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Čistilna
naprava že
obratuje

S smehom
pokažejo
zadovoljstvo

Novembra so v Trbojah
slovesno odprli
novozgrajeno čistilno
napravo, ki bo leto dni
poskusno obratovala.

Majda Logar svojemu sinu
Gregu in njegovim vrstnikom
iz Centra Matevža Langusa v
Radovljici vsako leto pripravi
kostanjev piknik.
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V Šenčurju so izvolili
Za župana Šenčurja je bil na letošnjih lokalnih volitvah znova izvoljen Ciril Kozjek, ki je občino vodil
že v minulih štirih letih. Volivke in volivci so mu med štirimi kandidati namenili prepričljivo večino
glasov, blizu 64 odstotkov. Izvoljen je bil tudi nov občinski svet, ki se je že sestal na prvi, ustanovni seji.
Danica Zavrl Žlebir

Časopis občine Šenčur
14. decembra 2018
številka 4

Zažarelo je
praznično drevo
V središču Šenčurja so postavili božičnonovoletno drevo, tokrat ga je podarila KS Šenčur
Srednja vas.
Danica Zavrl Žlebir

naslednjega kandidata na listi SLS, ki je za drugimi dobil največ volilnih glasov. Sicer pa so posamezne stranke
in liste prejele naslednje deleže volilnih glasov: Mladi za
Šenčur 15,08 odstotka, SLS
20, 65, NSi 8,36, Matej Knific sedem odstotkov, SDS
23,56, lista VID (lista volje in
dejanj) 16,63 in SD 8,73 odstotka. S temi in drugimi podrobnostmi volitev je svetnike seznanila predsednica
občinske volilne komisije
Judita Aljančič. V občini
Šenčur, kjer so volivci glasovali neposredno na 11 voliščih ali predčasno (slednih

je bilo 62), je sicer 6885 volilnih upravičencev.
V 17-članskem občinskem
svetu je šest žensk, devet svetnikov iz prejšnjega mandata
je bilo znova izvoljenih,
osem je novih, med letos izvoljenimi sta tudi dva, ki sta
bila svetnika že pred leti. Župan Ciril Kozjek, ki je kot
najstarejši član občinskega
sveta začel sejo, se je zahvalil
volivcem za podporo, čestital
pa tudi svetnicam in svetnikom. Tudi naprej bo župansko nalogo opravljal poklicno, njegov podžupan bo tudi
v novem mandatu Aleš Perič
Močnik iz stranke SDS.

Naštejmo še člane novega
občinskega sveta, ki bo odločal v mandatu od 2018 do
2022: Tadej Belehar, Živa
Mali, Domen Kern (vsi Mladi za Šenčur), Franci Podjed, Vanja Umnik, Sebastian Mohar, Urška Dolinar
(SLS), Valerij Grašič (NSi),
Matej Knific (lista Mateja
Knifica), Aleš Perič Močnik,
Andreja Pintar, Marjan Kristanc, Nuša Bašelj Jagodic
(vsi SDS), Simon Kuhar,
Slavka Wiesseisen, David
Štrajhar (vsi lista VID) in
Petar Potkonjak (SD). Na
naslednji strani jih predstav
ljamo tudi s fotografijami.

OBČINSKE NOVICE

OBČINSKE NOVICE

KULTURA

ŠPORT

Optimistično v novi
mandat

Vabljeni na zbore
krajanov

Na sončni strani ulice

Priznanji veteranoma

Ciril Kozjek je izvoljen za župana tudi v mandatu 2018–
2022. V pogovoru je pojasnil,
kako bodo v naslednjih letih
nadaljevali začeto delo. Izdelanih je tudi veliko projektov.

Januarja bodo v vseh krajevnih in vaških skupnostih zbori krajanov, na katerih bodo
izbirali člane svetov krajevnih in vaških skupnosti.

Pihalni orkester občine Šenčur v sredo, 26. decembra,
ob 19.30 v Športni dvorani
Šenčur pripravlja tradicionalni božično-novoletni koncert z naslovom Na sončni
strani ulice.

Župan Ciril Kozjek je pred
časom podelil priznanje dvema športnima veteranoma,
članoma Košarkarskega kluba Šenčur GGD.
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Novi stari župan Ciril Kozjek s člani občinskega sveta v mandatu 2018–2022 (manjka Aleš
Perič Močnik) / Foto: Tina Dokl

Šenčur – Na petek pred
prvo adventno nedeljo so v
središču Šenčurja postavili
božično-novoletno drevo.
Okrašeno in osvetljeno bo
vse do treh kraljev krasilo
osrednji kraj občine. Orjaška smreka je visoka 12 metrov, a po besedah predsednika KS Šenčur Srednja
vas Mira Peternela je bila še
višja, pa so jo za sedem metrov skrajšali. Posekali so jo
na vrtu Sandija Kralja,
predsednik KS pa se je na
slovesnosti zahvalil njemu
in vsem, ki so sodelovali pri
postavitvi drevesa. Vsem je
voščil tudi lepe prihajajoče
praznike.
Zbrane je nagovoril tudi župan Ciril Kozjek in se je slaba dva tedna po izvolitvi za-

hvalil volivkam in volivcem
in jim obljubil, da bo tudi
nova občinska oblast delala
v korist občank in občanov.
Naslovil jim je tudi lepe želje ob decembrskih praznikih. Na slovesnosti je zaigral
Pihalni orkester Šenčur, zapeli so otroci iz pevskega
zbora Osnovne šole Šenčur
pod vodstvom Daneta Selana, zaigral harmonikar Matic Čebulj, besedne niti pa je
prepletala Vanja Umnik. Vrhunec pa je bila blagoslovitev drevesa, ki jo je opravil
šenčurski župnik in dekan
Urban Kokalj. Zbrani na
prireditvi so se še lep čas
družili ob požirku in prigrizku, kjer ni manjkal niti
pražen krompir, in tako dočakali mrak, ko je okrašeno
božično-novoletno drevo zasijalo v prazničnih lučkah.

Foto: Tina Dokl

Šenčur – Za župana Šenčurja so sicer kandidirali še Matej Knific, Valerij Grašič in
Igor Kajzer. Ciril Kozjek je
dobil 2073 (63,88 odstotka)
glasov od 3294 volivcev, kolikor jih je 18. novembra prišlo na volišča. Volilna udeležba je bila torej nekaj manj
kot 48-odstotna, kar je manj
od povprečja v državi, kjer je
letos zabeležena 51-odstotna
volilna udeležba. Drugi krog
v Šenčurju torej ni bil potreben, vse je bilo že odločeno
tretjo novembrsko nedeljo,
ki je od spremembe zakonodaje odslej stalni termin lokalnih volitev.
V občinski svet pa so bili izvoljeni predstavniki štirih
strank in treh nestrankarskih list. Po štiri mandate sta
dobili stranki SLS in SDS,
po tri Mladi za občino Šenčur in Lista VID, po eno pa
NSi, SD in lista Mateja Knifica, na kateri je bil Knific
edini kandidat. V sredo, 5.
decembra, je na ustanovni
seji občinski svet potrdil
mandate svetnikov in župana. Na listi SLS je bil za svetnika izvoljen tudi Ciril Kozjek, vendar bo opravljal župansko funkcijo, ta pa s svetniško ni združljiva, zato so
na namesto njega za svetnika potrdili Francija Podjeda,

Središče Šenčurja krasi veliko božično-novoletno drevo.
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Občinske novice
Prva poslanska pisarna
v Šenčurju
Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – V prostorih Občine
Šenčur na Kranjski cesti 11
je poslanec državnega zbora
Igor Peček nedavno odprl
svojo poslansko pisarno.
Poslanska pisarna bo na
voljo državljanom, zainteresiranim posameznikom,
predstavnikom podjetij in
civilne družbe ter krajanom
občin Kranj, Naklo, Preddvor, Jezersko, Cerklje in
Šenčur. Delo bo potekalo
predvsem v smeri tesnejšega sodelovanja z lokalno
skupnostjo in poglabljanja
stikov s krajani. Poslanska
pisarna bo odprta vsak drugi
ponedeljek v mesecu od 13.
do 15. ure, zaželena je predhodna najava na telefon 01
478 96 60.
Župan Ciril Kozjek je ob
odprtju povedal: "Vesel sem
sodelovanja in pozdravljam
namen, saj je prvič, da v
občini Šenčur poslanec
državnega zbora odpira vra-

Člani Občinskega
sveta Občine Šenčur
Občinski svet v Šenčurju šteje 17 članov. Spoznajte obraze, izvoljene za mandat 2018–2022.
Danica Zavrl Žlebir

Od leve: poslanec Igor
Peček, premier Marjan
Šarec in župan Ciril Kozjek
ta poslanske pisarne." Odprtje pisarne je s svojim uradnim obiskom pospremil
tudi predsednik vlade Marjan Šarec, ki je v svojem
nagovoru večkrat poudaril,
da se zelo dobro zaveda
pomena sodelovanja z lokalnimi skupnostmi.

Šenčur – Za mesto župana
Šenčurja so se na letošnjih
lokalnih volitvah potegovali
štirje člani, trije strankarski
in eden s podporo volivcev.
Za 17-članski občinski svet
pa so vložile kandidature
štiri stranke in tri nestrankarske liste s skupaj 101
kandidatom. Glede na deleže volilnih glasov jim pripadajo mandati v občinskem
svetu: po eno mesto stran-

kama SD in NSi ter Mateju
Knificu iz istoimenske liste, po tri mesta Mladim za
občino Šenčur in listi VID,
po štiri pa najbolje uvrščenima strankama SDS in
SLS.
Na ustanovni seji novega
občinskega sveta, kjer je
bilo prisotnih 16 od 17 svetnikov, je na podlagi poročila komisije za potrjevanje
mandatov občinski svet o
njih glasoval in potrdil tako
mandat župana kot tudi

vseh občinskih svetnikov.
Na konstitutivni seji je bila
imenovana tudi Komisija
za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja v sestavi Simon Kuhar (predsednik), Marjan Kristanc in
Sebastian Mohar. Na prihodnji seji bodo imenovali
tudi ostala delovna telesa.
Na spodnjih fotografijah si
oglejte, kdo vas bo naslednja štiri leta zastopal v pravkar izvoljenem občinskem
svetu.

David Štrajhar

Živa Mali

Domen Kern

Franci Podjed

Vanja Umnik

Sebastian Mohar

Urška Dolinar

Valerij Grašič

Matej Knific

Aleš Perič Močnik

Andreja Pintar

Marjan Kristanc

Nuša Bašelj Jagodic

Simon Kuhar

Slavka Weisseisen

Tadej Belehar

Petar Potkonjak

Oktobra so se še zadnjič sestali
Šenčur – Občinski svet v prejšnji sestavi se je oktobra še
zadnjič sestal in med drugim sprejel ustanovni akt za Regionalni center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO), program financiranja športa v občini, program kulture v občini
za naslednja štiri leta, več odlokov o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu, ukvarjali pa so se tudi s poročilom nadzornega odbora. Za konec so se postavili še za spominsko
fotografijo na mandat 2014–2018. Iz preteklega mandata v
novem občinskem svetu sodeluje devet svetnikov: Vanja
Umnik, Sebastian Mohar, Urška Dolinar, Valerij Grašič, Aleš
Perič Močnik, Andreja Pintar, Nuša Bašelj Jagodic, Simon
Kuhar in Slavka Weisseisen.

V spomin na pretekli mandat / Foto: Tina Dokl

jurij
WWW.SENCUR.SI

IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir
NOVINARJI
Maja Bertoncelj, Samo Lesjak, Maša Likosar,
Danica Zavrl Žlebir
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič, Primož Pičulin,
Matic Zorman
OGLASNO TRŽENJE
Janez Čimžar, tel.: 041/704 857

Jurij, št. 4/letnik IV je priloga časopisa Gorenjski glas, št. 100, ki je izšel 14. decembra 2018.
Jurij je priložen Gorenjskemu glasu in brezplačno poslan v vsa gospodinjstva v občini Šenčur, izšel je v nakladi 20.000
izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge:
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.:
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 %
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica,
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

3

Jurij, petek, 14. decembra 2018

Občinske novice
Ciril Kozjek, župan občine Šenčur

Optimistično v novi mandat
Ciril Kozjek je izvoljen za župana tudi v mandatu 2018–2022. V pogovoru je pojasnil, kako bodo v naslednjih letih nadaljevali začeto delo. Izdelanih je tudi
veliko projektov, imajo jih na zalogi, tako da so ves čas pripravljeni na morebitne razpise.
Danica Zavrl Žlebir
Na lokalnih volitvah ste bili
znova izvoljeni za župana.
Kaj lahko rečete ob tem?
"Naj se najprej zahvalim volivkam in volivcem za podporo in zaupanje na lokalnih
volitvah, da so prepoznali,
kaj smo dobrega storili za lokalno skupnost v zadnjih štirih letih. Prepričan sem, da
bomo skupaj lahko naredili
čim več v dobro vseh občank
in občanov. Osredotočal se
bom na projekte, ki jih je v
občini še treba realizirati, pri
tem pa nas čaka veliko izzivov. Menim pa, da se bo dalo
marsikaj narediti, če bomo
gradili na zaupanju, sodelovanju, povezovanju in tudi
optimizmu."
Izvoljen in konstituiran je
tudi nov občinski svet. Kaj
pričakujete?
"Vesel sem razmišljanja izvoljenih občinskih svetnic in
svetnikov, da se bomo naslednja štiri leta pogovarjali o
vsebinah in da bomo sodelovali in delali v zavedanju, da
smo bili vsi skupaj izbrani
zato, da čim bolje zastopamo
in uresničujemo program, ki
je v dobro vseh prebivalcev
občine Šenčur. Sodelovanja
se že veselim in pričakujem,
da bo podobno kot v prejšnjem mandatu prevladovalo
delo v korist naših občanov
pred strankarskimi in drugimi interesi; 19. decembra bo
že prva vsebinska seja, ko
bomo obravnavali osnutek
proračuna za leto 2019 in
imenovali odbore in komisije, potrebne za lažje delo občinskega sveta."
Letos hkrati z volitvami župana in občinskega sveta ni
bilo volitev v svete vaških
(VS) in krajevnih skupnosti
(KS). Kako bodo imenovani
po novem?
"Krajevne in vaške skupnosti že prej niso bile samo-

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl
stojne pravne osebe, po
sprejetju sprememb statusa
in poslovnika v letu 2018 pa
se je spremenil tudi način
imenovanja KS in VS, za katere niso bile potrebne volitve. Zaradi te novosti KS in
VS, imamo jih devet, nimajo nič manjšega pomena ali
pristojnosti. Poslej bomo
svete KS in VS izbirali neposredno na zborih krajanov,
ki se bodo začeli januarja
2019. KS in VS imajo enako
število članov, kot so jih
imele prej, predvsem pa želimo, da so aktivne na svojem področju. Predstavljajo
stik med krajani in občino,
oni tudi najbolje vedo, kaj si
krajani želijo, kakšne potrebe imajo in kaj je treba v njihovem kraju narediti. Ob
načrtovanju investicij jih
vselej zaprosimo za program dela, kaj želijo zgraditi
v svojem kraju, tudi letos
smo jih. Velike investicije
sicer vodi občina. KS in VS
so za občino pomembne,
potrebujemo jih. Vsako leto
jih tudi sprejmem in jih
bom tudi v prihodnje dva-

krat do trikrat na leto, da vodimo, kaj se je dogodilo
med letom, za kakšno nujno
stvar, pristojnosti jim ostajajo. Zato povabljeni na zbore
krajanov, kjer bodo ob petodstotni udeležbi volivcev v
posameznem kraju izbrali
svoje predstavnike za naslednja štiri leta."
Pred volitvami ste dejali, da
v novem mandatu želite nadaljevati začete projekte. Kateri so ključni?
"Projekti, ki smo jih imeli v
preteklih štirih letih, se
bodo nadaljevali v smislu
našega programa o enakomernem razvoju povsod v
naši občini. Na jugu bomo
v letu 2019 nadaljevali kanalizacijo Trboje–Žerjavka,
z gradnjo proti Prebačevem
in v letu 2022 zaključili v
Voklem, s čimer bomo imeli stoodstotno pokritost občine s kanalizacijami, obnovljenimi vodovodi in dodatno infrastrukturo (plinsko
in optično omrežje). Želimo zgraditi pločnik iz Srednje vasi proti Lužam. Na-

daljevati želimo gradnjo
Blagneče hiše, v letu 2019
bi začeli z obnovo obstoječega objekta. Ob gradnji infrastrukture obnavljamo
ceste, gradimo pločnike,
kolesarske steze. V tem načrtu je Voklo–Trboje, za kar
bomo v letu 2019 izdelali
projekte. S krožiščem v
Žerjavki želimo preusmeriti promet iz najožjega dela
Trboj. S tem in z gradnjo
pločnikov skrbimo za varnost najšibkejših udeležencev v prometu in umirjamo
promet v naseljih. V Trbojah smo se dogovorili tudi
za otok za umirjanje prometa in v dogovoru z občani za radarske postaje, da bi
zmanjšali velike hitrosti
skozi to naselje. To bo prvo
naselje s stalnimi radarji,
namestili bi jih tudi v drugih krajih, kjer krajani izražajo to želje zaradi večje
varnosti.
Na Visokem želimo zamenjati streho na kulturnem
domu. Zgradili bi naprave
za fitnes v športnem parku
na Visokem, tam bi nadaljevali tudi ureditev povezovalne poti ob Kokri od Visokega proti Športnemu parku
Milje, pozneje bi se navezali
tudi na naselje Voge. Ne
smemo pozabiti otroških
igral v krajih občine Šenčur,
ki bi jih vsako leto obnovili.
Tudi v šole bomo vlagali, nekatere so stare sto let in
bodo potrebne obnove instalacij. V ospredju je tudi
športni park. Imamo sprejet
OPPN, po njem želimo
športni park v Šenčurju postopno urejati. V letu 2019
bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, nato pa fazna gradnja. V prvi fazi je predvidena umestitev atletske steze.
V letu 2019 je v proračunu
predvidena zamenjava umetne trave v balonu.
Proračun za leto 2019 je razvojno naravnan, morda pa
bo potrebna zadolžitev. Do-

slej se nismo zadolžili. Če
bomo uspeli prodati eno od
zemljišč, to ne bo potrebno.
Nestrpno pa čakamo tudi na
odločitev o aglomeraciji, ki
je trenutno v razgrnitvi, in
ko bo ta potrjena, se nam
obeta sofinanciranje kanalizacije na jugu z evropskim
denarjem iz kohezije."
Za čistilno napravo v Trbojah se vam torej ni bilo treba
zadolžiti?
"Ne, ker je svoj delež financiranja prispevala Mestna
občina Kranj. Iz dveh naslovov je Občina Kranj partnerica Šenčurju: pri aglomeraciji nad 2000, s čimer bomo
lažje kandidirali za evropska
sredstva, in pri čistilni napravi kot solastnica. Veseli
me, da je bilo sodelovanje s
kranjsko občino v preteklem
mandatu na visoki ravni: s
kolesarsko stezo smo povezali Kranj in Šenčur, delali
smo kanalizacijo, si skupaj
prizadevali za gradnjo štiripasovnice Kranj–Šenčur (mi
si želimo Kranj–Brnik).
Nekdanjemu županu Boštjanu Trilarju sem za tako
sodelovanje hvaležen."
Kakšno pa bo sodelovanje v
novem mandatu, ko je novih več županov sosednjih
občin?
"Pričakujem, da se bo sodelovanje nadaljevalo, saj je v
korist obeh občin. In česar
nismo postorili v minulih
letih, naj bi v tem mandatu.
Poleg skupnega nastopa na
področju infrastrukture se
bomo skušali dogovoriti
tudi z letališčem na Brniku
o preletu letal nad Šenčurjem in Kranjem. Sodelovanje mora biti, skupaj smo
močnejši. Tudi z ostalimi
občinami si želim dobrega
nadaljnjega sodelovanja, saj
imamo denimo z Občino
Cerklje skupen krvavški vodovod (projekt intenzivno
teče naprej), z ostalimi obči-

nami smo skupaj na svetu
ustanoviteljev v Komunali
Kranj, od katere si želimo
kakovostno in cenovno sprejemljivo storitev."
Kako bo z nadaljevanjem
del pri obnovi vodovoda v
Srednji vasi?
"V Srednji vasi smo obnovo
zaključili. Najpomembnejše
pri tem je, da imajo vsi občani Šenčurja dostopno širokopasovno omrežje, česar ravno na tem mestu ni bilo.
Hkrati smo obnavljali še vodovod, poleg tega je bilo tu
zgrajeno tudi plinsko omrežje, oba koncesionarja (optika
in plin) pa sta prispevala tudi
k ureditvi ceste."
V kratkem naj bi na regionalni cesti gradili krožišče,
ki jo bo povezovalo s stanovanjskim naseljem na eni in
s poslovno cono na drugi
strani, tam bo tudi nov trgovski center. Kdaj?
"Z izvajalcem je že podpisana pogodba za krožišče in
za prestavitev ceste v obrtno
cono, v kratkem se bo začela
gradnja. Najcenejši ponudnik je bil Gratel (s partnerjem Gorenjsko gradbeno
družbo). Lahko se bo tudi
začela gradnja trgovskega
centra, ki ga ob regionalni
cesti načrtuje Hofer. To bo
velika pridobitev za prebivalce naše občine in zaposlene v poslovni coni. Veliko časa smo izgubili z lastniki zemljišč, zdaj se dela
lahko začnejo. Krožišče bo
na eni strani povezava z
obrtno cono in trgovskim
centrom, na drugi pa z Delavsko cesto, kjer je predvideno novo naselje. Želimo
pa vlagati tudi v širitev obrtne cone z novim OPN. Pomembna so predvsem delovna mesta in možnost razvoja naših podjetnikov, mi
pa poskrbimo za komunalno infrastrukturo na našem
območju."

Občankam in občanom
občine Šenčur
voščimo vesele božične praznike
ter želimo obilo sreče, zdravja
in uspehov v letu 2019.

Letos so obnovili tudi telovadnico na Visokem. / Foto: Tina Dokl

www.sencur.si

Župan Ciril Kozjek
Občinski svet
Občinska uprava
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Na obisku pri
devetdesetletnikih
Župan Ciril Kozjek bo tudi v naslednjih letih
obiskoval občanke in občane, ki dopolnijo
devetdeset let starosti.

Čistilna naprava
že obratuje
Novembra so v Trbojah slovesno odprli novozgrajeno čistilno napravo, ki bo leto dni poskusno
obratovala. Sofinancirata jo občini Šenčur in Kranj, čakajo na možnost črpanja evropskih sredstev.

V gosteh pri Cirilu Vehovcu

Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – "Menim, da je to
lepa gesta, ki si jo starostniki zaslužijo, za nas, ostale,
pa je srečanje z njimi dragoceno, saj so polni znanja,
modrosti in izkušenj, ki jim
je vredno prisluhniti," pravi
župan Ciril Kozjek, ki v družbi predstavnikov krajevnih
skupnosti, Rdečega križa,
društev upokojencev obiskuje občane, ki so dopolnili
devetdeset let starosti. Z obiski bo nadaljeval tudi v
novem mandatu, je obljubil.
Oktobra je obiskal Ljudmilo
Bizilj, obisku pa so se pridružili predsednik KS Šenčur
Srednja vas Miro Peternel,
predstavnica upokojencev
Branka Kuhar in Jaka Kogo-

všek s krajevnega odbora
RK. Gospa se je razveselila
darila, fotografirati pa se ni
želela. Častitljivih devetdeset je dočakal tudi Ciril
Vehovec iz Voklega, ki so ga
ob prazniku obiskali župan,
predsednik KS Voklo Marko
Lončar in predstavnica RK
Voklo Urška Kozjek.
Novembra pa je praznovala
Danijela Žun iz Vogelj, ki
prebiva v Domu starejših
občanov Preddvor. Ob županu so ji dobre želje prinesli
predsednik KS Voglje Franci Tičar ter predstavnici RK
Voglje in Društva upokojencev Šenčur. Decembra so
obiskali še eno jubilantko,
Ivano Vreček v Srednji vasi.
Vsem slavljencem še enkrat
iskrene čestitke.

Slovesno odprtje čistilne naprave v Trbojah / Foto: Tina Dokl

Čistilno napravo sestavlja devet objektov. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

voda. Trenutna zmogljivost
čistilne naprave je 5100
populacijskih enot z možnostjo razširitve za 3500
enot, zato bomo v prihodnje možnost priključitve
ponudili tudi Občini Medvode," je ob odprtju dejal
župan Ciril Kozjek. Izrazil
je zadovoljstvo, ker so občine s sodelovanjem uspele
razrešiti večleten spor okoli
čistilne naprave, in poudaril, da to sodelovanje lahko
prinese tudi možnost črpanja evropskih sredstev.
Računajo namreč na spremembo državne uredbe, ki
ureja območje aglomeracij.
Spregovoril je tudi župan
Mestne občine Kranj Boštjan Trilar, ki je dejal, da je
odvajanje in čiščenje odpadnih voda civilizacijska norma, ki jo potrebujemo vsi.

Trboje – Na spodnji terasi
ob Savi med naseljema
Trboje in Moše so 8. novembra slovesno odprli letos
zgrajeno čistilno napravo, ki
bo čistila odplake iz južnih
naselij občine Šenčur, s
podpisom pogodbe z Mestno občino Kranj, ki naložbo
sofinancira z 39,80-odstotnim deležem, pa je dogovorjeno, da bodo nanjo speljali
tudi kanalizacijo iz Hrastja.
Na prireditvi, ki so jo s pesmimi, recitacijami in izvirnimi mislimi o varovanju
okolja obogatili otroci iz
Podružnične šole Trboje, je
župan Šenčurja Ciril Kozjek
spomnil na načrtovanje čistilne naprave, ki sega v leto
2005. Obnovil je tudi zaplete, ki so nastali, ker je sosed-

nja občina Medvode odstopila od prvotnega dogovora,
zaradi česar sta jo preostali
dve občini tožili. Toda v
minulem mandatu so (vsi
trije novi) župani teh občin
z mediacijo rešili zaplet in
za gradnjo ni bilo več ovir.
Gradbeno dovoljenje je
Občina Šenčur, ki se je najprej gradnje čistilne naprave
lotila sama, dobila v letu
2017.
"Vrednost čistilne naprave
je 2,7 milijona evrov, delež
financiranja naše občine je
60,20-odstoten. Na južnem
delu bomo imeli fekalno in
meteorno kanalizacijo urejeno za naselja Voklo, Prebačevo, Voglje, Trboje in
Žerjavka, načrtujemo pa, da
bo celotna občina do leta
2022 pokrita z odvajanjem
in čiščenjem odpadnih

Občina Šenčur bo s pokritjem celotnega območja do
leta 2022 mestno občino
celo prehitela, je dejal in
pojasnil sodelovanje Mestne občine Kranj pri tem
projektu. Na čistilno napravo Trboje bodo priklopili
naselje Hrastje, kjer gradnjo komunalne infrastrukture načrtujejo v letih
2020–2022. Za Trboje so
se odločili, ker je glede na
kapacitete smiselno, da gradita dve ali več občin skupaj, hkrati pa naravni padec
proti Trbojam omogoča, da
lahko izkoristijo gravitacijo
in vode ni treba prečrpavati.
Tudi Trilar je poudaril moč
sodelovanja, ki tudi v tem
primeru prinaša dodano
vrednost.
Čistilna naprava bo zdaj leto
dni obratovala poskusno.

Vabljeni na zbore krajanov
Januarja bodo v vseh krajevnih in vaških skupnostih zbori krajanov, na katerih bodo izbirali člane
svetov krajevnih in vaških skupnosti.
Danijelo Žun so obiskali v Domu starejših občanov Preddvor.

Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – Sveti krajevnih in
vaških skupnosti se ne volijo
več hkrati z volitvami za
župana in člane občinskega
sveta. V Šenčurju so namreč
spremenili statut in se tako
odslej vodstva KS in VS izbi-

Praznovala je tudi Ivana Vreček.

rajo na zborih krajanov. Na
njih so veljavno sprejete
odločitve, če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov
volivcev z območja občine,
za katero je zbor sklican.
Odločitev zbora občanov je
sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki

so glasovali, je med drugim
določno v statutu občine.
Ker so ožji deli občine
pomembni pri odločanju, so
se v občini Šenčur odločili,
da jih skličejo kar najhitreje
po uradno potrjenih rezultatih lokalnih volitev. Tako se
bodo zbori v devetih krajev-

nih in vaških skupnostih
začeli že kmalu po novoletnih praznikih. V spodnji
tabeli najdete razpored zborov, na katere ste prijazno
vabljeni, da na njih izberete
krajevne predstavnike, ki
bodo interese vašega kraja
zastopali v občini.

1.

Krajevna skupnost Šenčur - Srednja vas ima do devet članov krajevnega odbora;

TOREK, 8. JANUAR, OB 19.30

2.

Krajevna skupnost Visoko - Milje ima do devet članov krajevnega odbora;

PETEK, 11. JANUAR, OB 19.30

3.

Krajevna skupnost Olševek ima do pet članov krajevnega odbora;

TOREK, 15. JANUAR, OB 19.30

4.

Krajevna skupnost Trboje - Žerjavka ima do sedem članov krajevnega odbora;

PETEK, 18. JANUAR, OB 19.30

5.

Krajevna skupnost Voglje ima do sedem članov krajevnega odbora

TOREK, 22. JANUAR, OB 19.30

6.

Krajevna skupnost Voklo ima do pet članov krajevnega odbora;

PETEK, 25. JANUAR, OB 19.30

7.

Vaška skupnost Hotemaže ima do pet članov vaškega odbora;

TOREK, 29. JANUAR, OB 19.30

8.

Vaška skupnost Luže ima do pet članov vaškega odbora;

PETEK, 1. FEBRUAR, OB 19.30

9.

Vaška skupnost Prebačevo ima do pet članov vaškega odbora

TOREK, 5. FEBRUAR, OB 19.30
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Pesem je v Trbojah doma
Za Trbojskimi ljudskimi pevkami je uspešna koncertna jesen, izdale pa so tudi novo zgoščenko.
Samo Lesjak
Trboje – V domačem Kulturnem domu so Trbojske ljudske pevke v sredini novembra pripravile tradicionalni
koncert, naslovljen Peli so
jih mati moja. Aktivne in
priljubljene pevke namreč
negujejo predvsem pesmi,
ki so se jih naučile od svojih
prednic, pomembno ljudsko
izročilo pa ohranjajo tudi s
skladbami na svoji novi zgoščenki z naslovom Pri nas
doma je res lepo, ki so jo
tudi podarile zbranim obiskovalcem. V goste so na tokratni koncertni večer, ki ga
je s prelepo besedo povezoval Janez Stare, povabile priznani Kranjski kvintet ter
mlade glasbenike, harmonikarja Luko ter pianista Jureta in Lovra z učiteljico Diano, člane Folklorne skupine
Šenčur, Ljudske pevce Hiše
čez cesto, skupino Predice iz

V družbi Trbojskih ljudskih pevk je vedno prijetno. / Foto: arhiv skupine
Kamnika, člane društev upokojencev iz Šenčurja in Žabnice, predstavnike krajevne
skupnosti in druge.
Trbojske ljudske pevke nanizajo letno do dvajset nastopov. Redno obiskujejo
bližnje domove upokojen-

cev, vsaki dve leti razveselijo
goste v Hotelu Delfin v Izoli, sodelujejo na srečanjih
ljudskih pevcev po Sloveniji, udeležile pa so se tudi
mednarodnega srečanja
pevskih zasedb v Kranjski
Gori. Mnogokrat prepevajo

Svečana listina policistu
Boštjanu Perku
Slavka Weisseisen,
SPV Šenčur
Šenčur – Predstavniki Sveta
za preventivo (SPV) Občine
Šenčur smo se v sredo, 21.
novembra, udeležili letnega
posveta Sveta za preventivo
Republike Slovenije, na katerem podelijo tudi najvišje
priznanje, s katerim Agencija za varnost v cestnem prometu nagradi predstavnike
SPV posameznih občin za
njihov prispevek na področju
varnosti v lokalnem okolju.
To visoko priznanje, svečano
listino za leto 2017, je prejel
tudi policist Boštjan Perko,
ki sodeluje v občini Šenčur.
Boštjan Perko je policist Policijske postaje Kranj in rajonski policist v občini Šenčur. Že drugi mandat je
predstavnik Policije v SPV
Občine Šenčur. Sodeluje pri
urejanju in pregledovanju

cestnoprometne signalizacije na območju občine. Aktivno sodeluje pri akcijah, ki jih
SPV izvaja na matični šoli v
Šenčurju, njenih podružničnih šolah in enotah vrtca.
Kot član SPV je aktiven tudi

v akcijah za občane, predvsem v sodelovanju z AMD
in DU Šenčur – Bodi viden,
Varno na kolesu, Prvi šolski
dan in mnoge prireditve v
kraju, ki se odvijajo na prometnih površinah.

S podelitve priznanja Boštjanu Perku

Urnik razstav v muzeju
Vesna Bolka
Šenčur – Odbor Muzeja Občine Šenčur je na svoji 23.
seji 24. oktobra 2018 določil
urnik razstav za leto 2019.
Zvrstilo se bo devet razstav, in sicer bo v mesecu
januarju na ogled razstava
keramike Sapane Gandharb iz Pirana. V februarju 2019 si bo v Muzeju mogoče ogledati likovno razstavo Ane Rajer iz Domžal,

marca bo sledila razstava
mozaikov Toneta Papeža.
V času občinskega praznika si boste v Muzeju Šenčur lahko ogledali fotografsko razstavo Draga Paplerja iz Kranja, v mesecu
maju pa sledi odprtje likovne razstave Jerneje Smolnikar iz Mislinje. V mesecu septembru bo v Muzeju
na ogled likovna razstava
Boleslava Čeruja iz Kranja.
V začetku oktobra sledi

razstava del, ki jih bodo
udeleženci ustvarili na
XIV. Mednarodnem simpoziju umetniške keramike V-oglje 2019 v organizaciji Barbe Štembergar Zupan in Nika Zupana. Novembra 2019 si boste lahko
ogledali razstavo likovnih
del na temo požarne varnosti Gasilske zveze Kokra. V
prazničnem decembru pa
bo Maja Bizjak pripravila
razstavo idrijske čipke.

v Hiši čez cesto ob ročnih
delih, tudi letos so se uspešno predstavile na tradicionalnem Festivalu čebelarske pesmi v Lukovici, številne jubilante pa bodo tudi v
prihodnje razveseljevale s
podoknicami.

Nujna gradnja Doma
starejših občanov
Šenčur – V Društvu upokojencev Šenčur so na razširjeni seji upravnega odbora
ponovno razpravljali o nujnosti izgradnje doma starejših občanov na območju
občine Šenčur. Kot je sporočil predsednik društva Ciril
Sitar, ugotavljajo, da so potrebe po tovrstni oskrbi vse
večje in se bodo v naslednjih letih zagotovo še povečevale, zato menijo, da je
treba aktivnosti v zvezi z izgradnjo doma starejših občanov pospešiti. Po razpravi
so bili sprejeti sklepi, o katerih bodo v prihodnje razpravljali na skupnem sestanku
z županom občine Cirilom
Kozjekom. Sprejeli so naslednje sklepe: v okviru Občine
naj se ustanovi stalno delovno telo – Odbor za pripravo in izvedbo projekta
izgradnja Doma starejših
občanov v Šenčurju; v proračunu Občine Šenčur za
leto 2019 naj se zagotovijo
zadostna sredstva za odkup
rezerviranega zemljišča za
Dom starejših občanov; v
letu 2019 naj se izvede odkup zemljišča in začne komunalno urejati; občinska
uprava naj takoj začne s postopkom pridobivanja koncesije za izgradnjo Doma
starejših občanov; v čim
krajšem času naj se poišče
tudi investitor oziroma soinvestitor za izgradnjo
doma.

Naslednji Jurij aprila
Naslednja številka glasila
Jurij bo izšla pred občinskim
praznikom, v petek, 12. aprila 2019. Avtorje obveščamo,
da je rok za oddajo prispevkov petek, 5. april, obseg pa
2500 znakov.

Kotiček za varnost

Čiščenje snega
Mag. Robert Zadnik,
inšpektor višji svetnik
Občina Šenčur z namenom
preventivnega ukrepanja obvešča javnost o nepravilnostih ter posledicah kršitev
zakonov in drugih predpisov. Bližata se zima in čas
sneženja, s tem pa tudi čiščenje javnih površin vzdrževalca občinskih cest tako z
mehanizacijo kot ročno. Veliko površin poleg javnih je v
zasebni lasti, vendar pa nekateri občani pri čiščenju
zasebnih površin sneg odmetavajo na javne občinske
ceste, poti, pločnike, katerih
lastnik je občina in ki jih ta
tudi upravlja. Interes tako
občine kot tudi vseh občanov, uporabnikov javnih
cest je, da so te normalno
prevozne in da na njih ni

elementov, ki bi pomenili
ogrožajoč ali nevaren element za vse udeležence v
prometu.
Občina tako apelira na vse
občane, da snega z zasebnih
površin ne odlagajo na javne
občinske ceste, poti in pločnike. Takšno dejanje pomeni tudi prekršek cestnoprometnih predpisov, saj zakon
o cestah določa, da je na cestišče javne ceste prepovedano odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja
zimske službe. Za omenjeni
prekršek je predpisana tudi
globa tisoč evrov. Nadzor
nad občinskimi cestami izvaja poleg policije tudi Medobčinski inšpektorat Kranj,
kjer so nam zagotovili, da
bodo v zimskem času poostrili nadzor nad predmetnimi kršitvami.

Pozimi v prometu
Boštjan Perko,
višji policist – vodja
policijskega okoliša
Ker se zima ne ravna ravno
po koledarju, se je treba nanjo in na njene okoliščine
(nizke temperature, led in
sneg) prej pripraviti, saj lahko voznikom povzročijo veliko neprijetnosti ali celo
ogrozijo varnost cestnega
prometa. Zato pravočasno
poskrbimo za ustrezno zimsko opremo motornega in
priklopnega vozila.
Na vozilu je treba pravočasno preveriti pnevmatike, zavore, svetlobne naprave in
drugo zimsko opremo. Vozilo bo pravilno in dobro opremljeno, če bomo upoštevali
naslednja pravila: kolesa
opremimo z zimskimi pnevmatikami, samo te namreč
na vseh kolesih omogočajo
uspešno speljevanje in pospeševanje, učinkovito zaviranje, nespremenjeno smer
pri zaviranju in varno vožnjo
skozi ovinke. Zaradi posebne
snovi bodo zimske pnevmatike tudi pri temperaturi pod
7 stopinj Celzija dovolj mehke, da bodo zagotovile ustrezni oprijem tudi na suhi in
nezasneženi cesti. Štiri mesece (najmanj od 15. novembra do 15. marca naslednje
leto) imejmo zimske pnevmatike na vozilu. Tri milimetre mora biti najmanjša
globina profila zimskih
pnevmatik. To omogoča dobro odstranjevanje vode in
brozge izpod koles ter stabilnost v snegu in ledu. Kadar
je na cesti več snega, pa priporočamo uporabo snežnih
verig. Ker se guma kot organska snov stara, po štirih
letih ne glede na obrabljenost izgubi sposobnost optimalnega oprijemanja na cestišču. Pnevmatike so edini
stik našega vozila z voziščem, zato skrbimo, da bo
vedno dober. Za zimsko

opremo štejejo tudi poletne
pnevmatike na vseh štirih
kolesih in ustrezne snežne
verige, ki morajo biti v zimskih razmerah pravilno nameščene na pogonskih kolesih. Pri vozilih s štirikolesnim pogonom morajo biti
snežne verige nameščene na
kolesih zadnje osi.
Za varno vožnjo je nujno
brezhibno delovanje zavor,
zato redno preverjajmo gladino zavorne tekočine. Če se
je rahlo znižala, je morda
vzrok obraba zavornih
oblog, če se je naglo znižala,
vozilo takoj odpeljimo k mehaniku. Zavorno tekočino je
treba zamenjati najmanj
vsaki dve leti.
Uporaba luči podnevi je v
Sloveniji med vožnjo z motornim vozilom obvezna.
Večkrat preverimo, ali na
avtomobilu res delujejo vse
naprave za osvetljevanje ceste, označevanje vozila in
dajanje svetlobnih znakov.
Od druge zimske opreme v
avtomobil, pripravljen na
zimsko vožnjo, spadata metlica in strgalo za čiščenje
stekel. Preverimo tudi brisalce, morda je guma natrgana
ali drugače poškodovana. V
posodi s tekočino za čiščenje
vetrobranskega stekla naj bo
dovolj tekočine, ki v mrazu
ne bo zmrznila. Naprave za
odtajevanje in sušenje vetrobranskega stekla ter naprave
za ogrevanje in zračenje
morajo zagotoviti normalno
vidljivost skozi steklo. Pred
daljšo vožnjo preverimo, ali
imamo v rezervoarju dovolj
goriva. Sneg lahko preseneti
tudi zimsko službo in zgodi
se, da vozilo z nemočnimi
potniki obstane na cesti,
zato tudi odeja v vozilu ne
bo odveč. Pred vožnjo dobro
očistite vsa stekla in poskrbite, da se z vozila ne bodo
raztresali sneg, led, voda ali
druge snovi.
Srečno v prometu.
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Na sončni strani ulice
Pihalni orkester občine Šenčur v sredo, 26. decembra, ob 19.30 v Športni dvorani Šenčur pripravlja
tradicionalni božično-novoletni koncert z naslovom Na sončni strani ulice. Orkester od leta 2015
strokovno vodi Simon Tavčar, 26-letni Škofjeločan, univerzitetni diplomirani tubist/evfonist in
podiplomski študent.
Bernarda Rozman

ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR
VODITELJ: SAŠO GAŠPERLIN, GOSTJA:

www.sencur.si

NUŠKA DRAŠČEK

CENA VSTOPNIC V PREDPRODAJI JE 7€, NA DAN KONCERTA 8€, OTROCI DO 7. LETA BREZPLAČNO.
VSTOPNICE SO V PREDPRODAJI NA VOLJO V KAVARNI IN SLAŠČIČARNI MEDENI VRT.
www.orkester-sencur.si

OrkesterSencur

Keramika je delo
in radost
Samo Lesjak
Šenčur – V Muzeju Občine
Šenčur je do konca leta na
ogled razstava izdelkov udeležencev letošnjega tradicionalnega, že trinajstega Mednarodnega simpozija umetniške keramike V-oglje.
Simpozij je letos potekal v
prvi polovici julija, na njem
pa je sodelovalo 15 ustvarjalcev: udeleženci zakonca T.
Robert in Jon Pacini, ameriška umetnica nemških
korenin Heidi Preuss Grew,
vsestranska Ifigenija Zagoričnik ter pobudnika simpozija Barba Štembergar
Zupan in Niko Zupan iz
Zavoda V-oglje, kot gostje
pa so se simpozija udeležili
Val Koščak Mitrovič, Lučka
Koščak, Darinka Lapajne,
Darja Lovšin, Andreja Pogačar, Milena Kafol, Matic
Lovšin, Rok Oblak in Nikolaj Mašukov. Na odprtju se
je Barba zahvalila vsem
udeležencem simpozija ter
obiskovalcem razstave, pa
tudi Občini Šenčur za
pomembno podporo in
razumevanje – tudi občina
pa je ob tej priložnosti Barbi

in Niku podelila zahvalo za
dolgoletno ohranjanje umetniškega projekta ter promocijo s prestižnim mednarodnim pečatom. Barba
Štembergar Zupan je posebno zahvalo namenila tudi
glasbeniku Aleksandru
Arsovu ter zasedbi Makalonca, ki so z nastopom še
dodatno kulturno obogatili
odprtje, umetnostni kritičarki Poloni Škodič ter priznanemu fotografu Arneju
Hodaliču, ki jim vsako leto
priporoča mladega fotografa za portretiranje ustvarjalcev simpozija, letos je to
nalogo izvrstno opravila
Ajda Zupan.
Simpozij predstavlja simbiozo več različnih umetnostnih zvrsti, še eno uspešno
izvedbo pa je Barba Štembergar Zupan pospremila z
besedami, da je keramika
medij, ki zahteva vseživljenjsko učenje, je delo in
radost, s katerima se spreminjamo ter rastemo kot
ustvarjalci in kot osebe. Vse
to pa dokazujejo tudi razstavljeni izdelki. Nekateri
izmed njih bodo svoje mesto našli v stalni zbirki.

Simbioza ustvarjanja in medsebojnega učenja in
razumevanja ustvarjalcev Mednarodnega simpozija
umetniške keramike V-oglje / Foto: arhiv razstave (Franci Brezar)

Simon, izhajate iz gostinske
družine. Zakaj ste se odločili za poklic profesionalnega
glasbenika?
"Poleg tega, da starša opravljata gostinsko dejavnost,
sta tudi ljubiteljska glasbenika, ki sta tudi mene navdušila za glasbo. Na začetku nisem imel namena, da
bi se z njo profesionalno
ukvarjal, potem pa se je
prek izobraževanja in izpopolnjevanja ta želja spontano razvila."

Naslov letošnjega koncerta
je Na sončni strani ulice.
Člani pihalnega orkestra se
trudimo, da bi bil naš orkester del kvalitetnega preživljanja prostega časa vsakega
aktivnega člana ob strokovnem vodenju. Kaj bi svetovali nekomu, ki razmišlja,
da bi se včlanil?
"Nekomu, ki razmišlja o
igranju glasbila, bi svetoval,
da se vpiše v našo Godbeno
glasbeno šolo, kjer poučujem trobila. Seveda pa tisti,
ki že igrajo, lahko pridejo
tudi na izpopolnjevanje,
ponujamo tudi pouk pihal
in tolkal. Vabljeni pa prav
tako na aktivno igranje v
orkestru, vaje imamo ob
ponedeljkih in četrtkih."

Kljub glasbeni izobrazbi je
delo v ljubiteljskem orkestru
specifično. S kakšnimi izzivi
ste se morali spopasti ob
prevzemu orkestra?
"Zame je bil največji izziv
to, da sem moral stopiti
pred ljudi, ki jih nisem poznal, in jim razložiti svojo
vizijo, kaj je glasba."

Kakšni so vaši načrti in želje
za prihodnost orkestra?
"Moja prva želja je, da bi
orkester dosegel še višji
nivo. Želim pa si tudi več
gostovanj doma in v tujini,
da lahko predstavljamo barve šenčurske občine tudi
drugje po svetu."

S katerimi problemi pri delu
v orkestru se najtežje spopadate in na katerem področju
ste najbolj domači?
"Ob kakšnih počitnicah me
zaskrbi udeležba na vajah,
ampak se potem vedno
nabere polna zasedba. Mislim, da je moja najboljša
lastnost sproščenost na
vajah in podajanje strokovne razlage skladbe na hudomušen, zabaven način.
Nasploh pa se trudim, da
potegnem iz orkestra naj-

Zakaj se je po vašem mnenju vredno odzvati vabilu na
letošnji božično-novoletni
koncert?
"Letos imamo odličen program, ki smo ga zelo dobro
naštudirali. Mislim, da bo
koncert pravi spektakel, kot

Simon Tavčar (desno) s predsednikom Pihalnega orkestra
občine Šenčur Andrejem Zupanom in Nušo Derenda, ki je
bila gostja na lanskoletnem slavnostnem koncertu ob
praznovanju 15. obletnice ustanovitve orkestra / Foto: Franci Brezar
je bil tudi lansko leto. Vsak
koncert je tematsko obarvan, vsako leto pripeljemo

Pod okence pridem
V Kulturnem domu Valentina Koklja na Visokem je potekal že drugi veseli
večer z ljudskimi pevci in godci.
Samo Lesjak
Visoko – Organizirali so ga
ljudski pevci KD Hiše čez
cesto Pr' Franč z Milj. Sodelovalo je kar devet skupin
ljudskih pevcev in godcev:
Trbojske ljudske pevke,
ljudske pevke FS Grifon iz
Šempetra, Ljudski pevci in
godci rokovnjači FS iz
Naklega, Bodeče neže FS
Ozara Primskovo, Cerkljanski Gaunarji FS Cerklje ter
Ljudski pevci Hiše čez cesto,
Ljudske pevke Pušeljc pa so
premočni dežni nalivi žal
zadržali v Kamniku. Seveda
pa ni manjkala Moravška
Mara iz Domžal, ki je vse
zbrane v dvorani kulturnega
doma do solz nasmejala s
humorjem in petjem.
Da je vse potekalo brezhibno, so poskrbeli Frenk Kra-

njec s scenarijem in humornimi vložki, Slavi Bučan je
prireditev sproščeno povezovala, idejna vodja Dragica

Markun pa je poskrbela za
sceno in organizacijsko
izvedbo prireditve. Vestno
so pomagali tudi člani KD

tudi posebnega gosta, letos
bo koncert popestrila Nuška
Drašček."

Visoko. Kot je ob koncu
dejala Dragica Markun: "To
je lep način povezovanja
društev in dokaz, da se vse
da, če se hoče. Vse te skupine ohranjajo našo zelo bogato kulturno dediščino in jo
prav s takšnimi večeri prenašajo na naše potomce.
Bodimo jim hvaležni." Obiskovalci so doživeli resnično
lep večer in ga zaključili ob
druženju in prepevanju še
dolgo v noč.

Foto: arhiv dogodka (Blaž Markun)

26. 12. 2018 OB 19:30

boljše, kar zna, in to še nadgrajuje."

Vsi nastopajoči so v dvorani kulturnega doma poskrbeli za veselo in sproščeno vzdušje.

7

Jurij, petek, 14. decembra 2018

Pogovor

Delati moraš s srcem
Tako pravi Miro Peternel, predsednik KS Šenčur Srednja vas, ki je tudi pobudnik sobotne mini
tržnice, ki je vsak mesec v središču Šenčurja. V pomenku je prodorni predsednik predstavil nekaj
drobcev iz dela največje krajevne skupnosti v občini.
Danica Zavrl Žlebir
Letos je vaša krajevna skupnost občanom podarila božično-novoletno drevo. Kakšne vtise imate ob tem dogodku?
"Letos je KS Šenčur Srednja
vas dobila več pridobitev,
zato je bila letos naša KS določena, da občanom podari
božično-novoletno drevo.
Letos smo ga posekali na
vrtu Sandija Kralja, ga na
petek dopoldne pripeljali in
postavili v središču, žal pa
smo ga morali nekaj metrov
odžagati, tako da je naposled visoko 12 metrov. V središči Šenčurja je potem potekala prireditev, kjer so nastopili otroci iz šole, šenčurska godba, ki vedno pritegne
občinstvo, voditeljica Vanja
Umnik, harmonikar Matic
Čebulj, po postavitvi in blagoslovu je bila še pogostitev,
kjer niso manjkali pražilci
kromprija, med sladicami
pa sicer ni bilo krompirjeve
torte šenčurjanke, temveč
mignoni po tem receptu.
Zbralo se je precej ljudi, a bi
si želeli še večjo udeležbo.
Zato se dogovarjamo, da bi v
prihodnje dogodek preložili
na kasnejši čas, okoli pete
ure popoldne, ko se že mrači in lučke pridejo bolj do
izraza. Radi bi tudi bolj
okrašeno drevo, kar da središču Šenčurja še bolj prazničen pečat, sicer pa imajo
občani na okrasitev občinskega središča zelo različne
poglede."
Ste tudi pobudnik mini tržnice vsako prvo soboto v
mesecu. Kako vam uspeva?
"Že pred leti sem imel idejo
o tržnici, ki bi spodbudila
dogajanje v Šenčurju, kajti
Šenčur se mi je zdel nekam
zaspan. Kako desetletje imamo v občini stojnice, ki jih
doma več let nismo uporabljali, pa sem predlagal sedanjemu županu, da je to škoda in da bi jih bilo smiselno
tržiti. In res jih posojamo
organizatorjem po vsej Gorenjski. Ko je pred štirimi
leti nastopil mandat Ciril
Kozjek, sem mu predlagal,
da bi tržnico postavili tudi v
Šenčurju. Ne gre nam toliko
za prodajo, temveč da bi šenčurski kmetje, rokodelci in
drugi ponudniki pokazali,
kaj imajo, znajo in delajo.

dili otroško igrišče in obnovili tamkajšnje objekte. Radi
bi uredili probleme z odpadki, saj nekateri ljudje odnašajo domače smeti v kontejnerje pri pokopališču. Koši
za odpadke na javnih mestih
so velikokrat natlačeni z
uporabljenimi plenicami za
starejše, pomijami iz gospodinjstev in drugimi odpadki,
ki jim ti koši niso namenjeni. Kršitelji so opazovani in
opozorjeni, za kaznovanje
pa nimamo pristojnosti.
Idej o tem, kaj bi še kazalo
narediti, je še veliko, a o njih
kdaj drugič.

Miro Peternel / Foto: Tina Dokl
Ob stojnicah bi vsakokrat
ponudili tudi dogajanje: nastop glasbenikov, folkloristov, društev ... Žal ravno
med šenčurskimi ponudniki
ni posebno dobrega odziva.
Gospod, ki redno prihaja iz
Ribnice, pa me ves čas spodbuja, naj vztrajamo. In vztrajamo že štiri leta. Spočetka
smo imeli tržnice vsako tretjo soboto, zdaj imamo vsako prvo. Malo sem razočaran nad šenčurskimi ponudniki, ker ne prihajajo, sem
pa povabil ponudnike iz Selške in Poljanske doline.
Imamo tudi preskromno izbiro. Vedno pa sodeluje turistično društvo, ki vsakokrat
praži krompir. Januarja in
februarja tržnica odpade, za
naprej pa bomo še videli."
Pravite, da sta Šenčur in
Srednja vas letos dobila veliko novega. Katere so te pridobitve?
Gre za pridobitve, v katere
vlaga občina. Tako so v Sajovčevem naselju ločili doslej skupen sistem fekalne
in meteorne kanalizacije,
kar je odpravilo težave s stalnim. V Srednji vasi se še vedno asfaltira, menjala se je
vodovod, kanalizacija, vgradila plinska in optična napeljava. Mlakarjeva ulica je na
enem od odsekov dobila asfalt in razsvetljavo. Za fitnes
v naravi v gozdičku nasproti
športnega parka smo prav
mi iz KS dali pobudo. Sicer
pa KS sama ne razpolaga z

lastnim denarjem, zato tudi
ne moremo samostojno vlagati. Pač pa vsako leto v KS
pripravimo predloge občini,
kaj vse potrebujemo. Letos
smo ga že oddali. Naša ideja
je bila denimo postavitev
klopi pri pokopališču. Predlagali smo tudi, da se obnovijo otroška igrala v novem
naselju. Veliko se pogovarjamo o umiritvi prometa, kar
je zelo težko narediti. Že
dolgo si prizadevamo za zaslon za reklame, kar nam še
ni uspelo, radi bi postavitev
informativne table z oznako
ulic, ki je nekoč že bila. Bil
sem prepričan, da bomo letos naredili pločnik z Velesovske na Pipanovo cesto do
šole, kar je nujno zaradi varnosti otrok, a ne uspe dogovor z lastnikom. Pri tej nalogi bomo vztrajali še naprej.
Na Velesovski, kjer sicer so
omejitve, a se jih vozniki ne
držijo, so problemi s hitrostjo. Na željo krajanov smo
tam za boljšo preglednost
postavili tudi ogledalo. Želijo si tudi več prehodov za
pešce, vendar teh ne moremo zarisati prav pri vsaki
hiši, saj nas pri tem omejujejo predpisi.
Kakšno je sodelovanje z občino?
"Z občino kar dobro sodelujemo. Imamo pa še več idej,
kaj bi bilo treba narediti.
Tako redno nasipamo makadamske ceste. V Srednji
vasi pri ribniku bi radi nare-

Volitve v svete krajevnih in
vaških skupnosti bodo letos
potekale po novem, na zborih krajanov. Boste znova
kandidirali?
"Osebno mi je bil bližji prejšnji sistem, ko so se člani
KS in VS izbirali na volitvah
hkrati z županom in občinskim svetom. Točno se ve,
kolikšna je tam udeležba in
tam 'stopiš na vago'. Ne
vemo pa, koliko ljudi bo prišlo na zbore krajanov in tam
izbiralo svoje predstavnike.
Sam bom še kandidiral s
svojo ekipo, ne vemo pa, ali
bo kandidiral še kdo in kdo
bo tako za naprej vodil krajevno skupnost. Za delo v
krajevni skupnosti sicer velja, da je to prostovoljno
delo, ki ga moraš delati s srcem, tu ni zaslužka. Za zahvalo nas za novo leto občina povabi na pogostitev. Z
občino in županom se dobro razumem in moram
reči, da s svojimi predlogi
kar uspemo. Skušamo kar
najbolj ustreči željam krajanov. Drži pa, da nikoli ne
boš ustregel vsem. Nekateri
bi radi kopališče, a še kranjska občina si ga težko privošči, kaj šele naša. Lahko pa
nekatere dejavnosti razvijemo na območju športnega
parka, denimo drsališče, ki
smo ga že imeli in je bilo dobro obiskano. Tudi razmišljanje, da bi se znebili letališča, ni realno. Letališče
imamo in ga bomo vedno
imeli. Če bo veliko letal, bo
tudi veliko ljudi – in to lahko
prinese korist tudi okolici.
Zato moramo napeti vse
sile, da od letališča vsi občani občine Šenčur nekaj dobimo in vložimo v boljše živ
ljenje občanov."

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

DISKONTNA PRODAJA SADJA IN ZELENJAVE, d. o. o. Šenčur
SLO - 4208 Šenčur, Kranjska c. 1, tel.: 04/25 11 259
Faks: 04/25 15 541, GSM: 041/ 331 881

Avto-moto društvo
Šenčur

ZAKAJ naj (P)OSTANEM član
AMZS oziroma AMD Šenčur?
•K
 er so storitve AMZS članstva edinstvene in ponujajo več kot
avtomobilske asistence zavarovalnic.
• Ker s prihranki več kot povrnem vrednost članarine.
• Ker AMZS celostno poskrbi za moje vozilo pred in med potjo.
• Ker mi nudi pomoč na cesti, ne glede, čigavo vozilo vozim
(eno članstvo za več vozil).
• Ker mi nudi popuste doma in v tujini.
• Ker s članstvom v AMZS prispevam k izboljšanju prometne
varnosti.
• Ker s članstvom v AMZS pripomorem k razvoju moto športa
in kartinga.
ŠE VEČ RAZLOGOV NA www.amzs.si ali na naslovu
www.amd-sencur.si, kjer je še več vsebin o delu društva.

Človek ne zna voščiti toliko želja,
kot jih zmore uslišati življenje.
Preproste reči in majhne pozornosti delajo čudeže.
Naj jih bo v novem letu čim več.
Želimo Vam vesele božične praznike
in srečo vsepovsod, kjer vas bo v novem letu vodila pot.
Avto moto društvo Šenčur

4208 Šenčur
Delavska 18
tel.: 251-52-00
privat: 250-64-74

Anton Magdič s.p.

vzdrževanje javne razsvetljave 
 semaforizacija križišč  
 izdelava svetlobnih prometnih znakov


Milje 44, 4212 Visoko, 
www.vigred-elektro.si
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Šola, vrtec
Predavanje o prvi pomoči
Tanja Bogataj,
učiteljica
Šenčur – V petek, 30.
novembra, so učenci četrtih
razredov Osnovne šole Šenčur poslušali zelo zanimivo
in poučno predavanje o prvi
pomoči. Reševalec Matjaž
Livk iz Centra za krepitev
zdravja ZD Kranj je na izje-

nju, ki so ga pridobili, prav
tako se bodo pri uri glasbe
učili skladbo, ki ima enak
ritem kot ritem pri postopku
oživljanja. Center za krepitev zdravja ZD Kranj je v
avli šole postavil tudi stojnico, kjer so vsi učenci šole
prejeli zgibanke na temo
svetovnega dneva boja proti
aidsu, ki je 1. decembra.

Postopek oživljanja
mno zanimiv način razložil,
kako pomembno vlogo imamo ljudje v primeru nesreče, ko pomagamo sebi ali
sočloveku. S svojim znanjem namreč lahko rešujemo
življenja. Učenci so se naučili, kako nuditi prvo pomoč
sebi ali drugemu ob opeklinah, urezninah in padcih.
Nanje je največji vtis naredil
postopek reševanja ponesrečenca, ki izgubi zavest. V
prihodnjih dneh bodo pri
pouku naredili plakat o zna-

Ne le četrtošolci, temveč vsi
učenci naše šole bodo deležni predavanj z različno
tematiko: zdrave navade,
osebna higiena, zdrav način
življenja, zasvojenost, odraščanje, duševno zdravje itd.
Kot učiteljica sem zelo zadovoljna, da v šoli sodelujemo
z izkušenimi strokovnjaki,
ki učencem iz prve roke
povedo, kako poteka reševanje, in da naše otroke skupaj
učimo različnih pomembnih življenjskih veščin.

Na sprehod s starši in starimi starši
Voklo – V tednu vseslovenskega projekta Simbioza giba
smo tudi na PŠ Voklo na stežaj odprli vrata in na obisk
povabili naše babice in dedke ter tudi starše, da smo skupaj
preživeli prijetno dopoldne. Najprej smo se skupaj odpravili na sprehod. Naš dogovor med sprehodom je bil, da so
morali otroci hoditi s svojimi starimi starši oziroma starši.

Na obisku v Turčiji
Osnovna šola Šenčur koordinatorica projekta Erasmus+
Darja Višnar,
koordinatorica
projekta
Šenčur – Osnovna šola Šenčur je z začetkom novega
šolskega leta prevzela vlogo
koordinatorice projekta Erasmus+ Senses, Thinking
and Education on Action for
Mankind, katerega namen
je uvajanje novih pedagoških pristopov v povezavi z
zdravim načinom življenja,
evropske kulturne dediščine in IKT-tehnologije.
Poleg Osnovne šole Šenčur
v projektu sodelujejo še šole
partnerskih držav iz Turčije, Finske, Romunije in
Poljske. V sklopu projekta
načrtujemo šest projektnih
srečanj, ki bodo namenjena
izobraževanju učiteljev in
izmenjavi dobre pedagoške
prakse. Novembra je v Turčiji potekalo prvo projektno
strokovno srečanje, ki smo
se ga udeležile učiteljice
Darja Višnar, Maja Okorn,
Vilma Nečimer in Andreja
Režek. V čudovitem sredozemskem obmorskem mestu Alanya smo obiskale javno osnovno šolo Mahmutlar 50.yıl Ahmet Keşoğlu
Ilkokulu, ki jo obiskuje
okrog 1200 učencev, od
tega je kar nekaj učencev
tujcev, ki prihajajo iz 21 različnih držav. Ob prihodu v
šolo so se nam učenci pred-

Prvo projektno srečanje je potekalo v Turčiji v mestu Alanya.
stavili s tradicionalno plesno točko in glasbenim programom. V času obiska
smo se udeleženci projektnega srečanja seznanili s
turškim osnovnošolskim
izobraževalnim sistemom,
njihovim inovativnim načinom uporabe pedagoškega
pristopa STEAM pri pouku,
udeležili smo se delavnice
tradicionalne turške umetnostne obrti, predavanja o

zdravi prehrani in pomagali
pri urejanju šolskega vrta.
V čast sta nam bila obisk
šolskega ministra za izobraževanje, ki nam je predstavil svoje delo, in obisk šole
za otroke s posebnimi potrebami, ki je v nas pustila
prav poseben pečat. Turška
šola se je izkazala po svoji
neverjetni gostoljubnosti
ravnatelja, učiteljev, učencev in njihovih staršev, ki

so vse dni gostovanja sodelovali pri projektnih aktivnostih. Velik vtis je na članice našega tima pustilo to,
da smo na šolskem vrtu
tamkajšnje šole lahko posadile slovensko drevo. To
dejanje je namreč simbol
intelektualne rasti, nenehne želje po znanju in vzpostavitvi prijateljskih vezi
med nami in gostiteljsko
šolo.

Domači "nudeljci" so najboljši
Mentorica Maja Okorn

Ko smo prišli do gozda, smo naredili ogromen krog in vsi
skupaj zaplesali in zapeli nekaj otroških pesmi. Otroci so bili
res presenečeni, kako zabavne babice in dedke imajo, kaj vse
oni znajo. Po krajšem počitku smo se skozi gozd odpravili
nazaj do šole, kjer so pridni dedki že pekli kostanj, babice pa
so za nas pripravile same najboljše sladice. S svojim obiskom sta nas počastila tudi gospa ravnateljica Majda Vehovec
in gospod župan Ciril Kozjek, česar smo bili vsi zelo veseli.

Brezplačni računalniški tečaj za občane
v okviru Simbioze
Šenčur – V tednu od 11. do 15. februarja 2019 bo na Osnovni šoli Šenčur potekal tečaj računalništva Simbioza za občane. Z računalnikom se bomo spoznavali vsak dan od 8.30
do 10. ure. Prijave sprejemamo do zasedenosti mest na telefon 04 25 19 250 ali po e-pošti tajnistvo@os-sencur.si.

Šenčur – Domače testenine
morajo biti obvezno narejene iz dobre domače moke
in jajc z rumenjaki, rumenimi kot sonce, da so tudi
testenine potem bolj rumene. Ker imamo Slovenci
radi testenine, jih veliko
vrst najdemo na policah,
večina je izdelana v industrijskih proizvodnjah. Dejstvo je, da se okus domačih
testenin nikakor ne more
primerjati s kupljenimi – in
pika. Zato smo se s podjetniškim krožkom Osnovne
šole Šenčur v okviru projekta Erasmus+ pod vodstvom
mentoric Maje Okorn in
Darje Višnar odločili obiskati Igorja Šarašanskega,
vsem bolj znanega pod
imenom Kralj nudeljcev.
Gospod Šarašanski nas je s
čepico na glavi in predpasnikom, ki pritiče tistemu, ki
se ukvarja s pripravo rezancev, prijazno pričakal na
pragu svoje Hiše testenin v
starem delu mesta Kranj.
Takoj ko smo vstopili, nas
je očaral moderen in prijeten ambient s pridihom
domačnosti, torej vonjem
po dobrih domačih testeni-

Pri Kralju nudeljcev
nah, takih, ki so jih delale
naše babice. Na eni strani
je delavnica, kjer nastajajo
testenine, in na drugi strani
trgovinica s policami, polnimi pisanih rezancev, najrazličnejših okusov, za zadovoljitev še tako zahtevnih
strank. Najprej nas je prijetno presenetil s predstavitvijo priprave jajčnih rezancev. Testo, ki ga je pripravil

tisti dan, je spustil skozi
napravo za valjanje testenin. Zvaljano testo je spretno razrezal na trakove in
nastale rezance za kakšen
dan dal sušit na bombažne
plenice, take za dojenčke,
in že so bili pripravljeni za
prodajo. Po kratki predstavitvi si je z veseljem vzel čas
še za kratek intervju, v katerem nam je razkril, da kar

počne, dela s srcem, in da
mu brez sinove pomoči in
spodbude prijateljev, ki so
mu pomagali na poti do
samostojnega podjetništva,
zagotovo ne bi uspelo. Iz
prve roke lahko rečemo, da
so domači rezanci najboljši,
saj nam jih je ob slovesu
podaril za pokušino, zato se
bomo z veseljem vrnili po
še kakšne.
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Konjenica jezdila
po okoliških vaseh

Krompirjev cvet
in Koprive

Konjeniški klub Šenčur letos praznuje deset let delovanja.
Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – "Da je klub zelo
dejaven, se ne moremo preveč pohvaliti, bili smo pa
zelo dejavni prva leta, saj
smo na krompirjevem prazniku in paradi sodelovali z
več kot tridesetimi konji z
raznimi priključki in jahači.
Še vedno vsako leto ob občinskem prazniku organiziramo parado po vasi in blagoslov konj. Udeležba je
odlična, saj sodeluje od sedemdeset do osemdeset
konj," pove predsednik kluba Miro Peternel.
Oktobra so več let organizirali odmevne konjske dirke v
spretnostnem jahanju, za
štefanovo se še vedno v velikem številu udeležijo blagoslova v Srednji vasi, ob koncu
leta pa je druženje za vse člane. Zadnji dve leti niso organizirali dirke v spretnostnem
jahanju, lani zaradi slabega
vremena, letos zaradi premajhnega števila prijavlje-

Koprive in Krompirjev cvet
Šenčur – Druženje dveh skupin, ki delujeta v občini Šenčur pod okriljem društva Z
roko v roki, je že tradicija.
Koprive, ki se družimo na Visokem vsako sredo, smo na
torti časa upihnile že peto
svečko, Krompirjev cvet, ki
se druži vsak ponedeljek v
Šenčurju, je ponosno upihnil že tretjo svečko.
Svet postaja vse manjši, zapiramo se med štiri stene
hiš, naši sogovorci postajajo
televizorji in računalniki, a
mi se ne damo. Negujemo
osebni stik, toplino stiska
rok in živo govorjeno besedo. Vsebina pogovorov je
vseobsežna, zabavna in nas
motivira, da se zavedamo
pomena živeti polno in bogato življenje tudi v "sivih"
letih. Enkrat letno se skupini
skupaj odpravita na izlet. Letos smo obiskali Preddvor in
Jezersko. Jutranjo kavico
smo popili v prekrasnem

Konjeniki na poti po okoliških vaseh
nih, pojasni Peternel. Nekaj
pa so vseeno želeli narediti,
saj gre za jubilejno leto. Tako
so novembra priredili manjšo konjenico. Organizator je
bil Klemen Konc, na balinišču na Miljah se je zbralo 16
konjenikov in en udeleženec
z vozom. Prišli so iz različnih
krajev Slovenije. "Pot nas je

vodila z Milj po gozdni poti
do Šenčurja, prek obrtne
cone do novega kolesarskega
mostu, kjer smo imeli krajši
postanek za okrepčilo, za kar
je zelo lepo skrbel Zoran. Od
tam smo nadaljevali proti Vogljam do letališča na Kvedrovo kmetijo v Praprotni Polici,
kjer so nas lepo sprejeli in

pogostili. Od tam smo odjezdili prek Luž, Olševka, Visokega do Milj, kjer je bil zaključek z bogato kulinariko,
za kar je poskrbel gospod
Pernuš. Konjenica je lepo
uspela, na konjih smo bili pet
ur in opravili okoli trideset
kilometrov," je dogodek opisal Peternel.

Jaslice v Hiši čez cesto

Bambijevci uspešni na zadnjem tekmovanju

Milje – Danes, 14. decembra, v hiši čez cesto ob 18. uri odpirajo razstavo jaslic. Razstavljali jih bosta Ana Korenč in
Dragica Markun, nekaj pa bo izdelkov neznanih avtorjev. Na
ogled bodo miniaturne jaslice in jaslice v naravni velikosti.
V kulturnem programu bodo nastopili: citrar Tomaž Plahutnik, vokalist Simon Eržen (zapel bo tudi koledniške pesmi),
in Ljudski pevci Hiše čez cesto. Razstava bo na ogled do
praznika sv. treh kraljev vsak petek od 17. do 19. ure, soboto
od 10. do 12. ure in nedeljo od 15. do 17. ure. Obveščajo tudi,
da bo v januarju tečaj izdelovanja cajn, košev, košar. Zainteresirani se lahko prijavijo na tel. 041 68 10 73.

Trboje – Športno društvo BAM.Bi s sedežem v Trbojah, ki
velja za pojem dobro organiziranega športnega društva, je s
svojimi tekmovalci sodelovalo tudi na zadnjem letošnjem
tekmovanju. Bilo je prvo oktobrsko soboto, in sicer vzpon
na Drežniške Ravne nad Kobaridom. Šeststo metrov višinske razlike na desetih kilometrih je premagalo 84 kolesarjev
in kolesark, med katerimi se je spet odlično predstavilo kar
nekaj članov društva BAM.Bi. Uroš Verčič je bil na vrhu najhitrejši v kategoriji master C, na drugo mesto sta
"priplezala"Maja Zajec (ženske A) in Franc Hafner (master
H), tretji v kategoriji master F pa je bil Tomo Čuk.

okolju jezera Črnava, nato pa
smo pot nadaljevali po kanjonu Kokre ob poslušanju čudovitih zgodb, pravljic in
bajk, ki nam jih je pripovedovala gospa Tatjana. Sprehod
okoli jezera nas je osvežil in
napili smo se lepot prečudovitega Jezerskega. Želodčke
smo napolnili na domačiji
Šenk. Do konca leta bo še vrsto prijetnih druženj in poslušanja zanimivih tem.
Hitro se bliža novo leto in
prav je, da si zaželimo kaj lepega:
Prikličimo snežinke,
rahle in sanjave,
da spustijo se na zemljo
in sporočijo praznične
pozdrave.
Prijatelji, novo leto bo prišlo.
Naj vam prijazni novi čas
prinese vse,
kar je staro leto zamudilo,
ljubezen, srečo, zdravje
in veselje –
to naše novoletno je voščilo!

Obdarovanje starejših občanov
Šenčur – Predstavniki krajevnih odborov Rdečega križa občine Šenčur v dneh pred novim letom obiskujejo občane,
starejše od 76 let. Trenutno jih v občini Šenčur živi 719. Poleg tega bo župan Ciril Kozjek obiskal najstarejše občane po
posameznih vaseh v občini. Zdravja in sreče bo osebno voščil tudi najstarejši občanki Marijani Lavrič iz Trboj, ki bo
januarja 2019 dopolnila 101 leto.
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V poslovalnicah KZ Cerklje vam po zelo ugodnih cenah nudimo vse za koline:
čreva (EU poreklo), ješprenj, kaša (iz domačega mlina), dodatki, ...
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čreva (EU poreklo), ješprenj,
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mlina),
dodatki,
...
Odkup in prodaja mleka

PROGRAM ZA DOM IN VRT

●

Odkup in prodaja živine
● Odkup in prodaja poljščin
IZ NAŠEGA PROGRAMA:
● Krmila
● Gnojila
PROGRAM ZA DOM IN VRT
PROGRAM ZA KMETIJSTVO
● Kmetijska semena
● Odkup in prodaja mleka
● Sadike
● Program za varstvo rastlin
● Odkup in prodaja živine
● Lončnice
● Več vrst profesionalnih čistil za mlekovode
● Odkup in prodaja poljščin
● Gnojila
●

IZ NAŠEGA PROGRAMA:
PROGRAM ZA KMETIJSTVO

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 za ekološko vrtnarjenje
●

GVB d.o.o., Visoko 19, 4212 Visoko

DOBRI MOŽJE
KUPUJEJO PRI NAS.
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PANELO
PANELO
PANELO

Tekmovanje štirih
gasilskih zvez

izdelava jeklenih galanterijskih izdelkov
izdelava jeklenih
izdelkov
izdelava
jeklenihgalanterijskih
galanterijskih
izdelkov

JANEZ KVEDER s.p.
JANEZ
KVEDER
Visoko 2a, s.p.
Visoko 2a,
JANEZ KVEDER s.p.

Francoski boks ali savate je ena redkih še
obstoječih evropskih borilnih veščin. Njegove
tehnike se lahko naučite v Šenčurju, kjer že osem
let deluje Savate klub Gorenjska.
Maša Likosar

Visoko
2a, 4212 Visoko
4212 Visoko
4212 Visoko

Prostovoljni gasilci štirih gasilskih zvez se radi udeležujejo
gasilskih tekmovanj, kjer pokažejo svoje znanje in
spretnosti. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
www.geodetske-storitve.com

Ste že slišali za savate

Visoko – V začetku oktobra
je v Športnem parku Visoko
potekalo gasilsko tekmovanje gasilskih zvez Naklo,
Tržič, Cerklje in Kokra – slednji je letos pripadla organizacija. Poveljnik GZ Kokra
Marko Pipan pravi, da so
tekmovanja pomemben del
gasilskega udejstvovanja,
zato je zelo vesel, da se jih
udeležuje vedno več prostovoljnih gasilcev. Nastopilo je
83 tekmovalnih enot v petih
starostnih kategorijah, vseh
tekmovalcev pa je bilo 820.
Pomerili so se v vaji z vedrovko, ovirami, hidrantom,

motorno brizgalko, štafeti in
vaji razvrščanja. Iz Gasilske
zveze Kokra, kamor sodi
Šenčur, so med pionirji prvo
mesto zasedli gasilci PGD
Hotemaže, člani PGD Trboje so slavili med mladinci,
člani B in članicami B, gasilci PGD Srednja vas so bili
najboljši med mladinkami,
člani A in članicami A, med
starejšimi gasilci člani PGD
Visoko - Milje, med starejšimi gasilkami pa PGD Šenčur. Pokal za najboljše društvo, ki je imelo največ enot
in so bili najbolje uvrščeni,
je prejelo PGD Cerklje,
pokal za najboljšo vajo v
članski enoti pa PGD Zalog.

Obiskal jih je Miklavž

Šenčur – Savate si lahko
predstavljamo kot "obuti"
kikboks, saj se pri borbi
poleg rok uporabljajo tudi
noge. Predsednik Savate
kluba Gorenjska Mitja Luznar pojasni, da so posebnost
francoskega boksa lahki čevlji, ojačani okoli gležnja, z
ravnim podplatom, ki omogočajo večjo odzivnost. "Pri
nožnih brcah je dovoljena
uporaba stopal – brez golenic in kolen. Dinamična
borba lahkih kontaktov tako
ves čas poteka na največji
možni razdalji in posledično
redko prihaja do klinča.
Ročna tehnika je klasična

nar in nadaljuje: "Poleg
tega, da odlično razgibamo
telo, obenem izboljšamo
koordinacijo zgodnjih in
spodnjih okončin. Borba
zahteva tudi razmišljanje o
morebitnih reakcijah nasprotnika in naših odgovorih
nanje, zato savate bistri tudi
misli in um."
Savate klub Gorenjska trenutno šteje deset članov, ki
se redno udeležujejo državnih, evropskih, svetovnih in
ostalih odprtih prvenstev.
Na nedavnem državnem
tekmovanju so v svoji kategoriji osvojili prvo mesto
Tjaša Debelak, drugo mesto
Mitja Luznar in tretje mesto
Neža Šmigoc.

Savate klub Gorenjska medse vabi nove člane. / Foto: Tina Dokl
boksarska, ključni so tekoče
izpeljave, igrivo gibanje in
razvijanje taktike, s katero
izigramo nasprotnikovo
obrambo."
Savate je primeren za vse
starostne skupine, moške in
ženske. "Predhodno znanje
ni potrebno; niti moč ali
kondicija, saj vse to pridobimo na treningih, ki potekajo
trikrat na teden v šenčurski
športni dvorani," pravi Luz-

Ker njihov šport sodi med
kakovostne in vrhunske, jih
podpira tudi Občina Šenčur.
"Občini Šenčur smo zelo
hvaležni, da nas sofinancira
in nam nakloni letni prispevek glede na dosežene rezultate. Z njihovo pomočjo
naša mesečna članarina
znaša le deset evrov," sklene
Mitja Luznar in povabi vse
ljubitelje borilnih veščin, da
se jim pridružijo.

Miklavž obdaroval otroke
Z obiska skupine Vera in luč na miklavževanju

Rafka Sajevic

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.

Šenčur – V skupini Vera in
luč smo tudi letos pripravili
miklavževanje. To je za naše
"lučke" prav posebno vznemirljiv in vesel dogodek.
Sveto mašo je daroval kaplan
Marko Merlak, srečanje
smo nadaljevali v župnijskih
prostorih, kjer so nam mladi igralci skupine Sončni
žarek pod vodstvom Vesne
Mozetič pripravili igro z
naslovom Čarobne besede.
Ne le otroci, tudi odrasli
mnogokrat kar pozabimo,
kako velik pomen imajo
besede prosim, hvala, izvoli
in oprosti. In prav slednja je
izjemno pomembna, saj z
opravičilom povemo, da nismo popolni, a dovolj močni,
da prevzamemo odgovornost za svoja dejanja. Skupaj z igralci smo priklicali

Miklavža. Prišel je v spremstvu angelov in nagajivih
parkeljnov. Dobrotnik je
želel vedeti, kako živijo naši
lučkarji, ali so prijatelji in
kaj piše v rumenem časopisu, ker do nebes to nikoli ne
pride. Zato je vedno veliko
smeha in dobre volje. Najbolj pa se razveselijo daril.
Zato sem kot voditeljica
skupine hvaležna vsem, ki
nam s svojimi prispevki to
omogočite. To so: Komteks,
Občina Šenčur, Garnol,
Veterinarska ambulanta
Vinka Pristov, Biofit, Navček, Kraljevi Mignon,
Mesarstvo Čadež, Agropromet Cerklje in Stane Kuhar.
Hvala tudi Miklavžu, njegovemu spremstvu in skupini
Sončni žarek za prijetno
druženje. Vsem skupaj
želim blagoslovljen božič ter
srečno in zdravo novo leto.

Kot vsako leto smo tudi letos v Občini Šenčur ob miklavževanju obdarili najmlajše. Otroke s Prebačevega, iz Trboj,
Žerjavke, Srednje vasi in Šenčurja je Miklavž obiskal in
obdaroval v Domu krajanov v Šenčurju v soboto, 8. decembra. Miklavž je tudi otroke z Milj, Visokega, Luž, Olševka in
iz Hotemaž obiskal v soboto, 8. decembra, in sicer so otroci
po ogledu igrice dobili darila v Domu krajanov Visoko. V
Vogljah je Miklavž otroke obdaroval že v nedeljo, 2. decembra, v Voklem pa v sredo, 5. decembra, in jih po ogledu igrice tudi obdaroval. Miklavž je letos skupaj obdaril in razveselil 377 otrok, starih od dve do pet let, iz občine Šenčur.

Z Miklavževega obiska na Visokem
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Svetovna prvakinja
v kegljanju
Dvaindvajsetletna Anja Forštnarič iz Trboj že štirinajst let trenira kegljanje,
šport, ki je po njenem mnenju v Sloveniji premalo cenjen. Letos so se ji
uresničile sanje, osvojila je zavidanja vredne kegljaške naslove.
Maša Likosar

Foto: Tina Dokl

Trboje – Anjo Forštnarič je
nad kegljanjem navdušila
mama Brigitte Strelec, za
katero mlada kegljačica pravi, da ni le njena reprezentančna trenerka, temveč
tudi motivatorka, vzornica
in največja podpora. Začela
je v Kegljaškem klubu Celje,
prestopila v kranjski klub, se
po dveh letih vrnila v Celje,
pred štirimi leti pa se ustalila v Kegljaškem klubu Tri-

glav Kranj, kjer je bila takoj
uvrščena v prvo ligo.
V celjski ekipi je zmagala na
številnih mednarodnih tekmah, v kranjski pa so se ji
uresničile sanje. "Letos sem
v Romuniji postala svetovna
prvakinja med mladinci in
se uvrstila na drugo mesto v
tandemu dvojic s Timijem
Jurančičem. Z žensko člansko ekipo pa smo osvojile
naslov evropskih klubskih
prvakinj v Sarajevu." To je le
peščica nazivov, ki jih je

Svetovna prvakinja Anja Forštnarič je v svoji štirinajstletni
kegljaški karieri osvojila zavidanja vredno število medalj.

Anja osvojila, sicer pa pravi,
da ima toliko medalj, da jih
ne šteje več, temveč tehta:
deset kilogramov jih je.
Kegljanje pa Anji sprva ni
bilo v ponos, nerodno ji je
bilo povedati, kaj trenira.
"Ljudje napačno menijo, da
kegljanje ni šport in zanj ne
potrebuješ kondicije niti
specifičnega znanja, enačijo
ga s šahom in ga zamenjujejo z bovlingom ter balinanjem, a je daleč od tega"
pojasni Anja in nadaljuje:
"Sama treniram dvakrat na
teden, kondicijo pridobivam
s hojo v hribe, z utežmi pridobivam moč v rokah. Pomembna je tudi psihična
pripravljenost, biti moraš
stabilen in umirjen. Moja
posebnost je enostaven in
pravilen lučaj, pred vsakim
metom trikrat vdihnem, si
zamislim, koliko bo padlo –
in tako je."
Ob letošnjem uspehu je občutila pogosto slovensko
"bolezen" – zavist. "Šla sem
skozi težko obdobje, bila
sem na dnu, ker mi nekateri
niso privoščili uspeha. Z
mamino pomočjo sem se
pobrala, dobila zagon in motivacijo za naslednje svetovno člansko in ekipno prvenstvo," pove Anja in doda: "V
kegljanju bom ostala, dokler
bom zmogla usklajevati vse
ravni življenja, tako zasebno
kot poklicno in športno.
Imam pa še eno željo. Vleče
me v tujino, predvsem v
Nemčijo, kjer je kar nekaj
zanimivih kegljaških klubov. A če greva, greva obe, z
mamo namreč, ker je ona
moj nepogrešljivi del."

Priznanji veteranoma
Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – Župan Ciril Kozjek
je pred časom podelil priznanje dvema športnima veteranoma članoma Košarkarskega kluba Šenčur
GGD.
To sta Edvard Golob - Fazo
in Roman Horvat, ki sta se
udeležila letošnjega veteranskega evropskega prvenstva
v Mariboru. Golob je nastopil v kategoriji 50+ za ekipo
Štajerska. Nastopilo je 12
evropskih ekip. Z njegovo
igro in srcem, ki ga ima za ta

šport, je njegova ekipa zmagala in postala evropski prvak. Zato si Edo po mnenju
kolegov iz kluba zasluži priznanje za trud in za dejstvo,
da je ponesel ime občine
Šenčur tudi izven meja naše
države. Poleg tega pa še vedno sodeluje v klubu pri organizaciji različnih prireditev in tekem, je tudi eden
najzvestejših navijačev kluba
in državne reprezentance.
Roman Horvat je igral za
Olimpijo, ki je z njegovo pomočjo postala zmagovalka
evropskega pokala. Igral je v

klubih iz Turčije, Izraela,
Nemčije, Grčije …, kariero
pa je zaključil v šenčurskem
klubu, za katerega je odigral
veliko dobrih tekem. Na veteranskem evropskem prvenstvu v kategoriji 40+ je z
ekipo Mamut Slovenja med
desetimi evropskimi ekipami osvojil zlato medaljo.
Prav tako je Roman še vedno
zelo aktiven v klubu, kjer s
svojimi izkušnjami pomaga
tudi trenerju, vedno pa je
pripravljen pomagati tudi na
drugih področjih dela tako v
klubu kot zunaj njega.

Župan Ciril Kozjek je izročil priznanji košarkarskima veteranoma Edvardu Golobu in
Romanu Horvatu.

Košarkarji uspešni
Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – V tej sezoni vse selekcije Košarkarskega kluba
GGD Šenčur uspešno nastopajo na tekmovanjih, zlasti
mladi v kategorijah od U13 do
U17, ki so uspešni v prvih ligah.
Članska ekipa pa je bori za
preboj v četrtfinale slovenskega pokala. "V ligi so dosegli tri
zmage, štirikrat so bili poraženi, kar je malo pod pričako-

vanji," pravi športni direktor
kluba Aleš Puhar. "Po začetnih težavah je zdaj ekipa popolna, pridružil se ji je še
Željko Markovič, tako da upamo na dodatni dvig forme in
preboj ekipe v ligo za prvaka."
Ob koncu leta pa Puhar dodaja: "Iskreno se zahvaljujemo
sponzorjem, donatorjem in
vsem, ki pomagajo klubu.
Vsem želimo blagoslovljene
božične praznike in srečno
ter predvsem zdravja polno

Pridih
podeželja
v sodobni
V novi kuhinji
»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«
preobleki.
Alples jeRustikalne
kuhanje
kuhinje po vaši meri.
čisti užitek.

leto 2019. Vabimo vas tudi na
ogled košarkarskih tekem."
V tem delu sezone bo tekem
v domači športni dvorani še
šest, prva že jutri, 15. decembra, ob 19. uri, ko se bodo pomerili s Šentjurjem. V nadaljevanju pa sledijo še tekme:
22. decembra s Sixtom Primorska, 29. decembra z Ilirijo, 2. januarja s Krko, 12. januarja z Zlatorogom Laško,
26. januarja s Helios Suns in
9. februarja s Hopsi s Polzele.

Uspešno
v novem
letu!

Akcija velja za gotovino do 15. 2.

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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KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si
Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
AKCIJA VELJA ZA GOTOVINO DO 31. 12. OB NAKUPU VSAJ 8 ELEMENTOV IN PULTA.
T: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

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

CENE PREVC

www.prevc.si
Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
T: alples.studio@prevc.si
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Šport
Za nogometaši prvi
del sezone
Za Nogometni klub Šenčur se je končal jesenski
del sezone.
Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – Članska ekipa Tinexa Šenčur je jesenski del
sezone končala na devetem
mestu. Pričakovanja v klubu
pred začetkom sezone so bila
višja in povezana z mesti pri
vrhu, a do konca sezone je še
skoraj polovico prvenstva in
marsikaj se lahko še spremeni. Ekipa Šenčurja je sezono
začela slabo in nanizala kar
nekaj porazov. V klubu so se
nato odločili za menjavo na
trenerskem mestu. V Šenčur
se je vrnil Branko Pavlin, ki je
nekaj let že uspešno deloval v

slovenski mladinski ligi. Tudi
napredek v mlajših selekcijah
je viden. Selekcije U9–U13
uspešno nastopajo na turnirju zimske lige v Šenčurju, ki
ga organizira MNZ Gorenjske. "Z rezultatom članske
ekipe trenutno ne moremo
biti zadovoljni, a verjamem,
da se bomo primerno okrepili
in se spomladi dvignili po lestvici. Z mlajšimi selekcijami
pa smo lahko zelo zadovoljni,
saj so tako mladinci kot kadeti naredili super rezultat in v
klubu jim bomo zagotovo
nudili pogoje, da bo takšen
rezultat tudi ob koncu prven-

Z odličnimi rezultati se lahko pohvalijo pri
mlajših selekcijah. Mladinci so trenutno na
tretjem mestu v drugi slovenski mladinski ligi.
Šenčurju. Rezultatska krivulja se je nato obrnila navzgor,
prišle so tudi zmage. Članska
ekipa se je uvrstila tudi v polfinale pokala Gorenjske, kjer
se bo spomladi potegovala za
dve mesti, ki vodita v pokal
Slovenije. "S prvim delom
zagotovo nismo zadovoljni.
Imamo mlado in ambiciozno
ekipo, ki premore veliko kvalitete, a bili na nekaterih tekmah tudi kaznovani, saj ekipi
primanjkuje nekaj izkušenj
na tej ravni igranja, zato
bomo ekipo ustrezno okrepili," je dejal trener Branko
Pavlin po končanem jesenskem delu.
Z odličnim rezultati pa se v
Nogometnem klubu Šenčur
lahko pohvalijo pri mlajših
selekcijah. Mladinci, ki jih
vodi Darijan Matič, so trenutno na tretjem mestu v drugi

stva. Veseli me, da se zanimanje za nogomet v Šenčurju
ponovno povečuje. Letos je v
klub prišlo veliko novih otrok,
kar je po mojem mnenju
rezultat dobrega dela z mladimi in dobrega trenerskega
kadra," pa je dejal športni
direktor Luka Pintar.
"Ob koncu leta bi se zahvalil
tudi vsem pokroviteljem in
prijateljem šenčurskega
nogometa, brez katerih si težko predstavljamo uspešno
delovanje, to so: Tinex, Veto,
Vigred in Vasco. Zahvalil bi
se tudi Občini Šenčur, ki veliko vlaga v infrastrukturo in
omogoča dobre pogoje našim
nogometašem. Vsem bi rad
zaželel vesele in lepe božične
praznike," je ob koncu leta
povedal predsednik Športnega društva Šenčur Bojan Pintar.

Mednarodno tekmovanje
v prstometu
V nedeljo, 18. novembra, je v športni dvorani Osnovne šole Šenčur potekalo peto odprto tekmovanje
ekip v prstometu za Memorial Borisa Brezarja, ki hkrati šteje tudi v skupni seštevek za deveti Pokal
Slovenije, tokrat prvič z mednarodno udeležbo.
Ivan Kern
Šenčur – Dogodek je organiziralo domače športno društvo Pajek iz Srednje vasi ob
sodelovanju s Prstometno
organizacijo Slovenije.
Zbralo se je 57 ekip, pomerilo se je 171 tekmovalcev.
Odlične tekme, napeti dvoboji in po besedah tekmovalcev in obiskovalcev odlična organizacija tekmovanja
so bili del nedeljskega največjega prstometnega praznika v Šenčurju. Zaradi volilne nedelje in volilnih opravil
je bila udeležba malenkostno manjša kot lansko leto, je
pa bila zato prvič mednarodna. Ekspertom v prstometu
so se namreč pridružili
igralci s hrvaške Reke. Peti
Memorial Borisa Brezarja je
odprl šenčurski župan Ciril
Kozjek, pridružil se mu je
podžupan Občine Renče Vogrsko Radovan Rusjan,
prisotne pa je pozdravil tudi
predsednik Prstometne
organizacije Slovenije Igor
Dornik.
V finalni del turnirja se je
uvrstilo 16 ekip. Zmagovalno ekipo memoriala smo
dobili po sistemu izločanja.
Pokal za Memorial Borisa
Brezarja je osvojila ekipa ŠD
Senica Lotrič iz Senice pri
Škofji Loki, drugo mesto
Ljubljana 2 – Abanka iz Ljubljane, tretje ekipa BK Bratov smuk – Mišo tim 1 iz
Kranja. Od četrtega do

Dejavnost:
 tesarstvo
 krovstvo
 kleparstvo
UROŠ PUHAR, s. p.
Velesovska c. 39
4208 Šenčur
Telefon: 04/2515 580,
04/2515 581
gsm: 041/774 310

osmega mesta so si sledile
ekipe MD Cifra Begunje,
Ljubljana 1, BDJ iz Primorske, Rokce 3 iz Britofa in
ekipa Veseli Gorjanci iz
Gorij. Domači ekipi Pajek 1
se za las ni uspelo uvrstiti
med prvih osem. Pokale in
medalje ekipam na zmagovalnem odru so podelili:
župan Šenčurja Ciril Kozjek, žena preminulega strokovnjaka za prstomet Borisa
Brezarja, ki mu je posvečen
memorial, Anica Brezar in
prvi župan in častni občan
občine Šenčur Franc Kern.
Vzporedno z glavnim je
potekalo tudi tekmovanje v
tolažilni skupini, v kateri so
se lahko pomerili vsi, ki se
jim v kvalifikacijah ni uspelo uvrstiti v redni del tekmovanja, in so tako lahko nabi-

rali dodatne izkušnje na
velikih tekmovanjih. Potekalo je tudi tekmovanje metov
v tarčo, kjer je svoje prstometne spretnosti lahko preizkusil vsak. Prvo nagrado –
domač kraški pršut s kostjo
– je domov odnesel domačin
Slavko Markun, tekmovalec
iz ekipe Pajek 1 iz Srednje
vasi. Gostitelji tekmovanja
člani prstometne sekcije
domačega Športnega društva Pajek so tekmovalce in
goste pogostili s kosilom,
domače gospodinje so spekle pecivo in tako nikomur
do konca celodnevnega tekmovanja niso pošle moči.
Naslednja in hkrati zaključna tekma za deveti Pokal
Slovenije (hkrati tudi Harijev memorial) bo v soboto, 5.
januarja 2019, na Primor-

skem, in sicer v Renčah pri
Novi Gorici, v organizaciji
tamkajšnjega Športnega
društva Škulja. Po zbranih
točkah z obeh tekmovanj
bomo tako dobili ekipne
zmagovalce Pokala Slovenije v Prstometu za sezono
2018/2019. Podrobnosti o
Pokalu Slovenije in o prostometu sploh si lahko preberete na spletni strani www.
prstomet.si, kjer najdete
tudi galerijo slik. Lahko se
nam naslednjič tudi pridružite ali pa se nam, domačemu društvu Pajek, priključite takoj na rednih treningih
ob ponedeljkih od 17.30 do
20.30 v športni dvorani v
Šenčurju in tako preverite
svoj talent.
Prstometni pozdrav: Dober
met!

Prinesemo srečo v kapljici vode,
pospravimo tisto, kar v oči bode,
skrbimo za čisto okolje in svet,
tako želimo za cel planet.

Pooblaščeni smo za
naslednje vrste kritin:

Tondach, Creaton,
Bramac, Esal,
Gerard, Tegola
Srečno 2019!

Srečno, čisto in lepo 2019.

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 2019!

Zmagovalci prve mednarodne tekme v prstometu

Komunala Kranj d.o.o., Mirka Vadnova 1, Kranj / JUR-2042/18
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Anketa, na kratko
Anketa

Zadišalo po prazničnem decembru

Kaj mladi pogrešajo

Alenka Kern

Maša Likosar
V občini Šenčur je število
mlajših večje od števila sta
rejših občanov, kar je značil
nost le redkih slovenskih

občin. Mlade šenčurske ob
čane smo povprašali, kaj v
domačem kraju pogrešajo,
kaj si želijo, ali Občina Šen
čur v zadostni meri poskrbi
zanje.

Ana Zupanc, Voglje:
"Poskrbeti bi morali za varnejše šolske in peš poti. V
našem kraju nimamo primerne pokrite avtobusne
postaje. Avtobus pričakamo
na pločniku ob cesti. To je
lahko za najmlajše nevarno
in v slabem vremenu tudi
neprijetno."

Petra in Lejla Velikanja,
Šenčur:
"V šenčurski občini ni nobenih dogodkov za naše otroke. Mlade družine nimamo
primernega prostora, kjer bi
se lahko družile. Šenčur je
prazen kraj, na splošno ni
dogajanja, trenutno niti prazničnega vzdušja ni občutiti."
Tilen Štefe, Srednja vas:
"Mladi pogrešamo parke za
treninge. Želimo si predvsem fitnes drogov za dvigovanje. V Šenčurju smo sicer dobili neki približek, ki
pa je daleč od tistega, kar bi
si mi želeli, zato v fitnes parku zaslediš le majhne otroke."

Kristjan Sitar, Visoko:
"Zdi se mi, da imamo vse,
od naravnih kotičkov do
športnih objektov. Potrebovali bi več gledaliških predstav, zlasti komedij. Zaželen
bi bil tudi klub z ročnim nogometom, biljardom, bovlingom, kjer bi se lahko
družili."

Matej Zorman, Trboje:
"V naši občini ni zbirališča
za mlade, pogrešamo prostor, kjer bi lahko ustvarjali
in se družili. Imamo veliko
lokalov, a nobeden od njih
ni primeren za organizacijo
večjih dogodkov. Želel bi
tudi večji poudarek na uličnem športu."

Petje, recitacije, krst mladega vina
Milje – Hiša čez cesto Pr' Franč na Miljah je v jesenskem
času spet oživela. Odprli smo novo pevsko sezono. V hiši se
prepeva vsak prvi petek ob 18. uri. Vmesni petki so namenjeni gostujočim skupinam. Tako so v hiši prepevale Trbojske
ljudske pevke. Na martinovo smo krstili mlado vino. Že naslednji petek so igrale citrarke Notice iz Domžal. V oktobru
smo organizirali že tradicionalno prireditev Pod okence pridem v dvorani na Visokem, kjer je nastopilo šest pevskih in
dve godčevski skupini. Prireditev, ki sta jo vodila Franc Kranjec in Slavica Bučan, je bila dobro obiskana. Na predvečer
rojstva dr. Franceta Prešerna smo pripravili literarni večer,
na katerem smo predstavili Prešerna, ob izteku Cankarjevega leta pa smo del večera namenili tudi Ivanu Cankarju. Obiskovalci so recitirali Prešernove pesmi in prebirali odlomke
iz Cankarjevih del.

Voklo – Skupaj s starši smo
vstopili v veseli december. V
torek, 4. decembra, smo se
zbrali na novoletnih delavni
cah in čajanki ter skupaj okra
sili šolo. Zbralo se nas je več
kot 160. Otroci so pod men
torstvom učiteljic Darije Ore
hek, Vanje Umnik, Alenke

Kern, Monike Čufer, Alenke
Peklenik Klančnik in Nade
Avsenik pripravili krajši na
stop. Nato smo po razredih
izdelovali novoletno dekoraci
jo, v jedilnici pa pekli piškote,
kjer sta bili glavni šefici Jožica
Logar in naša nekdanja kuha
rica Majda Nastran. Zadišalo
je po slastnih piškotih in to
plem čaju. To popoldne je

bilo v šoli čutiti res pravo to
plino, srčne in iskrene odno
se med starši, otroki in učite
ljicami. Takšnih prijetnih
druženj si učiteljice resnično
še želimo in se ob tej prilo
žnosti zahvaljujemo staršem
za njihovo dobro voljo in so
delovanje. Naj svoje razmiš
ljanje strnem z željami naših
učencev in učiteljic:

Novoletne želje – skrite so
sanje,
novoletne želje – majhne so
tajne.
Naj postanejo hrepenenje in
smeh.
Naj v miru sreča nežno vas
objame.
Ujemite lepe trenutke v letu
2019.

Šenčurska veja
Jakobove poti
Šenčur – Kot je povedal
Franci Erzin, so v Šenčurju
dobili šenčursko vejo Jakobove poti. Pri cerkvi sv. Jakoba na gmajni v Hrašah se
odcepi od ogrske veje in
skozi trbojske gozdove vodi
do Voklega, čez most vzdihljajev (peš in kolesarski
most čez gorenjsko avtocesto), skozi Šenčur, Srednjo
vas, Luže in Olševek ter naprej do Preddvora. Povzpne
se na Sv. Jakob nad Preddvorom in nadaljuje po vaseh
pod Storžičem in po delu
Poti treh zvonov skozi Udin
boršt v Križe. Prečka Tržiško
Bistrico in se pri Kovorju
usmeri po brezjanski romarski poti do Brezij, kjer se
združi z višarsko ali gorenjsko vejo. Po različici Jakobove poti bodo prvo etapo
šenčurske veje prehodili v
soboto, 19. januarja 2019.

"Delaj to, v kar verjameš, in verjemi v to, kar
počneš. Vse drugo je tratenje energije in časa".
(Nisargadatta)

Cenjenim strankam in
poslovnim partnerjem se iz srca
zahvaljujemo za izkazano zaupanje
in vsem želimo srečno,
zdravo in uspešno novo leto 2019.

AVTOHIŠA JENKO, d. o. o., Praprotna Polica 23, 4207 Cerklje, T: 04/25 26 600, E: avtohisa.jenko@siol.net

Evakuacijska vaja v šoli
Voklo – Oktober smo v Podružnični šoli Voklo zaključili z evakuacijsko vajo, ki
smo jo izvedli s pomočjo
okoliških gasilcev. Ko smo
zaslišali zvok sirene, smo
zapustili šolo v dobrih dveh
minutah in se zbrali na šolskem igrišču. Gasilci so preverili notranjost šole in ugotovili, da sta dva "ponesrečenca" ostala ujeta v šoli. S
pomočjo kranjskih gasilcev,
ki imajo kar 35 metrov dolgo
lestev, so iz zgornjih prostorov rešili tudi "ponesrečenca" in ju uspešno pripeljali k
preostalim sošolcem. Gasilci so nam razkazali tudi gasilska vozila in dodatno
opremo, seveda pa je bilo
najbolj zanimivo brizganje z
vodo. Gasilci, hvala vam!

Večgeneracijski center
Šenčur – Decembra se nadaljujejo aktivnosti Večgeneracijskega centra Gorenjske v občini Šenčur. Nekateri dogodki so že mimo, med
drugim tudi izdelava novoletnih voščilnic in mandal,
nekateri še sledijo. Tako bo
v ponedeljek, 17. decembra,
od 9.30 do 10.30 umovadba
za starejše, uveljavljena dejavnost za urjenje spomina.
V športnem parku v Šenčurju pa je vsako sredo od 8.30
do 9.30 telovadba za prožno
telo. V sredo, 19. decembra,
pa vabijo v Medgeneracijski
center Kranj, kjer bo ob 18.
uri predavanje To delam
zase – samopodoba in ego.

Iskra ISD Strugarstvo nudi zaposlitve
Podjetje Iskra ISD Strugarstvo je del skupine Iskra ISD, ki ima več kot 70letno tradicijo na področju obdelave kovin in predelave plastike. Beležimo
hitro rast poslovanja, zato zaposlujemo nove sodelavce. Nudimo redne
zaposlitve v proizvodnji, ki poteka na naši lokaciji v Kranju.
K sodelovanju vabimo kandidate z izkušnjami za delo v proizvodnji
obdelave kovinskih materialov. Zaposlitev bomo sklenili za delovno mesto

OPERATER ZA ZAHTEVNEJŠA DELA
– strugar (m/ž) ALI brusilec (m/ž)
Opis del in nalog:
delo na stroju za obdelavo kovin,
posluževanje različnih tipov strojev,
izvajanje kontrole polizdelkov in izdelkov,
opravljanje proizvodnih del.





Nudimo:
zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
zaposlitev direktno pri nas,
možnost napredovanja,
priložnost za osebni in strokovni razvoj,
možnost dodatnega izobraževanja,
delo v čistem, urejenem in prijetnem okolju.








Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov kadri@iskra-isd.si
ali po pošti na naslov Iskra ISD, Savska loka 4, 4000 Kranj.
Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani

http://www.iskra-isd.si.
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Nagradna križanka
S pomočjo skrbno
izbranih receptov v
tokratni izdaji, boste
dosegli nove užitke
in znano čarovnijo
okusa na najslajši
možni način. Izbirate
lahko med recepti za
krhka peciva, kekse
brez peke in razne
ostale slaščice. Naj
vam bo kuharica
vir navdiha in
najboljši pomočnik
pri načrtovanju
in preživljanju
najlepših trenutkov
z družino in
prijatelji.
218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava
Cena knjige je
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

12

50
EUR

m in `elodcev

S TA N I S L AV R E N ^ E L J

www.gorenjskiglas.si

218 strani, 140 x 200 mm,
spiralna vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

1250
EUR

Z ALO@B A K ME^KI GLAS

IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev
Z ALO@ BA K ME^K I GL AS

Z ALO@B A K ME^KI GLAS

V knjigi Moje
najboljše pecivo se
nahajajo recepti,
ki ne temeljijo na
znanju in ustvarjalnosti, ampak največ
na izkušnjah bralk.
Dvesto dokazanih
ter na enostaven
in dostopen
način napisanih
receptov z barvnimi
fotografijami, bo
našlo pot do vsake
gospodinje z več
ali manj izkušenj, ki
bi rada presenetila
in razveselila svojo
družino ali goste z
novimi in domiselnimi pecivi.

Cena: 16 EUR

978 961 203 463 4

IZDELOVANJE klobas, sala

mesnin bogati na{o
Tradicija izdelovanja suhih
mesnine pomenijo bolj{e
kulinari~no ponudbo. Suhe
in prispevajo k razvoju
ovrednotenje pra{i~jega mesa
ij in podjetni{tva.
dopolnilnih dejavnosti kmet
, ki `elijo obogatiti svoja
Knjiga je namenjena vsem
mesa ter izdelovanju
prakti~na znanja o pripravi
i
Potreben je premik v smer
cev.
`elod
in
salam
s,
kloba
a pogojev su{enja/zorenja
urejanja su{ilnic in izbolj{anj
tveganost proizvodnje,
mesnin. Cilj je zmanj{ati
~ati tr`no uspe{nost.
izbolj{ati kakovost ter pove

S TANISL AV R EN^ELJ

Tradicija izdelovanja
suhih mesnin bogati
našo kulinarično
ponudbo. Knjiga
je namenjena
vsem, ki želijo
obogatiti svoja
praktična znanja
o pripravi mesa
ter izdelovanju
klobas, salam in
želodcev.

Cena knjige je

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

16
EUR

www.gorenjskiglas.si

1. nagrada: vzglavnik Slovenska postelja
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevil
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite
do petka, 28. decembra 2018, na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Prireditve, oglasi
Ciklokros tudi po mivki

Koledar božično-novoletnih
prireditev

FRANŠIZNA SKUPINA

V PETEK, 14. DECEMBRA 2018, OB 18. URI
ODPRTJE RAZSTAVE JASLIC. Razstavljali jih bosta Ana
Korenč in Dragica Markun. Jaslice bodo na ogled vsak petek
od 17. do 19. ure, vsako soboto od 10. do 12. ure in vsako
nedeljo od 15. do 17. ure, vse do praznika sveti trije kralji.

Foto: Gorazd Kavčič

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

V Hiši čez cesto na Miljah

V Domu krajanov Šenčur

V SOBOTO, 22. DECEMBRA 2018, OB 17. URI
vas vabimo na OTROŠKO PRIREDITEV IN DRUŽENJE Z
DEDKOM MRAZOM. Vstop prost!
V Domu krajanov na Visokem

V SOBOTO, 22. DECEMBRA 2018
Turistično društvo Šenčur vabi na pohodniški izlet
RAZHODNJA V NEZNANO. Odhod ob 8. uri izpred Pošte
Šenčur.
V SREDO, 26. DECEMBRA 2018, Z ZAČETKOM OB 10. URI
vas vabimo na 25. TRADICIONALNO ŠTEFANOVANJE
Štefanovanje bo popestril blagoslov konj in nastop
Pihalnega orkestra občine Šenčur, po blagoslovu vaščani
vabijo na druženje in pogostitev s pecivom. Glede na zadnja
leta lahko pričakujemo udeležbo nad sto konj.

Matej Kravos, najhitrejši na ciklokrosu v Šenčurju
Šenčur – Eno izmed tekem Pokala Slovenije v ciklokrosu je
tudi letos gostil Šenčur. V okolici športnega parka je potekala 8. decembra. Proga je krožna, organizatorji iz KD Šenčur
so jo popestrili z mivko in umetnimi ovirami. Najbolj zanimivo je bilo v kategorijah člani in master. Prvi je ciljno črto
prečkal Matej Kravos (Tuš team), zmagovalec kategorije
master. Drugi in s tem zmagovalec med člani je bil član
Kolesarskega kluba Kranj Nik Čemažar, tretje mesto absolutno pa je osvojil njegov klubski kolega Jaka Primožič. V kategoriji master je bil drugi član domačega KD Šenčur Vladimir Kerkez, nekdanji cestni kolesar kranjskega kolesarskega
kluba. Med ženskami je zmagala Tjaša Sušnik (KK Kranj).
Tekmovanje je bilo tudi za mlajše kategorije.

www.pogrebnik.si

Janez Logar Jaz, midva, mi

V ČETRTEK, 20. DECEMBRA 2018, OB 20. URI
vas vabimo na BOŽIČNI KONCERT KVATROPIRCI & EVA
BOTO. Cena vstopnice: 15 EUR, predprodaja vstopnic:
Lango bar Šenčur, Avio bar Zgornji Brnik in Kava bar Tišler
Predoslje

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

Mojca Logar Več

kot sanje

Pri cerkvi sv. Radegunde v Srednji vasi pri Šenčurju

V SREDO, 26. DECEMBRA 2018, 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.
Na Prebačevem

Janez Logar Jaz, midva, mi

Mojca Logar Več

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu
in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike
družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita
povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati
drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

V SREDO, 26. DECEMBRA 2018, BO OB 19.30
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT Pihalnega orkestra
Občine Šenčur.
V Športni dvorani Šenčur

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava
sudoku_LAZJI_18_jur_04
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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Knjiga Kuhajmo brez
glutena je kuharski
vodnik od nakupov
do receptov. V knjigi
boste našli napotke
za osnove kuhanja,
kakšna je idealna
kuhinjska shramba,
kje nakupujemo,
kako pripravljamo
jedi in najboljše
recepte 100% brez
glutena.
Preko 50 receptov
je razdeljeno na
kruh in peciva za
zajtrk, prigrizke,
predjedi in jedi ter
sladice.

REŠITEV
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140 strani, 190 x 245 mm, mehka vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da
se ne REŠITEV
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem
izmed odebeljenih devetih kvadratov.
Sestavila: P. F.
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EUR

Vse dobro v letu 2019!

Vrtnarija Čebulj

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

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

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

www.gorenjskiglas.si

sudoku_TEZJI_18_jur_04
sudoku_LAZJI_18_jur_04
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TEŽJI REŠITEV
SUDOKU

kot sanje

www.gorenjskiglas.si

1890
EUR

DOBRODOŠLI TUDI V NAŠO CVETLIČARNO AMAYA
OB ŠENČURSKEM POKOPALIŠČU.

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

2019!
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jurij
S kolesom po pešpoti E6
Zakaj po pešpoti E6? Ideja je v moji glavi že okoli petnajst let. Kadarkoli sem se poigraval z mislijo, je bila omejitev vedno število dni, ki bi jih namenil, da
bi celotno pot prehodil. S kolesom bi šlo v treh dneh.
Igor Kajzer
Moje temeljno vodilo je, da
celotno E6 prevozim po trasi pešpoti ter grem skozi vsa
mesta, ki vključujejo žige
poti E6, čeprav žigov ne
bom zbiral. Za navigacijo
bom uporabljal telefon s
prednastavljenimi zemljevidi in vneseno sledjo. Pri
kolesarjenju na dolge proge
je vedno omejitev teža prtljage. O tem sem preučil
nekaj vodnikov o ultralahkem pakiranju, prebral
nekaj forumov ter spletnih
strani in končni rezultat je
bila teža nahrbtnika z dvema litroma vode 8,9 kilograma. V jutranjih urah 13. julija sem se z vso opremo na
hrbtu odpravil od doma.
Prvi vzpon za ogrevanje je
bil na Brdo pri Lukovici,
nato pa po izredno strmi
poti navzdol na staro cesto
proti Trojanam. Ritem je bil
dober, do vstopa na pot E6
sem potreboval malo več kot
dve uri in pol.
Približno kilometer in pol
pred Trojanami se cesta pri
Očakih odcepi na desno,
kjer takoj na kozolcu na desni strani zagledamo markacijo poti E6. V zraku se je
čutila vlaga, sama cesta pa
mi je delovala dokaj suha.
Od reklamnega kozolca
naprej se cesta začne strmo
vzpenjati proti Zavrhu pri
Trojanah. Nekaj časa, približno kilometer, je cesta asfaltna, nato pa preide v makadam, iz makadama v stezico. Ko sem prišel na makadam, je bil ta tako moker,
očitno od nočnega deževja,

gozd v obliki ozke pešpoti.
Pot je prepredena z listjem,
skalami in koreninami,
nemalo kje tako ozka, da
kolesa ne moreš potiskati,
temveč se moraš peljati in
tvegati padec. Malo pred
Limbsko goro se pot priključi na asfaltno, po kateri sem
tudi prišel na vrh. Z vrha
Limbske gore se odpira lep
razgled na Kamniške planine in tudi Julijce, sosednje
dolenjske in zasavske hribe
ter na Ljubljansko kotlino.
Na gori je kontrolna točka
poti E6.

S kolesom po evropski pešpoti
da mi je zadnje kolo spodrsavalo, ko so se začeli malo
močnejši klanci. Zato mi ni
preostalo drugega, kot da
sem sestopil s kolesa, ter
začel hoditi ob kolesu. Vseskozi je pot dobro markirana in bi jo tudi brez navigacije našel. Ko prideš na vrh,
sledi strm spust mimo
domačije, kjer pot zanimivo
zavije skozi nadstrešek.
Malo naprej je izvir pitne
vode. Od kmetije naprej se
pot začne ponovno vzpenjati
ter prehajati v ozko gorsko
potko. Se tudi malo položi,
tako da jo je možno z malo
napora prevoziti.
Pot je strma, vendar prevozna. Zaradi razmočene podlage, mokrih skal na poti ter
korenin sem imel nemalo
težav, ko sem lovil kolo in se
branil pred padcem. Nazadnje se je ta tudi zares zgodil.
Na eni izmed skal mi je kolo
spodrsnilo, ko sem se poizkusil ujeti, sem preko balance padel po bregu navzdol.
Udaril sem se na koleno, na

kost, in tudi na del pod ključnico. Čutil sem tudi, kako
sem padel na glavo, vendar
zaradi čelade ni bilo nobenih posledic. Ob padcu sem
polomil torbico za navigacijo. Popravil sem jo z vezicami iz škatle z orodjem.
Naslednja točka je Borje pri
Mlinšah, od tu naprej gre
pot proti Limbski gori,
manjši del po makadamu,
večji del pa po gozdni pešpoti. Navigacija na kolesu je
delala brezhibno, tako da
sem le tu in tam, kjer je šlo
prehitro, zgrešil pot. Za
dodatno potrditev, da sem
na pravi poti, so tudi označbe E6, ki so res zgledno
postavljene in po moji oceni
nedavno prenovljene. Na
vrhu Golčaja je cerkev sv.
Neže, kjer so imeli prikladno postavljeno klopco v
pokritem delu pred vhodom
v cerkev, kjer sem si privoščil počitek in energijski gel.
Od tu naprej sem nadaljeval
proti Limbski gori, kjer je
večina poti speljana skozi

Prekinil kolesarsko
avanturo
Pot do Serjuč se vije skozi
gozd. Pot je strma, polna
skal in razmočena. Zato je
bila le deloma prevozna. Ob
vhodu v vasi sem naletel na
poplavo. Del ceste je bil pod
vodo, tako da sem moral
voziti po vodi okoli dvesto
metrov. Od tu naprej je šla
pot po asfaltu v Moravče.
Markacij, ko enkrat prideš iz
gozda, ni več. Zaupati moraš
občutku in navigaciji. Sicer
sem v Moravčah našel markacijo, vendar je bila dobro
skrita. Pot je šla iz Moravč
proti Katariji oziroma Sv.
Miklavžu. Do vznožja hriba
po asfaltu, nato strmo pot v
hrib na Grmače. Na vrhu
prideš na asfaltno cesto, ki
se vije proti Katariji, ki je
naslednja kontrolna točka.
Od tu naprej se pot čez travnik spusti v gozd. V začetku
sem se še vozil, vendar je
kmalu postalo preveč kamnito, ozko in mokro, da bi se

Vsebina kolesarjevega nahrbtnika
bilo še varno voziti. Na koncu gozdne potke se pot priključi na asfalt, ki se prek
Senožet spusti v Jevnico. Še
pred spustom iz Velike vasi
sem se odločil, da svojo
kolesarsko dogodivščino
prekinem. Do Grosupljega
me je še čakalo trideset kilometrov – prek vzpona na
Janče.
Ker sem do sedaj že vedel,
da večina poti poteka po pešpoti in ne po makadamskih
poteh, sem ocenil, da naslednjih trideset kilometrov ne
bom prevozil v treh urah, ki
so mi bile na voljo ob dnevni
svetlobi. Tudi, padec, ki sem
ga doživel na začetku poti, le
ni bil tako nedolžen. Koleno
me sicer ni bolelo, vendar
sem imel vse hujše bolečine
v prsnici. Kasnejši obisk pri
zdravniku je pokazal hud
udarec, k sreči brez zlomljenih ali napokanih reber.
Izbor opreme je bil pravilen.
Pripravil sem preveč izotonične pijače, nameraval sem
dopolniti bidon trikrat na

S smehom pokažejo
zadovoljstvo

208 & 2008

SPA[ R ]KIRAJ BREZ ČAKANJA!

Pri Logarjevih je vsako leto kostanjev piknik.
Maša Likosar

ZA

10.200 €*

13.290 €*

ZA
Z AVTOMATSKO KLIMO

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 g/km.
Število delcev: od 0,0123 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2 - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta
v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 10.200 EUR; mesečni obrok je 110 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 05. 10. 2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero
6,6%; financirana vrednost 7.140 EUR; skupni znesek za plačilo 12.064 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1
EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 31. 12. 2018.
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dan, v realnosti bi ga dvakrat. Prav tako je treba načrtovati dva energijska gela na
dan. Kar se tiče hrane je
bolje, da se vmes ustaviš v
kaki gostilni in se v miru
naješ. Za nadaljevanje bom
poskusil še zmanjšati težo
nahrbtnika. Ni ga problem
imeti na hrbtu. Problem je
vožnja v klanec.
Za mano je del poti, naslednji bo leta 2019. V načrtu
imam naslednjo pot: z vlakom iz Kranja do Jevnice,
nato dva dni kolesarjenja in
z vlakom iz Ilirske Bistrice
domov, z vlakom iz Kranja
do Ilirske Bistrice, nato pa
do Strunjana.
Še malo statistike: za pot
sem potreboval devet ur in
pol, od tega sem bil v gibanju
šest ur in pol. Povprečna
hitrost je bila 11 kilometrov
na uro, najvišji vrh je na 774
metrih nadmorske višine.
Če koga zanimajo podrobnosti ali dodatne informacije o
poti, se lahko name obrne na
igor.kajzer@gmail.com.

Hotemaže – Osemnajstletni
Grega Logar se je rodil tri
mesece prezgodaj, kar je povzročilo hudo možgansko
okvaro in posledično cerebralno paralizo, mišično distrofijo ter epilepsijo. Njegova
mama Majda Logar pojasni,
da so drugi dan Gregovega
rojstva spoznali, da njihov sin
nikoli ne bo deležen samostojnega življenja. Grega potrebuje stoodstotno nego, ki
mu jo nudijo v Centru za
usposabljanje, delo in varstvo
Matevža Langusa v Radovljici, kjer biva od sedmega leta
starosti.
Mama Majda že deset let
varovancem centra jeseni
pripravi kostanjev piknik v
družinskem domu v Hote-

mažah. Letos se ga je udeležilo pet otrok in štiri spremljevalke. Povabili so tudi
Gregove prijatelje, ki mu z
obiskom pokažejo, kako
zelo ga imajo radi. Poleg
kostanja so pekli še palačinke, pripravili jabolčni zavitek in flancate ter jih pogostili s picami. Kar pa otroke
najbolj osreči, je glasba.
"Otroci zelo radi poslušajo
glasbo, zato so nam prijatelji glasbeniki zaigrali in zapeli. Ker večina otrok ne govori, zadovoljstvo pokažejo s
smehom. Tudi našemu Gregu obraz zažari, ko je srečen," pojasni Majda Logar
in doda, da bolezni svojega
otroka, naj bo kakršnakoli
že, nikoli prav zares ne
moreš sprejeti, ves čas te
spremljata strah in bolečina.

