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Občina

Gospod župan, kljub drugačnim napove-
dim in podpisani pogodbi z izvajalcem grad-
benih del vendarle še ne bo prišlo do gradnje 
krožišča v Poslovno cono Šenčur. Sedaj se 
omenja rezervna različica z začasno uredi-
tvijo krožišča. Kako je s tem?

»Še vedno upamo, da se bomo z Direkcijo RS 
za ceste dogovorili ali za gradnjo po projektu 
ali za postavitev začasnega krožišča z upora-
bo plastičnih elementov, kakršno je na primer 
tudi krožno križišče v Škofji Loki. Do novega 
zapleta z začetkom gradbenih del je prišlo zato, 
ker v državnem proračunu za leti 2014 in 2015 
praktično ni sredstev za vzdrževanje in grad-
njo cest. Zaradi pomanjkanja denarja so bile 
v državnem proračunu črtane praktično vse 
postavke, ostala so samo sredstva za najnuj-
nejše nenačrtovane posege. Začasno krožišče 
je torej trenutno edina možna rešitev perečega 
cestnega problema in če ne gre drugače, potem 
je Občina pripravljena v ta namen za državo 
celo založiti svoja sredstva. Kaj več bomo vede-
li že kmalu, saj čakamo na odgovor direkcije za 
ceste o variantnih predlogih. Naj še povem, da 
je Občina s problematiko tega krožišča pisno 
seznanila tudi predsednico vlade Alenko Bra-
tušek, njenega odgovora oziroma mnenja pa 
zaenkrat še ne poznamo.«

Manj denarja, kot ste sprva načrtovali, pa 
bo tudi v občinskem proračunu za leto 2014, 
katerega bo občinski svet obravnaval ravno 
na dan izida časopisa Jurij (20. t. m.). Kaj 
je razlog za zmanjšanje prihodkov in koliko 
manj denarja se bo nateklo v občinsko bla-
gajno? 

»Razlog za zmanjšanje občinskega proraču-
na za 2014 je, poleg nekaterih drugih vzrokov, 
v sprejetem zakonu o nepremičninah, zara-
di katerega, če bo ostal v veljavi, bo Občina 
Šenčur prikrajšana za skoraj 380 tisoč evrov 
prihodkov. Občine bomo namreč dobile le 
polovico pobranega nepremičninskega dav-
ka, za nameček pa bomo prihodnje leto in še 
dve naslednji leti prejele le znesek v višini 
zaračunanega nadomestila za uporabo stav-
bnega zemljišča v letu 2012. Glede na to, da 
smo bili v naši občini pri obračunavanju tega 

nadomestila dokaj prizanesljivi, se nam bo to 
sedaj še bolj poznalo pri prihodkih. Vsega tega 
pa pri pripravi osnutka proračuna za leto 2014 
nismo upoštevali, saj so naši izračuni temeljili 
na podatkih, ki nam jih je poslalo ministrstvo 
za finance, kjer znižanja občinskih prihodkov 
iz naslova nepremičninskega davka na raven 
obračunanega nadomestila za stavbno zem-
ljišče tudi še niso upoštevali. Kakorkoli že, ta 
manko sredstev smo morali seveda upoštevati 
pri pripravi predloga prihodnjega proračuna 
in zato zmanjšati več proračunskih postavk. 
Poglavitno zmanjšanje proračunskih sredstev 
se bo pokazalo pri nadaljevanju obnove občin-
ske ceste Šenčur-Voklo, katere del smo obnovi-
li že letos in zgradili kolesarsko stezo ob njej, 
prihodnje leto pa smo nameravali obnoviti še 
preostali del. Sedaj bo moral ta projekt počaka-
ti na boljše čase. Znižanje sredstev, v povprečju 
za deset odstotkov, pa bo doletelo tudi veliko 
večino proračunskih porabnikov, t. j. za šport, 
kulturo, gasilstvo …«

Katere projekte potem načrtujete v pri-
hodnjem letu?

»Vsa predvidena sredstva za nadaljevanje 
gradnje primarnega in sekundarnega kanali-
zacijskega omrežja v severnem delu občine, 
ki ga moramo dokončno zgraditi v letu 2015, 
so zagotovljena, kar je tudi najbolj važno. Pri 
tej investiciji si namreč zmanjšanja sredstev ne 
moremo privoščiti, ker bi s tem izgubili evrop-
ska sredstva, kar bi za nas pomenilo katastrofo, 
saj potem ne bi zgradili ničesar. Ostala sred-
stva nam preostanejo za manjše, a za občino 
še vedno nujno potrebne investicije v vzdrže-
vanje cest in poti. Računamo tudi, da bomo v 
letu 2014 kupili zemljišče za vrtec na Visokem. 
Res pa je, da smo že predhodno črtali sredstva 
za nakup zemljišča za morebitno gradnjo doma 
starostnikov v Šenčurju.«

Za vse bo manj denarja
Zaradi novega davka na nepremičnine se bo v občinski proračun nateklo manj denarja, kot je bilo sprva 

predvideno, kar bodo občutili skorajda vsi proračunski porabniki, je razložil župan Miro Kozelj. 

Župan Miro Kozelj

Nadaljnja obnova ceste Šenčur-Voklo bo morala zaradi manjših prihodkov počakati na boljše čase. 
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Na naslovnici: Igra narave, foto: Tina Dokl

JU RIJ (ISSN 1408-1350) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa za 
ob či no Šen čur. Pri lo go pri prav lja Go renj ski glas, od go vor-
na ured ni ca Ma ri ja Volč jak, ured nik pri lo ge Si mon Šu bic, 
fo to gra fi ja Go renj ski glas. Oglas no tr že nje Janez Čimžar, 
041/704-857. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, d.o.o., tisk: 
Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o.. Ju rij šte vil ka 4 je pri lo ga 
101. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, 20. decembra 2013, 
do bi jo pa jo vsa go spo dinj stva v ob či ni Šen čur brez plač-
no. Naklada: 2.850 izvodov.

OBČINA ŠENČUR, KRANJSKA C. 11, ŠENČUR
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Občina
Zakaj?
»Na Gorenjskem je stanje na 

področju kapacitet v domovih za 
starostnike zaenkrat še vedno naj-
slabše na območju Kranja, Škofje 
Loke in Preddvora, kjer imajo 
čakalne vrste, medtem ko imajo 
vsi ostali domovi po Gorenjskem 
proste kapacitete. Glede na to, 
da ima sosednja občina Cerklje 
v gradnji dom starostnikov s 
170 posteljami, se bodo tovr-
stne potrebe na našem območju 
nenadoma zmanjšale. V primeru 
gradnje doma starostnikov v Šen-
čurju bi se najverjetneje zgodilo, 
da ne bi imeli realne možnosti za 
dovoljšno zapolnitev kapacitet, 
kar z drugimi besedami pomeni, 
da bi morala Občina iz svojega 
proračuna namenjati kar precej 
sredstev za normalno delovanje 
takega doma. Ob tem seveda ne 
gre pozabiti, da bi tudi sredstva za 
gradnjo objekta morala zagotoviti 
občina, ki pa jih, glede na že prej 
povedano, nima kje vzeti.«

Ste zato predlagali sofinan-
ciranje obnove Doma upoko-
jencev Kranj s strani Občine 
Šenčur?

»Naš razmislek je bil, da bi s 
sofinanciranjem obnove Doma 
upokojencev Kranj za naše obča-
ne pri sprejemu v dom zagotovili 
prednostno obravnavo oz. enako-
pravno obravnavo kot za občane 
Kranja, na ta način pa bi ublažili 
tovrstni problem na območju naše 
občine. V osnutku proračuna smo 

zato predlagali, da bi za obnovo 
kranjskega doma namenili 100 
tisoč evrov, pri pripravi predloga 
proračuna pa smo ta znesek tudi iz 
že pojasnjenih razlogov prepolo-
vili. Ali bo tak predlog tudi spre-
jet, pa je seveda odvisno od volje 
in razmišljanja občinskih svetni-
kov, ki bodo proračun za leto 2014 
potrjevali.«

Nekako se mi dozdeva, da bi 
bili zelo veseli, če bi bil dobitnik 
21 milijonov evrov v igri na sre-
čo Eurojackpot vaš občan. Tri 
milijone evrov davka, kolikor bi 
v tem primeru pripadlo Občini 
Šenčur, bi zagotovo rešilo veliko 
problemov …

(smeh) »Takle dobitek bi bil dob-
rodošel za vsako občino. Če se lah-
ko še jaz pohecam, potem upanje 
še tli, saj še ni povsem jasno, od kje 
prihaja dobitnik teh 21 milijonov 
evrov. Za nas bi bilo zagotovo zelo 
koristno, če bi bil občan Šenčurja. 
Trije milijoni evrov, kolikor bi kap-
nilo v občinsko blagajno, bi zago-
tovo rešili marsikateri problem …«

Potem velja poziv občanom, 
naj čim več kupujejo srečke?

(smeh) »To ste vi rekli. Jaz bom 
raje izkoristil to priložnost, da 
vsem občankam in občanom 
voščim veselja in miru za božič-
ne praznike ter srečno, zdravo in 
uspehov polno novo leto.«

Simon Šubic, 
foto: Gorazd Kavčič

 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

AVTO–MOTO DRUŠTVO ŠENČUR

Stranska pot 1, Šenčur, tel.: 04/25 16 420
Faks: 25 16 421, e-pošta: avtomotosencur@siol.net
Uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure
www.amd-sencur.si

Spoštovane članice in člani, občanke in občani!

Ob božiču – prazniku veselja, miru, upanja in ljubezni vam 
prisrčno želimo vse najlepše in najboljše!

V upanju na prihodnje leto pa si podarimo največ:  
prijaznost in toplino ter se skupaj veselimo uresničenih 
pričakovanj in drobnih presenečenj!  
Naj vam bo v letu 2014 naklonjeno veliko osebne sreče, 
zdravja, poslovnih uspehov in mnogo lepih trenutkov.

V prometu pa naj bo naša odgovornost – ne kazanje na napake 
drugih, temveč lasten zgled.

Avto moto društvo Šenčur
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AMD ŠENČUR

V Poslovni coni Šenčur je decembra začel obratovati Medicinski 
center Podnar. Gre za sodobno opremljeno specialistično gineko-
loško ambulanto, kjer poleg ginekologije izvajajo ultrazvočne pre-
glede za nosečnice (merjenje nuhalne svetline, 3D/4D ultrazvok) z 
najsodobnejšim ultrazvočnim aparatom, neinvazivni prenatalni test 
za kromosomopatije, hormonske terapije, obravnavajo menopavzo, 
posebej ponosni pa so tudi na zelo uspešno magnetno terapijo inkon-
tinence, ki jo uvajajo med prvimi v Sloveniji.

Tudi v Šenčurju ginekološka ambulanta

Podjetniki, obrtniki in društva,  
ki se predstavljamo v Juriju,  
vam želimo  
vesele božične praznike ter  
srečno in zdravja polno leto 2014!

Podjetniki, obrtniki in društva,  
ki se predstavljamo v Juriju,  
vam želimo  
vesele božične praznike ter  
srečno in zdravja polno leto 2014!

KOLEDAR 
BOŽIČNO-NOVOLETNIH 

PRIREDITEV

  V soboto, 21. decembra 2013, Turistično društvo Šenčur 
vabi na pohodniški izlet RAZHODNJA V NEZNANO. Odhod 
avtobusa bo ob 7. uri izpred pošte Šenčur.

  V nedeljo, 22. decembra 2013, ob 18. uri KUD Valentin Kokalj 
Visoko vabi v Dom krajanov Visoko na PRAZNIČNI KONCERT 
ŽPZ Plamenke iz Preddvora. Vstop prost! 

  V četrtek, 26. decembra 2013, s pričetkom ob 10. uri vas 
vabimo na 20. TRADICIONALNO ŠTEFANOVANJE, ki bo pri 
cerkvi Sv. Radegunde v Srednji vasi pri Šenčurju.  
Štefanovanje bo popestril blagoslov konj in nastop Pihalnega 
orkestra občine Šenčur, po blagoslovu vaščani vabijo na 
druženje in pogostitev s pecivom. Glede na zadnja leta lahko 
pričakujemo udeležbo nad 100 konj.  

  V četrtek, 26. decembra 2013, ob 18. uri vas vabimo, da 
se zberemo ob JASLICAH NA PREBAČEVEM. Otroci bodo 
zaigrali božični prizor, pevci nas bodo razveselili s petjem, 
domače gospodinje pa bodo poskrbele, da bomo lahko ob 
pecivu in čaju skupaj poklepetali. 

  V četrtek, 26. decembra 2013, vas ob 20. uri vabimo v Dom 
krajanov v Šenčurju na BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
Pihalnega orkestra Občine Šenčur.  

  V soboto, 4. januarja 2014, ob 16.30 vas Pevsko društvo 
 Šenčurski zvon vabi pred Dom krajanov v Šenčurju na 
 tradicionalno  budnico z naslovom S PESMIJO V NOVO LETO.
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Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan je v začetku novem-
bra na povabilo občinske organizacije Socialnih demokratov in Liste 
BOR sodeloval v domu krajanov v Šenčurju na pogovoru o davku na 
nepremičnine (zakon tedaj še ni bil sprejet) in o kmetijski politiki v 
obdobju 2014-2020. »Gorenjski kmetje bomo z uveljavitvijo zakona 
o davku na nepremičnine plačevali 13,7-krat več davka kot ga zdaj. 
Kje bomo vzeli denar za to? Ne zdi se nam sprejemljivo, da bo kmet v 
Moravcih plačal za hektar kmetijskega zem ljišča devet evrov davka, v 

občini Šenčur pa povprečno 124 evrov,« je bil kritičen Marko Dolinar, 
kmet iz Vogelj in član sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 
»Gorenjske kmetije že zdaj zaradi majhnosti in naravnih omejitev niso 
konkurenčne drugim, s plačevanjem davka na nepremičnine bodo 
postale še bolj nekonkurenčne,« je menil Ivan Tičar, kmet iz Voklega 
in predsednik sveta kranjske območne enote zbornice.

V predstavitvi kmetijske politike za obdobje 2014-2020 je minister 
dejal, da se bodo kmetje ob oddaji zbirnih vlog za leto 2015 morali 
odločiti, ali bodo še naprej tako kot doslej uveljavljali neposredna pla-
čila ali se bodo raje vključili v administrativno manj zahtevno »shemo 
za male kmete«, pri kateri pa bodo plačila navzgor omejena na največ 
1250 evrov na leto. Mladi kmetje bodo pet let upravičeni do četrtine 
višjih neposrednih plačil, hektarska plačila za njive in travinje se bodo 
postopoma izenačila, proizvodno vezana plačila bo možno uveljavljati 
le za proizvodne sektorje, ki po statističnih podatkih niso v porastu ... 

»Kar zadeva zakon o katastrskem dohodku, se kmetom ni treba bati, 
saj vsebuje varovalke, na podlagi katerih se KD nikomur ne bo pove-
čal za več kot deset odstotkov. Neodvisna skupina strokovnjakov bo 
pregledala izračune in predlagala potrebne spremembe zakona,« je 
dejal minister in priznal, da mu tudi strokovnjaki niso znali pojasniti, 
zakaj je KD na prekmurski njivi bistveno nižji kot na gorenjski. Kme-
tje so po ministrovem mnenju poslovno slabo organizirani, saj na leto 
zgubljajo milijone evrov, ker ne nastopajo enotno pri nakupu kmetij-
skega reprodukcijskega materiala in pri prodaji pridelkov. 

Cveto Zaplotnik, foto: Gorazd Kavčič

Minister Židan v Šenčurju
Kmetje so ministru za kmetijstvo in okolje Dejanu Židanu povedali, da se bojijo visokih davkov.

Minister Dejan Židan (v sredini), Mirjana Čemažar in Janez Sušnik  

Jeseni so začeli izvajati največjo naložbo v 
naslednjih treh letih, t. j. gradnjo kanalizacije 
v severnem delu občine Šenčur. Prvi del grad-
nje spada v t. i. projekt Gorki, in sicer gre za 
gradnjo primarnih kanalov, za kar je Občina 
Šenčur od Evropske unije pridobila tudi kohe-
zijska sredstva, gradnjo pa delno sofinancira 
tudi Republika Slovenija. V okviru operacije, 
ki je del skupne vloge Mestne občine Kranj ter 
Občin Naklo in Šenčur, bo do leta 2015 zgra-
jeno 8758 metrov kanalizacije ter pet črpališč. 
Vrednost celotnega projekta je 1.353.661,04 
evra. Občina bo prispevala 126.973,40 evra, 
ostalo pa Evropska unija in država. »Izvedli 
smo že predstavitve projekta po posameznih 
naseljih in občanom podali ustrezna pojasnila. 
Verjamemo pa, da se bodo določena vprašanja 
pojavljala tudi ob sami gradnji,« je dejal Aleš 
Puhar, vodja oddelka za okolje in prostor. 

Istočasno z gradnjo fekalne kanalizacije 
bodo uredili tudi meteorno kanalizacijo, javno 
razsvetljavo, vodovodno omrežje in ceste, dru-
gi lastniki in upravljavci pa bodo poskrbeli za 
obnovo svojih vodov in naprav. »Novi pridobi-
tvi bosta tudi plinovodno in optično omrežje,« 
je napovedal Puhar in pojasnil, da so v letoš-
njem letu že zgradili kanal med Srednjo vasjo 
in Lužami, končali bodo tudi dela na kanalu 
Luže-Olševek, zgradili pa so tudi že tlačni vod 
v Hotemažah. Dela te dni še vedno potekajo 
tudi na dveh kanalih na Visokem. 

Drugi del gradnje je vezan na izgradnjo 
sekundarnega kanalizacijskega omrežja v 
naseljih Luže, Hotemaže in delu Visokega. »V 
zvezi s to gradnjo pričakujemo sklep ministrs-
tva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo o 
sofinanciranju operacije s strukturnimi sred-
stvi. Po prejemu tega sklepa bomo sklenili izva-

jalsko pogodbo. Celotno gradnjo bomo končali 
v letu 2015,« je razložil Puhar in dodal, da bodo 
vse vmesne informacije o poteku obeh gradenj 
posredovali v prihodnjih številkah Jurija in 
preko občinske spletne strani. 

Simon Šubic, 
foto: Gorazd Kavčič

Gradnja kanalizacije že poteka
V letošnjem letu poteka gradnje kanalizacije v okviru projekta Gorki med Srednjo vasjo in Lužami, 

od Luž proti Olševku, na Visokem in v Hotemažah.

Gradnja kanalizacije na Visokem
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Maja Balažič Dolenec, s. p.
Visoko 19,  

4212 Visoko
gsm: 031/613-383

www.moja-racunovodkinja.si

 izvršbe  računovodstvo za kmetije

Želimo vam vesele praznike  
in vse dobro v letu 2014!

Računovodske in knjigovodske 
storitve

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

Občinski svet Občine Šenčur je že potrdil 
Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa 
v občini Šenčur, ki uvaja časovno omejeno par-
kiranje na javnih parkiriščih, na današnji seji 
(20. december) pa bo obravnaval še Odredbo o 
določitvi javnih parkirnih površin, kjer je par-
kiranje omejeno. Če bo potrjena, bodo časovne 
omejitve parkiranja na nekaterih javnih parki-
riščih v središču Šenčurja predvidoma začele 
veljati januarja prihodnje leto. 

V skladu z omenjeno odredbo med parki-
rišča, na katerih bo začel veljati nov parkirni 
režim in bodo označena z modro črto, sodijo 
parkirišča pred Domom krajanov Šenčur, pred 
stavbo občine, pred cerkvijo, pred trgovino 
Mercator ter zgornje in spodnje parkirišče 
okoli pokopališča Šenčur. Parkiranje bo torej 
na njih časovno omejeno, omejitev pa bo veljala 
le ob delovnikih (od ponedeljka do petka) med 
7. in 17. uro.

Na vseh omenjenih parkiriščih bo parkiran-
je urejeno s primerno prometno signalizacijo, 
uporabniki pa bodo morali označiti začetek 
parkiranja. To bodo lahko storili z zapisom 
ure na navadnem listku papirja ali s t. i. parkir-
no uro. Župan Miro Kozelj je ob tem pojasnil, 

da občina razmišlja o nakupu večje količine 
parkirnih ur, ki bi jih potem brezplačno raz-
delili med občane. Listič ali parkirno uro bo 
potrebno namestiti na vidnem mestu arma-
turne plošče, pod prednjim vetrobranskim 
steklom, tako da bo čas prihoda viden v celoti, 
še piše v odredbi, ki tudi določa, da za imetni-
ke veljavne parkirne karte za invalidne osebe 
parkiranje ni časovno omejeno. S stanovalci v 
neposredni bližini parkirišč, na katerih traja-
nje parkiranja časovno ni omejeno in nimajo 
možnosti parkiranja ob objektih, lahko župan 
sklene pogodbo o najemu parkirnega prosto-
ra. Nadzor nad upoštevanjem novih pravil bo 
izvajal Medobčinski inšpektorat Kranj, ki 
lahko za kršitve najprej izda pisno obvestilo, 
predpiše globo, v skrajnem primeru pa tudi 
odvoz vozila s pajkom. 

Modre cone bo Občina uvedla zaradi pereče-
ga problema s t. i. tranzitnim parkiranjem. Kot 
je pojasnil Aleš Puhar, vodja oddelka za okolje 
in prostor, je namen nove ureditve omogočiti 
normalno parkiranje za domačine in redne obi-
skovalce Šenčurja, ki se tu zadržijo uro ali dve. 
»Želimo pa onemogočiti parkiranje tistih, ki se 
k nam pripeljejo le parkirat, njihova vozila pa 

nato ves dan zasedajo javna parkirišča,« je raz-
ložil. Uvedba parkirnin in parkomatov zaen-
krat ni predvidena, je pa v nadaljevanju možna 
tudi taka rešitev. 

Simon Šubic, foto: Primož Pičulin

Parkiranje bo časovno omejeno
S časovno omejitvijo parkiranja na javnih parkiriščih v središču Šenčurja želijo odpraviti pereč problem t. i. 

tranzitnega parkiranja. 

Tudi na parkirišču ob šenčurskem pokopališču ne bo 
več možno parkirati za ves dan, kot se sedaj dogaja. 

      NIMATE ČASA ZA LIKANJE? 

 10 EUR na košaro 

 Pokličite 040 502 318 ali pišite info@likalnica.si, www.likalnica.si     

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 
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Dobro je vedeti

Občina Šenčur se je pred slabim mesecem 
pridružila vse številnejšim slovenskim obči-
nam, katerih občani imajo nenehno na razpo-
lago polavtomatski defibrilator, ki ga lahko 
uporabijo za pomoč osebam z zastojem srca. 
»Pri zastoju srca in dihanja je pomembna vsaka 
minuta,« je opozoril Janez Rogelj, predsednik 
krajevne organizacije Rdečega križa Viso-
ko-Milje-Luže, ki je podal pobudo za nakup 
defibrilatorjev. Občina Šenčur je tako donirala 
za polavtomatski defibrilator, ki so ga namesti-
li v veži gasilskega doma v Šenčurju, podjetje 
Vigred je doniralo nakup drugega defibrila-
torja, ki so ga namestili na Miljah, omarico, v 
kateri je shranjen, pa je plačalo podjetje Vasco. 
Oba defibrilatorja sta občanom, ki ga bodo 
potrebovali, na voljo 24 ur na dan, je razložil 
Rogelj, ki upa, da bodo polavtomatska defibri-

latorja kmalu priskrbeli tudi za naselja na seve-
ru in jugu občine, v to smer pa je ob prevzemu 
defibrilatorja v Šenčurju namignil tudi župan 
Miro Kozelj.

Po besedah Janeza Roglja do nenadne smrti 
zaradi zastoja srca in dihanja pride brez pred-
hodnih opozoril ali najkasneje uro po začetku 
simptomov. V Sloveniji naj bi bilo dnevno 5,5 
primera srčnega zastoja, kar 95 odstotkov teh 
bolnikov pa umre pred prihodom v bolnišnico. 
»Tako velika umrljivost je posledica občutljivo-
sti možganov in srca na pomanjkanje kisika, saj 
kri med srčnim zastojem ne kroži po žilah. Pre-
živetje je tako odvisno od čimprejšnje povrnitve 
krvnega obtoka. K sreči je znanost že omogo-
čila izdelavo polavtomatskih defibrilatorjev, ki 
jih za razliko do profesionalnih defibrilatorjev 
zlahka uporabljajo tudi laiki,« je Rogelj razlo-

žil, zakaj je predlagal nakup defibrilatorjev, in 
postregel še s podatkom, da je uspešnost reše-
valcev pri oživljanju 17-odstotna. Od tega jih 
deset umre v prvih dveh mesecih, štirje imajo 
trajne posledice, trije pa so brez večjih posledic. 

Reševalna ekipa Nujne medicinske pomo-
či Kranj ob normalni gostoti prometa za pot 
do Šenčurja potrebuje približno šest, sedem 
minut, še dve minuti običajno potečeta, pre-
den se odpravi na nujno vožnjo. Slabih deset 
minut do prvega oživljanja pa je največkrat že 
usodnih, zato je defibrilator bistvenega pome-
na. Jernej Pogačnik, reševalec Nujne medicin-
ske pomoči Kranj, je razložil, da je uporaba 
polavtomatskega defibrilatorja enostavna, saj 
uporabnika ves čas vodijo glasovna navodila. 
»Defibrilator je prirejen uporabi laikom, zato 
ga brez pomislekov uporabite, če se bo kdo v 
vaši bližini zgrudil. Nikomur ne morete ško-
dovati, lahko pa mu rešite življenje. Aparat 
namreč sam ugotovi, ali je defibrilacija sploh 
potrebna,« je pojasnil. 

Simon Šubic, foto: Primož Pičulin

Pomaga preprečiti nenadno smrt
V Šenčurju in na Miljah sta po novem širši uporabi 24 ur dnevno namenjena polavtomatska defibrilatorja, s 

katerima lahko pomagate osebam z zastojem srca. Polavtomatski defibrilator je enostaven in prilagojen uporabi 
laikom, zato nikar ne pomišljajte, če ga bo treba uporabiti.

Kranjski reševalec Jernej Pogačnik med predstavitvijo polavtomatskega defibrilatorja 

Janez Rogelj

»Na letošnjem kvizu gasilske mladine se je zopet pokazalo, da men-
torji dobro delajo s podmladkom po društvih, saj znanja ni manjkalo, 
pohvaliti pa moram tudi sodniške komisije, ki so odlično opravile svo-
je delo,« je po koncu mladinskega tekmovanja Gasilske zveze Kokra 
ocenil predsednik njene mladinske komisije Franc Draksler.

Za najboljša mesta v posameznih kategorijah je bilo seveda tudi 
tokrat potrebno imeti tudi kanček sreče. Najboljši dve ekipi v posa-
meznih kategorijah sta se uvrstili na regijski kviz, ki ga je novembra 
priredilo PGD Kranjska Gora. Najboljše tri ekipe po kategorijah pa so 
bile: pionirji: 1. mesto Trboje 3, 2. mesto Trboje 4, 3. mesto Prebače-
vo-Hrastje 6; mladinci: 1. mesto Voklo 1, 2. mesto Prebačevo-Hrastje 
1, 3. mesto Prebačevo-Hrastje 3; gasilci pripravniki: 1. mesto Trboje, 
2. mesto Srednja vas, 3. mesto Voklo.  

Simon Šubic

Mladim gasilcem znanja ne manjka
Konec oktobra je na Osnovni šoli Preddvor potekalo letošnje tekmovanje gasilske mladine 

Gasilske zveze Kokra.
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POGREBNIK, d. o. o.

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

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

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

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

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

Tradicionalno božično-novoletno drevo 
so tudi letos v središče občine pripeljali ob 
Miklavžu. Na traktorski prikolici so smreko 
pripeljali iz Hotemaž, kjer so letos le pričakali 
obnovljen vaško-gasilski dom. Hotemažani so 
sicer božično drevo prispevali že leta 2007, je 
pojasnil predsednik vaške skupnosti Andrej 
Aljančič. »A tedaj smo jo pripeljali s konjsko 
vprego, letos pa smo se morali takemu tran-
sportu odpovedati zaradi gradnje kanalizacije, 
ki nas je pregnala na glavno cesto, zato smo raje 
uporabili hitrejše prevozno sredstvo,« je dodal.  

Letos sta približno petnajst metrov visoko 
smreko odstopila Lojzka in Pe ter Zadnikar, po 
domače Jelarjeva. »Ogledano smo sicer ime-
li drugo smreko, vendar jo je bilo zaradi raz-
dejanja v gozdu po novembrskem vetrolomu 
nemogoče spraviti iz gozda. Tako smo povpra-
šali Jelarjeve, če lahko odpeljemo kar njihovo 
smreko, ki jo je prav tako že podrl veter,« je 
povedal Aljančič. 

Ob postavitvi smreke, za kar je poskrbelo 
podjetje Vigred, so Hotemažani v petek pri-
pravili tudi kratek kulturni program, v katerem 
so nastopili Tone Jelovčan v vlogi Hotimirja, 
za deklamacije je poskrbela Jerca Brolih, glas-

beni vložek pa sta pripravila trobentača, brata 
Simon in Andrej Šenk. Po tradiciji so vaške 
gospodinje poskrbele za toplo okrepčilo in 
prigrizek, božično-novoletno drevo, ki bo v 

prazničnih dnevih pomagalo k veselemu vzdu-
šju, pa je blagoslovil šenčurski župnik Urban 
Kokalj.

	 Simon	Šubic,	foto:	Matic	Zorman

Božično drevo podrl kar veter
Prvi petek v decembru so v središču Šenčurja znova postavili božično-novoletno drevo. Tokrat je smreko podrl 

kar veter, so pojasnili Hotemažani.

Božično-novoletno drevo so v središču Šenčurja postavili že petnajsto leto zapored. 
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Skupina Vera in luč je v Šenčurju 
že kar dobro poznana. Kljub svoji 
omejenosti smo dokaj aktivni, saj 
se srečujemo enkrat mesečno v 
naših župnijskih prostorih. Smo že 
kar krepko polnoletni, zato bi nam 
še kako prav prišle nove mlade 
moči. Pri tem bi se rada obrnila na 
družine, ki imajo v svoji sredi otro-
ka ali sorodnika s posebnimi potre-
bami. Pridite in nas poglejte. Videli 
boste, da so naša srečanja prijetna, 
naše »lučke« pa kljub svoji drugač-
nosti sprejete takšne, kakršne so.

Ob tej priložnosti pa bi povabila 
tudi mlade, ki bi bili enkrat mese-
čno pripravljeni nedeljsko popol-
dne deliti z nami.

Tudi srečanje na drugo adventno 
nedeljo je bilo veselo. Začeli smo 
ga s sveto mašo, ki jo je daroval 
kaplan Marko. Nadaljevali smo 
v učilnici, kjer nas je pričakala 
dramska skupina Sončni žarek, 
ki je predstavila igrico z naslo-
vom Čudeži se še dogajajo. Bistvo 
te zgodbe je dobrota, ki se skriva 
v vsakemu izmed nas, le kdaj pa 
kdaj jo je treba malo vzpodbuditi. 
Pa naj bo to pri otrocih ali pri nas, 
odraslih. Skupaj z mladimi igralci 
smo priklicali sv. Miklavža. Prišel 

je v spremstvu svojih pomočnikov 
angelov, pa tudi nagajivih parkelj-
nov ni manjkalo. Tako »lučke« kot 
starši smo se mu iz srca nasmejali. 
Svoje dobrote pa ni izkazoval le s 
prijaznimi besedami, temveč nas 
je tudi obdaroval. Pri tem so mu 
pomagali: Občina Šenčur, Gremat 
Luže, KŽK Kranj, Navček Visoko, 
Mesarstvo Čadež Visoko, Slašči-
čarstvo Kraljevi Mignon Šenčur, 

Igor Mohar Visoko, Agropromet 
Cerklje, Kmečki hram Cerklje in 
Franc Sitar Luže. 

Vsem, ki nas pri teh dobrodelnih 
prireditvah podpirate, se v imenu 

skupine Vera in luč lepo zahvalju-
jem. Hvala tudi sv. Miklavžu za 
prijetno popoldne.

Rafka Sajevic,  
koordinatorka skupine

Miklavž tudi letos obiskal »lučke«
Sv. Miklavž je v skupino Vera in luč prišel v spremstvu svojih pomočnikov angelov, pa tudi nagajivih 

parkeljnov ni manjkalo. Tako »lučke« kot starši smo se mu iz srca nasmejali.

Sv. Miklavž svoje dobrote ni izkazoval le s prijaznimi besedami, ampak je »lučke« tudi obdaroval.

Člani Društva prijateljev mladine Šenčur (DPM) so že šesto leto 
zapored poskrbeli za postavitev novoletnih smrečic ob Pipanovi 
ulici v Šenčurju. Po besedah predsednice DPM Metke Boncelj so 
letos postavili 21 smrečic, ki so jih poleg šolarjev in vrtčevskih 
otrok okrasili tudi člani nekaterih šenčurskih društev ter krajevnih 
in vaških skupnosti. S. Š., foto: P. P.

Tudi letos postavili smrečice 

Predstavniki krajevnih odborov Rdečega križa občine Šenčur v 
dneh pred novim letom obiskujejo občane, starejše od 75 let. Trenut-
no  v občini Šenčur živi 661 takih občanov. Poleg tega bo župan Miro 
Kozelj tako kot vsako leto obiskal najstarejše občane po posamez-
nih vaseh v občini. Zdravja in sreče bo osebno voščil tudi najstarejši 
občanki Marijani Lavrič, ki je letos dopolnila 95 let. V. B.

Obdarovanje starejših občanov

Kot vsako leto smo tudi letos v občini Šenčur ob Miklavžu obdarili 
najmlajše. Otroke s Prebačevega, iz Trboj, Žerjavke, Srednje vasi in 
Šenčurja je Miklavž obiskal in obdaroval v Domu krajanov v Šen-
čurju 7. decembra ob 9. uri in ob 10.30. Miklavž je tudi otroke z Milj, 
Visokega, iz Luž, Olševka in Hotemaž obiskal isti dan, in sicer so otro-
ci po ogledu igrice Rokavička dobili darila v Domu krajanov Visoko. 
Otroke iz Vogelj pa je Miklavž obiskal in obdaroval 4. decembra v 
Domu vaščanov v Vogljah, v Športno kulturni dvorani v Voklem pa je 
Miklavž 5. decembra po ogledu igrice obdaroval še otroke iz Voklega. 
Miklavž je letos skupaj obdaril in razveselil 612 otrok iz občine Šen-
čur v starosti od dveh do sedmih let. V. B., foto: T. D.

Miklavževanje
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Kot ob vsakem prihodu zime je tudi letos Turi-
stično društvo Šenčur drugo soboto v decembru 
ponovno pripravilo tradicionalni dan godle in 
tako osrečilo številne gurmanske navdušence. 
Ti so namreč morali dolgo – od pomladi – čaka-
ti na to enostavno, a obenem prefinjeno jed, ki s 
svojimi, le njej lastnimi sestavinami in dovrše-
no pripravo privablja gurmane vseh generacij iz 
celotne šenčurske občine pa tudi širše.

Tudi tokrat, na petindvajseti pogostitvi je bilo 
v prostorih društva opaziti mnogo godle željnih 
obiskovalcev – tudi župan ni manjkal, ki so pri-
šli poskusit to lokalno specialiteto, sestavljeno 
iz ješprenja, kaše in čebule ter seveda iz mno-
gih začimb, ki dajejo jedi prav posebno žlahten 
okus. Že utečena kuharska ekipa je poskrbela, 
da so bili vsi gostje hitro in prijazno postreženi, 
vsak gost pa je poleg godle lahko zaužil tudi 
kuhan krompir v oblicah, slastne mandarine ter 
vrček kuhanega vina – za zdravje.

»Prava godla se mora kuhati več ur. Tokrat 
smo je skuhali več kot sto litrov in ponovno je 
vsem zelo teknila. Morda ima kdo pred jedjo 
najprej manjše predsodke ali pomisleke glede 
krvi, vendar pa vsakogar, ki jo poskusi, očara in 
kmalu si je zopet zaželi,« je povedala kuharska 
ekipa, ki je ob tem opomnila, da se je zima šele 
pričela, tako da bo priložnosti za pokušino god-

le še kar nekaj. Vsi, ki bi namreč želeli poskusiti 
pravo šenčursko godlo, imajo naslednjo prilož-
nost zopet v soboto, 18. januarja, seveda pa ne 
bo manjkala zakuska z godlo v februarju, ko bo 

sprevod pustnih mask odganjal mrzle zimske 
dni. Tačas pa se ob godli prav gotovo obeta še 
mnogo gurmanskih užitkov.

Samo Lesjak, foto: Primož Pičulin

Zadovoljni dočakali godlo
Tudi na petindvajseti pogostitvi je bilo v prostorih turističnega društva opaziti mnogo godle željnih 

obiskovalcev, ki so prišli poskusit to lokalno specialiteto.

Odlična ekipa – Anita, Vinko in Francka – je poskrbela, da iz prostorov društva nihče ni odšel ne lačen ne žejen.

Vse dobro v letu 2014

Kmetijska zadruga Cerklje 
 
oddaja v najem  
poslovne prostore v bivšem  
skladišču krompirja v Šenčurju  
v velikosti 670 m2.  
Poleg skladišča se daje v najem 
tudi šotor v velikosti 375 m2. 
Skladišče in šotor sta primerna 
za shranjevanje vseh vrst blaga 
in se dajeta v najem v celoti  
ali v polovičnem delu.  
Vse dodatne informacije na: 
04/25-29-021 ali 041/666-211.

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

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
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Kri je življenjska tekočina, saj brez nje ni živ-
ljenja. Pri ljudeh in drugih sesalcih je kri tekoče 
tkivo rdeče barve. Sestavljajo jo plazma celice, 
kot so eritrociti (rdeča krvna telesa), levkociti 
(bela krvna telesca) in trombociti (krvne plo-
ščice). Celice obsegajo od 40 do 45 odstotkov 
prostornine krvi. Kri kroži po telesu. Poganja 
jo srce po večjih in manjših arterijah do kapilar 
in nato po venskem sistemu nazaj v srce. Pri 
odraslem posamezniku odtehta teža krvi pri-
bližno sedem odstotkov telesne teže. Torej ima 
sedemdeset kilogramov težak človek okrog 
pet litrov krvi. Krvodajalec da brez zaznavnih 
težav 450 ml ali slabo desetino celotne količi-
ne krvi. Če naglo izgubi liter krvi, večina ljudi 
zazna njeno pomanjkanje.

Zavod RS za transfuzijsko medicino sicer 
vsak dan potrebuje 350 krvodajalcev, da zago-
tovi zadostne zaloge krvi, saj jo v Sloveniji nek-
do potrebuje vsakih pet minut. Za presaditev 
jeter potrebujemo deset litrov krvi ali dvajset 
krvodajalcev. Za ponesrečence kar trideset 
krvodajalcev ali več. Največ, kar lahko storimo 
za sočloveka, je, da mu damo kri. 

Tako razmišljamo v naši KO RK Hrastje - Pre-
bačevo. Zato smo se v letošnjem letu odpravili 
na krvodajalsko akcijo 22. aprila na Jesenice. 
Prijazno osebje bolnišnice je poskrbelo, da je 
akcija potekala nemoteno v dobrem vzdušju in 
brez zapletov. Po končani akciji smo se odpelja-
li proti Žalcu. Ogledali smo si Eko muzej hme-
ljarstva in pivovarstva v Žalcu in jamo Pekel. 

Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva je v 
prostorih nekdanje sušilnice hmelja. Urejen je 
v petih nadstropjih. V njem smo spoznali šte-
vilne hmeljske izdelke ter orodja za obdelavo 
in pridelavo hmelja. Tu smo bili deležni tudi 
krajše degustacije savinjskega piva z imenom 

Kukec. Gre za pivo, ki ga je v letih med 1890 
in 1910 varil Simon Kukec – lastnik pivovarn v 
Žalcu in Laškem.

Zaradi hudiča nad vhodom v jamo Pekel smo 
se s strahom spustili vanjo in si ogledali stalak-
tite, stalagmite in kapniške stebre v različnih 
oblikah. Videli pa smo tudi nekaj prebivalcev 
te jame – pajke, hrošče, polže, rake in netopir-
je. Za jamo Pekel je znano, da je kraški biser 
sredi Štajerske z najvišjim podzemnim slapom 
v Sloveniji.

Izlet smo iz jame Pekel nadaljevali v vas 
Gotovlje pri Žalcu, kjer smo v 250 let stari 
kmečki hiši, turistični kmetiji »Pri Mlinarju«, 
izlet zaključili s poznim kosilom in se ob zvo-
kih harmonike tudi zavrteli.

Hvala vsem, ki ste se krvodajalske akcije 
udeležili! Prav tako se zahvaljujem tudi tis-
tim, ki so se udeležili terenskih krvodajalskih 
akcij v okolici.

Tatjana Pučko,  
predsednica KO RK Hrastje-Prebačevo

Krvodajalska akcija in izlet
Krvodajalci s Prebačevega smo se letos udeležili krvodajalske akcije na Jesenicah, po njej pa smo se odpeljali 

na prijeten izlet v Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu in jamo Pekel. 

Veselo razpoloženi krvodajalci pred Eko muzejem hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu

Šlo je od ust do ust, dosegla nas je žalostna novica, da je za vedno 
odšla Marinka iz trgovine. Tako smo jo imenovali. Čeprav že 18 let ni 
več delala v naši trgovini, se je vsi vaščani še prav dobro spominja-
mo. Bila je trgovka z veliko začetnico, bila je naša trgovka, prijazna, 
strokovna in delovna hkrati. Od leta 1963 pa do upokojitve leta 1995 
je delala v naši trgovini, zato je poznala vse ljudi v vasi. Bila je enaka 
do starejših in do otrok. Vsem je rada ustregla. V klasični trgovini je 
za pultom opazila tudi otroka, ki je čakal, da pride na vrsto in so ga 
nekateri odrasli odrivali, češ saj imaš čas počakati. Če se stranka ni 
mogla odločiti, je svetovala in pomagala izbrati pravo stvar. Pogosto 
se je pri vaščanih pozanimala, kaj v trgovini pogrešajo, in povedala, 
če je v trgovino prispel kak nov artikel. Zanimalo jo je, če je kupljena 
stvar dobra in uporabna, če jo je smiselno ponovno naročiti. 

Ker je bila trgovina klasičnega značaja, je stranke stregla ob pultu. 
Vedno sem občudovala, kako je tekala z enega konca trgovine do pul-
ta in na drugi konec trgovine po želene stvari. Vse stvari je drugo za 
drugo znosila na pult, vse nakupljeno ročno zapisala na blok račun, 
zapisala cene in ročno seštela, šele kasneje je »seštevala blagajna«. 
Znala je na svoj poseben način zavihati zgornji rob papirnate vrečke 
z moko, sladkorjem, bonboni ... ter jo zapreti.

Sama se je spominjam še iz otroških let. Pogosto so me od doma 
poslali s sanmi ali »kimpežem« po vrečo sladkorja, moke ali otro-
bov. Marinka je zgrabila vrečo in jo spretno naložila na »prevozno 
sredstvo«. Prav nič ni pomislila, da je težko. Videla je otroka kupca, 
videla je starejšo osebo, ki je prišla po nakupih in je potrebovala 
pomoč. Kdo ve, koliko vreč je prenesla in preložila v vseh letih. 

Poznala je vse svoje stranke, vedela je za njihove potrebe in navade, 
predvsem pa to, kaj imajo radi. Ob posebnih priložnostih je stran-
kam tudi prihranila tisto, kar so potrebovali. Ko v trgovini ni bilo 
strank, je za tiste, ki so to želeli, pripravila »fasngo«. Z listka-sezna-
ma je pripravila živila, jih zložila v škatlo ali cekar in pripravila za 
prevzem. Čas »zatišja« je izrabila tudi za to, da je po trgovini uredila 
in napolnila police in predale, pobrisala pult, očistila hladilnik.

Do upokojitve je ostala zvesta Živilom in t. i. stari trgovini, kjer je 
delala 32 let. Ko se je upokojila, nam je bilo žal, saj je bila del nas. 
Za nas je bila oseba, ki je dala naši vaški trgovini nekaj več, zato smo 
kljub vedno večji dodatni ponudbi večjih trgovin še naprej radi hodili 
v »staro« trgovino. Marinka, hvala za vse.

Ob boleči izgubi izrekamo vsem domačim naše iskreno sožalje.
Marjeta Kepec

V spomin Marinki Perčič
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VESELI 
DECEMBER
V KRANJU

21.12. - 31.12.
Božično novoletni sejem

7.12. - 5.1.
Razstava jaslic

v rovih pod starim Kranjem

21.12. ob 19. uri 

Queen Real Tribute 
23.12. ob 19. uri županov božični koncert 

Nuša Derenda

27.12. ob 19. uri Orlek

28.12. ob 19. uri Adi Smolar
30.12. ob 17. uri 

Čuki & sprevod Dedka Mraza
31.12. ob 22. uri na Slovenskem trgu

Helena Blagne & 
Ansambel Saša Avsenika 

www.tourism-kranj.si 

21. - 31. december 2013
na Glavnem trgu

ob vodnjaku

vd_KRANJČANKA_02.indd   1 10.12.2013   12:53:56
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Lokalna novica je kraljica
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S pričetkom šolskega leta smo večjo pozornost spet posvetili pro-
metnim dejavnostim. Udeležence v prometu je potrebno opozoriti, 
da so se v šolske klopi vrnili učenci. Na prvi šolski dan so jih v šolske 

klopi pospremili člani AMD, SPV in Policija. Posebno pozornost so 
posvetili prvošolcem, ki so prvič sedli v šolske klopi.

Že septembra smo opravljali kolesarski izpit. Teoretični del smo 
opravljali v računalniški učilnici, praktični pa na ulicah Šenčurja. 
Spet ni šlo brez pomoči AMD, SPV in Policije, v veliko pomoč pa 
nam je pa tudi sodelovanje staršev. Sodelovanje vseh je pripeljalo do 
tega, da je bil uspeh učencev dober. Želimo si, da bi to osvojeno znanje 
uporabljali na vseh poteh v svojem življenju in bili v prometu res varni.

Oktobra smo kljub finančnim težavam s pomočjo staršev in spon-
zorjev uspeli izpeljati program Kolesarčki za učence prvih razredov 
in program Jumicar za učence 4. in 5. razreda na naših podružnicah. 
Četrtošolci so svoje starejše sorodnike opozarjali na varno gibanje v 
temi in dneh s slabo vidljivostjo. Kresničke in druga odsevna telesa so 
še vedno pripomočki, ki so na cestah nepogrešljivi.

V tem šolskem letu nam je v veliko pomoč tudi vodja policijskega 
okoliša Boštjan Perko, ki s petošolci spoznava program Leon, kjer ob 
prometni varnosti spoznavajo tudi, kako varno delovati v vseh situa-
cijah, ki so jim izpostavljeni. S šolsko potjo pa je seznanil tudi drugo-
šolce, ki bodo sami pričeli prihajati v šolo tudi peš, čeprav za enkrat 
še v spremstvu staršev.

Želimo si, da nam to pridobljeno znanje pomaga, da bo naše življenje 
čim bolj varno. Slavka Weisseisen

Šolske prometne dejavnosti
Septembra smo opravljali kolesarski izpit, oktobra izvedli programa Kolesarčki in Jumicar,  

s pomočjo policista pa spoznavali tudi program Leon.

Četrto- in petošolci so se v okviru programa Jumicar seznanjali s prometnimi pravili. 

Knjižničarki sva povabili učen-
ce zadnje triade na Večer s knji-
go. Srečanje je bilo sredi oktobra. 
Družili smo se skoraj štiri ure. Lju-
bitelji dobrih knjig in zanimivega 
branja smo zajadrali v knjižne sve-
tove in spoznavali njihove junake.

Na začetku srečanja je vsak ude-
leženec na čim bolj dramatičen 
način predstavil svojo najljubšo 
knjigo in nas potegnil v svoj svet 
doživetij.

Sledila je predstavitev knjižnih 
novosti. Knjižničarka Magda je 
prebrala zanimive odstavke novih 
knjig iz naših knjižnih polic, izpo-
stavila njihovo problematiko in 
zaplet ter nas potegnila v svoj svet 
in nas pustila lačne. Če smo želeli 
potešiti lakoto, smo si morali knji-
go izposoditi in jo prebrati. Naslo-
vi teh knjig so Simpl, Brazgotine, 
Oh, Boy …

Nekoliko več časa pa smo posve-
tili knjigi Edinstven, delu pisate-
ljice Alison Allen-Gray. Prebrala 
sem jim prvi dve poglavji te knji-
ge. Prediskutirali smo prebrano. 
To so prepogoste situacije današ-
njih družin, kot so prezaposlenost 
staršev, alkohol v družini in pre-
visoka pričakovanja staršev od 
svojih otrok. Skupek teh zapletov 

je zapletlo dogajanje v knjigi, kar 
je glavnega junaka pripeljalo do 
iskanja identitete. Po razgovoru 
pa so se učenci razdelili v skupine 
in nadaljevali, nadgrajevali zgod-
bo do vrhunca in razpleta. Sledi-
la je ena ura razprav, pogovorov, 
smeha, usklajevanja idej in prišli 

smo do šestih različnih zanimivih 
zgodb z različnimi zapleti in raz-
pleti iz realnega sveta in iz sveta 
fantastike. Vse zgodbe so požele 
zaslužen aplavz. Vsaka skupina 
pa je ocenila ostale sodelujoče 
skupine. Zmagala je zgodba, ki sta 
jo sestavili Teja Rebernik in Katja 

Košir. Obe učenki sta bili nagra-
jeni s knjigo Edinstven. Na koncu 
sem povedala dejanski zaplet v 
zgodbi in sedaj je vrsta za izposojo 
te knjige kar dolga, saj vse zanima 
originalni razplet.

Zanimivo delo nas je utrudilo in 
v odmoru smo si privoščili slastne 
čokoladne palačinke.

Po odmoru pa smo za sprostitev 
ustvarjali maskoto naše knjižni-
ce. Najbolj izvirna je bila Neža 
Sodnik in njen Načitan samorog, 
ki zastopa maskoto naše knjižnice.

Bili smo aktivni, a časa za vse 
naše načrte nam je zmanjkalo. 
Delo smo nadaljevali še pri knjiž-
ničarskem krožku. Domišljija ne 
pozna meja in zato smo po skupi-
nah izdelali knjigice za najmlajše 
obiskovalce naše knjižnice, za 
učence prve triade. Izdelali smo 
kar osem knjigic, ki smo jih opre-
mili z ilustracijami. 

Mesec oktober je minil prehitro, 
a to ne pomeni, da smo zaključi-
li naše aktivnosti. Vedno se nam 
porajajo nove ideje in v pripravi je 
že nova knjižnična križanka. Tru-
dimo se, da bi se učenci v šolski 
knjižnici dobro počutili in da bi 
vanjo privabili tudi nove bralce.

Ksenija Čebašek

Večer s knjigo
Mesec oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic. Naša šolska knjižnica  

je bila v tem mesecu zelo aktivna.

Nadaljevanje zgodbe Edinstven … in zmagovalki Katja in Teja,  
ki sta prejeli vsaka svoj izvod knjige.
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Letos je že tretje leto v Sloveniji potekal pro-
jekt Simbioza. Tudi v Šenčurju smo že drugo 
leto sodelovali v tem računalniškem opisme-

njevanju za odrasle. Ob podpori in sodelova-
nju ravnateljice OŠ Šenčur Majde Vehovec 
smo se od 21. do 25. oktobra vsako popoldne 

zbirali v računalniški učilnici šole v Šenčurju. 
Prijavljenim odraslim smo v svet računalni-
ške pismenosti pomagali prostovoljci iz vrst 
učencev šole, dijakov in študentov, tečaje pa 
smo vodili učitelji naše šole. 

Prvi dan smo spoznavali računalnik, nje-
govo delovanje in se preizkusili tudi v prvih 
programih. Naslednji dan smo stopili v svet 
interneta, spoznali kar nekaj zanimivih splet-
nih strani. Natančno smo si ogledali spletne 
strani šole, občine, pa še kar nekaj takih,  
ki so zanimive za občane. Tretji dan smo 
spoznavali elektronsko pošto, ustvarili svoj 
elektronski račun in začelo se je dopisovanje. 
V četrtek smo naše dopisovanje še popestri-
li, saj smo se naučili fotografirati, fotografije 
shraniti na računalnik in jih tudi posredovati 
našim prijateljem. 

Ko smo v petek ponavljali usvojeno, so bili 
tečajniki pa tudi prostovoljci zelo zadovolj-
ni z rezultatom. Udeležencem računalnik ni 
več predstavljal težave, ki se jo izogibajo, 
ampak je postal njihov prijatelj, ki jim je še 
bolj na široko odprl okno v svet.

Slavka Weisseisen

Drugič sodelovali v Simbiozi
Udeležencem računalniškega opismenjevanja za odrasle je računalnik v petih dneh  

postal prijatelj.

Odraslim smo v svet računalniške pismenosti pomagali prostovoljci iz vrst učencev šole, dijakov in študentov.

SERVISNI PREGLEDI
PRODAJA IN ODKUP RABLJENIH VOZIL
PREVZEM ODSLUŽENIH VOZIL
KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE 
(POGODBENIKI ZAVAROVALNICE TRIGLAV)
MENJAVA PNEVMATIK
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Tel.: 04 27 59 100
e-pošta: prodaja@ac-vrtac.si
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SERVISNI PREGLEDI
PRODAJA IN ODKUP RABLJENIH VOZIL
PREVZEM ODSLUŽENIH VOZIL
KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE 
(POGODBENIKI ZAVAROVALNICE TRIGLAV)
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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 2014.

Kolektiv Avtocentra Vrtač, Visoko

Bliža se najlepši čas v letu,
čas, namenjen družini, prijateljstvu,
vsem, ki so nam blizu …
Želimo vam zdravo in uspešno  
leto 2014.

Kolektiv Avtocentra Vrtač, Visoko
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Petje

Smo pevci, ki pod vodstvom prof. Matevža 
Fabijana prepevamo priredbe slovenskih in 
tujih ljudskih pesmi, umetne pesmi vseh stilnih 
obdobij in seveda sodobnejše skladbe. Cilj čla-
nov zbora je obogatiti zvočnost moških glasov 
in barvito ubranost v harmoniji.

Za ime Moški komorni zbor Šenčur smo se 
pevci odločili letos. Pred tem smo nastopali 
pod imenom Zasavski fantje. Spremembi ime-
na je botrovala predvsem večja zahtevnost pro-
grama, številčnejša zasedba ter to, da smo pevci 
tudi od drugod, ne pretežno iz vasi ob Savi.  

Pevci Pevskega društva Zasavski fantje, ki 
jih zaradi različnih vzrokov ni bilo več niti 
za sestavo okteta, so želeli praznovati deseto 
obletnico obstoja. K sodelovanju so povabili 
prof. Matevža Fabijana, priznanega slovenske-
ga zborovskega dirigenta, ter nekatere pevce, ki 
so pred tem že prepevali v različnih zborih ali 
manjših skupinah. Po skoraj enoletnem študiju 
programa so pevci s celovečernim slavnostnim 
koncertom novembra 2012 skupaj s polno dvo-
rano poslušalcev in gostov v Trbojah prazno-
vali desetletnico delovanja. Že med pripravo za 
slavnostni koncert so se pevci naučili prilož-
nostnih pesmi, s katerimi je zbor že leta 2011 
tradicionalno sodeloval na prireditvi ob živih 
jaslicah v Prebačevem. Z drugimi pesmimi je 

zbor na enaki prireditvi sodeloval tudi v letu 
2012. Enako je zbor s priložnostnim koncer-
tnim programom leta 2012, in nato tudi 2013, 
tradicionalno sodeloval pri maši za gasilce v 
cerkvi Sv. Križa na Prebačevem.

Zbor se je aktivno vključil v praznovanje slo-
venskega kulturnega praznika pred Prešerno-
vim spomenikom v Kranju v okviru Prešerno-
vega sm'na. Nastopa zbora sta bila na Območni 
reviji pevskih zborov v Cerkljah in Občinski 
reviji odraslih pevskih zborov ter vokalnih 
zasedb ocenjena zelo dobro. 

Celovečerni koncert za predstavitev Moške-
ga komornega zbora je bil 19. aprila letos v dvo-
rani Doma krajanov v Šenčurju. Kar 16 novitet 
je zbor predstavil poslušalcem, ki so bili pri-
jetno presenečeni nad kvaliteto petja. S tega 
koncerta je tudi priložena fotografija. 

Ne nazadnje je treba omeniti sodelovanje 
Moškega komornega zbora Šenčur na slavno-
stnem koncertu v počastitev 80-letnice umetni-

škega vodje in dirigenta prof. Matevža Fabijana 
v Kongresnem centru na Brdu. Na tem koncer-
tu je poleg Moškega komornega zbora Šenčur 
sodelovalo še devet drugih zborov, ki jih je prof. 
Fabijan vodil ali jih še vodi. Koncert je snemala 
RTV Slovenija. Posnetek koncerta bo predvi-
doma na sporedu 26. decembra letos.

Omenjeno sodelovanje na slavnostnem kon-
certu na Brdu pa ni edini nastop zbora v novem-
bru. V Domu upokojencev v Kranju je imel  
zbor koncert s pestrim programom, s katerim je 
razveselil stanovalce Doma in ostale prisotne.

Pevci pridno vadimo in se pripravljamo na kon-
certe in druge nastope. Med nas vabimo vse, ki 
jih veseli dobro in ubrano petje. Za vse informa-
cije smo vam na voljo na elektronskem naslovu 
mokz.sencur@gmail.com, lahko pa nam zapisa-
na vprašanja, želje ali obvestila pustite v poštnem 
nabiralniku na Kranjski cesti 2 (Dom krajanov) 
v Šenčurju. Pridite nas poslušat, zainteresirani 
pevci pa se nam pridružite! Branko Peternelj

Zvočnost moških glasov
Cilj članov Moškega komornega zbora Šenčur je obogatiti zvočnost glasov in barvito ubranost v harmoniji.

V nedeljo, 22. decembra, ob 17. uri bodo 
pred Hišo čez cesto v Šenčurju (naspro-
ti športnega parka) postavljali jaslice v 
naravni velikosti. Ob tem bo potekal kra-
tek kulturni program. Nadaljevalo se bo 
druženje v hiši, kjer bodo skupaj prepevali 
ljudske in božične pesmi. S. Š.

Jasli v naravni velikosti

Pričeli smo petkove večere ljudskega petja. Ker je bil prvi petek v 
septembru zelo topel, smo prepevali kar na dvorišču pod zvezdnim 
nebom. Bilo je res čarobno. Zdaj nadaljujemo v hiši ob kmečki peči, 
pod bogkovim kotom. Pri petju smo imeli čast, da smo gostili Trbojske 
ljudske pevke, ki jih vodi Nevenka Vidmar. Ob prepevanju so kvač-
kale, pletle, izdelovale ogrlice, prebirale fižol in orehe. Mi smo jim 
pri delu pomagali, prav tako pri petju. Da je bil večer še pestrejši, je 
zadonela tudi harmonika. Na skorajšnji prihod Miklavža nas je opo-
zoril parkelj, ki nas je obiskal.

Decembrski prvi petek so za nas prepevali štirje člani bivšega Šen-
čurskega okteta: Stane Markun, Jože Pajer, Franci Cotman in Janez 
Vreček z Brnika. Prav v ta namen so se zbrali po tridesetih letih. Uži-
vali smo vsi, oni, ko so spet skupaj prepevali, in mi, ki smo jih lahko 
poslušali ob prelepo zapetih ljudskih pesmicah ter z njimi prepevali. 
Ker je prav na ta dan godoval sv. Miklavž, nas je obiskal in obdaroval.

Uvedli smo tudi literarne večere. Kot prvi so se predstavili doma-
čini Miro Erzin – pesnik in pisatelj, ter ilustratorki Anja Osenar  in 
Valentina Remic. Z njimi se je pogovarjal Franci Kržan. Mogoče 
boste presenečeni, kajti Miro piše tudi pravljice za otroke. Imeli smo 
čast, da je prvo z naslovom Labodja dežela predstavil prav v Hiši čez 

cesto. Ilustrirala jo je Anja Osenar. Pravi, da pravljice piše navkljub 
Grimmovim, ker so bile zanj prekrute. Na ogled smo imeli kopijo 
Dalmatinovo biblije.

Pomen kulturne dediščine, predvsem na področju ljudske pesmi nam 
je predstavila prof. Dušica Kunaver, kulturna publicistka, zbirateljica 
ljudskega izročila in etnološkega gradiva. Osvetlila je pomen ljud-
skega petja, iz katerega je razvidno uspešno delo preprostih ljudskih 
umetnikov na vseh področjih življenja. Zakladnica števila ljudskih 
pesmi in vsebin je pri nas, Slovencih, bogatejša kot pri vseh evropskih 
narodih. Skupaj z njo smo prepevali ljudske pesmi, ki jih je ločevala po 
področjih: vojaške, ljubezenske, praznične pesmi itd. in obrazložila 
vsebino vsake pesmi. Tedaj smo začutili, da šele vemo, kaj pojemo.

V decembru smo že začutili praznični pridih. Še bolj nam ga je 
osvestila prof. Berta Golob, slovenska pisateljica in pesnica. Z Nata-
šo Kranjc Škofic sta se pogovarjali o praznikih od adventa do velike 
noči. Praznike je opisovala tudi v svojih delih. Tu pa nam je v živo 
pripovedovala, kako so jih praznovali v njenih otroških in mlado-
stniških letih. Seveda smo se v pogovore vključili tudi mi. Ker pa 
je naša navada, da vedno pojemo, smo ji ob zaključku zapeli nekaj 
pesmi. Dragica Markun

S prihodom jeseni je Hiša čez cesto spet oživela
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V prvi polovici novembra je bila 
v Muzeju Občine Šenčur na ogled 
razstava izdelkov zaposlitvene 
dejavnosti uporabnikov Varstve-
no delovnega centra Kranj. Že 
samo poimenovanje razstave Moj 
prispevek – naš izdelek poudarja 
aktivno vlogo uporabnikov VDC 
Kranj v procesu izdelovanja. Sko-
zi delo namreč dobijo uporabniki 
VDC – odrasle osebe z motnjami 
v duševnem razvoju ter osebe, ki 
so dodatno gibalno in senzorno 
ovirane – možnost samouresniče-
vanja in potrditve. »Aktivna ude-
ležba daje uporabnikom nove pri-
ložnosti vključevanja ter razvija 
njihovo osebno avtonomnost,« je 
dejala Mirjana Česen, direktorica 
VDC Kranj.

»Odločili smo se, da predstavi-
mo naš skupni program vseh enot. 
To, da so vedeli, da bodo njihovi 
izdelki razstavljeni, je dalo upora-
bnikom še večji motiv in vnemo,« 

pa je o razstavi povedala Irena 
Borštner, vodja enote Šenčur. 
Spekter izdelkov je raznovrsten in 
barvit, uporabniki večinoma izde-
lujejo iz gline, pa tudi iz tkanin, 
stekla, ustvarjajo voščilnice, nakit 
in slikajo, izdelki pa so name-
njeni porokam in drugim veselim 
dogodkom. V vsak izdelek vložijo 
veliko truda, energije in potrpe-
žljivosti. 

»Z glino se ukvarjam že več 
let. Vsakodnevno ustvarjanje me 
navdihuje in sprošča. Sama opra-
vim največji del dela, kar mi je v 
veselje, saj se tako veliko naučim,« 
pravi Suzana Pevec. Nataša Kimo-
vec je izdelala nekaj čudovitih 
novoletnih voščilnic: »Šivala sem 
snežake in smrečice. Velikokrat 
sem morala popravljati, a mi je le 
uspelo. Veseli me, ko vidim, da so 
ljudem všeč.«

Razstava, katere odprtje je 
popestril tudi kulturni program, 

je obiskovalcem ponudila prilož-
nost za nov pogled, sprejemanje 
in spoštovanje sodobne družbene 
vloge oseb z motnjo v duševnem 
razvoju – priložnost ugotoviti, da 

gre za različnost, ki mora postati 
vsakdanjost in ki bogati življenja 
nas vseh. 

Samo Lesjak

Moj prispevek – naš izdelek
Spekter izdelkov, ki so jih novembra v šenčurskem muzeju razstavili uporabniki Varstveno delovnega centra 

Kranj, je bil raznovrsten in barvit. 

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

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

GSM:041652-654

IN IZDELAVA DEMIT FASAD
Milje 15a, 4212 Visoko, tel., faks: 04/253-12-98, 

GSM: 041/770-847, e-pošta: slikopleskarstvo.gorjup@siol.net

SLIKOPLESKARSTVO
JURIJ GORJUP s.p.

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

prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

4208 Šen čur
De lav ska 18

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

An ton Mag dič s.p.

DI SKONT NA PRO DA JA SAD JA IN ZE LE NJA VE, d. o. o. Šen čur
SLO - 4208 Šen čur, Kranj ska c. 1, tel.: 04/25 11 259

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

Cikotić in partner, d.n.o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
tel: 04/25 16 100
gsm: 040 513 968
e-pošta: pod.kostanji@gmail.com
spletna stran www.pod-kostanji.com
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Za Vas izdelujemo razne kovinske 
izdelke oz. izdelke po naročilu:

DVORIŠČNA VRATA, STOPNICE,
INOKS OGRAJE, VARJENJE IN

MANJŠA POPRAVILA OZ. PREDELAVE

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

gsm: 041 328 042

VENCELJ PREDDVOR D.O.O.
BELSKA CESTA 15, 4205 PREDDVOR, 
T: 04/25 59 500
www.vencelj.si

VODIMO VAS VARNO MIMO 
DAVČNIH ČERI
 
RAČUNOVODSKI SERVIS IN DAVČNO 
SVETOVANJE ZA
 PRAVNE OSEBE
  ZASEBNIKE IN SAMOSTOJNE 

PODJETNIKE
 DRUŠTVA, ZAVODE IN USTANOVE
 KMETE (novo s 1. 1. 2014) 
Stopite na varno stran –  
pridružite se mnogim našim 
zadovoljnim klientom.
 
VSE DOBRO V LETU 2014!

V Muzeju Občine Šenčur bo do 29. decem-
bra – ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob 
nedeljah pa od 10. do 12. ure – na ogled razstava 
Svete podobice med Slovenci. Avtor razstave je 
Silvo Sirc iz Adergasa, vnet ohranjevalec naro-
dove naravne in kulturne dediščine, kot ga je 
na odprtju predstavil Tone Podjed. Silvo Sirc 
je namreč s svojim aktivnim ter raznovrstnim 
kulturno-umetniškim udejstvovanjem – kot 
gledališki režiser, igralec, pevec in vsestranski 
umetniški ustvarjalec – v zadnjih desetletjih 
pustil globok, neizbrisen pečat v našem kul-
turnem prostoru.

Tokrat je na ogled postavil več kot dva tisoč 
podobic iz lastne zbirke, ki sicer obsega kar 

okoli 3500 primerkov. Zbira jih že od otroštva, 
ko so mu zanimanje zbudile podobice iz mate-
rinega molitvenika. Bogata zbirka podobic, ki 
predstavlja etnološko večplastnost naše zgodo-
vinske identitete ter odseva preplet tako skupne 
narodne kulturne dediščine kot tudi osebnega, 
individualnega poglabljanja duhovnega življe-
nja ter izobraževanja, je razstavljena pregle-
dno in sistematično po posameznih tematskih 
kategorijah. Gre za podobice z motivi Jezusa 
in Marije, Svete družine, božične, blagoslov-
ne, poslovilne in novomašne podobice pa tudi 
ikone svetnikov, škofov in papežev, podobice 
raznih božjih poti itd. Številne nosijo pomem-
ben zgodovinski pomen, saj popisujejo najraz-

ličnejše dogodke, ki niso zgolj sakralne narave, 
npr. o smrti nadvojvoda Ferdinanda leta 1914 
v Sarajevu. 

Poleg domačih, ki so v večini, razstavljene 
podobice prihajajo iz vsega sveta: iz Francije, 
Italije, Avstrije, Nemčije, Češke itd. Prav pose-
bna je podobica iz Jeruzalema, nekaj pa jih je 
celo iz Indije ter iz Kitajske. Najstarejša letnica, 
ki jo zasledimo, je 1872, gre pa za podobico, ki 
obeležuje spomin na prvo obhajilo Mice Jenko 
iz Velesovega. Na odprtju razstave, ki združuje 
elemente estetskega umetniškega navdiha ter 
iskrene ljudske ustvarjalnosti, je Silvo Sirc pre-
jel tudi zasluženo občinsko priznanje. 

Samo Lesjak

Svete podobice med Slovenci
V Muzeju Občine Šenčur te dni razstavlja občan sosednjih Cerkelj – Silvo Sirc, ki je na ogled postavil več kot 

dva tisoč podobic, slovenskih in iz tujine.  

»... leta zvestega zbiranja malih umetnin nam – vernim in nevernim – seže do srca, potrka na našo vest, saj 
iz njih žari lepota duha, ki ga današnji svet tako pogreša: oznanja poštenost, dobroto, ljubezen ...« – razstava 
podobic avtorja Silva Sirca

Odbor Muzeja Občine Šenčur je na svoji 
18. seji, ki je bila 23. oktobra, določil urnik 
razstav za leto 2014. Zvrstilo se bo 11 raz-
stav in sicer bo v mesecu januarju na ogled 
predstavitev projekta z naslovom 'Muzam 
mojega življenja' Lene Šajn in drugih 
umetnikov. Februarja 2014 si bo v Muzeju 
mogoče ogledati razstavo likovnih del ude-
ležencev Likovnega tečaja Univerze za III. 
življenjsko obdobje pri Društvu upokojen-
cev Kranj, v marca pa bo sledila razstava 
lesenih skulptur Marjana Smrekarja iz Šen-
čurja. V času občinskega praznika si boste 
v Muzeju Šenčur lahko ogledali slikarsko 
razstavo Miha Jerine z Visokega, maja pa 
bo na ogled foto razstava na temo podvodni 
svet Blejskega jezera avtorja Franca Golte-
za. Fotografska razstava Mitja Ličarja bo v 

prostorih Muzeja na ogled junija in v začet-
ku julija. V začetku septembra sledi odpr-
tje Mednarodnega Ex tempora Kranjcev 
in Koroščev v organizaciji društva Sončni 
hribček z Olševka. Konec septembra bo 
sledila razstava Gasilske zveze Kokra s pri-
kazom zgodovine povezovanja in delovanja 
gasilskih društev na območju občin Šenčur, 
Preddvor in Jezersko. Konec oktobra pa bo 
v Muzeju na ogled razstava del, ki jih bodo 
udeleženci ustvarili na 9. Mednarodnem 
simpoziju umetniške keramike V-OGLJE 
2014 v organizaciji Barbe Štembergar 
Zupan in Nika Zupana. Novembra  2014 bo 
Darko Crnković na ogled postavil slikarsko 
razstavo, v prazničnem času pa bo Anja 
Osenar pripravila razstavo ilustracij. 

Vesna Bolka

Urnik razstav za leto 2014
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Članska ekipa Šenčurja je jesen končala z 
zanimivim in odmevnim obračunom četrtfinala 
Pokala Slovenije proti aktualnemu prvaku Mari-
boru. Na prvi tekmi v šenčurskem športnem par-
ku so proti Štajercem klonili z 2 : 5, na povratnem 
srečanju v Ljudskem vrtu pa sta se ekipi razšli 
brez zmagovalca (1 : 1). Po končanem jesenskem 
delu 2. lige pa Šenčurjani zasedajo peto mesto z 
enaindvajsetimi točkami. V 15 tekmah so dosegli 
šest zmag, šest porazov in tri remije. 

V 2. SKL/SML je ekipa Šenčurja na skupni 
lestvici obeh ekip na odličnem drugem mestu in 
za vodilno Izolo zaostaja vsega dve točki, kar je 
zanemarljiv zaostanek, glede na to, da lahko obe 
ekipi na krog iztržita po šest točk. V kadetski 
ligi so fantje na prvem mestu (29 točk) s točko 
prednosti pred klubom Jesenice Bled. Mladinci 
Šenčurja so po nekoliko slabšem uvodu jesenski 
del končali na četrtem mestu s 24 točkami v 13 
tekmah. Do konca prvenstva se bodo pri kadetih 
in mladincih bile težke bitke za vstopnico v prvo 
ligo, ki si jo v klubu seveda želijo pridobiti.  

V gorenjski kadetski ligi igrajo fantje, ki v dru-
gi ligi ne dobijo veliko priložnosti, a bodo že v 

naslednji sezoni morali prevzeti odgovornost v 
višjem rangu tekmovanja in postati nosilci eki-
pe v sezoni 2014/2015. Na polovici sezone, po 
devetih krogih, so na petem mestu (12 točk). V 
konkurenci U15 Šenčurjani nastopajo s selekci-
jo U14, tako da so fantje za leto ali dve mlajši od 
konkurentov, za nameček pa še prvo leto nasto-
pajo na velikem igrišču. Tako kot kadetom v 
gorenjski ligi tudi njim igranje služi kot odlična 
priprava za naslednjo sezono, v kateri se bodo 
nekateri preselili v Velesovo, kjer v sodelovanju 
z Velesovim nastopa ekipa v 1. ligi U15 Zahod, 
so razložili v NK Šenčur. Ekipa U14 ima sicer po 
polovici sezone sedem točk in so deseti na les-
tvici. Mlajši dečki U13 na prvenstveni lestvici 
zasedajo sedmo mesto. Starejši cicibani v kate-
goriji U11 so razdeljeni v skupini A, kjer nasto-
pata ekipa Šenčur U10 in ekipa Šenčur-Vodice, 
v skupini B pa se bori ekipa pod imenom Šenčur. 
Pri njih rezultat ni v prvem planu, pač pa igra in 
učenje za naslednja leta. Najmlajši pa so mlajši 
cicibani U9, kjer nastopata ekipi Šenčur A in 
Šenčur B, igrajo pa na posameznih turnirjih. 

Simon Šubic, foto: Matic Zorman

V Mariboru slovo od jeseni
Kljub koncu jesenskega dela vse selekcije Nogometnega kluba Šenčur 

pridno trenirajo in se pripravljajo na spomladansko nadaljevanje 
nogometne sezone.

Šenčurjani so se v pokalnem tekmovanju dostojno upirali favoriziranemu Mariboru. 

PRODAJA NOVIH IN 
RABLJENIH VOZIL

POOBLAŠČENI SERVIS FIAT

POPRAVILO VOZIL VSEH ZNAMK

KLEPARSTVO, LIČARSTVO, MEHANIKA, POLNJENJE 

KLIM, OPTIKA, AVTOVLEKA, VuLKANIZERSTVO

POGODBENO SODELOVANJE  
Z VSEMI ZAVAROVALNICAMI

- SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ

- CENITVE AVTOMOBILSKIH ŠKOD

 Andrej Ambrož s.p.,  
Lahovče 40, 4207 Cerklje 

t: 04 252 90 50, 
e: info@ambroz.si 

www.ambroz.si

Želimo vam vesele božične 
in novoletne praznike!
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Matjaž Tičar s.p.
GSM: 041 338 038

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

PREDDVOR
041/635 043
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Srečno vožnjo 2014!

•CENITVE IN POPRAVILA ZA ZAVAROVALNICE
•KLEPARSTVO
•LIČARSTVO

•MEHANIKA
•NADOMESTNA VOZILA
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Šport

Moška ekipa je na vrhu lestvice v 1. državni 
ligi že od vsega začetka tekmovanj v ligi. Na 
letošnjo zmago so še posebej ponosni, saj jim 
je prvo mesto kljub vse večji konkurenci uspelo 
doseči z velikim naskokom. Zbrali so skupno 
25 točk oziroma 64 zmag, pred drugouvrščeno 
ekipo, ki je zbrala 17 točk (49 zmag). 

Ženska ekipa prstometa K-printa popolnoma 
nič ne zaostaja za moško ekipo, saj prav tako 
vztraja na vrhu lestvice od samega začetka. Za 
letošnjo zmago so osvojile 26 točk (37 zmag), 
njihove zasledovalke pa štiri točke oziroma 
sedem zmag manj. 

Nič kaj dosti drugače ni z uvrstitvami posa-
meznikov. Tako je imela moška ekipa K-prin-
ta v 1. državni ligi posameznikov na koncu 
izmed 86 aktivnih udeležencev med prvimi 
petimi mesti tri člane. Do nastopa na tekmo-
vanju upravičenih članov ekip je sicer veliko 
čez sto, vendar zaradi omejitev števila članov 
ekipe na tekmovanjih (na tekmo po štirje čla-
ni ekipe), tako da ni priložnosti, da bi na vrsto 
prišli vsi. Prvo mesto je zasedel Vinko Hribar 
(13 zmag), tretje Boris Brezar (11 zmag) in peto 
Štefan Kurnik (deset zmag). Slavko Markun je 
bil sedmi. V ekipi K-print sta še Tomaž Travnik 
in Ivan Kern.  Ženska ekipa K-printa pa je med 
dvajsetimi aktivnimi udeleženkami imela dve 
članici med prvimi tremi. Za ekipo in točko-
vanje posameznic nastopata samo dve članici. 
Lanski zmagovalki Brigiti Kern se je letos za 
las izmuznilo prvo mesto, Anica Brezar pa je 
lansko drugo mesto zamenjala s tretjim. Obe 
sta osvojili po 12 zmag. V ekipi sta še Nada 
Vukić in Nevenka Travnik.

Tekmovanje v 1. državni ligi prstometa se prič-
ne v mesecu aprilu in traja vključno s poletnimi 
počitnicami vse do oktobra. Pri moških je bilo v 
letošnji sezoni odigranih 13 krogov, pri ženskah 
pa zaradi manjšega števila ekip dva kroga več. 

Poleg lige pa trenutno poteka četrta sezona 
tekmovanj za pokal Slovenije, kjer sodelujejo 
ekipe iz Gorenjske in Primorske. Tekmovanja 
se odvijajo izmenično – enkrat na Gorenjskem 
(Šenčur, Radovljica, Škofja Loka), drugič na 
Primorskem (Renče-Vogrsko), kjer se izvrstno 
sodeluje s športnim društvom Škulja Vogrsko. 

Tekmovanja potekajo ekipno in posamično. 
Zmaga na 3. Pokalu Slovenije 2013 je pripadla 
ekipi K-print v sestavi Slavko Markun, Boris 
Brezar in Vinko Hribar. Med posamezniki pa 
je postal prvak Pokala Slovenije Vinko Hribar, 
podprvak pa je bil Slavko Markun.

Podrobnosti o tekmovanjih, rezultatih, pravi-
lih, uvrstitvah, dogodkih in nasploh o prstome-
tu si lahko ogledate na www. prstomet.si, kjer 
najdete tudi galerijo slik in se sami prepričate 
o vsem, kar vas o tej mladi športni panogi še 
zanima. Vabljeni! Ivan Kern

Ponovno osvojili lovorike
Člani moške in ženske ekipe K-printa iz Srednje vasi so kot ekipa in kot posamezniki ponovno osvojili  

najvišja mesta skoraj v vseh kategorijah prstometa.

Kljub prazničnim dnevom se tekmovanja in treningi za vse selekcije 
Košarkarskega kluba Šenčur Gorenjska gradbena družba nadaljujejo. 
V tekmovanja so vpete tudi še nekatere mlajše selekcije, medtem ko se 
druge že pripravljajo na spomladanski začetek nove košarkarske sezo-

ne. V košarkarskem klubu še vedno h košarkarskemu udejstvovanju 
vabijo vse otroke, predvsem iz OŠ Šenčur. Vse potrebne informacije 
dobite pri Romanu Horvatu (041/ 569 304). 

Po novem letu bo tudi že znano, ali se bo članska ekipa ponovno 
uvrstila na zaključni turnir Pokala Slovenije. 

V klubu tudi vabijo vse člane, simpatizerje, starše in otroke na dru-
žabno srečanje Zaključek leta 2013, ki bo v petek, 27. decembra, od 
17. ure naprej v športni dvorani. »Naj se ob koncu leta zahvalimo vsem 
sponzorjem in donatorjem ter vsem ostalim, ki pomagate šenčurski 
košarki. V imenu kluba vam želimo obilo zdravja in uspehov v letu 
2014,« še sporoča vodstvo kluba. 

Razpored naslednjih tekem članov 2. SKL v letu 2013 v športni  
dvorani Šenčur, tekme se igrajo ob 20. uri:
20. 12. 2013  KK Šenčur GGD : Parklji
10. 01. 2014  KK Šenčur GGD : UKK Koper
30. 01. 2014  KK Šenčur GGD : Hrastnik
21. 02. 2014  KK Šenčur GGD : Plama Pur
07. 03. 2014  KK Šenčur GGD : LTH Castings
28. 03. 2014  KK Šenčur GGD : Terme Olimia Podčetrtek
11. 04. 2014  KK Šenčur GGD : Postojna 
25. 04. 2014  KK Šenčur GGD : Radenska Creativ Sobota 

Simon Šubic

Tekmujejo kljub praznikom

Člansko ekipo čaka pokalni izziv. 
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Včasih ne veste, kam sodi kakšen odpadek? Obiščite spletno stran 
www.krlocuj.me, kjer boste našli tudi abecednik odpadkov.  
Če med naštetimi odpadka ne najdete, nas pokličite po telefonu 
04 28 11 311 ali nam pišite na info@krlocuj.me.

Na spletni strani www.krlocuj.me objavljamo vse informacije o pra-
vilnem ravnanju z odpadki:
- urnike rednega odvoza odpadkov po posameznih občinah,
- delovni čas zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
-  cenike enkratnega najema večjih zabojnikov (če prenavljate sta-
novanje ali hišo in želite za dan ali več najeti velike zabojnike) in 
ostale cenike ravnanja z odpadki,

-  predstavljamo pravilno odlaganje odpadkov po posameznih vrstah,
- predstavljamo izdelke za lažje ločevanje odpadkov,
-  in ostale koristne informacije, ki vam pomagajo pri vsakdanjem 
ravnanju z vašimi odpadki.

Preko elektronskega obrazca na spletni strani lahko naročite nov 
zabojnik oz. zamenjate obstoječega. Če obstoječi zabojnik ne 
ustreza količini odpadkov, ki jih ustvarite, se odločite za najem 
večjega oz. manjšega.

Predstavljamo pa tudi poseben prostor za zbiranje uporabnih 
predmetov v zbirnem centru Zarica. Kar je za nekoga odpadek, 
je za drugega morda uporaben izdelek. 

V prostorih »PONOVNE RABE« lahko oddate uporabne izdelke 
in po ugodnih cenah izberete nekaj zase.

Zbrali smo odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastav-
ljate. Če odgovora na vaše vprašanje na tem mestu ne najdete, 
nam to sporočite info@krlocuj.me. Z vašo pomočjo bomo spletno 
mesto bogatili z informacijami.

Svoje znanje glede pravilnega ločevanja odpadkov lahko preveri-
te tudi v spletnem kvizu in igri Očistimo mesto. Posebej za naše 
najmlajše smo pripravili tudi igro Spomin, ki otroka na zabaven 
način uči ločevanja odpadkov. Za uspešno reševanje kviza vas tudi 
nagradimo. Vabljeni k »igranju«!

Vse o ločevanju odpadkov

VSE O ODPADKIH

www.krlocuj.me
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Čeprav je uporaba pirotehničnih izdelkov 
kategorije 1 z učinkom poka dovoljena samo od 
26. decembra do 2. januarja, pa nas na bližnje 
božično-novoletne praznike že vse pogosteje 
opozarjajo glasni poki tovrstne pirotehnike, 
katere prodaja je sicer dovoljena od včeraj pa 
do konca leta. Zakon tudi prepoveduje uporabo 
pirotehničnih izdelkov z učinkom poka v str-
njenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh 
zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoz-
nih sredstvih za potniški promet in na površi-
nah, na katerih potekajo javni shodi in javne 
prireditve, mladoletniki do 14 leta starosti pa 
jih lahko uporabljajo zgolj pod nadzorom star-
šev ali skrbnikov. Naj še opozorimo, da bodo 
policisti kršitelje oglobili z najmanj 400 evri in 
vse do 1200 evrov.  Petarde in drugi pirotehnič-
ni izdelki kategorije 2 in 3, katerih glavni uči-
nek je pok, so v Sloveniji prepovedani že od leta 
2008, tako njihova prodaja, posest kot uporaba. 
Izjema so tisti ognjemetni izdelki kategorije 2, 
ki predstavljajo majhno nevarnost, povzročajo 
nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na 
omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki 
te vrste so rimske svečke, majhna ognjemet-
na kolesa, bengalične bakle, baterije in kom-
binacije, rakete in podobno. Tudi uporaba teh 
izdelkov je starostno omejena, saj jih lahko 
mladoletniki do 16. leta starosti uporabljajo le 
pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. 

Poleg tega da je pokanje za mnoge neprijetno, 
jim vzbuja strah in nelagodje, se je treba zave-
dati, da so zaradi uporabe glasnih pirotehničnih 
izdelkov preplašene tudi živali. »Ne premišljena, 
neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih 
izdelkov pa lahko povzroči tudi telesne poškod-
be, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe 
oči in podobno, opozarjajo policisti, ki so prve 
primere poškodb letos že obravnavali. 

Policisti so sicer letos že zasegli večjo 
količino prepovedane pirotehnike – na Šta-

jerskem 4100 petard, na Dolenjskem pa sto. 
Na Gorenjskem o takih zasegih še niso poro-
čali, so pa policisti že prejeli več posamez-
nih prijav zaradi prezgodnje oz. nedovoljene 
uporabe pokajoče pirotehnike. Uporabi piro-
tehnike se je torej iz mnogih razlogov najbo-
lje upreti, če pa že ne gre drugače, bodite pri 
njeni uporabi vsaj previdni in obzirni, da ne 
boste motili in ogrožali drugih ljudi, živali in 
tudi premoženja. 

Simon Šubic, foto: Tina Dokl

Pirotehnika ni vsem v veselje
Uporaba pirotehničnih izdelkov z učinkom poka je nekaterim v veselje, za mnoge pa tudi moteča. Imejte to v 

mislih, če si praznikov vseeno ne predstavljate brez raket, baterij in druge pirotehnike. 

Čeprav so petarde in druga glasno pokajoča pirotehnika prepovedane že nekaj let, je njihovo pokanje še vedno 
sestavni del praznovanja božičnih in novoletnih praznikov. 

V Šenčurju od letos deluje nov vodja poli-
cijskega okoliša. Dosedanjega vodjo Roberta 
Šebenika je namreč zamenjal Boštjan Perko, 
kot smo izvedeli, sta uradno primopredajo 
poslov opravila jeseni. »Trenutno se še sezna-
njam s terenom in tukajšnjimi prebivalci, po 
novem letu pa gremo »na polno«, kot se reče,« 
pove novi vodja policijskega okoliša Šenčur.

V Šenčurju že vrsto let deluje policijska 
pisarna, ki je odprta v četrtek med 9. in 11. 
uro. »V tem času sem občanom na razpolago 
za razgovore. Ker pa sem raje med ljudmi, kot 
da osamljen čepim v pisarni, se lahko zgodi, 
da me v času uradnih ur ne bo v pisarni. V tem 
primeru sem zagotovo kje v bližini, zato naj 
me občani pokličejo na objavljene telefonske 
številke in bom prišel v nekaj minutah. Če pa 
me kdo potrebuje in me vidi na ulici, pa me 
lahko kar tam pocuka za rokav,« je povedal 
policist Perko, ki je dosegljiv na telefonski 
številki 04/ 233 64 00 (PP Kranj), gsm šte-
vilki 070/ 397 344 ali na e-naslovu bostjan.
perko@policija.si.

Doslej so ga še najbolje spoznali malčki v 
vrtcu in šolarji, saj je kot policist že večkrat 

sodeloval na kakšnem njihovem preventiv-
nem dogodku, tudi sicer ima OŠ Šenčur velik 
posluh za sodelovanje s policijo, pove Perko. 

»Dobro sodelujem tudi s Svetom za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu, spoznal pa 
sem tudi že župana in druge v občinski upravi 
ter ostale predstavnike lokalne skupnosti,« je 
še dejal.  

Šenčur po varnostni problematiki ne izstopa 
iz povprečja, še ugotavlja vodja policijskega 
okoliša: »Občasno se pojavljajo vlomi in tat-
vine goriv na bencinskih servisih v Voklem 
in Šenčurju, a to je vseslovenski problem. Kar 
se prometa tiče, je zaradi gostote in popoldan-
skih zastojev zagotovo najbolj problematična 
brniška cesta, na kateri bi bilo zelo dobrodo-
šlo tudi krožišče pred poslovno cono. Najbolj 
so zanj zainteresirani avtoprevozniki, ki v 
coni delajo.«

Boštjan Perko je sicer po končani kadet-
ski šoli prvo zaposlitev našel v policijskem 
oddelku Medvode, kariero pa kasneje nada-
ljeval kot vodja patrulje na Policijski postaji 
Ljubljana-Šiška. »Zaradi službenih potreb 
se je nato pojavila priložnost za spremembo 
delovnega mesta na Policijski postaji Kranj, 
kjer sem od leta 2010,« je še razkril. 

Simon Šubic

Novi vodja policijskega okoliša
Kranjski policist Boštjan Perko je novi vodja policijskega okoliša Šenčur. 

Boštjan Perko




