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Prižgana zelena luč
za gradnjo ceste

Lokostrelci
za naslove

Gradbeno dovoljenje za težko
pričakovano cesto Hotemaže–Britof je
novembra postalo pravnomočno.
Gradnja 5,3 milijona evrov vredne
državne investicije se bo začela
prihodnje leto.

Konec novembra je v
Šenčurju potekalo državno
prvenstvo v dvoranskem
tarčnem lokostrelstvu, na
katerem je sodelovalo 181
tekmovalcev z vse
Slovenije.
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Povezani z lokalno
skupnostjo

Praznično
epidemiji navkljub

Občinski svetniki so podprli predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje doma
starostnikov v Šenčurju. Sodobno zasnovan dom so javnosti predstavili tudi predstavniki investitorjev.

Aleš Senožetnik

Občino so v začetku decembra razsvetlile
praznične luči, božično drevo v središču Šenčurja
pa so tokrat podarili krajani Prebačevega.

Šenčur – Decembrsko praznično vzdušje že drugo leto
zapored kroji epidemija covida-19, ki ji je podrejeno
tudi praznično dogajanje v
občini. Tako je tudi prižig
prazničnih lučk potekal brez
dogodka, župan Ciril Kozjek
je nagovoril le mimoidoče.
"Tako kot lani tudi letos praznične lučke prižigamo brez
zbiranja občank in občanov.
Želeli bi si sicer bolj prazničnega vzdušja ob prijetnem druženju, a žal glede
na razmere ne gre drugače.
Tudi v naši občini beležimo
večje število okuženih, tako
da moramo seveda spošto-

Aleš Senožetnik
Šenčur – Občinski svet je
na oktobrski seji prižgal zeleno luč občinskemu podrobnemu prostorskemu
načrtu za območje doma
starostnikov v Šenčurju,
podrobnosti projekta, ki je
za nadaljnji razvoj občine
Šenčur velikega pomena,
pa so v novembru javnosti
predstavili tudi predstavniki investitorjev.
Kot je znano, je koncesijo
za gradnjo doma starostnikov pridobilo podjetje Comett domovi, sicer v lasti
avstrijske družbe AHA
Gruppe, ki pri nas upravlja
pet domov, pri severnih sosedih pa 21. Šenčurski dom
pa je prvi, ki ga bo družba
zgradila, naložba je ocenjena med osem in devet milijonov evrov. Gradnja se bo
začela v prihodnjem letu.
Kot je povedal predstavnik
investitorjev v Sloveniji
Miha Mihalj, se je avstrijsko
družinsko podjetje na slovenski trg odločilo vstopiti
zaradi geografske bližine pa
tudi zaradi podobnega načina razmišljanja pri oskrbi
starejših ter kvalitetne delovne sile pri nas.

Skupno bo v domu prostora
za 157 oseb, ki bodo bivale v
osmih t. i. gospodinjskih
skupinah, v vsaki bo od 12
do 16 stanovalcev. »V gospodinjske skupine so razporejeni stanovalci s podobnimi
potrebami in zdravstvenimi
stanji, saj se zaradi tega v
skupini počutijo bolj domače,« je dejal Mihalj. Posebno
skrb v AHA Gruppe namenjajo tudi stanovalcem z demenco. Tem bodo v Šenčurju namenjene štiri skupine

v pritličju. S tem bodo imeli
tudi dostop do zelenih površin ter možnost za varno
prehajanje med prostori, saj
je za tovrstne bolnike gibanje zelo pomembno.
Po besedah projektanta
doma v Šenčurju Marka
Einspielerja je dom zasnovan v obliki črke H, v dveh
nadstropjih, v vsakega izmed krakov pa bo umeščena ena gospodinjska enota
stanovalcev, ki bo avtonomna, imela bo svojo jedilni-
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Deseta srečanja

Želijo si zlasti zdravja

Društvo upokojencev Šenčur
je sredi oktobra pripravilo že
deseta Šenčurska glasbena
srečanja.

Občani Šenčurja si v prihod
njem letu želijo predvsem
zdravja, povprašali pa smo
jih tudi o tem, kako bodo
preživeli praznike.
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V Šenčurju bodo zgradili sodoben dom starostnikov. / Vir: EM.STUDIO
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co ter manjšo čajno kuhinjo. Stanovalcem v domu
bo na voljo terasa, dostopna
tudi nepokretnim, štirideset
odstotkov sob pa bo imelo
lastne balkone. V prvem
nadstropju bo tudi soba za
duhovno oskrbo; kuhinja,
garderobe za osebje in drugi tehnično-funkcionalni
deli objekta pa bodo v kletnih prostorih, ki so jih
umestili pod enega od štirih
krakov objekta.
45. stran

Božično drevo je blagoslovil župnik Urban Kokalj.

Občankam in občanom občine Šenčur
voščimo vesele božične praznike
in želimo obilo zdravja, sreče in uspehov
v letu 2022.

www.sencur.si

V tokratnem pogovoru je žu
pan Ciril Kozjek med drugim
spregovoril o izvedenih inve
sticijah v letošnjem in načr
tih za prihodnje leto.

vati predpisane ukrepe. Prepričan sem, da bo konec prihodnjega leta situacija že
drugačna in da bo zato tudi
prižig lučk bolj slovesen," je
dejal šenčurski župan, preden so zagorele luči na božičnem drevescu, ki so ga
postavili v središču kraja.
Blagoslov drevesca je opravil
župnik Urban Kokalj, dogodku pa je prisostvoval tudi
Matej Knific, predsednik Vaške skupnosti Prebačevo, ki
je podarila letošnje božično
drevo. Po tradiciji namreč
vsako leto drevo podari vaška ali krajevna skupnost, v
kateri potekajo večja komunalna dela.
42. stran

Župan Ciril Kozjek
Občinski svet
Občinska uprava
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Občinske novice
Koncesijski vrtec
že obratuje
Podpisana je koncesijska pogodba med Občino
Šenčur in zasebnim vrtcem Dobra teta, ki v tem
mesecu odpira enoto v Šenčurju.
Aleš Senožetnik
Šenčur – Kot smo na kratko
že poročali v prejšnji številki
Jurija, je občina Šenčur
bogatejša za nov vrtec. V
začetku novembra sta župan
Ciril Kozjek in direktorica
vrtca Dobra teta Jana Fleišer
tudi podpisala koncesijsko
pogodbo.
Zasebni vrtec v tem mesecu
v enoti Pri Dobri Metki
začenja sprejemati otroke v
dveh oddelkih prvega starostnega obdobja.
Na novembrski seji občinskega sveta so se svetniki
podrobneje seznanili tudi s
postopkom za izbiro koncesionarja in sprejeli tudi
sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v
vrtcu. Cena znaša slabih
645 evrov, kar je približno
145 evrov več kot v javnem
vrtcu pri Osnovni šoli Šenčur, zaradi zagotovitve ena-

kopravnega položaja staršev
otrok pa razliko v ceni krije
Občina Šenčur, tako da so
cene programov v prvem
starostnem obdobju enake
ne glede na to, katerega od
obeh vrtcev v občini otrok
obiskuje.
Kot je povedala direktorica
vrtca Dobra teta Jana Fleišer, je do razlike v ceni v največji meri prišlo zaradi tega,
ker mora zasebni vrtec za
najete prostore plačevati
najemnino – v nasprotju z
javnim vrtcem, ki deluje pri
osnovni šoli in tega stroška
nima.
Enota Pri Dobri Metki, ki
je v pritličju stavbe novozgrajene soseske Jurij na
Delavski cesti v Šenčurju,
tako sprejema 28 otrok, po
14 v vsakem oddelku. S
tem bodo v Šenčurju vsaj
za zdaj rešili težavo s
pomanjkanjem prostih
mest v vrtcih.

Čestitke jubilantom
Letos devetdesetletnico praznuje 27 občanov.
Aleš Senožetnik
Šenčur – Že drugo leto zapored je epidemija preprečila
tradicionalne obiske župana
pri občanih, ki so dopolnili
devetdeset let. V minulih
letih se je namreč ustalila
navada, da je župan devetdesetletnike obiskal v družbi
predsednikov vaških oz. krajevnih skupnosti ter predstavnikov upokojencev in Rdečega križa. Ker tudi letos ni

tako, pa jim vošči nekoliko
drugače. "Zaradi epidemije
covida-19 jubilantov nismo
obiskovali na domu, kot je
bila sicer navada v zadnjih
letih, saj jih nismo želeli
dodatno ogrožati. Kljub
temu pa jim želimo vse najboljše in predvsem veliko
zdravja!" jim je voščil župan
Ciril Kozjek. Letos je oz. še
bo okroglih devetdeset let
praznovalo 27 občanov občine Šenčur.

Naslednja številka Jurija

Prižgana zelena luč
za gradnjo ceste
Gradbeno dovoljenje za težko pričakovano cesto Hotemaže–Britof je novembra postalo pravnomočno.
Gradnja 5,3 milijona evrov vredne državne investicije se bo začela prihodnje leto.
Aleš Senožetnik
Šenčur – Na dokončanje cestne povezave med Kranjem
in Preddvorom v Šenčurju in
okoliških krajih čakajo že več
kot štirideset let, zato so
razumljivo s precejšnjim
veseljem pričakali novico o
pridobljenem in pravnomočnem gradbenem dovoljenju
za gradnjo odseka med
Hotemažami in Britofom.
Investicija, ki jo v celoti
financira država, je ocenjena na 5,3 milijona evrov.
Gradnja se bo začela predvidoma takoj po končanem
postopku za izbiro izvajalca
del, predvidoma spomladi
prihodnje leto. Čeprav gre
za državno investicijo, pa so
bili v postopke ves čas vključeni tudi predstavniki lokalne skupnosti, na čelu z
Občino Šenčur. »Z župani
okoliških občin smo se trudili, da bi pridobili čim več
manjkajočih soglasij lastnikov zemljišč, in si ves čas
prizadevali za čimprejšnji
začetek projekta,« je pove-

Nedokončan odsek bodo začeli graditi v prihodnjem letu. / Foto: Gorazd Kavčič
dal šenčurski župan Ciril
Kozjek, ki pričakuje, da bo
postopek izbora izvajalca
potekal brez zapletov in se
bo gradnja ceste lahko čim
prej tudi začela.
Odsek v dolžini 3,6 kilometra, ki v največji meri poteka

na območju občine Šenčur,
pa predstavlja veliko pridobitev tudi za prebivalce okoliških občin. Ves tranzit z
Jezerskega, iz Preddvora in
tudi Avstrije ter sosednjih
Cerkelj bo namreč sedaj
potekal po tej cesti, s čimer

se bo precej povečala prometna varnost v naseljih. V
Šenčurju so že pred časom
obnovili vso državno cesto
Milje–Visoko–Hotemaže, ki
bo po izgradnji obvoznice v
celoti prešla v upravljanje
občine.

Praznično epidemiji navkljub
31. stran
Kot je znano, pa na Prebačevem in v Voklem potekata
gradnja fekalne kanalizacije
in celovita prenova ostale
komunalne infrastrukture.
"V zahvalo za vse postorjeno
in urejeno v naši vasi smo
vaščani Prebačevega letos

podarili božično smreko za
krasitev centra Šenčurja," je
povedal Knific, ki je dodal:
"Ne gre le za dostavo smreke
v Šenčur, pač pa je to dogodek, ki še bolj povezuje nas,
vaščane Prebačevega. Zato se
kot predsednik VS Prebačevo in kot občinski svetnik
najlepše zahvaljujem Slavku

Naslednja številka občinskega glasila Jurij bo izšla v petek,
15. aprila 2022. Rok za oddajo prispevkov je 1. aprila 2022,
obseg pa je največ 2500 znakov s presledki. Prispevke pošljite na naslov obcina@sencur.si.
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Podiranje smreke na Prebačevem / Foto: Matej Knific

(Andrejevemu s Prebačevega), ki je podaril smreko,
Marjanu Kastelicu, Franciju
Rozmanu, Martinu Vehovcu, Janezu Novaku, Štefanu
Zupanu ter podjetju Vigred
za samoiniciativno pomoč
pri sečnji ter transportu, in
seveda tudi županu Cirilu
Kozjeku za dano priložnost."
Ukrepom navkljub pa je
tudi letos Miklavž obdaril
otroke med drugim in petim

letom starosti. Darila so mu
po občini pomagali raznesti
predsedniki vaških skupnosti. Za še boljše praznično
vzdušje so poskrbeli člani
dramske skupine Sončni
žarek iz KUD Utrip Šenčur,
ki so pod vodstvom Vesne
Mozetič pripravili igrico za
otroke. Premierno so jo na
spletu predvajali v soboto,
povezava pa je objavljena na
občinski spletni strani.
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Občinske novice

Še naprej ostanimo povezani
Ob koncu leta smo se z županom Cirilom Kozjekom pogovarjali o izvedenih investicijah in načrtih, ki Občino Šenčur čakajo v prihodnje.
Aleš Senožetnik
Bliža se konec leta, lahko na
kratko ocenite, kakšno je
bilo leto za občino Šenčur?
Leto je krojila epidemija, a
prav je, da ob vseh težavah,
ki so povezane z njo, poudarimo tudi kaj pozitivnega.
Nadaljevali smo začete investicije, ki jih lani nismo dokončali. Med največjimi je
celovito komunalno opremljanje na Prebačevem in v
Voklem, ki poteka po terminskem planu in bo zaključeno v skladu z rokom.
Drugi projekt, ki se je letos
začel in lepo napreduje, je
gradnja Blagneče hiše, ki že
ima streho in celoten lesen
del, tako da bo lahko zaključen prihodnje leto do občinskega praznika. Poleg tega
smo obnavljali vodovodno

liteto življenja občanov. Med
drugim bomo zgradili športno igrišče v Hotemažah, a
tudi v tem primeru smo še v
fazi pridobivanja zemljišč.
Pripravljamo tudi idejno zasnovo za nov dom krajanov
v Šenčurju, ki bi ga lahko
začeli graditi v prihodnjem
mandatnem obdobju. V
njem bi poleg nove dvorane
radi umestili tudi prostore
knjižnice.
Tudi šenčurski gasilci bi
radi gradili gasilski dom, saj
se vsi strinjamo, da je obstoječ premajhen. Vprašanje
pa je, ali je smiselno, da ga
gradimo na zdajšnji lokaciji, ali pa bi ga bilo bolje
umestiti kam drugam. Treba je namreč razmišljati
dolgoročno. Tako kot doslej
pa bomo tudi v prihodnje
podpirali gasilska društva.

»Žal glede na situacijo praznovanje ne bo
bistveno drugačno kot lani. Minuli petek smo
prižgali praznične lučke in osvetlili božično
drevo, ki so ga letos prispevali krajani vaške
skupnosti s Prebačevega. Posebnih dogodkov pa
zaradi epidemije ne bo. Tako je Miklavž tudi
tokrat darila otrokom pustil kar pred vrati.«
omrežje na Gasilski cesti in
gradili tudi plinovodno
omrežje. Z vsemi projekti
želimo občanom omogočiti
lepše in kvalitetnejše življenje v naši občini.
V načrtih ostaja gradnja namakalnega sistema v Prebačevem, Trbojah in Žerjavki,
ki je tudi letos ne bomo zaključili in tako ostaja med
projekti za prihodnje leto.
Še v tem mesecu moramo
pripraviti razpisno dokumentacijo, da vložimo vlogo
za pridobitev nepovratnih
sredstev s strani države in
EU, na katere računamo pri
gradnji.
V obravnavi je predlog proračuna za prihodnji leti. Kateri so pomembnejši projekti?
Eden pomembnejših bo izgradnja obvozne ceste
mimo Šenčurja. Gre za povezovalno cesto s Kranjske
ceste proti domu starejših,
katerega gradnja se prav
tako začenja prihodnje leto.
Ne želimo si namreč povečevati prometa skozi Šenčur, zato računamo na pridobitev gradbenega dovoljenja, še prej pa je treba zagotoviti potrebna zemljišča.
Celotna trasa namreč teče
po kmetijskih zemljiščih.
Prepričan sem, da bomo z
lastniki zemljišč našli skupno besedo, saj gre za pomemben projekt za nadaljnji razvoj občine.
Poleg dokončanja projektov,
ki smo jih že začeli, je v načrtu tudi še več drugih, s katerimi bi radi izboljšali kva-

PGD Šenčur bo v prihodnjem letu dobil tudi novo
vozilo, ki ga bodo nato nadgradili. Letos smo zaključili
nakup vozila za gasilce iz
Hotemaž, nadaljujemo pa
tudi sofinanciranje nakupov
motornih črpalk.
Kakšni pa so še načrti za prihodnja leta?
Tudi v prihodnje nas čaka
veliko izzivov. Potrebujemo
več prostora za naše učence.
Trenutno je v pripravi projekt, s katerim bi zagotovili
tri dodatne razrede. Še večja
težava je zagotavljanje prostora za potrebe vrtca. Zato
sem vesel, da imamo od jeseni na razpolago tudi koncesijski vrtec Dobra teta,
kjer je prostora za 28 otrok.
En oddelek, torej 14 otrok,
bodo obiskovali tudi otroci z
naše občine. Težava zagotavljanja prostora za šolo in
vrtec bo precejšnja tudi v
prihodnje, zato bomo morali razmišljati o gradnji novih
prostorov. S podobnimi izzivi pa se soočajo tudi v drugih občinah, saj smo v preteklosti brez prave pomoči države premalo vlagali v to infrastrukturo.
Smo tudi v fazi pridobivanja
gradbenega dovoljena za
Športni park Šenčur. Gradnja se bo izvajala večfazno.
Tudi to bo eden pomembnejših projektov prihodnjega mandatnega obdobja.
Treba pa bo pridobiti sredstva, ki bodo v tistem času
na voljo. Gradili bomo namreč nov stadion s tribuno,
atletsko stezo in dodatnimi

doma, kar je za njihovo počutje izrednega pomena.
Dom se bo začel graditi spomladi prihodnje leto in bo
velika pridobitev tudi za
naše občane. Vemo, da jih je
po domovih drugod po Sloveniji trenutno okoli šestdeset. Če bodo želeli, bodo
zdaj lahko prišli nazaj v domačo občino, kar bo zagotovo lažje tudi za svojce.

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl
igrišči z umetno travo, kolopark … Športni park bo namenjen za vse generacije,
tako za športna društva kot
rekreativce, meni pa je najpomembnejše, da najprej
zagotovimo atletsko stezo,
ki bo v veliko pomoč tudi
našim osnovnošolcem pri
izvajanju pouka športa.
Šola bo kmalu dobila tudi
novega ravnatelja.
Sedanja ravnateljica Majda
Vehovec odhaja v pokoj. Na
mestu ravnateljice je bila 24
let in v tem času so se dogajale nekatere ključne spremembe. Še v času mandata
prejšnjega župana je prišlo
do izgradnje prizidka, nato
tudi do umeščanja dodatnih
učilnic, konferenčne sobe
in arhiva. Poleg dela ravnateljice je tako spremljala
tudi pomemben in zahteven projekt za nadaljnji razvoj šole, na občinski upravi
pa smo z njo izjemno dobro
sodelovali. Kot vem, so se
ob njej dobro počutili tudi
učenci in zaposleni na šoli.
Zdaj smo torej pred izbiro
novega ravnatelja. Prijavilo
se je pet kandidatov in
upam, da bo svet zavoda izbral najboljšega.
Kakšno je stanje glede financiranja krvavškega vodovoda?
Gre za skupen projekt petih
občin. Vesel sem, da je vodilna Občina Cerklje 3. septembra z ministrstvom za
okolje in prostor podpisala
pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev. Zavedamo

se pomena pitne vode in zagotovo je izgradnja oz. obnova vodovoda prepotrebna
investicija v blaginjo tudi
naših občanov. Kot je znano, pa prihaja do zapletov
pri financiranju. Občina
Šenčur bi vse obveznosti že
zdavnaj poravnala, če bi vodilna Občina Cerklje izstavila fakture po podpisu pogodbe, saj imamo denar v
proračunu zagotovljen. Zdaj
izhod iščemo z izvensodno
poravnavo, saj je sosednja
občina začela tožbe.
Med boljšimi novicami je
bila tudi vest, da je gradbeno
dovoljenje za cesto Hotemaže–Britof postalo pravnomočno.
Zagotovo. Na cesto smo čakali predolgo. Gre za projekt, za katerega so si prizadevali že moji predhodniki,
ki so pripravili vso potrebno
dokumentacijo, od sprejema občinskega podrobnega
prostorskega načrta skupnega pomena dalje, da je bilo
cesto sploh mogoče umestiti
v prostor. Oba moja predhodnika sta se zavzemala za to,
da bi se ta želja mnogih občanov uresničila. Veliko je
bilo tudi težav s pridobivanjem zemljišč. Zato sem res
vesel, da nam je končno
uspelo pridobiti gradbeno
dovoljenje, za kar smo zaslužni vsi, ki smo delali na
tem projektu, od upravne
enote v Kranju, ki ga je izdalo, do direkcije za infrastrukturo, gorenjskih poslancev in seveda vseh dosedanjih občinskih uprav Ob-

čine Šenčur. Kot vem, je
razpis za izbiro izvajalca v
pripravi, začetek gradnje pa
čakamo v prihodnjem letu.
Investitorji so pred nedavnim predstavili tudi projekt
doma starejših občanov.
Komentar?
To je bil prav tako eden pomembnejših projektov letošnjega leta. Marca je bila
pridobljena koncesija, nato
je sledila priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta, v zvezi s katero je
bilo tudi nekaj razprave
predvsem na temo dostopnosti do doma in zagotovitve parkirišč. A na koncu
smo dobili tisto, kar potre-

Predstavniki vlade bodo
prav na dan izida Jurija, 10.
decembra, obiskali Gorenjsko. Na kaj boste opozorili?
Župani gorenjskih občin
smo formirali skupino, ki
bo pripravila izhodišča za
pogovore, ki zadevajo širšo
regijo. Za občino Šenčur bi
bilo zagotovo pomembno,
da bi se križišče regionalne
ceste in izhoda Zgornji Brnik z avtoceste preuredilo v
krožišče, saj je to območje
prometno zelo obremenjeno. Veljalo pa bi načeti tudi
vprašanja reševanja prostorske problematike v šolah, črpanje sredstev v naslednji finančni perspektivi
ter programa za okrevanje
in odpornost. Od vlade
bomo želeli tudi odgovore
glede umeščanja regijske
bolnišnice, ki jo gotovo potrebujemo, pa satelitskega
urgentnega centra, v katerem smo občine prav tako
udeležene, ter še marsikaj
drugega.
Prazniki so pred vrati, kako
bo letos potekalo praznovanje?
Žal glede na situacijo praznovanje ne bo bistveno
drugačno kot lani. Minuli
petek smo prižgali praznične lučke in osvetlili božično
drevo, ki so ga letos prispevali krajani vaške skupnosti
s Prebačevega. Posebnih dogodkov pa zaradi epidemije
ne bo. Tako je Miklavž tudi
tokrat darila otrokom pustil
kar pred vrati.

»Leto je krojila epidemija, a prav je, da ob vseh
težavah, ki so povezane z njo, poudarimo tudi
kaj pozitivnega. Nadaljevali smo začete
investicije, ki jih lani nismo dokončali. Med
največjimi je celovito komunalno opremljanje
na Prebačevem in v Voklem, ki poteka po
terminskem planu in bo zaključeno v skladu
z rokom.«
bujemo, torej dom s 157 posteljami. Verjamem, da bo
investitor zgradil sodoben
objekt, kjer se bodo stanovalci dobro počutili. Od
idejne zasnove do danes je
sicer prišlo do manjših
sprememb, ki pa so vse v
prid bodočim uporabnikom. Gre predvsem za to,
da je bilo uporabnikom z
demenco zagotovljeno varno prehajanje med enotami

Priložnost pa bi rad izkoristil tudi za zahvalo vsem občanom za sodelovanje v minulem letu. Še posebej hvala
za potrpljenje in strpnost ob
komunalnih delih, ki so potekala po občini. Želim si,
da ostanemo prijatelji in dobro povezani. Časi nam niso
naklonjeni, zato povezanost
še toliko bolj potrebujemo
za nadaljnji razvoj in napredek naše občine.
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Uspešno zaključen
projekt
Gasilci iz Hotemaž so uspešno zaključili projekt
nakupa vozila GVC 16/25.
Boštjan Volčjak,
poveljnik PGD
Hotemaže
Šenčur – Dne 26. junija
2019 je Upravni odbor PGD
Hotemaže določil komisijo
za nakup vozila GVC 16/25 v
sestavi Rok Sodnik, Boštjan
Volčjak, Eric Jehart, Mirko
Šimunkovič in Boštjan Jelovčan. Člani komisije so si najprej ogledali referenčna vozi-

Vaško gasilskega doma
Hotemaže organizirani dve
javni predstavitvi projekta
nakupa GVC 16/25, ki pa sta
bili sorazmerno slabo obiskani. To je botrovalo odločitvi, da se člani komisije poslužijo obveščanja »od vrat
do vrat«. Več kot tri mesece
so potekali delovni obiski
gospodinjstev v Hotemažah,
kjer je bil vaščanom podrobno predstavljen namen

Novo gasilsko vozilo / Foto: Peter Bukovnik
la PGD-jev po različnih delih
Slovenije. V drugem koraku
so pridobili osnovne informacije s strani dobaviteljev
podvozij, katera bi lahko
ustrezala nadgradnji GVC
16/25. Hkrati s pridobivanjem tehničnih informacij je
potekalo pridobivanje dokumentacije o upravičenosti
nabave in pozitivnih mnenj s
strani poveljnika Gorenjske
regije ter komisije za vozila
na Gasilski zvezi Slovenije.

Priprava razpisa
V sodelovanju z županom
Cirilom Kozjekom in Anžetom Kavčičem smo na Občini Šenčur pripravili javni
razpis, na katerem je bilo
kot najustreznejše izbrano
podvozje MAN TGM 13.290,
4×4, z avtomatskim menjalnikom. Podvozje je bilo
dobavljeno konec oktobra
2020.

vozila, njegova opremljenost ter način financiranja.
Podpisani so bili dogovori z
vsakim posameznikom z
namenom čim bolj zanesljivega financiranja. Do vključno decembra 2021 je sledilo
zbiranje finančnih sredstev
po vasi in tudi drugod.
Hkrati je pri različnih proizvajalcih potekalo nabavljanje opreme, ki jo kot obvezno
predpisuje tipizacija GZS.
Letos se je komisiji za nabavo GVC 16/25 pridružil tudi
Peter Bukovnik, katerega
naloga je bila izdelava zunanje grafične podobe vozila
ter fotodokumentiranje
izdelovanja vozila.
Junija je bilo podvozje poslano v predelavo. Ves čas
predelave je komisija izvajala nadzore in oglede napredka predelave vozila in skupaj s predelovalcem g. Marjanom Pušnikom iskala naj-

Več kot tri mesece so potekali delovni obiski
gospodinjstev v Hotemažah, kjer je bil
vaščanom podrobno predstavljen namen vozila.
Sledilo je pridobivanje
ponudb in idejnih zasnov
različnih proizvajalcev nadgradenj. Nato je bil pripravljen javni razpis za dobavo
nadgradnje vozila, ki pa je
bil v prvem poizkusu zaradi
neustreznih referenc ponudnika razveljavljen. Sledil je
nov razpis, na katerem je
uspešno kandidiralo podjetje GV Pušnik iz kraja Črešnjevec pri Slovenski Bistrici.
Vzporedno s tehničnim
delom je od septembra 2019
dalje potekalo intenzivno
obveščanje vaščanov Hotemaž o nameravani investiciji. Tako sta bili v prostorih

boljše možne rešitve razporeditve opreme v vozilu.
Skupno je komisija izvedla
enajst delovnih obiskov v
Slovenski Bistrici.

Dobava vozila
Dokončano vozilo je bilo
dobavljeno v soboto, 25. septembra, ko je bil izveden
tudi neuradni sprejem v
Hotemažah.
Na tem mestu gre še enkrat
zahvala Občini Šenčur, vaščanom Hotemaž in vsem
ostalim donatorjem, ki so
omogočili, da je finančna
konstrukcija uspešno za
ključena.

Svetniki o proračunu,
cenah vrtca
Občinski svetniki so se oktobra in novembra sestali na dveh rednih sejah. Med drugim so
obravnavali tudi predlog proračuna za prihodnje leto.
Aleš Senožetnik
Šenčur – Oktobrska seja je
obsegala enajst točk dnevnega reda. V uvodu so svetniki
obravnavali dva podrobna
prostorska načrta. V prvi
obravnavi so potrdili OPPN
za del območja EUP VI-08,
ki se nanaša na gradnjo stanovanjske hiše. Potekala pa
je tudi druga obravnava
OPPN za območje Šenčur
ŠE14 CDz, ki se nanaša na
gradnjo doma starostnikov.
Občinski svetniki so v razpravi izrazili nekaj pomislekov, ki so se v največji meri
nanašali na domnevno premajhno število parkirnih
mest, a so dokument potrdili
s 14 glasovi za in enim proti.

Nov pravilnik in nove
cene programov vrtca
V drugi obravnavi so sprejeli
pravilnik o odstranitvi,
hrambi, izdaji, prodaji ali
razgradnji vozil ter spremljajoči sklep o cenah odstranitve vozil z območja Občine Šenčur in hrambe vozil.
Pravilnik predstavlja pravno
podlago za redarsko službo,
ki bo lahko v primeru nepravilno parkiranega avtomobila, ki ga lastnik ne bo umaknil, naročila odvoz vozila.
Svetniki so sprejeli tudi
sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
javnem vrtcu. Kot so pojasnili na občinski upravi, so

bile cene v veljavi od prvega
januarja, oktobra pa so s
strani vrtca prejeli predlog
za povišanje cen. Razlog za
hkratno povišanje v obeh
starostnih obdobjih so višji
stroški dela, napredovanje v
delovna razmerja, višji
regres in jubilejne nagrade,
dodaten strošek pa predstavlja tudi nedoseganje kvote
zaposlenih invalidov. Nova
cena je za prvo starostno
obdobje višja za 2,25 odstotka in znaša 500 evrov, za
program drugega starostnega obdobja pa nova cena
znaša 361 evrov (1,89-odstotno povišanje).

V proračunu za
prihodnje leto
predvidevajo 11,2
milijona evrov
prihodkov, odhodke pa
ocenjujejo na dobrih
14 milijonov evrov.
Kot je pojasnila ravnateljica
Majda Vehovec, so višje
cene tudi posledica oblikovanja dveh kombiniranih
oddelkov, ki jih doslej še
nikoli niso imeli. Cena programa v kombiniranem
oddelku znaša 405 evrov.
V sredo, 10. novembra, so se
svetniki zbrali na predzadnji
letošnji redni seji, sicer 24. v
tem mandatu.

Med najpomembnejšimi
točkami dnevnega reda je
bila prva obravnava odloka o
proračunu za prihodnje
leto.

Obravnavali tudi odlok
o proračunu
V proračunu predvidevajo
11,2 milijona evrov prihodkov, odhodke pa ocenjujejo
na dobrih 14 milijonov
evrov. Razliko med prihodki
in odhodki bodo v višini slabih dveh milijonov evrov
pokrili s prenosom sredstev
iz preteklega leta, preostanek pa z zadolževanjem.
Med investicijskimi odhodki je 1,8 milijona evrov
namenjenih za sofinanciranje namakalnega sistema za
231 hektarov zemljišč na
območju Žerjavke, Prebačevega in Trboj. Občina se za
investicijo namerava prijaviti na razpis ministrstva za
kmetijstvo, gradbeno dovoljenje pa so letos že pridobili.
Za promet, prometno inrstrukturo in komunikacije je
namenjeno 3,2 milijona
evrov. Od tega bodo dva
milijona namenili za investicije v cestno infrastrukturo
v Voklem in na Prebačevem,
kjer poteka gradnja komunalne infrastrukture, ter
treh medsebojno povezanih
cest. Gre za lokalno cesto
Šenčur–Britof ter načrtovano novo povezavo s te ceste
proti Kranjski cesti in uredi-

tev Weingerlove ulice do
doma starostnikov. Za
dokončanje gradnje kanalizacijskega omrežja v naseljih Prebačevo in Voklo sicer
načrtujejo še 842 tisoč
evrov.

Svetniki so sprejeli
pravilnik, ki redarski
službi omogoča, da
lahko naroči odvoz
nepravilno
parkiranega ali
zapuščenega vozila, ki
ga lastnik ne bo sam
umaknil.
Sredstva namenjajo tudi za
gradnjo krvavškega vodovoda, ureditev pokopališč v
Šenčurju in Trbojah. Za kulturo, šport in nevladne organizacije namenjajo 1,3 milijona evrov, znesek pa med
drugim zajema nadaljevanje
obnove Blagnetove hiše, ki
bo dokončana prihodnjo
pomlad, in dejavnost muzeja ter vzdrževanje kulturnih
domov po naseljih. Dobrih
158 tisoč evrov bodo namenili gasilskim društvom.
Svetniki so predlog proračuna podprli, pred drugo obravnavo na seji občinskega
sveta pa je sledila 30-dnevna
javna razprava, ki se zaključuje danes.

Vprašanja svetnikov
Na obeh sejah v minulih dveh mesecih so svetniki podali več vprašanj in pobud.
Aleš Senožetnik
Šenčur – Svetnika Valerija
Grašiča (NSi) je na oktobrski seji zanimalo, kakšno je
stanje glede gradnje krvavškega vodovoda, želel je
tudi pojasnilo glede informacij v medijih, da je projekt ogrožen. Kot so pojasnili na občinski upravi, so
nepovratna državna in
evropska sredstva za financiranje projekta zagotovljena, prav tako ima Občina
Šenčur v proračunu zagotovljena lastna sredstva.
Dodali so, da so do vodilne
Občine Cerklje poravnali
vse situacije od podpisa
pogodbe o sofinanciranju
(3. septembra) dalje, saj
pred tem datumom ni bilo
pravne osnove za plačilo
situacij, zato so Občino
Cerklje tudi prosili, da raču-

ne, izdane pred tem datumom, izda ponovno. Občina Cerklje na to ni pristala.
Svetnik Petar Potkonjak
(SD) je na občinsko upravo
naslovil pobudo, da bi sprejeli program dela za prihodnje leto, v katerem bi določili, kaj so glavne aktivnosti in
projekti, ki jih bodo izvajali
v prihajajočem letu. Prav
tako je podal pobudo, da bi
se uredilo vprašanje parkiranja avtomobilov za svetnike
na sejah občinskega sveta.
Kot je dejal, je namreč težko
najti prosto parkirno mesto.
Kot mu je odgovoril župan
Ciril Kozjek, je več prostih
parkirnih mest na parkirišču ob pokopališču.
David Štrajhar (VID) je glede na dogodke iz sredine
oktobra, ko se je ob nogometni tekmi zgodil izgred
gostujočih navijačev, predla-

gal občinski upravi, da naredi pravilnik o uporabi javne
infrastrukture v lasti Občine
Šenčur. Kot je dejal, takšnih
izgredov v občini ne smemo
dopustiti. Kot je pojasnil
župan Ciril Kozjek, bodo
preučili, kaj lahko občina
naredi v izogib takšnim
dogodkom. "Pristojni organi in organizatorji bodo
morali poskrbeti za večjo
varnost, dvomim, da dodatni pravilniki lahko preprečijo takšno ravnanje," je še
povedal župan.
Na novembrski seji je svetnik Petar Potkonjak predlagal obravnavo problematike
dviga cen življenjskih potrebščin in sprejem odloka o
dodelitvi enkratne subvencije za plačilo električne energije oz. zagotovitev sredstev
v proračunu za leto 2022.
Po besedah direktorice

občinske uprave Vesne Bolka občina že sedaj podeljuje
enkratne letne pomoči občanom, ki so v socialni stiski.
Kot je še dejala, je težava pri
Potkonjakovi pobudi, na
kakšen način preverjati, kdo
je do subvencije upravičen
in kdo ne.
Potkonjak je predlagal tudi
možnost prisostvovanja seji
po spletu v primeru, da je
kakšen od svetnikov v karanteni, izolaciji oz. bolan.
Matej Knific (Lista Mateja
Knifica) je podal pobudo,
da se na območju obvozov
ob gradnji kanalizacijske
infrastrukture na območju
naselij Prebačevo in Voklo
na cestah, kjer je že položen grobi asfalt, ob jaških
zaradi lažje vožnje teren
dodatno asfaltira. Izvajalci
del so zadevo že uredili v
dneh po seji.
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Spodbuda k cepljenju

Dela tečejo po
načrtih

Društvo upokojencev Šenčur je organiziralo dan za promocijo cepljenja.

Nadaljuje se gradnja komunalne infrastrukture
na Prebačevem in v Voklem.

Aleš Senožetnik
Šenčur – Konec oktobra so v
Društvu upokojencev Šenčur v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno
zdravje (NIJZ) pred domom
krajanov v Šenčurju organizirali dan za promocijo cepljenja proti covidu-19.
»Ugotavljamo, da je precepljenost prebivalstva nizka,
ne le v državi, temveč tudi v
našem okolju, poleg tega pa
v zadnjem času spremljamo
ponovno rast števila okuženih. Zato želimo tudi na ta
način opozoriti obiskovalce
naše stojnice o pomenu cepljenja za preprečevanje širjenja epidemije covida-19,«
nam je povedal predsednik
društva Ciril Sitar.
Za strokovne nasvete in vprašanja sta bili mimoidočim na
razpolago Monika Ribnikar
in Zala Marn s kranjske območne enote NIJZ. "Ljudje
se na nas obračajo z različnimi vprašanji, povezanimi s

Aleš Senožetnik

Na promociji cepljenja v Šenčurju
cepljenjem na splošno, pa
tudi pomisleki," nam je povedala Zala Marn in dodala,
da jih poskušajo prepričati s
tehtnimi argumenti.
Akcija je potekala v okviru
Zveze društev upokojencev

Slovenije. Kot je dejal predsednik zveze Janez Sušnik,
so zadovoljni s stopnjo precepljenosti med starejšimi,
k tej odločitvi pa želijo prepričati tudi ostale prebivalce, ki še oklevajo. »Odločitev

o cepljenju je sicer stvar posameznika, a se moramo
zavedati, da bo treba povečati precepljenost, če bomo
želeli ustaviti epidemijo,«
pa je ob obisku stojnice povedal župan Ciril Kozjek.

Spreminjajo prostorski akt
V Šenčurju pripravljajo sedmi sveženj sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.
Aleš Senožetnik
Šenčur – V teku je postopek
za pripravo dopolnitev in
sprememb občinskega prostorskega načrta Občine
Šenčur. Kot pojasnjujejo na
občinski upravi, so na osnovi prejetih pobud izvedli
ustrezno analizo in pripravili izhodišča. Postopek sprejemanja dokumenta sicer
zavira epidemija covida-19,
saj se gradiva usklajujejo na
daljavo. "Sestanki se težje
izvajajo, že dogovorjeni pa
se zaradi razmer večkrat
prelagajo. Kljub temu pa
smo pridobili splošne smernice nosilcev urejanja prostora in pristojnih soglasodajalcev," pravijo na občinski upravi v Šenčurju, kjer
so tudi že pridobili odločbo,
da bo za uvedbo sprememb
in dopolnitev prostorskega
načrta treba izvesti celovito

presojo vplivov na okolje,
kar so tudi predvidevali in
pri pomembnejših nosilcih
urejanja prostora že vložili
vloge za pridobitev konkretnih smernic.
"Ob javni razgrnitvi bodo vsi
zainteresirani lahko tudi podali pripombe na pridobljene prve smernice. Končni
rok za dokončanje postopka
pa bo odvisen od nadaljnjih
usklajevanj, pri katerih si bo
Občina Šenčur prizadevala
za čim več usklajenih pobud," še dodajajo na občinski upravi.
V postopku bodo preučili in
poskusili uskladiti pobude
zasebnikov – teh je prispelo
okoli 120. "Seveda so v predlog sprememb in dopolnitev vključene tudi nekatere
razvojne pobude občine.
Tako si želimo v prostor
umestiti več športnih površin. Morda najbolj izposta-

vljen projekt je postavitev
koloparka, ki je planiran
med Šenčurjem in Voklim
blizu kolesarskega nadvoza
nad avtocesto. Za nadaljnji
razvoj občine na področju
družbenih in oskrbnih dejavnosti pa je pomembna
pobuda občine za širitev
stavbnih zemljišč. Gre
predvsem za območje šole,
vrtca, umestitev stanovanj
in osrednjega gasilskega
doma," še dodajajo na občinski upravi.
Gre sicer za sedmo spremembo krovnega občinskega prostorskega akta, hkrati
pa je v teku tudi še šesta
sprememba, ki se nanaša
zgolj na širitev poslovne
cone v Šenčurju. "Ta sprememba se odvija na podlagi
pobud zasebnih investitorjev, s katerimi se skupaj z
izdelovalcem dokumenta redno srečujemo. Eden od

glavnih elementov šeste
spremembe je prometna
študija, ki se usklajuje tudi
na nivoju investitorjev.
Spremembe bodo bistveno
pripomogle k nadaljnjemu
razvoju naše občine," še pojasnjujejo na občinski upravi in dodajajo, da poleg krovnega akta občina ves čas
vodi tudi postopke sprejemanja in spreminjanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako za stanovanjske kot za poslovne gradnje, še največ postopkov pa
se nanaša na umeščanje
kmetijskih objektov.
Ob tem dodajajo, da samih
pogojev za umeščanje v
prostor bistveno ne bodo
spreminjali, saj želijo ohraniti obstoječo arhitekturo
in značaj ter strnjenost naselij v občini, akt pa bodo
hkrati uskladili z veljavno
zakonodajo.

Povezani z lokalno skupnostjo
31. stran
Poleg institucionalnega varstva bodo po besedah Mihalja v primeru potreb ponudili tudi dostavo hrane na dom
starejšim osebam in invalidom, organizirati pa nameravajo medgeneracijska druženja, saj želijo, da dom postane sestavni del lokalne
skupnosti. Kot je še pojasnil
Mihalj, dnevno varstvo v

domu ni predvideno, možna
pa bo nekajdnevna oskrba
posameznikov, če bodo imeli v domu v tistem času proste kapacitete. V domu bosta
tudi frizer in pediker, prednostno namenjena domskim stanovalcem, za zunanje obiskovalce pa bosta storitvi na voljo le v primeru,
da bo investitor zanje lahko
zagotovil ločen vhod z zunanje strani doma.

Več občinskih svetnikov je
tako na predstavitvi kot tudi
na sejah občinskega sveta
izražalo skrb nad domnevno
premajhnim številom parkirnih mest, ki so predvidena ob domu. Izrazili so
dvom, da 56 parkirnih mest
zadošča za objekt s 157 stanovalci in sedemdesetimi
zaposlenimi, ki bodo sicer
na delo prihajali v treh izmenah. Zato so predlagali,

da bi investitor dodatna parkirišča zagotovil v kleti. Kot
pa je odgovoril Einspieler,
so pri načrtovanju števila
parkirnih mest ob domu starostnikov sledili normativom ministrstva za okolje in
prostor, ki urejajo mirujoč
promet v naseljih. Po besedah Mihalja bi za tak objekt
potrebovali zgolj 44 parkirnih mest, zagotovili pa jih
bodo dvanajst več.

Šenčur – Dela pri največjem
komunalnem projektu v občini – gradnji komunalne
infrastrukture na Prebačevem in v Voklem – potekajo
po načrtih. Kot pravijo na
občinski upravi, so v Voklem vse ceste že asfaltirane, žal pa je zaradi bolezni
med delavci in večjega obsega del prišlo do zamud pri
asfaltiranju pločnikov in
okoli jaškov, kjer še ni finega asfalta, a tudi te težave so
že rešene. "Nadaljujemo
gradnjo od cerkve v smeri
Prebačevega, dela pa potekajo po načrtih. Tudi na Prebačevem smo minuli teden na
večjem delu zgrajenega odseka položili grobi asfalt.
Pričakujemo, da bomo kmalu enako naredili tudi na
preostalem odseku, kjer
smo infrastrukturna dela že

zaključili. Tako bi lahko še
ta mesec tudi na Prebačevem imeli položen grobi asfalt na vseh odsekih, kjer so
potekala dela," pojasnjujejo
na Občini Šenčur in dodajajo, da bodo izvajalci zaradi
praznikov dela prekinili 20.
decembra, začetek nadaljevanja pa je predviden 10. januarja, seveda če bodo vremenske razmere to dopuščale. "Z gradnjo v letošnjem letu smo zadovoljni.
Izvedli smo še večji obseg
del, kot je bilo zastavljeno s
terminskim planom, tako da
je končni izvedbeni rok jeseni prihodnje leto dosegljiv.
Zahvaljujemo se vsem krajanom obeh vasi in prosimo
za potrpežljivost tudi v prihodnje. Hkrati pa vse voznike opozarjamo, naj uporabljajo uradno označene obvoze," so še dodali na občinski upravi.

Zimska služba
Aleš Senožetnik
Šenčur – Občina Šenčur
ima za čiščenje lokalnih cest
sklenjeno pogodbo z Gorenjsko gradbeno družbo,
za pluženje cest in poti ter
pločnikov po naseljih pa z
Gradbeništvom Prestor. Na
občinski upravi sporočajo,
da se v primeru snega lahko
zgodi, da kakšna ulica zaradi menjave voznika ni splužena, zato v takšnem primeru prosijo občane, da o tem

obvestijo občinsko upravo.
"Ob tem prosimo za potrpežljivost, saj vse ceste ne morejo biti očiščene naenkrat.
Hkrati pa opozarjamo občane na pravilno odlaganje
snega s privatnih zemljišč.
Prepovedano je odlaganje
na pločnike in na druge javne površine, na kar bodo inšpektorji medobčinskega
inšpektorata v zimskem
času tudi pozorni in bodo
kršitelje ustrezno sankcionirali," dodajajo na občini.

Uredili parkirišče
Aleš Senožetnik
Šenčur – Občina se je v jesenskem času lotila urejanja
parkirišča pred trgovino
Mercator v središču Šenčurja. Kot pojasnjujejo na občinski upravi, je namreč večji del površin v lasti občine.
Glede na to, da se parkirišče
uporablja za potrebe trgovine, so se za sofinanciranje
investicije domenili z družbo Mercator. V sklopu del so

tako obnovili meteorno kanalizacijo, zasadili drevesa
ter sanirali vse obstoječe pokrove jaškov. Hkrati so prestavili vodomerni jašek in
izvedli priklop plina na
objekt. Nova parkirna mesta
pa so v skladu s priporočili
večja in širša kot prejšnja.
Tako je sedaj velikost posameznega parkirnega mesta
2,5 metra x 5 metrov, kar
omogoča udobnejše parkiranje vsem voznikom.

Nameščena nova pitnika
Aleš Senožetnik
Šenčur – Občina Šenčur je
pred časom postavila dva
nova pitnika. Enega so namestili ob pokopališču, drugega
pa ob orodjih za fitnes na
prostem nasproti Športnega
parka Šenčur. Kot pravijo na
občinski upravi, je trenutno

voda zaradi zimskih razmer
in možnosti zamrzovanja zaprta, v spomladanskem času
pa bosta pitnika že na razpolago mimoidočim. Občina
ima tako tri pitnike. Poleg
omenjenih je eden že dlje
časa nameščen na t. i. območju ŠE32, v nastajajoči stanovanjski soseski.
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Koncert ob prazniku

Pihalni orkester
na daljavo

Glasbeno društvo Sveti Mihael Olševek je konec novembra, ob prazniku sv. Cecilije in Kristusa Kralja,
v cerkvi na Olševku pripravilo koncert Zapojmo skupaj.

Godbeniki se pripravljajo na tradicionalni
decembrski božično-novoletni koncert, ki bo
26. decembra v Športni dvorani Šenčur.
Maja Logar
Šenčur – Pihalni orkester
občine Šenčur je stalnica na
prireditvah v občini Šenčur
in tudi širše. Letos je bilo
zaradi epidemiološke situacije marsikaj drugače, v
ospredju je bilo delo na
daljavo.
Tako smo se člani orkestra
letos prvič lotili spletnega
koncerta. V nedeljo, 14.
marca, je bil na GTV in na
naših spletnih kanalih predvajan Spletni gregorjev kon-

Maša Likosar

miv pouk inštrumenta vsakemu, ki si to želi, ne glede
na starost in glasbeno predznanje. Vpis poteka celo
leto.
Ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov vaje spet
potekajo, tudi pouk v Godbeni glasbeni šoli se odvija v
živo. Godbeniki se pripravljamo na tradicionalni
decembrski koncert, tema
letošnjega božično-novoletnega koncerta je Z godbo na
plesnem turnirju. Naša velika želja je, da naše poslušal-

Olševek – Koncertni program je obsegal različne priredbe pesmi, ki so jih Ceciliji
na čast napisali slovenski
skladatelji ter nekaj pesmi s
tematiko pesmi o Kristusu
kralju. Nastopila sta Cerkveni mešani pevski zbor Sveti
Mihael in Otroški pevski
zbor Mladi upi. "Vsak zbor je
samostojno zapel nekaj pesmi, prireditev pa se je zaključila s skupnim prepevanjem.
Pevce je na orgle in klavinovo spremljal Matic Podobnik, otroški zbor pa Špela
Sajevec. Izvajanje pevcev je z
igranjem na flavto popestril
še Jože Šenk," je pojasnila
zborovodkinja Mojca Gabrijel in izrazila zadovoljstvo, da
jim je kljub neugodnim razmeram za koncertno dejavnost uspelo izpeljati načrtovano prireditev.
"Začutili smo, da smo sicer
maloštevilne gledalce nav-

Pihalni orkester občine Šenčur je stalnica na
prireditvah v občini Šenčur in tudi širše. Letos je
bilo zaradi epidemiološke situacije marsikaj
drugače, v ospredju je bilo delo na daljavo. Tako
smo se člani orkestra letos prvič lotili tudi
spletnega koncerta.
ce pozdravimo v živo kot
vsako leto. Koncert bo potekal v nedeljo, 26. decembra
2021, ob 19.30 v Športni
dvorani Šenčur, seveda pa je
to odvisno od epidemiološkega stanja v tem času. V
primeru, da koncerta ne
bomo mogli organizirati v
živo, ga bomo prestavili na
svoje spletne kanale, kjer
skrbimo tudi za poročanje o
svojih aktualnih dogodkih.
Zadnji dve sezoni dogajanje
omejuje epidemija, vendar
smo člani orkestra pokazali,
da nam skupno ustvarjanje
veliko pomeni. V naslednjem letu bo orkester praznoval že 20-letnico delovanja in s tem pomembnim
dogodkom v mislih snujemo nove načrte, vadimo
nove skladbe, in se veselimo
časov, ko se bo naše delovanje vrnilo v ustaljene tirnice.

dušili s svojim izvajanjem.
Prepevanje z maskami vsekakor ni tisto, kar bi si želeli
in po čemer bi hrepeneli. A
tudi maske nam niso preprečile, da ne bi uživali in bili
veseli melodij izvajanih

skladb, ki so obogatila in
razveselila srca poslušalcev
in izvajalcev. Na samem
koncertu je nekaj pevcev
manjkalo, ker so prebolevali
covid-19 ali bili v karanteni,
in tudi njih smo se spomni-

Likovne pripovedi
Galerijo šenčurskega muzeja sta v zadnjem času popestrili dve zanimivi razstavi.
Samo Lesjak
Šenčur – Varstveno delovni
center INCE Mengeš deluje
po načelih zagotavljanja
dostojanstva, enakih možnosti in družbenega vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju, ki z aktivnostmi pridobivajo nova znanja
in spretnosti, gradijo pozitivno samopodobo ter se
vključujejo v socialno okolje.
Razstava Naše barve je predstavila slikarska dela štirih
ustvarjalcev, ki so upodobili
svet, kakor ga vidijo. Avtorji
Nada Vranič, Tina Ves, Lud-

vik Kropivšek in Franci Orehek pri ustvarjanju stavijo
predvsem na moč in energijo barve – z njo izražajo čustva, ustvarjajo razpoloženje
in prebujajo čute pri gledalcu. Likovna dela izžarevajo
notranjo energijo in so
iskren izraz njih samih, na
poti lastnega izražanja ter
povezovanja z drugimi pa
jih vodi mentorica Nina
Kočar.
V decembru se je predstavila likovna skupina Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraig-

her iz Ljubljane, ki združuje
marljive ustvarjalce s področij slikarstva, ilustracije,
fotografije, keramike in
kiparstva. Sodelujejo na
kolonijah, simpozijih ter
raznovrstnih ustvarjalnih
delavnicah po vsej Sloveniji.
Njihovo poslanstvo je širjenje ljubiteljske kulture z
osnovnim vodilom negovanja in ohranjanja naravne in
kulturne dediščine z velikim
poudarkom na ekološki
dimenziji.
Ker imajo matični sedež v
ljubljanskem Kliničnem
centru, so si za poglavitno

nalogo zadali z razstavami
svojih del popestriti hodnike
ter ostale prostore bolnišnic
pa tudi drugih zdravstvenih
ustanov. S tem marsikomu
polepšajo dan, kakor so ga
tudi tistim, ki so obiskali
tokratno razstavo, naslovljeno Naše likovne pripovedi.
Na njej so sodelovali Biserka
Komac, Andreja Peklaj,
Jano Milkovič, Alenka Klemenčič, Milica Adela Miš,
Boleslav Čeru, Urška Boljkovac, Radovan Gregorčič,
Teja Hlačer, Tone Kavčič,
Vida Soklič, Franc Rant in
Erika Železnik.

d.o.o.

Objavljamo prosto
delovno mesto

ELEKTROMONTERJA

m/ž

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za zaupanje
in vsem želimo srečno, zdravo in uspešno novo leto 2022.
www.sencur.si

cert, v katerem je bil predstavljen del repertoarja s
preteklih koncertov, drugi
del pa je vsak član posamezno posnel doma. Izziv je bil
velik, vendar pa je bil odziv
naših članov izjemno dober,
tako da smo izredno ponosni na ta koncert, ki si ga še
vedno lahko ogledate na
vseh naših spletnih kanalih.
Pouk v Godbeni glasbeni
šoli Šenčur je v prvem delu
leta prav tako potekal pretežno na daljavo. Godbena
glasbena šola je znotraj kulturnega društva začela delovati v šolskem letu 2016/17
in nudi osnovno glasbeno
izobraževanje iz trobil, pihal
in tolkal. Učenci po pridobljeni izobrazbi lahko nadaljujejo članstvo v pihalnem
orkestru, vendar pa to ni
pogoj. Osnovno poslanstvo
je nuditi kvaliteten in zani-

Koncert sta oblikovala Cerkveni mešani pevski zbor Sveti
Mihael in Otroški pevski zbor Mladi upi. / Foto: Neža Jamšek

li," je dejala in dodala:
"Veseli smo bili, da je šenčurski župan pokazal zanimanje za naša prizadevanja.
To nas je utrdilo v prepričanju, da je prav, da smo se
opogumili in pripravili koncert. Še posebej pa je bilo to
čutiti po njem, ko sta med
pevci zavela nova energija in
elan, ki ju že nekaj časa ni
bilo. Očitno smo potrebovali
ta izziv."
Zbori v občini Šenčur po
mnenju Gabrijelove delujejo
brez večje povezanosti in
sodelovanja. Ob tem pogreša
srečanja, ko so se zborovodje
sestali vsaj po občinskih
revijah in se skupaj pogovarjali o tem, kaj bi bilo treba
postoriti za napredek zborovske dejavnosti na tem
območju. "Vem, da občina
sicer ima posluh za kulturne
dejavnosti, želim pa si, da bi
bila zborovska dejavnost bolj
cenjena in upoštevana," je še
dodala.

AV TOHIŠA JENKO, d.o.o., Praprotna Polica 23, Cerk lje

Pogoji:
–	končana šola elektro
smeri,
–	vozniško dovoljenje
kategorije B,
– delo je terensko,
–	možnost zaposlitve
za nedoločen čas
z preizkusno dobo.
Prijave na elektronsko pošto:

info@strela.si.
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Pogovor

Šola ni zgolj prostor
za učenje
Pogovarjali smo se z Majdo Vehovec, ki po štiriindvajsetih letih ravnateljevanja na Osnovni šoli
Šenčur prihodnje leto odhaja v pokoj.
Aleš Senožetnik
Kdaj ste se zapisali poučevanju?
Že v osnovni šoli sem slutila, da je poklic učitelja tisti,
ki bi bil najbolj primeren
zame. Po končani gimnaziji
sem se odločila za pedagoško smer študija matematike na Fakutleti za matematiko in fiziko, kasneje pa sem
dokončala še magisterij.
Prvo službo sem opravljala v
Gorenji vasi, kjer sem nadomeščala učiteljico na porodniškem staležu. V začetku
leta 1981 sem se prijavila na
več razpisov za učitelja matematike in se na koncu odločila za Osnovno šolo Šenčur, kjer sem zaposlena od
1. septembra 1981. Najprej
sem poučevala matematiko
in fiziko, kasneje pa še računalništvo. Nato sem bila šest
let pomočnica ravnateljice,
preden sem sama prevzela
mesto ravnateljice, uradno
1. marca 1998, še prej pa od
1. januarja najprej kot vršilka dožnosti.
Šola v Šenčurju se je v tem
času precej spremenila. Vi
ste bili ves čas vpeti v proces
širitve šole.
Ko sem začela poučevati v
Šenčurju, je bila to manjša
šola z nekaj več kot štiristo
učenci in podružnično šolo
v Voklem. Kasneje sta se
nam zaradi preoblikovanja
občin priključili še podružnični šoli v Trbojah in Olševku. Število otrok pa se je
ves čas povečevalo in treba
je bilo reševati prostorske
stiske. Najprej je bilo treba
zagotoviti prostore za vrtec.
Pri tem projektu je sodelovala še nekdanja ravnateljica. Nato pa je bilo zaradi
priključitve podružničnih
šol potrebno povečanje šolskih prostorov tudi v Šenčurju. Najprej smo izvedli
projekt gradnje športne dvorane, po izgradnji pa smo
podrli staro telovadnico in v
letih 2005/06 zgradili prizidek, kar je bil tudi največji
zalogaj. Danes ima šola skupaj s podružnicami 847
učencev, v vrtcu pa je 329
otrok.
V šoli se torej ponovno soočate s prostorsko stisko. Kakšna rešitev se vam zdi najbolj primerna?
Ravnokar smo v fazi dogovarjanja za ureditev treh
prostorov in sanitarij na
podstrešju, že pred tem pa
smo leta 2016 uredili tri dodatne učilnice. V prihodnje
pa bi zagotovo potrebovali
vsaj šest prostorov za vrtec
in devet za potrebe šole. Po-

Gasilci na obisku
Obisk gasilcev je tik pred jesenskimi počitnicami
prinesel svež veter med učence podružnične šole
v Voklem.
Vanja Umnik
Voklo – Obisk gasilcev na
petek, 22. oktobra, tik pred
jesenskimi počitnicami, je
prinesel svež veter med
učence. Obiskale so nas tri
gasilke in štirje gasilci s poveljnikom PGD Voklo Dušanom Vehovcem. Gasilci
so svoj prihod napovedali s
sireno. Učenci so tokrat
vajo evakuacije izvedli bolj
počasi, saj so se morali zaradi slabega vremena preobuti in preobleči, a rahel
dež nam ni pokvaril srečanja in predstavitve. Tri vešče gasilke so učencem
predstavile aktivnosti prve
pomoči. Letos so gasilci več
pozornosti namenili reševanju izpod ruševin po potre-

su, temu je bilo prilagojeno
tudi nudenje prve pomoči.
Za pravo srečo v otroških
očeh pa je poskrbel pes, ki
je šolan za pomoč invalidnim osebam in hkrati
tudi za reševanje izpod ruševin. David Pogačnik je
učencem pripravil kratko
predavanje o tem, kako šolani psi reševalci pomagajo
invalidnim osebam in reševalcem pri reševanju izpod
ruševin.
Učenci so si v mehurčkih po
skupinah lahko ogledovali
različne postaje, ki so jih zanje pripravili gasilci: prikaz
gasilske opreme in tehnike,
ki služi za gašenje požarov,
pri poplavah in reševanju po
potresu; na ogled so bili tudi
gasilski avtomobili.

Majda Vehovec
leg tega je tudi obstoječa kuhinja za šolo in vrtec na
robu zmogljivosti, zelo je
obremenjena tudi šolska
dvorana, čeprav se trudimo,
da otroci veliko telovadijo
tudi na zunanjih površinah.
Prav bi nam prišla večnamenska predavalnica, potrebovali bi dodatne garderobe
… V prihodnje bosta vodstvo
šole in občina torej pred težko nalogo najti pravo rešitev. K reševanju problematike bo treba pristopiti celostno in razmisliti, kakšne
prostore potrebujemo in
kam jih locirati. Torej – ali je
primerna tako velika koncentracija učencev na enem
mestu ali bi bilo morda treba graditi kje drugje.
Osnovnošolski programi so
v času vaše kariere prešli kar
nekaj sprememb. Kako ste
jih doživljali?
Od samega začetka sem bila
vpeta v spremembe, ki jih je
prinesla predvsem devetletka. Cilj novega programa je
bil uveljaviti bolj prijazno
šolo, s prvim razredom, ki
bi ustvaril mehkejši prehod
iz vrtca v osnovno šolo, a je
v praksi prišlo do storilnostno naravnanih načinov poučevanja.
Veliko sprememb je prinesla vpeljava novih tehnologij. Kljub temu da imamo
danes po spletu res dostop
do številnih informacij, pa
mislim, da je marsikaj treba
še vedno usvojiti z rutino in
"drilom".
Precej sprememb pa je povzročila tudi epidemija covida-19 s poukom na daljavo.
V tem obdobju so bili najbolj "na udaru" otroci prvega triletja, ki z učitelji ogromno delajo na razvijanju
grafomotorike, v tem obdo-

bju se oblikujejo socialne
mreže, pomembno vlogo pa
igra tudi učitelj. Za vse to so
bili otroci prikrajšani, z njimi pa so morali veliko več
delati starši, ki morda težko
razumejo nekatere učne
metode ali pa se jim zdijo
celo odveč.
Kaj vam je v karieri predstavljalo največji izziv?
V času poučevanja zagotovo
to, da je matematika predmet, ki je nekaterim blizu,
številnim pa ne. Zato mi je
bil največji izziv to, da so
učenci po končani osnovni
šoli imeli dovolj znanja na
tem področju, da so lahko
šolanje brez težav nadaljevali. Pri ravnateljevanju pa
je vselej izziv otrokom ponuditi čim več možnosti, s
čimer lahko odkrijejo, na
katerih področjih so močni
in kje morda manj. Vedno
sem rada delala z nadarjenimi otroki, na drugi strani pa
tudi tistimi, ki imajo učne
težave in so zaradi tega
manj prepričani vase. Sicer
pa mi je zelo pomembno,
da šola ni le prostor za učenje, ampak da se tukaj tkejo
medsebojni stiki. Poskušamo preprečiti vsakršno nasilje, čeprav nam to vselej
ne uspe, in vedno mi je žal
za vsakega, ki nam ga morda ni uspelo obdržati na
pravi poti.
Kako vi vidite razlike med
generacijami nekoč in danes?
Na osebnostni ravni ni velikih razlik med generacijami.
Vsekakor pa so načini poučevanja danes drugačni kot
nekoč. Opažam, da zdajšnje
generacije morda prej dozorevajo v smislu želje po prepoznavnosti in da so učenci

bolj samozavestni pri javnem nastopanju. To je tudi
prispevek devetletke, ki zelo
spodbuja tovrstne veščine.
Danes večina učencev nima
težav z nastopanjem. Na
drugi strani pa so današnje
generacije otrok zelo varovane in premalo samostojne.
Ena od glavnih vrlin, ki jih
spodbuja današnja šola, pa
je občutek odgovornosti za
lasten napredek. Torej da so
otroci sami odgovorni za
svoje delo, za svoje ocene.
Mi jim nudimo pomoč, odgovornost pa je na njihovi
strani. To je največ, kar jim
lahko privzgojimo.
Odpravljate se v pokoj. Boste pogrešali šolski vrvež?
Zagotovo ga bom pogrešala.
Glede na to, koliko časa sem
preživela na tem delovnem
mestu, je šola skoraj moj
prvi, ne drugi dom. Imam pa
tudi hobije, za katere doslej
ni bilo časa in se jim bom
lahko zdaj bolj posvetila.
Mislim, da za seboj puščam
šolo v dobrem stanju. Tudi
sodelovanje med vrtcem in
šolo je bilo odlično in koristno tudi za otroke, saj učiteljice in vzgojiteljice pri prehodu iz vrtca v šolo ves čas
sodelujejo, kar je velika prednost ene šole in enega vrtca v
občini. Zagotovo pa so še
stvari, ki jih je treba izboljšati. Imela sem srečo, da sem
korektno sodelovala z vsemi
tremi župani, ki so imeli posluh za naše potrebe.
Takšne šole pa ne bi bilo
brez sodelavcev, tako strokovnih delavcev kot ostalega
kadra, ki so sledili mojim
vizijam. Imajo ogromno
znanja in dobrih lastnosti in
so veliko pripomogli k temu,
da ima šola danes takšen
sloves.

Gasilci na obisku / Foto: arhiv šole

Predavanje o prvi pomoči
Trboje – V ponedeljek, 8. novembra, je podružnično šolo v
Trbojah obiskal predavatelj Matjaž Livk, reševalec iz Zdravstvenega doma Kranj. V 4. razredu je učencem na izjemno
zanimiv način preko zgodbic razložil, kako ravnamo, kadar
v bližini opazimo nezavestno osebo. Naučili so se, da je
treba najprej zavarovati prostor, potem preveriti zavest človeka, nato ugotoviti, ali diha, na koncu pa oživljati in pri tem
uporabiti tudi defibrilator. Prava šola za življenje! T. B.

Prepir med testom, cepivom in masko
Nekega dne so se prepirali maska, test in cepivo. Pa je
rekla maska: "Kako bi se branili pred virusom brez mene?"
Pa se je pobahal test: "Kako bi se pa testirali za virus brez
mene?" Cepivo pa je reklo: "Kako bi pa zaustavili virus
brez mene?" Pa se je zbudil virus: "Če ne bi bilo mene, pa
tudi vas ne bi bilo."
Besedilo je na podlagi besedila Prepir avtorja Kęstutisa Kasparavičiusa napisal učenec 3. d razreda POŠ Voklo Nejc
Jelenc, mentorica Darja Višnar

Risba Tie Srebrnjak, 3. d, POŠ Voklo
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Šola

S hrano spoštljivo

Šola pridobila Erasmus akreditacijo
Šenčur – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je Osnovni
šoli Šenčur podelil Erasmus akreditacijo. Gre za nov mehanizem EU, ki bo v okviru prihodnjega programa v obdobju
2021–2027 omogočal lažjo pridobitev sredstev za projekte
mobilnosti na področjih šolskega, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter na področju izobraževanja odraslih.
Zasluge za uspešno kandidaturo gredo šolskemu E+ timu in
vsem udeleženkam in udeležencem številnih evropskih projektov, ki smo jih na šoli izvedli v preteklih programskih
obdobjih. Ne glede na posebne razmere, ki v šolstvu vladajo
zaradi pandemije, Osnovna šola Šenčur ostaja aktivna v
mednarodnih projektih. V letošnjem letu uspešno zaključujemo dva Erasmus projekta: projekt strateških partnerstev
STEAM ter projekt Knjiga me zmiga. Pri izbiri imena za projekt novega programskega obdobja so sodelovali učenci in
učitelji. Poimenovali smo ga MOJ SVET – MOJA ODGOVORNOST. V njem smo si zadali tri temeljne cilje, ki bodo
usmerjali projektno delo: odgovornost do zdravja in okolja,
odgovornost za iskanje in širjenje znanja ter odgovornost
do bližnjega. Vsi cilji izhajajo iz realnih potreb šole in lokalnega okolja. Ob primerih dobrih praks iz tujine si želimo
delovati povezovalno in usmerjeno v prihodnost.

O temah, vezanih na okolje, smo se pogovarjali z Ivo Gajić in Jašo Štularjem (3. razred), s Saro
Korenčan in Valom Vidicem (4. r.) ter z Lili Sofijo Likar ter Erazmom Šavlijem (5. r.).
Intervju z učenci sta
pripravila šestošolca
Ema Julija Jagodič in
Matevž Jerkič
Na Evropski teden zmanjševanja odpadkov (med 20. in
28. novembrom) smo se spomnili tudi na Osnovni šoli
Šenčur. Odločili smo se, da
bomo spodbujali učence k
zmanjševanju količin zavržene hrane. Pod mentorstvom
učiteljice Tanje Bogataj bomo
izvedli tudi natečaj Reciklirana kuharija, na katerem lahko sodelujejo vsi učenci naše
šole. Zbirali bomo inovativne
recepte, kaj narediti iz živil,
ki jih ne porabimo v celoti ali
nam ostanejo ter jim bo potekel rok uporabe.
Tudi šolski novinarji smo
zavihali rokave. O temah,
vezanih na okolje, smo se
pogovarjali z Ivo Gajić in
Jašo Štularjem (3. razred), s
Saro Korenčan in Valom
Vidicem (4. r.) ter z Lili Sofijo Likar ter Erazmom Šavlijem (5. r.).
V šoli ste izvedeli, da je zadnji teden v novembru teden
zmanjševanja odpadkov. Kaj
bi vi naredili s hrano, ki je
ne uporabite? Na primer s
tisto, ki je ostala od kosila ali
pa je v hladilniku.
Iva: V naši družini hrano od
kosila pogrejemo in jo pojemo kasneje. Če pa je malo
slabša, jo nesemo pujskom
v bližnjo vas.

RAČUNOVODSTVO
KU-DUR, d.o.o.

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

Vesele božične praznike,
srečno in uspešno leto 2022!

Pogovor z učenci / Foto: arhiv šole
Sara: Iz hrane od kosila bi
naredila nekaj drugega, če
bi seveda sodilo skupaj.
Pogosto iz mesa naredimo
bolonjsko omako. Če pa bi
ostal kruh, bi ga odnesla račkam v bližnji ribnik. Živim
namreč v Srednji vasi.
Erazem: Če od kosila ostane
meso, ga pomočimo v olje
in moko ter obložimo s
koruznimi kosmiči, nato pa
ocvremo. Moj oči to naredi
kot presenečenje.
Val: Če ostane kruh, ga
zmeljemo ter iz tega dobimo drobtinice.
Lili Sofija: Če v hladilniku
ostane zelenjava, jo damo
zajčkom.
Imate doma ali v šoli kakšno
zaobljubo, ki se je držite?
Iva: Učiteljice nam govorijo,
da ne smemo metati hrane
stran. Jaz grem kdaj iskat
dodatek, saj mislim, da bom

pojedla, ampak ne pojem
vsega vedno in potem mi je
žal, da sem šla po dodatek.
Erazem: Kot razred se še
nismo odločili, ampak
menim, da bi se morali
držati tega, da vzameš toliko, kot boš pojedel, in da
potem poješ vse.
Val: Ločujem odpadke in jem
tudi star kruh, da se porabi.
Jaša: V razredu smo se odločili, da ne bomo metali hrane proč. Dogovorili smo se,
da moramo s sabo jemati
škatlico za malico, kamor
bomo dali hrano, ki je ne
bomo pojedli.
Varovanje našega okolja je
zelo pomembno. Kaj bi vi
naredili, da bi Šenčur ostal
lep in čist?
Iva: Povsod bi nalepila plakate o ločevanju odpadkov.
Sara: Sodelovala bi v čistilnih akcijah.

Erazem: Ohranjal bi delo
komunale, ne bi metal smeti v naravo in pobiral bi
odpadke po gozdovih in
travnikih, saj pri tem tudi
uživam.
Jaša: Za lepši Šenčur bi postavil table, ki bi ljudi opominjale, da naj odpadke ločujejo ter da naj smeti dajo v
najbližji smetnjak. Če pa bi
koga videl, da meče odpadke
na tla, bi mu dal kazen.
Lili Sofija: Pobrala bi smeti
v gozdu in ločevala bi
odpadke.
Val: Opazil sem, da je v
našem gozdu v Šenčurju
veliko smeti. Za okolje bi
lahko poskrbel tudi jaz. Če
bi koga videl, da meče
odpadke, bi ga opozoril, naj
tega ne počne. Nekateri ne
vedo, da je treba za okolje
skrbeti. Drevesa nam dajejo
kisik, in če dreves ne bo več,
ne bomo mogli več živeti.

LETO PREIZKUŠENJ IN IZZIVOV, A HKRATI TUDI USPEŠNO
IN PRODUKTIVNO ZA NAŠO OBČINO

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

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

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA, OO ŠENČUR

Spoštovane občanke in občani,
tudi leto 2021 bo v zgodovino zapisano kot leto boja s
koronavirusom. Mnogo okuženih in bolnih po celem sve
tu, veliko umrlih, zdravstveni sistemi na robu zmogljivosti,
socialne in psihične stiske ljudi. Vse to in še mnogo več, kar
besede težko opišejo, je zaznamovalo iztekajoče se leto.
Leto težkih preizkušenj za svet pa tudi za Slovenijo in
našo občino. Zaradi koronavirusa so zboleli tudi številni
naši občani, nekateri, žal, tudi umrli. Iskreno sožalje
vsem, ki ste v pandemiji izgubili svoje najbližje.
Čeprav je bilo leto 2021 leto preizkušenj in izzivov, pa je
tudi leto, ki si ga bomo zapomnili zaradi mnogih dejanj
dobrote in solidarnosti. Posamezniki, društva in organi
zacije, ki so v teh težkih časih pomagali ljudem v stiski,
osamljenim, bolnim in ostarelim, so luč, ki prinaša sve
tlobo v temo najhujših preizkušenj. Tudi v naši občini je
veliko dobrih ljudi. Za njihovo požrtvovalno delo jim
izrekamo iskreno zahvalo.

Delo v občinskem svetu in delo podžupana je bilo, tako
kot vse ostale aktivnosti v državi in občini, podvrženo sta
nju koronavirusa. Kljub temu pa lahko rečemo, da je bilo
iztekajoče se leto produktivno in uspešno. Od samega
začetka mandata, pa tudi v letu 2021, smo se zavzemali za
občino, ki bo še bolj prijazna občanom in njenim obisko
valcem. Tvorno sodelovanje z županom in občinsko upra
vo je edina pot, ki prinaša našim občanom korist in lago
dno življenje v domačem kraju. Med drugim smo kot
svetniška skupina podprli izgradnjo in dokončanje kana
lizacijskega sistema v južnem delu občine, prav tako
izgradnjo Doma starostnikov in urejanja centra Šenčurja
ter predlagali postavitev droga s slovensko zastavo ob
30-letnici Slovenije. Predlagali smo tudi postavitev pano
ramskih tabel in večkrat spodbudili aktivacijo projekta
Prostofer itd. Veseli nas, da so nekateri naši predlogi že
realizirani, nekateri pa v planu za leto 2022.

Občanke in občani, naj letošnji božični čas ne mine prehitro. Vzemimo ga kot dar in ga sprejmimo z neizmerno
hvaležnostjo. Trenutki z našimi bližnjimi so nam podarjeni, česar se v teh negotovih časih še bolj zavedamo.
Spomnimo se osamljenih – pokličimo jih in jim ponudimo pomoč, če jo potrebujejo. Sreča, ki jo podelimo, se vedno
vrne in nas obogati.
Blagoslovljene božične praznike in srečno ter zdravo novo leto.
Svetniška skupina SDS Šenčur
Andreja Pintar, Nuša Bašelj Jagodic, dr. Marjan Kristanc
Podžupan Občine Šenčur
Aleš Perič Močnik
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Društva

Iščejo nove moči

2 22

Klub mladih Šenčur v svoje vrste vabi nove moči.

Šenčur – Klub mladih Šenčur je bil v vseh predkoronskih letih svojega delovanja
gonilna sila dogajanja za
mlade v občini Šenčur. Ko
smo od ustanoviteljev društva prejeli pobudo o nadaljnjem vodenju projekta, smo
bili polni zanosa in mladostne radoživosti, zato smo na
prvih sestankih kar prekipevali od idej in jih mnogo tudi
uresničili. Tadej Belehar je
dobil zamisel o vodni drči na
Olševku, ki je prerasla v najbolj množično obiskano prireditev, pobuda Matevža Žiberne o sodelovanju s Planinskim društvom Kranj je
prinesla članom možnost
cenejšega bivanja v planinskih kočah, Uroš Rode pa je
organiziral zimski hokejski
turnir za Stanetov pokal, ki
je ob ugodnih razmerah po-

Foto: Saša Ribič

Uroš Rode

Skočite v nove podvige s Klubom mladih Šenčur.
tekal na vodnem zadrževalniku v Srednji vasi. Celotni
kolektiv kluba je dodal na
seznam dogodkov še zimsko rekreacijo v Voklem,
obisk Vinske poti v Kranju,
nočno sankanje, pub kviz,
turnirje v enki in fifi, nogometni turnir ob občinskem
prazniku, Krompirjev tek,

dobrodelno zbiranje šolskih
potrebščin …
Na žalost pa so nam pri organizaciji dogodkov zagodli
epidemija in z njo povezani
ukrepi, ki jim naš klub večinoma ni uspel zadostiti. Ko
smo v lanskem poletju dobili malce proste roke, smo
organizirali odbojko na miv-

Vesele praznike in obilo zdravja!

ki, a že jeseni nam je načrte
zopet prekrižala epidemija
in v vmesnem času se je v
kolektivu marsikaj spremenilo – nekateri so postali
starši, drugi so se preselili,
predvsem pa smo postali toliko starejši, da težko prepoznamo potrebe mladih in
kateri dogodki bi jih spravili
v naravo ter med vrstnike in
kaj bi jih motiviralo, da bi
znanje o sodobni tehnologiji
delili s starejšo populacijo.
Zato se obračamo na mlade
prebivalce občine Šenčur, ki
želijo nekaj narediti na področju mladinskega udejstvovanja, pa doslej niso vedeli, kako bi k temu pristopili, da se aktivno priključijo
projektu Kluba mladih Šenčur in pomagajo s svojimi
idejami, mi pa bomo dodali
svoje izkušnje pri pridobivanju sredstev za njihovo uresničitev.

www.komunala-kranj.si

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

Uspehi Bine Podjed
Klavdija Podjed
Šenčur – Plesalka Bina
Podjed, učenka 6. razreda
Osnovne šole Šenčur, je na
tekmovanju v organizaciji
Mednarodne plesne zveze
IDO Continent vs Continent, ki so se ga udeležili
tekmovalci iz vseh celin in
je zaradi razmer potekalo

preko spleta, osvojila odlično četrto mesto med vsemi
art disciplinami.
Na državnem prvenstvu v
Medvodah je v kategoriji
show dance solo otroci postala državna prvakinja ter v
kategoriji modern solo otroci postala državna podprvakinja. Septembra si je priplesala izjemen uspeh na

evropskem prvenstvu v baletu, jazzu in modernu, osvojila je naslov evropske prvakinje v kategoriji modern
solo deklice.
Udeležila se je tudi plesnega
festivala Dancestar v Opatiji
in v mednarodni konkurenci prav tako dosegla prvo
mesto v kategoriji modern
solo deklice.

ZAKAJ POSTATI IN OSTATI ČLAN
AMZS – AMD ŠENČUR?
9 ključnih prednosti in pravil članstva
1. Č
 lanstvo je vezano na osebo, in ne na vozilo. Pomoč
na cesti vam nudimo, ne glede čigavo in katero prevozno
sredstvo vozite – avto, motor, kombi, avtodom, traktor,
kolo in električno kolo. (Avtomobilska asistenca pri zavarovalnicah je vezana na vozilo, kar pomeni, da je treba
plačati za vsako vozilo posebej.)
2.	Zagotovite si družinsko članstvo, saj članstvo ni prenosljivo. Pri družinskem članstvu pa veljajo ugodnosti za
vse družinske člane, tudi če ne potujejo skupaj.

Bina Podjed

3.	Pokličite takoj, ko se okvara/nesreča pripeti. V primeru
pomoči v Sloveniji kličite 1987, za pomoč v tujini pa 01
530 53 53. (Član mora biti prisoten pri vozilu – izjeme se
urejajo s policijskim/zdravniškim zapisnikom.)

Spoštovane občanke in občani občine Šenčur!

4.	Koriščenje ugodnosti pomoči je mogoče le, če je bilo
članstvo sklenjeno pred okvaro ali nesrečo prevoznega sredstva in je z njim opravljal član/članica.

Želimo vam blagoslovljene in mirne božične praznike,
polne upanja in novih pričakovanj.
Iskrene čestitke in ponosno praznovanje ob dnevu
samostojnosti in enotnosti.

5. Vsako drugo vozilo nam uspe popraviti na mestu
okvare – pomoč na cesti 24/7/365. (Strokovni sodelavci so usposobljeni za popravilo vozila, če je le mogoče,
ga popravijo na mestu okvare.)
6.	Vozilo ali kolo, ki nam ga ne uspe popraviti, odpeljemo
na želeni naslov ali na najbližji servis. (Vleka ne velja
iz servisa na servis, razen v primeru, ko gre za AMZS
servisni center, če tam popravila ni možno izvesti.)
7.	Omogočimo vam nadaljnjo mobilnost, vendar le po
opravljeni storitvi vleke, takoj po okvari ali nesreči. (Zagotovimo nadomestno vozilo ali povračilo stroškov taksija.)

V letu 2022 pa vam želimo predvsem zdravja,
sreče in veselja.

8.	S sklenitvijo članstva Premium imate zagotovljeno pomoč v Sloveniji in v tujini ter zdravstveno in turistično
zavarovanje zase ali za celotno družino, s kritji do
50.000 EUR. (Tako ne potrebujete več zavarovalniških
asistenc pri vsakem vozilu posebej in turističnega zavarovanja za vsak izlet.)

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, GOSPODINJSKA ULICA 8, LJUBLJANA

Srečno 2022!
Občinski odbor SLS Šenčur

9.	Člani ste upravičeni do članskih popustov v AMZS centrih in pri partnerjih. (Obsežen seznam ugodnosti in
popustov preverite na amzs.si/clanstvo ali na spletni
strani www.amd-sencur.si.)

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI,
OBČANKE IN OBČANI
Kakor utrinki izginjajo leta v večnost časa.
Iskreno želimo, da bi vaš utrinek z letnico 2022 zaznamovali:
zdravje, sreča, mir, varna vožnja ter številni uspehi
na vseh poteh življenja.
AVTO MOTO DRUŠTVO ŠENČUR

Jurij, petek, 10. decembra 2021
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Zanimivosti

Deseta srečanja

Vabijo na delavnice
Tudi po zaključku projekta Večgenaracijski center
Gorenjske se nadaljuje izvajanje aktivnosti.
Aleš Senožetnik
Šenčur – Projekt Večgeneracijski center Gorenjske je
potekal tudi v občini Šenčur
vse od leta 2017. Čeprav se
je projekt letos zaključil, pa
Občina Šenčur omogoča
nadaljevanje izvajanja aktivnosti.
Tudi v decembru in januarju tako vabijo na aktivnosti v
Dom krajanov Šenčur. V
torek, 14. decembra, med 17.
In 20. uro bo potekal študijski krožek Živimo z rastlinami. V ponedeljek, 20.
decembra, med 9.30 in
10.30 bo na vrsti Umovadba.
Več aktvnosti bo tudi v januarju. Ob torkih, 11., 18. in 25.
januarja, bo od 8.30 do 10.
ure potekala Vadba za zdravo hrbtenico. Študijski krožek Živimo z rastlinami bo v

Društvo upokojencev Šenčur je še desetič pripravilo Šenčurska glasbena srečanja.

torek, 11., in v torek, 25.
januarja, od 17. do 20. ure. V
četrtek, 13. januarja, med 9.
in 10. uro bo na vrsti Tehnična prva pomoč. Umovadba
bo na sporedu v ponedeljek,
17. januarja, med 9.30 in
10.30. Petek, 28. januarja, pa
bo od 17. do 18.30 rezerviran
za igranje družabnih iger.
Aktivnosti v programu bodo
izvedene v skladu s splošnimi higienskimi ukrepi NIJZ
za preprečevanje širjenja
okužbe s SARSCoV-2.
Na vse dogodke se je zaradi
lažje organizacije treba prijaviti na 04 280 48 25 ali
mck-prijava@luniverza.si.
Na voljo so tudi zgibanke z
mesečnim programom, program v elektronski obliki pa
je dostopen tudi na spletni
strani Občine Šenčur in
Ljudske univerze Kranj.

Samo Lesjak
Šenčur – Sredi oktobra je v
Domu krajanov v Šenčurju
potekal jubilejni, že deseti
koncertni večer Šenčurska
glasbena srečanja, ki ga vsa
leta uspešno pripravlja
Društvo upokojencev Šenčur. Na jubilejnem koncertnem večeru so nastopili:
Hišni ansambel Avsenik,
Ansambel Marcela In, Trio
Denisa Novata, humorist
Konrad Pižorn - Kondi,
posebna gostja koncerta pa
je bila slovenska vinska kraljica Ana Pavlin.
Hišni ansambel Avsenik je
znova dokazal, da gre za
uveljavljen ansambel z dol-

Miro Erzin se je
zahvalil vsem, ki s
svojim obiskom
kulturno-družabnih
prireditev tkejo
družbene vezi, vsi
skupaj pa ustvarjajo
pozitivno energijo.

Revija pevskih zborov
Šenčur – Letos je novi koronavirus posegel tudi v kulturno
življenje šenčurskih mladih glasbenikov. Prav zato so se
namesto klasičnega srečanja na Osnovni šoli Šenčur odločili
za virtualno izvedbo Revije otroških in mladinskih pevskih
zborov občine Šenčur 2021, kjer so predstaviti najbolj priljubljene skladatelje, ki so pisali oziroma še ustvarjajo bogato
glasbeno zakladnico. Predstavitev skladatelja Franca Gačnika
so pripravili člani Cerkvenega otroškega pevskega zbora Mladi
upi z Olševka pod vodstvom zborovodkinje Mojce Gabrijel. Še
vedno delujočo skladateljico Tadejo Vulc so poslušalci spoznali v izvedbi Cerkvenega otroškega pevskega zbora Vesela
srca iz Šenčurja, ki jih vodi Eva Jekovec. Predstavitev Alojzija
Mava, Jakoba Ježa in Blaža Puciharja pa so osnovali člani glasbenih zasedb Osnovne šole Šenčur pod mentorstvom Daneta
Selana. Video, ki je na ogled tudi na spletni strani Občine Šenčur in je bil premierno predstavljen konec novembra, so oblikovali učitelji in zaposleni na OŠ Šenčur. M. L.

gim stažem na domači narodno-zabavni sceni. Sprva so
igrali še pod imenom Hišni
ansambel Jožovc, večinoma
za potrebe izvajanja Avsenikove glasbe v dvorani Pod
Avsenikovo marelo. Čez čas,
ko je ansambel postal poznan, pa so se preimenovali v
Hišni ansambel Avsenik.

Gradbena mehanizacija
Vilko Konc, s. p.

Letošnje leto si bomo zapomnili po dveh največjih
projektih: cesti Britof–Visoko in Domu starostnikov. V
obeh primerih je levji delež uspeha na strani NSi. Vesel
in počaščen sem, da smo po 40 letih pridobili gradbeno
dovoljenje za cesto Britof–Visoko, in to v času
ministrovanja Jerneja Vrtovca, člana NSi. Pridobili
smo tudi koncesijo za Dom starostnikov, in sicer pod
ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, članom NSi, za
kar smo si krščanski demokrati intenzivno prizadevali
že več kot 15 let, praktično edini ves ta čas.

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

NOVA SLOVENIJA OBČINSKI ODBOR ŠENČUR, DVORAKOVA ULICA 11 A, LJUBLJANA

vzdrževanje javne razsvetljave 
 semaforizacija križišč  
 izdelava svetlobnih prometnih znakov


Ansambel Trio Denisa
Novata sestavljajo trije odlični glasbeniki: harmonikar
Denis Novato iz Trsta je svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, Barbara
Jehart na baritonu prihaja iz
Slovenj Gradca – zaslužna
je tudi za lično okrasitev
odra, kitarist Daniel Schneider pa je iz Južne Tirolske.
Tako je bil koncert mednarodno obarvan, kar se za
jubilejni koncert tudi spodobi. Denis Novato je sicer
prejemnik prestižne nagrade oberkrainer za izvajanje
narodne slovenske glasbe v
tujini. Znana je anekdota,
ko je na obisku v Vatikanu

papežu Frančišku podaril
diatonično harmoniko s
posebnim posvetilom. Ob
tem ga je papež poprosil, če
lahko nanjo zaigra, in Denis
je z nebeškimi zvoki navdušil vse prisotne.
Ansambel Marcela In je
osvojil srca občinstva s skladbo Ne poznaš me, ki je
postala celo letna zmagovalka lestvice Veseli vrtiljak na
radiu Veseljak. Na glasbeno
sceno so se vrnili z živahno
polko Ta pesem ni ljubezenska, s svojimi skladbami pa
so ogreli tudi tokratno
občinstvo v Domu krajanov.
Koncertni večer sta povezovala simpatična Majda Gro-

šelj z Radia Veseljak in vselej
marljivi Miro Erzin, ki se je
zahvalil vsem, ki s svojim
obiskom kulturno-družabnih
prireditev tkejo družbene
vezi, vsi skupaj pa ustvarjajo
pozitivno energijo. V toplejših mesecih v organizaciji
Društva upokojencev Šenčur
namreč potekajo tudi Šenčurska poletna glasbena srečanja in prav zaradi tovrstnih
vzorno pripravljenih ter tudi
med občinstvom vse bolj
sprejetih prireditev je Šenčur
postal festivalski kraj, ki s
kakovostno domačo ter mednarodno udeležbo bogati kulturno in turistično podobo
kraja in celotne občine.

OB PRIHAJAJOČIH PRAZNIKIH

Visoko 5, 4212 Visoko
Telefon: (04) 253-10-54
GSM: 041 652-654

Vse dobro v letu 2022!

Navdušil je tudi Trio Denisa Novata. / Foto: Franci Erzin

V delovanju v občinskem svetu smo dajali veliko
pobud in predlogov za skupno dobro ter zagovarjali
večjo transparentnost. Podprli smo vse dobre predloge,
kot je skrb za otroke, razvoj kraja in kmetijstvo.
Dodatno smo predlagali, da bi se občina bolj ciljno
ukvarjala z digitalizacijo in gospodarstvom.
Kot predsednik Odbora za gospodarstvo se že več let
zavzemam za dodaten razvoj gospodarstva. Takšna je
pobuda za večji razvoj turizma na temelju turističnih
kmetij, na območju, ki ga pokrivajo Šenčur, Kranj,
letališče, Jezersko in Krvavec. Podal sem tudi
konkretne predloge, kako gospodarstvo še bolj razvijati
in ga povezati z lokalno skupnostjo.
dr. Valerij Grašič
predsednik NSi Šenčur

ŽELIMO VAM BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE
TER PONOSNO PRAZNOVANJE
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI.
NOVO LETO NAJ ZAZNAMUJEJO
ZDRAVJE, SREČA IN ZADOVOLJSTVO.

VSE DOBRO V LETU 2022!
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Starejši

Umetnik po duši

Kljub koroni delujejo

To je Marjan Sajovic, rojen v Kranju, ki si je dom ustvaril v Hotemažah. Likovno izražanje, kiparsko
ustvarjanje in zlasti petje ga spremljajo že osemdeset let. Dopolnil jih je 23. septembra letos.
Maša Likosar
Hotemaže – Marjan Sajovic
je po šoli oblikovanja v Ljubljani obiskoval Fakulteto za
gradbeništvo in arhitekturo,
smer industrijsko oblikovanje, a je ni dokončal. Kasneje je diplomiral ekonomijo.
Zaposlen je bil v muzeju v
Kranju, kjer je pridobil veliko znanja in izkušenj. Vrsto
let je služboval na ekonomskem področju. Leta 1983 se
je z ženo Inge preselil v Hotemaže.
V njem je tlela tudi želja po
letenju, a kot pravi, so obenem letala vzbujala velik
strah. Pri petdesetih letih je
strah premagal in se izšolal
za motornega in jadralnega
pilota, bil je član Alpskega

Marjan Sajovic v svojem domu v Hotemažah, ki je poln
njegovih kiparskih in likovnih umetnin / Foto: Tina Dokl
letalskega centra v Lescah.
Ko je njegovo aktivno udejstvovanje v zraku pojenjalo,
se je posvetil ljubiteljski

umetnosti, zlasti kiparjenju.
"V meni živita estetika in
umetnost," je poudaril.
Osrednja tema njegovega ki-

parskega ustvarjanja je človeška figura, med motivi pa
prevladujejo portreti in ženski akti. Najraje izdeluje
malo plastiko iz žgane gline,
blizu mu je tudi oblikovanje
velikih lesenih skulptur.
Zlasti je ponosen na izrezljana kipa pastirja in vaškega pevca. Sajovic je želel postati solo pevec, vse od malih nog je prepeval v zborih,
je tudi soustanovitelj več
zborov. "Veliko različnih
stvari sem poskusil, toliko,
da bi lahko pisal knjige. Pri
osemdesetih letih pa si želim le to, da bi mi zdravje
služilo do te mere, da bi se
lahko še dolgo umetniško
izražal v svojem domačem
ateljeju in prepeval ob igranju kitare," je še povedal.

Starejši za starejše
Branka Kuhar
Zaradi slabih zdravstvenih
razmer skupnega srečanja
prostovoljcev društev upokojencev PZDU Gorenjske
v letošnjem letu ni bilo mogoče organizirati. Srečanje
je bilo treba razdeliti na več
skupin. Tako so se v začetku
oktobra srečali v Cerkljah
prostovoljci iz Društva upokojencev (DU) Šenčur in
DU Cerklje, ki so si izmenjali izkušnje dela na terenu
ter ugotavljali in predlagali
nove zasnove dela.
Srečanja se zaradi zadržkov
ni udeležil koordinator za

Gorenjsko Edvard Kavčič,
je pa poslal prijazno pismo,
v katerem se zahvaljuje
vsem prostovoljcem, ki delajo v programu »Starejši za
starejše«. Prisotne sta pozdravila koordinatorica programa iz DU Cerklje Lojzka
Škerjanec in predsednik
DU Šenčur Ciril Sitar. Oba
sta se zahvalila za dosedanje izvrševanje dejavnosti
programa in jim zaželela še
naprej veliko zdravja in
uspehov.
Ob zaključku uradnega dela
srečanja sta za dobro voljo s
skeči poskrbeli Anica in
Francka iz DU Cerklje.

Zaupniki projekta starejši za starejše

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

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani

KC CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/29 26 750
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
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

Čeprav nekaj dogodkov ni bilo mogoče izvesti,
v turističnem društvu ostajajo aktivni.
Franci Erzin
Šenčur – Zaradi epidemije
covida-19 Turistično društvo
Šenčur letos ni bilo tako aktivno kot prejšnja leta. Niso
kuhali godle, krompir pa so
pražili samo na Slovenskem
dnevu v mescu oktobru v
Dragočajni.
So bili pa v društvu od maja
do konca oktobra zelo aktivni s pohodi, izvedli so povprečno dva na mesec, letos
pa so začeli hoditi tudi po v
zadnjem času zelo aktualni
pohodni poti Juliana trail;
po etapah so jo prehodili od

Kranjske Gore po obrobju
Karavank in čez Pokljuko do
Bohinja.
Po dveh letih premora jim je
v oktobru uspelo izvesti turistični izlet. Ker podobnega
druženja že dolgo ni bilo, je
bilo za izlet kar veliko zanimanje. Lepo je uspel, in to
brez okužb s covidom-19.
Obiskali so Sveto Ano v Slovenskih goricah in Apačko
polje, kjer so se ustavili tudi
pri Meinlovem gradu, v katerem je pred drugo svetovno
vojno živel najbolj znani trgovec in pražilec kave Julius
Meinl.

Uspešni na športnih tekmovanjih
Šenčur – Na prvenstvu prstometa PZDU Gorenjske, ki je
bilo 28. septembra 2021 na prstometnem igrišču v Britofu,
so med ženskimi ekipami gorenjskih društev upokojencev 1.
mesto osvojile prstometašice iz DU Šenčur v sestavi: Slavka
Sušnik, Vanja Osterman in Branka Kuhar. Kegljaška sekcija
iz DU Šenčur pa je na tekmovanju kegljačev PZDU Gorenjske ekipno osvojila 2. mesto. Med posameznimi člani je 1.
mesto osvojil Ivo Kepic, Franc Kmet pa 3. mesto. Na prvenstvu PZDU Gorenjske v namiznem tenisu, ki je bilo letos v
Škofji Loki, je ekipa DU Šenčur dosegla 5. mesto. Med posamezniki je v kategoriji od 66 do 70 let 2. mesto osvojil Ciril
Kozjek, Darko Pangrič je v kategoriji od 71 do 75 let prav tako
osvojil 2. mesto. Tudi v moških dvojicah sta Ciril Kozjek in
Danko Pangrič osvojila 2. mesto, 1. mesto pa je v kategoriji
ženske posamično osvojila Dragica Lapanja. B. K.

Šenčursko Apnišče
Šenčur – Najvišja točka šenčurske občine je s 748 metri
nadmorske višine pri cerkvi sv. Štefana na Štefanji gori, ki pa
meji že na občino Cerklje. Gora, ki pa je v celoti na območju
občine Šenčur, pa je sosednji vrh Apnišče, visok 740 metrov. Gora je v zadnjih letih zelo obiskana, čeprav z nje ni
posebnih razgledov, razen skozi drevje ali s kakšne poseke.
Na vrhu je žig in vpisna knjiga, v kateri je letos že blizu 6000
vpisov. Pohodnikov na Apnišču pa je bilo še več, ker se vsi
ne vpisujejo. Poleg napisa "Apnišče 740 m" na vrhu pod
nadstreškom pa se je v zadnjem obdobju pojavil pritrjen
napis neznanega avtorja "ŠENČURSK APNIŠE". F. E.

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

Vsem strankam želimo
vesele božične praznike
in srečno, zdravo ter
uspešno novo leto 2022.

PRAZNIČNE BOŽIČNE ZVEZDE

VSE ZA PTICE POZIMI

hrana za zunanje ptice, lojne pogače, semena sončnic

Podjetniki, obrtniki in društva,
ki se predstavljajo v Juriju, vam želijo
vesele praznike
ter srečno in zdravja polno leto
DOMAČE DOBROTE V NAŠI TRGOVINI:

suhe mesnine (salame, klobase, narezki, zaseka, ocvirki), domači siri, domači štruklji,
testenine (makaroni, rezanci, ribana kaša …), moke, kaše, zdrobi …

VSE ZA KOLINE

začimbe, špile, ajdova kaša, riž ...

2022!

Jurij, petek, 10. decembra 2021
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Lokostrelci za naslove

Tik pod vrhom lestvice
Žiga Celar
Šenčur – Z zmago na derbiju
v Vipavi so nogometaši Tinex
Šenčurja zaključili jesenske
nastope v tretji ligi. V spomladanski del bodo krenili z le
tremi točkami zaostanka za
vodilnim Grosupljem. Obeta
se zanimiv spomladanski del
za naslov prvaka in uvrstitev
v drugo ligo. Varovanci Dejana Nišandžiča so v jesenskem delu igrali lep in učinkovit nogomet, kjer so na
štirinajstih tekmah le dvakrat
izgubili, z doseženimi 38
zadetki so tudi najučinkovitejša ekipa.

Uspešni so bili tudi v selekciji kadetov, ki nastopajo v
drugi slovenski ligi in so trenutno na petem mestu.
Nekoliko slabše so nastopili
mladinci, ki so imeli težave
s poškodbami in so v drugi
ligi trenutno na enajstem
mestu. Starejši dečki, ki že
drugo leto zapored nastopajo v prvi ligi, so na sredini
prvoligaške lestvice, kar je
za Nogometni klub Šenčur
lepo priznanje za dobro delo
z mladimi nogometaši. Za
mlajše selekcije se je v Šenčurju začelo tekmovanje
zimske lige, ki ga organizira
MNZ Gorenjska.

Konec novembra je v Šenčurju potekalo državno prvenstvo v dvoranskem tarčnem lokostrelstvu,
na katerem je sodelovalo 181 tekmovalcev z vse Slovenije.
Aleš Senožetnik
Šenčur – Lokostrelski klub
Šenčur je v sodelovanju z
Lokostrelsko zvezo Slovenije
konec novembra organiziral
državno prvenstvo v dvoranskem tarčnem lokostrelstvu,
ki je štelo tudi za svetovno
dvoransko serijo (IWS).
Kljub omejitvam zaradi epidemije se je tekmovanja v
športni dvorani v Šenčurju
udeležilo 181 tekmovalcev.
"Domačih tekmovalcev je
letos deset, kar je nekaj
manj kot prejšnja leta, ko je
na domačih tekmah sodelovalo tudi dvajset ali trideset
naših članov. Poleg tega, da
se kakšen od članov kluba
tekmovanju odreče zaradi
organizacijskega dela, je
največji razlog za manjšo
domačo udeležbo epidemija, zaradi katere opažamo
upad zanimanja predvsem

Vsestranska atletinja s Šenčurja
Šenčur – Mlada atletinja iz Šenčurja Hana Sekne je letos prvič
nastopala v kategoriji U16. Na pokalnem prvenstvu v Novem
mestu je na 80 metrov ovire in 300 m ovire osvojila naslov
pokalne zmagovalke. Na državnem prvenstvu na Ptuju je prvi
dan osvojila naslova državne prvakinje na 80 metrov ovire ter
v troskoku, naslednji pa še naslov v teku na 300 metrov ovire,
nato pa odtekla odličen štafetni tek. Uvrstila se je v državno
reprezentanco, kjer je na dvoboju s Hrvaško osvojila srebro in
bron. Konec stadionske atletske sezone že tradicionalno zaznamuje tekma v mnogoboju. V svojih paradnih disciplinah je
bila daleč pred konkurenco, presenetila pa je tudi v metih in
skupaj osvojila daleč največ točk med pionirkami U16. Uspehi so jo pripeljali do nominiranke za atletinjo leta v kategoriji
pionirk. Po glasovanju športnih novinarjev in atletskih trenerjev je osvojila drugo mesto in bila proglašena za vsestransko
atletinjo leta. U. S. K.

Lokostrelci so se pomerili v Šenčurju. / Foto: Robert Purkart
pri otrocih. Kljub temu pa
se trudimo, da jim ponovno vzbudimo zanimanje za
ta šport," pravi Brane Štepic iz LK Šenčur.
Klub ima bogate izkušnje
z organizacijo tovrstnih

tekmovanj, saj jih pripravljajo že več kot dvajset let.
Redno namreč organizirajo tudi dvoranske tekme
za slovenski pokal, na
katerih so v preteklosti
sodelovali tudi nekateri

najuspešnejši tekmovalci s
tega športa.
Pred nedavnim pa je član
kluba Marjan Podržaj v
Maniagu osvojil srebro v
absolutni posamični konkurenci z golim lokom.

Ekipni zmagovalci

Uspešni tudi nogometaši z Visokega

Aleš Kalan

Visoko – Prva športna panoga na Visokem je nogomet. Ekipe ŠD Visoko neprekinjeno nastopajo v tekmovanjih od leta
1978. Članska ekipa ŠD Visoko je v svoji zgodovini trikrat
osvojila naslov gorenjskega prvaka. To je bilo v sezonah
92/93, 94/95 in 2004/05. Letošnja uspešna jesen nakazuje
optimistično nadaljevanje, saj sta po končanem jesenskem
delu članska in mladinska ekipa osvojili naslov jesenskega
prvaka na Gorenjskem. Obe ekipi sta odigrali po deset
tekem, člani so zmagali devetkrat ob enem porazu, mladinci pa so osmim zmagam dodali dva neodločena rezultata.
Poleg članov in mladincev v tekmovanjih nastopa še kadetska ekipa, ki je številčno in kakovostno nekoliko šibkejša, a
si je na desetih tekmah priigrala tri zmage ob dveh neodločenih rezultatih ter na lestvici zaseda četrto mesto. B. K.

Šenčur – Kolesarska zveza
Slovenije je v Vodicah na
tradicionalni zaključni prireditvi ob koncu sezone
podelila priznanja najboljšim slovenskim amaterskim
kolesarjem. Zelo vidno vlogo na tekmovanjih v konkurenci 54 klubov so imeli tudi
letos BAM.Biji. Uspešno
sezono so kronali z naslovom ekipnega zmagovalca
Pokala Slovenije za leto

2021. V posamični konkurenci so kolesarke in kolesarji BAM.Bija osvojili štiri
prva mesta, pet drugih in
šest tretjih. Na vzponih je
bil Franci Koželj prvi, Joži
Anžel in Uroš Verčič druga
ter Tina Ušeničnik in Franc
Hafner tretja. Na cestnih
dirkah sta bila prva Franci
Koželj in Vida Ceglar, Franc
Hafner je bil drugi in Joži
Anžel tretja. V skupnem
seštevku obeh disciplin je
bil Koželj prvi, Ceglarjeva in

Anželjeva drugi ter Ušeničnikova in Hafner tretja.
Tone Kozjek je bil v skupnem seštevku na nehvaležnem četrtem mestu. BAM.
Biji so se udeležili tudi svetovnega amaterskega prvenstva v Sarajevu, kjer je Tina
Ušeničnik zmagala tako v
vožnji na čas kot v cestni
dirki, Joži Anželj pa je zmagi v vožnji na čas dodala
bron na cestni dirki.
Tina Ušeničnik je za svoje
dosežke prejela tudi prizna-

nje za posebne dosežke s
strani Kolesarske zveze Slovenije, ni bil pa spregledan
tudi njen doprinos k popularizaciji kolesarstva in gibanja nasploh.
Športnih aktivnosti pa s
koncem kolesarske sezone
še ni konec. Še vedno je v
teku nabiranje točk in žigov
za »Pohodniško transverzalo 2021«, 26. decembra pa
bo na sporedu Božično-novoletni pohod. Več informacij najdete na spletu.

NOVI

RENAULT
MEGANE CONQUEST
E-TECH
HIBRID
hibriden po naravi
Srečno 2022!

V podjetju Penzel smo vrhunski strokovnjaki za stensko dekorativo.
Vaše prostore spremenimo v nekaj čisto posebnega, pri čemer
nudimo številne možnosti: stene in stropove dekoriramo s
specialnimi barvami, uresničimo vašo lastno idejo ali izvedemo
imitacije kamna, betona, usnja, rje in drugih elementov.
Spoznajte nas na prenovljeni strani penzel-decor.si, v našem
razstavnem salonu pa celovito doživite, kaj vse je uresničljivo!

040 190 710 | info@penzel-decor.si | Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur

Penzel, slikopleskarstvo, oblaganje tal in sten, Aleksander Gorečan s.p.

Želite v svoj dom vnesti
unikatno vzdušje?
Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0003–0,0222 g/km.
Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev (x1011): 0,00–1,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

www.renault.si
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Šport

Vse selekcije odlično

Nastopi karateistov
Vojislav Ašanin
Šenčur – Karate klub Šenčur je zelo uspešno zaključil tekmovalno leto 2021, z
dobrimi rezultati tako na
mednarodnih tekmovanjih
kot na državnem prvenstvu
in pokalnih tekmah. Mednarodna tekmovanja: Jaka
Jakupič dve zlati, Zoja Podboršek srebrna, Muhammed Sadiković zlata in srebrna medalja; državno pr-

V Košarkarskem klubu GGD Šenčur so zadovoljni z nastopi tako članske ekipe kot tudi mlajših selekcij.

Šenčur – V avgustu in septembru so treninge začele
vse selekcije Košarkarskega
kluba GGD Šenčur, od košarkarske šole preko U-9 do
članov. Tekmovanja je najprej začela članska ekipa, ki
v prvem delu prvenstva nastopa odlično in zaseda vodilna mesta na lestvici, s čimer so v klubu izjemno zadovoljni.
Uspešno so se borili tudi v
pokalu Spar, kjer pa so bili
izločeni v četrtem krogu.
"Žal so ta krog odločili bolj
akterji s piščalkami, ne pa
toliko igralci," so razplet dogajanja komentirali v klubu.
Članska ekipa sicer nastopa
tudi v mednarodnem tekmovanju Alpe Adria Cup,
kjer so glede na gost razpored tekem v domačih tekmovanjih igrali v precej
spremenjenih postavah tudi
z mladinci in kadeti. "Pričakujemo, da bomo do konca
decembra vsaj na drugem
mestu in bomo v naslednjem letu igrali v četrtfinalu tega tekmovanja ter se

tako borili za najvišja mesta," so še povedali v klubu,
kjer odlično nastopajo tudi
mlajše selekcije.
Tudi rezultati mlajših ekip
namreč ob koncu leta presegajo pričakovanja pred
sezono, selekcija U15 se je
denimo prebila iz druge v
prvo ligo, odlično pa nastopajo tudi mladinci. "Pohvaliti moramo vse člane mlajših selekcij in tudi trenerje,
ki delajo dobro in so bistveno pripomogli k takšnim
rezultatom. Smo veseli in
ponosni na njihove dosežke," pravijo v vodstvu kluba,
kjer se zavedajo pomena trdnih temeljev v mlajših generacijah košarkarjev, pri
tem pa se za podporo zahvaljujejo vsem sponzorjem in
donatorjem ter podpornikom kluba ter občini in županu.
"V zahvalo smo se odločili,
da vsem občanom omogočimo ogled košarkarske tekme prve slovenske lige, s
kuponom za brezplačni
ogled tekme (ob izpolnjevanju pogoja PCT), ki ga najdete na tej strani," še doda-

Namiznotenisači na dveh tekmah

Foto: Darko Jerše

Aleš Senožetnik

Visoko – Športno društvo
Kranjski jazbeci deluje od
leta 2018 in šteje že več kot
dvajset članov. Nastopajo v t.
i. flag footballu, ki je različica ameriškega nogometa.
Kljub temu da gre za mlado
društvo, pa se že lahko pohvalijo s kar štirimi državnimi naslovi (tremi članskimi

in enem mladinskim). Jazbeci so v letošnji sezoni
osvojili že tretji zaporedni
naslov članskih državnih prvakov. Hkrati so se podali
tudi na prvo evropsko preizkušnjo, in sicer na trenutno
najmočnejši Flag football
turnir v Evropi, znan pod
imenom »Champions
Bowl« v Barceloni, na katerem so osvojili 10. mesto.

Šenčur – Po enoletnem premoru zaradi epidemije so se začela tekmovanja v gorenjskih namiznoteniških ligah. V članski ligi so člani do sedaj odigrali dve tekmi. Prvi krog je bil
prestavljen, v drugem so bili prosti, v tretjem in četrtem pa
so na gostovanjh proti B2 in Ljubnem prepričjivo zmagali z
8 : 2. Tako trenutno na lestvici zasedajo drugo mesto. Veteranska ekipa je do sedaj odigrala šest tekem, od tega je štirikrat zmagala in po enkrat remizirala ter izgubila. Na lestvici zasedajo drugo mesto. Posledica korone v zadnjem letu
je upad števila zainteresiranih otrok, zaradi česar treningi ne
potekajo, močno pa se je dvignilo število rekreativnih igralcev namiznega tenisa. D. P.

Članska ekipa (v rumenih dresih) nastopa odlično.
jajo v klubu. Kupon velja za
eno osebo za ogled tekme
med KK GGD Šenčur in KK

Ilirija v ponedeljek, 13. decembra, ob 18. uri v športni
dvorani v Šenčurju.

PROST VSTOP
KK GGD ŠENČUR : KK ILIRIJA

Tretjič zapored prvaki
Klemen Černivec

venstvo: Zoja Podboršek
srebrna, Aleks Čimžar bronasta medalja; tekme za
Pokal Slovenije: Jaka Jakupič dve zlati, Zoja Podboršek dve bronasti, Vitan Čebašek bronasta, Aleks Čimžar bronasta in Muhammed Sadiković zlata in
bronasta medalja. Kljub
epidemiji nam je v športni
dvorani Šenčur uspelo organizirati dve tekmi za Pokal Slovenije.

Za uspešno sezono jim je
čestital tudi župan Občine
Šenčur Ciril Kozjek. Hkrati
je pozdravil dobro delo in
razvoj športnega društva
Jazbecev tudi v prihodnosti.
V naslednji sezoni namreč
poleg promocije same športne panoge želijo vzpostaviti
tudi mladinski pogon. Ker je
ameriški nogomet zelo priljubljen šport po celem sve-

ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR
13. 12. 2021 OB 18. URI
tu, upajo na odziv mladih, ki
jih ta šport zanima. Ob tej
priložnosti pa se športno
društvo zahvaljuje vsem
podpornikom in pokroviteljem ter Športnemu društvu
Visoko, ki nas podpira že od
samega začetka. Trenirajo
namreč dvakrat tedensko v
Športnem parku Rapa in
tudi precej igralcev prihaja z
Visokega oz. okolice.

Prost vstop velja ob izpolnjevanju
pogoja PCT in predložitvi osebnega
dokumenta, in sicer za eno osebo s
stalnim prebivališčem v občini Šenčur.

MALICE. KOSILA. DOSTAVA NA DOM
ALI V PISARNO.

Hotemaže 3a
ŽELIMO VAM MIRNE IN VESELE
PRAZNIKE. V NOVEM LETU PA OBILO
ZDRAVJA IN LEPIH TRENUTKOV!

04/25-31 267

GOSTILNA LOGAR LOGAR IGOR S.P., HOTEMAŽE 3 A, PREDDVOR

VSAKODNEVNA DOSTAVA
STAREJŠIM NA DOM.

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

Tel.: 041 355 899 www.bim-line.si
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Nagradna križanka
RŽIŠNIK PERC D.O.O., POSLOVNA CONA A2, ŠENČUR

Nagrade:
1. nagrada 1-krat glavna jed iz Cubisovega kotička
2. nagrada: 1-krat Cubis burger
3. nagrada: 1-krat sladica po izbiri
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do torka, 28.
decembra 2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Na kratko

V knjižnici so letos izvedli številne projekte,
snujejo pa tudi že načrte za prihodnje leto.
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Sestavil: B. F.
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Šenčur – Ob koncu leta se
radi ozremo na dosežke v
odhajajočem letu, hkrati pa
že zremo v prihodnost ter
kujemo načrte za prihajajoče leto. Tudi v knjižnici
je tako; za vas smo pripravili nekaj novih storitev, ki
jih v novem letu želimo še
nadgraditi.
V novembru smo zaključili
uspešno bralno akcijo Beremo prešerno; zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali in pridno prebirali dela
slovenskih avtorjev. Na
naši spletni strani smo objavili priporočilni seznam
Beremo prešerno. Lahko
pa za dobrim branjem pobrskate tudi med naslednjimi bralnimi seznami:
Bookerjeva nagrada, Knjižničarji priporočamo, Nobelova nagrada za književnost, Seznam bralci bralcem priporočate 2021. Vse,
ki se želite o prebranem
tudi pogovoriti, vabimo v
bralno skupino. Modro
brati in kramljati so bralna
srečanja vseh generacij za
spodbujanje branja leposlovnih del. V Mestni knjižnici Kranj je organiziranih 22 bralnih skupin. V
Šenčurju se skupina srečuje v knjižnici vsak drugi
četrtek.
Vse ljubitelje filmov pa vabimo, da preizkusite izpo-

sojo slovenskih filmov na
spletu. Začeli smo testirati
izposojo filmov na strani
Baze slovenskih filmov. Za
registracijo potrebujete e-naslov in številko knjižnične članske izkaznice.
Za izposojo in ogled je na
voljo 285 filmov (otroški in
mladinski, celovečerni, dokumentarni, animirani in
kratki igrani), baza se še
dopolnjuje. Prijeten ogled!
Za najmlajše obiskovalce
smo gorenjske splošne
knjižnice skupaj pripravile
Pravljično rokodelnico. V
ustvarjalnem kotičku straši
in otroci skupaj prebirate
knjige in ustvarjate. Poleg
branja in poslušanja otroci
s tem razvijajo tudi domišljijo in urijo fino motoriko. Vsak mesec bomo izdelali drug izdelek. V Knjižnici Šenčur Pravljično rokodelnico najdete v pravljični sobi. Material za izdelavo izdelka lahko vzamete domov in izdelke izdelate doma. V oktobru
smo izdelovali knjižne kazalke, v novembru lovilec
sanj, kaj izdelujemo v decembru, pa preverite v
knjižnici.
V Knjižnici Šenčur vas pričakujemo od ponedeljka do
četrtka med 14. in 19. uro
ter ob petkih med 8. in 13.
uro. V času praznikov, v
petek, 24., in petek, 31. decembra 2021, bo knjižnica
zaprta.

6
2
9
7
5
8
3
1
4

Marjeta Gros, Mestna
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Ko se mora 14 ljudi iz prijetne knjižnice preseliti domov in mora vsak sam sesti
pred računalnik, je to znak,
da se je marsikaj spremenilo. Namesto urejenega klepeta – osamitev pred računalnikom. A v 22. letu šenčurskega študijskega bralnega krožka Beremo z Natašo pač vemo, da je sprememba edino, kar bomo
doživljali ves čas. Zato smo
se v koronskem času preselili na Zoom, se naučili,
kako z aplikacijo vstopati v
»sobe« in preverjati spomin
na prebrani roman, naredili
smo slikovne predstavitve
in prezentacije, se naučili
dvigniti roko ali vpisati komentar. Saj to ni nič posebnega! Seveda ne; bil pa je
izziv za (enega) bralca in
marsikatero bralko. Že zdaj
vemo, da nam je »v živo«
prijetneje. Pomembno nam
je, da smo ostali zelo povezani in da ohranjamo vrednote branja in pogovarjanja o dobrih romanih.
Za tiste, ki iščete naslove
knjig, vrednih branja, prepisujem Tončkino kroniko
leta, v kateri boste našli natančne ali približne knjižne
naslove. V obliki pravih
knjig so na voljo tudi v šenčurski knjižnici. Takole gre:
Tole bralno leto je bilo nekaj posebnega. Spremembe, ob katerih je kdo pomislil celo na kugo, trajajo že
dolgo in vsi smo jih že siti.

Mogoče so kazen za to, kar
počnemo z našim planetom? Človeški madež je
vsak dan večji. Težko se
bomo rešili razvad; so predolgo trajale, da bi se stanje
kar tako izboljšalo. Zakon
narave pa vedno poskrbi za
primerno kazen.
Zdaj pa k praznovanju našega krožka: že več kot 21
let je minilo od začetka skupnega nenavadnega romanja skozi knjige. Naša srečanja so mesto radosti, veselja in učenja. Kot v ženskem kupeju smo potovali
po celem svetu. Kar veliko
nas je v krožku, a nihče
noče biti izbrisan, tako dobro se imamo. Povemo si
vse, kar nam leži na duši,
pa tudi, kakšni so naši strahovi. Besede razkrijejo
marsikaj. Za vse to je zaslužna naša mentorica, ki nas
ima za čudovita bitja. Vodi
nas v neskončni ljubezni do
knjig in nas spodbuja, da
ostanke dneva namenjamo
knjigam. Veselje in ljubezen v času »korone« sta neprecenljivi izkušnji. Moja
zadnja želja za danes je, da
se vidimo v skupinski sliki,
pa čeprav brez gospe. Zadnjikrat smo se poleti srečali pri Metki, ko nas je ujel
dež. Letali smo po terasi kot
metulji v nevihti. Ostanite
zdravi, saj nihče nima rezervnega življenja. Naj vam
bo dobro povsod, in v ljubezni tudi, je Tončka končala
kroniko bralnega krožka v
Šenčurju.

Šenčur – Vztrajni člani Društva Šola zdravja vsako jutro
od ponedeljka do petka ob 7.30 telovadijo na prostem.
Telovadijo po metodi 1000 gibov. Gre za preproste vaje,
ki so primerne za vsakogar, vadba pa traja približno pol
ure in jo člani izvajajo ne glede na vreme, tudi pozimi.
Skupina se dobiva na dvorišču Pizzerije Pod kostanji v
Šenčurju in vabi občane, da se jim pri jutranji telovadbi
pridružijo. V Društvu Šola zdravja pa vabijo tudi prebivalce drugih krajev, da sporočijo (059 932 066), če bi želeli
imeti še kakšno skupino v domačem kraju. A. Se.
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Nataša Kranjc

Telovadba na prostem poteka ne glede na vreme
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Tudi šenčurski študijski bralni krožek se je v času
epidemije preselil na splet.

O projektih in
novostih
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Leto na spletu
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

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

Pooblaščeni smo za
naslednje vrste kritin:

Tondach, Creaton,
Bramac, Esal,
Gerard, Tegola

Srečno 2022!
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jurij
Želijo si zlasti zdravja

Koledar prireditev
Četrtek, 16. december, pred gasilskim domom
v Srednji vasi
Pravljica za otroke Pravljični gozd
Ogled pravljičnega gozda bo možen ves čas od 16. decembra do 7.
januarja. Pravljico boste lahko poslušali vsak dan od 17. do 18. ure.

Ob izteku leta 2021 smo šenčurske občane povprašali, kaj sebi in svojim najbližjim želijo v novem
letu in kako bodo preživeli božično-novoletne praznike.

Petek, 18. december, ob. 17. uri, pred Hišo čez cesto Pr'
Franč na Miljah
Odprtje jaslic

Maša Likosar

Jaslice bodo na ogled do svečnice.

Šenčur – "V novem letu si
želim le zdravja," je poudarila Marjeta Šink iz Vogelj
in nadaljevala: "Letos smo
imeli namreč precej zapletov zaradi covida-19. Upam,
da v naslednjem letu ne
bom več krojil naših življenj. Obenem si nadejam
več prostega časa, ki ga bom
namenila možu. Zaželen bi
bil obisk toplic, morda bi
bilo lepo, da bi mi Božiček
prinesel parfum. Božično-novoletne praznike običajno preživim doma, tokrat
pa bomo s prijatelji v novo
leto stopili na Pohorju."
Zdravja si prav tako želi
Marija Kranjec z Visokega.
"Epidemiološki leti sta precej prikrajšali tudi kulturno
dejavnost, zato si želim, da
bi ta ponovno zaživela, da bi
gledališča in druge kulturne
ustanove odprla svoja vrata
in delovala v polni meri.
Posledično bi tudi sin in
njegova žena lahko dobila
več igralskih vlog. Družba bi
bila lahko bolj strpna in
razumevajoča; namesto da
si mečemo polena pod noge,
bi morali bili bolj solidarni
eden do drugega," je dejala
Kranjčeva in dodala: "Novoletnih zaobljub si ne postavim, ker se jih nikoli ne
držim. Praznike običajno
preživim v krogu družine."
Četudi je po mnenju Jožeta
Kerčmarja iz Hotemaž
novoletna želja "srečnega in
zdravega" že nekoliko izpeta, pa je v epidemičnih časih

Torek, 21. december ob 17. uri, Muzej Šenčur
Fotografska razstava "Back to the 60's. Kubanski klasični
avtomobili" Mete Jerala
Fotografska razstava bo na ogled do 9. januarja.

Torek, 21. december, ob 10. uri, Društvo upokojencev
Šenčur
Pohod v neznano
Udeležba na pohodu je možna le ob izpolnjevanju pogoja PCT in
upoštevanju navodil NIJZ.

Četrtek, 23. december
Jaslice na dvoriščih v Srednji vasi
Od 23. decembra dalje bodo na dvoriščih hiš v Srednji vasi postavljene jaslice, ki bodo na ogled do svečnice. Pobudnica akcije Dragica
Markun vabi krajane, da postavijo jaslice in jo pokličejo na 031 681
073, da jih vključijo na zemljevid, ki bo obiskovalce vodil po poti jaslic.

Nedelja, 26. december, ob 10. uri
26. tradicionalno Štefanovanje
Štefanovanje bo pri cerkvi sv. Radegunde v Srednji vasi pri Šenčurju.
Popestril ga bo blagoslov konj in nastop Pihalnega orkestra Občine
Šenčur.

Nedelja, 26. december, Turistično društvo Šenčur
Turistično društvo Šenčur vabi na pohodniški izlet
Razhodnja v neznano.
Udeležba je mogoča ob izpolnjevanju pogoja PCT in upoštevanju
navodil NIJZ.

NOVOST V ANČKI
Nove, lepo urejene hotelske sobe
nad družinsko restavracijo
s 50-letno tradicijo.

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

Mir v duši, zdravje v telesu
in ljubezen v srcu Vam želimo
v novem letu.

Šenčurski občani si v novem letu 2022 želijo zdravja in več medsebojnega razumevanja.
Na fotografiji praznično okrašen center Šenčurja. / Foto: Primož Pičulin
še toliko bolj aktualna.
"Letos je tudi nam covid-19
povzročil nemalo zdravstvenih zapletov, zato sta zdravje in medsebojno razumevanje edini vrednoti, ki si jih
želimo v novem letu. Hkrati
bi se lahko t. i. koronska
norija vendarle končala, kar
bi morda dosegli z večjim
vključevanjem zdravstvenih
strokovnjakov in manjšim
poseganjem politike, kjer si
po volitvah obetamo nove
obraze, ki bodo bolj dovzetni za ljudi in njihove potrebe," je pojasnil Kerčmar in
še dodal: "Šenčurski občani
bi bili zelo veseli, da bi končno dočakali dolgo obljublje-

no izgradnjo obvoznice." Da
bi uspešno premagali novi
koronavirus, da bi bili ljudje
zdravi in bolj razumevajoči,
so želje Cirila Sitarja z Visokega. "Žal se mi zdi, da je
spoštljivega odnosa v družbi
vse manj. Stanje nas trenutno postavlja pred veliko preizkušnjo, ki nas lahko vodi v
brezobziren individualizem,
s kančkom več razumevanja
pa bi si lahko skupaj ustvarili boljši in lepši svet. Naslednje leto si v Šenčurju obetamo večgeneracijski center, s
katerim upamo, da bomo
pripomogli k večji medgeneracijski povezanosti vseh
občanov. Starejši občani

upamo tudi na čim hitrejšo
izgradnjo novega doma upokojencev, ta bo sicer predvidoma končan v letu 2023,"
je povedal Sitar.
Monika Stojko iz Voklega pa
si v novem letu želi boljšo
službo in čim več potovanj,
ki jih ne bi krojili ukrepi in
omejitve, povezane s covidom-19. "Novo leto bomo
praznovali v družbi prijateljev v Bohinju," je povedala
in dodala: "Želim si, da bi se
gradnja cestne in komunalne infrastrukture v Voklem
in drugih krajih občine Šenčur čim prej dokončala, s
čimer bi bil omogočen prost
pretok prometa."

AntonMagdičs.p.

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Srečno
in zdravo 2022!

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

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

Želimo vam
lep in miren Božič
ter srečno novo leto.

Spletna prodaja:
WWW.JAKOPINA.EU/SI/SHOP
Britof odprto : 9–12 h in 14–18 h, sob. 8–12 h

