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Občankam in občanom
občine Šenčur voščimo vesele božične
praznike ter obilo sreče, zdravja
in uspehov v letu 2009!
Župan Miro Kozelj
Občinski svet
Občinska uprava

December 2008 • Številka 4

Pogovor z županom

Preselitev prostorov upravne
enote Kranj
Upravna enota Kranj je preselila Sprejemno
pisarno in Oddelek za upravne notranje zadeve v pritličje poslovne stavbe na Slovenskem
trgu 1. Sprejemna pisarna je locirana desno
od recepcije (pisarna št. 86), v njej pa strankam nudijo naslednje storitve: splošne informacije, sprejem vseh vlog, med drugim tudi
vlog za digitalna potrdila, upravne overitve
lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij, izdaja delovnih knjižic in vpisov v delovne
knjižice in izdaja potrdil iz uradnih evidenc
(zemljiškoknjižni izpisi, geodetski podatki
...). Upravne notranje zadeve so locirane
desno in levo od recepcije. Desno se izvajajo
upravne naloge s področja tujcev in matičnih
zadev (izpiski iz matičnih knjig, zakonske
zveze, smrtovnice ...), levo pa upravni postopki izdaje osebnih izkaznic, potnih listin,
prijave prebivališča, vozniških dovoljenj, registracije vozil, overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij ter potrdil iz uradnih
evidenc. Hkrati ob preselitvi je upravna enota poskusno vzpostavila dva jutranja okenca,
ki sta za stranke odprta že od 7. ure dalje.
Upravna enota je v 2. nadstropje starega dela
stavbe (v bivše prostore Območne geodetske
uprave Kranj) preselila tudi Oddelek za okolje in kmetijstvo. Gibalno oviranim strankam bo dostopnost upravnih storitev v pritličju omogočena z namestitvijo posebnih
dvigal, v 1. in 2. nadstropje pa vozi dvigalo.
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Proračun za pol večji
”V proračunu za 2009 načrtujemo za 9,28 milijona evrov odhodkov,
kar je 56 odstotkov več od ocene realizacije letošnjega proračuna.”
Občinski svet je na
decembrski seji obravnaval osnutka proračunov za leti 2009 in
2010. Prvič se je tako
zgodilo, da je občinska
uprava pripravila proračuna za dve naslednji leti. Kako to?
”Res je, prvič smo priMiro Kozelj
pravili dveletni proračun, saj ima občina vrsto investicij, ki ne bodo potekale samo leto
dni, ampak dve ali celo dlje. To velja zlasti za
gradnjo omrežja fekalne kanalizacije, ki bo potekala več let. Moram pa vendarle opozoriti, da
proračun za leto 2010 še ni tako dokončen, kot
je proračun za prihodnje leto, saj se lahko v
enem letu pokaže nova, še ne identificirana
potreba, zaradi katere bo treba proračun spreminjati. Praviloma se dokončno oblikuje z
ustreznim rebalansom.”
Potem pa spregovoriva le o proračunu za
prihodnje leto. Katere investicije načrtujete?
”V naslednjem letu načrtujemo rekonstrukciji lokalne ceste Trboje-Smlednik, od konca
vasi do občinske meje in mostu ob Osnovni
šoli Olševek, izravnavo in preplastitev Velesovske ceste od naselja do meje z občino Cerklje. Uredili bomo tudi center v vasi Voglje,
predvideni pa sta tudi rekonstrukciji lokalnih
cest Luže-Srednja vas in Voklo-Prebačevo. Na
področju kanalizacije bomo nadaljevali in zaključili gradbena dela v Vogljah, kjer obnavljamo tudi vodovod in ceste. Stekla bo tudi gradnja dela sekundarne kanalizacije v novem naselju v Šenčurju. Načrtujemo še gradnjo kanalizacije in vodovoda na trasi Milje-Voge-Visoko (do cerkve), vendar pa je ta projekt pogojen s pridobitvijo evropskih strukturnih sredstev, kakor smo to storili z gradnjo v Vogljah.
Občina Šenčur je z več načrtovanimi gradnjami kanalizacije vključena tudi v medobčinski
projekt Gorki, s katerim se bomo prijavili za
kohezijska sredstva in od končnega uspeha je

odvisno, kje bomo morda že naslednje leto začeli z aktivnostmi za gradnjo kanalizacije. Ob
tem naj še poudarim, da bomo v prihodnjem
letu pridobili projektno dokumentacijo in
gradbena dovoljenja za vse projekte fekalne
kanalizacije v občini, ki jo moramo še zgraditi. To velja tako za primarno kot sekundarno
kanalizacijsko omrežje. Naslednje leto bomo
zaključili tudi razširitev vrtca v Šenčurju in izgradnjo novega kulturnega doma v Voklem.”
Koliko pa bo ”težek” naslednji proračun?
”Predvidevamo, da bo odhodkov za 9,28 milijona evrov, kar je 56 odstotkov več, kot je
ocena realizacije letošnjega proračuna - 5,94
milijona evrov. Seveda bo taka poraba možna
le, če bomo pridobili vsa načrtovana transferna
sredstva s strani države in Evropske unije, pa
tudi sredstva, ki jih predvidevamo s prodajo
dela občinskega premoženja. Razmerje pa se
lahko še spremeni glede na možno razliko letošnje realizacije, pri kateri nekateri podatki še
niso dokončni.”
Novembra se je končala javna razgrnitev
občinskega prostorskega načrta občine Šenčur. Kdaj bo dokument dokončno sprejet?
”Postopek sprejemanja tega pomembnega
prostorskega dokumenta se normalno nadaljuje, tako da trenutno pripravljamo mnenja o pripombah, zbranih med javno razgrnitvijo in na
javni obravnavi. Tako računamo, da bo občinski prostorski načrt sprejet do poletja naslednjega leta. Še enkrat moram poudariti, da je
bilo v prvem krogu precej predlogov za spremembo namembnosti zemljišča zavrnjenih,
večinoma zaradi negativnega stališča ministrstva za kmetijstvo. V Šenčurju je pač tako, da
so povsod, kamor stopimo, najboljša kmetijska
zemljišča, ki pa jih kmetijsko ministrstvo še
posebej strogo varuje. Potrudili se bomo, da bo
z dodatno argumentacijo sprejet še marsikateri
predlog, ki je bil sprva zavrnjen.
Ob zaključku leta želim vsem občankam in
občanom veselja in miru za božič ter obilo
sreče, zdravja in uspehov v prihajajočem novem letu.”

Na naslovnici: V vrtcu že komaj čakajo na
božično-novoletne praznike.
Foto: Gorazd Kavčič
JURIJ (ISSN 1408-1350) je priloga Gorenjskega glasa za
občino Šenčur. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednik priloge Simon Šubic,
fotografija Gorenjski glas. Oglasno trženje Mirjam Pavlič,
031/698-627. Priprava za tisk Gorenjski glas, d.o.o., tisk:
SET, d.d., Vevče. Jurij številka 4 je priloga 101. številke
Gorenjskega glasa, 19. decembra 2008, dobijo pa jo vsa
gospodinjstva v občini Šenčur brezplačno. Naklada:
2.850 izvodov.
OBČINA ŠENČUR, KRANJSKA C. 11, ŠENČUR
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Prizidek k vrtcu bo končan do prihodnje jeseni. / Foto: Gorazd Kavčič

Občina

Podpisali štiri pogodbe
Župan Miro Kozelj je ta mesec podpisal koncesijski pogodbi za gradnjo plinovoda in oskrbo z zemeljskim plinom. Občino Šenčur so na
javnem razpisu razdelili na štiri območja in iskali koncesionarja za
vsako območje posebej. Odziv na razpis je bil le polovičen, saj sta prišli
ponudbi le za dve območji. Kranjski Domplan bo tako plinovod gradil
v vaseh Milje, Visoko, Hotemaže, Olševek in Luže, šenčursko podjetje
RP Investicije pa v Obrtno poslovni coni Šenčur in na območju
poslovne gradnje severno od glavne ceste Kranj-Brnik. Oba izbrana
koncesionarja morata omrežji zemeljskega plina zgraditi v petih letih.
Za gradnjo plinovoda v Šenčurju se ni zanimalo nobeno podjetje, za to
bo občina javni razpis v tem delu verjetno ponovila in župan upa, da
bodo v drugo našli koncesionarja. Župan je poleg tega z Gradbeno mehanizacijo Konc Vilko podpisal pogodbo o vzdrževanju javnih površin
za obdobje 2009 do 2013, s Cestnim podjetjem Kranj pa štiriletno
pogodbo o vzdrževanju občinskih cest, oba izvajalca pa sta bila prav
tako izbrana na podlagi javnega razpisa. S. Š.

Župan Miro Kozelj in direktorica Domplana Vera Zevnik sta si po podpisu
koncesijske pogodbe segla v roke.

Vračila vlaganj v telefonijo
Poravnava je predlagana tudi za KS Šenčur.
Občina Šenčur je doslej od državnega pravobranilstva prejela že več
predlogov poravnav za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje. Nazadnje so prejeli predlog poravnave za KS Šenčur, in sicer
samo za tiste krajane v Šenčurju in Srednji vasi, za katere je KS sklenila pogodbo s takratno PTT v letih 1988 do 1992. Seznam s približno petsto upravičenci bo občina predložila najprej v pregled svetu KS
Šenčur, v kratkem pa ga bo tudi javno objavila na občinski spletni
strani, na vpogled pa bo tudi na občini in v KS.
Občani in pravne osebe iz Šenčurja in Srednje vasi, ki ne bodo uvrščeni na seznam, pa bodo menili, da so upravičeni do vračila, bodo
morali v tridesetih dneh od prvega dneva objave seznama podati zahtevo za uvrstitev na seznam. Zahtevi morajo priložiti potrebna dokazila. Te zahtevke lahko vlagajo samo tisti občani iz KS Šenčur, ki
so telefonski priključek dobili v letih 1988 in 1992. Prav tako 30 dni
bodo imeli na voljo tudi upravičenci, ki so na seznamu, da predložijo številko transakcijskega računa in davčno številko, v primeru, ko
naslov upravičenca ni znan, pa tudi točen naslov. V primeru pravnega nasledstva bo potrebno predložiti dokazila o pravnem nasledstvu
in pooblastilo za zastopanje, v primeru, ko je pravnih naslednikov
več. Upravičenci morajo zahtevano dokumentacijo posredovati na
Občino Šenčur.
Prav danes, 19. decembra, se izteka rok za oddajo dokazil ali zahtev
za upravičence iz krajevnih skupnosti Olševek in Hotemaže, ki so pogodbe sklenili leta 1984, 24. decembra pa tudi za upravičence iz KS
Voklo, Voglje in Trboje, ki so pogodbe sklenili v letu 1988. Predlog
poravnave je bil podan tudi za upravičence s Prebačevega, ki so telefonski priključek dobili v obdobju od leta 1985 do leta 1987, njim pa
se je rok za oddajo dokazil oziroma zahtevkov iztekel že 3. decembra.
Simon Šubic

Stranska pot 1, Šenčur, tel.: 04/25 16 420
fax: 25 16 421, e-pošta: avtomotosencur@siol.net
uradne ure: torek in četrtek od 16. - 18. ure
● članstvo ● preventiva in vzgoja
v cestnem prometu ● avto-moto šport
● avtošola v sodelovanju z avtošolo B&B

DEJAVNOSTI:

modro je biti član AMZS - AMD Šenčur
SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI,
OBČANKE IN OBČANI
Naj vam čas v letu, ki prihaja, odmeri kar največ
lepih trenutkov.

parketi
za va{ dom

Sre~no 200

9

041/644 423

Parketarstvo Pavli~ d.o.o.,
Zupanova 7, [en~ur,
tel./fax: 04 25 15 215,
parketarstvo.pavlic@siol.net
www.parketarstvo-pavlic.com

Prodaja in polaganje vseh vrst parketov, laminatov,
plute, ladijskih in tekstilnih ter PVC podov.
UGODNA PONUDBA GOTOVIH PARKETOV.
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Obljube le delno uresničili

Veliko nepozidanih
stavbnih zemljišč
Občinski svetniki v Šenčurju so na novembrski seji potrdili osnutek občinskega prostorskega načrta, pri tem pa opozorili, da so v
njem premalo upoštevane želje občanov. Po
drugi strani so bili zadovoljni z jasnim določilom, da enodružinska pozidava pomeni
največ dvostanovanjski objekt. ”Občina je
stalno v precepu med pobudami občanov po
gradnji na svojih zemljiščih in državnimi
organi, ki jim je treba te pobude strokovno
argumentirati. Zakonodajalec pravi, da je
potrebno najprej porabiti obstoječa stavbna
zemljišča, teh pa je v Šenčurju dovolj,” je
obrazložil Leon Kobetič iz domžalskega
podjetja Locus, ki za občino Šenčur pripravlja občinski prostorski načrt. Po njegovih podatkih je v Šenčurju ta trenutek 473 hektarjev stavbnih zemljišč, od tega pa jih je nepozidanih kar 176 hektarjev. Če to preračunamo v najmanjše dovoljene gradbene parcele,
dobimo kar 3.520 gradbenih parcel. Lastniki
so na novo zaprosili za 45 hektarjev dodatnih stavbnih zemljišč, od katerih jih je velika večina na kmetijskih zemljiščih I. kategorije. Na takšnem zemljišču (ob vrtcu) namerava občina omogočiti tudi gradnjo doma
starostnikov, vendar je njen predlog tako kot
večino podobnih predlogov kmetijsko ministrstvo zavrnilo. Občina bo pri tej lokaciji
vztrajala še naprej. S. Š.

Civilna iniciativa ugotavlja, da je nočnih preletov letal nad Šenčurjem
res manj, a Šenčurjane sredi noči še vedno zbudi kakšno letalo.
Konec oktobra so se v Šenčurju po devetih
mesecih znova srečali predstavniki civilne iniciative, občine Šenčur, ministrstva za promet,
Aerodroma Ljubljana in kontrole zračnega
prometa in spregovorili o problematiki hrupa
letal, ki z brniškega letališča vzletajo nad Šenčurjem. Kot je povedal predsednik civilne iniciative Branko Pajer, so opozorili odgovorne,
da so obljube, dane na sestanku januarja letos,
le delno uresničili.
”Še vedno prihaja do občasnih preletov letal
v nočnem času. Poleg tega bi moralo ministrstvo za promet že do poletja pripraviti pravilnik o hrupu in emisiji zrakoplovov, a nam sedaj obljubljajo, da bodo to storili do januarja
prihodnje leto. Tudi simulacija naravne protihrupne bariere bi morala tudi gotova do poletja, a naj bi jo po novih zagotovilih pripravili
do januarja. Naslednje leto naj bi začeli izvajati tudi monitoring letalskega hrupa. Februarja,
ko se bomo znova srečali, pa bomo preverili,
ali so svoja zagotovila tudi izpolnili,” je po sestanku dejal Pajer.
Civilna iniciativa je od odgovornih zahtevala
tudi merjenje emisij plina v zrak in meritve
onesnaženosti tal v okolici letališča. ”Naši
kmetje, ki so zaprosili za pridobitev naziva Bio
kmetija, so bili zavrnjeni z obrazložitvijo, da v

Branko Pajer
krogu 25 kilometrov okoli letališča ne more
biti bio kmetije. To torej nakazuje, da sta zrak
in tla onesnažena, meritve pa naj pokažejo koliko,” je obrazložil Pajer. V civilni iniciativi pa
so zadovoljni zaradi napovedi, da bodo letala z
brniškega letališča kmalu začela vzletati povsem na začetku vzletno-pristajalne steze pri
Vodicah, takoj po vzletu pa bodo zavila levo
proti avtocesti. Predsednik uprave Aerodroma
Ljubljana Zmago Skobir je pojasnil, da bo to
možno zaradi postavitve novega navigacijskega sredstva v bližini Šenčurja.
Simon Šubic

Vesele božične praznike,
zdravo, zadovoljno in uspešno
novo leto 2009
vam želi
Občinski odbor SLS Šenčur
Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2009
vam vošči
Miru in tihe lepote
za božične praznike
ter zdravja, sreče in zadovoljstva
v letu 2009

Občinski odbor N.Si Šenčur

SOCIALNI DEMOKRATI

Za prihajajoče praznike občinski
odbor SD Šenčur
vsem občankam in občanom občine
Šenčur iskreno vošči in želi v novem
letu 2009 veliko zdravja, sreče
in zadovoljstva.
OO SD ŠENČUR
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Občankam in občanom
želimo vesele božične praznike
in srečno novo leto.
OO LDS ŠENČUR

OBČINA ŠENČUR, KRANJSKA CESTA 11, ŠENČUR

vam želi OO SDS Šenčur.

Občina

BOŽIČNO-NOVOLETNE PRIREDITVE
PETEK, 19. decembra 2008
●

ob 19. uri bo v Domu krajanov na Visokem predstavitev
PLESNE SKUPINE VALENTINKE. Vstopnine ni!

SOBOTA, 20. decembra 2008
●

ob 17. uri bo v Domu krajanov Visoko otroška predstava
ŽOGICA MAROGICA z obiskom dedka Mraza. Vstopnine ni!

PONEDELJEK, 29. decembra 2008
●

PETEK, 2. januarja 2009
●

PONEDELJEK, 22. decembra 2008
●

ob 18. uri bo v Domu krajanov na Visokem predstavitev
PLESNEGA DRUŠTVA NETOPIR iz Kranja. Vstopnine ni!

ob 17. uri Društvo prijateljev mladine vabi vse šolske otroke
iz občine v Dom krajanov Šenčur na NOVOLETNI ŽUR
S KARAOKAMI.

●

ob 16. uri vas Pevski zbor Sveti Jurij in Pihalni orkester občine
Šenčur vabita pred Dom krajanov v Šenčurju na tradicionalno
budnico z naslovom S PESMIJO V NOVO LETO.
Turistično društvo Šenčur vabi na NOVOLETNI POHOD
na Kum. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred pošte Šenčur.

PETEK, 26. decembra 2008
●

●

●

●

Turistično društvo Šenčur vabi na pohodniški izlet
RAZHODNJA V NEZNANO. Odhod avtobusa bo ob 7. uri
izpred pošte Šenčur.
ob 10. uri se bo pri cerkvi sv. Radegunde v Srednji vasi
pri Šenčurju začelo TRADICIONALNO ŠTEFANOVANJE.
Štefanovanje bo popestril blagoslov konj.
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 za pecivo.
ob 19.30 bo v Domu krajanov v Šenčurju BOŽIČNONOVOLETNI KONCERT Pihalnega orkestra Občine Šenčur.

NEDELJA, 28. decembra 2008
●

ob 19. uri bo v Kulturnem domu v Trbojah LETNI KONCERT
Pevskega društva ZASAVSKI FANTJE.
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Drevo letos poklonili Olševčani
Božično-novoletno drevo, ki stoji sredi Šenčurja, je letos priskrbela krajevna skupnost Olševek.
Prvo decembrsko soboto so v centru Šenčurja že desetič postavili božično-novoletno smreko. Letošnjo, skoraj 16 metrov visoko smreko
so prispevali vaščani Olševka. Kot je povedal
predsednik krajevne skupnosti Matjaž Podjed,
je drevo darovala družina Sajovic, po domače
Mengarjevi z Olševka.
Kolono od Olševka do Šenčurja so vodili
trije zapravljivčki, za katere so poskrbeli Janez Kalan (po domače Žumer iz Šenčurja),
Jurij Gašperlin (po domače Berlinov iz Luž)
in Franc Štempihar (po domače Čimžarjev iz
Luž). Za njimi so pred župnijsko cerkev novoletno drevo pripeljali na vozu, ki ga je posodil
Janez Pipan (po domače Mihca iz Luž), s starodobnikom Deutz pa ga je v Šenčur pripeljal
Andrej Jurančič. ”Drevo smo izbirali tri dni.
Najprej smo izbrali drugo smreko, a je bila
težko dostopna, zato smo se odločili za to, ki
sedaj stoji sredi Šenčurja,” je povedal predsednik krajevne skupnosti Olševek Matjaž
Podjed.
Za prijetno vzdušje pri postavitvi drevesa, ki
jo je izvedlo podjetje Vigred, sta poskrbela

Voz s šestnajstmetrsko smreko z Olševka je s starodobnim Deutzem pripeljal Andrej Jurančič.
cerkveno pevsko društvo Sveti Mihael iz Olševka in Pihalni orkester občine Šenčur, za
blagoslov pa domači župnik Urban Kokalj.
Navzoči so se lahko posladkali s pecivom, ki

so ga napekle vaščanke Olševka, za čaj in kuhano vino je poskrbel Marko Pernuš, za drobne stvari in ozvočenje pa Vilko Konc.
Simon Šubic

Palačinke pekli na lesenem štedilniku
Krajani zgornjega dela Šenčurja so znova postavili svoje novoletno drevo in zakurili še lesen ”šporget”.
Krajani zgornjega dela Šenčurja že dobra štiri desetletja v križišču Pipanove in Velesovske ceste oziroma ob nekdanjem gasilskem bazenu
prvo soboto v decembru postavljajo svoje novoletno drevo, ki ga vsako
leto podari eden od kmetov. Tudi letos so ga postavili. ”Pred več kot štiridesetimi leti so pobudo za postavitev smreke dali Frenk Gašperlin, Joža
Vidmar in Anton Kepic. Prvo leto so med krajani v zgornjem Šenčurju
pobrali po pet starih jurjev, z denarjem pa kupili kabel in žarnice. Letos
je glavni organizator postavitve drevesa Aleš Okorn,” je razložil Stane
Gašperlin.
Letos so krajani poskrbeli še za precejšnjo zanimivost. Zakurili so namreč lesen gozdarski ”šporget”. Kot so nam pojasnili sogovorniki, je leseni štedilnik narejen iz svežega smrekovega debla (čoka), dolgega približno 1,2 metra in debelega trideset centimetrov, ki ga z motorno žago
prežagajo na križ. Nastale špranje nato zapolnijo z žaganjem in ga zaku-

Krajani zgornjega dela Šenčurja so letos zakurili tudi ”lesen gozdarski šporget”.
rijo. Na takem štedilniku so včasih gozdarji kuhali malico. No, tudi
postavljavci letošnjega novoletnega drevesa so kmalu postali lačni in
Igorju Sajovicu se je utrnila ideja, da bo na improviziranem štedilniku pekel palačinke ...
Simon Šubic

Obdarovanje starejših občanov
Predstavniki krajevnih odborov Rdečega križa občine Šenčur v
dneh pred novim letom obiskujejo občane starejše od 75 let. Trenutno jih v občini Šenčur živi 521. Poleg tega bo župan Miro Kozelj
tako kot vsako leto obiskal najstarejše občane po posameznih vaseh
v občini. Zdravja in sreče bo osebno voščil tudi najstarejši občanki
Mariji Medle iz Hotemaž, ki je letos dopolnila 99 let. Vesna Bolka
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Kviz za gasilsko mladino
Gasilska zveza Kokra, ki združuje gasilska društva iz občin Šenčur, Preddvor in Jezersko, je 18. oktobra
izvedla gasilsko tekmovanje v gasilskem znanju v kvizu za gasilsko mladino.
Organizacijo tekmovanja je prevzelo prostovoljno gasilsko društvo Visoko-Milje, potekalo
pa je v gasilskem in kulturnem domu na Visokem. Tekmovanja se je udeležilo 26 ekip mlajših pionirk in pionirjev, 17 ekip starejših pionirk in pionirjev ter šest ekip mladink in mladincev. Mladi gasilci so pokazali zelo veliko
znanja o požarni varnosti in spretnosti z uporabo gasilske opreme. Reševati so morali teste iz
gasilske preventive, v obliki trditev so morali
ugotoviti primere iz gasilskega področja in
splošnega znanja in teste s trditvami drži ne
drži. V spretnostnem delu pa so morali čim hitreje narediti vsak po en vozel (tkalski, jamborski, tesarski in navezavo ročnika), izbrati so
morali pravi gasilni aparat (gasilnik z gasilnim
prahom, z ogljikovim dioksidom in vedrovko,
ki je namenjena gašenju z vodo) za gašenje
različnih požarov bencina, drv in elektromotorja. Preizkusili so se še v kratki vaji sklapanja cevi na trojak in poznavanju gasilskega
orodja in opreme v temi poišči svoj par.
V skupini mlajših pionirk in pionirjev je zasedla prvo mesto ekipa Voklo 2, drugo mesto
ekipa Jezersko 4 in tretje mesto Trboje 2. V
skupini starejših pionirjev in pionirk sta si razdelili prvo mesto ekipi Preddvor 1 in Jezersko
2, ter ravno tako tretje mesto Šenčur 1 in Prebačevo-Hrastje 1. V skupini mladincev in mladink je zasedla prvo mesto ekipa Voklo 1, drugo mesto ekipa Visoko-Milje 1 in tretje mesto
Jezersko 1. Prve tri uvrščene ekipe so prejele
medalje, prvi dve uvrščeni ekipi pa sta se uvr-

stili naprej na regijsko tekmovanje Gorenjske.
Regijsko kviz tekmovanje gasilske mladine je
bilo izpeljano 25. oktobra v Radovljici v
osnovni šoli Antona Tomaža Linharta. V skupini mlajših pionirk in pionirjev je izmed 20
ekip zasedla deveto mesto ekipa Jezersko, deseto mesto pa ekipa Voklo, najboljši pa so bili
iz Bohinjske Bele. V skupini starejših pionirjev in pionirk je izmed 20 ekip zasedla sedmo
mesto ekipa Preddvor, enajsto mesto pa ekipa

Jezersko, najboljši so bili iz PGD Hlebce. V
skupini mladincev in mladink je izmed 18 ekip
zasedla 12. mesto ekipa Voklo, 15 mesto pa
ekipa Visoko-Milje, najboljši so bili iz PGD
Bohinjska Bela.
Gasilska zveza Kokra je letos izvedla tudi
tekmovanje v orientacijskem teku za gasilsko
mladino, organizacijo tega tekmovanja pa je
prevzelo PGD Voglje. Zdravko Žagar, komisija za mladino v GZ Kokra

Brezplačno računalniško usposabljanje
V podjetju IPIS bodo do leta 2010 v Kranju izvajali brezplačna usposabljanja po javno
veljavnem programu Računalniška pismenost za odrasle.
Brezplačno usposabljanje (trajanje 60 ur in samostojno učenje na daljavo oz. e-učenje) je namenjeno starejšim od 65 let in brezposelnim
osebam. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada (85 odstotkov) in Republika Slovenija (15 odstotkov). Informacije in prijave zbirajo na IPIS, računalniška usposabljanja, d. o. o., tel.:
04/204 74 40, faks: 04/204 74 44, e-pošta: ipis@ipis.si, spletna stran:
www.ipis.si.

V okviru usposabljanja boste osvojili temeljna informacijska znanja
(uporaba računalnika, tipkovnice in miške v okolju Windows in upravljanje datotek), se naučili izdelave in oblikovanja besedil (Word, urejanje besedila, oblikovanje pisave in odstavkov, izdelava tabel, priprava
strani in tiskanje), uporabe interneta (uporaba spletnega brskalnika za
dostop do spletnih strani in iskanje informacij, varnost) in uporabe
elektronske pošte (osnovni pojmi, varnost, prejemanje in pošiljanje
elektronskih sporočil, uporaba imenika, urejanje sporočil). Udeleženci
bodo imeli možnost pridobitve javno veljavne listine, predznanje pa ni
potrebno.
Usposabljanje bo potekalo v prostorih IPIS (računalniška učilnica) na
Ulici Mirka Vadnova 19 v Kranju. Predviden termin informativnih delavnic je 22. december 2008. Na informativno delavnico se kandidati
prijavite po telefonu, e-pošti ali na spletni strani - točne podatke o terminu informativne delavnice vam bodo sporočili ob prijavi, s seboj pa
prinesete osebni dokument, brezposelne osebe pa še potrdilo o statusu
brezposelne osebe. Za prijavo na usposabljanje je potrebno izpolniti in
podpisati prijavnico, ki je objavljena na spletni strani, oziroma ste jo
dobili po elektronski pošti, prijavnico bo možno izpolnili tudi na informativni delavnici. Z usposabljanjem bodo predvidoma začeli 5. januarja oziroma 12. januarja 2008. Na informativni delavnici bodo kandidate razvrstili v skupine in sporočili točen datum in uro pričetka usposabljanja. Simon Šubic
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Odpadki se bodo obračunavali drugače
V mesecu januarju 2009 bomo uvedli nov način obračunavanja storitev ravnanja z odpadki. Ločeno bomo obračunali
storitev odvoza odpadkov in deponiranje odpadkov.
Osnova za obračun odvoza odpadkov bo število oseb v
posameznem gospodinjstvu. Osnova za obračun deponiranja odpadkov pa velikost zabojnika za odpadke.
Vir podatkov o številu oseb v posameznem gospodinjstvu
bosta Centralni register prebivalstva in izpolnjeni obrazci, ki
ste nam jih poslali konec lanskega leta.
Če nam niste sporočili števila oseb v vašem gospodinjstvu in
velikosti zabojnika oziroma je medtem prišlo do sprememb,
prosimo, pokličite po telefonu 28 11 344 (Nada Kunšič)
oziroma nam pišite na e naslov bkunsic@komunala-kranj.si.
Glede na to, da nov način sočasno uvajamo tudi v ostalih
občinah, vas vljudno prosimo, da nas pokličete v času od
10.30 in 13. ure (od ponedeljka do petka).
Občani, kot povzročitelji odpadkov, ste s trenutnim načinom
obračuna nesorazmerno obremenjeni s stroški ravnanja z
odpadki. Trenutno se zaračunava storitev po kvadratnih
metrih stanovanjske površine oziroma po odvozih, neodvisno od tega, koliko članov šteje posamezno gospodinjstvo
oziroma koliko odpadkov povzroči. Sprememba tarifnega
sistema je bila zato nujna. Navsezadnje odpadke povzroča
človek in ne kvadratura stanovanjske površine.
Nov način obračunavanja, čigar osnova sta število oseb in
velikost zabojnika, ki ga posamezno gospodinjstvo ima,
spodbuja ločeno zbiranje odpadkov, saj če odpadke
dosledno ločujete, za odlaganje mešanih komunalnih
odpadkov potrebujete manjši zabojnik. S tem posledično
vplivate na višino mesečnih stroškov, saj je ena od obraču-

nanih postavk velikost zabojnika (obenem je velikost zabojnik osnova tudi pri izračunu okoljske dajatve). Torej,
dosledneje boste odpadke ločevali, manjši zabojnik boste
potrebovali.
Če želite zabojnik zamenjati, vas vabimo, da nas obiščete
na sedežu podjetja na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju, kjer
boste uredili vse potrebno. Zabojniki so v primeru najetja,
last Komunale Kranj, zato poskrbimo, če pride do poškodb
oziroma odtujitve zabojnika.
Tako v primeru nakupa kot tudi v primeru najema, zabojnik
brezplačno dostavimo do vašega doma in po vaši želji
odpeljemo starega.
Na vsa dodatna vprašanja bomo z veseljem odgovorili.
Pokličete nas lahko na telefon 28 11 300, lahko nam tudi
pišete na elektronski naslov info@komunala-kranj.si.
Preko brezplačne telefonske številke 080 3555 nas lahko
obveščate o polnih zabojnikih na ekoloških otokih,
o poškodovanih oziroma prevrnjenih zabojnikih, skratka
o vseh težavah, s katerimi se srečujete glede zbiranja in
odvažanja odpadkov.
Vabimo vas, da obiščete našo prenovljeno spletno stran
www.komunala-kranj.si in nam sporočite vaše predloge,
pripombe, ideje po e-pošti na naslov:
info@komunala-kranj.si
Skupaj z vami želimo oblikovati spletno mesto, kjer boste
našli vse potrebne informacije.
Dnevno bomo vsebine posodabljali in dopolnjevali, tako da
boste ob vsakem obisku našli nekaj novega. E-poštni naslov
je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete
Javascript.

Čisto je lepo
Ločujem odpadke.
Niso vsi odpadki nekaj grdega, umazanega, pač pa so
surovina za izdelavo novih izdelkov. Z odlaganjem
odpadkov na ekoloških otokih in zbirnih centrih omogočim

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
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koristnim odpadkom, da končajo v predelavi in ne na
odlagališču.
Pred odlaganjem:
● revijam in prospektom odstranim folijo,
● plastenko izpraznim, stisnem in ponovno zamašim,

Čisto je lepo.

Oglas
kartonsko embalažo, tetrapak embalažo in ostalo
embalažo z veliko prostornino zložim ali raztrgam,
● pri stekleni embalaži odstranim kovinski oziroma plastični
pokrov. Stekleno embalažo odložim v zabojnik za steklo,
kovinski oziroma plastični pokrov pa v zabojnik za plastenke in pločevinke.
●

Izogibam se nepotrebni embalaži.
Izogibam se izdelkom za enkratno uporabo.
● Izberem povratno embalažo.
● Hrane ne zavijam v odvečno folijo ali papir.
Uporabim plastične posode.
● V trgovino se odpravim z nakupovalno vrečko.
● Podarim stvari, ki jih ne potrebujem več.
●
●

Odgovorno ravnam z nevarnimi odpadki.
Odgovorno nakupujem.
Nevarne odpadke nikoli ne odložim skupaj z drugimi
odpadki v običajne zabojnike. Odložim jih ločeno. Pripeljem jih v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov ali pa
jih oddam v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.
● Odpadnega motornega ali jedilnega olja ne zlivam v
kanalizacijo.
● Zavedam se nevarnosti nepravilnega odlaganja baterij, čistil, kozmetike, zdravil, barv, lakov, jedilnega in
motornega olja, akumulatorjev, kemikalij, pesticidov,
umetnih gnojil,...
●

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

●

Čisto je lepo.

Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj

Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane.

Ne pretiravam, kupim le tisto, kar potrebujemo.
Kupujem okolju prijazne izdelke, ki so narejeni
iz recikliranih materialov oziroma se lahko predelajo.
● Izogibam se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi.
● Sem pozoren na ekološke znake na embalaži
izdelka. Ti znaki označujejo, da je izdelek prijazen
do okolja.
● Izogibam se uporabi pršil v dozah na potisni plin.
● Kupujem univerzalna čistila. Izogibam se izdelkom,
namenjenim specifični uporabi, saj je v njih večja
koncentracija nevarnih snovi.
●
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Miklavževanje

Miklavžev obisk v Veri in luči
Bila je tretja adventna nedelja, za marsikoga povsem običajna nedelja, a ne za nas ”lučkarje”
iz skupine Vera in luč. Obiskal nas je namreč sv. Miklavž s spremstvom.
Na njegov prihod smo se dobro pripravili. Srečanje smo začeli s sv. mašo, ki jo je daroval g.
župnik Urban. Že med samo sv. mašo se je naših
src močno dotaknila misel, da je vsak izmed nas
lahko sv. Miklavž, in sicer s tem, ko se daruje za
druge, jim pomaga in jih razveseljuje, že z majhnimi dejanji. Kasneje pa nas je na to spomnila
tudi skupina otrok iz Šenčurja, in sicer z dramsko igrico. V njej so nam otroci povedali, kako je
sv. Miklavž postal škof in dobri mož, ki že toliko let obdaruje ljudi po vsem svetu. Hvala vsem
nastopajočim in vsem, ki so sodelovali pri pri-

pravi igrice, saj nas ni le razveselila, temveč tudi
veliko dobrega naučila. Na koncu smo z igralci
združili moči in priklicali sv. Miklavža. Prvi nas
je pozdravil Lucifer s svojimi pomočniki, ki so
nas kar pošteno prestrašili. Za njimi pa je prišel
že tako težko pričakovani obisk v spremstvu
dveh angelčkov. Sv. Miklavž nas je prisrčno pozdravil, z vsakim izmed nas nekoliko pokramljal, nato pa nas obdaril s prelepimi darili, ki so
mu jih pomagali pripraviti dobri prijatelji. Ob tej
priložnosti bi se jim radi iskreno zahvalili. To so
bili: občina Šenčur, Veterinarska ambulanta Vi-

soko, DIFA, d. o. o., Škofja Loka, Gremat, d. o.
o., Luže, Mesarstvo Čadež, Visoko, Mesarstvo
Kepic, Cerklje, Kraljevi Mignon, slaščičarstvo in
pekarstvo Šenčur, Navček, d.o.o, Visoko, Gradbena mehanizacija Konc Vilko, s.p., Kovinostrugarstvo Sitar Franc, Visoko, Agropromet Cerklje, d. o. o. Ob koncu najlepša hvala tudi sv. Miklavžu, ki si kljub napornemu urniku najde čas
za Vero in luč in nas vsakokrat napolni z radostjo in upanjem, da se drugo leto zopet srečamo.
Lučkarji smo tako preživeli res čudovito nedeljo,
ki nam bo za vedno ostala v spominu.

Miklavžev obisk v Kamniku in Šenčurju
Letos je Miklavž znova obiskal šenčurske otroke na njihovih domovih, prvič pa otroke
v Zavodu za invalidno mladino v Kamniku.
Letos je Miklavž s svojim spremstvom že v dopoldanskih urah s svojim obiskom razveselil otroke v Zavodu za invalidno mladino v Kamniku. S seboj je pripeljal tudi gledališko skupino Gimnazije Kranj, ki
je odigrala igrico z naslovom Srce igračk. Ker je bil to prvi obisk
Miklavža v tem zavodu, so ga otroci nestrpno pričakovali in z navdušenjem pozdravili. Miklavž je nagovoril vse prisotne, nato pa ob pomoči spremstva otroke tudi obdaroval.
Miklavž se zahvaljuje podjetju Vinojug in Fructus sadje zelenjava
Šenčur, ki sta pomagala napolniti Miklavžev koš z darili.
Na predvečer svojega godu pa je sveti Miklavž obiskal šenčurske
otroke na njihovih domovih. Kot veste, Miklavž nikoli ne pride sam,
ampak s seboj pripelje tudi svoje spremstvo parkeljne, angele, seveda
pa tudi tokrat ni pozabil na darila, saj je znan po svoji darežljivosti.
Kljub dežju je obiskal kar lepo število domov in obdaroval 60 otrok.
Preden so otroci dobili darila, so z Miklavžem zmolili in mu podarili nekaj risbic. Miklavž je bil z otroki zadovoljen in ob njihovi obljubi, da bodo tako pridni še naprej, jim je zagotovil, da jih obišče tudi v
prihodnjem letu. Janez Vreček
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Z Miklavžem spet v Vipavi

Miklavž tudi v občini Šenčur

Pevci Mešanega pevskega zbora Šenčurski zvon smo tudi letos
obiskali varovance varstveno delovnega centra Vipava. Letošnji obisk
pa je bil nekoliko drugačen. Že v začetku novembra smo prejeli vabilo
iz Vipave. Varovanci in delavci VDC so nas povabili na slovesnost ob
25-letnici VDC Ajdovščina in 5-letnici Enote v Vipavi. Tako smo tradicionalno Miklavževo srečanje združili z njihovim slavjem. Po zelo
prisrčni slavnostni akademiji v Ajdovščini, kjer so nastopili samo varovanci in njihovi vzgojitelji, smo si ogledali razstavo njihovih ročnih
del. Naše srečanje pa smo nadaljevali v Enoti VDC Vipava, kjer smo
jim pripravili kulturni program in jih, kot se za ta čas spodobi, tudi obdarili. Moto varovancev in delavcev v Vipavi se glasi: Kjer je cilj, je
tudi pot k cilju. In kjer je osebni cilj, tam že neka oseba potuje. Vsako
leto sproti, ko se vračamo iz Vipave, polni prelepih vtisov in občutkov,
se zavemo, da nas prijatelji iz Vipave spomnijo na osnovne človeške
vrednote, kot so spoštovanje, sočutje, sodelovanje, pravičnost, pripadnost, človečnost ... Brez teh sicer lahko hodimo, težko pa brez njih pridemo na cilj. Jolanda Peternel

Kot vsako leto smo tudi letos v občini Šenčur ob Miklavžu obdarili
najmlajše. Otroke iz Prebačevega, Srednje vasi in Sajovčevega naselja je
Miklavž v Domu krajanov Šenčur obdaroval v soboto, 6. decembra

RAČUNOVODSTVO
Urekar Dragica s.p.
Voklo 74A, 4208 Šenčur
tel. 259 54 80, ali 040/337 707
fax 259 54 81

2008, ob 9. uri, druge otroke iz Šenčurja pa ob 10. uri. Tudi otroke iz
ostalih vasi v naši občini je Miklavž obiskal in obdaroval v soboto, 6.
decembra 2008, ob 10. uri in sicer otroke iz Trboj in Žerjavke v Kulturnem domu v Trbojah, otroci iz Milj, Visokega, Luž, Olševka in Hotemaž pa so po ogledu igrice dobili darila v Domu krajanov Visoko, otroke iz Vogelj pa je Miklavž obiskal in obdaroval v Domu vaščanov v
Vogljah. V Voklem pa je Miklavž otroke razveselil že dan prej, v petek,
5. decembra, ob 16.30 v Gasilskem domu Voklo. Miklavž je letos skupaj obdaril in razveselil 598 otrok v starosti od dveh do sedmih let.
Vesna Bolka

KROVSTVO
TESARSTVO
KLEPARSTVO
Poslovna cona A 55, 4208 Šenčur
tel.: 04/25 15 900,
fax: 04/25 15 901
e-mail: streha.kuhar@siol.net
gsm: 041/614 105

Pooblaščeni smo za naslednje vrste kritin:
TRIMO TREBNJE, BRAMAC, TONDACH, SALONIT,
RAVNE STREHE - SARNAFIL, TEGOLA, OKNA
VELUX, DECRA, GERARD

Podjetniki, obrtniki in društva,
ki se predstavljamo v Juriju,
vam želimo
vesele božične praznike ter
srečno in zdravja polno leto 2009!
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Pestro po občini

Šestič izbirali talente
Na Visokem smo že šestič pripravili izbor talentov občine Šenčur. Tudi v veselem
decembru pripravljamo vrsto prireditev.
Novembra letos smo pripravili že 6. tradicionalni izbor talentov naše občine. 15. novembra
smo pripravili predizbor, na katerem se je
predstavilo 16 skupin oziroma posameznikov,
ki so se nato predstavili tudi v finalnem večeru en teden kasneje. Na povabilo so se odzvali
sami osnovnošolci, ki so se predstavili s plesom, petjem in igranjem na različne inštrumente. Na Izboru talentov Občine Šenčur ne
izberemo končnega zmagovalca, saj so za nas
zmagovalci vsi, ki zberejo toliko poguma in
nastopijo pred polno dvorano. Za prihodnja
leta bi si želeli, da se našem povabilu odzove
več ljudi, tudi starejši.
Zadnjo soboto v novembru so nas kar dvakrat
obiskali naši kulturni prijatelji iz OTH Pirniče.
V dopoldanskem času smo v Medvedkovem

vrtiljaku pripravili otroško lutkovno predstavo
Ovčka Mili. Našemu povabilu se je odzvalo
kar nekaj staršev z otroki, ki so pol ure uživali
v prigodah ovčke Mili. Zvečer pa smo uprizorili gostujočo komedijo Trije vaški svetniki. V
dobri uri in pol smo se prigodam treh vaških
svetnikov dodobra nasmejali. Na žalost je bil
obisk predstave, mogoče tudi zaradi vremenskih razmer, malo slabši.
In že se je počasi november prevesil v veseli
december, ki na Visoko prinaša kar nekaj prireditev, ki se bodo odvijale v naši lepi prenovljeni dvorani.
Na Miklavževo soboto je tudi naše otroke
obiskal Miklavž s spremstvom, ki je obdaril
vse otroke, ki so se odzvali povabilu. Otroci so
si najprej ogledali predstavo Muca Copatarica,

Konec novembra smo se smejali prigodam treh vaških svetnikov.

ki smo jo pripravili skupaj z našo otroško
dramsko sekcijo, nato pa je prišel na obisk še
sv. Miklavž s svojim parkeljnom.
V soboto, 13. decembra, smo za otroke pripravili ustvarjalne delavnice, kjer otroci
ustvarjajo z različnimi materiali. Naših ustvarjalnih delavnic se udeležuje vedno več otrok,
tako da jih pripravljamo z res velikim veseljem. Za otroke poskrbijo naši animatorji, ki
jim z veseljem priskočijo na pomoč tudi pri
ustvarjanju njihov izdelkov, ki jih otroci potem
z veseljem pokažejo svojim staršem, kot tudi
sorodnikom. Naslednji dan pa so na svoj račun
lahko prišli ljubitelji violine, ki so se lahko
predali zvokom tega nežnega inštrumenta.
Danes, 19. decembra, bo naša plesna skupina
Valentinke pripravila plesni večer, na katerem
si bo moč ogledati različne plese. Kar nekaj
plesnih točk so pripravile naše Valentinke, za
nekatere točke pa so v goste povabile različne
plesne skupine. Vabimo vas, da se nam pridružite ob 19. uri v dvorani na Visokem in uživate v čudovitih plesnih nastopih. Jutri, 20. decembra, pa bodo na svoj račun ponovno prišli
otroci, saj bo naša mladinska dramska skupina
premierno uprizorila predstavo Žogica Marogica. Predstavo si boste lahko ogledali ob 17.
uri. V ponedeljek, 22. decembra, ob 18. uri
bomo zaključili veseli december s kulturnega
vidika, saj smo skupaj s Plesnim društvom Netopir pripravili še en plesni večer.
Vljudno vas vabimo na vse prireditve v prazničnem decembru. Upamo, da se boste našemu
povabilu odzvali v čim večjem številu, saj so prireditve namenjene vsem občankam in občanom.
Naj vam novo leto prinese obilo lepih, nepozabnih trenutkov. Upamo, da bomo za nekatere
poskrbeli tudi mi. Sašo Gašperlin

Počitniško ustvarjanje
Društvo prijateljev mladine Šenčur je 29. novembra organiziralo ustvarjalne delavnice za vse,
ki so želeli počitniško popoldne preživeti nekoliko drugače.
Začelo se je s plesom in glasbo, ki sta hitro napolnila dvorano. Starši
in otroci so v okviru delavnic pokazali veliko ustvarjalnosti, zagnanosti in dobre volje. Iz materialov, ki smo jih nabrali v naravi, so lahko
izdelali cvetje in ikebane, sicer pa tudi nagajivega pajka, ”strašnega netopirja” ali manjše padalo. Na kratki modni revije pa so se bodoče
zvezde modnih brvi predstavile z nenavadnimi poslikavami obraza,
igrivimi frizurami in pisanimi modnimi dodatki. Delavnic se je
udeležilo več kot sedemdeset otrok, ki so svoje izdelke z veseljem
odnesli domov.
Naslednji dan so nas z igrico ”Mati kokoška” prijetno presenetile
mlade mamice lutkovne skupine ”Mame”. Delovati so začele lansko
leto pod vodstvom gospe Dragice, ki je bila tudi vzgojiteljica njihovih
otrok. Tudi lutkovna igrica je bila dobro obiskana, kar kaže, da si
šenčurski otroci želijo podobnih prireditev.
Kot vse prijetne stvari, so se tudi naša srečanja končala mnogo prehitro. Prevevalo pa nas je pričakovanje, da se že v prihodnjih mesecih
znova snidemo in skupaj poveselimo na Novoletnem žuru s karaokami.
Majda Šimič
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Šola

Mednarodni projekt Evropska krpanka
Osnovna šola Šenčur koordinira dveletni Comeniusov projekt, ki so ga poimenovali Evropska krpanka.
V ta namen so novembra že gostili predstavnike sodelujočih šol iz tujine.

Goste iz tujine so med enotedenskim bivanjem peljali tudi na nekaj izletov po Gorenjskem in v Ljubljano.
dokončno sestavili na kulturnem dogodku ob
dnevu Evrope 9. maja 2010, ki bo posvečen vsem
sodelujočim državam in njihovim kulturam.
Vmes pa bodo na vseh šolah spoznavali kulturne
in naravne dediščine ostalih narodov in identiteto evropskih mladostnikov, ustvarjali slike z etnološko tematiko, pripravili kviz o evropski ra-

zličnosti, izdelali mini slovar v vseh jezikih
sodelujočih držav in v angleščini, jeziku, v
katerem se bodo ti dve leti med seboj sporazumevali.
Ob koncu obiska je tuje goste pozdravil tudi
župan Miro Kozelj in jim podaril angleško izdajo knjige Krompir iz Šenčurja, Krompirjeve jedi.

www.avtohisavrtac.si

Na Osnovni šoli Šenčur so v začetku novembra
gostili učitelje in učence s šestih šol z
Norveškega, iz Nemčije, Romunije, Turčije in
Španije, ki sodelujejo v mednarodnem projektu
Comenius - Evropska krpanka (European patchwork). Osrednja tema dveletnega projekta,
katerega koordinatorica je šenčurska šola, je
medkulturni dialog, razvijanje, vedenje in
razumevanje različnosti evropskih narodov in
kultur, je pojasnila vodja projekta Vilma
Nečimer.
V projektu se sodelujoče šole med seboj precej
razlikujejo, tudi po velikosti in opremljenosti.
Goste sta opremljenost in urejenost šenčurske
šole zelo presenetili. ”Prva stvar, ki smo jo
opazili ob obisku šenčurske šole, je njena
snažnost, urejenost, opremljenost,” je dejala
Tanca Subasioglu, učiteljica angleščine iz
Turčije. Seveda ni mogla prezreti slovenske
posebnosti - uporabe copat. No, zato pa gostje po
drugi strani niso opazili pregovorne gorenjske
škrtosti. Vsaj tako nam je zagotovila Wenche
Hauge z Norveškega, ki je ob tem pohvalila lepote Gorenjske, Ljubljane in gostiteljskega mesta Šenčurja. ”Moji prvi vtisi o Sloveniji pa so
bili, da tu živi veliko prijaznih ljudi,” je še dejala.
V okviru projekta Evropska krpanka se bodo
sodelujoče šole sestale še trikrat. Krpanko bodo
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Šola, vrtec

Kaj se dogaja v vrtcu Šenčur?
Naš vrtec resnično že poka po šivih, zato se zelo veselimo novih prostorov v prizidku. Kljub temu da
prostorski in delovni pogoji letos niso najboljši, pa se trudimo, da skrbimo za pestro in zanimivo dogajanje.

Celoletni projekt ”Podarim ti
nasmeh in lepo besedo” poteka na
ravni celotnega vrtca in je rdeča
nit vseh dejavnosti. Naše vodilo je
izrek matere Tereze: ”Prijazne besede so lahko kratke in enostavne,
njihov odmev pa je neskončen.”
Posamezne skupine so vključene še v druge projekte, ki potekajo v vsakodnevnih dejavnostih
vrtca. Potovanje k sebi in okrog
sveta ter Punčka iz cunj sta dva
Unicefova projekta, v sodelovanju
z OŠ Šenčur smo vključeni v pro-

jekt V.O.D.A. in projekt Panjske
končnice. V nekaterih oddelkih
otroci skupaj s starši berejo za
bralno značko, v mlajših skupinah pa krožita bralni in glasbeni
nahrbtnik, ki sta namenjena spodbujanju predbralnih navad. V ta
namen poteka tudi projekt Knjigobube, športno naravnane pa so
dejavnosti v okviru Cicibana planinca in Zlatega sončka.
Že tradicionalno poteka tudi Vrtiljak dejavnosti, letos ob petkih.
Izvajajo ga strokovne delavke vrt-

ca v vseh oddelkih, otrokom pa
prinaša pestre in zanimive izkušnje z različnih področij dejavnosti. Vsakodnevno delo v vrtcu je
načrtovano v skladu z željami,
potrebami in razvojno stopnjo
otrok v posameznih skupinah.
Navezuje se na projekte, ki potekajo v posameznih oddelkih, pa
tudi na različne situacije v okolju
(letni časi, prazniki, obeležja
ipd.).
September je bil uvajalni mesec. Veliko časa smo namenili
medsebojnemu spoznavanju in
navajanju otrok na vrtec. Oktobra
je bilo kar nekaj dejavnosti posvečenih prihajajoči jeseni: obiskala nas je botra Jesen, stiskali
smo sok iz jabolk, zbirali jesenske plodove, razstavili smo buče,
pripravili krompirjev in kostanjev
dan, čajanko in kar nekaj dramatizacij z jesensko vsebino. V tednu otroka smo izvedli športno popoldne s starši; ker je oktober tudi
mesec požarne varnosti, je večina
otrok obiskala gasilce. Gasilci so
obisk vrnili. Gasilka Jelka se je
predstavila v gasilski delovni in

Poleg učenja smo počeli še marsikaj drugega
Od septembra do prednovoletnega časa se je na domači matični šoli in na
treh podružnicah dogajalo marsikaj.
Večino časa smo res prebili v razredu, v telovadnici oziroma na igrišču; veliko smo se
(na)učili, skoraj vedno pisali domačo nalogo in
pridno zbirali ocene, s katerimi bomo (upamo)
ob koncu januarja razveselili sebe in starše.
Septembra so nas delovno obiskali šenčurski
gasilci; skupno smo izvedli evakuacijo,
pokazali so nam tudi novo vozilo. Športni dan
smo preživeli na okoliških hribih. Prav vsi
učenci so se tudi fotografirali, da ne bomo pozabili, kakšni smo bili videti leta 2008.
Učenci 8. in 9. razredov so izvedli tehniška
dneva, nekateri so se udeležili tudi naravoslovnega tabora v Piranu. Predavatelji RK
Kranj so nam predavali o nevarnostih drog,
učenci višjih razredov smo podpisali obljubo,
da se ne bomo zastrupljali s cigaretami. V
Zdravstvenem domu Kranj so pregledali
učence 6. in 8. razredov.
Učenci 9. razredov so obiskali Vršič in Trento, šolska psihologinja jim že svetuje, kam po
končanem šolanju v Šenčurju. Učenci 7. razredov so imeli ekskurzijo v Šempeter in Rogaško
Slatino, 9. razredi pa v Rašco in Ribnico.
Nadarjeni učenci so imeli delovno soboto.
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Učenci 7. c razreda so lani zbrali največ točk in
so si nagradno ogledali film v Tuš planetu.
Sedmošolci so se sprehodili po 13. Knjižnem
sejmu, obiskali so pionirsko knjižnico v Kranju. Učenci 1. triade so si ogledali Muco Copatarico in glasbeno predstavo v Ljubljani.
Učenci 9. razredov so obiskali Hišo eksperimentov in Narodno galerijo, kdor je želel, si je
ogledal Briljantino. Učencem 8. razredov so v
šolskem dispanzerju preverili sluh. Nikomur ni
jasno, zakaj so težave samo v razredu. Športni
dan so učenci 7. razredov preživeli v Atlantisu,
učenci 9. razredov v Mega centru, učenci 6.
razredov pa so zaplesali v telovadnici, nekateri
so odšli v Bit.
Gostili smo petnajst učiteljev oziroma ravnateljev iz Evrope v projektu Comenius. Tuje
učence so prevzeli naši učenci. Obisk bomo
vrnili spomladi.
Zdaj se že veselimo 24. decembra, ko si
bomo v Kranju ogledali film. Pravzaprav se
veselimo konca filma, ki mu sledijo počitnice,
dolge enajst dni. Srečno, veselo, uspešno
2009!
Ravnateljica Majda Vehovec

paradni uniformi. Novembra smo
veliko časa in dejavnosti namenili spoznavanju slovenskih ljudskih obrti in običajev. Otroci so
izdelovali loške kruhke, čipke,
uživali so ob zvokih citer in zaplesali polko ob zvokih harmonike. Na obisk smo povabili folklorno skupino iz Cerkelj, tako da so
otroci spoznali tudi ta del ljudskega izročila. Pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije in s pomočjo
čebelarja Vilija Kavčnika smo
organizirali ”medeni zajtrk”, ki
sta se ga poleg otrok udeležila
tudi župan in ravnateljica. Veseli
december je že v polnem teku, saj
otroci spoznavajo običaje v prednovoletnem času, izdelujejo okraske in voščilnice, krasijo smrečice, izdelujejo adventne venčke. V
nekaterih skupinah pripravljajo
srečanje s starši, otroke pa bo
obiskal in obdaroval dedek Mraz.
Od starega leta se bomo poslovili
s prireditvijo Novoletno voščilo,
od novega leta pa pričakujemo
čimprejšnji zaključek gradnje in s
tem lepe, nove, prepotrebne prostore.
Darja Marinšek

Otroci so okrasili smrečice
Društvo prijateljev mladine Šenčur vas
vabi, da si v prednovoletnem času na Pipanovi ulici ogledate smrečice, ki so jih okrasili otroci naše občine. Povabilu za okrasitev se je prijazno odzvala Osnovna šola
Šenčur, vrtec Šenčur ter podružnične šole z
vrtcema Olševek, Voklo in Trboje. Otroci so
z domiselnimi idejami izdelali okraske iz
različnim materialov in okrasili sedemnajst
smrečic. Upamo, da nam je z njihovo pomočjo uspelo popestriti praznično vzdušje v
naši občini. Obenem se jim zahvaljujemo za
njihov trud in vse otroke Občine Šenčur vabimo na prednovoletni žur, ki bo 29. decembra ob 17. uri v Domu krajanov Šenčur.
Metka Boncelj, foto: Gorazd Kavčič

Turistično društvo

Aktivni pohodniki in planinci
Pri TD Šenčur smo letos izvedli 30 pohodov in planinskih izletov in to od lažjih pohodov
do bolj zahtevnih in težkih tur.

Na vrhu Škrlatice

Lukas, d.o.o., Voklo 75a, Šenčur

Vseh ne bomo naštevali, ker bi bilo tega preveč. Mogoče bi omenil Škrlatico, ki je bila najbolj zahtevna in smo jo vsi uspešno premagali,
čeprav je marsikdo dejal, da je na Škrlatici
prvič, zadnjič in nikoli več. Nekaj posebnega
pa je bil tudi 60-kilometrski Trubarjev pohod
iz Kranja do Trubarjeve Raš’ce, ki smo ga organizirali v spomin na 500-letnico rojstva Primoža Trubarja.
Na naših pohodih se vsako leto zvrsti nekaj
čez 200 pohodnikov. V naših vrstah niso samo
Šenčurjani in občani naše občine, ampak
imamo udeležence iz naše širše okolice in
sosednjih občin. Veliko jih je iz Kranja in
njene okolice, predvsem Britofa in Predoselj,
nato jih je veliko iz Tržiča in Škofje Loke ter
okolice. Nekaj jih imamo iz Ljubljane, nato pa
še iz Vodic, Medvod, Radovljice, Preddvora
ter iz cerkljanske in nakelske občine.
Imamo že program za pohode in planinske
izlete za leto 2009. Predvidenih imamo kar 40
različnih tur, ki pa bodo več ali manj vse zanimive. To lahko potrdijo tisti, ki redno hodijo
z nami. Priključite se nam in videli boste, da je
z nami lepo. Več informacij lahko dobite pri
spodaj podpisanem ali na telefon: 041/875 812.
Franci Erzin
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Turistično društvo

Po sledeh Primoža Trubarja
Turistično društvo Šenčur je sredi novembra ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja organiziralo zelo
lep in zanimiv izlet z naslovom Po sledeh Primoža Trubarja.
Še vreme se je gor držalo, bi lahko rekli za tiste novembrske dneve, ko se lahko že marsikaj
zgodi. Imeli pa smo malo sonca in malo oblakov, le tu in tam je s severa potegnil rahel mrzel vetrček.
Najprej smo se ustavili v Ljubljani, kjer nam
je Nina na hitro povedala nekaj o Križankah,
potem pa smo si ogledali razstavo ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja v Mestnem muzeju. Nato smo se preko Škofljice odpeljali v
kraje Trubarjeve mladosti.
Ustavili smo se na Gradežu nad Turjakom,
kjer sedaj svojo starost preživlja tudi znani slovenski glasbenik Jakob Jež, ki te dneve praznuje svojo 80-letnico življenja. Tu so nas sprejeli
predstavniki društva za ohranjanje dediščine in
nam pokazali sušilnico sadja, staro črno kuhinjo, Kogojevo hišo in staro kmečko orodje pod
kozolcem. Postregli so nas s Trubarjevo malico, kakršno so uživali v tistem času, ko je Primož Trubar kot kratkohlačnik pohajkoval po
Raš’ci. Pa vam rečem, da sploh ni slaba. To je
prosena češpljeva kaša, krhljevka in kruh krhljak. Postregli so nas v kmečki izbi direktno iz
krušne peči.
Po malici, ki nas je kar nasitila, smo se odpeljali do Trubarjeve domačije na Raš’ci. Sledilo
je zelo napeto in strokovno izčrpno predavanje
o Primožu Trubarju, o Raš’ci, o reformaciji,
protestantizmu, prvih slovenskih knjigah in o
vsem, kar se je v tistem času 16. stoletja dogajalo pri nas in drugod po Evropi. Po ogledu

Na Trubarjevi domačiji na Raš’ci
razstave, domačije, mlina in žage nam je prikupna mladenka v opravi iz Trubarjevih časov
prikazala ročno knjigoveško izdelavo knjige iz
tistih časov.
Skoraj se je že mračilo, ko smo se pripeljali
do cerkve sv. Urha na Maršičih nad Ortnekom.
Tu smo si ogledali freske, ki jih je naslikal Trubarjev ”krovaški malar”. Posebnost med njimi
je freska lisica romarica, ki je vredna ogleda.
Nedaleč stran je vasica Rigelj in kmečki turi-

zem Oblak, kjer se ukvarjajo tudi z vzrejo jelenov. Tu nas je za zaključek čakalo okusno
pozno kosilo z divjačino. Seveda pa sta Ludvik
in Cveto raztegnila tudi svoje mehove.
Tako smo tudi člani TD Šenčur, poleg Trubarjevega 60-kilometrskega pohoda od Kranja
do Raš’ce, ki smo ga izvedli v mesecu juniju
2008, počastili Trubarjevo leto in izid prve slovenske tiskane knjige.
Franci Erzin

Turistično društvo pozimi in spomladi
Turistično društvo Šenčur je delovno preko celega leta in vedno se kaj dogaja. Tako ne bo mirovalo
tudi v tem zimskem obdobju in prve spomladanske dneve tja do velike noči.
Dan godle, ki je bil 13. decembra, bomo ponovili še dvakrat, in sicer 17.
januarja in na valentinovo soboto, 14. februarja. Godla s krompirjem v
oblicah je šenčurska tradicionalna jed, obakrat pa jo boste lahko poskusili
med 10. in 15. uro v klubski sobi Turističnega društva Šenčur nad
okrepčevalnico Alo Alo. Ob dnevu godle (17. januarja) bomo organizirali
tudi godlarski pohod po Šenčurju in okolici in ob zaključku pohoda bo
vsak udeleženec lahko pokusil tudi godlo s krompirjem v oblicah.
V zimskem času bo TD Šenčur organiziralo tudi šiviljski in kuharski
tečaj, na pustni torek, 24. februarja, pa bo sodelovalo pri vsakoletni otroški pustni povorki. Gibanje in rekreacija ter zdrav način življenja vedno
bolj prodirajo v zavest ljudi, zato tudi pohodništvo v tem obdobju ne bo
mirovalo. Za slovo od letošnjega leta pripravljamo lahek pohodniški izlet
v petek, 26. decembra, z naslovom Razhodnja v neznano. Še v okviru novoletnih praznikov se bomo v petek, 2. januarja, udeležili tradicionalnega
Novoletnega pohoda na Kum. Do velike noči pa bodo še sledili naslednji
pohodi in planinski izleti: Dražgoše iz bohinjske Soteske (11. 1.), Godlarski pohod v Šenčurju (17. 1.), Po cvičkovi gazi na Trško goro (24. 1.),
Slavnik (7. 2.), Lubnik (12. 2.), Med vrhpoljskimi vinogradi v Vipavski
dolini (22. 2.), Jurčičeva pot od Višnje gore do Muljave (7. 3.), Gora Oljka (21. 3.), Po stopinjah Valentina Staniča čez Sabotin in Korado (28. 3.)
in Emina pot Olimlje-Sv. Ema-Rogaška Slatina (4. 4.).
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Šenčurska godla
Pri TD Šenčur vsako leto pripravimo tudi turistični izlet na velikonočni
ponedeljek. Tako bo tudi naslednje leto. 13. aprila se bomo odpravili po
sledeh Božidarja Jakca v Novo mesto in Kostanjevico.
Franci Erzin

Rdeči križ

Rdeči križ v Hotemažah in na Olševku
Rdeči križ opravlja dejavnost, ki na zunaj ni tako vidna, vendar zato ni nič manj pomembna. V Hotemažah
se s temi aktivnostmi že več kot trideset let požrtvovalno ukvarja Angelca Paušer, predsednica Krajevnega
odbora Rdečega križa Olševek-Hotemaže.
Angelca Paušer je sredi sedemdesetih let prevzela izvedbo krvodajalskih akcij na območju
nekdanje krajevne skupnosti Hotemaže-Olševek,
pri tem ji je pomagal še kak član z Olševka. Leta
1995 je del obveznosti prevzel Vinko Čebulj in
postal predsedničina desna roka.
Natančna evidenca, ki jo gospa Angelca vodi
od leta 1995, nam omogoči vpogled v aktivnosti, ki jih KO RK opravlja. Tako lahko vidimo, da
se krvodajalskih akcij vsako leto udeleži
povprečno 50 dajalcev te dragocene tekočine. Še
posebej so veseli vseh mladih darovalcev! Verjetno so tudi prijetni izleti po odvzemu krvi dejavnik, ki vpliva na dobro udeležbo! Letošnja akcija je bila izvedena marca na Jesenicah. Sledil ji
je ogled zanimivih muzejskih zbirk na Stari Savi
ter zaključek s kosilom, živo glasbo in plesom pri
Marinšku v Naklem. Že po utečenem običaju so
krvodajalci jubilantje (5, 10, 15,... odvzemov)
prejeli diplome.
V sodelovanju z medicinsko službo so v spomladanskih in jesenskih mesecih pripravili preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, ki se jih je udeležilo v Olševku 25, v
Hotemažah pa 17 vaščanov.
Odzovejo se tudi na stiske v bližnji in daljni
okolici. Po lanskih katastrofalnih poplavah so
izvedli humanitarno akcijo zbiranja denarja, ozimnice in bele tehnike. Zbrana sredstva so člani
sami odpeljali v Železnike. Letos so finančno

Slika iz arhiva prikazuje skupino pogumnih krvodajalcev pred spustom v rove velenjskega rudnika.
pomagali Martini Pavlovič iz Kranja pri nakupu
za invalida prirejenega osebnega avtomobila, s
pomočjo Območnega združenja RK Kranj pa na
leto v obeh vaseh razdelijo pakete s prehrambenimi izdelki približno desetim sovaščanom.
Od leta 1995 dalje v decembru obiščejo in obdarijo svoje sovaščane, ki so prestopili 75. leto
življenja, in osebe s posebnimi potrebami.
Darilne pakete jim pomaga napolniti Občina

Šenčur, večino svojega delovanja pa financirajo s
članarinami. Gospe Angelci lahko oddate oprana
in zlikana rabljena oblačila, v kriznih situacijah
pa se nanjo lahko obrnete po materialno pomoč.
V imenu KO RK vam bo rada pomagala!
Na koncu pogovora je povabila vaščane
Hotemaž in Olševka h krvodajalski akciji 2009,
ki bo že 29. januarja.
Zdenka Čebulj

SLIKOPLESKARSTVO
ELEKTROINSTALACIJE

JURIJ GORJUP s.p.

Milje 44, 4212 VISOKO
tel.: 04 25 31 133, fax: 04 25 35 580
gsm: 041 644 192, e-pošta: info@vigred-elektro.si

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

Dejavnost:
■ tesarstvo
■ krovstvo
■ kleparstvo

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

Hotemaže 3a, 4205 Preddvor
Tel.: 04 253 12 67
Nudimo malice, kosila, jedi po naročilu,
vabimo zaključene družbe

Pooblaščeni smo za
naslednje vrste kritin:

Tondach, Creaton,
Bramac, Esal,
Gerard, Tegola

Igor Logar s.p.

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

GOSTILNA, PICERIJA IN
PRENOČIŠČA LOGAR

NOVO - VSAK DAN NUDIMO PICE IZ KRUŠNE PEČI
V prihodnjem letu bomo začeli z razvozom hrane.
Vsem našim strankam in poslovnim partnerjem
želimo vesel Božič in srečno, zdravo in uspešno
novo leto 2009
Odprto: vsak dan od 9. do 22. ure, nedelja od 9. do 20. ure
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Muzej

Razstava stekla v muzeju
Do konca decembra 2008 se s svojo prvo samostojno razstavo stekla predstavljam Barba Štembergar Zupan.
Za razstavo sem se pripravljala že od meseca februarja, seveda s
prekinitvami, veliko sem razmišljala in delala poizkuse. Pri ustvarjanju
sem zelo uživala in zato z veseljem sprejela pozitivno kritiko Ifigenije
Simonović, ki je odprla razstavo.
Sorodnost keramike in stekla sem spoznala že leta 2003, ko sem kot
mentor rokodelcev organizirala tečaj barvanja in krivljenja stekla (fuzija) in se tudi sama ujela v zanko radostnega ustvarjanja. Izkušnje sem si
pridobila tudi v Srbiji, pri mojstru Velimirju Tošaniču. Tam sem bila
tudi udeležena na 7. mednarodni koloniji oblikovanja stekla, Tripkova
2007.
Za fuzijo si lahko sama izdelam kalupe, kar je velika prednost, saj ne
posegam po standardni ponudbi trgovcev. Peči za keramiko mi
omogočajo, da steklo krivim in barvam v domačem ateljeju. Domišljije
mi ne zmanjka, časa pa imam tako vedno premalo za stvari, ki bi jih
želela početi ...
Točka je začetek nekega telesa, ki je sestavljen iz sistema nekih
razmerij. Razmišljala sem, kako oblikovati nekaj uporabnega, vendar
pustiti materialu, da zadrži svojo specifičnost in da izrazi neko energijo. Zato sem izbrala krog (nenehno zaporedje dogodkov), kvadrat (simbol zemlje, izbrani trenutek, stabilnost), pravokotnik - dolgi kvadrat (v
obliki pladnja oziroma krožnika) in križ (nebo in zemlja). Poskušala
sem ohraniti prozornost stekla, saj me vedno očara dejstvo, da vidimo
skozenj, pa kljub temu ga vidimo - zaznamo. To je razlog, da v mnogih
predmetih nisem uporabila veliko barv. Življenje samo je na nek način
kot steklo. Čutim, da živim, pa še vedno se mi zdi, da gre del življenja
mimo mene, kot ga ne bi videla. Zato sem si (kot ženska) za ”sidro” oblikovala nakit, pri tem pa sem nadoknadila uporabo barv, se igrala z velikostjo in oblikami.
Z oblikovanjem drevesa sem želela izraziti simbol človeškega življenja, saj raste, pozna čas cvetenja, zorenja, ima svoje vzpone in padce
skozi različne letne čase, je barvito in enolično, obrodi ali ne, radostno
sprejema druga bitja v svojo krošnjo, a nikakor ne ostaja večno brez da
komu sede v srce. Daje nam senco, plodove, zavetje, prijetne vonjave in
nenazadnje les ... Tako, kot nam drage ljudi, ga ohranjamo v spominu,

na fotografiji ali v umetniškem delu. Dve drevesi, kot življenjski par,
moški in ženska, najlepše kar se nam zgodi v življenju, ljubezni, ki
obrodi potomce, navidezno drevo življenja.
Razstava bo odprta do 30. decembra. Prisrčno vabljeni, da si ogledate
moja novonastala dela in začutite radost ustvarjanja.
Vsem obiskovalcem muzeja in ljubiteljem lepega želim zdravo in ustvarjalno leto, ki prihaja.
Barba Štembergar Zupan

Urnik razstav v muzeju v Šenčurju za leto 2009
Odbor Muzeja Občine Šenčur je na svoji 13. seji dne 3. novembra
2008 določil urnik razstav za leto 2009. Zvrstilo se bo kar 10 razstav in
sicer bo v mesecu januarju Rafaelova družba iz Ljubljane postavila
fotografsko razstavo o življenju Slovencev v povojnih begunskih taboriščih na Koroškem. V februarju 2009 bo na ogled fotografska razstava
slovenskih pustnih mask Primoža Hienga iz Brezovice, sledila pa bo
slikarska in kiparska razstava akademskega kiparja Janeza Pirnata iz
Ljubljane. V času občinskega praznika si boste v Muzeju Šenčur lahko
ogledali samostojno likovno razstavo Ane Rajer iz Domžal. Martin
Cigler iz Kranja bo svoje keramične-kiparske izdelke predstavil v mesecu maju 2009, slikarsko razstavo Ivana Klariča iz Celovca pa si boste lahko ogledali v juniju. Po poletnih počitnicah bo septembra odprtje slikarske razstave Branka Škofica iz Kranja, oktobra pa bo sledila
razstava del, ki jih bodo udeleženci ustvarili na 4. Mednarodni koloniji umetniške keramike V-OGLJE 2009 v organizaciji Barbe Štembergar Zupan in Nika Zupana. V novembru 2009 bo Janez Bogataj
pripravil fotografsko razstavo Portreti slovenskih pisateljev, v prazničnem času pa bo društvo Sončni hribček iz Olševka pripravilo razstavo Jaslice na Slovenskem.
Vesna Bolka

Razstava vezenin in pletenin
V občinskem muzeju je novembra potekala razstava Zapletena toplina, na kateri je Kranjčanka Nataša Fleišer predstavila svoje vezene, pletene in kvačkane izdelke blagovne znamke Flenart. Rokodelka Fleišerjeva poleg naravnih materialov uporablja tudi umetne (npr. poliester).
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Vsi njeni izdelki so unikatni, izdelani ročno. Poleg zimskih pletenin in
kvačkanih izdelkov Fleišerjeva izdeluje tudi manjše tekstilne predmete
za hišni interier (blazine, darilne vrečke, okrasne prtičke in prte - na
sliki). Posveča se tudi študiju slovenskega tradicionalnega narodnega
izročila in lokalnih gorenjskih vezenin s križci ter belokranjskih tehnik
tkaničenja, štepanja in raličenja z geometričnimi oblikami.
S. Š.

Običaji

Prikazali smo Igre na vasi
Letos smo izvedli študijski krožek na temo starih kmečkih iger. Prikazali smo jih na turistični kmetiji
Pr’ Sknet v Vogljah.

Osem članov (zakonci Marinšek, Markun, Mol in Zupan) smo
oblikovali prikaz iger na vasi za
otroke in odrasle. K sodelovanju
smo povabili otroško folklorno
skupino Vrtavke, ZPM Šenčur in
vogljanske gasilce. Zbrali smo se
na dvorišču turistične kmetije
Pr’Sknet v Vogljah, ki nam je
brezplačno ponudila kuhan krompir ter kruh in zaseko. S prireditvijo smo privabili veliko obiskoval-

cev, kar nas je prijetno presenetilo. Prikazali smo igre: Cifra-mož,
Škorne metat, hojo s smučmi,
Koza klamf. Mlade Vrtavke pa so
nam prikazale igrice Gnilo jajce,
Rdeče češnje, zbadljivke in ljudske plese za otroke. Šolarji pa so
prikazali igro z žogo OE, Mamka
prišla s kolodvora, Ali je kruh pečen in podiranje polen (z žogo iz
žagovine).
Zbrani smo bili navdušeni nad
starinskimi kolesi, s katerima sta
se pripeljala zakonca Marinšek in
zbrane nagovorila v starem narečnem jeziku.
Ugotovili smo, da bi prireditev
lahko ponovili, še kaj izboljšali in
dodali, z veseljem pa bomo upoštevali ideje izkušenih dolgoletnih
folkloristk Jožice in Mateje Debelak, ki sta si prireditev prišli ogledati s svojimi najbližjimi.
Vsem udeležencem študijskega
krožka se zahvaljujem za trud in
ideje in čestitam za opravljeno
delo. Vidimo se spet naslednje
leto in vabimo vse odrasle, ki jih
zanima neformalno izobraževanje
in prijetno druženje, da se nam
pridružijo.
Barba Štembergar Zupan,
mentorica ŠK

Redke pekarne še vedno pečejo dober domač kruh.
Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Ajdina, Šenčur, d. o. o.
Gasilska c. 20A, 4208 Šenčur, tel. in fax 25-15-400
e-naslov: ajdina.sencur@siol.net

TRGOVINE V KRANJU:
POŠTNA UL. 6, TEL.: 04/23 19 290
C. ST. ŽAGARJA 16, TEL.: 04/23 19 292
BLEIWEISSOVA CESTA 6, TEL.: 04/23 19 293
BUTIK KRUHA IN KAVARNICA V CERKLJAH:
ULICA FRANCA BARLETA 23, TEL.: 04/ 25 29 270

Vesele božične praznike in srečno v letu 2009!

Pekarna Umnik Šenčur, Nikolaj Umnik s.p., Kranjska cesta 38, Šenčur

PEKARNA UMNIK ŠENČUR
KRANJSKA C. 6, ŠENČUR
tel.: 04/25 15 285

Gregor Kozjek s.p., Voklo 17, Šenčur

Velika izbira pravih domačih medenjakov,
primernih tudi kot darilo.

Bogata izbira božičnih
zvezd tudi na steblu
Voklo 17a, 4208 Šenčur,
tel.: 04 259 50 50, gsm: 041 774 318
e-pošta: vrtnarstvo.kozjek@siol.net, www.vrtnarstvo-kozjek.si
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Otroke poučuje ples in petje
Mladi v Voklem in Šenčurju te dni plešejo in pojejo pod taktirko Nastje Koželj iz Voklega.
Dvajsetletna Nastja Koželj iz Voklega je lani v domači vasi začela voditi skupino v okviru Šole za nastopanje Bast, kjer poučujejo (ločeno)
ples in petje. Letos pa je poleg skupin v Voklem prevzela še poučevanje
skupin na OŠ Šenčur, kjer ji pomaga tudi brat Kristjan, tako da pod njenim mentorstvom trenutno poje in pleše kar petdeset otrok, starih od tri
do petnajst let. ”Učimo se različne zvrsti - od popularne glasbe in hiphopa do jazza in breakedanca. Poučujemo tudi povsem praktične stvari,
od tega, kako odpraviti tremo, kako se obnašati na odru in podobno. Kar
se naučimo, večkrat pokažemo na t. i. street showih, ki potekajo kar sredi ulice. Septembra smo se na podoben način predstavili tudi v Voklem
in Šenčurju. Pripravljamo tudi Bast Evente, na katerih se predstavijo vse
skupine v šoli Bast,” opisuje Nastja, ki na OŠ Šenčur vodi tudi pop delavnico, kjer sta ples in petje združena. Delavnico obiskuje pet deklet.
Nastja ima od plesa najraje jazz in hip-hop, medtem ko jo petja učita
Nataša Nahtigal in Jadranka Juras. Dodatno se izpolnjuje tudi v tujini.
Lani je bila tako v Londonu, letos jeseni pa je bila mesec dni v Los Angelesu. ”Plesa sem se učila v zelo popularnih plesnih studiih Edge in
Millenium ter pri svetovno znanih koreografih, plesalcih, ki so med drugim delali tudi s The Pussycat Dolls, Eminemom, Kelis, Evo Longorio,
Britney Spears ... V LA-ju sem hodila tudi na individualne ure petja k
učiteljema Johnu Hennyju in Jeannie Deva, ki sta med drugim sodelovala tudi z Eltonom Johnom, s Pink, z glavnimi igralci popularnih muzikalov na Brodawayju. Pri kritju stroškov enomesečnega usposabljanja mi je
pomagalo tudi šenčursko podjetje Forex,” nam je še zaupala Nastja.
Simon Šubic

Glasbena turneja po Avstraliji
Pevec Valentin Antonio iz Srednje vasi je bil s kvintetom Johna Križmana na glasbeni turneji po Avstraliji. Pobuda za turnejo je prišla s
strani vodje kvinteta Johna Križmana, Slovenca, rojenega v Avstraliji,
ki sedaj živi v Tacnu. Križman je dober poznavalec družabnega življenja Slovencev v Avstraliji, saj je v preteklosti veliko nastopal po različnih klubih po vsej Avstraliji.
Na turneji v Avstraliji so nastopili v več mestih; od Canberre, Sydneyja in Melbourna do Geelonga, Adelaide in Pertha. ”Povsod smo naleteli na zelo prisrčen sprejem naših zdomcev in drugih gostov. V spominu mi je najbolj ostalo povabilo Slovenca Erminia Pavliča na njegov

Spomin iz Los Angelesa: Bastovke (Nastja je druga z leve) in Bobby Newberry,
plesalec in koreograf skupine The Pussycat Dolls, Eminema, Kelis, Eve Longorie ...
vikend v nacionalnem parku v Geelongu. V čudovitem nacionalnem
parku sem se prvikrat v življenju od blizu srečal z živalmi, kot so koala, kakaduji in razne vrste ptic ... Zanimiv je bil tudi ogled znamenitega nacionalnega parka Port Campbell ‘12 apostolov’,” je spomine na
turnejo strnil Antonio.
Za več dni so se ustavili tudi pri predsedniku Slovenskega društva v
Adelaidi Tomu Lešu, ki je pravi vsestranski umetnik, ukvarja se s slikarstvom in rezbarstvom. Na svojem vrtu pa ima zasajeno slovensko
lipo. Turnejo po Avstraliji je Valentin Antonio izkoristil tudi za obisk
svoje tete Zinke, ki že več kot 50 let živi v Sydneyju in je dolga leta aktivno delovala v slovenskih društvih in klubih. Kot nam je še zaupal,
so od vseh klubov, kjer so nastopali, dobili povabila za čimprejšnje snidenje. S. Š.

Gledališče ostaja v zadregi
Igralska skupina Gledališča Šenčur je tudi za sezono 2008/09
pripravila komedijo Kam iz Zadrege, ki so jo na odrske deske odmevno
postavili že pred dvema letoma. S komedijo že pridno nastopajo in v
smeh spravljajo gledalce po različnih krajih. V Šenčurju so jo premierno zaigrali 28. novembra, nazadnje pa 13. decembra. S. Š.

Kvintet Johna Križmana (harmonika, klaviature), Branko Zupanc (vokal, klarinet,
saksofon), Fridel Mihelič (trobenta, vokal), Renata Mihelič (vokal) in Valentin
Antonio (vokal, kitara, bobni)
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Na trekingu do vrha sveta
Voklanec Sebastian Mohorič se je priključil mini odpravi, ki se je potepala po Nepalu, si od blizu ogledal
najvišjo goro sveta Mt. Everest in se povzpel na 6.189 metrov visoki Island Peak.
Na treking po Nepalu se je novembra odpravila skupina desetih Slovencev z vodnikom,
med njimi tudi 31-letni Sebastian Mohorič iz
Voklega. Prispeli so vse do baznega tabora
Mont Everesta, vrha sveta, še prej pa so se nekateri povzpeli na 6.189 metrov visoki Island
Peak, po nepalsko Imja Tse. ”Nepalcem je ime
Island Peak veliko bolj znano kot Imja Tse.
Večina domačinov ob omembi lokalnega imena sploh ni vedelo, na katero goro se odpravljamo,” se spominja Sebastian, sicer prometni
policist v Ljubljani, ki je tik pred pridobitvijo
izpita za vodnika reševalnega psa pri Kinološki zvezi Slovenije.
”Za potovanje po Nepalu je sicer dovolj običajna planinska oprema z derezami in cepinom
ter seveda toplo spalno vrečo. Najbolj je pomembno, da popotnik zdrži povečane fizične
obremenitve, pri premagovanju višinskih razlik pa je potrebno opravljati klimatizacijske
ture. Vsak dan trekinga smo tako opravili še
500, 600 metrov dodatnih višinskih metrov,”
opisuje Sebastian.
Do baznega tabora pod vznožjem Island Peaka so prispeli 17. novembra. ”Naslednji dan
smo vstali ob 1. uri zjutraj, pozajtrkovali, nato
se nas je pet odpravilo na vrh Island Peaka.

Trojica Slovencev na vrhu Island Peaka, desno stoji Sebastian Mohorič.
Vmes je eden zbolel, zato se je z vodjo trekinga Klemenom Volontarjem z Jesenic vrnil v
bazni tabor, ostali trije in lokalni vodnik Kami
pa smo nadaljevali pot proti vrhu, ki smo ga po
petih urah in pol tudi dosegli. Do 5.600 metrov
nas je spremljalo skalovje, nato le še sneg. Občutek na vrhu je bil zame enkraten, saj sem bil
prej najvišje na 3.798 metrih, kolikor je visok
Grossglockner (Veliki Klek), najvišji vrh Avstrije,” se spominja Sebastian.

Sašo Novak s.p., Šaranovičeva c 25/a, Domžale

Največja
izbira
pirotehnike
po ugodnih cenah
v trgovini Tinex
v Šenčurju (nasproti
bencinske črpalke)

P.E. prodaja pirotehnike Novak

Odprto tudi zadnjo nedeljo v decembru.
Vljudno vabljeni!

Kot je še dejal, je imel Mont Everest kot na dlani in kilometri skalovja, ki so segali daleč v
nebo, so ga povsem prevzeli. ”Čeprav je vse skupaj ob vznožju, ki je visoko nad 4000 metrov
vseeno videti nekoliko manj fascinantno, kot si
večina predstavlja.” Vseeno ga je popotovanje
po Nepalu tako navdušilo, da že razmišlja o višjih vrhovih. ”Vse pa je seveda odvisno od denarja in razpoložljivega časa,” nam je še zaupal.
Simon Šubic

TOMAŽ NOVAK, s. p.

MLINARSTVO

Prebačevo 12, 4000 Kranj
04/235 74 74
Delovni čas:
Ponedeljek zaprto
Torek - petek
od 8. - 13. ure in
od 15. - 17. ure
Sobota od 8. - 12. ure
Nedelja in
prazniki zaprto

Zahvaljujem se za nakupe
in se priporočam!

Vsem strankam želimo srečno,
uspešno, zdravo novo leto!

Pečarstvo Mikelj
Lojze Mikelj s.p.
Milje 39, 4212 Visoko
GSM: 041/774 252
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Lokostrelski klub spet najboljši
Lokostrelski klub Šenčur je drugič zapored in tretjič doslej razglašen za najboljši lokostrelski klub v Sloveniji.
Laskavo priznanje je predsednik kluba Marjan Podržaj prevzel na zaključni slovesnosti
Lokostrelske zveze Slovenije, ki je sredi decembra potekala v kulturnem domu v Šenčurju. Na slovesni podelitvi priznanj se je zbralo
250 lokostrelcev na slovesni podelitvi priznanj,
ki so v letošnji sezoni tekmovali na petdesetih
tekmovanjih doma in v tujini ter osvojili
medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih.
Med posamezniki sta prestižni nagradi prejela
Dejan Sitar (VARING Novo mesto) za drugo
mesto na evropskem prvenstvu in Ana Umer
(Ankaran) za zlato medaljo na svetovnem
mladinskem prvenstvu. Podelili so tudi
posamična priznanja za slovenski pokal in 3-D
slovenski pokal, na katerih je tekmovalo 378
lokostrelcev iz 40 slovenskih klubov.
Šenčurski lokostrelski klub je bil za najboljši
klub v letošnji sezoni izbran med 41 lokostrelskimi klubi na podlagi tekmovalnih uspehov in
dela z mladimi. Podržaj je tako razložil, da so
člani kluba nastopili na 48 tekmovanjih (skupaj 350 posamičnih nastopov), od tega na 18

tekmovanjih v zamejstvu. Letos so osvojili 27
naslovov državnih prvakov v posamični in
ekipni konkurenci in postavili deset novih
državnih rekordov. V letu 2008 so skupno osvojili 111 zlatih, 81 srebrnih in 61 bronastih
medalj.
”Na tekmovanjih slovenskega pokala in 3-D
pokala smo prispevali od osem do trinajst
odstotkov vseh udeležencev, prispevali smo
sedemnajst posamičnih reprezentančnih
nastopov za Slovenijo, kot edini iz Slovenije pa
smo tekmovali z dvema ekipama (člansko
moško in žensko ekipo) na prvem evropskem
klubskem prvenstvu v Molietsu v Franciji,”
našteva Podržaj.
Poleg tega so zopet organizirali atraktivno
Arrowhead tekmovanje na Babnem Vrtu, za
samostrelce pa so organizirali že 9. državno
tarčno prvenstvo. Med drugim so organizirali
animacijska lokostrelska dneva za popularizacijo lokostrelstva in enodnevno strokovno
usposabljanje za lokostrelce tekmovalce.
Simon Šubic

Marjan Podržaj prejema priznanje za najboljši
lokostrelski klub iz rok predsednice LZS Irene Rosa.

Sedem zmag zapored
Košarkarji Šenčurja CP Kranj so se v prvi sezoni 1. B košarkarske lige zelo dobro ujeli.
Košarkarji Šenčurja CP Kranj so imeli na začetku 1. B lige morda
malo preveč treme pred bolj uveljavljenimi nasprotniki, svoje so prispevale še zdravstvene in druge težave nekaterih košarkarjev, tako da
so v prvih petih tekmah zabeležili le eno zmago. Nato se je njihova
igra opazno dvignila in v naslednjih sedmih tekmah so nanizali prav
toliko zmag. Pika na i je seveda bila zmaga v lokalnem derbiju s kranjskim Triglavom, ki so ga na domačem igrišču porazili s kar trideset košev razlike (88:58). Šenčurjani so bili tako po dvanajstih kolih na petem mestu, le dve točki za vodilnimi Parklji iz Ljubljane in precej oddaljeni od nevarnosti za izpad.
”S trenutnim rezultatom smo lahko zelo zadovoljni, saj smo vendarle novinci v ligi in nismo točno vedeli, koliko smo sposobni,” pravi
predsednik kluba Aleš Puhar. Uspehi se poznajo tudi pri podpori poslovnega sveta, saj so šenčurski košarkarji to jesen pridobili sponzorstvo Hotela Bor Preddvor in Toyote avtocentra Lovše iz Kranja.
Uspešna je tudi B ekipa članov, ki je v vrhu 3. slovenske lige. V klubu zavzeto delajo tudi z mlajšimi selekcijami, tako so začeli sodelovati še z Osnovno šolo Vodice. ”Hvala sponzorjem in navijačem za izkazano podporo, saj brez njih ne bi bili tako uspešni. Njim in ostalim občanom želimo vesel božič in srečno novo leto!” še vošči Puhar. S. Š.

Imate poslovni prostor ali hišo? Nimate časa za čiščenje?

Čistimo ugodno in kvalitetno!
051/395-119
Marjeta Kumer s.p.
Zgornji Brnik 136, 4207 Cerklje
GSM: 064 105 251
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Košarkarji Šenčurja CP Kranj so po dvanajstih tekmah le za dve točki zaostajali za
vodilnimi Parklji.

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENČUR, NOGOMETNI KLUB
Pipanova cesta 45, 4208 Šenčur

Nogometaši se ob koncu leta zahvaljujemo sponzorjem,
donatorjem, staršem in vsem, ki so kakorkoli pomagali
pri ustvarjanju pogojev za naše delovanje.
Ob trditvi, da so naši uspehi tudi Vaši, želimo vsem obilo
sreče, zdravja in športnih užitkov v letu 2009.

Društva

Letos ustanovili konjeniški klub
Aprila so ustanovili Konjeniški klub Šenčur, ki je bil že prvo leto zelo aktiven.
Čeprav Konjeniški klub Šenčur
deluje šele tri četrt leta, saj so ga
ustanovili šele aprila letos, pa je v
tem času izvedel ali sodeloval na
že kar nekaj prireditvah. ”Prvo
prireditev, to je blagoslov konj na
travniku pri pokopališču, smo pripravili že za občinski praznik. Odziv lastnikov je bil precejšen, saj
smo našteli približno sedemdeset
konj,” je pojasnil Miro Peternel,
predsednik kluba, v katerem so se
zbrali ljubitelji konj iz Šenčurja in
okolice; trenutno imajo 35 članov.
Šenčurski konjeniki se bodo sicer
26. decembra pridružili tudi štefanovanju in kasnejšemu blagoslovu
konj v Srednji vasi.
Precejšen zalogaj za mlado društvo je bilo tudi sodelovanje na prireditvi ob odkritju spomenika Marije Terezije v Šenčurju 25. maja.
Na njej so poskrbeli za konjeniški
del: konjenike, konjske vprege ...
Največjo konjeniško prireditev
pa so pripravili sredi oktobra. Na
travniku ob šenčurskem pokopališču so namreč organizirali tekmovanje v spretnostnem in hi-

trostnem jahanju ter konjskih
vpreg. ”To je bil zelo zahteven
projekt, predvsem zaradi finančnih stroškov. Prireditev je na koncu odlično uspela, za kar ima precejšnje zasluge tudi Roman Golob, ki je pripravil poligon. Na
tekmovanju je nastopilo okoli sedemdeset konj iz vse Slovenije,
veliko je bilo tudi gledalcev, tako
da smo za uspešno organizacijo
prejeli celo pohvale iz jahalne šole
Lipica, ki se je na tej prireditvi
tudi predstavila Šenčurjanom.
Zame pa je bilo najpomembnejše,
da se ni nihče poškodoval,” pravi
Peternel. To tekmovanje, ki so v
Sloveniji redka, najbližje pa je na
Igu, bo postalo tradicionalno, je še
napovedal Peternel.
Šenčurski konjeniki pa že razmišljajo o novih projektih. Še v tej
zimi nameravajo pripraviti galopske dirke po snegu, znova bodo
pripravili blagoslov konj za občinski praznik, udeležili se bodo tudi
raznih konjenic po Gorenjskem,
pripravljajo pa se tudi na srečanje
s člani konjeniškega kluba v Ži-

Tekmovanje v spretnostnem in hitrostnem jahanju je bilo zelo atraktivno.
rovnici, ki je med najstarejšimi pri
nas. ”To je idealna priložnost za
izmenjavo izkušenj in znanj,” razmišlja Peternel. Odpravili se bodo
tudi v Italijo, kjer vsako leto pote-

ka največji sejem konj in konjske
opreme v Evropi. Razmišljajo pa
tudi o prikazu čiščenja in podkovanja konj.
Simon Šubic

DISKONTNA PRODAJA SADJA IN ZELENJAVE, d. o. o. Šenčur
SLO - 4208 Šenčur, Kranjska c. 1, tel.: 04/25 11 259
fax: 04/25 15 541, GSM: 041/710 717

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

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, fax: 04/279 10 30, www.sconto.si
J U R I J - 23

