
KOLESARSKI PROGRAM

TRAJANJE: odvisno od izbire programa (s kolesom ali 
brez, z obiskom Srednje vasi ali brez) : od 4 do 5,5 ure
ZAČETEK POTI: središče Šenčurja; Cerkev Sv. Jurija
KONEC POTI: središče Šenčurja ali Trbojsko jezero
OPREMA: lahka pohodna obutev in obleka, poleti 
pokrivalo za glavo ter zaradi kolesarskega ogleda kolo in 
varnostno čelado; priporočljivo: košarica ali nahrbnik 
za morebiten nakup izdelkov (lončarski izdelki, moka, 
jagode).
CENA: Za skupino 10 udeležencev cel program s 
kosilom: 34 EUR na osebo; program brez kosila: 26 EUR. 
Za skupino 15 udeležencev cel progam s kosilom: 
31 EUR, program brez kosila 23 EUR

CENA VKLJUČUJE: organizacijo in vodenje, po želji 
izposojo koles, ogled lončarskega ateljeja in priložnostni 
manjši lončarski izdelek, izdelavo magičnega krompirja, 
lonček jagod, pokušino krompirjevih dobrot, po želji 
kosilo, sadno kupo ali ledeno kavo ob Trbojskem jezeru, 
ogled Trbojskega jezera in soteske Zarica s čolnom in 
daljnogledi/spektivi

PRIJAVE: 
TD Šenčur, 
Štefetova 20 
4208 Šenčur
Tel.: 00386 (0)4 251 5540
e-mail:gtz@siol.net

POSEBNOSTI IN ZNAMENITOSTI: Sredi Šenčurja je spomenik Mariji Tereziji 
s krompirjem, pozornosti vredna je Bvagneča hiša. V Srednji vasi je zaščitena 
dvojna srednjeveška cerkvena arhitektura – dvojna cerkev sv. Radegunde 
in sv. Katarine s skupnim zvonikom. V Vogljah je zanimiva gostaška lesena 
Štekmanova hiša. V naravo vabijo vode: Trbojsko jezero s številnimi pticami 
in soteska Zarica z najnižjim rastiščem planike v Sloveniji. V Šenčurju je doma 
kulinarična posebnost: šenčurska godla. Ob pustnem času kraju vladajo šenčurski 
godlarji.

ŠENČUR. SREČA JE IMETI KROMPIR.
Če ti na Gorenjskem nekdo reče, da imaš krompir, pomeni, da imaš srečo. 
V Šenčurju stoji spomenik krompirju! Kaj ima pri tem avstrijska cesarica Marija Terezija 
morate slišati prav v kraju sredi neskončnih njiv krompirja.

S KOLESOM PO DEŽELICI KROMPIRJA
Vodeno kolesarjenje med etnološkimi 
posebnostmi do podeželskih dobrot in ptic

URICE V KROMPIRJEVI DRUŽBI! 
Zazrite se v krompir, ki ga ima v rokah kar Marija Terezija in 
prisluhnite lokalnemu godlarju, kako pomemben je krompir, 
kakšno vlogo je imel v boju proti lakoti, pa tudi o njegovih 
manj resnih plateh! 
Potem sedemo na kolesa in se odpeljemo do dvojne cerkve 
sv. Radegunde in sv. Katarine, kjer povlečemo za zvon, da 
bomo imeli v prihodnje več “krompirja” . Pot nadaljujemo 
do nasada jagod Planjava, pa do lončarskega ateljeja in 
Gostaške hiše - Štekmanove hiše. Ustavimo se še pri enem od 
številnih pridelovalcev krompirja, kjer spoznamo posebnosti 
sodobne pridelave, hkrati pa prejmemo vsak svoj krompir, 
da si izrezljamo magično figurico, ki jo pozneje za srečo 
zakopljemo. Spoznamo različne vraže in čudežne moči 
krompirja. 
V Prebačevem obiščemo Novakov mlin, ki je edini še 
delujoči od nekdanjih 11 mlinov na tem območju. Zapeljimo 
se še do Trbojskega jezera, kjer domuje 140 vrst ptic! Tu 
lahko izlet zaključimo, lahko pa ga nadaljujemo do Šenčurja 
in v tamkajšnji gostilni poizkusimo najboljše štruklje na 
Gorenjskem.

ZAKAJ? 
Ker je imeti krompir zares pomembno! Tudi zato, ker daje 
moči za kolesarske poti. In ker se druži s šenčursko godlo! 
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