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Zadovoljni
z doseženimi
uspehi

Tako kot v Kranju in njegovi
okolici so tudi v Šenčurju poleg
opremljenosti z avtomatskimi
defibrilatorji v okviru PGD Šenčur
nadgradili enoto prvih
posredovalcev.

Šenčurski košarkarji so po
polovici prvega rednega dela
tekmovalne sezone zadovoljni,
še posebej z mladinci, ki so
prvi v svoji skupini.
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V središču zažarelo
praznično drevo

Slikopleskar postal
obrtnik leta

Minuli konec tedna so v središču Šenčurja postavili božično-novoletno drevo, ki ga je podarila
Krajevna skupnost Trboje Žerjavka, kamor je občina letos vložila največ denarja. Okrasili in osvetlili
so tudi ostala naselja v občini.

Simon Šubic

Aleksander Gorečan, ki je Šenčurjanom znan po
podjetju Penzel, je prejel priznanje za obrtnika
leta 2019.

Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – Že teden dni središče občine krasi božično-novoletno drevo, ki so ga letos
pripeljali iz KS Trboje Žerjavka. Kot je na slovesnosti
ob prižigu luči in blagoslovitvi božično-novoletnega drevesa dejal župan Ciril Kozjek, v občini vsako leto postavijo smreko iz kraja, ki je bil
tisto leto deležen največjega
naložbenega zalogaja. Letos
sta bili to naselji Trboje in
Žerjavka, kjer so gradili komunalno infrastrukturo.
"Leto 2019 nas zapušča. Dosegli smo veliko, vseh
postavljenih ciljev pa še ne
in jih bomo v letu 2020, za
katero upam, da bo boljše
od letošnjega," je dejal Ciril
Kozjek in navedel nekatere
načrte občine, ki jih izvajajo
za skupno blaginjo in boljše
življenje občank in občanov.
Občinski proračun za leto
2020 je največji doslej, med
cilji občine pa je med drugim navedel tudi zgraditev
namakalnega sistema za
kmetijska zemljišča na jugu
občine, s čimer bodo celo
prvi na Gorenjskem. Poudaril pa je tudi pomen medse-

bojnega razumevanja, spoštovanja in sožitja, občankam in občanom pa za prihodnje leto zaželel zdravje,
srečo, mir in medsebojno
razumevanje, v pričakovanju novega leta pa tudi lepo
praznovanje.
"Letos imamo v prazničnem
decembru čast, da prižgemo
luči na smreki, ki je prišla iz

naše krajevne skupnosti,"
pa je na slovesnosti ob pri
žigu luči na božično-novoletnem drevesu dejala predsednica KS Trboje Žerjavka
Anita Praprotnik. Lani je
začela delovati čistilna naprava, letos pa so v teh dveh
vaseh zgradili tudi celotno
komunalno infrastrukturo,
od kanalizacije do ureditve

cest. Praprotnikova je natančno navedla, kaj vse so
dobili z največjo občinsko
investicijo, zdaj pa so se oddolžili s praznično smreko,
pripravo prireditve, ki so jo s
svojim nastopom poživili
otroci iz podružnične šole v
Trbojah, in s pogostitvijo na
stojnicah pred cerkvijo.
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Naložbe narekujejo
dveletni proračun

Folkloristi plešejo
že deset let

Ciklokros Luki
Mezgecu

Vero in luč obiskal
Miklavž

V prazničnem pogovoru z
županom Cirilom Kozjekom
sva se dotaknila zlasti načrtov za prihodnji dve leti, kajti
v občini prvič pripravljajo
dveletni proračun.

Folklorno društvo Šenčur je
oktobra s svečano prireditvijo Mi jo imamo ... In to že 10
let v dvorani Doma krajanov
Šenčur obeležilo deset let
delovanja.

Na tekmovanju v ciklokrosu za pokal Slovenije v organizaciji Kolesarskega
društva Šenčur tudi zveneča imena iz sveta cestnega
kolesarstva

Zopet je tu veseli december
z adventnim časom, ko nas
obišče prvi decembrski dobrotnik, Miklavž.
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Ljubljana – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je
pred kratkim na praznovanju petdesetletnice v Ljubljani za obrtnika leta 2019 razglasila šenčurskega slikopleskarja Aleksandra Gorečana.
Gre za izkušenega slikopleskarja, ki od leta 2009 vodi
svoje podjetje Penzel, v katerem opravljajo vse storitve s
področja slikopleskarstva in
vgradnje štukatur, še posebno pa se posvečajo dekorativnim tehnikam. "Pravi, da je
dekorativa kot začimba – biti
je mora ravno prav, so razložili na zbornici.
V OZS so še poudarili, da si
je Penzel v desetih letih
ustvaril ugled in stalne
stranke, ki cenijo korekten
odnos, kakovost opravljenega dela in popolno prilagod

ljivost njihovim željam. Na
vodenje podjetja se počasi
že pripravlja Aleksandrov
sin Peter. Aleksander, ki ga
zelo veseli, da se je sin odločil za nadaljevanje dejavnosti in jo želi na Petra tudi
čimprej prenesti, je ob prevzemu priznanja za obrtnika leta dejal: »Moja družina
je podpirala vse moje muhe
in moje ideje. Moj vzornik
je sin, ki nas je vse spodbujal, da smo še boljši in da
izpolnjujemo želje strank,
ki si jih drugi ne upajo.«
Aleksander ob svojem delu
najde čas tudi za aktivno
delo v upravnem odboru
sekcije slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri
OZS, bil pa je tudi pobudnik ustanovitve sekcije slikopleskarjev na Območni
obrtno-podjetniški zbornici
Kranj.

Sredi občinskega središča so prižgali luči na božično-novoletnem drevesu. / Foto: Tina Dokl

Aleksander Gorečan je priznanje za obrtnika leta prejel na
slovesnosti v Ljubljani. / Foto: OZS
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Poslovil se je nekdanji
župan Mirko Kozelj

V središču zažarelo
praznično drevo
31. stran

Umrl je Mirko Kozelj, nekdanji župan, član občinskega sveta, podžupan, predsednik občinskega sveta
in svetnik Državnega sveta Republike Slovenije.
Župan Ciril Kozjek
Z žalostjo smo sprejeli vest,
da je Miro izgubil boj z
zahrbtno boleznijo, ki je bila
njegova spremljevalka zadnja leta. V ponedeljek smo
se poslovili od moža, očeta,
nekdanjega župana, sokrajana, soseda, znanca in prijatelja Mira Kozelja.
Prav je, da se ob tej priložnosti ozremo nazaj v njegovo življenje in tudi na ta
način obudimo delček spominov na njegovo prehojeno življenjsko pot.
V družini Kozeljevih je bilo
rojenih pet fantov. Miro je bil
tretji po vrsti oziroma četrti,
saj se je Miro rodil kot brat
dvojček, a je njegov sorojenec
pri porodu žal umrl. V osnovno šolo je hodil v Olševek in
Preddvor. Ob zaključku
poklicne šole v Kranju je pridobil poklic telefonskega
mehanika. Uspešno je končal šolanje na Višji pravni šoli
v Ljubljani. Najprej se je za
pet let zaposlil v tovarni Iskra
v Kranju kot telefonski mehanik. Vmes je odšel še na služenje vojaškega roka, nato je
32 let delal v podjetju za PTT
promet Kranj, kasneje Telekom, kot telefonski mehanik,
nazadnje kot pravnik.
Znal je skrbeti in poskrbeti
za svoje najbližje – in čeprav

Foto: Tina Dokl

Božično-novoletno drevo, na
katerem so v prvem mraku
zažarele lučke, je kot vsako
leto blagoslovil župnik
Urban Kokalj, navzoči pa so
prvo letošnje srečanje ob
prazničnem drevesu izkoristili za prijetno druženje ob
toplih napitkih in prigrizkih. Na stojnicah so pekli
tudi cesarski praženec,

"šmorn" po domače, prijeten vonj je privabil tako otroke kot odrasle. Letos se je
prazničnega prižiga luči na
božično-novoletnem drevesu v središču občine udeležilo veliko število ljudi, ki so
v nadaljevanju prazničnega
decembra vabljeni na že tradicionalne prireditve.
Občinsko središče in ostale
kraje v občini so letos na
novo okrasili in osvetlili.

Nastopili so otroci iz podružnične šole v Trbojah.

Prejeli so Miklavževa darila
Vesna Bolka
Šenčur – V Občini Šenčur
ob sv. Miklavžu vsako leto
obdarimo najmlajše. Tudi
letos je bilo tako. Otroke s
Prebačevega, iz Trboj, Žerjavke, Srednje vasi in Šenčurja je Miklavž obiskal in
obdaroval v Domu krajanov
v Šenčurju v soboto, 7.
decembra. Miklavž je tudi
otroke z Milj, Visokega,
Luž, Olševka in iz Hote-

maž obiskal v soboto, 7.
decembra, in sicer so otroci
po ogledu igrice dobili darila v Domu krajanov Visoko.
V Vogljah je Miklavž otroke
obdaroval že v nedeljo, 1.
decembra, v Voklem pa v
četrtek, 5. decembra, in jih
po ogledu igrice tudi obdaroval. Miklavž je letos skupaj obdaril in razveselil 387
otrok iz občine Šenčur v
starosti od dveh do petih
let.

Šenčur – Predstavniki krajevnih odborov Rdečega križa občine Šenčur v dneh pred novim letom obiskujejo občane, starejše od 77 let. Trenutno jih v občini Šenčur živi 664. 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 2020 dopolnila 102. leto.

Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – V občini Šenčur
načrtujejo več kolesarskih
povezav. Župan Ciril Kozjek
o tem pravi: "Veliko se pogovarjamo o kolesarskih povezavah, tudi med občinami
(Preddvor, Cerklje, Jezersko), k čemur bomo z vesel-
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ustanovitvi lokalnih skupnosti leta 1994 je bil prvi mandat predsednik občinskega
sveta, drugi mandat od leta
1998 do 2002 pa podžupan
Občine Šenčur. Leta 2002 je
bil izvoljen za šenčurskega
župana, županoval je dvanajst let, vse do leta 2014.
Med letoma 2014 do 2018 je
bil občinski svetnik.
Njegov pogled na življenje in
družbo je bil širok, znal je
živeti z novoustanovljeno
Občino Šenčur. Ni mu bilo
vseeno, kaj se dogaja v mladi
občini, skušal je delovati po
načelu, da ne škodi nikomur
in raje naredi kaj dobrega.
Bil je skromen in umirjen
župan, človek, ki ni izključe-

jem pristopili, saj želimo
čim varnejše poti za kolesarje in sprehajalce, najsi bo
prek Hotemaž in Brda ali
prek Visokega do Predoselj
ali prek Kranja. Trenutna
povezava prek Kranja je
dobra. Velik potencial je gradnja varnih kolesarskih
povezav med naselji."

Veliko nejevolje pa povzroča nedokončana kolesarska
povezava proti Brniku, ki je
ob regionalni cesti ne
morejo dograditi zaradi
težav pri odkupu zemljišč.
"Mi smo na Direkcijo RS
za infrastrukturo napisali
pismo, ki opozarja na
manjkajoči odsek, izgrad-

val in ljudi delil na vaše in
naše, temveč je znal v vseh
prepoznati dobre ideje. Leta
2012 so ga elektorji izvolili za
člana Državnega sveta, v
katerem je predstavljal lokalne skupnosti. Območno
združenje Rdečega križa mu
je podelilo priznanje kot
krvodajalcu – kri je daroval
več kot 45-krat, zaradi česar
je prejel posebno priznanje
Rdečega križa Slovenije.
Aktiven je bil tudi v športu,
saj je rad smučal in kolesaril.
Bil je tudi predsednik Kolesarskega društva Šenčur.
Spoštovani Miro, najbolj mi
ostaja v spominu tvoj stavek,
da hvaležnost ni plačilo tega
sveta in kdor se tega zaveda,
živi lažje. Dovoli mi, da se ti
iskreno zahvalim za vse, kar
si dobrega storil, zlasti za srčno delo v korist Občine Šenčur. Hvala, ker si dokaj mladi
ekipi na občini v vseh trenutkih dajal upanje in podporo.
Spoštovani Miro, tvoja prizadevanja za boljšo družbo
so končana, počivaj mirno
na šenčurskem pokopališču,
tvoj duh pa bo živel med
nami. Vsem žalujočim, zlasti domačim, v svojem imenu in imenu vseh občank in
občanov izrekam iskreno
sožalje in verjamem, da
bomo našega Mira Kozelja
ohranili v trajnem spominu.

njo krožišča z avtoceste in
kako je z gradnjo ceste
Hotemaže–Britof. V zvezi s
kolesarsko stezo proti Brniku povejmo še, da če bo
potekala gradnja optike na
naši Beleharjevi cesti, ki je
še makadamska, bomo to
cestišče asfaltirali in poskrbeli za označeno kolesarsko stezo. To bo tudi pritisk
na manjkajoči kolesarski
odsek ob državni cesti,"
sklene župan Kozjek.

Kolesarske nadstrešnice
in nasloni
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Šenčur – Občina Šenčur je
na javnem razpisu ministrstva za infrastrukturo za
sofinanciranje ukrepov
trajnostne mobilnosti
(JR-UTM_1/2017), pridobila nepovratna sredstva v višini 33.193,60 evra za operaci-
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Mirko Kozelj

Več kolesarskih povezav

Obdarili starejše občane
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je bil njegov vsakdan prepleten s številnimi obveznostmi, je družini namenil vsak
prosti trenutek. V prvem
zakonu z ženo Ljubo je imel
dve hčerki, Ano Marijo in
Nino, v drugem z ženo Majdo pa sina Aleša. Košček njegovega srca in duha bo za
vedno ostal v njihovih srcih.
Težko je v danem trenutku
sprejeti naravo človeškega
bivanja in minevanja. Toda
minljivosti življenja nihče od
nas ne more zaobiti. To presega človeške zmogljivosti.
Miro je od nas odšel mnogo
prezgodaj, njegovo slovo je v
nas vzbudilo boleče, a večno
neodgovorjeno vprašanje:
zakaj? Nikoli več mu ne
bomo mogli seči v roko,
spregovoriti besede o tem ali
onem. Bil je prijeten in pronicljiv sogovornik, vedno je
povedal svoje mnenje, a ga
ni nikoli vsiljeval. Njegova
odsotnost bo povzročila veliko praznino, ne le v krogu
domačih, tudi v širši družbi.
Tolaži nas dejstvo, da spomin na človeka, čigar življenjska pot ni bila vedno
lahka, ne more povsem zbledeti, saj je njegovo delovanje
pustilo pečat v občini Šenčur
in drugod. Bil je aktiven v
kranjski skupščini, dejavno
je sodeloval, ko so se v državi
začenjale spremembe. Ob

jo Ukrepi trajnostne mobilnosti v občini Šenčur. Naložbo sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija
iz kohezijskega sklada.
Kazalnika učinka operacije
oziroma predmet operacije
so postavitev nadstrešnice za
kolesarje pri OŠ Šenčur in
pri pokopališču Šenčur ter
postavitev tridesetih kolesarskih naslonov. Vrednost
izvedenih del je 41.492,00
evra brez DDV oziroma
50.620,24 evra z DDV.

Nadstrešnice in nasloni za kolesa / Foto: arhiv Občine Šenčur
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Naložbe občini narekujejo
dveletni proračun
V prazničnem pogovoru z županom Cirilom Kozjekom sva se dotaknila zlasti načrtov za prihodnji dve leti, kajti v občini prvič pripravljajo dveletni proračun.

Kako ste začeli praznični december?
Minuli petek smo postavili
božično-novoletno drevo.
Podarila ga je KS Trboje Žerjavka – v skladu z našo
prakso, da drevo postavi tista krajevna ali vaška skupnost, kjer se tisto leto izvajajo največje investicije. Poskrbi tudi za kulturni program in pogostitev. Drevo
je blagoslovil župnik Urban
Kokalj. Hkrati so se prižgale lučke tudi po vseh drugih
naseljih, saj želimo okrasiti
vsa vaška središča. Koncept
okrasitve smo letos prilagodili novim trendom in temu
tudi v proračunu namenili
nekaj denarja.
Je največja investicija v Trbojah in Žerjavki končana
in bi že lahko prerezali trak?
Ne. Izvajalec del še ni dokončal, odpraviti je treba še
nekaj pomanjkljivosti, ki jih
je ugotovil in zapisal naš
nadzornik, zato tudi nismo
pripravili slovesnega odprtja. Krajani Trboj in Žerjavke pa se že lahko priklapljajo na kanalizacijski sistem,
dobivajo tudi odločbe. Ker je
čistilna naprava že v funkciji, namreč želimo imeti priključenih čim več uporabnikov. Prepisan je tudi komunalni prispevek, ki pa ga
imajo možnost odplačevati
obročno. Najvišji znesek je
omejen na 1800 evrov, v
povprečju pa plačajo devetsto evrov. Prispevek je izračunan po podatkih GURS-a.
Menim, da je komunalni
prispevek sprejemljiv, naše
vodilo je, naj ga vsi občani
plačujejo pod enakimi pogoji, kjer je zgrajena kanalizacija, ne glede na to, ali so
bila zanj pridobljena evropska sredstva. Če jih ni bilo,
je to breme našega proračuna. Uradno odprtje kanalizacije v teh dveh krajih bo
verjetno spomladi, o čemer
se bomo še dogovorili s KS
Trboje - Žerjavka.
Kaj sledi največji investiciji?
V proračunu, ki naj bi ga
sprejeli v drugem branju
20. decembra in na prihodkovni strani znaša 13,4 milijona evrov, na odhodkovni
strani pa 14,3 milijona
evrov, je v letu 2020 načrtovanih več investicij. Ena je
cesta med Prebačevim in
Žerjavko s kolesarskim pasom, nato sta za kanalizacijo na vrsti Prebačevo in Voklo. Ko bo proračun sprejet,
pripravljamo razpise za izbor izvajalca za obe naselji,
da dobimo čim ugodnejšo
ceno. Nato pa bomo kmalu

letu 2019 imamo odobren
kredit v višini 1,2 milijona
evrov.

začeli graditi in poskrbeli
tudi, da bo zagotovljen obvoz, saj ne želimo preveč
motiti prometa.
Poleg nadaljevanja komunalne ureditve na jugu imamo v načrtu tudi obnovo
Kranjske ceste, za kar imamo pripravljen projekt rekonstrukcije. Večja naložba
je tudi izgradnja namakalnega sistema na južnem
delu občine. Tu težko čakamo drugo gradbeno dovoljenje (prvo že imamo), kajti
čakajo nas evropska sredstva
za stoodstotno pokrito investicijo, ki je sicer vredna
okoli 1,7 milijona evrov. Na
področju namakanja kmetijskih zemljišč bomo prvi na
Gorenjskem. Za prihodnje
pa razmišljamo o možnosti,
da bi še kje drugje izvedli
namakanje, morda na severu občine.
Načrtujete tudi veliko odkupov zemljišč. Za kakšne namene?
Velika postavka je tudi odkup zemljišč. Eno je zemljišče za dom starejših občanov. S skladom kmetijskih
zemljišč se pogovarjamo,
da bi od 2,5 do 3 hektare nadomestnih zemljišč zagotovili namesto tistih, kjer
bomo gradili. Pogovori intenzivno tečejo, da bi zagotovili ta zemljišča, če so na
razpolago in če na njih nimajo dolgotrajnih pogodb.
Na Visokem odkupujemo
zemljišče za kulturnim domom, za vrtec ali parkirišče, to zemljišče je že iz
prejšnjih let namenjeno
centralnim dejavnostim. V
proračunu je tudi denar za
odkup stavbe Kmetijske zadruge Cerklje v središču
Šenčurja. Nadaljujemo projekte, npr. pridobivanja
gradbenega dovoljenja za
športni park, obnovo nekaterih športnih objektov (Trboje, Hotemaže, Milje). Poleg rednega vzdrževanja
namreč namenjamo znatna
sredstva tudi za obnove.
Kaj bo z nadaljevanjem pri
Blagneči hiši?
Prioriteta novega proračuna je tudi Blagneča hiša,
kjer imamo trenutno gradbeno dovoljenje za obnovo
obstoječe hiše. Žal so temelji in stene v slabem stanju,
so pokazale raziskave, zato
si prizadevamo, da bi tudi
te porušili in na istem mestu zgradili povsem enako
hišo, kot je izvirna. Zgornji
del je naročen in pripravljen na izvedbo, a žal je
težava v pritličnem delu. Za
rušenje in ponovno gradnjo
novega objekta po enaki podobi mora zavod za kultur-

Župan Občine Šenčur Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl
računa do uporabnikov, kot
so sociala, šolstvo, šport,
kultura ..., kar se bistveno
ne spreminja. To pa ne velja
za investicije in je zaradi
njih prav, da je proračun
sprejet za dve leti.

no dediščino dati soglasje
– in to potem ne bi bila več
obnova, temveč novogradnja. Mi bi radi to dolgo trajajočo zgodbo v letu 2020
pripeljali do konca. Medgeneracijski center v ozadju
Blagneče hiše je dograjen
in opremljen, čakamo še
uporabno dovoljenje. Dokler pa je tam okoli gradbišče, žal objekt ni dostopen.
Če bomo našli drugo rešitev, kako dostopati do tega
objekta, ga bomo lahko začeli uporabljati, sicer ne.
Kot rečeno, čakamo odločitev zavoda za kulturno dediščino, kjer pa niso preveč
naklonjeni naši nameri po
porušitvi sten, mi pa ne
temu, da bi na njih gradili
nevaren objekt. Statiki imajo o tem svoje mnenje. Nihče sicer ni napisal, da je
objekt potreben rušitve niti
da je varen, ne dajo pa jamstva, da bi lahko na sedanjih
stenah varno gradili.
Prvič sprejemate dveletni
proračun. Zakaj?
Tudi država sprejema dveletni proračun. Imamo tudi
velike investicije, ki trajajo
skozi dva proračuna ali še
dlje. Glede na to, da pripravljamo razpis za obe naselji,
kar bo presegalo en sam
proračun, ne bo potreben
dodaten sklep, razpis tako
lahko opravimo v enem letu.
Za morebitne spremembe
so na voljo rebalansi, če ne
bo šlo vse po načrtih. Enkrat
samkrat je tudi javna razgrnitev proračuna, ki traja mesec dni med prvo in drugo
obravnavo. Jasni so tudi fiksni stroški, obveznosti pro-

Proračun za leto 2021 je precej manjši od proračuna za
2020. Zakaj?
V letu 2020 je proračun večji, ker pričakujemo prihodek od prodaje zemljišča
Deteljica (tretji poskus prodaje), prav tako zaradi nepovratnih sredstev za namakanje. To dvoje predstavlja dobrih pet milijonov evrov v
letu 2020, za toliko je proračun v letu 2021 manjši. Če
seveda ne pridobimo kakih
nepovratnih sredstev iz sedanje evropske finančne

perspektive. Projekte imamo
pripravljene in lahko kandidiramo, če bodo razpisi.
Kaže pa, da aglomeracija za
komunalno urejanje skupaj
z Mestno občino Kranj ne bo
potrjena. Mi še vedno upamo, da bo. Če ne, imamo ta
sredstva preusmerjena za
obnovo krvavškega vodovoda, kjer smo 16-odstotni
udeleženci v investiciji, ki jo
Občina Cerklje vodi z občinama Vodice in Komenda
ter MO Kranj. Tam so sredstva odobrena in tečejo postopki, da se lahko začne
težko pričakovana obnova
vodovoda.
Predvidevate tudi zadolževanje?
Gledali bomo, da se ne
bomo preveč zadolževali. V

Kako skrbite za prometno
varnost?
V zadnjem času smo namestili tudi zunanja ohišja za
radarje, namen je večja prometna varnost. Vandalizem
pa ne pozna meja, enega so
nam že poškodovali. Vztrajamo pa, da v občini poskrbimo za večjo prometno varnost. Več je tistih, ki so radarjem naklonjeni, kot pa
njihovih nasprotnikov. Tu
ne gre za željo po kaznovanju in polnjenje občinskega
proračuna (medobčinski inšpektorat posluje z ničlo, je
enako stroškov kot prihodkov iz kaznovalne politike,
tako da občina nima nekih
prihodkov iz tega naslova),
ampak gre za večjo varnost.
Dve ohišji sta v Šenčurju,
eno v Voklem in dve v Trbojah. Ko smo jih začeli nameščati, smo tudi iz drugih
krajev dobili pobude po namestitvi radarjev, se pravi,
da se občani zavedajo pomena prometne varnosti.
Kaj pred prihajajočimi prazniki sporočate svojim občankam in občanom?
Decembra vabimo občane
na vrsto prireditev, ki so se
začele s postavitvijo božično-novoletnega drevesa in
osvetlitvijo po naseljih. Najmlajše je že obdaroval Miklavž. Sledi še več dogodkov,
med njimi Štefanovanje in
božično-novoletni koncert
pihalnega orkestra naše občine. Občankam in občanom pa naj ob praznikih
zaželim srečo, zdravje in dobro počutje v letu 2020 z
željo po dobrem sodelovanju, strpnosti in solidarnost
med vsemi generacijami.

Občankam in občanom občine Šenčur
voščimo vesele božične praznike
ter želimo obilo sreče, zdravja in uspehov v letu 2019.
Župan Ciril Kozjek
Občinski svet
Občinska uprava

www.sencur.si

Danica Zavrl Žlebir
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Obiski pri
devetdesetletnikih
Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – Od zadnje izdaje
Jurija v oktobru je župan
Ciril Kozjek v družbi predstavnikov krajevnih skupnosti, Rdečega križa, upokojencev, na Visokem tudi
kulturnega društva, obiskal
dva devetdesetletnika in eno
devetdesetletnico. Tako
visoko starost so v zadnjih
mesecih tega leta dosegli
Angela Rozman iz Vogelj,

Karel Krivec iz Šenčurja in
Stanislav Jeler z Visokega.
Obiskovalci so jim zaželeli
vse dobro ob njihovi častitljivi starosti in jih obdarovali. Jubilanti so vselej veseli
obiska, župan Ciril Kozjek
pa je zadovoljen, kadar so
pri tej starosti še dobrega
zdravja in se veselijo življenja. Sicer pa so najstarejši
občani dragocen vir izkušenj in modrosti, zato jim je
vselej dobro prisluhniti.

Pri devetdesetletnici Angeli Rozman v Vogljah

Proračuna prestala
prvo branje
Oktobra in novembra je občinski svet zasedal dvakrat. Novembra so svetniki prvič obravnavali
proračuna za leti 2020 in 2021, drugo branje bo na seji 20. decembra.
Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – Na oktobrski seji
občinskega sveta je bila
pomembnejša točka rebalans proračuna za tekoče
leto. Spremembe v proračunu za leto 2019 so sprejeli,
ker dva pomembna projekta
nista bila uresničena. Za
območje nasproti Gostilne
Ančka, kjer se bodo v prihodnje gradile stanovanjske
hiše, so namreč predvideli
komunalno opremljanje,
vendar niso pridobili gradbenega dovoljenja. Proračun so
prilagodili tudi zaradi načrtovanega namakalnega sistema za kmetijska zemljišča
na južnem delu občine. Tu
jim manjka še drugo gradbeno dovoljenje. "Skupno gradbeno dovoljenje izdaja ministrstvo za okolje in prostor.
Tečejo pogovori, da bi ga pridobili do konca letošnjega
leta, da se bomo še lahko prijavili na razpis za evropska
sredstva, kjer naj bi dobili
sedem tisoč evrov na hektar
za namakanje, kar bi pokrilo
vso investicijo. Tu je dobrih
1,8 milijona evrov, občina je
za projekte doslej vložila že
okoli dvesto tisoč evrov, ki jih
bomo vključili v izgradnjo
namakalnega sistema," je o

dveh največjih postavkah
proračuna v letu 2019, ki jih
zdaj odlagajo na leto 2020,
oktobra povedal župan Ciril
Kozjek. Povečala se je tudi
postavka pri lokalnih cestah,
svetniki pa so se dlje časa
zadržali pri povečani postav-

proračuna. Naložba na jugu
občine se bo nadaljevala:
gradili bodo kanalizacijo,
vodovod, obnavljali ceste na
območju Prebačevega.
Odkupili bodo več zemljišč
(za Vrtec Visoko, dom starostnikov, kulturni dom).

Proračun za leto 2020 je na prihodkovni strani
vreden 13,8 milijona evrov, na odhodkovni pa
14,3 milijona. Za naložbe bodo namenili več kot
šestdeset odstotkov proračunskega denarja. V
letu 2021 pa v proračunu predvidevajo 8,8
milijona odhodkov, za investicije nameravajo
nameniti okoli štirideset odstotkov.
ki za športni park v Šenčurju, kjer gre za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za celostno ureditev športnega parka.
Na novembrski seji pa so
obravnavali že osnutek proračunov za leti 2020 in
2021, ju dali v enomesečno
javno razpravo, na decembrski seji, ki bo tik pred prazniki, pa naj bi bila druga obravnava. Proračun za leto 2020
je rekorden, predvideva 13,8
milijona evrov prihodkov in
14,3 milijona odhodkov,
investicij bo za 9,5 milijona,
kar predstavlja 66 odstotkov

Računajo na gradnjo namakalnega sistema za kmetijstvo, ki je bil že v letošnjem
proračunu. V leto 2020 se je
zamaknila tudi gradnja
komunalne infrastrukture
ob regionalni cesti za stanovanjsko in poslovno gradnjo.
Na področju cestne infrastrukture bo na vrsti rekonstrukcija Kranjske ceste z
ločenim pasom za kolesarje.
Gradili bodo pločnik od Luž
do Srednje vasi, uredili kolesarsko povezavo Beleharjeva–Bivje. Še vedno manjka
nadaljevanje kolesarske steze proti letališču, zatika se

pri soglasjih za odkup potrebnih zemljišč. Žal se zatika
tudi pri gradnji Blagneče
hiše, za katero so pričakovali, da bo letos dokončana.
Svetniki so se dlje časa zadržali v razpravi zaradi te investicije, kjer še čakajo na
odločitev zavoda za varstvo
kulturne dediščine. Končan
pa je medgeneracijski center
v ozadju stare Blagneče hiše,
vendar ga še ne morejo
odpreti, ker je to območje
gradbišče.
Ob obravnavi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem je bila beseda o prodaji
zemljišča Deteljica med
regionalno cesto in avtocesto, dva poskusa prodaje doslej nista uspela. Kupiti pa
morajo zemljišče za gradnjo
doma starostnikov na območju, predvidenem za centralne dejavnosti, to je v bližini
šole, vrtca in športnega parka. S skladom kmetijskih
zemljišč se ob tem dogovarjajo tudi za zamenjavo zemljišč. V proračunu pa so
predvideli tudi dvesto tisočakov za odkup stavbe kmetijske zadruge v središču Šenčurja. Trenutno še ni dogovora, saj se predlagani ceni
občine in zadruge precej
razlikujeta.

Pobude in vprašanja svetnikov
Na oktobrski seji občinskega sveta so svetniki na občinsko upravo naslovili vrsto vprašanj in pobud,
na novembrski so jih večino vključili že v razpravo o prihodnjem proračunu.
Danica Zavrl Žlebir

Obiskovalca pri Karlu Krivcu

Praznoval je tudi Stanislav Jeler.

Šenčur – Simon Kuhar je
vprašal, koliko društev v
občini je oproščeno plačila
komunalnega prispevka.
Župan je odgovoril, da je v
odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka
navedeno, da se komunalni
prispevek odmeri tudi za
gradnjo javnih objektov,
katerih investitor je uporabnik proračunskih sredstev,
ki ga lahko župan, ob obvestitvi občinskega sveta, delno ali v celoti tudi oprosti.
Mateja Knifica je zanimalo,
po kakšni metodi se je občina odločila za postavitev
tako majhnih avtobusnih
postaj v Trbojah, kdo je bil
dobavitelj in zakaj v Trbojah
avtobusna postaja stoji na
pločniku, in ne za pločnikom kot drugje. Aleš Puhar
je odgovoril, da je bila izbrana tipska velikost nadstrešnice. Pridobili so štiri ponudbe in izbrali najugodnejšo.

Avtobusna postaja pri šoli v
Trbojah je bila kupljena za
omenjeno lokacijo. Z lastnikom so podpisali soglasje, ki
pa ga je kasneje preklical.
Ker drugega zemljišča trenutno ni, je ostala varianta
pri šoli.
Petra Potkonjaka je zanimal
nakup gasilskega vozila za
PGD Hotemaže, ki naj bi
bilo za celotni severni del
občine. Skrbi ga, da bi ne
bila zaradi visokega zneska
preveč obremenjena gospodinjstva. Župan Ciril Kozjek
je odgovoril, da se je pred
štirimi leti gasilsko poveljstvo odločilo za vrstni red
opremljanja gasilskih društev z vozili. V Hotemažah je
osrednja enota za severni
del občine, tem pripadajo
drugačna vozila kot osnovnim. Občina pa ima za vse
enak vatel financiranja: 70
odstotkov občina, 30 odstotkov gasilsko društvo. Del
prispeva tudi gasilska zveza,
oprema se financira iz

požarne takse, tako da gospodinjstva ne bodo preveč
obremenjena.
Vanja Umnik ugotavlja, da
je pravilnik za podeljevanje
občinskih priznanj treba
posodobiti. Župan pove, da
osnutek pripravljajo, svetniki pa se bodo odločili, kako
bodo podeljevali priznanja.
Valerij Grašič je predlagal,
da ob praznovanju 120-letnice zadružništva prihodnje
leto pomemben dogodek
zaznamujejo s postavitvijo
spominskega obeležja. Zanima ga tudi, kako se premikajo prizadevanja glede
doma starostnikov in kako je
z denarjem zanj, ker prodaja
zemljišča Deteljica očitno ne
bo prinesla dovolj. Župan v
zvezi z obletnico zadruge
odgovarja, da občina podpira njeno dejavnost, za postavitev spominskega obeležja
pa ni pristojna. Odgovoril je
tudi, da prodajajo zemljišče
Deteljica, svetnike pa pozval, naj pripeljejo investitor-

je, ki bi bili zemljišče pripravljeni kupiti. Občina se
dogovarja s Skladom kmetijskih zemljišč, da pridobi
nadomestna kmetijska zemljišča. V skupnem obsegu
gre za 9000 m2 zazidljivih
površin za centralne dejavnosti, kjer se lahko gradijo
objekti družbenega pomena.
Ko pridobijo zemljišča od
sklada kmetijskih zemljišč,
se bodo lotili odkupa še od
sosednjih lastnikov. Seveda
pa je prioriteta dveh proračunov dokončna izgradnja
kanalizacije v južnem delu
občine. Za dom starostnikov
pa morajo poleg zemljišča
dobiti tudi investitorja, ki bi
bil pripravljen vložiti vanj.
David Štrajhar pa je predlagal, naj občinska uprava pripravi svež pravilnik o uporabi športne dvorane. Zatrdil
je, da ne nasprotuje dogodkom, ki jih prirejajo v športni dvorani, vendar naj imajo
športni prednost pred
komercialnimi.
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Jesenski razstavi
v Muzeju Šenčur

Bodo ohranili
kulturno dediščino?

V jesenskih mesecih sta bili v Muzeju Šenčur na ogled razstava del, nastalih na Mednarodnem
simpoziju umetniške keramike V-oglje, ter razstava likovnih del mladih ustvarjalcev na temo meseca
požarne varnosti.
Samo Lesjak
Tradicionalna jesenska razstava keramike vedno znova
prevzame obiskovalce. "Na
tokratni razstavi si lahko
ogledate, kako smo se na letošnjem simpoziju spopadli
z mislimi in idejami, ki smo
jih vnašali v svoje delo s keramiko. Edinstvena zbirka
umetniške keramike ima še
eno veliko posebnost – vsa
dela so nastala na simpoziju
pred našimi očmi," je poudarila Barba Štembergar
Zupan, ki z možem Nikom
vsako leto pripravi to odmevno mednarodno druženje mojstrov umetniške keramike. Tokrat so bila predstavljena dela 16 avtorjev. V
zadnjih letih simpozij spremlja umetnostna zgodovinarka Polona Škodič, ki je
letošnjo bero umetniške keramike označila za eno najbolj barvitih zbirk v 14 letih,
kolikor jih šteje simpozij.
Vsak izmed avtorjev je v teh
letih s seboj prinesel svojo
ustvarjalno zgodbo. Razstavo so dopolnili izvirni portreti fotografinje Lare Žitko,
nekdanje študentke prof.
Arneja Hodaliča, ki že več
let s svojimi študenti sodeluje na simpoziju.
V novembru pa so v Muzeju
pripravili razstavo likovnih
del, ki so jih ustvarili osnovnošolci na območju delova-

Razstava likovnih del mladih ustvarjalcev na temo meseca požarne varnosti / Foto: arhiv GZ Kokra
nja Gasilske zveze Kokra, ki
so se odzvali na likovni natečaj Za požarno varnost skrbimo vsi. Do barvite razstave pa ne bi prišlo brez odličnega sodelovanja Gasilske
zveze (GZ) Kokra z Občino
Šenčur. GZ Kokra povezuje
dvanajst prostovoljnih gasilskih društev, predstavil pa jo
je predsednik Franc Draksler. Njeni začetki segajo v
leto 1954, tako da letos praznuje 65-letnico delovanja.
Požarna preventiva je širok
pojem, ki vključuje različne
dejavnosti s skupnim ciljem, in sicer varovanje ljudi, živali, premoženja in
okolja. Omenjena komisija
je še posebno dejavna v ok-

tobru, mesecu požarne varnosti. Tedaj tudi razpišejo
likovni natečaj na temo meseca varstva pred požari. Letos so prejeli 203 likovna
dela, tako da je imela komisija težko nalogo, saj je morala izbrati najboljša. Več o
požarni preventivi in sodelovanju z osnovnimi šolami je
povedal Izidor Parte, predsednik komisije za preventivo, skupaj s Francem Drakslerjem pa sta podelila nagrade, ki so jih prejeli Gašper Debeljak, Eva Debeljak
in Eva Balažič. Prostovoljni
gasilci so skozi zgodovino
postajali nosilci vrednot, kot
so nesebična pomoč človeku, solidarnost in tovarištvo

v smislu močne povezanosti
s sočlovekom in pripravljenosti pomagati mu. Slovensko prostovoljno gasilstvo
ima bogato tradicijo, ki ne
vključuje le gašenja in reševanja, temveč je pomemben
del slovenske kulture, ki jo
negujejo gasilski pevski zbori, godbe na pihala, dramske
skupine, pa tudi razstave,
kakršna je bila na ogled v
Muzeju Šenčur. Pri pripravi
razstave je s svojimi izvirnimi idejami priskočila na pomoč Mihela Osojnik iz PGD
Šenčur, z nepozabnimi melodijami pa sta odprtje razstave obogatila mlada harmonikarja Domen Osterman in Matic Čebulj.

Gradnja Blagneče hiše, ki so jo v Šenčurju želeli
ohraniti kot objekt kulturne dediščine, je obstala.
Svetniki so na novembrski seji izrazili
zaskrbljenost v zvezi z nadaljevanjem gradnje.
Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – Na mestu, kjer je
bilo v preteklosti gospodarsko poslopje, so že zgradili
nov objekt, v katerem bo
medgeneracijski center. Staro Blagnečo hišo pa so želeli
obnoviti po nekdanji podobi, vendar tako, da bi dobili
uporabno stavbo. V soglasju
z Zavodom za varstvo kulturne dediščine so lani porušili leseno zgornje nadstropje, ohranili pa stene
pritličnega dela in temelje,
ki naj bi jih ojačali in na njih
po izvirni podobi zgradili
novo leseno nadstropje. To
se še ni zgodilo, sredi Šenčurja zdaj stojijo goli zidovi,
ljudi pa zanima, kaj se bo
zgodilo z njimi. Jih bodo porušili in na njihovem mestu
zgradili parkirišče, kakor govori "ulica", so spraševali na
zadnji seji občinskega sveta.
Župan Ciril Kozjek in Aleš
Puhar z občinske uprave sta
svetnikom pojasnjevala dogajanja okoli te občinske naložbe, ki traja že več let in
terja tudi precej proračunskega denarja. Pojasnila sta,
da so za gradnjo nadstropja
že dobili gradbeno dovoljenje, šele potem pa se je izkazalo, da sedanji zidovi in te-

Lokacija kolesarskega
poligona
Danica Zavrl Žlebir

Krajevna knjižnica vabi
Vašega obiska se veselimo tudi v novem letu.
Marjeta Gros, Mestna
knjižnica Kranj
Šenčur – Vstopili smo v praznični december, ki nas razveseljuje z različnimi dogodki. Z veseljem pričakujemo božično-novoletne praznike. V tem času nas okrašene ulice, praznične lučke
in prireditve vabijo v mesta.
Vsi pa si kdaj zaželimo preprosto uživati v toplini domačega doma. Kaj je lepšega, kot da si takšne večere
popestrimo z dobrimi knjigami ali filmi, mogoče filmski večer za družino in prijatelje priredimo kar doma.
Vabimo vas v Krajevno knjižnico Šenčur, izkoristite prihajajoče dni za obisk knjižnice, kjer vas čakajo knjige
in filmi, ki vam bodo polepšali dolge zimske večere.
Knjižnica ima poleg knjig

bogato zbirko DVD-jev, izbirate lahko med akcijskimi,
fantastičnimi filmi, komedijami, dramami, zgodovinskimi filmi … Mogoče ne
boste našli najnovejših, najbolj popularnih, zagotovo pa

je splezal skozi okno in izginil … Vse naštete filme najdete tudi v naši knjižnici.
Lahko si pogledate film, mogoče vas bo tako navdušil,
da boste prebrali tudi knjigo, po kateri je bil posnet.

V Krajevni knjižnici Šenčur vas pričakujemo od
ponedeljka do četrtka med 14. in 19. uro ter ob
petkih med 8. in 13. uro. V času praznikov – 24.,
25., 26. in 31. decembra 2019 ter 1. in 2.
januarja 2020 – bo knjižnica zaprta.
boste našli festivalske filme,
nagrajene filme z oskarjem,
zlato palmo … Trudimo se
oblikovati zbirko dobrih, zanimivih filmov. Po literarni
predlogi je nastalo ogromno
odličnih filmov, kot so Voda
za slone, Mož z imenom
Ove, Beležnica, Stoletnik, ki

Za božično-novoletne praznike vam priporočamo naslednje filme: Božiček,
Škrat, Bitka za božič, Družinske božične počitnice,
Pokvarjeni Božiček, Vesel
božič … Tudi za najmlajše
so na voljo različne risanke
za praznične dni: Božične

pustolovščine, Božični škratje, Božičkov božič.
Zagotovo pa ni lepšega, kot
če se vsa družina zbere tudi
ob dobri knjigi. Pridružite se
Družinskemu branju, kjer
vam ponujamo nabor slikanic in zgodb, ob branju katerih se lahko zbere več generacij. Za najmlajše smo pripravili tudi izbor božično-novoletnih knjig, kot so Prav
poseben Božič, Božične potičke za vse, V pričakovanju
Božička, Kam skriti leva za
božič, Božično praznovanje
in mnoge druge. Z veseljem
vam pomagamo poiskati pravo knjigo ali film za vas.
Ob tem naj vam zaželimo
mirne praznike, veliko prijetnih trenutkov in vas vabimo v knjižnico v družbo dobrih knjig, zgodb, znanja in
ustvarjanja. Vabljeni tudi
novi člani.

melji ne bi prenesli teže,
kakršna bi bila v nadstropju.
Žal je pritličje v občutno
slabšem stanju, kot so pričakovali, gradbeniki, ki so si
objekt ogledali, pa niso dali
jamstva, da lahko varno gradijo. "Želimo imeti varen
objekt, ki bo prenesel vso
teže nadgradnje," je dejal
župan Ciril Kozjek in dodal,
da se nagibajo k porušitvi
celotnega objekta, namesto
njega pa bi zgradili novo
stavbo, ki bi bila povsem
enaka prvotni Blagneči hiši
in bi vsebovala tudi vse vredne elemente kulturne dediščine. V zvezi s tem je ključno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Popolna novogradnja pa ne bi
bila več spomenik kulturne
dediščine in bi morali zaprositi za izbris Blagneče
hiše kot kulturnega spomenika iz registra. Občinstvo
vodstvo je na seji zagotovilo,
da parkirišča na mestu Blagneče hiše ne bo.
Medgeneracijski center v
ozadju pa je že zgrajen,
zanj je občina dobila tudi
nepovratna sredstva, del iz
programa LAS Gorenjska
košarica, del pa kot energetsko ustrezen objekt od Eko
sklada.

Šenčur – V proračun za prihodnje leto so v občini Šenčur uvrstili tudi postavitev
kolesarskega poligona z grbinami, tako imenovanega
kolo parka, kot ga že imajo v
bližnji občini Naklo. Predlagana lokacija je ob kolesarskem nadvozu v Voklem, ki
pa po zagotovilih občinske
uprave ni dokončna.
Vsi svetniki se namreč z lokacijo ne strinjajo, češ da je preveč umaknjena od siceršnjega dogajanja, zaradi česar
nad kolesarskim poligonom
ne bi bilo pravega nadzora.
Nekateri svetniki predlagajo,
da bi ga umestili na območje

športnega parka v Šenčurju,
kar pa trenutno ni mogoče.
Župan Ciril Kozjek meni, da
je predlagana lokacija ob kolesarskem nadvozu primerna
zato, ker je povezana s siceršnjo kolesarsko infrastrukturo, poleg tega bi si tudi južni
del občine zaslužil športni
objekt. Lokacijo naj bi predlagali kolesarski društvi iz občine. Svetniki so omenjali še
nekatere lokacije, denimo v
naseljih Voklo ali Voglje, če
želimo športne objekte umeščati tudi na jug občine, lepa
lokacija je tudi Srednja vas s
Srjanskim hribom. V teh primerih pa je po mnenju občinske uprave treba najprej
zagotoviti zemljišča.

Trboje, Voglje in Žerjavka v drugem območju
Šenčur – Občinski svet v Šenčurju je novembra sprejel predlog odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, ki bo veljal od novega leta naprej. V njem upoštevajo spremembe pri razvoju infrastrukture na južnem delu
občine. Letos so namreč komunalno opremili vasi Trboje,
Voglje in Žerjavka. Stavbna zemljišča so v skladu z zgrajeno
infrastrukturo namreč razvrščena v tri območja. Prvo obsega naselji Šenčur in Srednja vas, drugo Hotemaže, Luže,
Milje, Olševek, Visoko, Trboje, Voglje in Žerjavka. Zadnje tri
vasi so bile doslej uvršečne v tretje območje, kjer še ni kanalizacije. Zdaj sta v tretjem območju še Prebačevo in Voklo.
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Folkloristi plešejo že deset let
Folklorno društvo Šenčur je oktobra s svečano prireditvijo Mi jo imamo ... In to že 10 let v dvorani Doma krajanov Šenčur obeležilo deset let delovanja.
Maša Likosar
Šenčur – Ideja o folklorni
skupini je v Šenčurju tlela
kar nekaj časa in pred desetimi leti je tudi vzplamtela.
Snovalci društva so se odločili, da interes preverijo kar
z anketnimi listi in po številnih odzivih so se odločili, da
ustanovijo Folklorno društvo Šenčur, kjer še danes
plesalci v najžlahtnejših
letih plešejo izključno zaradi ohranjanja kulturne dediščine, notranje izpopolnjenosti in veselja do plesa.
Spomladi 2009 je bila izve-

dena anketa o interesu občanov Šenčurja za folklorno
dejavnost. Pri folklori so
želeli plesati občani od petega pa do sedemdesetega leta
starosti. Na podlagi prijav se
je zbrala skupina članov,
starejših od petdeset let, in
organizirali so Folklorno
društvo Šenčur. Ker je v
Šenčurju spomenik cesarici
Mariji Tereziji, so se folkloristi odločili za oblačilno
podobo z začetka 19. stoletja
in izdelali za to obdobje značilna obuvala, oblačila in
pokrivala. Obuvala je raziskala in za njihovo društvo

skupaj z izdelovalcem
pomagala izdelati Tita
Porenta. Oblačila in pokrivala pa je po Goldensteinovih
slikah in drugi literaturi pripravila Tadeja Pance. Folklorno društvo Šenčur se je
javnosti prvič predstavilo
februarja 2010 na območnem srečanju folklornih
skupin v Predosljah.
V desetih letih je skupina ob
mentorstvu Saša Aleksandra Zupana in Špele Zupan
zelo napredovala. "Vsake
vaje, iz tedna v teden, iz leta
v leto, so prinesle nekaj svežega in novega, predvsem

Prireditev Mi jo imamo ... In to že deset let / Foto: Tina Dokl

Šenčurski folkloristi so počastili desetletnico delovanja. / Foto: Tina Dokl

pa napredek in nova znanja.
Da skupina dela in živi, so
potrebna odrekanja in trdo
delo vseh vpletenih. Marsikatera potna kaplja je plesalcem spolzela po čelu v vseh
teh letih, kar dokazuje, da je
lahko ples še kako naporna
zadeva, ki od plesalcev zahteva precejšnjo kondicijsko
pripravljenost," so povedali
na prireditvi. Idejo in osnovni koncept prireditve je oblikoval strokovni vodja Aleksander Sašo Zupan, s predsednico Ireno Kajzer pa sta

ga predstavila tudi županu
Cirilu Kozjeku, ki je ponudil
delno finančno pomoč za
izvedbo. Zgodovino društva
so pripovedovali prek dokumentarnega filma, ki se je
predvajal v ozadju, prireditev pa obogatili z igranimi
prizori in nastopi. Predstavili so se tudi vsi vodje – za
petje Jožica Rekar, za ljudske godce Jožef Rekar, za
ples Špela in Aleksander
Sašo Zupan in za glasbene
priredbe, izvajane na citre,
Damjana Praprotnik.

Po prireditvi so podelili še
Maroltove značke in priznanja. Zlato je za več kot 15-letno delovanje na folklornem
področju dobil Leon Teran,
za več kot tridesetletno delovanje na folklornem področju pa sta Špela Zupan in
Aleksander Sašo Zupan prejela častno Maroltovo značko in priznanje. Priznanje je
šenčurskemu folklornemu
društvu za uspešno delovanje podelilo tudi Združenja
ljudskih in tradicijskih skupin Slovenije.

Šenčurska godba v letu 2019
Leto 2019 se bliža koncu, kar člani Pihalnega orkestra občine Šenčur še zlasti občutimo v
intenzivnosti vaj in priprav na bližajoči se božično-novoletni koncert, ki bo že tradicionalno 26.
decembra v Športni dvorani Šenčur.
Maja Logar
Šenčur – Čez leto sodelujemo na različnih prireditvah,
vsako leto se udeležimo okoli 25 dogodkov, leto 2019 pa
so zaznamovala gostovanja.
Marca smo se odpeljali na
gostovanje v Rovinj, kamor
so nas povabili prijatelji iz
pihalnega orkestra Limena
glazba Rovinj – Banda d'ot-

Šenčurski godbeniki

toni Rovigno. Pri njih smo v
preteklosti že gostovali,
tokrat pa smo sodelovali na
slavnostnem koncertu ob
mednarodnem dnevu žena.
Poleg šenčurskega in domačega orkestra je nastopil
tudi pihalni orkester Complesso Bandistico San Marco (Cassola, Italija). Orkestri
smo najprej izvedli promenadni koncert po ulicah

Rovinja, slavnostni koncert
pa je zaradi toplega vremena
potekal na prostem ob morju, kar je bilo prav posebno
doživetje. Odzvali smo se
tudi vabilu članov Godbe
Domžale, ki so v juniju
organizirali Regijsko srečanje pihalnih orkestrov
Gorenjske. Srečanje je potekalo v okviru obeleževanja
135-letnice godbe in devetde-

setletnice njihovega Godbenega doma. Na srečanju je v
okviru Slamnikarskega sejma nastopilo šest pihalnih
orkestrov – poleg šenčurske
godbe in godbe gostiteljice
še Mladinski pihalni orkester Glasbene šole Domžale
in pihalni orkestri iz Lesc,
Škofje Loke in Komende.
Strokovni spremljevalec
koncerta je bil Gašper Salobir, ki je v okviru našega
nastopa posebej pohvalil
naše fraziranje džezovske
glasbe.
V septembru pa smo se udeležili četrtega mednarodnega glasbenega festivala Pihn
fest 2019 v Cerknem. Poleg
nas in domačih članov Društva godbenikov Cerkno sta
na festivalu nastopila še
Pihalni orkester Izola in
pihalni orkester iz Italije
Nuova banda di Carlino.
Zaradi dežja je festival potekal še posebno razgibano,
kljub slabemu vremenu pa
se je začel s povorko po Cerknem, v okviru katere smo
se ustavili na petih postajah.

26. 12. 2019 OB 19.30

ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR
VODITELJICA: ANJA MARKOVIČ, GOSTJE:

KVATROPIRCI
CENA VSTOPNIC V PREDPRODAJI JE 8 €, NA DAN KONCERTA 10 €, OTROCI DO 7. LETA BREZPLAČNO.
VSTOPNICE SO V PREDPRODAJI NA VOLJO V KAVARNI IN SLAŠČIČARNI MEDENI VRT.
www.orkester-sencur.si

OrkesterSencur

pihalniorkesterobcinesencur Oblikovanje: Studio Schenk

Zadnja postaja je bila pred
Hotelom Cerkno, kjer je
vsak orkester izvedel še kratek koncertni program.
Leto 2019 je bilo posebno
tudi zato, ker smo po dolgih
letih junija spet izvedli letni
koncert. Ideja je bila lepo
sprejeta med našimi poslušalci, hkrati pa so pohvalili

zanimiv izbor skladb. Za
strokovni del delovanja
orkestra sedaj že štiri leta
skrbi dirigent Simon Tavčar, ki je pripravil odličen
program tudi za letošnji
božično-novoletni koncert.
Tema koncerta je Ljubezen
svet vrti, program pa bodo
popestrili Kvatropirci.
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Pogovor

Članstvo se je v letu
dni podvojilo
Gašperja Pilarja se spomnimo še kot aktivnega tekmovalca, ki je tekmovalno kariero sklenil pred
dobrim desetletjem, zdaj pa je predsednik Kolesarskega društva Šenčur. Na tem mestu je nasledil
prav tako nekdanjega tekmovalca Jureta Cudermana.
Danica Zavrl Žlebir
Katere so ključne aktivnosti
društva?
Na leto organiziramo tri večje prireditve. Prva je Velika
nagrada Šenčurja, ki je bila
letos dvajseta po vrsti, prvič
pa smo jo organizirali kot
memorial Bojana Udoviča.
Bojan je bil nekdaj odličen
kolesar in v preteklosti tudi
predsednik našega društva.
Organiziramo kolesarjenje
po občini za vse občane, decembra pa ciklo kros. Priredili smo ga ravno prejšnji
vikend in je tudi četrtič po
vrsti lepo uspel. Sicer pa organiziramo tudi kolesarske
runde. Imamo tudi sekcijo
starejših članov, ki so zelo
zagnani in kolesarijo vsak
četrtek, kadar pa je vreme
preslabo za na kolo, gredo
na pohod. Hvale vredno je,
da so aktivni vse leto, veseli
me tudi, da so vselej pripravljeni pomagati. Veliko dela
je zlasti s pripravo tekmovanj, pa tudi na dan tekme
nam prav pride vsak, ki je
pripravljen sodelovati. Naj
še povem, da radi priskočijo
na pomoč tudi v šenčurskem gasilskem društvu.
Število članov kolesarskega
društva se je zadnje leto
podvojilo, nas je že blizu
sto. Verjamem, da je to posledica naše aktivnosti, skrbimo pa tudi, da članom kaj
ponudimo (denimo drese ali
trenirke pod ugodnejšimi
pogoji) in se še bolj čutijo
pripadni društvu.
Slišimo, da boste v občini v
občini v prihodnje dobili kolesarski park z grbinami, kakršne imajo že nekateri kraji
v soseščini?
Te pobude smo zelo veseli
in jo podpiramo, za kolesarje bi bil kolesarski park vsekakor dobrodošel tudi v našem kraju.
V občini sicer deluje še eno
kolesarsko društvo. Jih čutite kot konkurenco?
Sploh ne. Vsako od društev
deluje samostojno, smo pa
vedno za sodelovanje.
Kako ste zadovoljni z odnosom občine do vašega društva?
Veseli nas, da nas občina z
županom Cirilom Kozjekom podpira pri naši dejavnosti. Z društvenim prostorom, ki ga imamo v domu
krajanov sredi Šenčurja,
imamo tudi dobre pogoje za
delo. Naša aktivnost ne poteka zgolj na kolesih in na cesti, pač pa se pogosto dobivamo tudi v društvenih pro-

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

Bodite strpni do napak drugih
in nikoli ne vozite na meji
svojih sposobnosti in sposobnosti
svojega vozila.

Spoštovane članice in člani, občanke in občani,
želimo vam mirne in vesele božične praznike,
v letu 2020 pa naj se vam izpolni toliko želja,
upov in sanj, da boste srečni …
AMD ŠENČUR – Z vami že 70 let!

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

Gašper Pilar /Foto: Tina Dokl
storih, kjer načrtujemo naše
dejavnosti, jih usklajujemo,
se dogovarjamo, po tekmah
tudi analiziramo. Skratka,
vse pohvale podpori občine.
Pohvalim pa naj seveda tudi
člane, ki sodelujejo pri pripravi dirk in za to žrtvujejo
svoje proste ure.
Kolesarsko društvo Šenčur
ima že kar dolgo tradicijo:
omenjate namreč, da je bil
vaš predsednik tudi nedavno umrli Miro Kozelj...
Res ima že lepo tradicijo. In
drži, da je bil predsednik
društva v preteklosti tudi

Bitenc, slednji je zdaj podpredsednik društva in z
njim zelo dobro sodelujeva.
Našemu povabilu na kolesarski dogodek se rad odzove tudi Luka Mezgec, bil je
tudi na zadnjem ciklo krosu. Rad ostane z nami in se
druži, mi pa prisluhnemo
kakemu njegovemu nasvetu. Veseli smo njegovega
sodelovanja, včasih naši
fantje odpeljejo tudi kak
trening z njim, saj ni majhna stvar, da si na kolesu ob
takšnem kolesarskem profesionalcu. Znano ime med
nekdanjimi tekmovalci je

Kolesarsko društvo Šenčur zdaj šteje 96 članov,
članstvo se je v primerjavi z lani več kot
podvojilo. Predsednik Gašper Pilar to pripisuje
društveni aktivnosti. Vsako leto organizirajo tri
večje prireditve, osrednja je kolesarska dirka za
Veliko nagrado Šenčurja. Letos se je društvo
prvič predstavilo tudi na prazniku Krompirjevo
2019 in tudi ob tej priložnosti pridobilo nekaj
novih članov.
Miro Kozelj, ki smo se ga
spoštljivo spomnili ob zadnjem ciklo krosu. Starejši
kolegi vedo povedati, da je
bil predsednik na mestu, da
se je z njim dalo pogovoriti
in da je uredil veliko stvari.
V vašem kolesarskem društvu tudi sicer najdemo znana imena, tudi vi ste bili v
preteklosti odličen tekmovalec. Kdo od znanih nekdaj
aktivnih kolesarjev je še v
vašem društvu?
Tekmovalec je bil Marko
Cuderman, v naši generaciji pa njegov sin Jure Cuderman, Vladimir Kerkez, Jure

tudi Tomaž Poljanec, tudi
on je nekdanji predsednik
našega društva.
Načrti za naprej?
Nadaljevali bomo z že uvevljavljenimi tekmovanji, z
Veliko nagrada Šenčurja, ki
zdaj vsako leto poteka na začetku avgusta, isti konec tedna kot Velikega nagrada
Kranja. Vsako leto se trudimo, da bi jo obogatili s čim
novim, tako je bil letos na
primer uveden nov sistem
tekmovanja na izpadanje.
To so lepo sprejeli tako tekmovalci kot gledalci, saj je
tekma dinamična in zanimi-

va, zato se bomo tega držali
tudi v prihodnje. Tudi pri
ostalih kolesarskih dogodkih želimo poskrbeti za kaj
novega. Tako smo denimo
pri kolesarjenju po občini
organizirali otroško igralnico z napihljivim gradom,
kjer so otroci lahko počakali
starše, medtem ko so ti kolesarili.
Vidimo vas tudi na občinskih dogodki, letos ste sodelovali ob prazniku krompirja.
Letos smo se prvič predstavili na prazniku krompirja,
kjer smo tudi mi pražili
krompir. Po besedah župana je bil naš krompir celo
najboljši. Kuhal ga je naš
član Rok Pirc, sicer profesionalni kuhar, ki nam odlično
kuha tudi ob naših kolesarskih dogodkih. Na Krompirjevem smo imeli tudi svojo
stojnico s predstavitvijo dejavnosti, z vpisnicami, da bi
pridobili kakega novega člana. Verjamem, da se je tudi
zaradi sodelovanja na tem
dogodku naše članstvo povečalo. Pripravili smo tudi šaljivi poligon, kjer so lahko
udeleženci kolesarili med
gajbicami krompirja, in na
koncu kot nagrado najboljšemu podelili kolesarsko čelado. Če bo prireditev aktualna tudi naslednje leto,
bomo zagotovo zraven. Naj
povem tudi, da za člane
spomladi organiziramo tudi
"priprave". Za podaljšan vikend jih peljemo v Vrsar,
kjer vsak dan kolesarimo po
skupinah glede na telesno
pripravljenost, namen pa je
med drugim druženje. Verjamem, da tudi to privablja
člane in jim pomeni spodbudo za delo.

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

Gradbena mehanizacija
Vilko Konc, s. p.
Visoko 5, 4212 Visoko
Telefon: (04) 253-10-54
GSM: 041 652-654
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Šola
Evropski teden
zmanjševanja odpadkov

Lectarjeva dogodivščina

Učenci so iz neuporabnih majic izdelali vrečke,
lutke in druge zanimive izdelke iz tekstila. Učitelji
so učencem predstavili koristne nasvete, kako
oblačilom podaljšamo življenjsko dobo.

Oktobra smo v okviru interesne dejavnosti Podjetnost, ki poteka na Osnovni šoli Šenčur, obiskali
lectarski muzej v Radovljici, saj nas letos prav posebno zanimata kulturna dediščina in sodelovanje
med starejšimi in mlajšimi.

Tanja Bogataj,
koordinatorica
projekta

Hana Nachtigal,
učenka,
Maja Okorn in Darja
Višnar, mentorici

Šenčur – Že četrto leto
zapored naša šola sodeluje
v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, ki je
letos potekal od 16. do 24.
novembra. Letošnja osred-

nosti predstavili koristne
nasvete, kako oblačilom
podaljšamo življenjsko
dobo. Z učenci 7. in 8. razredov smo izvedli »darovalnico oblačil«, saj so učenci 8.
razredov lahko prinesli
opran, čist in lepo ohranjen
kos oblačila, ki ga ne nosijo
več, učencem 7. razreda.

Oblačila za ponovno uporabo
nja tema je bila usmerjena
v učinkovito ozaveščanje in
izobraževanje javnosti o
prednostnih načinih ravnanja z odpadki, predvsem
preprečevanju in ponovni
uporabi, pri čemer so bili v
ospredju tekstil, kosovni
odpadki in embalaža.
Na naši šoli smo se osredotočili na tekstil. Učenci 3. a
razreda so iz neuporabnih
majic izdelali vrečke, učenci
3. b pa so iz nogavic ustvarili
lutke, ki so jih uporabili v
lutkovni predstavi. Izjemno
zanimive izdelke sta iz tekstila naredila učenca Tine
Gašperlin in Ema Radanović iz 5. a. Učitelji so učencem na uri oddelčne skup-

Kljub temu da smo k sodelovanju pri tej ideji povabili
tudi starše, je bila »darovalnica oblačil« slabo sprejeta.
Učenci so nam pojasnili, da
večinoma starši skrbijo za
to, da oblačila dajejo v ponovno uporabo oziroma da si
oblačila menjajo predvsem
med sorodniki.
Na Evropski teden zmanjševanja odpadkov smo opozorili tudi občane, saj smo
tako kot vsako leto izobesili
transparent na Pipanovi
ulici, ki je spodbujal k
ponovni uporabi. Ne le v
času projekta, temveč vsak
dan naj bo naš in vaš slogan: Ponovno uporabo
spremeni v navado!

Šola
Šola je stvar,
ki je vsakemu mar,
saj če je ni,
smo srečni vsi.

V šoli imamo prijatelje,
ki jim zaupamo lahko,
igramo se cele odmore,
saj nam je skupaj lepo.

Ko usedemo se v šolske klopi,
naše znanje zažari,
pridno se učimo,
da še več znanja dobimo.

Nekaterim pa šola je všeč,
prav radi sedejo v šolske klopi,
saj učijo se radi,
drugim pa se to čudno zdi.

Šola je stavba
čudnih stvari,
tam se učimo
dobrih stvari.

Šola je vir znanja,
a tečnega učenja,
da petico dobimo,
se vsi veselimo.

Domače naloge
se noben ne veseli,
saj raje smo prosti
za naše stvari.

Naša šolska torba
bolj težka je kot svet,
ne vem, zakaj učiteljica ne pusti,
da bi raje vohali cvet.

V šoli so učenci,
učitelji in klopi,
ki sedemo v njih
in se pridno učimo.

Šola se v petek
za dva dni konča,
saj teden nam
malo dopusta da.
Lara Maren, 4. d, PŠ Trboje

Na mestu, kjer danes stoji
muzej, so se z lectarstvom
ukvarjali že od leta 1766. Tu
hranijo petdeset in več let
staro umetelno izdelano
medeno pecivo različnih
oblik in velikosti, vse od
okraska v obliki dojenčka do
okraska za jelko. Prijazna
lectarka nam je razložila postopek izdelave medenih
okraskov, ki traja kar 14 dni.
Postopek izdelave namreč
vključuje sušenje izdelkov,
peko in okraševanje. Pri
okraševanju izdelek pobarvajo z rdečo barvo, narejeno iz
želatine, vode in jedilne barve. Včasih so rdečo barvo
delali iz jagodičevja, zaradi
česar so bili medeni okraski
precej manj živahnih barv
kot danes. Po barvanju se
izdelek suši en dan, nato sledi okraševanje, pri čemer se
okrasek obrobi z belo barvo
iz škroba, sladkorja in jedilne barve. Srce se poljubno
okrasi z že prej izdelanimi
rožicami in ogledalci, nanj

V muzeju lectarstva
se napiše tudi ime tistega, ki
ga imaš rad. V preteklosti je
bilo namreč tako, da so bili
fantje precej bolj sramežljivi.
Fant dekletu ni upal kar tako
priznati čustev, zato ji je
podaril lectovo srce z njenim
imenom in ogledalcem. Če
se je dekle pogledalo v ogledalo, mu je dalo vedeti, da je
edino v njegovem srcu. Če

mu deklica ljubezni ni vračala, je srce pojedla. Okraševanje lectovih src ima prav
poseben pomen, saj so lectova srca tradicionalno pobarvana z rdečo barvo, ki je simbol ljubezni in strasti.
Rumena pentlja prikazuje
neskončnost, zelena trava pa
rast in razvoj, torej vse to,
kar bi si želeli za ljubezen.

Na podružnični šoli
se imamo lepo
Letošnje dogajanje na Podružnični šoli Olševek
Učenke in učenci PŠ
Olševek
Olševek – Na Podružnični
šoli Olševek (PŠ) smo se
novembra pridružili vseslovenski akciji Simbioza giba.
Skupaj s starši, sestricami,
bratci in starimi starši smo
se odpravili na pohod do
športnega parka Rapa na
Visokem. Udeležba na
pohodu je bila zelo velika.
Ob druženju in športu smo
skupaj preživeli čudovito
sončno in športno dopoldne
ter na ta način vsem pričarali nepozabne izkušnje.
Četrtošolci in petošolci so se
sredi oktobra udeležili izobraževalnega programa preventivne vzgoje otrok v cestnem prometu. Obiskali so
nas predavatelji iz programa
Jumicar. Teoretičnemu delu
je sledila še praktična vožnja
na igrišču, kjer so organizatorji postavili poligon za
vožnjo z malimi avtomobili.
Pri vožnji so učenke in
učenci morali upoštevati
osnovne prometne znake.
Ugotovili so, da vožnja ni
tako enostavna, kot so misli-

Vožnja na poligonu z malimi avtomobili

Prvi jesenski dan smo v šolo prinesli vsak eno
jabolko, skupaj prebrali zgodbico Anje Štefan
Jabolko ter se naučili, da če se majhno jabolko
razreže na majhne koščke, ga je vseeno lahko
dovolj. Celo za dva, tri …
li oziroma kot je videti, ko
gledajo starše pri vožnji
avtomobila.
Dne 22. oktobra smo morali
nujno poklicati številko 112,

ker je na šoli izbruhnil
požar. Takoj smo začeli evakuacijo učencev in vseh
zaposlenih. Na pomoč so
nam v najkrajšem možnem

Tudi same smo se preizkusile v izdelavi medenih okraskov in pri tem nadvse uživale. Po delavnici smo se sprehodile še po starem mestnem jedru in si privoščile
zasluženi sladoled. In če ne
veste, kaj bi počeli v nedeljo
popoldne, vam toplo priporočamo obisk lectarskega
muzeja – ne bo vam žal.

času prihiteli gasilci PGD
Hotemaže in PGD Olševek.
Policist je zaprl cesto, gasilci
pa so začeli z reševanjem
otrok, ki so ostali v šoli, ter z
gašenjem. Vse se je dobro
izteklo in ni bilo poškodovanih. Na srečo je bila to le
evakuacijska vaja umika iz
objekta. Po končani vaji so
nam gasilci in policist prijazno predstavili še svoja vozila in opremo.
Vsi učenci naše šole so
sodelovali na likovnem natečaju Gasilske zveze Kokra z
naslovom "Za požarno varnost skrbimo vsi!". Eva Balažič (4. c) je bila nagrajena.
Tudi letošnji november ni
minil brez tradicionalnega
slovenskega zajtrka, ki je
potekal 15. novembra 2019.
Kot vsako leto smo tudi letos
uživali v dobrotah iz lokalnega okolja, kot so mleko, med,
maslo, kruh in jabolko.
Za uvod v veseli december
je 5. decembra poskrbel
Miklavž, ki nas je obiskal in
nam vrgel bombone, kajti
vse leto smo bili zelo pridni. Prvošolci pa so s pomočjo Vidove mamice spekli
čisto prave parklje. Dišalo
je po celi šoli. Praznični
december nam bodo popestrili palčki, ki smo jih narisali na polena in jih razstavili po šoli.
Vsem občankam in občanom občine Šenčur želimo
učenke, učenci in vsi zaposleni na PŠ Olševek lepe
praznike in navihano leto
2020.
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Društva

Jazbeci že prvo leto
zmagovalci

Pri pevskih
prijateljih v Franciji

Naslov državnega prvaka v t. i. flag footballu, nekontaktni različici ameriškega nogometa, so prvič
osvojili Kranjski jazbeci.

Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – Mešani pevski
zbor (MePZ) Društva upokojencev Šenčur, ki šteje 38
pevcev upokojencev iz Šenčurja, Kranja in okolice ter
ga vodi zborovodja profesor
Dejan Heraković, je oktobra
gostoval v Franciji.

Šenčur – V Sloveniji je že
nekaj let prisoten t. i. flag
football oziroma nekontaktna različica ameriškega nogometa. Organizirana je
tudi slovenska liga, ki poteka pod vodstvom Slovenske
flag football lige, ta pa sodi
pod okrilje Zveze za ameriški nogomet Slovenije in je
namenjena vsem navdušencem nad ameriškim nogometom.
Pred kratkim se je končala
letošnja tekmovalna sezona,
šesta po vrsti, in v njej so prvič naslov državnega prvaka
osvojili Kranjski jazbeci, ekipa iz občine Šenčur, ki je v
ligi tekmovala prvič.

Pred kratkim se je
končala letošnja
tekmovalna sezona,
šesta po vrsti, in v njej
so prvič naslov
državnega prvaka
osvojili Kranjski
jazbeci, ekipa iz
občine Šenčur, ki je v
ligi tekmovala prvič.

KIMOVEC MATIC, SVETELJEVA 2, ŠENČUR

Mitja Kranjec, predsednik
Športnega društva Kranjski
jazbeci, pojasnjuje: "Športno društvo je bilo ustanovljeno lani. Zanimanje za
igranje flag footballa oziroma nekontaktne različice
ameriškega nogometa se
tudi pri nas iz leta v leto povečuje in trenutno je registriranih okrog dvesto igralcev. Ta šport ne zahteva veliko opreme (le nogometne
športne copate), je zelo zanimiv in zabaven. Kakršenkoli

Pevski zbor šenčurskih upokojencev je oktobra
gostoval v Franciji, tamkajšnji pevski prijatelji jim
obisk vrnejo aprila prihodnje leto.
nas je bilo jezikovnih ovir,
saj večina naših pevcev ne
govori francosko. Pomagali
smo si z Googlovim prevajalnikom, pa je šlo," je o gostovanju povedala članica
zbora Nevenka Primc.
Ob gostovanju so si v dolini
reke Loire, znane po srednjeveških gradovih in mo-

Pevce so skrbele jezikovne ovire, saj jih večina
ne govori francosko. Pomagali so si z
Googlovim prevajalnikom, pa je šlo, so se znašli
šenčurski pevci na gostovanju v Franciji.

Zmagovalci Kranjski jazbeci
kontakt je seveda prepovedan, zato to tudi ni nevaren
šport, kakršna je v splošnem
predstava o ameriškem nogometu. Na igrišču je iz vsake ekipe pet igralcev, tekma
traja dvakrat po dvajset minut."
Letos so osvojili dva naslova
državnih prvakov, v članski
in mladinski kategoriji U19,
kar jim veliko pomeni. Ponosni so, da so prvi, ki jim je
uspelo prekiniti niz petih
zaporednih naslovov državnih prvakov ekipe iz Novega
mesta v članski kategoriji.
Ta dosega uspehe tudi na
evropski ravni. "Vloženega
je bilo veliko truda in volje
treh fantov, treh velikih ljubiteljev ameriškega nogometa, poleg mene še Klemena Černivca in Nejca Lebarja, da smo ustanovili društvo
in zbrali dovolj fantov za
nastop v ligi. V preteklosti

smo vsi trije igrali tudi kontaktno različico ameriškega
nogometa, vendar je sčasoma postalo preveč fizično
zahtevno, poleg tega si bolj
izpostavljen poškodbam. Da
bi ohranili stik s tem športom in ga hkrati razširili

dejanje je bilo oktobra v Kočevju. Kranjski jazbeci so
kot drugouvrščena ekipa rednega dela najprej v polfinalu premagali Domžalčane, v
finalu pa še Novomeščane,
tretja je bila ekipa iz Ljubljane. Sicer imajo Jazbeci 14

Zanimanje za igranje flag footballa oziroma
nekontaktne različice ameriškega nogometa se
tudi pri nas iz leta v leto povečuje. Kakršenkoli
kontakt je seveda prepovedan, zato to tudi ni
nevaren šport, kakršna je v splošnem predstava
o ameriškem nogometu.
med mlade, smo se odločili
za ustanovitev društva," je
povedal Kranjec.
V letošnji sezoni Slovenske
flag football lige je nastopalo
sedem ekip. V rednem delu
tekmovanja je bilo organiziranih pet turnirjev, sklepno

aktivnih igralcev, v svoje vrste si želijo pridobiti še nove
člane vseh starosti. Treninge imajo v Športnem parku
Rapa na Visokem pri Kranju, kjer uspešno sodelujejo
z Borisom Krišljem in ŠD
Visoko.

"Preko poznanstva našega
dirigenta in gospe Bernardette Groisne, ki poje v podobnem francoskem mešanem pevskem zboru, je bil
naš zbor povabljen v goste k
francoskemu mešanemu
pevskemu zboru Chorale
melodie, Noyant. Zanimivo

gočnih gotskih cerkvah in
muzejih, ogledali tamkajšnje znamenitosti. Sicer pa
so priredili več nastopov.
Posebno odmevna sta bila
dva koncerta v cerkvah v krajih Genneteil in Boce. Velika cerkev v kraju Genneteil,
ki sprejme tristo poslušal-

Z enega od nastopov v Franciji / Foto: arhiv MePZ Društva upokojencev Šenčur
je, da okrog 45 pevcev, ki pojejo v njem, prihaja na vaje
tudi iz dvajset kilometrov
oddaljenih krajev. V Francijo je odšlo 26 naših pevcev
in zborovodja. Nastanjeni
smo bili pri družinah v različnih krajih v okolici kraja
Noyant. Ljudje so bili zelo
prijazni do nas, gostoljubni
in ustrežljivi, tako da smo se
res odlično počutili. Strah

cev, je bila polno zasedena.
"Na koncu koncerta smo zapeli tudi skupaj s francoskim pevskim zborom, in
sicer eno francosko in eno
slovensko pesem. Ljudje so
bili navdušeni, pesmi smo
morali ponavljati," navaja
Primčeva. Pevce francoskega pevskega zbora so zdaj
povabili v Slovenijo, kamor
pridejo predvidoma aprila.
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Društva
Jan Plestenjak očaral oboževalke v Šenčurju
Pevec Jan Plestenjak, veliki šarmer, eden najuspešnejših slovenskih glasbenikov, avtor številnih uspešnic, je z odlično
vokalno interpretacijo poskrbel za čudovito romantično doživetje in nepozaben glasbeni večer v Športni dvorani Šenčur.
Tokrat so v sodelovanju z Janom prvič izvedli tudi dogodek
Meet&Greet, kjer se je Jan pred koncertom v živo srečal z
dvema oboževalkama. Srečnici sta z njim poklepetali, se fotografirali ter dobili od njega podpis in koledar. Tudi na ta način
je Jan pokazal svojo srčnost in dostopnost. Dveurni koncert
je potekal v zelo sproščenem razpoloženju in Jan je po njem
izjavil, da je zelo užival v zares prijetnem vzdušju.

Prvi posredovalci
v Šenčurju
Kadar je potrebno oživljanje z defibrilatorjem, so še kako pomembne prve sekunde in minute, zato
smo tako kot v Kranju in njegovi okolici tudi v Šenčurju poleg opremljenosti z avtomatskimi
defibrilatorji v okviru PGD Šenčur nadgradili enoto prvih posredovalcev.
Tomaž Lanišek,
poveljnik PGD Šenčur

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

Anton Magdič s.p.

Vsem našim gostom želimo vesele božične praznike
in vse dobro v novem letu.

www.pogrebnik.si

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

Šenčur – Biti prvi posredovalec je odgovorno poslanstvo in hkrati izziv, zato
moramo biti za to vedno primerno usposobljeni, za kar
poskrbi osebje iz ZD Kranj,
s katerim pri posredovanjih
tudi sodelujemo.
Ker smo v operativni enoti
PGD Šenčur že pred leti
začeli formirati enoto prvih
posredovalcev (PPO), od
lani, ko smo praznovali
120-letnico društva, pa smo
jo dodatno povečali, želimo
občanom Šenčurja predstaviti, kako enota deluje. Imamo hiter odzivni čas (povprečno nekaj minut) in smo
na mestu posredovanja v
povprečju nekaj minut pred
prihodom nujne medicinske pomoči (NMP). To je za
povečanje možnosti preživetja veliko. Prvi posredovalci
moramo najprej opraviti
dvodnevni tečaj iz oživljanja, ki ga organizira in izvede
Zdravstveni dom Kranj. Ob
koncu tečaja opravimo izpit,
s katerim si pridobimo
licenco, ki jo moramo nato
obnavljati vsako leto. Med
tem časom izvajamo tudi
redne vaje. Na ta način smo
prvi posredovalci ustrezno
strokovno usposobljeni in
pripravljeni za ukrepanje.
Kot navaja dr. Mohor iz ZD
Kranj, se z vsako minuto, ko
se srce ustavi in ničesar ne
naredimo, zmanjša verjet-

Vedno pripravljeni prvi posredovalci / Foto: Tomaž Lanišek
nost preživetja za deset do
dvanajst odstotkov. Zato je
smisel prvih posredovalcev
ravno v tem, da lahko tam,
kjer stanujemo, takoj posredujemo.
Kot osrednja enota v občini
moramo doseči tudi drugih
enajst naselij v občini, v
katerih posredujemo tudi
kot gasilska enota. Na naših
dnevih odprtih vrat in gasilskih dnevih je poudarek
predvsem na tem, da občanom pokažemo preventivna
ravnanja, ko pride do zastoja
srca – in teh primerov je vsako leto na področju občine
Šenčur kar nekaj – pa prve

nujne postopke oživljanja in
ravnanja z avtomatskim
defibrilatorjem (AED).
PGD Šenčur je že pred leti
vstopilo v pilotni projekt
učinkovitejše uporabe avtomatskega defibrilatorja na
Gorenjskem, zato smo pod
vodstvom NMP Kranj, zlasti
dr. Mohorja in njegove ekipe, opravili tečaj iz oživljanja oziroma tečaj za prve
posredovalce. NMP Kranj je
od naših krajev oddaljen od
sedem do deset minut, zato
je smiselno, če zdravnik ob
sumu na srčni zastoj aktivira tudi usposobljene gasilce
prve posredovalce z ustrez-

no opremo. Imamo sklenjen dogovor o alarmiranju, v
primeru srčnega zastoja
torej posredujemo tudi
gasilci.
V našem gasilskem društvu
je več kot dvesto članov,
med njimi je več kot štirideset pionirjev in mladincev,
skoraj štirideset operativnih
gasilcev in dodatno 17 gasilcev pripravnikov. Zelo aktivni sta tudi ženska desetina
in desetina starejših gasilcev. Iz gasilske enote izhaja
18 certificiranih gasilskih
prvih posredovalcev, članov
PGD Šenčur, ki ima potrjeno licenco s strani ZD Kranj.
Novo vozilo PV-1 na štirikolesni pogon, ki smo ga kupili lani ob 120-letnici društva,
je velika pridobitev za občane šenčurske občine, saj
imamo hiter odzivni čas,
občanom pa smo v pomoč
do prihoda NMP.
Na tem mestu velja prijazno
povabilo občankam in občanom, da se nam, če vam je
pomoč sočloveku blizu, pridružite v gasilskih vrstah na
enem ali obeh področjih –
na področju prvih posredovalcev in/ali na področju
gasilskega posredovanja.
Pošljite nam e-pošto na
društveni e-naslov info@
pgd-sencur.si in z veseljem
vas sprejmemo medse. Prepoznali nas boste, saj smo
vaši sosedje in prijatelji.
Skupaj smo močnejši in tu
smo zato, da občani lahko
mirneje spite.

Navijali bomo za štiri domače ekipe
vzdrževanje javne razsvetljave
 semaforizacija križišč
 izdelava svetlobnih prometnih znakov


KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

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

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

V šenčurskem športnem parku je 12. oktobra potekalo regijsko tekmovanje za člane, članice, starejše
gasilce in starejše gasilke.
Maša Likosar
Šenčur – Na regijskem tekmovanju, ki sta ga organizirali Gasilska zveza (GZ)
Gorenjske in Gasilska zveza Kokra, se je med seboj
pomerilo 129 ekip. Na državno tekmovanje, ki bo potekalo tretji konec tedna v
maju naslednje leto v Celju,
se je uspelo uvrstiti 22 ekipam. Tekmovalci so tekmovali v vajah z motorno brizgalno, hidrantom, vedrovko, vaji raznoterosti, razvrščanju in štafetnem teku na
štiristo metrov brez ovir.
Pomerilo se je več kot dva
tisoč prostovoljnih gasilcev.
"Namen tovrstnih tekmovanj je preverjanje operativne sposobnosti prostovolj-

Na regijskem tekmovanju v Športnem parku Šenčur je
tekmovalo več kot tisoč gasilcev. / Foto: Maša Likosar
nih gasilcev, spoznavanje z
vajami in orodjem, ki ga
uporabljamo tudi ob intervencijah. Ne nazadnje pa

gre tudi za kanček tekmovalnosti in druženje," je
povedal vodja obeh tekmovanj Marko Pipan, predse-

dnik Komisije za tekmovanja pri GZ Gorenjske in
poveljnik GZ Kokra. Tekmovalce je s svojo prisotnostjo počastil tudi podpredsednik Gasilske zveze
Slovenije Jože Derlink, ki je
bil z izvedbo tekmovanja
zelo zadovoljen. Iz GZ
Kokra sta se na državno
prvenstvo uvrstili tekmovalni enoti članic B iz PGD
Prebačevo - Hrastje in starejših gasilcev iz PGD Visoko - Milje.
En teden prej je v Kranju
potekalo tudi regijsko tekmovanje za mladino, kjer
sta si vstopnico za državno
tekmovanje prislužili tekmovalni enoti pionirjev
PGD Trboje in mladincev
PGD Prebačevo - Hrastje.
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Starejši

Koncert ob jubileju

V spomin

Ivan
Rebernik

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Šenčur je ob svoji peti obletnici delovanja v Domu krajanov
navdušil z ubranim koncertom.
Samo Lesjak

Zbor je za svoje petletno delovanje prejel zaslužene čestitke in priznanja. / Foto: Miro Erzin
tu, ki ga je povezoval Aljaž
Jovanovič, so se v polni dvorani Doma krajanov v Šenčurju predstavili z mnogimi znanimi pesmimi, kot
goste pa so povabili mlade

pevce Pevskega zbora OŠ
Šenčur pod vodstvom Daneta Selana. Kot zagotavljajo, se bodo še naprej trudili,
da pripravijo veliko uspešnih pevskih nastopov.

Šenčurska glasbena srečanja

Na glasbenih srečanjih v Šenčurju je bilo zopet veselo.

www.gorenjskiglas.si
www.gorenjskiglas.si
www.gorenjskiglas.si

Društvo upokojencev Šenčur kot vesten organizator
glasbenih srečanj tudi na ta
način skrbi za pestro kulturno dogajanje v Šenčurju.
Tokrat so se na odru predstavili odlični glasbeniki:
Ansambel Fantov pet s tercetom, ki ga sestavljajo akademsko izobraženi pevci:
Tina Debevec, Lidija Križnik
in Tone Habjan, ki so se
sprehodili čez znane Avse-

Foto: Franci Erzin

Samo Lesjak
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nikove skladbe. Ansambel
Viharnik iz Kamnika je navdušil s pevko Urško Jazbec
in Matjažem Kogovškom pa
tudi z najnovejšo skladbo
Ker nikogar ni. Aplavz je požel tudi Trio Joži, priljubljen
ljudski ansambel, ki še vedno igra na bršljanov list –
ta je v naši ljudski glasbi
skoraj izumrl. Za smeh je
poskrbel Konrad Pižorn Kondi, prijeten glasbeni večer pa sta povezovala Majda
Grošelj in Miro Erzin.

Zahvala družini Logar
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa
Radovljica izreka iskreno zahvalo družini Logar za donacijo,
ki bo prispevala h kvalitetni zdravstveni oskrbi naših uporabnikov. Še enkrat iskrena hvala.

Jurij znova aprila
Naslednja številka časopisa Jurij bo izšla v torek, 14. aprila
2020, pred občinskim praznikom. Prosimo, da prispevke
pošljete do 7. aprila, obseg pa naj bo največ 2500 znakov s
presledki. Prispevke pošiljajte na naslov obcina@sencur.si.

Novi

Renault
CLIO
Navdihnjen z življenjem.

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

die iz mesta Noyant. Zelo
odmevna sta bila koncerta v
francoskih krajih Genneteil
in Boce. Vsako leto pripravijo tudi celovečerni koncert. Na tokratnem koncer-

Rojen na Šenturški Gori si je ustvaril družino v Šenčurju in
se na jesen življenja umaknil v mirni kraj pod zavetje Storžiča. Bil je član številnih društev v Šenčurju in tudi zunaj
njega, toda v domačem kraju je največ prispeval k temu, da
se je Šenčur začel pojavljati kot turistična destinacija. Bil je
tudi predsednik gradbenega odbora za telefonijo pri krajevni
skupnosti v Šenčurju, asfaltiranje ulic in javne razsvetljave.
Bil pa je tudi aktiven član gasilskega društva in AMD.
Da Šenčur ima turistično društvo, gre velika zasluga prav
Ivanu Reberniku, saj je bil pred 45 leti pobudnik ustanovitve društva, ki ga je z veliko vnemo pomagal soustanoviti in
graditi. Vse do zadnjega je bil s ponosom član TD Šenčur,
bil je njegov prvi predsednik, dolgoletni član upravnega odbora, predsednik častnega razsodišča in častni predsednik.
Kadar se člani društva srečamo v naših prostorih, se vedno
s hvaležnostjo spomnimo nate in na ves tvoj trud, ki si ga
vložil v urejanje dokumentov in obnovo naše stavbe. Prav ti
si Šenčur prvi zapisal v koledar turističnih prireditev, saj si
organiziral prvo večjo turistično prireditev: fantovščino za
Kmečko ohcet. Neutrudno si sodeloval pri organizaciji tudi
vseh drugih odmevnih prireditev – od vinske trgatve pa do
zelo odmevne razstave ročnih del z domiselnimi tematikami. V lepem spominu pa nam bodo ostala tudi vsa prijetna
druženja na izletih društva doma in v tujini. Bil si neutruden pobudnik novih idej in aktivnosti. Še vedno "tenstamo"
oziroma pražimo krompir in kuhamo godlo ter skušamo
slediti vsem idejam, ki si jih imel.
Tvoje delo in tvoje ideje bodo živele naprej.
Turistično društvo Šenčur

Že za

10.490 €*

Paket zimskih pnevmatik*
Brezplačno obvezno in osnovno
kasko zavarovanje za 1. leto**
5 let podaljšanega jamstva***

TEST 2019

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Clio Life SCe 75 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v
višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € preko Renault Financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete brezplačno obvezno
in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault
Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu: 4,1−6,3 l/100 km. Emisije CO2: 109−142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175−0,0275 g/km. Emisija trdnih
delcev: 0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05−0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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.

Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
AVTOHIŠA
IN NJENO URADNO IME
PREŠA CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Naslov
trgovca
v www.rpresa.si
eni vrstici
T.: 04/281 57 00,

renault.si

Srečno 2020!

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

V zboru, ki ga vodi Dejan
Heraković, trenutno poje
39 pevk in pevcev, upokojencev, ki prihajajo iz Šenčurja, Kranja in okolice.
Njihov repertoar obsega
slovenske ljudske pesmi,
umetne pesmi ter tudi pesmi iz drugih jezikovnih
področij – jagodni izbor so
predstavili tudi na tokratnem koncertu. Zbor sicer
poje ob različnih priložnostih, udeležuje se številnih
pevskih revij in sodeluje na
prireditvah, kot so Parada
učenja v Kranju in Občni
zbor Društva upokojencev
Šenčur. Letos je sodeloval
tudi na slavnostni prireditvi
odprtja Tedna vseživljenjskega učenja v Kranju. Oktobra so bili povabljeni v
goste k francoskemu mešanemu zboru Chorale melo-

V slovo Ivanu Reberniku, častnemu predsedniku
Turističnega društva Šenčur
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Šport
Ciklokros Luki Mezgecu
Maja Bertoncelj
Šenčur – V Šenčurju so
nadaljevali tradicijo tekmovanj v ciklokrosu za pokal
Slovenije. V Športnem parku Šenčur je v organizaciji
Kolesarskega društva Šenčur potekalo 7. decembra.
Na startu so bila tudi zveneča imena iz sveta cestnega
kolesarstva.
Po poškodbi se je v zmagovalnem slogu vrnil Luka
Mezgec (Michelton Scott).
V Šenčurju je bil zmagovalec že pred dvema letoma,

ko je Cycling united ciklokros štel za državno prvenstvo. Letos se mu je v konkurenci članov na blatni in
tehnično zahtevni progi
najbolj približal Mihael
Štajnar (Calcit bike team),
tretji je bil Robert Gehbauer iz ekipe iz Celovca. Nastopil je tudi Tadej Pogačar
(UAE Team Emirates), a je
zaradi okvare kolesa hitro
odstopil.
Nastopilo je skoraj sto tekmovalcev iz petih držav, ki
so se pomerili v različnih
kategorijah.

Nastopilo je skoraj sto tekmovalcev, ki so se pomerili v
različnih kategorijah. / Foto: Primož Pičulin

Božično-novoletni turnir ekip v namiznem tenisu
Voklo – Sekcija namiznega tenisa Športnega društva Šenčur
v petek, 27. decembra, z začetkom ob 14.30 organizira tradicionalni božično-novoletni turnir ekip v namiznem tenisu v
športni dvorani v Voklem. Ekipnega turnirja rekreativne
narave se običajno udeležijo ekipe iz cele Gorenjske in tudi
širše. Na lanskem turnirju je tekmovalo enajst ekip, prvo
mesto osvojila ekipa Bohinj, drugo mesto domača ekipa
Šenčur, tretje mesto pa je pripadlo ekipi Križe. Tudi tokrat
bodo prve tri najboljše ekipe prejele pokale in medalje,
podelili pa bodo še en pokal, in sicer v tolažilni skupini, kjer
se pomerijo izpadle ekipe. Lani so bili v tolažilni skupini
najboljši igralci Koroške Bele. Po športnem delu se udeleženci v sproščenem vzdušju družijo ob jedači in pijači.

Mednarodno
tekmovanje v prstometu
V športni dvorani v Šenčurju je potekalo šesto odprto tekmovanje ekip v prstometu za pokal
Memoriala Borisa Brezarja, ki hkrati šteje tudi v skupni seštevek za deseti pokal Slovenije. Ponovno
mednarodna udeležba.
Ivan Kern
Srednja vas – Dogodek je v
nedeljo, 24. novembra,
organiziralo domače športno društvo Pajek iz Srednje
vasi ob sodelovanju s Prstometno organizacijo Slovenije. Zbralo se je 66 ekip,
pomerilo se je 198 tekmovalcev. Udeležba je bila letos
ponovno mednarodna,
sodelovali so igralci s hrvaške Reke. Šesti Memorial
Borisa Brezarja je odprl podžupan Občine Šenčur Aleš
Perič Močnik, prisotne pa je
pozdravil tudi predsednik
Prstometne organizacije
Slovenije Igor Dornik. Vsaka od 66 ekip šteje tri tekmovalce, ki jo lahko sestavljajo tudi neregistrirane
igralke in igralci prstometa.
Po predtekmovanju se je 16
ekip uvrstilo v finalni del
turnirja. Spremljali smo
napete, atraktivne in kvalitetne boje, ki so mejili na
perfekcijo. Le z rednimi in
trdimi treningi in z nekaj
športne sreče se je mogoče
zavihteti na vrh pokala Slovenije v prstometu.
Pokal za Memorial Borisa
Brezarja je osvojila ekipa
»Mišo tim – Brezar B.« iz
Kranja, drugo mesto je ekipa

Tekmovalci na zmagovalnih stopničkah, v ospredju Anica Brezar
Košir team iz Kamne Gorice,
tretje mesto pa Skledarji iz
Ljubnega. Nehvaležno četrto
mesto pa je osvojila ekipa ŠD
Senica DAF Cordia. Najuspešnejši domači ekipi Pajek
1 se za las ni uspelo uvrstiti
med prvih osem. Pokale in
medalje ekipam na zmagovalnem odru je podelila Anica Brezar, žena preminulega
eksperta prstometa Borisa
Brezarja, ki mu je posvečeno
tekmovanje. Letos je že tretje
leto zapored vzporedno z
glavnim potekalo tudi tekmovanje v tolažilni skupini,
kjer so se lahko pomerili vsi,
ki se jim v kvalifikacijah ni

uspelo uvrstiti v redni del
tekmovanja, in so tako dodatno nabirali izkušnje na velikih tekmovanjih. Hkrati je
potekalo tudi tekmovanje
metov v tarčo, kjer so svoje
prstometne spretnosti lahko
preizkusili tako tekmovalci
kot tudi obiskovalci. Prvo
nagrado: domači kraški
pršut s kostjo je domov
odnesel Zlatko Gicič iz Ljubljane.
Naslednja in hkrati zaključna tekma za deseti pokal
Slovenije (hkrati tudi Harijev Memorial) bo v soboto,
4. januarja 2020, na Primorskem, v Renčah pri

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si
http://www.kzcerklje.si
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

KU-DUR, d.o.o.

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

V TRGOVINAH KZ CERKLJE NUDIMO RAZNOVRSTNE DOMAČE DOBROTE:
SUHE MESNINE (SALAME, KLOBASE,
ZASEKA, OCVIRKI) DOMAČI SIRI
DOMAČI ANJINI ŠTRUKLJI
PIŠKOTI TESTENINE, MOKE,
KAŠE … VINO, LIKERJI

Vse dobro v letu 2020!

RAČUNOVODSTVO

Novi Gorici, v organizaciji
tamkajšnjega športnega
društva Škulja. Po zbranih
točkah obeh tekmovanj
bomo tako dobili ekipne
zmagovalce Pokala Slovenije v prstometu za sezono
2019/2020.
Podrobnosti o tekmovanjih,
rezultatih, pravilih, uvrstitvah, dogodkih in nasploh o
prstometu si lahko ogledate
in preberete na spletni strani
www.prstomet.si. Lahko pa
se tudi pridružite domačemu
društvu Pajek: redne treninge imamo ob ponedeljkih
med 17.30 in 20.30 v športni
dvorani v Šenčurju.

PONUDBA SVEŽE, DALJ ČASA
OBSTOJNE ZELENJAVE

Voklo 74a, 4208 Šenčur
Tel.: 259 54 80 ali 040/337 707
E-pošta: ku-dur@t-2.si

AKCIJSKA PRODAJA GNOJIL
YARA IN AGROLINZ UREA
Vesele božične praznike, srečno
in uspešno leto 2020!

VEČ INFORMACIJ V POSLOVALNICAH

VSEM SEDANJIM IN BODOČIM STRANKAM ŽELIMO VESELE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO.
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Šport

Uspešen prvi del sezone
Nogometaši Šenčurja so pred slabim mesecem dni končali prvi del prvenstva.
Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – Članska ekipa Tinexa Šenčur je jesenski del v
tretji ligi končala na petem
mestu. Kazalo je še bolje, saj
je Šenčur po odigranih
osmih krogih celo vodili na
lestvici, na koncu pa so z
dvema porazoma nekoliko
pokvarili vtis, a kljub temu
obdržali stik z vrhom. Odlično pa gre v tej sezoni selekcijama mladincev in kadetov, ki nastopata v drugi slovenski ligi. Po jesenskem
delu prvenstva so skupno na
tretjem mestu, kar je najboljši rezultat mladinskega
pogona v zadnjih letih. Veliko se je pred začetkom sezone pričakovalo tudi od starejših dečkov, katerih cilj je
uvrstitev v prvo ligo. Trenutno jim kaže zelo dobro, saj
so po dvanajstih odigranih
krogih na prvem mestu.
"Članska ekipa je v prvem
delu sezone med prvo peterico, kar je bil nekako osnovni cilj sezone, kazalo je še
bolje in verjamem, da smo s
to ekipo na koncu lahko zelo
visoko. Nekaj smole smo
imeli s poškodbami, saj sta
se že ob uvodu v sezono poškodovala dva ključna igralca ekipe. Tretja liga je potem, ko se je združila z zahodnim delom, zagotovo
pridobila kakovost. Spremljamo dobre in zanimive
tekme, kar potrjuje tudi dej-

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

2020!

Nogometaši Šenčurja uspešni v prvem delu tekmovalne sezone
stvo, da na tekme prihaja
lepo število gledalcev. Mladinci in kadeti so presenetili, so v vrhu lige, ki je z ne-

delu dejal športni direktor
nogometnega kluba Luka
Pintar. Za mlajše selekcije
Šenčurja se začenjajo tur-

Za mlajše selekcije Šenčurja se začenjajo
turnirji po Sloveniji. Poleg tega selekcije do 13
let nastopajo na tekmovanju zimske lige v
Šenčurju, kjer so z menjavo podlage pogoji za
treninge in tekmovanja zelo dobri.
kaj nekdanjimi prvoligaši
zelo zahtevna. Pri starejših
dečkih pa upam, da nam
uspe narediti korak naprej
in se uvrstimo v prvo ligo,"
je po končanem jesenskem

nirji po Sloveniji. Poleg tega
selekcije do 13 let nastopajo
na tekmovanju zimske lige v
Šenčurju, kjer so z menjavo
podlage pogoji za treninge
in tekmovanja zelo dobri. V

klubu bodo tudi ob koncu
letošnjega leta pripravili prireditev, kjer bo Božiček obiskal in obdaril mlade nogometaše. "Rezultatsko smo
lahko z vsemi selekcijami
zelo zadovoljni, saj je Nogometni klub Šenčur v vsaki
starostni kategoriji pri vrhu
lestvice. Ob koncu leta bi se
rad zahvalil pokroviteljem,
donatorjem in vsem, ki pomagajo nogometnemu klubu, da dosega lepe rezultate.
Vsem bi zaželel lepe božične praznike ter srečno in
zdravo novo leto," pa je ob
koncu leta dejal predsednik
nogometnega kluba Bojan
Pintar.

BimLine
računovodska hiša
Boljši servis. Boljše storitve.
Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

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

Zadovoljni z doseženimi uspehi
Šenčurski košarkarji so po polovici prvega rednega dela tekmovalne sezone zadovoljni, še posebej
z mladinci, ki so prvi v svoji skupini.
Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – Po polovici prvega
rednega dela košarkarskega
prvenstva so člani Košarkarskega kluba GGD Šenčur odigrali osem tekem,
od tega so bili polovično
uspešni in zadovoljni z doseženim, pove podpredsednik kluba Roman Horvat.
Premagali so Laško, Šentjur, Hopse in Podčetrtek.
Minulo soboto so odigrali
še tekmo proti Heliosu in

jo tokrat izgubili. Do konca
koledarskega leta sledita še
dve tekmi v slovenski ligi,
in sicer z Laškim in Šentjurjem, dve tekmi pa bodo
odigrali še v pokalu Alpe
Adria, eno tudi doma proti
moštvu Vienna. V ponedeljek so odigrali tudi povratno pokalno tekmo proti
Iliriji. Zmgali so že na prvi,
slavili so tudi tokrat in se
uvrstili v četrfinale.
Zelo zadovoljni pa so z mladinsko ekipo, ki je prva v svo-

ji skupini in je tako naredila
korak naprej. Kot pravi Roman Horvat, so ekipe popolne, zadovoljni so tudi s sesta-

vo trenerskega kadra, kar je
očitno vse dalo rezultate in se
nadejajo, da bo tudi v nadaljevanju tako uspešno.
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Mladi košarkarski upi /Foto: Arhiv KK Šenčur GGD
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Cikotić in partner, d. n. o.,

Pipanova 13a, 4208 Šenčur
04/251 61 00, 040/513 968
pod.kostanji@gmail.com

www.pod-kostanji.com
DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–23.00, sobota 12.00–
23.00, nedelja 12.00–22.00

Vsem občanom in občankam
občine Šenčur želimo srečne
in vesele praznike.
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Nagradna križanka

1. nagrada: 1-krat v maslu zorjen rostbif in
flambiran pred gostom
2. nagrada: 1-krat burger
3. nagrada: 1-krat sladica po izbiri

RŽIŠNIK PERC D.O.O., POSLOVNA CONA A2, ŠENČUR

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljite do 31. 12. 2019 na Gorenjski glas, Nazor
jeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred po
slovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Na kratko, prireditve
Anketa

Imamo lepo praznično
okrasitev
Maša Likosar,
foto: Tina Dokl
V Občini Šenčur so 6. decembra zagorele praznične luči. Tedaj so v središču Šenčurja blagoslovili
tudi božično-novoletno
drevo, ki so ga letos poda-

rili krajani krajevne skupnosti Trboje - Žerjavka.
Občane in občanke smo
povprašali, kakšna se jim
zdi praznična okrasitev v
naselijih šenčurske občine
in ali so opazili kakšne
spremembe v primerjavi s
preteklimi leti.

Agata Mohar, Visoko:
Zdi se mi, da je lepo okrašeno, najlepše je v centru Šenčurja. Všeč mi je okrasitev v
obliki kornetov. Letos je malo
drugače kot pretekla leta. Na
Visokem še nisem opazila, da
bi imeli praznično okrasitev.

Stojan Saje, Šenčur:
Pri praznični okrasitvi opažam, da je v šenčurski občini vsako leto nekaj novega,
kar mi je zelo všeč, saj takoj
zapazim, če so zamenjali stil
lučk, na primer barvo. Lahko
rečem, da nam letos lučk ne
manjka.

Sandi Ferjan, Luže:
Zdi se mi, da so malo prekmalu okrasili ulice, saj še ni
pravi praznični čas. Sicer je v
redu okrašeno, tako in tako
pa je vsako leto enako. Lahko bi postavili drsališče ali pa
stojnice, kjer bi se občani ob
koncu tedna družili.

Na štefanovo bodo
blagoslovili konje
Danica Zavrl Žlebir
Srednja vas – Pred 26 leti so
v Srednji vasi pri Šenčurju
obnovili stari običaj blagoslova konj na praznik sv.
Štefana, ki je bil živ pred
drugo svetovno vojno. Tudi
letos ne bo manjkal zdaj že
tradicionalni dogodek. V
Srednji vasi se bodo 26. decembra ob 10. uri spet zbrali
konjeniki, prisostvovali
bodo maši in nato blagoslovu svojih živali, ob tem bo
zaigral Pihalni orkester občine Šenčur.
"Za dogodek vsako leto poskrbi poseben odbor za Štefanovanje, organiziran pri
Župniji Šenčur, aktivno sodelujejo konjeniki iz Šenčurja, pridejo pa tudi iz drugih
krajev. Tudi več kot 120 se
jih je že zbralo na slovesnosti," pove Jože Stopar, eden
od članov odbora, sicer pa ob
Franciju Kernu tudi cerkveni ključar. "Na prireditvi poskrbimo za varnost konj in
udeležencev prireditve, stre-

Milje – V Hiši čez cesto bo decembra potekala robotska delavnica Tehnološke izbe. Na njej se bodo udeleženci igrali z
robotki in jih samostojno programirali, da bodo delovali in
se premikali po njihovih ukazih. Delavnice se lahko udeležilo tisti, ki so s programiranjem že seznanjeni, lahko pa tudi
popolni začetniki. Programirali bodo s tipkami, telefonom
ali računalnikom. Čakajo jih robotsko vozilo in robotki z laserjem, s katerim bodo risali božične motive. Delavnica bo
v torek, 17. decembra, od 17. do 18.30 v Hiši čez cesto na
Miljah. Delavnica je brezplačna. Skupinica bo majhna, zato
naj se udeleženci prijavijo na tel. št. 041 707174. Pričakujejo
otroke od sedmega leta starosti naprej.
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Ljudski pevci Hiše čez cesto so na binkoštno nedeljo priredili tradicionalni koncert v cerkvi sv. Radegunde v Srednji
vasi pri Šenčurju in ga ponovili na mali šmaren 8. septembra. Prostovoljni prispevki so bili namenjeni za obnovo fasade na cerkvi v Srednji vasi. Nastopili so: s kljunasto flavto
Barbara Sirc, na citrah Tinkara Tušek, zapela sta Darja Resnik Debevc in Joža Jamšek, manj znane ljudske pesmi pa
predstavili ljudski pevci pod vodstvom Staneta Markuna.
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Zdi se mi, da je veliko premalo okrašeno in na napačnih mestih, sicer je nekaj na
novo, a se ne opazi dovolj.
Lučke bi morale biti ob glavni
cesti. Lahko bi imeli drsališče
in več prazničnih prireditev
za mlade.
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Žiga Kopač, Šenčur:

žemo kuhano vino in čaj,
domače gospodinje pa spečejo sladke dobrote. Po maši
sledi blagoslov konj, ki ga
opravi šenčurski župnik Urban Kokalj. Udeleženci si
lahko izberejo tudi figure domačih živali, ki jih ponudimo ob prireditvi, gredo z
njimi okoli oltarja in prispevajo svoj dar. Zbrana sredstva namenimo obnovi naših cerkva sv. Radegunde in
sv. Katarine ter zvonika med
njima, s tem ohranjamo domači in cerkveni in kulturni
spomenik." Stopar še doda,
da je cerkev sv. Katarine letos dobila novo pročelje. Na
dan prireditve sta obe cerkvi
odprti in si je mogoče ogledati zanimive poslikave in
kasetni leseni strop, ki je v
Sloveniji posebnost.
Pokrovitelji Štefanovanja so
domači obrtniki, krajani in
občina, še doda sogovornik.
Ob pripravi prireditve je aktivnih vsaj dvajset vaščanov,
prav tako jih veliko pride ob
različnih delovnih akcijah.

Ustvarjalna robotska delavnica

LAŽJI
SUDOKU

Opazila sem, da imajo v
Šenčurju lepo okrasitev, ki
vzbudi prazničnega duha in
božično ter novoletno vzdušje. Predvsem središče izstopa po čudoviti urejenosti. V
vaseh in naseljih pa nisem
videla, da bi že imeli lučke.

Koledar božično-novoletnih
prireditev
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V PETEK, 13. DECEMBRA 2019, ob 17. uri
v Hiši čez cesto na Miljah ODPRTJE RAZSTAVE JASLIC
V kulturnem programu bodo nastopili Ljudski pevci Hiše čez cesto, s
praznično igrico pa se bodo predstavili otroci iz Vrtca Šenčur, skupina
Slončki. Jaslice bodo postavljene pred hišo in kozolcem.

V TOREK, 17. DECEMBRA 2019
Društvo upokojencev Šenčur vabi na POHOD V NEZNANO.
Odhod bo ob 10. uri izpred Pošte Šenčur.

V TOREK, 17. DECEMBRA 2019, ob 17. uri
Vabimo otroke v Hišo čez cesto na Milje na TEHNIČNO
DELAVNICO.
Izvedla jo bo Tehnološka izba (izvir znanja za mlade). Na delavnici se
bodo igrali z robotki in jih samostojno programirali. Prijave na tel.
številko 041 707 174 ali na tel. št. 031 681 073.

V TOREK, 17. DECEMBRA 2019, ob 19. uri
vas vabimo v Muzej Šenčur na ODPRTJE RAZSTAVE ČIPK
MAJE BIZJAK z naslovom Iz babičine skrinje.
V SOBOTO, 21. DECEMBRA 2019, ob 17. uri
vas vabimo na OTROŠKO PRIREDITEV IN DRUŽENJE
Z DEDKOM MRAZOM
v Domu krajanov na Visokem. Vstop prost!

V ČETRTEK, 26. DECEMBRA 2019, z začetkom ob 10. uri
vas vabimo na 26. TRADICIONALNO ŠTEFANOVANJE,
ki bo pri cerkvi sv. Radegunde v Srednji vasi pri Šenčurju. Štefanovanje bo popestril blagoslov konj in nastop Pihalnega orkestra občine
Šenčur, po blagoslovu vaščani vabijo na druženje in pogostitev s pecivom. Glede na zadnja leta lahko pričakujemo udeležbo nad sto konj.

V ČETRTEK, 26. DECEMBRA 2019, ob 18. uri
vas vabimo, da se zberemo ob JASLICAH NA PREBAČEVEM.
Otroci bodo zaigrali božični prizor, pevci nas bodo razveselili s petjem, domače gospodinje pa bodo poskrbele, da bomo lahko ob pecivu in čaju skupaj poklepetali.

V ČETRTEK, 26. DECEMBRA 2019, ob 19.30
v Športni dvorani Šenčur BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERT Pihalnega orkestra občine Šenčur.
V PETEK, 27. DECEMBRA 2019 ob 14.30
Namiznoteniška sekcija Šenčur organizira TRADICIONALNI
BOŽIČNO – NOVOLETNI TURNIR ekip v namiznem tenisu
v Športno kulturni dvorani Voklo.
V SOBOTO, 28. DECEMBRA 2019
Turistično društvo Šenčur vabi na pohodniški izlet
RAZHODNJA V NEZNANO.
Odhod bo ob 8. uri izpred Pošte Šenčur.

Dogodki v Hiši čez cesto
Dragica Markun
Milje – V Hiši čez cesto na
Miljah smo ob prazniku KS
Visoko - Milje pripravili literarni večer. Pisateljica Anita
Šefer je predstavila roman
Vonj po soli, nastopili so
glasbeniki Marija in Igor Jamnik, Darja Resnik Debevec
ter ljudski pevci Hiše čez cesto. Oktobra smo organizirali tradicionalno prireditev
Pod okence pridem. Vodil jo
je Konrad Pižorn - Kondi,
med nastopajočimi so bili
domžalski Maros s svojimi
pevkami, citrar Tomaž Plahutnik in pevec Simon
Ržen. Sredi novembra smo
gostili Trbojske ljudske pevke. Prepevale so ob "rofkanju" koruze in prebiranju
fižola. Na literarnem večeru
3. decembra smo se spomnili rojstva dr. Franceta Prešerna in 200. obletnice smrti našega prvega pesnika

Valentina Vodnika. Prebirali in recitirali smo njuno poezijo. Dragica in Blaž Markun sta zapela Železno cesto. Tako kot že nekaj let
bodo tudi letos na ogled jaslice, ki bodo tokrat vse postavljene pred hišo in pod
kozolcem, da bodo imeli
obiskovalci možnost ogleda,
kadarkoli bodo želeli. Odprtje jaslic bo v petek, 13. decembra, ob 17. uri. V kulturnem programu bodo nastopili ljudski pevci Hiše čez
cesto, z igrico pa otroci iz
vrtca Šenčur, skupina Slončki. Ogledi muzejske zbirke
so možni vsak prvi petek od
17. do 19. ure, najavljeni posamezniki, in skupine pa po
dogovoru na telefon 031 68
10 73 ali e-naslov ali dragica.
markun@gmail.com. Vsak
prvi petek ob 18. uri potekajo večeri ljudskega petja, dogodke najavljamo v Glasovem Kažipotu.
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jurij
Vero in luč obiskal
Miklavž

Razstava ptic
V Domu krajanov Visoko je bila v novembru na
ogled društvena razstava ptic.
Maša Likosar
Visoko – Razstavo je pripravilo Društvo za varstvo in
vzgojo ptic Lišček, ki združuje gojitelje iz cele Gorenjske. Svoje ptice je na ogled
postavilo 22 članov. Videli
smo barvne, melaninske,
postavne kanarčke, eksotične ptice, križance, papige
skobčevke, male, srednje
velike papige. Franci Remic
tajnik društva, je pojasnil,
da je namen razstave popularizacija njihove gojitvene
dejavnosti. "Ljudem ponudimo možnost, da si ogledajo ptice, ki niso pogosto
videne. Obiščejo nas tudi
gojitelji drugih društev, da
si izmenjamo izkušnje in
znanje," je dejal Remic in
dodal še, da jim je bila Občina Šenčur zelo naklonjena
pri najemu dvorane.

Skupaj je bilo razstavljenih
okoli štiristo ptic, od tega je
bilo 193 tekmovalnih, starih
eno in dve leti. Ptice sta ocenila sodnika iz Zveze društev
gojiteljev ptic Slovenije Janez
Sajovec in Izidor Lebar. Najboljše ptice na društveni razstavi ptic Lišček 2019 so bili:
šampion v skupini lipokromski kanarčki je bil ptič Danila
Klančnika, v skupini melaninski kanarčki ptič Andreja
Nastrana, v skupini postavni
kanarčki ptič Rafka Rozmana, v skupini Križanci in Favna Evrope ptič Jožeta Ottowitza, v skupini eksoti ptič
Milana Škulja, v skupini
standard papige in barvne
skobčevke ptič Janeza Germovnika, v skupini male,
srednje in velike papige ptič
Francija Remica, naziv šampion za najboljšo kolekcijo
štirih ptic pa Franci Potočnik.

Kako je leto hitro minilo, bi se lahko reklo. In zopet je tu veseli december z adventnim časom, ko nas
obišče prvi decembrski dobrotnik, Miklavž.

Miklavž s parkeljni in angelčki je obiskal Vero in luč.

Rafka Sajevic
Šenčur – Na drugo adventno
nedeljo smo se »lučkarji«
zbrali na svojem rednem
srečanju, ki pa je v decembru nekoliko drugačno, polno veselja, tudi strahu in
lepih pričakovanj.
Srečanje smo začeli s sv.
mašo, ki nam jo je daroval
kaplan Marko Merlak, ki s

Društvena razstava ptic na Visokem / Foto: Maša Likosar

Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si,
T: 04/2559-500

24 ur na dan

041 628 940

»Vodimo vas varno mimo
davčnih čeri.«

www.geodetske-storitve.com
Tatjana Čebulj, s.p.
Voklo 85a, 4208 Šenčur

Zimski delovni čas od 8. do 18. ure, ob sobotah
od 8. do 13. ure I T: 041 731 050
Naj vam božična zvezda približa
skrivnost adventnega časa in vam
prinaša toplino v vaš dom.

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

Pooblaščeni smo za
naslednje vrste kritin:

Srečno 2020!

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

Vrtnarija Čebulj

Dejavnost:
 tesarstvo
 krovstvo
 kleparstvo

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

lučk in prijateljev pa so nam
omogočili: Veterinarska
ambulanta Vinko Pristav,
Komteks, Občina Šenčur,
Garnol, Navček, Kraljevi
Mignon, Mesarstvo Čadež
in Agropromet. Hvala tudi
Miklavžu in njegovemu
spremstvu.
Vsem skupaj želim blagoslovljen božič ter srečno in
zdravo novo leto.

Navček d.o.o. Visoko 140, 4212 Visoko

Uspešno v novem letu!

Tondach, Creaton,
Bramac, Esal,
Gerard, Tegola

In zato so tu Miklavževi
angeli, da nas varujejo in
branijo pred skušnjavami.
Uživali smo v igri in skupaj z otroki priklicali
Miklavža.
Žvenketanje verig parkeljnov je naznanilo njihov prihod. Kot vedno smo se
Miklavža zelo razveselili, saj
je s seboj prinesel poln koš
daril. Obdarovanje naših

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA
POGREBNIH STORITEV

Računovodski servis, davčno in
poslovno svetovanje

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

svojo preprostostjo zna stopiti na nivo naših »lučk«.
Skupaj smo zapeli nekaj
pesmi, se umirili in prisluhnili igrici, ki so nam jo
zaigrali otroci skupine
Sončni žarek pod mentorstvom Vesne Mozetič. Bistvo celotne zgodbe nam
govori, kako moramo biti
pozorni na dejanja hudega
duha, ki je vedno na preži.

DOBRODOŠLI TUDI V NAŠO CVETLIČARNO AMAYA
OB ŠENČURSKEM POKOPALIŠČU.

