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Virus ni ustavil občinskih
naložb

Praznik v čast vaškemu zavetniku
Na predvečer godu vaškega zavetnika
sv. Janeza Krstnika, ki goduje 24. junija,
je na Lužah potekal tradicionalni Vaški praznik, ki ga že vrsto let organizira
Vaška skupnost Luže. Ob tej priložnosti
je domači župnik Urban Kokalj daroval
sveto mašo, ki so jo s petjem obogatili
mladi pevci cerkvenega pevskega zbora
pod vodstvom Alenke Kern. Svečanost
so prazniku dodali s pritrkavanjem zvonov. Po sveti maši je ob cerkvi sv. Janeza
Krstnika sledilo druženje ob kresu. "Pra-

znovanja v počastitev zavetnika, ki ima
dolgo tradicijo, se običajno udeležijo vsi
vaščani, saj je to enkratna priložnost, da
se vidimo in družimo," je povedal predsednik Vaške skupnosti Luže Roman Robnik
in dodal: "Gospodinje pripravijo pogostitev, s sredstvi za pogostitev pa nam na
pomoč priskoči tudi Občina Šenčur." Vaškega praznika s kresovanjem se je udeležil tudi podžupan Aleš Perič Močnik, na
družabnem delu pa je vaščane pozdravil
še šenčurski župan Ciril Kozjek.
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Zasedali že v
medgeneracijskem centru
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Petnajsti simpozij V-oglje

Tradicionalni vaški praznik s kresovanjem na Lužah praznujejo ob godu zavetnika sv. Janeza
Krstnika. / Foto: Franci Brezar

STRAN 20

Virus močnejši od želje po
zaključku lige
Naslednja številka občinskega glasila Jurij bo izšla v petek, 11. septembra. Rok
za oddajo prispevkov je petek, 4. september, obseg pa največ 2500 znakov s
presledki. Prispevke pošiljajte na naslov
obcina@sencur.si.

JURIJ JE PRILOGA ČASOPISA

JURIJ (ISSN 1408-1350) je priloga Gorenjskega
glasa za občino Šenčur. Prilogo pripravlja Go
renjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak,
urednica priloge Danica Zavrl Žlebir, fotografija
Gorenjski glas. Oglasno trženje Janez Čimžar,
041/704-857. Oblikovanje: Matjaž Švab. Pripra
va za tisk Gorenjski glas, d. o. o., tisk: Nonparel,
d. o. o. Jurij, številka 2, je priloga 55. številke
Gorenjskega glasa, 10. julija 2020, dobijo pa
jo vsa gospodinjstva v občini Šenčur brezplač
no. Naklada: 3000 izvodov. Občina Šenčur,
Kranjska c. 11, Šenčur.
Na naslovnici: Asfaltiranje Beleharjeve ceste
Foto: Franci Erzin

Letošnji občinski
nagrajenci
Na junijski seji je šenčurski občinski svet
potrdil imena letošnjih prejemnikov občinskih priznanj, ki jih bodo prejeli predvidoma septembra na slavnostni akademiji ob
občinskem prazniku. Odločili so, da zlato
plaketo Občine Šenčur prejme AMD Šenčur, sicer že dobitnik srebrne izpred dveh
desetletij, srebrno Aleksander Sašo Zupan,
bronasti pa Zoran Sokol in Boris Krišelj.

Priznanja zlatim
maturantom
Ob občinskem prazniku, ki ga bodo letos v
Šenčurju praznovali predvidoma septembra, bodo prvič podelili priznanja zlatim
maturantom. Nagrajenci, ki so na lanski
maturi dosegli najboljši uspeh, bodo tokrat: Eva Pogačar in Janez Mohar iz Šenčurja, Blaž Erzar in Jaka Knific s Prebačevega in
Tinkara Krišelj iz Hotemaž.

Poletni urnik
Pisarna Krajevnega urada Šenčur je v poletnem času od 1. julija do 31. avgusta odprta
ob četrtkih od 12. do 15. ure. Vse storitve v
pristojnosti krajevnega urada pa lahko občani uredijo tudi na sedežu Upravne enote
Kranj v času uradnih ur, in sicer ob ponedeljkih in torkih med 8. in 15. uro, ob sredah od
7.30 do 17.30 in ob petkih od 8. do 13. ure.

Vabljeni k sodelovanju
Krajevna skupnost Šenčur - Srednja vas
obvešča krajane Šenčurja in Srednje vasi,
da nas lahko po telefonu ali elektronski
pošti obvestijo, če imajo predloge, pripombe ali kar koli koristnega za izboljšanje in počutje v našem kraju. Mi smo tu
zaradi vas in za vas, potrudili se bomo, da
bomo izpolnili vaše želje, vsega pa se seveda ne da in tudi ne takoj. Če ste pripravljeni pomagati, bomo marsikaj naredili.
Predsednik KS Šenčur - Srednja vas Miro
Peternel

ŽUPAN OBČINE ŠENČUR CIRIL KOZJEK

Virus ni ustavil občinskih naložb
Čas koronavirusa ni zaustavil občinskih investicij. O teh in o načrtih občine v tem letu
smo se pogovarjali z županom Cirilom Kozjekom.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Katere pomembne investicije izvajate v občini?
Gradili smo odsek fekalne kanalizacije
v Vogljah, na Krožni poti, katere vrednost je bila 56.000 evrov.
Za rekonstrukcijo Kranjske ceste smo
pred dnevi podpisali pogodbo z izvajalcem (Gratel in partner Gorenjska gradbena družba), vrednost je 583.000 evrov.
Rekonstrukcija bo potekala od Sloge proti
krožišču Kranj vzhod, ob cesti bo tudi kolesarska steza, načrtujemo pa tudi krožišče, ki bo služilo načrtovani povezavi s
Partizansko cesto. Tako bo poskrbljeno
za obvoz za dom starejših, da bo ustrezna
prometna ureditev, saj je dovoz do tega
zemljišča zelo ozek in težko dostopen. To
bo nekakšna obvoznica za Šenčur, s katero bi zmanjšali promet skozi naselje.
Pomembna investicija je tudi gradnja
komunalne infrastrukture za območje
OPPN ŠE-32 (nasproti Ančke). Tam bo
zraslo naselje individualnih hiš, občina
pa gradi komunalno opremo v vrednosti 685.000 evrov, kar sofinancirajo lastniki posameznih parcel prek pogodbe
o opremljanju zemljišč. Zdaj je podpisana pogodba z izbranim izvajalcem (GGD
s partnerjem Gratelom), ki bo izvajal
dela do konca septembra.
Končali smo gradnjo pločnika Srednja
vas–Luže, investicija je bila vredna
71.000 evrov. Želeli bi še naprej povezavo po drugi strani ceste proti Lužam, a
trenutno nimamo soglasja lastnikov.
Prišli smo do mostu, na drugo stran pa
ne moremo, dokler nimamo soglasij,
vendar nanje računamo. Ta povezava
vodi k bližnjemu zadrževalniku, okoli
tega smo naredili nove oporne zidove.
Elektro pa gradi zemeljsko kanalizacijo
za elektriko, drogovi bodo opuščeni in v
prihodnje bo veduta zaradi tega lepša.
Na Beleharjevi cesti smo končali kolesarsko povezavo. Z družbo, ki je za
potrebe kontrole zračnega prometa tu
polagala infrastrukturo, smo se dogovorili, da pripravi teren za položitev asfalta, zato je bila investicija za nas cenejša
in je znašala 171.000 evrov.

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl
Končal se je razpis za nabavo gasilskega
vozila za PGD Hotemaže. Samo vozilo bo
stalo 83.000 evrov, naslednje leto bo še
nadgrajeno in predano PGD Hotemaže,
namenjeno pa je požarni varnosti vsega
severnega sektorja. Celotna investicija
bo znašala okoli 250.000 evrov, od tega
občina prispeva 180.000 evrov, razliko
pa vaščani.
• Kako je z izvedbo komunalne infrastrukture na jugu občine?
V sredo, 8. julija, smo podpisali pogodbo za komunalno opremljanje naselij
Voklo in Prebačevo. Gradnja bo potekala
tri leta, prilagojeno zmožnostim občinskega proračuna kot tudi zagotavljanju
dostopa v naseljih in do drugih povezav.
• Katere naložbe še potekajo?
Na Gasilski cesti obnavljamo vodovod,
obenem bodo svojo infrastrukturo položili tudi Elektro, Telekom in Domplan
za plin. Obnavljali bomo odsek od krožišča do pokopališča in proti središču
Šenčurja, in sicer v dveh fazah, druga
bo na vrsti prihodnje leto. Plin imamo
zdaj speljan do šole, ta krak želimo povezati in nanj priključiti javne objekte

v središču, seveda s ciljem cenejšega
ogrevanja.
• Sejo občinskega sveta ste prvič pripravili v novem medgeneracijskem
centru. Bo odslej vedno tako?
Seja je bila prvič v medgeneracijskem
centru, opremljenem s sodobnimi glasovalnimi napravami. Te nameravamo še izboljšati zaradi poenostavitve
procedure. Za prvič smo bili zadovoljni.
Svetniki bi nemara raje videli, da bi bile
mize postavljene v krogu, tako pa so v
obliki učilnice, saj je soba namenjena
tudi drugim dejavnostim in je bila sedanja ureditev edina smotrna. Prostor
namreč želimo čim bolje izkoristiti in
zagotoviti, da je večnamenski. Stavba,
ki jo imenujemo medgeneracijski center, je namenjena vsem generacijam,
prostori so nared, da jih prevzamemo,
ko bodo odpravljene vse pomanjkljivosti. Načrtujemo, da bomo imeli občinske seje (teh je sedem do osem na leto)
odslej v tem prostoru, razen če ne bo
zaradi koronavirusa odrejeno kako drugače. V tem primeru se vrnemo v dvorano kulturnega doma. Pričakujemo,

da bo medgeneracijski center predan v
uporabo jeseni. Definirati je treba tudi
upravljavca, določiti urnik in izpeljati
nekatere postopke, da prostor začne živeti.
• Kdaj bo urejena okolica?
Okolica bo urejena, ko bo postavljen
drugi objekt, torej Blagneča hiša. Zanjo
smo v postopku spreminjanja gradbenega dovoljenja. Srčno upam, da bomo
to stavbo še letos lahko spravili pod
streho, torej zgradili do tretje gradbene faze, to pa je odvisno od trajanja
postopkov. Na tej hiši je bila številka iz
časov Marije Terezije. Zavod za kultur-

Križišče ob Blagneči hiši
nameravajo spremeniti v
krožišče, geodetske izmere
so že narejene. Krožišče bo
namenjeno upočasnitvi prometa
ter večji pretočnosti in varnosti.
no dediščino je odstranil to oštevilčenje in to bomo ohranili in umestili v
novozgrajeni objekt, saj gre za kulturno dediščino, ki si zasluži svoje mesto.
Novo zgrajena hiša pa bo taka, kot je
bila nekoč. V bližino želimo umestiti
tudi krožišče, geodetske izmere so že
narejene. Krožišče bo namenjeno upočasnitvi prometa ter večji pretočnosti
in varnosti.
• Na seji smo slišali tudi, da imate soglasja lastnikov zemljišč za manjkajočo kolesarsko stezo ob brniški cesti ...
Imamo vsa soglasja za manjkajočo kolesarsko stezo ob regionalni cesti med
Šenčurjem in brniškim letališčem. Kar

11 lastnikov zemljišč je bilo za manjkajočih 233 metrov kolesarske steze.
Zahvaljujem se jim za posluh, da smo
slednjič dosegli soglasje. Vesel sem, da
sem z vsakim posebej stopil v stik in
se z njimi pogovoril. Dogovorili smo se
tudi, na kakšen način bomo investicijo
vodili. Občina bo odkupila zemljišča, država pripravlja geodetsko odmero, kajti
pred sklenitvijo pogodb bo parcelacija,
nato plačilo, takoj zatem pa se lahko
začne delo. Pričakujem, da bo država to
čim prej naredila, da bomo lahko začeli delati, morda še letos, in tako končno pridemo do prepotrebne kolesarske
povezave. To sem si vzel kot nalogo, saj
nas je dolgo bremenila. Gre sicer za državno investicijo, a ker je na območju
naše občine, je prav, da se angažiramo
in pri tem pomagamo.
• Kako daleč ste z načrti glede doma
starejših občanov?
Imamo že cenitev zemljišč, kjer naj bi
bil zgrajen naš dom. Po cenitvi se bomo
pogovarjali s posameznimi lastniki. Začeli bomo tudi izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
za to območje. Pri domu starejših smo
odvisni tudi od odločitve države, ki pripravlja strategijo o varstvu starejših in
dolgotrajni oskrbi. Sodelovali bomo pri
pogovorih Konzorcija 17, kjer so prvi koraki že narejeni, več bomo vedeli sredi
julija po sestanku.
• Kakšna je vaša odločitev v zvezi s
pobudami svetniških skupin, da bi
tudi v občini Šenčur izvedli projekt,
podoben kranjskemu KRsKOLESOM?
Pobude svetniških skupin s postavitvijo kolesarskih postaj z možnostjo

Pločnik med Lužami in Srednjo vasjo / Foto: Tina Dokl

izposoje koles se nanašajo na to, da bi
šli v projekt v sodelovanju z Mestno občino Kranj. Postavili bi kolesarske postaje, na katerih bi bila tako navadna
kot električna kolesa. Prej ali slej bomo
skupaj z Mestno občino Kranj, ki ima
mrežo najširše razvejano, to izvedli. Pri
tem pa je dobro graditi tudi kolesarske
povezave, da se lahko tudi varno peljemo proti Kranju. Zdaj je to možno
samo skozi cono, mi pa bi radi kolesarsko stezo tudi ob glavni cesti skupaj z
izgradnjo štiripasovnice, če bo do nje
kdaj prišlo. V prihodnjih dneh se bomo
srečali z infrastrukturnim ministrom
in pričakujem, da bomo rekli tudi kaj
o tem.
• Tema srečanja sta sicer gradnja
krožišča na brniškem izvozu z avtoceste in prometna ureditev odsekov avtoceste. Za kaj gre?
Tema srečanja je tudi krožišče na brniški cesti, kjer je nujno potreben izvoz z
avtoceste. Na Darsu so namreč v skrbeh, da ne bi prišlo do naleta na avtocesti, kjer avtomobili v popoldanski prometni konici stojijo na voznem pasu. V
tem primeru bi se promet z avtoceste
prerazporedil: del vozil na Kranj vzhod,
del na Šenčur vzhod – in vozila ne bi več
stala na voznem pasu avtoceste. Občina Šenčur je na državni cesti naredila
dve krožišči, pred Hoferjem in obrtno
cono, tako bi si tudi država lahko privoščila eno. Začasno krožišče stane okoli
300.000 evrov. Če toliko država ne more
zbrati, naj se zamislijo, kolikšna je vrednost človeškega življenja, če v naletu
pride do žrtev.
• Kakšni so zdaj vaši načrti v zvezi s
praznovanjem občinskega praznika,
ki bi moralo biti že aprila?
V času epidemije je bil tudi občinski
praznik, ko smo za 23. april načrtovali
slavnostno akademijo in pred tem tudi
več kulturnih in športnih dogodkov.
Zdaj smo vse premestili v september; 18.
septembra naj bi bila akademija s podelitvijo občinskih priznanj (dobitnike je
že potrdil občinski svet), vse prireditve,
povezane s praznikom, naj bi potekale
septembra. Seveda če bodo dani vsi pogoji, saj vidimo, da se epidemiološka
slika spet poslabšuje in pogoji druženja
zaostrujejo. Razmišljamo tudi o možnosti praznične prireditve na prostem. Letos je tudi 25 let občine in srebrni jubilej
smo želeli proslaviti ob občinskem prazniku, zato smo to želeli obeležiti z večjim poudarkom. Tudi to nameravamo
nadoknaditi septembra.
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Zasedali že
v medgeneracijskem
centru
Svetniki junija o občinskih nagrajencih,
ceni oskrbe z vodo, varnosti v občini,
aktualnih investicijah ...
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Občinski svet v Šenčurju je na junijski seji, ki je prvič potekala
v novozgrajenem medgeneracijskem centru, opremljenem z
novimi glasovalnimi napravami, odločal o letošnjih občinskih nagrajencih. Občinska priznanja bodo dobili štirje: zlato
plaketo AMD Šenčur, srebrno Aleksander Sašo Zupan, bronasti pa Zoran Sokol in Boris Krišelj.
Tokrat so svetniki prisluhnili direktorju Komunale Kranj Matjažu Berčonu, ki jim je pojasnjeval vzroke za podražitev storitve oskrbe s pitno vodo. Cena je enotna za vse občine, kjer infrastrukturo upravlja kranjska komunala, in nekatere so elaborat
že sprejele. Ceno vode sestavljata vodarina in omrežnina, prva
se občutno ne povečuje, zgolj v skladu z življenjskimi stroški,
medtem ko je vpliv omrežnine na ceno precej večji. Obnova
starejših vodovodnih priključkov, menjave vodomerov, ki se
morajo menjavati vsakih pet let, in amortizacija vodovodne
infrastrukture so dejavniki, ki v največji meri vplivajo na podražitev omrežnine. Razlog za to so tudi investicije v obnove
vodovodov, je pojasnil Berčon in poudaril, da del omrežnine
občine prejmejo nazaj v obliki najemnine, ta sredstva pa pretežno namenjajo novim vlaganjem v tovrstno infrastrukturo.
Na dnevnem redu so bila tudi poročila Medobčinskega inšpektorata Kranj, policije in občinskega sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu. Vsa ugotavljajo, da so razmere zadovoljive.
Strokovni sodelavec iz občinske uprave Aleš Puhar je svetnike
seznanil s tekočimi aktivnostmi. Asfaltirali so cesto na Oza-

Šenčurski svetniki so prvič zasedali v medgeneracijskem centru.
/ Foto: Tina Dokl
re v Srednji vasi, zgradili so tudi javno razsvetljavo, dokončali
cesto v Vogljah, zaključili zadnjo etapo asfaltiranja na odseku na Mlakarjevi, uredili povezavo Srednje vasi (s pločnikom)
proti Lužam do mostu. Za nadaljevanja gradnje pločnika po
drugi strani ceste potrebujejo še soglasja lastnikov zemljišč.
Uredili so brežine potoka Olševnica, asfaltirali parkirišče v Srednji vasi. Uspešni so bili pri dogovorih z državo glede gradnje
manjkajoče kolesarske steze mimo brniškega letališča proti
Šenčurju, kjer je župan osebno zbral vsa soglasja lastnikov zemljišč. Porušili bodo ostanke Blagneče hiše, z novo pridobljenim gradbenim dovoljenjem jo bodo postavili na novo. Puhar
je svetnike seznanil tudi z načrti v zvezi z gradnjo krožišča, ki
bo nadomestilo križišče pri Blagneči hiši. Napovedal je podpis treh večjih pogodb: za rekonstrukcijo Kranjske ceste, za
komunalno infrastrukturo OPN Šenčur 32 (nasproti Ančke), za
komunalno infrastrukturo za Voklo in Prebačevo. Zahvaljujoč
posluhu lastnikov zemljišč bodo izvedli povezavo med Žerjavko in Prebačevim s površino za pešce. Pripravljajo cenitve za
nakup zemljišč, ki so v načrtu za to leto.
Svetniki so govorili tudi o dopisu občanov Voklega, ki se na
občino obračajo z zahtevo glede izgradnje meteorne kanalizacije, ki bi vodo odvajala ne le z javnih površin, temveč tudi
od nekaterih zasebnih gospodinjstev.

Blagnečo hišo lahko porušijo
Aprilska seja občinskega sveta je v času epidemije potekala v dvorani
kulturnega doma.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Svetniki so v prvi obravnavi potrdili
občinska podrobna prostorska načrta
(OPPN) za dve kmetijski gospodarstvi.
Obravnavali so tudi zaključni račun
proračuna za leto 2019 in ga tudi sprejeli, zadovoljni, ker občina veliko denarja
namenja naložbam. Potrdili so tudi prenehanje statusa kulturnega spomenika
lokalnega pomena za Blagnečo hišo, za
kar so zaprosili ministrstvo za kulturo.

Ta odločitev jim omogoča, da ostanke
stare hiše porušijo in na istem mestu
zgradijo novo, vendar po prvotni podobi, vanjo pa vgradijo tudi nekatere elemente prvotne hiše. Z Blagnečo hišo se
ukvarjajo že od leta 2012, vmes so večkrat spremenili gradbeno dovoljenje,
zdaj pa je končno jasno, da je v preslabem stanju, da bi jo lahko obdržali. Zdaj
bodo vnovič zaprosili za spremembo
gradbenega dovoljenja in jo ponovno
zgradili.

Na seji so sprejeli tudi sklep o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora ŠE-40. Gre za prvi primer
lokacijske preveritve od lani sprejetega
gradbenega zakona. Občinska uprava
pa je svetnike seznanila tudi s tekočim
dogajanjem v občini. Podpisali so pogodbo z izvajalcem za gradnjo pločnika Srednja vas–Luže in napovedali, da
bodo po prvomajskih praznikih začeli
dela, nadaljevali pa tudi gradnjo infrastrukture na jugu občine.

Pobude in vprašanja svetnikov
Na sejah občinskega sveta aprila in junija so svetniki na občinsko upravo naslovili
več pobud in vprašanj.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Tadeja Beleharja je na aprilski seji zanimalo, ali bo pri gradnji pločnika Srednja vas–Luže vključena tudi steza za kolesarje. Aleš Puhar je povedal, da bo pločnik širok 1,5 metra, površina za kolesarje bo zarisana, postavljena bo tudi
javna razsvetljava. Valerij Grašič je spraševal, za koliko bo
nižji znesek gradnje pri Blagneči hiši. Aprila informacije še
niso imeli, na Upravno enoto Kranj morajo vložiti predlog za
spremembo gradbenega dovoljenja, glede na nov projekt bo
pridobljen nov predračun.
David Štrajhar je predsednikom odborov zastavil vprašanje, kakšni so standardi za postavitev trgovskega objekta
(kioska) na občinskem zemljišču? Najemnina za uporabo javnega prostora je sto evrov. Objekt, ki ni trgovski, je
priključen na javno razsvetljavo, postavljen je odštevalni
števec. Vprašanje se je nanašalo na avtomat za prodajo
kmetijskih izdelkov, torej za ponudbo samooskrbe v občini, ker tržnica ne deluje. Električni priključek za avtomat
je plačal lastnik oz. pobudnik postavitve. Poraba elektrike
je vračunana v ceni najema prostora, cena se lahko z aneksom tudi poviša.

KOLIKŠNI STROŠKI ZARADI EPIDEMIJE
Simon Kuhar je prosil za tabelo najemnin za športne objekte. Župan je v pojasnilo povedal, da je cenik najema športnih
objektov objavljen na spletni strani občine. Kuharja je zanimala še informacija glede bazne antenske postaje na Visokem. Občanki, ki je poslala dopis, je občinska uprava posedovala odgovor Telekoma, odgovor je dobil tudi predsedniku
KS Visoko - Milje, poslan bo tudi vsem svetnikom. Marjana
Kristanca je zanimalo, kje so ohišja za odstranjene radarje.
Župan je povedal, da bodo ohišja postavili nazaj, radarji so
tudi zavarovani. Na Kristančevo vprašanje, kje bo »most« čez
reko Savo, pa je Aleš Puhar pojasnil, da bo brv na Prebačevem
v smeri Žerjavke, za kar so dobili ponudbo z idejno zasno-

Še en razpis za kmetijstvo
Zaključen je prvi rok Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Šenčur
v letu 2020. Rok za oddajo vlog je potekel 29. maja 2020. Prijavilo
se je trideset vlagateljev, od tega dvajset za naložbe v kmetijska
gospodarstva, za katere je bilo na voljo 22.200 evrov, in deset
za nakup gozdarske opreme, kjer je bilo na voljo štiri tisoč evrov.
Sredstva so v celoti porabljena. Vlagateljem smo že izdali sklepe
o sofinanciranju, sledita vlaganje zahtevkov in podpis pogodb.
Sredstva bodo vlagatelji prejeli najkasneje do 31. decembra letos.
Drugi rok za oddajo vlog za sofinanciranje šolanja na poklicnih in
srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih ter podporo delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja je 11. september 2020.

vo. Predvidena je prijava na Eko sklad, če bo občina uspešna,
bodo brv postavili.
Petra Potkonjaka je ponovno zmotilo nepravilno izobešanje
zastav. Valerij Grašič je podal zahtevo za večjo transparentnost pri oddaji zemljišč za postavitev avtomatov. Vprašal je
tudi glede obnove kužnega znamenja v Srednji vasi in dobil
odgovor, da je za obnovo pooblaščena Damjana Pečnik. Na
vprašanje o stroških zaradi epidemije covida-19 pa je župan
obljubil, da bodo objavili tabelo. Do seje so porabili okoli
14.700 evrov. Simona Kuharja je zmotila nezaščitenost igral
v občini, v sosednjih občinah so jih ogradili z zaščitnimi trakovi. Župan je povedal, da kljub zaščiti mnogi opozoril še
vedno ne upoštevajo. Petar Potkonjak je še vprašal, kdaj bo
nasuta pot od Hotemaž do Brda. Aleš Puhar je pojasnil, da so
si zadevo ogledali z zavodom za gozdove, postavka sredstev
za nasipanje je povečana, pot bo sanirana, predsednik VS
Hotemaže se je dogovoril tudi za soglasja z lastniki zemljišč.

OD DOMA STAROSTNIKOV DO KOLESARSKEGA PARKA
Na junijski seji je David Štrajhar dejal, da seznam za oprostitev najemnin iz časa epidemije ni popoln, ljudje tudi sprašujejo, kako je z oprostitvijo NUSZ. Predlagal je tudi sanacijo telovadnih naprav na prostem. Župan je odgovoril, da
so najemnin oprostili tiste, ki imajo do občine poravnane
vse obveznosti. Petar Potkonjak je naslovil več vprašanj na
občinsko upravo glede spletne razstave Šenčurski dogodki.
Nanje mu je odgovoril avtor razstave dr. Jože Dežman, ki je
med drugim pojasnil, da je študijski krožek Šenčurski dogodki deloval v okviru Gorenjskega muzeja, zanj pa niso bila
porabljena nobena finančna sredstva Občine Šenčur.
Na vprašanje Valerija Grašiča glede zemljišča za dom starostnikov je župan odgovoril, da postopki potekajo. Na pobudo o kolesarjenju pred šolo pa je Aleš Puhar povedal, da so
pred šolo na podlagi prometne študije spreminjali prometni režim, in sicer v območje umirjanja prometa, kjer imajo
prednost pešci in igra otrok. Grašič naj pobudo konkretizira,
lahko jo obravnava občinski SPV.
Na ponovno vprašanje glede bazne postaje na Visokem pa je
Marija Cankar pojasnila, da lahko vprašanje znova posredujejo Telekomu. Varnost naprav mora zagotavljati Telekom,
občina se ne ukvarja z meritvami. Tadej Belehar je pohvalil
idejo o tečaju za uporabo defibrilatorja za laike, vprašal pa,
kdaj bo odprto odbojkarsko igrišče, predvsem pa o lokaciji
prihodnjega grbinastega kolesarskega parka. Lokacija še ni
usklajena, je pojasnil župan, tisti, ki s prvotno predlagano
niso zadovoljni, naj predlagajo novo. Petar Potkonjak je svetnike seznanil z delovanjem sveta za uporabnike javnih dobrin. Predmet njihove obravnave so tudi bazne postaje. Svetniška skupina SDS pa je predložila tri pobude: za postavitev
droga s slovensko zastavo v središču Šenčurja, za uveljavitev
projekta Prostofer tudi v občini Šenčur in za pristopitev k
skupnemu e-kolesarskemu omrežju, ki ga izvaja že Mestna
občina Kranj KRsKOLESOM.
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Kmetijstvu bi radi dali večjo težo
Franci Podjed, občinski svetnik in predsednik odbora za kmetijstvo in gozdarstvo,
sicer tudi sam kmet in uspešen predelovalec mleka, predstavlja delo odbora in
razmišlja o spodbujanju kmetijstva v občini.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• S čim se ukvarjate v odboru za kmetijstvo?
V odboru za kmetijstvo pripravljamo razpis in subvencioniramo nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije, skrbimo za
delovanje s kmetijstvom povezanih društev in razpisujemo
štipendije. Odbor pomaga tudi pri raznih aktivnostih občine,
trenutno denimo koordinira med kmeti pri aktivnostih v zvezi z namakalnim sistemom. Za južni del občine, kjer se bo
namakalni sistem najprej gradil, manjkata še presoja vplivov
na okolje in gradbeno dovoljenje, da bi se izvedba lahko začela. Za ta projekt je občina pridobila tudi evropska sredstva.
Hkrati tudi z Občino Preddvor delamo študijo za namakanje,
na severnem delu naše občine bo zajeto več kot dvesto hektarjev zemljišč na območju od Tupalič do Visokega in Luž.
• Kaj načrtujete na področju kmetijstva?
Dobro sodelujemo z odborom za gospodarstvo, kjer si prizadevamo za povezavo med gospodarstvom, kmetijstvom in
turizmom. Občina Šenčur je lepa in zanimiva, zatorej ima
možnosti na tem področju. Ne želimo, da bi se kmetije opuščale, radi bi mlade spodbudili, da bi ostajali v kmetijstvu, da
bi imeli naši zanamci čim boljše pogoje, da bi se to področje
razvijalo in da bi ljudje prišli tudi v naše kraje kot turisti. Možnosti za to vsekakor obstajajo.
• V preteklosti ste kmetje iz občine Šenčur sodelovali tudi
na kmetijskem sejmu v Komendi. Ali za to še obstaja zanimanje?
Pred leti smo začeli s predstavitvami kmetij, gospodarskih
subjektov, društev in občine na komendskem sejmu. Stroške
najema šotora je plačala občina, vsakokrat smo pripravili
spremljevalni program. Kasneje sta se nam pridružili občini
Cerklje in Preddvor, sodelovali pa sta tudi občini Jezersko in
Železna Kapla. Stvar je sicer pozneje izzvenela in na sejmu
nismo več prisotni, interes za to pa imamo še naprej. S projektom je veliko dela, sodelujoče je kar težko motivirati. Vcepiti jim želimo prepričanje, da se je treba za skupnost malce
potruditi in da če se vsi potrudimo, imamo lahko vsi nekaj
od tega. Skupno sodelovanje je bila tudi dobra izkušnja, o tej
možnosti še vedno razmišljamo.
• Koliko denarja ste po letošnjem razpisu razdelili kmetijstvu?
Prva faza razpisa je končana, razdeljenih je bilo 22.000 evrov
za nakup kmetijske mehanizacije in 4000 za gozdarstvo. Za
gozdarstvo smo znesek letos povečali, in sicer zaradi naravne nesreče, ki je februarja naredila veliko škodo v gozdovih
prav na območju občine Šenčur. Sredstva za kmetijstvo vselej
v celoti porabimo, interes je velik, letos se je zanja potegovalo
30 prosilcev. Ni veliko denarja, ampak vsak evro šteje. Seveda
pa si v odboru prizadevamo, da bi se sredstva, namenjena
kmetijstvu, povečala. Druga faza razpisa je še pred nami, kjer
bomo razdelili 3000 evrov za delovanje društev na področju
kmetijstva in 1000 evrov za štipendiranje mladih na srednji

kmetijski šoli. Lani smo podelili dve enkratni štipendiji po
400 evrov.
• Kaj bi sporočili občanom glede kmetijstva?
Odbor za kmetijstvo je pripravljen sprejeti ideje občanov za
razvoj kmetijstva in gozdarstva. Prav tako bi jih radi spodbudili, da se odločajo za dopolnilno dejavnost, za turistične in
izletniške kmetije. Zdaj je v občini malo nastanitvenih kapacitet. Njihovo število bi želeli povečati, saj ljudje radi prihajajo
na podeželje in uživajo v lepotah, ki jih imamo v naši občini
veliko. Tudi urejena je dobro, imamo kolesarske steze, ki nas
povezujejo s sosednjimi občinami, občina lepo skrbi za ceste
in ostalo infrastrukturo. Prizadeva si, da so vasi lepo urejene.
Pohvaliti velja tudi zgledno skrb občine za ceste h kmetijskim
zemljiščem, tudi gozdne. Obenem naj tudi lastniki zemljišč
ceste varujejo, jih preveč ne uničujejo in si prizadevajo za njihovo urejenost. Ljudem, ki se ne ukvarjajo s turizmom, pa
bi ob tem radi povedali, naj imajo razumevanje za to, da na
cestah kdaj ostane nesnaga. Te si tudi kmetje ne želimo, a
okoliščine nam včasih ne dopuščajo, da bi jo takoj odstranili
s cest. Prizadevamo pa si in si želimo urejeno krajino, ki je
lepa že sama po sebi, z različnimi kulturami, ki jih gojimo na
našem območju.
Kmetijstvu bi radi dali večjo težo. Prav bi bilo, da bi se pridelava hrane čim bolj cenila, saj hrana ni nekaj samoumevnega.
Radi bi naredili tudi prepoznavno zgodbo na področju turizma, s katerim naj bi se v večji meri ukvarjali kmetje in tako
omogočili, da se na podeželju ustvari tudi več delovnih mest.
V to dejavnost bi radi privabili tudi več mladih, jih navdušili
za kmetijske poklice in jim dali vedeti, da je to lepa in zanimiva služba, ki jih omogoča ostati v domačem kraju. Ob tem
pa bi prispevali tudi k njegovemu razvoju.

Težave z meteorno
kanalizacijo
Krajani Voklega so na občinsko upravo
naslovili pismo, v katerem opozarjajo
na problematiko odvajanja meteornih
voda v delu naselja.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Zdaj bo namreč občina v tem delu urejala odvajanje odpadnih
voda, torej fekalno in meteorno vodo. Sedemindvajset podpisnikov pisma pa od občine pričakuje, da ob komunalnem
urejanju naselja ohrani dosedanjo meteorno kanalizacijo Voklo–Stagne, kamor se stekajo padavinske vode tega dela Voklega z javne ceste in tudi z lokacij 27 nepremičnin, in sicer v
Majdonovo jamo. Zapišejo, naj se sprojektirana meteorna kanalizacija na Stagnah poveča do kapacitete, da bo zagotovljeno
nemoteno stekanje padavinskih voda s streh, dvorišč, javnega
dobrega in javne ceste tudi ob največjih pretokih.

Če bi želeli ugoditi krajanom, bi morali
spremeniti odlok. Posledično nastajajo stroški
tako ob sami investiciji, kjer bi bil tako obračunan
dodatni komunalni prispevek za meteorno
kanalizacijo, višji pa bi bili tudi mesečni stroški
za storitev odvajanja padavinskih voda.
"Naš odlok o gradnji infrastrukture in o komunalnem prispevku je za celotno področje občine enoten. Ko gradimo
infrastrukturo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih
voda, velja, da se meteorne vode zbirajo zgolj s cest, ne gradi-

Izbirajo izvajalca za občinski
prostorski načrt
Občina Šenčur je tik pred izbiro izvajalca za izdelavo Občinskega
prostorskega načrta (OPN). Dva ponudnika sta dala ponudbi, a
zaradi visoke cene niso podpisali pogodbe, pač pa se z njima še
pogajajo. S tem so na junijski seji seznanili tudi člane občinskega
sveta. Navajajo, da je prispelo več kot sto pobud občanov, prav
tako je treba dokument uskladiti z zakonodajo in spremembami,
ki so nastale od 2017 do 2020. Rok, do katerega je treba OPN izdelati, je slaba tri leta, nato ga mora sprejeti občinski svet. "Ločen
OPN vodimo tudi za širitev obrtne cone, tega financirajo lastniki
in investitorji na tem območju," k temu dodaja župan Ciril Kozjek.
"Postopek bo šel gotovo malo hitreje, želimo pa si širitev cone, ki
je pomembna tako za nas kot za celotno Gorenjsko. Trenutno je
polna, zato jo želimo razširiti, da bo mogoč prihod novih investitorjev. Ti so zelo zainteresirani, saj jih privlači neposredna bližina
avtoceste in letališča."

www.pogrebnik.si

mo pa meteorne kanalizacije za posamezna gospodinjstva in
je nismo gradili nikjer v občini," je uvodoma pojasnil župan
Ciril Kozjek in povedal, da se bodo v zvezi s problemom sestali
s krajani. To se je zgodilo v sredo, v času že zaključene redakcije občinskega časopisa Jurij.
"Če bi želeli ugoditi krajanom, bi morali spremeniti odlok, o
čemer pa odloča občinski svet," je nadaljeval Kozjek. "Posledično nastajajo stroški tako ob sami investiciji, kjer bi bil tako
obračunan dodatni komunalni prispevek za meteorno kanalizacijo za to naselje, prav tako pa bi bili višji mesečni stroški za
storitev odvajanja padavinskih voda. Za zadaj bomo začeli kanalizacijo delati tako, kot smo jo v vseh drugih naseljih. Res pa
je, da je v Voklem kar nekaj problemov z meteorno vodo. Veliko
je je speljane na cesto, to povzroča poplavljanje. Po zakonu pa
je dolžan vsak krajan speljati svojo vodo v lastno ponikovalnico. Naj poudarim, da mi o tem še nismo rekli zadnje besede. V
Voklem je vrč kot 150 hiš, pobudnikov je 27, zato je potreben
tudi razmislek, kaj bo s preostalimi, saj se odlok lahko sprejme
samo za celotno območje, ne pa zgolj za nekatere hiše. Če bo
prišlo do spremembe odloka, se je treba zavedati posledic. Povedati pa kaže še to, da Komunala Kranj kot upravljavec
omrežja nadzira, kako je z morebitnim odvajanjem meteorne
vode krajanov v javno meteorno kanalizacijo ali fekalno kanalizacijo, to je mogoče odkriti in se to sankcionira. Ne gre za to,
da krajanom Voklega ne bi želeli prisluhniti, prepričan sem, da
bo problem meteornih voda rešen enako uspešno kot v sosednjih Vogljah in drugje po občini. Vedeti pa je treba, da imamo
v občini skoraj štiri tisoč gospodinjstev in Voklo v tej ureditvi
ne more biti izjema. Če pa bo, bo treba spremeniti odlok."

Za bloki še naselje hiš
Aprila je skupina Ržišnik Perc v Šenčurju odprla gradbišče dveh
novih stanovanjskih blokov, v katerih bo skupaj 29 stanovanj. Poleg stanovanj v blokih po imenu Vila bloka Jurij načrtujejo tudi dve
bivalni enoti za študente in prostore za predšolsko varstvo otrok.
Skupna investicijska vrednost projekta znaša šest milijonov evrov,
predajo stanovanj načrtujejo za prihodnje poletje. Zadovoljstvo
nad gradnjo blokov je izrazil tudi župan Občine Šenčur Ciril Kozjek,
ki je aprila skupaj s predstavniki investitorjev in gradbenikov simbolično odprl gradbišče z zasaditvijo lopat. Na območju nasproti
blokov pa bo naselje individualnih hiš, kjer se bo v kratkem začela
gradnja komunalne infrastrukture. Občina je podpisala pogodbo z
izbranim izvajalcem, gradili naj bi do konca septembra.

Trenutno gradijo bloke, sledi komunalna infrastruktura, pozneje
bodo gradili še stanovanjske hiše. / Foto: Tina Dokl

Konjeniki vabijo na jahanje
in vožnje

Lastniki psov naj pobirajo
iztrebke

Konjeniški klub Šenčur obvešča občane in tudi druge, da imamo v
klubu več kot štirideset konj. Za naše člane sta možna jahanje in
vožnja s kočijo ob različnih praznovanjih in posebnih dogodkih, kot
so poroke, rojstni dnevi in podobno. Pokličite in se bomo dogovorili.
Miro Peternel

Lastniki psov naj pobirajo iztrebke svojih štirinožnih ljubljenčkov, kar velja tudi za travnike in gozdove, saj tam niso lastniki.
Iz krajevne skupnosti Šenčur - Srednja vas tudi sporočajo, da je
prepovedano sprehajati se s psi po pokopališču. Na pobiranje iztrebkov pa opozarja tudi občinski odbor za kmetijstvo in gozdarstvo. Predsednik Franci Podjed pojasnjuje, da ni dobro za prebavila živali, če iztrebki domačih ljubljenčkov zaidejo v krmo živine.

Koncert Hiše čez cesto bo avgusta

Šenčurski konjeniki ob lanskem prazniku Krompirjevo / Foto: Primož
Pičulin

Na dan državnosti, 25. junija, bi moral biti v Srednji vasi koncert
ljudskih pevcev Hiše čez cesto z Milj, a je zaradi zelo slabega vremena odpadel. Namesto tega bo koncert v nedeljo, 2. avgusta, ob
19. uri pred gasilskim domom v Srednji vasi. Prostovoljni prispevki
bodo namenjeni tamkajšnjim gasilcem, za obnovo fasade na gasilskem domu. "Pevci in gasilci vas prisrčno vabijo, saj bo zazvenela
ljudska pesem," vabi Dragica Markun. Navaja tudi, da je Hiša čez cesto kljub koronavirusu v preteklih mesecih pripravila nekaj dogodkov. "Pevci smo peli pred Domom Taber v občini Cerklje in v domu
starostnikov v Preddvoru. Za otroke pa ponovno potekajo tehnične
delavnice v izvedbi Tehnične izbe, in sicer dvakrat na teden, zaradi
koronavirusa zunaj pod kozolcem in z manj otroki. Ker je interes,
bodo potekale tudi v počitniškem času," dodaja Dragica Markun.

VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
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CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20 KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437
KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
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CVETLIČARNA:

VSE ZA VAŠ VRT:

 LONČNICE
ŠOPKI
REZANO CVETJE ZA VSE PRILOŽNOSTI
ARANŽIRANJE DARIL

 ZELIŠČA IN
ZELENJAVNE SADIKE
VELIKA IZBIRA
OKRASNIH VRTNIH
RASTLIN
ZAŠČITNA SREDSTVA
ZA VAŠ VRT
MREŽE PROTI TOČI,
OPORNIKI, LONCI …

PROGRAM ZA KMETIJSTVO:
S
 TRNIŠČNI DOSEVKI (MNOGOCVETNA LJULJKA, BELA GORJUŠICA …)
Z
 AŠČITNA SREDSTVA IN EKOLOŠKA ZAŠČITNA SREDSTVA
ZA RASTLINE

DOMAČA ŠPAJZA:
DOMAČI ŠTRUKLJI, PIŠKOTI, TESTENINE,
SUHE MESNINE, NA VOLJO TUDI SLADOLED!

Obiski pri devetdesetletnicah
Župan Občine Šenčur Ciril Kozjek nadaljuje obiske pri
občankah in občanih, ki so dopolnili devetdeset let.

Od aprila, ko smo zadnjikrat poročali o
obiskih pri slavljencih častitljive starosti, je obiskal štiri.
V družbi s predsednikom KS Šenčur Srednja vas Mirom Peternelom in predstavnico društva upokojencev Marto
Pipan je obiskal Vido Gašperlin, ki je
maja dopolnila devetdeset let. V Šenčurju je letos še ena devetdesetletni-

ca, Katarina Sitar, ki je bila prav tako
deležna županovega obiska, čestitk in
darila. V Trbojah je aprila praznovala
Ana Šter, župan jo je obiskal skupaj s
predsednico KS Trboje - Žerjavka Anito
Praprotnik in predstavnico upokojenskega društva Joži Rekar. Devet križev
si je naložila tudi Marija Novak, Žumrova Mici s Prebačevega. Obiskala sta
jo župan in predsednik vaške skupnosti Matej Knific.

S slavljenko Vido Gašperlin iz Šenčurja

Obiskovalce je ob rojstnem dnevu sprejela
Ana Šter iz Trboj.

Pri Mariji Novak, Žumrovi Mici s
Prebačevega

Slavila je tudi Katarina Sitar iz
Šenčurja

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kdaj s kolesom ob brniški cesti?

Foto: Tina Dokl

Država bo zdaj lahko zgradila manjkajoči del kolesarske steze ob regionalni cesti Kranj–
letališče Brnik. Občina Šenčur je namreč pridobila soglasja lastnikov zemljišč na tem odseku. Gre za okoli tristo metrov dolg odsek, ki se bo navezoval na lokalno Beleharjevo
cesto (to so letos spomladi asfaltirali). Kdaj se bodo lahko kolesarji, ki so zadnja leta
opozarjali na ta problem, neprekinjeno peljali po kolesarski stezi? V Šenčurju upajo, da
bo zgrajena še letos.

Prostofer za prevoze
starejših
Tudi v občini Šenčur razmišljajo o možnosti, da bi starejšim občankam in občanom,
ki nimajo možnosti prevoza, tega zagotovili
v okviru projekta Prostofer. To načrtujejo v
letu 2021, dotlej pa bodo sledili izkušnjam
iz pilotnih projektov, eden poteka tudi v
občini Naklo, primerljivi občini Šenčur. Pri
tem projektu občina poskrbi za najem avtomobila (ta bo najverjetneje električni) in
za voznike prostovoljce, ki bi bili pripravljeni voziti starejše. Kontakt z vozniki pa se
vzpostavlja s pomočjo klicnega centra, za
kar bo občina sklenila pogodbo z nosilcem
projekta. Kot pravi župan Ciril Kozjek, se
prostovoljci že oglašajo, preden bodo začeli voziti, pa bodo deležni izobraževanja.

Anica Benigar se za
svoja leta dobro drži

ALENKA BRUN
Sosedje so se na Anico spomnili že na predvečer njene stoletnice, obiskali in voščili pa so ji še župan domače občine Ciril
Kozjek, predsednik Krajevne skupnosti Šenčur - Srednja vas
Miro Peternel, iz Društva upokojencev sta se oglasila in voščila predsednik Ciril Sitar in poverjenica Vida Sušnik, v imenu krajevne organizacije Rdečega križa Šenčur pa še Irena
Kostanjevec in Ani Jenko. Podpredsednik Pokrajinske zveze
društev upokojencev Gorenjske Stane Gorenc je Anici ob visokem jubileju podelil posebno plaketo, slavljenki so zaigrali
tudi domači pihalci.
Anica Beniger se za svoja leta dobro drži. Še vedno jo večkrat
vidijo na vrtu, pravijo tisti, ki jo poznajo. Rodila se je 22. maja
1920 pri Šlosarjevih v Šenčurju. Poročila se je z Milanom Benigarjem, ki je bil, kot pravi Anica, dober mož. Zgradila sta si
hišo v današnji Sušnikovi ulici, v kateri Anica navkljub moževi smrti še vedno živi.
V zakonu so se jima rodili trije otroci: Anica, ki se je odselila
v Ljubljano, Miloš, ki živi v Čirčah, in Breda, ki je mami še
najbližje, saj živi v sosednji Srednji vasi.
Anico smo povprašali po receptu za dolgo življenje. "Delo,
delo, zdrava prehrana in nič alkohola," odgovarja stoletnica.
Zvečer rada pogleda televizijo ali kaj prebere – in to večinoma
še brez očal, čeprav jih že ima. Spat gre pa precej pozno, okrog
enajste ure zvečer. "Ampak zjutraj pa ležim do sedmih," še
hudomušno poudari.

Anica Benigar se je rodila 22. maja 1920. Letos je tako praznovala
stoti rojstni dan. Ko so jo povprašali po receptu za dolgo življenje, je
odgovorila: "Delo, delo, zdrava prehrana in nič alkohola." Sosedje
so se je spomnili že na predvečer njenega rojstnega dne, med
drugimi pa je slavljenko obiskal in ji voščil tudi domači župan Ciril
Kozjek. Seveda tudi brez torte ob častitljivi obletnici ni šlo.
/ Foto: Franci Erzin

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

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

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Maja letos je praznovala častitljivo
obletnico, stoti rojstni dan, Anica Benigar
s Sušnikove ulice v Šenčurju.

Dvajset let beremo
z Natašo
Bralni krožek v Šenčurju Beremo
z Natašo letos praznuje dvajset let
delovanja.
IVAN GROS
Jubilej smo hoteli obeležiti že spomladi, pa nam je to preprečila pandemija covida-19. Zato smo se odločili in vse skupaj
prestavili na jesen, ko se začne nova sezona branja. Prvo priložnost za predstavitev svojega dela pa izkoriščamo s tem, da
se širši javnosti predstavimo v občinskem glasilu Jurij.
Kako naš krožek deluje? Sestavlja ga 13 žensk in en moški.
Zaradi tega krožek dobi bonus točke na moško kvoto. V širši
okolici je kar nekaj krožkov, ki so z možmi slabo ali pa sploh
ne zasedeni. Na to moško zasedenost so šenčurske krožkarice
zelo ponosne. Zbiramo se vsakih 14 dni, kar pomeni, da vsaka
dva tedna preberemo vsaj eno knjigo, kar na letni ravni po-

V knjižnico po poletno
branje
Krajevna knjižnica Šenčur vas vabi
po poletno branje.
MARJETA GROS, MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

TINA ERJAVC, PIPANOVA CESTA 64, ŠENČUR

Krajevna knjižnica Šenčur vas ponovno vabi med police s knjigami in vam omogoča prosto izbiro knjig. Pri tem vas prosimo,
da ob obisku knjižnice upoštevate priporočila NIJZ: knjižnico
obiščete le, če ste zdravi, ob vstopu si razkužite roke, nosite zaščitno masko, ohranjate razdaljo, poskrbite za higieno kašlja, če
je mogoče, uporabljate brezstična plačilna sredstva. S tem boste
poskrbeli, da bo uporaba knjižnice varna za vse. Vrnjene knjige
za tri dni pospravimo v karanteno, nato so ponovno dostopne.

meni okoli dvajset knjig. Skupaj z mentorico gospo Natašo izberemo naslov knjige in določimo animatorja. Knjigo naj bi
prebrali vsi, kar pa je dostikrat odvisno od tega, koliko knjig
je na razpolago v osrednji knjižnici v Kranju in po občinskih
knjižnicah, animator pa nas usmerja ob predstavitvi knjige,
avtorja, kraja dogodka in pa seveda, kaj nam avtor z vsebino
knjige želi povedati. Na ta način so te razprave zelo zanimive, včasih tudi dolgotrajne, odvisno od tematike, ki jo pisatelj
obdeluje. Tako se tudi marsikaj novega naučimo, obenem pa
vzdržujemo možgane v dobri kondiciji.
Ni samo branje knjig naša dejavnost. Če zasledimo, da katero od slovenskih gledališč uprizarja delo pisatelja, katerega roman smo brali, si skušamo to predstavo tudi ogledati.
Bili smo dvakrat v Drami, kjer smo si ogledali dramatizacijo
Vojnovićevega romana Jugoslavija, moja dežela in Tavčarjeve Visoške kronike, v PG Kranj pa dramo Strah. Sodelovali
smo tudi na vseslovenskem zletu bralnih krožkov v Šmarju
pri Jelšah, kjer smo predstavili Jančarjev roman To noč sem
jo videl, v Arboretumu pa smo predstavili svojo dejavnost na
splošno. Na Krasu smo si ogledali zapuščino naših aleksandrink in rojstno hišo pesnika Srečka Kosovela.
Naš krožek imamo radi, zato nas ne skrbi njegova usoda. Še
naprej bomo sledili Pavčkovemu reku: Če ne bomo brali, nas
bo pobralo!
Smo pa že v času dopustov, zato smo za vas – tako kot vsako
leto – pripravili poletne malhe, le da vas tokrat knjige čakajo
v vrečkah. Prepustite se priporočilom knjižničarjev in knjižničark, ki so za vas pobrskali med knjigami in pripravili izbor poletnih malh, v katerih vas čaka pet knjig za odlično
poletno branje. Počitniško branje za mlade bralce najdete v
bralnih paketih Knjigolovčki, Pasje torbe in Kul paket #najst.
Prav tako od doma ali na počitnicah lahko pobrskate po policah Biblosa, ki vam ponuja izposojo e-knjig. Dostop do Biblosa
imate vsi člani naše knjižnice, za prijavo potrebujete: uporabniško ime, ki je sestavljeno iz akronima knjižnice (sikkr) in
vaše članske številke, in geslo, ki ga uporabljate za storitev
Moja knjižnica. Knjigo si izposodite enostavno s klikom na
gumb Izposodi, naenkrat si je možno izposoditi štiri e-knjige.
Rok izposoje je 14 dni, podaljšanje ni mogoče, lahko si jo ponovno izposodite ali predčasno vrnete. E-knjige lahko prebirate na
osebnem računalniku, s programom Adobe Digital Editions,
tabličnem računalniku ali pametnem telefonu z operacijskim
sistemom iOS ali Android ter na elektronskem bralniku. Podrobna navodila najdete na spletni strani Mestne knjižnice
Kranj pod zavihkom Biblos. Ob morebitnih težavah pa se lahko
obrnete na Biblosov klicni center, vse informacije in kontaktne
številke so dostopne na naši spletni strani. V knjižnici Šenčur
sta na voljo za izposojo dva e-bralnika za branje e-knjig.
V Krajevni knjižnici Šenčur vas ponovno pričakujemo po
ustaljenem delovnem času od ponedeljka do četrtka med 14.
in 19. uro ter ob petkih med 8. in 13. uro. Veselimo se vašega
obiska in vam želimo čim več brezskrbnih počitniških dni v
družbi dobrih knjig.

Spremljajte nas tudi med dopustom,
z vami smo na družbenih omrežjih. Facebook:
mestna.knjiznica.kranj in modripes;
Twitter: @knjiznicakranj; Instagram:
@mestnaknjiznicakranj.

Štirinajst in en udeleženec za petnajsti simpozij
Letošnji 15. Mednarodni simpozij umetniške keramike V-oglje je zaradi aktualnih
zdravstvenih razmer v svetu slovenski. Mednarodni del se predstavlja v Kranju.
IGOR KAVČIČ
V času, ko prebirate vrstice tega članka, na domu Barbe Štembergar Zupan
in Nika Zupana v Vogljah že deseti dan
ustvarjajo mojstri umetniške keramike,
ki sta jih povabila na že 15. Mednarodni
simpozij umetniške keramike V-oglje.
Skrbno izbrani avtorji, ki zaradi posledic in aktualnega stanja, povezanega z
novim koronavirusom, vsi prihajajo iz
Slovenije, so se najprej predstavili na
dveh večerih v Muzeju Občine Šenčur.
Letos na simpoziju ustvarjajo: Ana Hanzel, Ivana Petan, Barbara Jemec, Tomaž
Šebrek, Jasmina Verbič, Nataša Druškovič, Veronika Lah, Maruša Mazej, Petra
Kostevc, ob njih pa še trije člani Zavoda V-oglje Ifigenija Simonović, Nikolaj Mašukov in Ivan Skubin ter seveda
oba domačina. Lahko bi rekli, da štirinajsterico v simbolnem smislu petnajstega simpozija zaključuje še fotograf
Anže Grabeljšek. Od leta 2012 naprej na
simpoziju po priporočilu priznanega fotografa Arneja Hodaliča vsako leto sodeluje tudi eden od obetavnih mladih
fotografov, ki z udeleženci pripravi izvirne portrete.
Če sta pobudnika in vsa ta leta tudi organizatorja simpozija tega leta 2006
ustanovila z idejo širjenja znanja in
izobrazbe na področju keramike v Sloveniji, danes o njem lahko govorimo v
presežnikih. Vrednost simpozija in Zavoda V-oglje so s podelitvijo članstva
leta 2011 prepoznali tudi v Mednarodni
akademiji keramike (AIC/IAC) s sedežem v Ženevi.
Dolgoletni
spremljevalec
simpozija umetnostni zgodovinar ddr. Damir
Globočnik v simpoziju opaža vrsto elementov, ki ga dvigujejo nad običajne

Udeleženci letošnjega 15. mednarodnega simpozija umetniške keramike V-oglje so se
najprej predstavili v Muzeju Šenčur. / Foto: Tina Dokl
tovrstne kolonije ali delavnice: od vsakoletnega skrbnega izbora sodelujočih
na simpoziju, predavanj in predstavitev
avtorjev do katalogov vsakoletnih razstav v Muzeju Občine Šenčur, Revije za
umetnost V-oglje, razstavnih gostovanj
v Berlinu in Barceloni, ne nazadnje pa je
eden pomembnih dosežkov prva stalna
zbirka umetniške keramike pri nas.
Prav z deli izbranih mojstrov keramike,
ki so v Voglje z različnih koncev sveta
prihajali v preteklih letih, in so del stalne zbirke, s katero se ponaša šenčurski
muzej, so 15. izvedbo simpozija dodatno
oplemenitili z razstavo v Galeriji Pre-

šernove hiše v Kranju. Na dosedanjih
14 simpozijih se je v Vogljah zvrstilo 212
umetnikov iz tridesetih držav, v galeriji
pa so na ogled dela 25 umetnikov, 19 tujih in šest domačih. Vrhunska umetniška dela spremljajo portretne fotografije avtorjev, ki jih je v posameznih letih
posnelo devet fotografov.
Ali kot je ob odprtju razstave dejal podžupan Občine Šenčur Aleš Perič Močnik:
"V Šenčurju sicer nimamo tako bogate
kulturniške in umetniške tradicije kot
v Kranju, Zavod V-oglje pa je edinstven,
zato smo ponosni, da z njim našo občino poznajo tudi drugje po svetu."

računovodske storitve, d. o. o. Velesovska 49, 4208 Šenčur
tel.: 04 251 91 50
faks: 04 251 91 51
gsm: 041 364 880
e-pošta: darinka@darin.si

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

POLETNA JOGA

TOrkOV kuLTurNi Vdih

FiLmi NA VOVkOVEm VrTu

Vsak ponedeljek
in četrtek
od 18.45 do 20.15

dVOriščE GrAdu
khisLsTEiN krANJ
Vsak torek ob 21.00

Vsak četrtek ob 21.00

GLAsbENi VEčEri POd
GrAJskO LiPO
dVOriščE GrAdu
khisLsTEiN krANJ
Vsako sredo ob 20.30
15. 7. ANIKA HORVAT
22. 7. ANA DEŽMAN
29. 7. JADRANKA JURAS
5. 8. MAJA KEUC AMAYA
12. 8. DITKA
19. 8. ALENKA GODEC
26. 8. SEVERA GJURIN
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol
servisih in prodajnih mestih Eventim.

krANskA kuhNA
NA VrTu GrAdu
khisLsTEiN
25. 7., 8. 8. in 22. 8.

14. 7. LITERARNO OZVEZDJE:
Blodnik po Istri
Agata Tomažič, Tamara
Langus, Teja Kleč,
Nina Kožar
21. 7. KRANJČANA V TRSTU
Igor Kavčič, Zoran
Smiljanić, Ivan Smiljanić
28. 7. BALETRININI
TRUBADURJI in
prestavitev knjige
Ekstradeviško
z avtorjem Dušanom
Čatrom
4. 8. VEČER
NARAVOVARSTVENE
POEZIJE
11. 8. NOVINARJEV
KALEJDOSKOP:
Ervin Hladnik Milharčič
18. 8. JUDOVSKI PES
25. 8. #ZOBOTREBEC!
Ni se še stemnilo
Marcel Štefančič Jr.,
Zoran Smiljanić

16. 7. IGOR IN ROSA
23. 7. RESNICA
30. 7. MAUDIE
6. 8. PORTRET MLADENKE
V OGNJU
13. 8. VSEENO MI JE, ČE
BOMO V ZGODOVINO
ZAPISANI KOT BARBARI
20. 8. NEVIDNO ŽIVLJENJE
EVRIDIKE
28. 8. HČI CAMORRE

LETNO GLEdALiščE
khisLsTEiN krANJ
Ob 21.00
10. in DR. PREŠEREN
11.7. Gledališka predstava
24. 7. MI2 AKUSTIČNO
31. 7. STAND UP VEČER
7. 8. HAMO &
TRIBUTE 2 LOVE
14. 8. TABU AKUSTIČNO
16.8. EMIL SPANYI &
DAVID GAZAROV
21. - 23. PIKNIK
8. KINO
28. 8. SIDDHARTA
AKUSTIČNO
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol
servisih in prodajnih mestih Eventim.

Pesmi navdušile polno
dvorano
Osmi tradicionalni večer partizanskih
in domoljubnih pesmi je bil posvečen
Emilu Leonu Seknetu.
IGOR KAVČIČ
Večer partizanskih in domoljubnih pesmi z naslovom Zapoj
zdaj, srce partizansko je bil tako kot v preteklih letih tudi letos
največji zborovski dogodek v občini. V krajevni organizaciji ZB
za vrednote NOB Visoko so ga v sodelovanju s KUD Valentin
Kokalj Visoko in KS Visoko - Milje na začetku letošnjega leta
pripravili že osmič doslej.
Letos je v Domu krajanov na Visokem nastopilo devet pevskih
zborov, v katerih prepeva okrog dvesto pevk in pevcev. Ob
dveh domačih pevskih sestavih – MePZ Društva upokojencev
Šenčur, ki ga vodi Dejan Heraković, in MePZ Ljudski pevci Hiše
čez cesto Milje pod vodstvom Staneta Markuna – so nastopili
še zbori iz širše okolice, med drugim MePZ Petra Liparja DU
Kranj, Zbor Naklo in Zbor Maj, Kranj (vse je vodil zborovodja
Andrej Zupan), iz Preddvora sta zapela MPZ Kokrškega odreda
(Milan Bajželj) in ŽPZ Josipine Turnograjske (Marija Roblek),
tu je še MPZ Triglav Duplje (Dejan Heraković) in v zaključku še
MePZ Svoboda iz Stražišča (Andrej Zupan).
Vezno besedilo, v katero je vpletla tako predstavitve zborov
kot misli in besede o sporočilnosti zapetih pesmi, je skrbno
in z občutkom za ta del slovenske zgodovine pripravila prof.
Danijela Bakovnik, večer pa so povezovale Andreja Zorman,
Slavica Bučan in Sonja Zupančič. Aktualni predsednik ZB za

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

Anton Magdič s.p.

MARUŠA HUMAR S.P., ZALOG PRI CERKLJAH 46, CERKLJE NA GORENJSKEM

Vsak nasmeh je lahko zdrav nasmeh

Hu ar
ZOBOZDRAVSTVO

Maruša Humar, dr. dent. med.
040 567 301

DELOVNI ČAS:
Torek: 7.00 – 13.30
Sreda: 13.00 – 20.00
Po dogovoru

zobozdravstvo.humar@gmail.com

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur. V prostorih MOS-DENT zobna ordinacija d.o.o.

Zbor Kokrškega odreda je zapel Kajuhovo Slovensko pesem.
vrednote NOB Visoko mag. Rajko Bakovnik je poudaril pomen partizanske pesmi za obstanek jezika, kulture in naroda.
Večera se je udeležilo okrog 260 obiskovalcev, ki so z aplavzi
za pevske nastope nastopajočim dajali še dodaten navdih pri
izvajanju ponosnih slovenskih pesmi. Dogodek je med drugimi s svojo prisotnostjo počastil tudi župan Šenčurja Ciril
Kozjek. Z minuto molka so počastili spomin na lani preminilega dolgoletnega predsednika KO ZB za vrednote NOB Visoko
Emila Leona Sekneta, ki je bil pobudnik in zavzet organizator
preteklih sedmih večerov partizanskih in domoljubnih pesmi
na Visokem. "Naslov oziroma to vodilo smo z velikim spoštovanjem prevzeli tudi organizatorji tokratnega večera in
obljubljamo, da bomo tradicijo ohranili tudi v prihodnosti," je
predhodniku v čast še dejal Rajko Bakovnik.

Birma bo prihodnje leto
Razmeram v času epidemije se je prilagodila tudi Župnija Šenčur.
V razmerah epidemije se je spremenilo tudi dogajanje v šenčurski župniji. Župan Urban Kokalj je povedal, da so denimo
majske šmarnice potekale prek spleta in da so se jih otroci tudi
tako radi obiskovali. Sicer tudi po koroni ne bo nobena stvar
taka, kot je bila v preteklosti. Tako bodo namesto predvidenega
romanja v Makedonijo zdaj cilj spremenili in bodo šli v Avstrijo
in na Madžarsko. Tudi letošnji oratorij bo drugačen, kot je bil
prejšnja leta, prestavljen je na avgust in bo izveden le v prime-

ru, da bodo razmere takrat to dopuščale. Da lahko zadostijo
ustrezni razdalji pri bogoslužju, so uvedli še dodatno mašo in
tako imajo zdaj pet nedeljskih maš: v soboto zvečer, v nedeljo
zjutraj že ob 6. uri, nato pa ob 8. in 10. uri ter še eno zvečer.
Zaradi koronavirusa je bila odpovedana tudi birma: ta je preložena na naslednje leto in bo v osmem razredu. Prva obhajila pa so imeli, je povedal župnik Kokalj, a so bila v bolj zaprtih, družinskih krogih.

Kje bo kolesarski park?

Odstranili hitrostne ovire

Tudi v občini Šenčur si želijo grbinasti kolesarski park, kot jih že
imajo v nekaterih sosednjih občinah. V proračunu so že predvideli denar zanj, zdaj iščejo lokacijo. Župan Ciril Kozjek pravi: "Še
naprej smo v zagati, kam ga umestiti, saj občina v središču nima
svojih zemljišč. En kolesarski park bo sicer umeščen v Športni park
Šenčur, kar predvideva tudi občinski podrobni prostorski načrt, za
drugega pa razmišljamo o lokaciji." V občini sicer redno skrbijo za
urejanje in označevanje kolesarskih poti.

Prometa ne bodo več umirjali s hitrostnimi ovirami, pač pa
z doslednim nadzorom. / Foto: Tina Dokl

BREZPLAČNI
PREGLED KLIME

KUPON

V občini skrbijo za kolesarje: dokaz za to je tudi počivališče ob
kolesarski poti med Srednjo vasjo in Lužami. / Foto: Tina Dokl

K u p o n ve l j a v j u l i j u 2 0 2 0 .

Pred kratkim so bile odstranjene hitrostne ovire na Partizanski cesti. Kot pravi župan Ciril Kozjek, zdaj za varnost prometa skrbijo
drugače, s postavljanjem radarjev in nadzorom hitrosti. "Promet
je pod nadzorom. Želim si, da bi naši vozniki po ozkih cestah v
naselju vozili po predpisih, da ne bi bilo potem kazni in nejevolje
kaznovanih," ob tem pravi župan.

Varstveno-delovni center spet
odprl vrata
Po enajstih tednih, ko so bila zaradi epidemije covida-19 zaprta
vrata Varstveno-delovnega centra Kranj, so se junija uporabniki
spet vrnili. To velja tudi za enoto v Šenčurju. Kot je povedala Mirjana Česen, direktorica VDC Kranj (poleg enot v Kranju in Šenčurju
delujejo tudi v Tržiču in v dveh enotah v Škofji Loki, v vseh je 180
uporabnikov), je bil ta čas kar naporen. Veliko so bili v stiku z uporabniki, ki so morali ostati doma, težek čas je bil tudi za njihove
starše in skrbnike. Spodbujali so jih, naj po telefonu in elektronski
pošti sporočajo, kaj počnejo, zaznavali so njihove stiske, nudili so
jim psihosocialno pomoč na daljavo, imeli so tudi obisk na domu.
"Od 25. maja do 1. junija smo v vseh enotah vzpostavili pogoje za
delo, tako da so se uporabniki lahko ponovno vključili v programe.
Z velikim veseljem so se vrnili v enote," je povedala Mirjana Česen.
V šenčurski enoti so vrnitev proslavili s torto.

Najboljši so prejeli županove petice
Letos ni bilo tradicionalnega sprejema
devetletnih odličnjakov na občini, pač
pa jih je župan Ciril Kozjek obiskal kar
na šoli. Čestital jim je za uspeh, jim izročil županove petice in vsakemu tudi
zastavo občine Šenčur in slovensko
zastavo. Na sprejemu, ki mu je prisostvovala tudi ravnateljica Osnovne
šole Šenčur Majda Vehovec, jim je dejal, da so naša prihodnost in verjame,
da v prihodnosti lahko računamo nanje. Župan verjame v mlade ljudi, češ
da imajo ideje in energijo. Zahvalil se
je tudi ravnateljici, učiteljicam in učiteljem. Prejemniki županovih petic so
bili letos: Larisa Grbič, Tinkara Kukovič, Eva Logar, Eva Markun, Nejc Osel,
Žiga Rakelj, Eva Žnidar (vsi 9. a), Luka
Bertoncelj, Luka Egart, Nika Fabjan, Ela
Keber, Ajda van der Geest, Anže Žibert
Simić (vsi 9. b), Izabela Bogataj, Martin Černe, Eva Lanišek, Elma Luković,
Ela Sajevic, Tina Štern, Nejc Vehovec

Dobitniki priznanj za odličnost z županom Cirilom Kozjekom in ravnateljico Majdo Vehovec
(vsi 9. c), Ajda Jarc, Tinkara Mali, Mark
Oman, Ines Rozman in Mojca Zupančič
(vsi 9. d). Devetošolci so se letos poslo-

Valeta je bila letos drugačna
KATARINA KLAJN, RAZREDNIČARKA 9. C
Z besedo valeta navadno mislimo na poslovilno prireditev ob zaključku osnovne šole. Na OŠ Šenčur že vrsto let velja,
da se na predvečer zadnjega šolskega
dne v športni dvorani zberejo devetošolci, njihovi starši, sorodniki, prijatelji,
ves učiteljski zbor, ravnateljica, župan.
Veliko je plesa, petja, zahvalnih besed,
veliko je stiskov rok, veliko objemov. Na
tem dogodku pomahamo v slovo devetim letom, preživetim skupaj.
Letošnji devetošolci zaradi številnih korona omejitev niso imeli možnosti, da
bi se poslovili na ta način. Na šoli smo
se zato odločili, da valeto obeležimo v
obliki zaključnega filma.
Prav nič ne more nadomestiti živega
dogodka, a ustvarjanje naše video valete je bilo še kako živo in aktivno. Učenci
so se dela lotili takoj po vrnitvi v šolo,
18. 5. Slab mesec časa, ki so ga imeli na
voljo, je minil v nenehnem posvetovanju, snemanju, montiranju, glasbenih
vajah in usklajevanju. Končni izdelek
je vloženemu trudu primerno bogat! V
75 minut avtorskega gradiva je zajeto
vse, kar se za valeto spodobi: županov

in ravnateljičin nagovor, podelitev priznanj in pohval, razredne predstavitve,
glasbeni posnetki, pa tudi duhovita in
zrela razmišljanja učencev: o šoli, prijateljih, prihodnosti. Le plesa ni. A za to bo
še čas. E-valeto so si devetošolci skupaj
ogledali na zadnji šolski dan v Domu
krajanov, ob prisotnosti podžupana Aleša Periča Močnika in ravnateljice Majde Vehovec. Vzdušje je bilo sproščeno,
veselo, projekciji pa je sledila podelitev
spričeval. V filmu so prav vsi devetošolci
– kot nastopajoči, kot snemalci, montažerji ali glasbeniki – pustili svoj pečat.
Njim, staršem, skrbnikom in nam, učiteljem, bo drag spomin na čas, ko smo
drug do drugega začeli iskati nove, drugačne poti. Film je objavljen na šolski
spletni strani, posamezni odlomki pa
na šolskem Youtube kanalu.
Beseda valeta sicer izhaja iz latinščine
in pomeni "bodite zdravi, močni, dobro
živite!". To sporočilo letošnji generaciji
namenjamo še posebej toplo. Osnovno
šolo so zaključili v čudni, negotovi situaciji – a pogumno, s številnimi uspehi
in zelo povezani. Ni je maske, ki bi skrila, da smo se imeli radi. Devetošolci, vse
dobro na vaši poti!

vili tudi z nekoliko drugačno valeto, v
Domu krajanov Šenčur so bili navzoči
samo učenci devetih razredov in njihovi učitelji, v imenu občine pa podžupan
Aleš Perič Močnik. Zbrane je nagovorila
ravnateljica Majda Vehovec, mladi pa
so prikazali film, ki so ga ustvarili za
to priložnost.

Cikotić in partner, d. n. o.,

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

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

Otroci rišejo in pišejo
DOBILA SEM RAČUNALNIŠKO TABLICO

ŠOLA NA DALJAVO

Ko se je začelo delo na daljavo, doma nismo imeli računalnika ali tablice. Pouku sem sledila na telefonu, vendar je bilo
zelo težko. Z razredničarko sva se pogovarjali po telefonu in
rekla mi je, da bo skušala rešiti mojo težavo. Dobila sem tablico in bilo mi je veliko lažje. Lažje sem delala naloge, lažje
sem dostopala do eAsistenta in videokonferenc našega razreda. Kasneje sem dobila tudi tiskalnik in sem lahko nekatero
gradivo tudi natisnila, kar mi je učenje zelo olajšalo. Vesela
sem, da sem dobila tablico, ker sem lahko veliko lažje sledila
gradivu, ki so ga objavljali učitelji, in tudi pogovorom s sošolci v eAsistentu. Ema Nezaj, 6. b

Šola na daljavo
dela nam težavo,
v resnici pa zabavo.
Dela imamo vedno veliko,
vendar vedno raznoliko,
veliko se učimo,
zjutraj pa se hitro prebudimo,
zelo pogrešam vas,
zato mi je vedno dolgčas.
Ajda Grilc, 5. a

UČENKE IN UČENCI 2. D O TEM, KAKO SI PREDSTAVLJAJO
KORONAVIRUS
Koronavirus je virus rdečkaste barve in je zelo bunkast. Virus
je velik kot pajek mladiček. Ima špičke, ki povzročajo bruhanje. Špičke potujejo zelo počasi, se valjajo v krogih in te zabadajo v grlo. Zato te lahko boli grlo in glava. Imaš vročo vročino
in moraš počivati. Jean Luka Rouvier
Je virus, ki se zelo hitro širi. Zaradi njega so najbolj ogroženi
starejši ljudje. Jaka Rogelj
Koronavirus je manjši od gripe, ampak je vseeno hujši. Ne
bojim se ga, ker smo na varnem doma. Jaša Mihajl
Koronavirus se zelo hitro širi med ljudmi in je nevaren za življenje. Zaradi njega moramo ostati doma, zato ni nogometnih treningov in ne turnirjev, da bi lahko osvojili pokal. Maks Kozina
Koronavirus je okužba, ki je prišla iz Kitajske. Koronavirus je
tako velika okužba, da otroci ne smemo v trgovino. Lovro Lebič
Koronavirus je virus s krono. Trenutno je kralj. Ko bodo znanstveniki izumili zdravilo, bo izgubil krono. Takrat bomo mi
zmagali. Adam Novak
Zaradi koronavirusa ljudje umirajo. Moramo ostati
doma. Nastja Zupanc
Z družino se zadržujemo doma, ker vem, da se virus hitro širi
in je lahko tudi nevaren. Skrbimo za higieno. Jerca Draksler
Virus je okrogel, hitro okuži ljudi, malo mi je žal, ker ne morem v šolo. Sem pa vesel, ker hodim v gozd, včeraj sem našel
žabji mrest. Levin Kržišnik
Grdo se nam smeji, pazite se ga vsi, da ne bi zboleli tudi vi.
Tevž Kralj

Zjutraj se po navadi mami zbudi pred mano. Ko se zbudim,
pogledam eno ali dve risanki ali gledam, kaj na telefonu. Kasneje pojemo zajtrk. Po zajtrku delam nalogo vse do kosila.
Po kosilu se malo spočijem, če pa imamo športno, TJA in NIP,
naredim nalogo še za te tri predmete. Potem sem prost. Med
prostim časom sem ves čas zunaj. Zunaj igram nogomet, se
gugam na viseči mreži ali se igram s sestrami in z bratrancem, ki živi zraven nas, saj imamo skupaj hišo dvojčka. Zunaj
smo vse do večera. Ko pa pojem večerjo, lahko gledam telefon ali računalnik. Ob devetih, včasih tudi kasneje, pa gremo
spat. Za šolo je ravno prav dela. Prvi teden je bilo malo preveč
ali pa jaz še nisem bil navajen. Zdaj mi je v redu in tudi sam
vse zmorem narediti, razen pri angleščini mi pomaga mami.
K sreči imamo tri računalnike – so stari, ampak lahko vsi
delamo dopoldan za šolo. Patrik Škofic, 5. a
Šolanje na daljavo je zame nekaj novega, drugačnega. Všeč mi je,
ker mi zjutraj ni treba tako zgodaj vstati. Kljub temu pa sem nekako obdržala šolski ritem. To pomeni dopoldne šola, popoldne
pa imam dosti več časa za sprostitev, sprehode, igro ... Z očijem
in mamico pa se skoraj vsak dan sprehajamo po gozdu. Tam sem
nabrala storže. Iz njih pa sem doma izdelala škratke. Ti škratje
nam že krasijo drevesa in vrt. Neja Kralj, 4. d
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Sem Žiga Semen in obiskujem 3. a razred Osnovne šole Šenčur. Šolanje na daljavo se mi zdi v redu, bi pa raje delal naloge v šoli kot doma. Delam sproti, ker mi učiteljica vsak dan
pošlje naloge po urniku. Všeč mi je, ker lahko zjutraj dlje
časa spim in imam več časa za igro. Pogrešam pa svoje prijatelje, sošolce, učitelje in delo v šoli. Upam, da bomo kmalu
spet lahko šli k pouku, se družili in zabavali z vrstniki.
Žiga Semen, 3. a

Živjo! Sem Maj Kralj iz 2. a,
pišem Vam, da vam povem,
kaj si mislim o vsem tem.
Sem doma, včasih delam tudi za dva.
Naloge je včasih več, včasih manj,
a zato nisem nikoli zaspan.
Korona je, korone ni,
med nami mora biti več kot metre tri,
pogrešam šolo, učence vse,
slišimo včasih po telefonu se,
tudi naša učiteljica po kameri snema se
in tako večkrat tudi vidimo se.
RES ZELO POGREŠAMO SE!
Po nalogi pride čas,
ko pride nogometni glas,
žoga šiba sem ter tja,
jaz za njo, da ne bi ušla.
Pet poskokov zajček šest,
pride čas, ko moram tudi kdaj kaj zapet,
moja mamica kuha
ooojeeej – spet bo kurja juha.
Zelenjava, makaroni in krompir,
vse pojem, le da je mir.
Tak moj dan je, potem pa pride noč,
ko le lahko še rečem: LAHKO NOČ.
Maj Kralj, 2. a
Ko smo prvi dan ostali doma, se mi je zdelo zelo super. Pa
mi je mami povedala, da to niso počitnice, ampak bomo
šolo delali doma. Z bratcem zmeraj vstaneva že ob 6. uri in
staršema skuhava kavo. Potem se oblečeva in pojeva zajtrk.
S šolo začneva ob isti uri kot v šoli. Večinoma vse narediva
sama, če ne gre, pa prosiva za pomoč mami. Mami je zelo
stroga, zato morava vse za šolo narediti dopoldne. Najbolj mi
je všeč SPO, ker se učimo tudi v naravi. Če sva pridna, lahko
pogledava kakšno risanko več. Pogrešam učiteljico in sošolce.
Jakob Luskovec Šturm, 2. a

SMETARČEK BINE
Smetarček Bine je dobil obvestilo, da mora ostati doma. Koronavirus je bil premočan.
Ljudje iz Hotemaž so ga začeli pogrešati. Smetnjaki so bili polni smeti. Polni so bili tudi ekološki otoki. Po vasi se je širil
grozen smrad. Smeti so privabile živali. Po cesti so se sprehajale grozne podgane. Vaščani so se kar zaprli v hiše.
Šele sedaj so vaščani ugotovili, kako pomembni so smetarji. Vaščani so obljubili, da bodo smetarčka Bineta bolj spoštovali. Sedaj vedo, kaj se lahko zgodi, če nekdo ne odpelje
smeti. Eva Bukovnik, 4. c

PISMO UČITELJICI
Dobro jutro, učiteljica Marijana, zelo vas pogrešam. Delo na
domu mi je kar všeč. Prvoaprilska šala je uspela. Takoj zjutraj sem odprla zvezek in bum je bilo narejeno. Pošiljam
vam svoje prvo pismo v življenju. Pošiljam še slikico mamičinega rojstnega dne. Letos ga je morala imeti kar pri atu in
mami. Jaz sem ji skuhala kosilo. Riž s tuno in gobovo juho.
Moja sestrica Anja ji je pripravila mizo za kosilo. Oči pa je
služil denar in kupil torto. Lp Julija Nastran, 3. a

Poletni oratorij
URBAN KOKALJ, ŽUPNIK
Letošnji poletni oratorij z naslovom ZAUPAM, ZATO SI UPAM
bo v naši župniji potekal od 24. do 29. avgusta. Prijave bodo od
12. julija do 1. avgusta potekale preko spleta (oratorij-sencur.
tk), izpolnjeno prijavnico s prispevkom pa boste naknadno
oddali še v župnijski pisarni. Zaradi COVID-19 so potrebni določeni ukrepi, ki omejujejo širjenje virusa, zato bo oratorij potekal nekoliko drugače kot običajno. Prve tri dni (od 24. do 26.
avgusta) bo program namenjen otrokom od 1. do 3. razreda,
zadnje tri dni (od 27. do 29. avgusta) pa otrokom od 4. do 8.
razreda. Letos predšolskih otrok ne bomo sprejemali. Tako bo
število otrok manjše in bomo lažje zagotavljali ukrepe in priporočila NIJZ. Dejavnosti na oratoriju bomo v čim večji meri
izvajali zunaj na prostem. Otroci bodo razdeljeni v manjše
skupine, ki bodo ves čas enake. Starše lepo prosimo, da otrok
v primeru kakršnih koli simptomov bolezni ne pošiljate na
oratorij. Za otroke iz rizičnih zdravstvenih skupin udeležbo
odsvetujemo.
Glavna junakinja letošnjega oratorija je svetopisemska žena
Estera. Zaradi svoje lepote se je poročila s perzijskim kraljem,
od katerega je slišala za hudobne spletke proti Judom. Morala
se je opogumiti, postaviti zase, predvsem pa za svoj narod in
ga obvarovati pred katastrofo. Vrednote letošnjega oratorija
so odgovornost, zaupanje in hvaležnost, pa tudi lepota in molitev.
V primeru poslabšanja razmer glede COVID-19 bomo morali
oratorij odpovedati.

Zanimive počitniške dejavnosti
Večgeneracijski center Gorenjske letos izvaja počitniške dejavnosti za otroke. Prvi sklop dejavnosti se zaključuje danes, drugega
pa načrtujejo za zadnji počitniški teden. Aktivnosti so namenjene
otrokom, starim med 6 in 12 let. Za vse otroke velja, da naj doma
zajtrkujejo in imajo s seboj vodo, naj bodo primerno oblečeni in
obuti za zunanje aktivnosti (pokrivala, krema za sončenje). Prijave do zapolnitev mest (12 otrok na dan) zbirajo na telefonski
številki 04 25 19 108 vsak delovni dan od 8. do 12. ure ali na elektronskem naslovu: obcani@sencur.si Na počitniških aktivnostih
otroci niso dodatno zavarovani. Avgusta vabijo na naslednje aktivnosti: 24. avgusta bo obisk gasilskega doma v Srednji vasi, 25.
avgusta Igre brez meja v Čarobnem vrtu, 26. avgusta obisk Hiše
čez cesto, 27. avgusta Lovilec sanj in 28. avgusta obisk VDC Šenčur.

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

Virus močnejši od želje po zaključku lige
Košarkarski klub GGD Šenčur je v zadnji, predčasno prekinjeni sezoni vodila nova
uprava, v kateri je predsedniško mesto zasedel Miha Kravanja. Z njim smo se
pogovarjali o prestajanju epidemije covida-19 in o načrtih za prihodnost.
MAŠA LIKOSAR

• Kako bi opisali stanje v klubu in kaj

je zadnja sezona do prekinitve obetala?
Nepredvidena situacija s covidom-19
nam je še dodatno osvetlila interne odnose, zato lahko ocenim stanje v klubu
kot zelo pozitivno in smo nanj zelo ponosni. V sezoni 2019/2020 smo s člansko ekipo odigrali korektno in na vsaki
tekmi pustili srce na igrišču, a to vedno
ni dovolj. Tri tekme smo v zadnji minuti odigrali s premalo zbranosti in tudi
z nekaj manj športne sreče, saj bi se v
primeru zmage uvrstili v sam vrh lestvice. Naša članska ekipa se je v začetku letošnjega leta spopadala še z večjo
zdravstveno oviro, saj je bila praktično
polovica ekipe prisiljena počivati zaradi gripe. Trenerski štab je imel zato
nehvaležno nalogo izpeljati pomembne
tekme z mlajšo in temu primerno manj
izkušeno ekipo, ki pa je pokazala svoj
karakter, predvsem pa močno željo po
dokazovanju in uspehu, kar nas zelo veseli in nam daje potrditev, da smo na
pravi poti razvoja tudi lastnih selekcij,
ki vedno močneje trkajo na vrata prvega
moštva. Vse to lahko pripišemo zavzetemu in odlično koordiniranemu delu
strokovnega štaba trenerjev, na katere
smo zelo ponosni in se resnično trudimo zagotavljati najboljše možne pogoje
za izvedbo treningov in tekem, hkrati
pa si prizadevamo v našo sredino privabiti nove talente, ki bodo skozi leta razvoja lahko postali steber članske ekipe.

• Kako ste prestali epidemijo covida-19 in kako ste poskrbeli za zaščito
pred okužbo?
Verjetno smo bili na začetku vsi nekoliko presenečeni, da je sploh možno zaustaviti šport v celoti, vendar smo tudi
v dani situaciji odreagirali zelo smelo
in predvsem v dobro igralcev. Ob napovedanih ukrepih smo vsem tujim
igralcem nemudoma omogočili vrnitev
domov in s tem nam je uspelo zajeziti
morebitni vdor virusa v ekipo. Obenem
smo se praktično z vsemi uspešno dogovorili o izpolnjevanju pogodbenih
obveznosti in tudi načinu delovanja
v času ukrepov, kar je bil velik izziv
tako za igralce in trenerje kot tudi za
klub sam. Trenerski štab se je zelo trudil ohranjati nenehno komunikacijo z
igralci v vseh selekcijah, s katerimi jim
je uspelo izvajati potrebne individualne
treninge na daljavo, brez osebnih stikov ter tako zagotavljati potrebno fizično pripravljenost, saj nismo vedeli, ali
se bo liga nadaljevala ali ne. Na koncu
smo se morali sprijazniti z dejstvom,
da je v tem trenutku virus močnejši od
želje po zaključku lige, vendar pa nam
je na drugi strani to obdobje postreglo s
kar nekaj novimi pogledi in načini treningov, ki jih bomo izkoristili v nadaljevanju priprav na novo sezono.
• Kakšni so načrti za prihajajočo sezono in kako se nanjo pripravljate?
Mogoče je to vprašanje še nekoliko preuranjeno, a vseeno so aktivnosti v polnem teku, saj se trudimo zagotoviti vse
potrebno za sestavo močnega prvega

Predsednik KK GGD Šenčur Miha Kravanja
/ Foto: osebni arhiv (Foto Grohar)
moštva. Hkrati pa tudi nadaljevati vizijo vzpostavitve centra gorenjske regije
mladih talentov, ki bi lahko z vrhunskimi predstavami v svojih selekcijah
na stežaj odprli vrata poti do članske
ekipe prvoligaša, ki ima v svojem DNK
zapisano željo po kreiranju vrha slovenske košarkarske lige. Seveda imamo na tej poti veliko izzivov, ki se jih
veselimo, in si bomo neutrudno prizadevali, da omogočimo pravo sredino za
vse, ki v košarki vidijo napredek in željo po dokazovanju, predvsem pa oblikovati zdrav klub, s katerim se lahko
poistoveti vsak, ki ima košarko rad.

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

vzdrževanje javne razsvetljave
 semaforizacija križišč
 izdelava svetlobnih prometnih znakov


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

Nogometašem sta se pridružila tudi župan Ciril Kozjek in predsednik kluba Bojan Pintar.

Starejši dečki v prvi ligi
Za Nogometnim klubom Šenčur je kljub predčasnim koncem sezone izjemno
uspešno leto.
LUKA PINTAR
Starejši dečki, ki so osvojili prvo mesto v tekmovanju MNZG,
so se uvrstili v prvo slovensko nogometno ligo. Fantje, ki jih
vodi Milan Pešič, so poskrbeli za enega večjih uspehov šenčurskega nogometa. V prihodnji sezoni bomo tako v Športnem parku Šenčur lahko spremljali najboljše ekipe starejših

Želijo si v tretjo slovensko ligo
Namiznoteniška sekcija Šenčur bo treninge za najmlajše in tudi
starejše ponovno začela v začetku novega šolskega leta, a kot pravi
predsednik sekcije Drago Prdan, če bodo razmere dopuščale. V času
epidemije covida-19 in po sprostitvi ukrepov so bile vse aktivnosti
prekinjene, med drugim je bilo odpovedano tudi veteransko prvenstvo v namiznem tenisu, ki bi moralo potekati junija v francoskem
Bordeauxu in bi se ga udeležila njihova člana Ciril Kozjek, šenčurski
župan, in Dragica Lapanja. Je pa njihova članska ekipa, ki igra v Gorenjski ligi, odigrala še dve tekmi in ohranila prvo mesto. "Če bomo
pridobili finančna sredstva, se bo naša članska ekipa prijavila v 3.
slovensko ligo, česar si zelo želimo," je še zaupal Prdan.

dečkov v državi. Na zabavi v športnem parku sta župan občine Šenčur Ciril Kozjek in predsednik nogometnega kluba Bojan Pintar podelila priznanja ob uvrstitvi prvo ligo. Z dobrim
končnim rezultatom se lahko pohvalijo tudi mladinci, kadeti
in članska ekipa, ki je končala na petem mestu. Mladinci so
v drugi slovenski ligi končali na tretjem mestu, kadeti so bili
šesti. Na skupni lestvici sta ekipi zasedli tretje mesto.
V klubu pa se že intenzivno pripravljajo na novo sezono, ki naj
bi se začela v sredini avgusta. Člane, ki so treninge začeli v
začetku julija, bo v prihodnje vodil Dejan Nišandžič, ki je v zadnji sezoni uspešno vodil mladinsko ekipo. Članska ekipa bo
tudi v prihodnji sezoni nosila ime glavnega pokrovitelja Tinex
Šenčur. "Za nami je uspešna sezona na vseh področjih, čeprav
na žalost predčasno prekinjena in končana. Veseli nas, da smo
se s starejšimi dečki uvrstili v prvo ligo, kar je bil eden izmed
glavnih ciljev nogometnega kluba v zadnjih letih. Prepričan
sem, da se bo s tem uspehom starejših dečkov kakovost nogometa v Šenčurju še dodatno dvignila. V klubu smo aktivnosti
začeli v drugi polovici meseca maja. Menim, da imamo dober
trenerski kader ter dobre pogoje za delo, tako da se veselimo
ponovnega začetka prvenstev," pred novo sezono pravi predsednik nogometnega kluba Bojan Pintar.

BimLine
računovodska hiša
Boljši servis. Boljše storitve.

info@streha-kuhar.si

Z VAMI

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

ŽE VEČ KOT

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

LET

www.gorenjskiglas.si

V knjigi so
predstavljeni
različni načini reje.
Uvodna poglavja
so osredotočena
na izbiro ustrezne
pasme oz. križanca
ter ureditev in
opremo hlevov za
rejo posameznih
vrst perutnine,
osrednji del pa
je namenjen
opisu tehnologij
rej od valjenja,
preko vzreje, reje
za nesnost ter
pitanja za meso
do kakovosti mesa
in jajc. Veliko
pozornosti so
avtorji namenili
tudi prehrani.

256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

21
EUR

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR , 2. in 3. nagrada: knjiga
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 24. julija 2020, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica
1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Okrog
Trbojskega
jezera
SAMO LESJAK
Turistično društvo (TD) Šenčur ostaja
aktivno in tako je v sredini junija organiziralo pohod ob Trbojskem jezeru.
Pohoda se je udeležilo 26 pohodnikov, ki
so se v lepem sončnem jutru zbrali pri
Čolnarni v Trbojah. Pot jih je vodila po
stezah, kolovozih in cestah okoli jezera
skozi kraje Trboje, Žerjavka, Prebačevo,
Hrastje ter Čirče. Prečkali so reko Savo
in prišli do Drulovke, kjer so nad kanjonom Zarica nadaljevali po poti Jeprškega učitelja do Brega ob Savi (počitek v
Lunci), preko Jame s čudovitim pogledom na celotno Trbojsko jezero, Praš,
Mavčič in Podreče, kjer so se ustavili
pri spomeniku pesnika Simona Jenka.
V Dragočajni so imeli krajši postanek v

Pohodniki so se ustavili tudi v Podreči pri spomeniku Simonu Jenku. / Foto: arhiv TD Šenčur
kampu, 25-kilometrsko razgibano pot z
mnogimi prekrasnimi razgledi pa sklenili v Trbojah.
Po besedah Francija Erzina iz TD Šenčur
je bilo že pred leti rečeno, da bodo pristojni uredili stezo okoli Trbojskega jezera, in to bi bilo zelo dobrodošlo, saj bi
se turizem ob jezeru bolj razvijal v vseh
treh občinah (Šenčur, Kranj, Medvode).

Boris Dolničar je v svoji potopisni rubriki za Trbojsko jezero pred leti napisal,
da gre za pravo šenčursko riviero. Ker je
šlo za prvi pohod po virusni epidemiji, je
imel marsikdo od pohodnikov utrujene
noge, tako da so si privoščili zaslužen
počitek ob načrtih za nove pohodniške
podvige, je misli po zanimivem pohodu
strnil Franci Erzin.

Drugačna prvomajska budnica

Dejavnosti VGC Gorenjske

Pihalni orkester občine Šenčur, ki vsako leto zarana s koračnicami
zbuja občanke in občane ob prvem maju, je letos to storil nekoliko
drugače. Upošteval je priporočila države in Zveze slovenskih pihalnih godb. Po občini so se zapeljali z gasilskim vozilom in prek
megafona predvajali praznično glasbo. Za sodelovanje se zahvaljujejo PGD Šenčur in predsednici Marinki Štirn. "Priporočil smo
se držali, pet godbenikov pa nas je šlo zraven in na točkah, kjer
smo se ustavljali, zaigrali tudi v živo, sicer le v kvintet izvedbi," je
o letošnji drugačni budnici povedal predsednik šenčurskih godbenikov Andrej Zupan. "Ljudje so prišli poslušat, pri čemer so se zelo
ozaveščeno držali navodil glede medsebojne razdalje, s svojim
odzivom pa so pokazali, da jim obisk godbenikov veliko pomeni.
Zelo hvaležni smo vsem občankam in občanom Šenčurja, ki so nas
pozdravili in nam v znak podpore mahali z oken in balkonov."

Večgeneracijski center Gorenjske nadaljuje svoje dejavnosti. Zeliščarje vabi 14. julija in 27. avgusta k nabiranju in pripravi gabezovega mazila. Ob torkih zjutraj in sredah popoldne so pohodi na
Šenturško goro. V sredo, 22. julija, bodo v gozdičku pri Medenem
vrtu peli ljudske pesmi, 13. avgusta bodo obiskali energijske točke okoli čolnarne v Trbojah. Potekajo tudi aktivnosti na daljavo:
prek zoom aplikacije se 24. avgusta lahko pridružite pogovoru o
astrologiji, 13. julija in 10. avgusta pa meditaciji in vodeni vizualizaciji. Potekajo tudi svetovanja ISIO in svetovanja za zaposlene.
Vse podrobnosti najdete na spletni strani občine.
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Šenčurski godbeniki so letos prvomajsko budnico izvedli v
sodelovanju s PGD Šenčur. / Foto: osebni arhiv

6 3 2 4 7 9 1 5 8
5 7 4 3 8 1 6 2 9

Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS
SUV Renault
Do

7.000 €
popusta

za vozila iz zaloge*

5 let podaljšanega jamstva**
5 let vzdrževanja po polovični ceni**
Osnovno in kasko zavarovanje za 99 €**
*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault Financiranjem izkoristite do 7.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi dodaten
popust. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financiranjem prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. V
financiranje je vključeno tudi brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je sklenitev finančne
pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011):
0,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Renault
Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Renault priporoča

renault.si
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