj filc, ki se integrirajo neposredno v hidroi-
zolacijsko plast.

2. Sistem za stalni monitoring ravnih streh – ProtectSys WM:
To je sistem, ki ga je možno v streho vgraditi kadarkoli. ProtectSys® 
WM nas opozarja na vodo, ki priteče pod hidroizolacijo. Enote s hi-
grometri in termometri neprekinjeno merijo temperaturo in rela-
tivno vlažnost tako znotraj kot tudi zunaj hidroizolacijske plasti. Pri-
dobljeni podatki se z radijskim signalom posredujejo do centralne 
enote, od tam pa se prek GSM-ja pošljejo v centralni računalnik. V 
primeru previsokih vrednosti se takoj sproži alarm na računalniku ali 
na mobilnem telefonu.

Danes nam zamakanje na ravnih strehah ne predstavlja več  
nerešljivega problema, ampak izziv, saj ga je z znanjem in  
tehnologijo mogoče rešiti.  

Bojan Kuhar,
bojan.kuhar@ild-group.si

www.ild-group.si

Inovativna varnostna rešitev za ravne strehe –  
Kako najti luknjo pod travo/peskom na ravni strehi?
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Jurij, petek, 18. decembra 2015

Šenčur – Za dolgoletno delo na področju prometa je Franci 
Kuhar prejel svečano listino Javne agencije za varnost pro-
meta Republike Slovenije.  Franci Kuhar je bil leta 1968 izvo-
ljen v upravni odbor AMD Šenčur. Bil je inštruktor praktične 
vožnje in član komisije za vozniške izpite v Kranju, kot pred-
stavnik te komisije je bil več kot deset let član predsedstva 
občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu v Kranju in je bil v svetu krajevne skupnosti Šenčur zadol-
žen za reševanje problemov s področja prometne varnosti 
in cestne signalizacije. Leta 2002 je bil ustanovljen SPV Ob-
čine Šenčur, Franci Kuhar pa imenovan za predsednika in to 
funkcijo opravlja še danes. Ves čas si prizadeva za sodelo-
vanje vseh, ki v občini skrbijo za varnost v prometu. Po nje-
govi zaslugi je zgledno sodelovanje z Avto moto društvom 
Šenčur ter šolami v občini, kjer že vrsto let aktivno sodeluje 
v akcijah Prvi šolski dan, Kaj veš o prometu, Družinske ure, 
Jumicar, kolesarski izpiti, predavanja o prometne varnosti. 
Franci Kuhar je od leta 1976 tudi sekretar AMD Šenčur in je 
za svoje dolgoletno delo prejel več priznanj AMZS in SPV. 

Svečana listina za Francija Kuharja

Igor Velov (Agencija za varnost prometa RS) z dobitnikom 
svečane listine Francijem Kuharjem

Slavka Weisseisen

Visoko, Voklo – Avto moto 
društvo Šenčur je v sodelo-
vanju z Društvom upoko-
jencev Šenčur novembra na 
Visokem in v Voklem orga-
niziralo predavanje o veljav-
ni cestno-prometni zakono-
daji. Posebne poudarke so 
namenili osnovam prome-
tnih predpisov, nevarnostim 
prometa in udeležbi v njem. 
Dobro znanje teorije in pra-
vil so pomemben dejavnik 
varnosti v cestnem prome-
tu, pa naj smo udeleženci 
vozniki avtomobilov, kole-
sarji ali pešci. Za vse je po-
membno tudi biti viden, 
previden in dobro videti. 
Mnogim voznikom je še ve-
dno izziv tudi vožnja na kro-
žnih križiščih, avtocestah in 
hitrih cestah. Udeležencem 
smo podrobneje predstavili 
tudi delo policistov in občin-
skih redarjev (parkiranje, 
hitrosti, modre cone, različ-

ne zapore, kazenske točke, 
prenehanje veljavnosti voz-
niškega dovoljenja, odvzem 
motornega vozila, lisičenje 
in odvoz vozila s pajkom). 
Starejši vozniki pa so z zani-
manjem prisluhnili pred-
vsem poglavju o opravljanju 
oz. podaljševanju vozniške-
ga dovoljenja po 70. in 80. 
letu starosti. Seznanili pa so 
se tudi z različnimi kodami 
omejitev, ki jih imajo neka-
teri zapisane na vozniškem 
dovoljenju. 
Prometna strokovnjaka Pe-
ter Breznik in Franjo Jur-
man sta v besedi in sliki na-
zorno predstavila vse našte-
te teme. V pomoč pa jima je 
bil tudi policist Tomaž To-
maževič iz PP Kranj. Aktiv-
na udeležba na predavanjih 
ter seznanjanje in obnavlja-
nje prometne zakonodaje in 
z njo povezanih pravil brez 
dvoma pomeni večjo var-
nost za vse udeležence v 
prometu.

O prometni zakonodaji

Robert Vehovec

Šenčur – Šenčurski Godlarji 
se v polnem zagonu priprav-
ljamo na šestindvajseto pus-
tno povorko. Priprave pote-
kajo že od začetka jeseni, v 
brunarici s prostorno garažo 
že sestavljamo vozove za po-
vorko. Vsakoletna pustna 
prireditev po ulicah Šenčur-
ja in okoliških vaseh uživa 
vse več ugleda in je v za-
dnjih letih postala popularni 
in osrednji gorenjski pustni 
dogodek.
Tudi prihodnja pustna po-
vorka bo obarvana s politič-
nimi, zabavnimi, animirani-
mi in gospodarskimi tema-
mi, po starem receptu iz ča-
sov dedkov in babic pa bodo 
skuhali in zastonj delili tudi 
šenčursko godlo. Veseli 
smo, da se vsako leto pri-
ključi kak nov potnik. Tako 
rekoč za vsako nalogo, ki jo 
je treba opraviti, imamo ne-
koga iz vasi: oblikovalca 
mask, gospo, ki izdeluje 

osupljive beneške maske, ši-
vilje, risarje, tekstopisce ¼  
Tisti konec tedna pomagajo 
tudi šenčurski kmetje, ki s 
svojimi traktorji vlečejo pra-
ve zgodbe, stisnjene na lojtr-
nike, in med gledalci spro-
žajo salve smeha. Zadnja 
leta pohvalno sodeluje tudi 
Osnova šola Šenčur z učenci 
in učitelji. Vabimo vse ljubi-
telje pustnega rajanja, da 
aktivno sodelujejo z nami in 
nas razveselijo s svojo po-
zornostjo pri izdelavi in 
predstavitvi  ter s tem popes-
trijo  pustno zabavo. Zahva-
ljujemo se našemu zveste-
mu pokrovitelju Občini Šen-
čur, zvestim sponzorjem in 
donatorjem. Na naši spletni 
strani www.godlarji.com bo 
objavljen terminski plan na-
ših prireditev, hkrati pa se 
lahko preko obrazca prijavi-
te za sodelovanje na pustni 
povorki. Vse podrobnejše 
informacije pa lahko dobite 
tudi na godlarji.sencur@
gmail.com.

Godlarji jo že kuhamo, 
godlo

Pust je še daleč, toda šenčurski Godlarji se nanj 
že intenzivno pripravljamo.

Godlarji na pustni povorki
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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

  

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

Gradbenamehanizacija
VilkoKonc,s.p.

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

GSM:041652-654

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

tel.: 04 251 91 50

faks: 04 251 91 51

gsm: 041 364 880

e-pošta: darinka@darin.si

4208 Šen čur
De lav ska 18

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

An ton Mag dič s.p.

Podjetniki, obrtniki in društva, ki se  
predstavljamo v Juriju, vam želimo vesele praznike 

ter srečno in zdravja polno leto 2016!

Jurij, petek, 18. decembra 2015

Hotemaže – Oktobra, ob mesecu požarne varnosti, so v 
Hotemažah že tradicionalno odprli vrata gasilskega doma 
za vse vaščane. Lahko so si ogledali prostore in tehniko 
hotemaških gasilcev, ti pa so poskrbeli še za preventivne 
preglede gasilskih aparatov in predstavitev gašenja z različ-
nimi gasilnimi aparati, ki je potekalo na dvorišču gasilskega 
doma. Letošnja novost je bila predstavitev vrvne tehnike, ki 
je udeležencem vzbudila precej zanimanja. Letošnja številka 
pregledanih gasilskih aparatov se je ustavila pri 50, proda-
nih pa je bilo tudi nekaj novih. Gasilci so odgovorili tudi na 
mnogo vprašanj obiskovalcev, poskrbljeno je bilo tudi za 
prijetno počutje, hotemaške gasilke so postregle slastne 
palačinke, našel se je tudi kakšen tekoči posladek. Če ste 
letos manjkali, vljudno vabljeni prihodnje leto. Namen bo 
ostal isti, deljenje znanja in druženje.

Dan odprtih vrat

Peter Bukovnik

Srednja vas – 23. oktobra ob 
17. uri je na gospodarskem 
objektu v Srednji vasi prišlo 
do požara. Po prvih informa
cijah je požar nastal med izva
janjem vzdrževalnih del v 
zgornjem nadstropju objekta. 
Požar se je hitro širil, v njem 
pa so bile ujete štiri odrasle in 
ena mlajša oseba. Gasilci so 
takoj ob prihodu pričeli z no
tranjimi in zunanjimi napadi. 
Prostor je bil močno zadim
ljen, zato je bilo iskanje oseb 
oteženo, vendar je ekipa gasil
cev z dihalnimi aparati še pra
vočasno našla vse ujete. Pri 
gašenju so si gasilci pomagali 
z vodo iz okoliških hidrantov 
in požarnega bazena.
Na srečo je šlo za veliko sek
torsko vajo severnega sek

torja občine Šenčur, ki jo 
vsako leto pripravi drugo 
gasilsko društvo. Letošnji 
nosilec vaje je bilo PGD 
Sred nja vas. Poleg domače
ga društva so na vaji sodelo
vali še  prostovoljna gasilska 
društva Luže, Olševek, 
Hotemaže in VisokoMilje. 
Skupno je sodelovalo 43 
gasilcev in gasilk s petimi 
vozili. Kot je povedal vodja 
vaje, poveljnik severnega 
sektorja Rok Sajevic, je bil 
namen vaje preizkusiti 
usposobljenost gasilcev pri 
posredovanju in preizkus 
ustreznosti gasilske opre
me. Z opravljeno vajo je bil 
zadovoljen tudi ocenjevalec 
vaje, poveljnik občinskega 
gasilskega poveljstva Andrej 
Markun. Zahvala gre vsem 
sodelujočim.

"Zagorelo" Pri Tišlarju

Ivan Kern

Šenčur – Kar 55 ekip iz cele 
Slovenije se je novembra v 
športni dvorani v Šenčurju 
med seboj pomerilo v ekipni 
prstometni tekmi, ki so se v 
kavlifikacijah in predtekmo
valnih skupinah borile za 
uvrstitev v finalni del turnir
ja, kjer je lahko nastopilo 16 
ekip. Dogodek je organizira
lo domače športno društvo 
Pajek. 
Bila je prva tekma za pokal 
Slovenije 2015/16, sicer pa 
drugi spominski turnir, 
posvečenem prezgodaj 
preminulemu pobudniku 
in soustanovitelju te pril
jubljene igre Borisu Brez
arju. Udeležilo se ga je 
rekordnih 55 ekip s 165 
igralci in igralkami z 
gorenjske, primorske in 
ljubljanske regije. Vsaka 
ekipa šteje tri tekmovalce, 
ki jo lahko sestavljajo tudi 
neregistrirane igralke in 
igralci prstometa. Bili so 
vrhunski dvoboji, kjer je 
ob zaključkih poleg kon
centracije in natančnih 
metov odločala tudi sreča. 

Zmage so se na koncu 
veselili domači mojstri prs
tometne igre, ekipa Kprint 
(Slavko Markun, Vinko 
Hribar, Ivan Kern) pred 
ekipo Mišo TIM 1 (Bogdan 
Kremenović, Ratko Jeličić, 
Desimir Vukić), tretje mes
to pa je pripadlo ekipi MD 

Begunje  cifra (Dušan 
Erjavec, Aleš Albreht, Alek
sander Jamnik). V posebni 
disciplini natančnih metov 
na tarčo pa je slavil Jože 
Mrgole (Kranj) pred Andre
jem Šolarjem (Kamna Gor
ca) in Matjažem Mohori
čem (Ljubjana). Več infor

macij na: www.prstomet.
si. Izvedbo tekmovanja so 
po svojih zmožnostih 
dodatno podprli sponzorji: 
Občina Šenčur, Kprint, 
Iskraemeco, Medeni vrt, 
Morpho, Picerija pod Kos
tanji in Vino Jug, ki se jim 
iskreno zahvaljujemo. 

Slavili domači igralci

Zmagovalci prstometa na stopničkah

Informacije o dogodkih
Vse organizacije, krajevne in vaške skupnosti, klube, 
društva in posameznike prosimo, da nam na e-naslov 
obcina@sencur.si posredujejo podatke o dogodkih, ki 
jih nameravajo izvesti na območju Občine Šenčur. 
Napovednik dogodkov bo pripomogel k večji obvešče-
nosti občanov in širše javnosti, na ogled pa bo na splet-
ni strani www.sencur.si.
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- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

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

Visoko 19, 4212 Visoko
gsm: 031/613-383

Računovodske in knjigovodske storitve
Maja Balažič Dolenec, s. p.

Želimo Vam vesele božične in novoletne praznike,  
v novem letu pa zdravja in sreče.

 

www.moja-racunovodkinja.si

prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76, 

4205 Preddvor

info@spavto.si, 

www.spavto.si

Sebastjan Prestor

Gsm: 041 614 466, 

Tel., faks: 059 950 288

www.a2u.si

Popust 25% je unovčljiv pri naslednjem nakupu izdelkov blagovne 
znamke Zamberlan. Popust je možno unovčiti do 31.01.2016.
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Jurij, petek, 18. decembra 2015

Danica Zavrl Žlebir

Voklo – PGD Voklo je ob me
secu požarne varnosti pripra
vilo vajo evakuacije otrok iz 
domnevno goreče šole. Poleg 
domačih gasilcev so po bese
dah predsednika Bojana Mač
ka sodelovala tudi druga druš
tva z južnega sektorja šenčur
ske občine in poklicni gasilci 
iz Kranja. Ti so tudi posodili 
lestev s košaro, s pomočjo ka
tere so lahko z vrhnjega nad
stropja šole "reševali" učence 
drugega razreda. Zagorelo 
naj bi namreč v kuhinji, po
žar naj bi se razširil na stopni
šče in otroci zaradi tega niso 
mogli zapustiti šole po običaj
ni poti. 
Podružnična šola Voklo, ki 
letos šteje 48 otrok, sicer vsa 
leta sodeluje z gasilci, ki jim 
ob mesecu požarne varnosti 
vselej pripravijo zanimive 
predstavitve. "V šoli je po
membno vedeti, kako se var
no rešiti v primeru požara in 
pripraviti otroke, da to ozave
stijo, da jih v izjemnih situa
cijah ne zajame panika. Hva
ležni smo, da si prostovoljni 
in poklicni gasilci za te na
mene vzamejo čas,"  pove 
vodja šole Nada Avsenik. 

Kmalu po vaji smo obiskali 
šolo v Voklem in otroke pov
prašali, kako so doživeli po
žarno vajo. Zlasti prvošolci so 
jo doživljali zelo intenzivno, 
bilo jih je strah, saj so najprej 
mislili, da res gori. "Postavili 
smo se v kolono in zapustili 
šolo, zunaj smo se zbrali na 
zbirnem mestu." "Kričali 
smo, ker smo mislili, da res 
gori. A je bila samo vaja." 
"Jaz sem bil pa miren." "Naj
bolj zanimivo je bilo, ko so 
reševali drugi razred. Naložili 
so jih v košaro in z lestvijo 
spustili na tla." "Lahko smo 
si od znotraj ogledali gasilske 
avtomobile. Vi smo se lahko 
peljali s košaro." Tako so svo
je vtise nizali prvošolci. 

Za drugošolce, ki so jih 
evakuirali z gasilsko lestvi
jo, je bilo dogajanje še po
sebej dramatično. "Učite
ljica je poklicala 112." "Sli
šala sem sireno in se sem 
na začetku malo bala." 
"Bilo je tako, kot da šola 
gori, dim se je razširil po 
razredu, mi pa smo se po 
tleh splazili do okna, kjer 
so nas čakali gasilci s koša
ro." "Prišli so gasilci in vse 
je bilo v redu." "Gasilci so 
imeli dihalne maske in  
oblečeni so bili v posebne 
obleke." "Ko so prišli gasil
ci, se nismo več bali. Pomi
rili smo in ubogali, kar so 
nam rekli narediti." "Super 
dan je bil." 

V tretjem razredu so otroci 
že zreleje doživljali vajo, zla
sti tisti, ki poznajo delo gasil
cev in so tudi sami že člani 
podmladka v njihovem druš
tvu. Kaj so povedali? "Vsi 
smo šli iz učilnic, razen 2. 
razreda, ki so jih iz šole reši
li s košaro." "Ogledali smo si 
gasilske avtomobile in se pe
ljali s košaro." "Zbrali smo 
se pri ograji in prešteli so 
nas, če smo vsi. Ugotovili 
smo, da 2. razreda ni, ker ne 
morejo iz šole. Njih so ven 
spravili z gasilsko lestvijo." 
"Bilo je zanimivo, ker je v 
gasilskih avtomobilih veliko 
opreme za reševanje."
Vajo je vodil Gašper Liko
zar, podpoveljnik PGD Vo
klo. Predsednik Bojan Ma
ček je še povedal, da je po
trebna usklajena akcija, v 
kateri je pomembna vloga 
vseh sodelujočih. Vajo so 
opravili v pol ure, nato so 
otrokom omogočili ogled 
gasilskih vozil in opreme ter 
na koncu še vsakega od njih 
dvignili v košaro na gasilski 
lestvi. Doživetje je bilo po
polno, od začetnega strahu 
in vznemirjenja do končne
ga veselja nad novim dožive
tjem.     

Strah jih je bilo,  
a so tudi uživali
Oktobra so prostovoljni gasilci iz Voklega v tamkajšnji podružnični šoli uprizorili požarno vajo. Otroci 
so spoznali delo gasilcev in se naučili, kako ravnati v primeru požara.

Otroci so se disciplinirano zbrali na šolskem dvorišču. / Foto: PGD Voklo  

S košaro na gasilski lestvi iz drugega nadstropja  
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Šenčur – Oktobra je potekala vseslovenska akcija Bodi viden 
– posveti mi pozornost. V okviru nacionalne akcije PEŠEC 
so pod okriljem Javne agencije RS za varnost prometa prvič 
organizirali preventivne dogodke kar v 40 občinah po Slove-
niji v izvedbi občinskih SPV in sodelujočih prostovoljcev. V 
občini Šenčur je poleg SPV sodeloval še AMD Šenčur.  Ak-
tivnosti so potekale zelo uspešno, razdelili so skoraj 200 
odsevnih trakov, opozarjali voznike na prisotnost pešcev 
pred označenimi prehodi za pešce ter svetovali glede varne-
ga ravnanja v prometu.

Bodi viden – posveti mi pozornost

Tržič – Novembra so v Tržiču proslavili 60 let delovanja 
gasilskih zvez na Gorenjskem, kjer so se zbrali predstavniki 
desetih gasilskih zvez z vse Gorenjske. Gasilska zveza Kokra 
je 60-letnico svojega delovanja praznovala že lani s slavnos-
tno akademijo, gasilsko vajo, parado in veselico. V Tržiču pa 
so med drugim podelili priznanja zaslužnim posamezni-
kom in organizacijam. Priznanje Gasilske zveze Gorenjske 
je prejela tudi Kristina Robnik, tajnica Gasilske zveze Kokra, 
tudi za svojo za angažiranost pri delu z mladino in delova-
nje v operativi. Priznanje je prejela tudi Gasilska zveza Ko-
kra, plaketo je prevzel njen predsednik dr. Rudolf Sušnik. 

Jubilej gasilskih zvez

Kratke novice
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Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
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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

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

 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

Milje 44, 4212 Visoko,  
www.vigred-elektro.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: 041/692 770

Jurij, petek, 18. decembra 2015

Maja Bertoncelj

Šenčur – Rok Puhar, 23-let-
ni atlet iz Šenčurja, se je v 
ponedeljek vrnil z evropske-
ga prvenstva v krosu, kjer je 
prvič nastopil v članski kon-
kurenci. Osvojil je 60. mes-
to. Največ se posveča tekom 
na pet in deset kilometrov 
ter polmaratonu.
"Moja prva tekaška sezona je 
bila 2010. Od takrat sem vsa-
ko leto tekmoval na evrop-
skem prvenstvu v krosu. 
Letos sem prvič nastopil 
med člani. Z nastopom 
nisem povsem zadovoljen. 
Sezona je bila dolga. Je pa to 
dobra izkušnja za naprej. 
Tekmovanje v članski kon-
kurenci je pokazatelj, kje si," 
je povedal po prihodu iz Por-
tugalske in dodal nekaj 
besed o letošnji sezoni, ki jo 
je zaključil prav s tekmo v 
krosu: "Sezona je bila težka. 
Poleti sem bil bolan, tako da 
dva, tri tedne nisem mogel 
normalno delati. Uspelo mi 
je tudi nekaj zelo dobrih nas-
topov. V italijanski Gorici 
sem v polmaratonu tekel 
osebni rekord 1 uro, 6 minut 
in 45 sekund. Osvojil sem 
naslov državnega prvaka v 
krosu, na pet in deset kilo-
metrov, tudi v polmaratonu. 
Na Univerzijadi sem na pet 
kilometrov osvojil 19. mesto. 
Tako kot lani sem tudi letos 

zmagal na Ljubljanskem pol-
maratonu. Sezona je bila po 
uspešnosti podobna lanski."
Njegova pot je šla hitro nav-
zgor. "Že prvo leto, ko sem 
začel, sem imel rezultate kot 
vrstniki, ki so trenirali že po 
deset let. Prišla je tudi kak-
šna sezona, ko se je malce 
ustavilo, kot je bilo to v sezo-
ni 2013 in nekoliko tudi 
letos. Večinoma pa gre nav-
zgor in pričakujem, da bo 
tako tudi prihodnje leto," je 
povedal absolvent germani-
stike, ki se poklicno najbolj 
vidi v prevajalstvu. Njegov 
prvi klub je bil AD Olimpik, 
sedaj pa je član AK Triglav 
Kranj. Pred enim mesecem 
je začel sodelovati s trener-
jem Dejanom Lenartom iz 
Ljubljane. Ciljev za prihod-
njo sezono še nista povsem 
določila. "Velik cilj bi bil 
evropsko prvenstvo v začet-
ku julija v Amsterdamu, 
kjer bi rad nastopil v polma-
ratonu, nato konec leta mor-
da znova evropsko prvens-
tvo v krosu. V začetku leta 
pa bi rad odtekel kakšen pol-
maraton in 10 km pod 30 
minut," je pogled usmeril v 
prihodnjo sezono. 
Njegovi kratkoročni cilji so 
polmaraton in tek na pet in 
deset kilometrov, kjer bi rad 
še izboljšal čase. Njegov ose-
bni rekord na 5 km je 14:22, 
na 10 km pa 30:30 s cestne-

ga teka. O dolgoročnih ciljih 
pa pravi: "Že ko sem začel 
teči, sem razmišljal o mara-
tonu. Glede na moje izkuš-
nje in leta ga še ne bom 
tekel. Ne želim pretiravati. 
Bolj gledam na svoj razvoj. 
Za maraton mora biti telo 

pripravljeno. Bo pa prišel 
tudi čas za moj prvi mara-
ton. V kakšni smeri naprej, 
bo nekaj pokazalo tudi testi-
ranje, na katerega grem pri-
hodnji teden. Vsekakor si 
želim v atletiki še napredo-
vati." 

Za maraton še ni čas
Rok Puhar je obetaven atlet, letošnji državni prvak na pet in deset kilometrov ter v polmaratonu. 

Rok Puhar je letos zmagal tudi na polmaratonu v Ljubljani.

Maja Bertoncelj

Rudno polje – Na Pokljuki 
od včeraj do nedelje poteka-
jo tekme svetovnega pokala 
v biatlonu. Danes se bodo v 
sprintu pomerile ženske. V 
slovenski reprezentanci bo v 
boju za čim višjo uvrstitev 
tudi Teja Gregorin, biatlon-
ka, ki živi v Hotemažah. 
Uvod v sezono se ni izšel po 
njenih željah, na tekmah 
pretekli konec tedna v Hoch-
filznu v Avstriji pa je že 
pokazala boljšo pripravlje-
nost. "Energije imam kljub 

petintridesetim letom še 
dovolj, tako da komaj čakam 
tekme na domači Pokljuki. 
Res je, da se sezona ni zače-
la tako, kot sem si predstav-
ljala, vendar zima bo še dol-
ga. Sem optimistka in mis-
lim, da bo že na Pokljuki 
bolje. Ne morem pričakovati 
čudeža, upam pa na čim 
boljšo uvrstitev," je pred tek-
mami doma povedala naša 
najboljša biatlonka, ki si 
sicer želi čim bolj konstant-
ne sezone. Lansko, ki jo je 
zaznamovala tudi bolezen, 
je skušala čim prej pozabiti.

Gregorinova komaj 
čakala Pokljuko

Teja Gregorin po ne najboljšem uvodu v sezono upa na 
uspešnejše nadaljevanje na Pokljuki. / Foto: Tina Dokl

Prihaja čas obdarovanj. Letos podarite

naročnino na  
Gorenjski glas
 
T: 04/201 42 41, E: narocnine@g-glas.si
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www.pogrebnik.si

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

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 
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Bliža se najlepši čas v letu,
čas, namenjen družini, prijateljstvu,
vsem, ki so nam blizu …
Želimo vam zdravo in uspešno leto 2016.

Kolektiv Avtocentra Vrtač, Visoko

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

Jurij, petek, 18. decembra 2015

Maja Bertoncelj

Šenčur – Za košarkarji v Ligi 
Telemach so tekme osmega 
kroga, Šenčur Gorenjska 
gradbena družba pa je na 
vrhu lestvice in so pravi hit 
prve lige. 
Imajo šest zmag in en po-
raz, v prvem krogu so bili 
prosti. Za Šenčurjani je do-
slej zares odlična sezona. 
Premagali so Elektro Šo-
štanj, Portorož, Helios Sun-
se, Zlatorog Laško, Rogaško 
in Hopse s Polzele, edini 
poraz pa so na tekmi sedme-
ga kroga zabeležili v Škofji 
Loki pri tamkajšnjem LTH 
Castingsu. Izjemna je bila 
tekma v domači dvorani 
proti Rogaški, ki so jo po 
pravi drami v zaključku do-
bili z 72:70. Minuto in 50 
sekund pred koncem so go-
stje vodili še za deset točk, 
sledil pa je velik preobrat in 
slavje domačih, ki so za 
zmago zadeli prav ob izteku 
igralnega časa. Junak tekme 

je bil Boris Jeršin. "Začetek 
sezone je bil za nas res odli-
čen. Edini poraz doslej smo 
zabeležili v Škofji Loki. Pre-
magali smo jih na tekmi po-
kala Spar in potem v istem 
tednu pri njih igrali še pr-

venstveno tekmo. Začeli 
smo preveč ležerno in Loča-
ni so se razigrali. V drugem 
polčasu smo sicer pokazali, 
da znamo igrati, a deset do-
brih minut je bilo premalo 
za končni uspeh," je povedal 

Igor Kešelj, ki je trener Šen-
čurja Gorenjske gradbene 
družbe od sredine novem-
bra 2012. Takrat so bili v 
drugi ligi. "V tem letu se 
nam je za zdaj praktično vse 
izšlo po načrtih. Sestavili 
smo dobro ekipo in nismo 
imeli težav s poškodbami. 
Ekipa je homogena, fantje 
se med seboj dobro razume-
jo in delajo, kot je treba. 
Vzpostavili smo sistem igre, 
ki jim ustreza in prinaša 
uspeh. Vesel sem tudi pod-
pore navijačev s tribun. 
Upam, da bo tako tudi v na-
daljevanju sezone," je še do-
dal. Prvo ime ekipe med 
igralci je tudi letos Smiljan 
Pavić, najboljši strelec in 
skakalec, medtem ko je naj-
boljši podajalec Jan Špan. 
Slednji je bil izbran v dese-
terico košarkarjev, ki so do-
bili največ glasov za nastop 
na članski tekmi All-starsa, 
ki bo 27. decembra na Vrh-
niki.
Šenčurjani z državnim pr-
venstvom nadaljujejo jutri, 
19. decembra, ko jih čaka 
gostovanje pri Lastovki. Prvi 
del tekmovanja se bo s tek-
mami 18. kroga zaključil 8. 
marca. Do takrat je še dolga 
pot, tihi cilj igralcev Šenčur-
ja pa je po besedah trenerja 
Kešlja uvrstitev med najbolj-
še tri ekipe, kar bi jim prine-
slo nadaljevanje v ligi za pr-
vaka. Tja so neposredno že 
uvrščene tri ekipe z lige 
ABA: Olimpija, Tajfun in 
Krka. Lani so Šenčurjani 
drugi del igrali v ligi za 
obstanek."Če nam ne bo 
uspela uvrstitev v ligo za pr-
vaka, upam, da bomo prišli 
vsaj med najboljših osem in 
igrali v končnici," je še za-
ključil trener, ki je doma v 
medvoški občini, od koder 
prihaja tudi kapetan Štefan 
Kosec. 

Košarkarji so hit lige
Ekipa Šenčurja Gorenjske gradbene družbe je vodilna ekipa v košarkarski ligi Telemach.

Šenčurjani (na sliki v napadu Boris Jeršin) na tekmi v Škofji Loki, kjer so zabeležili edini 
poraz v prvenstvu. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Šenčur – Ciklokros je prilju-
bljena zvrst kolesarjenja v 
zimskih mesecih. Letošnje 
tretje tekmovanje zimske 
lige v tem atraktivnem špor-
tu je gostil Šenčur.
Ciklokros v Šenčurju je 5. 
decembra potekal v organi-
zaciji Kolesarskega društva 
Šenčur v sodelovanju s pod-
jetjem Cycling United Lju-
bljana. Proga je bila krožna 
in speljana v okolici Poslov-
ne cone v Šenčurju. Potekala 
je po asfaltu, pesku, travni-
kih, njivah in gozdnih poteh. 
Na trasi so bile umetne in 
naravne ovire, kar je tekmo-

vanje naredilo še bolj zani-
mivo, tako za tekmovalce kot 
gledalce. Ciklokros tudi v 
Sloveniji pridobiva prilju-
bljenost. Udeležili so se ga 
tudi nekateri najboljši slo-
venski cestni kolesarji, sku-
paj pa je bilo v različnih kate-
gorijah na startu več kot de-
vetdeset kolesark in kolesar-
jev. Absolutni zmagovalec 
dirke je postal Matej Moho-
rič, cestni kolesar ekipe Can-
nondale - Garmin, katere 
član je še do konca letošnje-
ga leta, nato pa bo vozil v 
dresu ekipe Lampre - Meri-
da. Med ženskami nad 15 let 
se je zmage veselila Karin 
Penko (BTC City Ljubljana). 

Prvi ciklokros v Šenčurju
Atraktivno dirko je dobil cestni kolesar Matej Mohorič.

Na krožni progi so bile tudi ovire – naravne in umetne, ki 
so tekmovanje naredile še bolj zanimivo. Prvi ciklokros v 
Šenčurju je uspel. 

Trener Igor Kešelj / Foto: Gorazd Kavčič
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Nagradna križanka

Možno je samo gotovinsko plačilo.
Naročeno hrano vam bomo dostavili kar se da svežo in okusno.

1. nagrada: 2-krat burger po izbiri
2. nagrada: 2-krat koktajl po izbiri
3. nagrada: 2-krat sladica po izbiri

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, 30. 
decembra 2015, 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.
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Jurij, petek, 18. decembra 2015
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Zdravilne masaže   
v Preddvoru
Ko boli, ni trdnega spanca in 
dobrega počitka. Ljudje z bo-
lečinami prihajajo po pomoč 
k Mihu Vizjaku, inženirju 
gozdarstva, ki se je v zadnjih 
letih zapisal zdravilstvu. 
Zdravstvene težave in bole-
zni zdravi celostno s prebu-
janjem samozdravitvenih 
sposobnosti človeškega 
organizma. S tera pevtsko 
masažo blaži in odpravlja 
poškodbe hrbtenice in 
sklepov, bolezni srca in 
ožilja, kalcinacije, glavo-
bole, športne poškodbe, 
poklicne bolezni, izvaja rehabilitacijo po 
operativnih posegih ...

Upokojenka Vilma je prišla na terapijo po operaciji zlomljenega 
gležnja, ki je bil po treh mesecih od poškodbe in šestih tednih 
okrevanja v toplicah še vedno boleč in zatečen. Po prvem 
obisku ni več potrebovala pomoči bergel. Po opravljenih treh 
terapijah je že hodila povsem normalno brez opore. Gregor je 
imel kronične bolečine v ledveni hrbtenici. Po štirih terapijah 
v treh mesecih so bolečine izzvenele. Preventivno še vedno 
enkrat mesečno prihaja na terapijo. Matej si je v prometni 
nesreči poškodoval vrat in križ, čutil je neznosne bolečine v 
hrbtenici, o čemer je tudi pričala njegova sključena drža. Po 
dveh obiskih je bilo pri fantu opaziti vidno olajšanje, bolečine 
so izginile. Gospa Dunja je trpela za depresijo in se je zdravila z 
zdravili. Imela je povišan krvni tlak, hormonske motnje, težave 
s ščitnico, mučila jo je nespečnost. Po treh terapijah v štirih 
tednih se je pritisk normaliziral, zmanjšala je količino tablet, 
končno spet dobro spi. Aleš okreva po poškodbi možganov in 
dveh preležanih mesecih v komi. V letu in pol, odkar sodeluje z 
Mihom, je izredno telesno napredoval, izboljšal je ravnotežje in 
gibljivost, hodi že na daljše sprehode in lahko dela zbrano več 
ur skupaj. K naštetim uspehom so mnogo pripomogli želja po 
ozdravitvi, upoštevanje terapevtovih navodil in izvajanje vaj.

Terapevtska masaža je osredotočena na odpravo blokad 
v mehkih tkivih, spodbuditev procesa samozdravljenja in 
vzpostavitev notranjega ravnovesja v telesu. Po postavljeni 
diagnozi se terapevt usmeri v reševanje vzrokov, ki so privedli 
do bolečin. Cilj je sprostiti mišični krč, vkleščen živec, zastoj 
limfe, odpraviti vnetje ... Veliko težav izhaja iz hrbtenice, zato 
kvalitetna sprostitev hrbta ter hrbteničnih živcev prinese 
splošno dobro počutje. Čas zdravljenja je odvisen od starosti 
in splošne telesne pripravljenosti posameznika. Pogosto se 
prvi učinki pokažejo že ob uvodnem obisku. Terapevtska 
masaža traja od 30 do 60 minut. Cena znaša od 20 do 30 €. Za 
rešitev težav običajno zadošča od 3 do 5 obiskov. 

Če čutite bolečine, pokličite Miha na 041 855 435 ali pišite na 
miha.vizjak@gmail.com. Na Belski cesti 59 v Preddvoru ima 
odprto vsak dan od ponedeljka do petka po dogovoru med 8. 
in 20. uro. Več o njegovi dejavnosti na: www.masaza-vizio.si.

Ko boli, ni trdnega spanca in 
dobrega počitka. Ljudje z bo-
lečinami prihajajo po pomoč 
k Mihu Vizjaku, inženirju 
gozdarstva, ki se je v zadnjih 
letih zapisal zdravilstvu. 

poklicne bolezni, izvaja rehabilitacijo po 

Miha Vizjak s. p.,  
Belska cesta 59, Preddvor 
Tel.: 041 855 435   
E: miha.vizjak@gmail.commasaža in športne storitve

Želite biti zdravi, vitalni in brez bolečin tudi v hladni polovici leta?  
V studiu VIZIO sem pripravil program po vaši meri:

• terapevtska masaža (močne masažne tehnike, izjemno učinkovite pri raznovrstnih težavah 
s hrbtenico, sklepi, mišicami, srcem in ožiljem, glavoboli, vrtoglavico, visokim pritiskom,  
karpalnim kanalom, išiasom, hernijo, artrozami, revmo, osteoporozo, zatekanjem rok in 
nog, hormonskimi motnjami, pri poklicnih boleznih, športnih poškodbah)

• refleksna masaža (s stimulacijo refleksnih točk po vsem telesu in energijskimi tehnikami 
za večjo vitalnost in trdno psihofizično zdravje - za odpravljanje stresa, trden spanec, boljši 
spomin, izboljšanje prebave, krepitev odpornosti) ➔ izvaja se lahko tudi skozi oblačila!

• sprostitvena masaža (blagodejna masaža za umiritev, sprostitev in boljše počutje)

• nordijska hoja in tek na smučeh (za dobro pripravljenost in razgibanost v zimskem času  
➔ vadbe in tečaji za posameznike in skupine)

Ujemite posebno priložnost in presenetite vaše najdražje z DARILNIM BONOM za masažo 
ali storitev po želji!

 
V novem letu 2016 
vam želim DOBREGA ZDRAVJA!

masaža in športne storitve

Miha Vizjak, s. p., 
Belska cesta 59, Preddvor
T: 041 855 435
E: miha.vizjak@gmail.com
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IN IZDELAVA DEMIT FASAD
Milje 15a, 4212 Visoko, tel., faks: 04/253-12-98, 
GSM: 041/770-847, e-pošta: slikopleskarstvo.gorjup@siol.net

JURIJ GORJUP s. p.

SLIKOPLESKARSTVO

»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
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Čar decembrskih praznikov

Matjaž Podjed, Olševek: "Vsako leto ena od vasi občini 
daruje božično drevo, letos smo ga znova Olševčani, ki 
smo ob tej priložnosti pripravili tudi praznični program. 
Jelka, visoka šestnajst metrov, naj lepo okrašena in 
osvetljena vsem lepša letošnje praznike."

Peter Vidmar, Šenčur: "Novoletna jelka sredi Šenčurja, ki jo 
vsako leto podari ena od krajevnih skupnosti, je odlična 
ideja. To se je v nekaj letih dobro prijelo. Pozornost je 
namenjena tudi drugim vasem. Je pa praznična okrasitev 
odvisna tudi od finančnih zmožnosti."

Branko Šolar, Olševek: "Božično drevo je letos posekano v 
mojem gozdu. Jelka, ki jo je za posek določila posebna žirija, je 
visoka šestnajst metrov. Njen odhod z Olševka je spremljalo 
praznično dogajanje, enako njen prihod v Šenčur."

Marinka Volčjak, Hotemaže: "Lepo se mi zdi, kako je 
okrašeno središče občine, tudi božično drevo pred cerkvijo. 
Tudi v naši vasi vsako leto stoji smrekica. Nimam vtisa, da 
bi bila zaradi krize okrasitev in osvetlitev kaj skromnejša, 
po vaseh že prej ni bilo kakega pretiravanja."

Ana Ferjan, Olševek: "Všeč mi je jelka sredi Šenčurja, ki je 
že tretjič zapored dar naše vasi občini, lepa je tudi ostala 
okrasitev. V središču je tega nekaj več, v ostalih vaseh pa 
je običajno malo skromneje, a vseeno lepo." D. Ž. 

V soboto, 19. decembra 2015, ob 17. uri 
OTROŠKA BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV Z 
NASLOVOM BOŽIČNA PRAVLJICA Z OBISKOM BOŽIČKA 
v Domu krajanov na Visokem

Vstop prost!

V soboto, 19. decembra 2015, ob 18. uri 
SVEČANA PRIREDITEV OB 10-LETNICI DELOVANJA 
TRBOJSKIH LJUDSKIH PEVK 

v Kulturnem domu v Trbojah

V soboto, 26. decembra 2015, s pričetkom ob 10. uri 
22. TRADICIONALNO ŠTEFANOVANJE, 

ki bo pri cerkvi sv. Radegunde v Srednji vasi pri Šenčurju. Štefanova-
nje bo popestril blagoslov konj in nastop Pihalnega orkestra občine 
Šenčur, po blagoslovu vaščani vabijo na druženje in pogostitev s pe-
civom. Glede na zadnja leta lahko pričakujemo udeležbo nad 100 
konj.  

    

V soboto, 26. decembra 2015, ob 18. uri 
se zberemo 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 soboto, 26. decembra 2015, bo ob 19.30 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT Pihalnega orkestra 
Občine Šenčur 

v Športni dvorani Šenčur.

V soboto, 26. decembra 2015  
Pohodniški izlet RAZHODNJA V NEZNANO 

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

V nedeljo, 27. decembra 2015, ob 17. uri 
BOŽIČNI KONCERT v Dom krajanov Visoko, ki ga je 
pripravil KUD Visoko. 

Vabimo vas, da s pesmijo in glasbo pričaramo božično vzdušje. Vstop 
prost! 

V sredo, 30. decembra 2015 
Pohod PO KRASU NA PRŠUT IN TERAN 

Odhod avtobusa bo ob 8. uri izpred pošte Šenčur. Organizira Turistič-
no društvo Šenčur.

Koledar božično-novoletnih 
prireditev
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Danica Zavrl Žlebir

Trboje – Jeseni leta 2005 so 
začele na pobudo Milke Sek
ne in Jožice Rekar prepevati 
Ljudske pevke iz Trboj. Za 
glasovno ubranost je začela 
skrbeti Nevenka Vidmar. 
Prvi nastop so imele  23. 
marca 2006 v Trbojah ob 
materinskem dnevu. Potem 
pa so se nastopi kar vrstili, o 
desetletju ljudskih pevk iz 
Trboj pravi Marija Knific. 
Pevke ohranjajo in oživljajo 
stare ljudske pesmi, na na
stopih se jim pridruži tudi 
godec Jože Rekar. Udeležu
jejo se krajevnih dogodkov, 
gostovale so po Sloveniji: na 
obali, po Gorenjskem, Šta
jerskem, Dolenjskem, No
tranjskem, v okolici Ljublja
ne … so spoznale mnogo 
enako mislečih in delujočih 
skupin ter stkale nepozabne 
vezi. Letno imajo okrog dvaj
set nastopov in tako se je v 
desetih letih nabralo spošto
vanja vredno število. Nasto
pale so v številnih domovih 
za starejše, udeležujejo se 

območnih srečanj ljudskih 
pevcev in godcev, občinskih 
revij odraslih pevskih zasedb, 
Prešernovega smenja v Kra
nju,  prepevale so v Cankar
jev domu na prireditvi za 
tretje življenjsko obdobje. 
Redno prepevajo ob ročnih 
delih v Hiši čez cesto, ob 

postavljanju jaslic, pojejo 
podoknice ob življenjskih 
jubilejih in zlatoporočen
cem, spremljajo odprtja raz
stav ...
 Jubilej bodo proslavile s sve
čano prireditvijo v soboto, 19. 
decembra, ob 18. uri v dvora
ni kulturnega doma v Trbo

jah. "Nanjo vabimo vse, ki 
jim je ljudska pesem blizu, 
vse, ki so kakor koli prispeva
li, da smo v teh letih uspešno 
delovale,  nam ponudili roko 
in nam tako ali drugače 
pomagali. Iskrena hvala," v 
imenu Ljudskih pevk iz Trboj 
vabi Marija Knific.

Desetletje ljudskih pevk

Ljudske pevke iz Trboj slavijo deset let dela.

Jolanda Peternel

Vipava – Pevci MEPZ Šen
čurski zvon smo se v začetku 
decembra spet odpravili na 
obisk k našim prijateljem v 
VDC Vipava, že petnajstič 
zapored. Po vseh teh letih 
smo na prijetnih, prednovo
letnih druženjih z varovanci 
in njihovimi vzgojitelji splet
li  že prave prijateljske vezi. 
Vsako leto jim pripravimo 
kratek glasbenorecitalni 
program, poskrbimo pa  tudi 
za praznično obdarovanje.
Hvaležni smo vsem dobrotni
kom, ki ste nam v vseh teh 
letih pomagali napolniti šte
vilne darilne vrečice. Letos so 
bili to: trgovina Miramar Vir
maše, Zavarovalnica Triglav 
in Vinojug Šenčur. Mladost
niki, ki jim v življenju ni lah
ko, nas vsako leto željno pri
čakujejo in  so zares veseli 
našega obiska. Pogled na te 
očke v pričakovanju nečesa 

nevsakdanjega in praznične
ga ti zares poboža srce. Vsako 
leto z veseljem ugotavljamo, 
kako malo je potrebno, da 
narediš nekaj  dobrega, iskre

nega, plemenitega. Georg 
Eloit je zapisal: Lahko je reči, 
kako radi imamo nove prija
telje in kaj si mislimo o njih, 
toda besede nikoli ne morejo 

izslediti vseh niti in vlaken, ki 
nas povezujejo s starimi. Želi
mo si, da bi staro prijateljstvo 
še naprej ostalo drevo, ki daje 
najboljšo senco. 

Obisk pri prijateljih

Pri prijateljih v Vipavi

Rajka Sajevec

Šenčur – Vera in luč v Šen
čurju letos praznuje 25 let 
delovanja. V teh letih smo 
imeli priložnost se srečati in 
spoznati z mnogimi lučkarji, 
njihovimi družinami in mla
dimi prijatelji, ki pomagajo 
pri naših prijetnih srečanjih. 
Letošnje decembrsko sreča
nje na tretjo adventno nedel
jo pa je imelo za našo skupi
no  dvojni pomen.  Obiskal 

nas je sv. Miklavž, vključeni 
pa smo bili tudi v program 
misijion, ki je potekal v naši 
župniji.
Začeli smo s sv. mašo, ki jo 
je daroval misijonar p. Mar
jan Čuk s sodelovanjem 
domačega župnika dekana 
Urbana Kokalja. Pater Mar
jan se je z lučkarji srečal že 
kot mlad duhovnik in ima 
nanje lepe spomnine. V 
nadaljevanju srečanja v žup
nijski dvorani so nam mladi 

igralci iz dramske skupine 
Sončni žarek pod vodstvom 
Vesne Mozetič pripravili 
igro Glasbene urice, nato 
smo  skupaj priklicali 
Miklav ža, ki je prišel v 
spremstvu angelov in 
parkelj nov ter nam podelil 
lepa darila. Pri pripravi daril 
so mu pomagali: Občina 
Šenčur, Veterinarska ambu
lanta Vinko Pristov Lesce, 
Vigred, d. o. o., Milje,  Nav
ček, d. o. o., Visoko, Gospa 

Alenka Ravnik, Mesarstvo 
Čadež Visoko, Agropromet, 
d. o. o., Cerklje in Slaščičar
stvo Kraljevi Mignon Šen
čur. Vsem, ki nas pri dobro
delnih prireditvah podpira
te, se v imenu skupine Vera 
in luč lepo zahvaljujem. 
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.  

Miklavž obiskal Vero in luč

Šenčur – Tudi letos je najmlajše v Občini Šenčur obdaril 
Miklavž. Otroke je obiskal v soboto, 5. decembra, in sicer 
tiste iz Prebačevega, Trboj, Žerjavke, Srednje vasi in Šenčur-
ja v Domu krajanov v Šenčurju, otroke iz Milj, Visokega, 
Luž, Olševka in Hotemaž pa po ogledu igrice Zajček in volk 
v Domu krajanov Visoko. Tudi v Vogljah in Voklem je  
Miklavž tega dne obiskal otroke in jih po ogledu igrice tudi 
obdaroval. Miklavž je letos skupaj obdaril in razveselil 617 
otrok iz občine Šenčur v starosti od dveh do sedmih let, je 
povedala Vesna Bolka z občine.

Miklavž obdaril otroke

Miklavž je v Šenčurju obiskal več kot šeststo otrok. 
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Šenčur – Šenčurska mini tržnica, ki jo je Krajevna skupnost 
Šenčur Srednja vas prvič postavila avgusta letos, je tudi v 
decembrskih dneh ponudila  domače pridelke in izdelke na 
stojnicah. Ker se bliža konec leta, čas pričakovanj in obdaro-
vanj, je bila še posebej  praznična. S svojim nastopom so jo 
popestrili člani Pihalnega orkestra občine Šenčur, na stojni-
cah pa se je dobilo marsikaj prazničnega in primernega za 
darila. Kot je navada ob takih oriložnostih, so postregli tudi 
s čajem in kuhanim vinom. Kot je povedal predsednik KS 
Šenčur Srednja vas Miro Peternel, se mini tržnica v središče 
Šenčurja vrača spet spomladi.

Veselo na praznični tržnici

Na tržnici je zaigrala šenčurska pihalna godba 
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Adergas – Na zaključni prireditvi v Adergasu pri Cerkljah je 
Kolesarska zveza Slovenije podelila priznanja najboljšim 
slovenskim amaterskim kolesarjem. Zelo so se izkazali člani 
ŠD Bam.Bi iz Trboj. "Letošnja bera stopničk v Pokalu Slove-
nije je bila rekordna, saj se je uspelo med prve tri uvrstiti kar 
28 Bam.Bijem v različnih starostnih kategorijah. Absolutno 
najboljši kolesar sezone je bil Primož Porenta, ki je osvojil 
vse možne lovorike, in sicer v cestni vožnji, vožnji na čas, 
vzponih in skupno. Prvič v zgodovini smo bili najboljši tudi 
ekipno," so s sezono zadovoljni v ŠD Bam.Bi.

Bam.Bi prvič najboljša ekipa
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