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Naslednja številka občinskega glasila Jurij 
bo izšla predvidoma v petek, 16. decembra 
2022. Rok za oddajo prispevkov je petek, 
2. decembra 2022, obseg pa največ 2500 
znakov s presledki. Prispevke pošiljajte  
na naslov obcina@sencur.si.

JU RIJ (ISSN 1408-1350) je pri lo ga Go renj ske ga 
gla sa za ob či no Šen čur. Pri lo go priprav lja Go-
renj ski glas, od go vor na ured ni ca Ma rij a Volč-
jak, ured nica pri lo ge Maša Likosar, fo to gra fi ja 
Go renj ski glas. Oglas no tr že nje Janez Čimžar, 
041 704 857. Oblikovanje Matjaž Švab. Pri pra va 
za tisk Go renj ski glas, d. o. o., tisk: Nonparel, 
d. o. o. Ju rij, šte vil ka 3, je pri lo ga 80. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 7. oktobra 2022, do bijo pa 
jo vsa go spo dinj stva v ob čini Šen čur brez plač-
no. Naklada: 3350 izvodov. Občina Šenčur, 
Kranjska c. 11, Šenčur.

Na naslovnici: Jesenski utrip 
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Pazljivo vse dni v letu
V začetku šolskega leta je tudi v Šenčurju potekala akcija 
ozaveščanja o varnosti v cestnem prometu Še 365 dni.

Z akcijo pri Avto-moto zvezi Slovenije 
(AMZS) v sodelovanju z lokalnimi avto-
-moto društvi in klubi ter policijo v pr-
vih dneh septembra opozarjajo, da se 
otroci vračajo na šolske poti. Na ta na-
čin želijo doseči, da bi bilo v prometnih 
nesrečah udeleženih čim manj otrok.
Tako so se tudi otroci prve triade 
Osnovne šole Šenčur in podružničnih 
šol odpravili po šolskih poteh in opozo-
rili voznike na previdnost. »Z akcijo Še 
365 dni opozarjamo predvsem voznike 
in druge udeležence v prometu na var-
no vožnjo vse dni v letu, ne le ob za-

četku šolskega leta. Otroci so namreč 
manjši in jih lažje spregledamo, poleg 
tega so bolj nepredvidljivi in težje oce-
nijo hitrost avtomobila, zato moramo 
biti še toliko bolj pazljivi,« nam je o ak-
ciji povedal Franci Kuhar iz Avto-moto 
društva Šenčur.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Šenčur pa je včeraj, 6. oktobra, 
organiziral Kolesarčke za predšolske 
skupine vrtca v Šenčurju, v četrtek, 13. 
oktobra, pa pripravljajo malo avtošolo 
Jumicar za učence četrtih in petih ra-
zredov. Obe izvedbi so vključili v dejav-
nosti ob Tednu otroka in Tednu varnosti 
v prometu.

Na cesti je treba biti previden vse dni v letu. / Foto: Aleš Senožetnik

ALEŠ SENOŽETNIK

JURIJ je priloga časopisa 

Za prvošolce je bil 1. september prav poseben dan. V šolske klopi je letos prvič sedlo 89 
otrok, od tega 49 v Osnovni šoli Šenčur, v Podružnični šoli Olševek 18 in 22 v Podružnični 
šoli Voklo. Na prvi šolski dan so njim in njihovim staršem pripravili sprejem na igrišču, 
sladko presenečenje in ogled gledališke predstave o zajčku Binetu v dvorani Doma kraja-
nov Šenčur. Pozdravila sta jih šenčurski župan Ciril Kozjek in ravnateljica OŠ Šenčur Stan-
ka Naglič. »Bodite ponosni na svoje otroke in jim pomagajte, saj danes šola zahteva ve-
liko sodelovanje staršev,« je dejal župan. Občina Šenčur je vse prvošolce obdarila tudi s 
knjigo. Ravnateljica Stanka Naglič pa je prvošolcem zaželela, da bi v šolo hodili z veseljem 
in dobrimi občutki. »Brez strahu pred ocenami in slabe volje zaradi domačih nalog. Prav 
je, da ste prizadevni pri učenju in raziskovanju, a enako pomembno je, da znate uživati 
sleherni trenutek. Šolanje naj bo predano znanju, radovedno, iskrivo, pa tudi pogumno 
prvi in vse preostale dni novega šolskega leta,« jim je dejala. M. L.

V šolo hodite z veseljem in dobrimi občutki
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 Ͱ Največja investicija, komunalna 
infrastruktura v Voklem in na Preba-
čevem je sklenjena. Ste zadovoljni?
Kljub nejevolji občanov zaradi zapor 
cest nam je s skupnimi močmi, potrpe-
žljivostjo in sporazumevanjem vendar-
le uspelo gradnjo pripeljati do konca, na 
kar smo zelo ponosni. Ob tem me pred-
vsem veseli, da so bila dela sklenjena 
do pogodbenega roka. Tako so bile vse 
ceste 1. septembra, ko se je začelo novo 
šolsko leto, prevozne. V Voklem so se si-
cer pokazale določene pomanjkljivosti, 
ki vplivajo na prevoznost ceste in odvo-
dnjavanje. Izvajalec Gorenjska gradbe-
na družba je že naročil meritve pri ne-
odvisnem inštitutu, ki bodo pokazale, 
kako obsežna popravila bodo potrebna, 
in tudi ta bodo izvedena, saj želimo, da 
je cesta v brezhibnem stanju. Poleg tega 
je treba dokončati še določena manjša 
dela na Prebačevem.

 Ͱ V septembru vam je uspel še en ve-
lik dosežek. Podpisana je bila pogodba 
za gradnjo ceste Britof–Hotemaže.
Po tem, ko smo sredi junija prejeli so-
financersko pogodbo, ki je predvideva-
la, da Občina Šenčur prispeva dobrih 
928 tisoč evrov, smo takoj pristopili k 
pogajanjem. Slaba dva meseca smo se 
trudili in usklajevali z Direkcijo RS za 
infrastrukturo, ki nam je na koncu pri-
znala velik del upravičenih stroškov. 
Občina Šenčur je namreč v zadnjih 25 
letih vložila več kot milijon evrov v ob-
stoječo cesto, ki poteka skozi Milje, Vi-
soko in Hotemaže, in ravno ta vlaganja 
so predstavljala ključna izhodišča, s ka-
terimi nam je uspelo znižati višino sofi-
nanciranja na dobrih 444.600 evrov. Od 
tega zneska je treba odšteti še del, ki ga 
bosta financirala Elektro Gorenjska in 
Telekom za gradnjo svojih vodov, tako 
bo naša občina pri projektu, ki je vre-
den dobrih 5,6 milijona evrov z vključe-
nim DDV-jem, sodelovala z 219 tisoč evri 
(brez DDV). S končnim dogovorom smo 
izredno zadovoljni, saj je naš proračun 
razbremenil za več kot pol milijona 
evrov. Pričakujem, da bodo stroji zado-
neli že v oktobru, dela, ki jih bo izvajala 

Gorenjska gradbena družba, pa konča-
na v skladu s terminskim planom ozi-
roma verjamem, da že prej; rok je 750 
dni od uvedbe v delo. Nova cesta, ki bo 
dolga 3,7 kilometra, bo imela tri nova 
krožna križišča, eno klasično križišče, 
na trasi bodo tudi štirje podvozi. Zaradi 
gradnje bodo na Visokem porušene tri 
hiše, vse so že nekaj časa odkupljene, 
lastnikom pa smo zagotovili nadome-
stne objekte.

 Ͱ Kako pa je z gradnjo doma staro-
stnikov?
Dom starostnikov je tema, ki me malce 
žalosti, saj bo zgrajen z enoletno zamu-
do. Ko smo lani oktobra sprejeli občin-
ski podrobni prostorski načrt, smo bili 
prepričani, da ima investitor pripravlje-
no vso potrebno dokumentacijo za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja, a temu 
žal ni bilo tako. Izdajo gradbenega do-
voljenja pričakujemo v kratkem, inve-
stitor že ima izbranega izvajalca za prvo 
fazo gradnje. Še v tem mandatu bomo 
tako lahko položili temeljni kamen. 
Podaljšati pa bo treba koncesijsko po-
godbo, ki poteče konec letošnjega leta. 
Ob tem še enkrat poudarjam, da dom 
ni odvisen od gradnje oziroma obnove 
cest, saj je dostop zagotovljen. V načrtu 
sicer je rekonstrukcija Weingerlove uli-

ce, ob tem bo treba premestiti tudi ka-
pelico oziroma Kraševčevo znamenje.

 Ͱ Trenutno se premešča kapelica na 
Lužah.
Dolgotrajna želja vaščanov je bila, da se 
kapelica zaradi nepreglednosti in oz-
kega cestišča premesti. Svoje mesto bo 
dobila v neposredni bližini na robu ce-
stišča, in sicer na zemljišču, ki je v delni 
lasti Občine Šenčur in delni lasti zaseb-
nika z Luž. Kapelica ima zelo globoke te-
melje, zato so dela precej zahtevna, obe-
nem moramo pristopiti z veliko mero 
previdnosti, da je ne poškodujemo.

 Ͱ Ena izmed ključnih točk septem-
brske seje je bila obravnava osnutka 
proračuna za leto 2023.
Osnutek predvideva 11,5 milijona evrov 
prihodkov in dobrih 12,8 milijona od-
hodkov, kjer večinski delež, več kot pet-
deset odstotkov, namenjamo investici-
jam. V prihodnjem letu želimo v celoti 
realizirati projekt namakalnega siste-
ma v Trbojah, časa imamo do leta 2025, 
bomo pa predvidoma decembra pono-
vili razpis za izbiro izvajalca. Druga po-
membna investicija bo gradnja cestne 
infrastrukture, in sicer ceste Šenčur 
zahod, Šenčur–Britof in Weingerlove 
ulice. Za vse tri je skupno predvidenih 
dobrih 1,8 milijona evrov. Ena izmed 

Med največjimi uspehi podpis pogodbe
S šenčurskim županom Cirilom Kozjekom smo se pogovarjali o oceni iztekajočega se 
mandata in o investicijah, ki so predvidene v proračunu za leto 2023.

MAŠA LIKOSAR

Župan Ciril Kozjek / Foto: Gorazd Kavčič
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prioritet so tudi vzdrževalna dela v šo-
lah in vrtcih, med drugim načrtujemo 
zamenjavo dotrajanih oken in zuna-
njih vrat v šenčurskem vrtcu. Namestili 
bomo otroška igrala v Trbojah, ob cesti 
Šenčur–Voklo, med kolesarsko stezo in 
servisom Petrol pa načrtujemo ureditev 
koloparka. Začeli bomo urejati športni 
park v Hotemažah in zamenjali stavbno 
pohištvo v vežicah ob pokopališču v Šen-
čurju. V vsakem naselju so predvidene 
določene investicije, ki so bile oblikova-
ne na podlagi predlogov predsednikov 
vaških in krajevnih skupnosti. Iz leta 
2022 se bodo prenesla sredstva v višini 
dobrih 200 tisoč evrov za nakup novega 
gasilskega vozila za našo osrednjo eno-
to PGD Šenčur. Predviden je tudi denar 
za gradnjo prizidka k šenčurskemu ga-

silskemu domu. Za zdaj v proračun 2023 
ni umeščena gradnja novih prostorov v 
OŠ Šenčur niti nov Kulturni dom v sre-
dišču Šenčurja. Zanj je objavljen razpis 
za organizacijo in izpeljavo projektne-
ga natečaja. Zagotovo pa bodo v končni 
predlog proračuna vneseni še določeni 
predlogi in spremembe.

 Ͱ Svetniki so med drugim predlagali 
povišanje sredstev za razvoj turizma. 
Ima šenčurska občina potencial na 
tem področju?
V začetku mandata smo pripravili stra-
tegijo o razvoju turizma, a je ne uresni-
čujemo, saj turizem v Šenčurju ne živi. 
Turistično društvo Šenčur pripravlja 
določene aktivnosti, ki pa so žal prema-
lo znane in promovirane. Največji turi-
stični potencial je Trbojsko jezero, ki je 
še neizkoriščeno. Že vrsto let si v sode-
lovanju z Mestno občino Kranj prizade-
vamo za ureditev plovbnega režima, ob 
tem so Savske elektrarne zelo trd poga-
jalec. Ob jezeru imamo svojo ploščad in 
čoln, ki že dolgo sameva na kopnem. V 
sklopu projekta Ribja narava Gorenjske, 
katere partner je tudi Občina Šenčur, bo 
ob jezeru, od kavarne Čolnarna Trboje 
do zaliva pod Žerjavko, oktobra urejena 
pešpot v dolžini štiristo metrov, ob njej 
bodo nameščene tudi mize in klopi. Na 
gladini jezera je že nameščena gumija-
sta platforma, ki bo omogočila dostop 
do te pešpoti. S pridobljenimi sredstvi iz 
Evropskega sklada za pomorstvo in ri-

bištvo smo kupili tudi pet kanujev, ki so 
skladiščeni v kulturnem domu in bodo 
uporabnikom na voljo predvidoma od 
prihodnje pomladi.

 Ͱ Kako je vsesplošna draginja vpliva-
la na oblikovanje proračuna?
Višina določenih postavk, zlasti tistih, 
ki so odvisne od energentov, je bistve-
no višja. Sicer pa je trenutno težko oce-
niti, kako bo draginja zares vplivala na 
realizacijo proračuna, ob tem upamo, 
da se bodo cene prihodnje leto umirile 
in bomo vse projekte lahko izpeljali po 
predvidenih načrtih. Neprijetno je bilo 
tudi obvestilo Domplana, ki s 1. novem-
brom odpoveduje koncesijsko pogodbo 
za dobavo zemeljskega plina. Na njihovo 
omrežje je priključeno tudi enajst objek-
tov javnega značaja. Trenutno aktivno 

iščemo novega dobavitelja. Na našem 
območju imamo sicer dva koncesionar-
ja, poleg Domplana še Petrol, ki s pli-
nom oskrbuje območje poslovne cone. 
S podražitvami pa se ne srečuje le obči-
na, temveč tudi naši občani in prizadeti 
bodo zlasti tisti z najnižjimi dohodki. Na 
septembrski seji smo sprejeli nov pra-
vilnik o dodeljevanju enkratne denarne 
pomoči, tako bomo lahko vsem, ki bodo 
pomoč potrebovali, to tudi zagotovili.

 Ͱ Kako obsežne so posledice poletne 
suše na območju šenčurske občine?
Suša je v naši občini naredila res veliko 
škode na kmetijskih pridelkih, zato smo 
prejeli tudi veliko vlog oškodovancev, do 
roka jih je prispelo več kot 150. Na srečo 
preskrba z vodo ni bila nikoli motena, 
dobimo jo iz treh virov. Eno je črpališče 
Gorenja Sava, drugi vir je Čemšenik in 
tretji krvavški vodovod. V Šenčurju na 
Partizanski cesti imamo še eno črpa-
lišče, ki ni v uporabi, aktiviramo ga le 
v najnujnejših primerih. Naj ob tem še 
povem, da je gradnja krvavškega vodo-
voda pri koncu, od podpisa pogodbe pa 
Občina Šenčur redno plačuje vse obve-
znosti, za prihodnje leto smo zanj zago-
tovili še 91 tisoč evrov. Veseli me tudi, da 
cene vode in komunalnih odpadkov za 
zdaj ostajajo nespremenjene.

 Ͱ Kaj še načrtujete pred koncem 
mandata?
V Šenčurju nasproti zbirnega centra 
smo poleti namestili pet naprav za fi-

tnes na prostem. Preplastili bomo igri-
šče pred podružnično šolo v Voklem in v 
Trbojah. Aktivno odkupujemo zemljišča 
v Voklem, Trbojah in na Prebačevem. 
Tudi v proračunu za leto 2023 imamo 
predvidenih 600 tisoč evrov za ta na-
men. Med drugim nameravamo kupi-
ti zemljišče v velikosti 5 tisoč kvadra-
tnih metrov na Visokem ob kulturnem 
domu, kjer že vrsto let načrtujemo iz-
gradnjo parkirišča ali celo novega vrtca. 
Svojemu namenu bomo predali Blagne-
tovo hišo oziroma dva objekta, ki skupaj 
tvorita Medgeneracijski center Šenčur. 
Slavnostno odprtje je predvideno v pe-
tek, 21. oktobra. Sicer smo pa v izteku 
proračunskega leta, nekaj projektov, 
kot je gradnja namakalnega sistema in 
treh cest v Šenčurju, ni bilo realiziranih 
in bodo preneseni v naslednje prora-
čunsko obdobje.

 Ͱ Predvideni sta tudi dve seji občin-
skega sveta.
Na oktobrski seji bomo med drugim 
obravnavali rebalans letošnjega prora-
čuna, na novembrski pa proračun za 
leto 2023. Tako bomo imeli v tem letu 
skupno 32 sej občinskega sveta, kar je 
veliko in kaže tudi na to, da smo bili s 
svetniki zelo aktivni in naredili veliko 
za razvoj naše občine.

 Ͱ Kako ocenjujete uspehe iztekajoče-
ga se županskega mandata?
Nedvomno je bil to eden bolj uspešnih 
mandatov, saj smo določene investicije 
pripeljali h koncu, za določene investi-
cije, na katere smo čakali vrsto let, pa 
omogočili realizacijo. Med največjimi 
uspehi je podpis pogodbe za gradnjo 
ceste Hotemaže–Britof. Mnogi niso 
verjeli, da bo gradnja kadarkoli stekla, 
a sam nisem nikoli dvomil o tem. Po-
nosni smo na Blagnečo hišo in med-
generacijski center, veseli nas, da bo 
Šenčur končno dobil dom starostnikov, 
ne nazadnje pa smo zagotovili tudi sto-
odstotno pokritost z javnim kanaliza-
cijskim omrežjem, kar je velik dosežek. 
Ob tem velja pohvaliti vse zaposlene 
na občinski upravi, ki so skrbno bede-
li nad projekti in se trudili, da so bili 
tudi izvedeni, ob tem smo skušali ure-
sničevati tudi želje občanov in občank. 
Hvaležen sem vsem, ki so odstopili ze-
mljišča in hiše, da smo lahko zgradili 
ceste in pločnike, s tem pa zagotovili 
večjo varnost vseh udeležencev v pro-
metu. S takim zagonom in predanim 
delom želimo nadaljevati tudi v novem 
županskem mandatu. 

»Iztekajoči se mandat je bil eden bolj uspešnih mandatov, saj smo 
določene investicije pripeljali h koncu, za določene investicije, na 
katere smo čakali vrsto let, pa omogočili realizacijo.«
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Za leto 2023 Občina Šenčur načrtuje 11,5 
milijona evrov prihodkov in 12,8 milijo-
na odhodkov. Presežek odhodkov nad 
prihodki je 1,3 milijona evrov, razliko 
bodo pokrili s sredstvi na računu ob 
koncu letošnjega leta in dodatnim za-
dolževanjem. Občina načrtuje zadolže-
vanje v višini milijon evrov, ki jih bo 
namenila financiranju investicij, in 
odplačilo dolga v višini 200 tisoč evrov. 
Med odhodki največ sredstev zagota-
vljajo za investicije.
V enourni razpravi so svetniki podali 
več predlogov in zastavili nekaj vpra-
šanj. Med drugim so predlagali povi-
šanje sejnin, več sredstev za delovanje 
mladih, razvoj turizma, čebelarstva in 
gospodarstva, delovanje društva upoko-
jencev in za projekt Prostofer. Svetnik 
David Štrajhar je med drugim predla-
gal, da se v proračunu zagotovi nagra-
da za Košarkarski klub GGD Šenčur in 
sredstva za izdajo knjige o razvoju lo-
kostrelstva v občini Šenčur. Svetnik Pe-
tar Potkonjak meni, da bi morala biti 
v proračunu tudi sredstva za obnovo 
mostov na Visokem in v Hotemažah. 
Svetnika Simona Kuharja je zanimalo, 
ali občina iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije za 
kohezijsko politiko počrpa vsa mogoča 

sredstva. Aleš Puhar z Občine Šenčur 
je pojasnil, da občina aktivno prijavlja 
projekte na razpise, med drugim tudi že 
zgrajeno čistilno napravo v Trbojah in 
javno kanalizacijsko omrežje v Trbojah, 
Voklem in na Prebačevem. Na podlagi 
razpisa Načrta za okrevanje in odpor-
nost pa med drugim planirajo prihodke 
v višini dobrih 520.000 evrov, in sicer za 
gradnjo kanalizacije v Voklem in vodo-
hrana Olševek. Matej Knific je vprašal, 
kateri projekti, ki so jih predlagali pred-
sedniki vaških in krajevnih skupnosti, 
so umeščeni v proračun. Predstavil jih 
je Aleš Puhar in dejal, da so večino pre-
dlogov umestili v proračun.

PREDLAGALA PONOVNI IZRAČUN CEN
Med drugim so svetniki sprejeli še spre-
membo odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnov-
na šola Šenčur, ki ureja prodajo blaga 
in storitev na trgu. Podali so soglasje k 
sistemizaciji delovnih mest in poveča-
nemu normativu števila otrok v šen-
čurskem vrtcu za letošnje leto, kjer so 
v vsakem od 17 oddelkov zagotovili dve 
dodatni mesti. Po dve dodatni mesti so 
zagotovili tudi v obeh oddelkih Zaseb-
nega vrtca Dobra teta. Svetniki so spre-
jeli predlog svetnice Urške Blumauer, 
da se za obravnavo spremembe sklepa 
o določitvi cen vzgojno-varstvenih pro-

gramov v javnem šenčurskem vrtcu 
ponovno pripravi izračun cen in da se 
predlog obravnava na eni od prihodnjih 
sej.
Poleg tega so svetniki v drugi obravnavi 
sprejeli še odlok o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za območje 
urejanja Šenčur ŠE-42 IG – 3. faza, ki 
predvideva umeščanje površin za mi-
rujoči promet, kot so parkirišča. Med 
svetniki se je pojavil dvom glede za-
gotavljanja dostopnosti do kmetijskih 
zemljišč. V drugi obravnavi so sprejeli 
pravilnik o dodeljevanju enkratne de-
narne pomoči v občini Šenčur. V načrt 
razvojnih programov za letošnje leto pa 
so umestili projekt sanitarnega kontej-
nerja za Športni park Visoko in zanj za-
gotovili dobrih 21 tisoč evrov.
Ugotovili so javno korist za odkup oziro-
ma razlastitev nepremičnin s parc. št. 
697/2 in parc. št. 696 za potrebe gradnje 
objektov javne infrastrukture. V razpra-
vi so sicer svetniki poudarili, da bi mo-
rala občina pred postopkom razlastitve 
izčrpati vse druge možnosti, a kot je po-
jasnil župan, so naredili že vse, kar so 
lahko. Poleg tega so sprejeli še sklep o 
izvzemu iz javnega dobra in sklep o uki-
nitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena ter tretjo dopolnitev 
Načrta ravnanja s stvarnim premože-
njem Občine Šenčur v letu 2022.
Na dopisni seji, ki je potekala med 6. 
in 8. septembrom, so obravnavali pre-
dlog sklepa o razrešitvi in imenovanju 
predsednika/-ce Občinske volilne komi-
sije Občine Šenčur. Avgusta so namreč 
prejeli nepreklicno odstopno izjavo 
predsednice Občinske volilne komisije 
Judite Aljančič. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanj pa je za 
novo predsednico predlagala dr. Matejo 
Likozar Rogelj.

Svetniki na septembrski seji
Na trideseti redni seji občinskega sveta Občine Šenčur, ki je bila 21. septembra, so 
svetniki obravnavali 17 točk dnevnega reda, med drugim tudi osnutek proračuna za 
leto 2023. Septembra je bila sklicana še dopisna seja.

MAŠA LIKOSAR

Na septembrski seji občinskega sveta so pod točko Pobude in vprašanja svetniki zastavili 
tri sklope vprašanj. Valerij Grašič je pisno naslovil vprašanja glede projekta namakalnega 
sistema, in sicer koliko je občina že dala za pripravo dokumentacije in koliko še načrtuje 
v zvezi s tem, na koliko se ocenjuje celotna finančna konstrukcija in kako se ocenjuje 
porazdelitev finančnih vložkov za celotno finančno konstrukcijo po različnih deležnikih. 
Župan je pojasnil, da je občina za potrebno dokumentacijo plačala dobrih 203 tisoč evrov. 
Dodal je, da je za realizacijo projekta predvidenih dobrega 1,9 milijona evrov, občina pa je 
pridobila sredstva na razpisu MKGP za stoodstotno sofinanciranje.
Petra Potkonjaka je zanimalo, ali je za krožišče v Hotemažah predvidena postavitev kipa 
Hotimirja. Župan mu je odgovoril, da je za zdaj o takih podrobnostih še prerano govoriti, 
in mu hkrati zagotovil, da bo Hotimir postavljen. David Štrajhar je imel še eno vprašanje 
glede ceste Hotemaže–Britof. Zanimalo ga je, ali je predviden izvoz za Šenčur. Župan mu 
je odgovori, da je predviden podvoz. Svetnika Mateja Knifica je pod točko Razno zanima-
lo, ali je kaj novega glede manjkajočega pločnika na cesti Voklo–Voglje, ali bo zadeva 
končana. Župan mu je odgovoril, da bo. M. L.

Župan Ciril Kozjek vsem jubilantom, ki so v 
juliju, avgustu in septembru praznovali 90 
let, izreka iskrene čestitke in jim želi obilo 
zdravja.

Pobude in vprašanja svetnikov

Čestitke jubilantom
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Komunalno opremljanje vasi Voklo in 
Prebačevo se je začelo po podpisu po-
godbe julija 2020, ko je izbrani izvaja-
lec Gratel skupaj z Gorenjsko gradbeno 
družbo začel izvajati dela. Vrednost in-
vesticije je v obeh vaseh znašala dobrih 
5,6 milijona evrov skupaj z DDV.
Zgrajeno infrastrukturo v Voklem so v 
uporabo predali ob krajevnem prazniku 
in semanjem dnevu. V vasi so zgradili 
3443 metrov kanalizacijskega omrežja, 
na katero se bo priključilo 150 gospo-
dinjstev. Investicija v Voklem je stala 
2,66 milijona evrov.
Kot je na ob prerezu traku povedal žu-
pan Ciril Kozjek, so sočasno z izgradnjo 
kanalizacije obnovili tudi vodovodno 
omrežje, poskrbeli za meteorno kana-
lizacijo z dodatnimi vrtinami, ki bodo 
preprečevale poplave, uredili javno raz-
svetljavo, pločnik in prehode za pešce. 
»Ob vhodu v naselje s strani Trboj smo 
uredili tudi otok za umirjanje prometa, 
prav tako smo dodatno uredili začetek 
ceste proti Trbojam, skupaj s kolesar-
sko stezo, v skupni dolžini 440 metrov. 
V središču naselja smo postavili tudi 
nova otroška igrala,« je še povedal žu-
pan. Pri investiciji pa so sodelovali tudi 
preostali lastniki komunalnih vodov. 
Elektro Gorenjska je zaščitil obstoječe 

vode in položil nove cevi, Telekom Slo-
venije pa je obnovil optično omrežje.
Že pred odprtjem infrastrukture pa je 
ljubljanski nadškof in metropolit Stani-
slav Zore v cerkvi sv. Jerneja apostola v 
Voklem posvetil novi daritveni oltar in 
blagoslovil ambon. V oltar je umestil tudi 
relikvije blaženega Antona Grozdeta.
Prav tako so komunalno infrastrukturo 
na Prebačevem, ki je ocenjena na 2,95 
milijona evrov, v uporabo predali ob 
njihovem semanjem dnevu. Na zgra-
jeno kanalizacijsko omrežje v skupni 

dolžini 3483 metov se bo priključilo 133 
gospodinjstev. Obenem so zgradili nov 
magistralni vod od Žerjavke do meje z 
mestno občino Kranj v skupni dolžini 
2140 metrov in dodatno pot za pešce in 
kolesarje v skupni dolžini 790 metrov. 
Sočasno so obnovili vodovodno omrež-
je, poskrbeli za meteorno kanalizacijo, 
javno razsvetljavo, pločnik in prehod 
za pešce. V središču naselja so postavili 
nova otroška igrala in uredili sodobno 
avtobusno postajališče. Pri investiciji so 
sodelovali tudi drugi lastniki in upra-
vljavci komunalnih vodov.
Zbrane je ob predaji nagovoril še pred-
sednik Vaške skupnosti Prebačevo Ma-
tej Knific, ki je dejal, da je gradnja po-
tekala v izredno težkih razmerah, ko 
je svet zajela epidemija covida-19. No-
vozgrajeno komunalno infrastrukturo 
je blagoslovil šenčurski župnik Urban 
Kokalj.

Občina stoodstotno opremljena
V Občini Šenčur so komunalno opremili še zadnji dve vasi in tako zagotovili popolno 
pokritost občine s kanalizacijo.

ALEŠ SENOŽETNIK, MAŠA LIKOSAR

V Voklem so konec avgusta tudi uradno prerezali trak ob odprtju. / Foto: Franci Brezar

V popolnoma prenovljene prostore so z no-
vim šolskim letom stopili otroci Vrtca Janček 
na Visokem, kjer je en mešani oddelek s 
skupaj 22 otroki. V poletnih mesecih je bila 
namreč v celoti obnovljena notranjost, ki je 
opremljena z novim pohištvom. Prenovili so 
tudi kuhinjo, talne obloge in centralno ogre-
vanje ter prepleskali stene. Kot je pojasnil 
šenčurski župan Ciril Kozjek, bodo preno-
vljeni visoški vrtec s slovesnostjo uradno 
predali namenu v petek, 7. oktobra. Obenem 
bo Krajevna skupnost Visoko - Milje zazna-
movala svoj krajevni praznik s slavnostno 
akademijo, ki jo pripravlja Kulturno-umetni-
ško društvo Valentin Kokalj Visoko, nastopili 
bodo tudi otroci visoškega vrtca. M. L.

Občina Šenčur je skupaj z Mestno občino 
Kranj pripravila projekt gradnje mostu čez 
kanjon reke Save, ki bo namenjen kole-
sarjem in pešcem in bo znatno skrajšal 
potovanje z enega brega Save na drugega. 
Most, ki bo dolg 123 metrov in širok 3,5 me-
tra, bo nameščen med naseljema Prebače-
vo in Jama v kranjski občini, zanj pa je že 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Imenoval 
se bo po Simonu Jenku, v bližnji Podreči ro-
jenem pesniku. Občina Šenčur načrtuje, da 
bodo za gradnjo mostu, katerega ocenjena 
vrednost je 1,5 milijona evrov, pridobili 80 
odstotkov nepovratnih sredstev, v proraču-
nu za leto 2023 pa zagotavljajo lastni delež 
v višini 265.000 evrov. M. L.

Na Visokem 
obnovili vrtec

Bregova Save  
bo povezoval most

V sredo, 31. avgusta, je v organizaciji RKS 
OZ Kranj in Komisije za krvodajalstvo ter 
KORK Šenčur - Srednja vas v Športni dvora-
ni Šenčur potekala redna terenska krvoda-
jalska akcija. Med 7. in 13. uro je kri darova-
lo 173 udeležencev. M. L.

Kri darovalo  
173 krvodajalcev
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 Ͱ Dobre tri mesece ste ravnateljica, a na Osnovni šoli Šen-
čur delujete že vrsto let.
Leta 1995 sem kot študentka 4. letnika na OŠ Olševek opravljala 
obvezno prakso. Pokazala se je priložnost, zato sem namesto 
absolventskega statusa sprejela izziv, pohitela z opravljanjem 
izpitov in se septembra zaposlila. Poučevala sem v 3. razredu. 
Sledila so leta kroženja. Izkušnje sem nabirala s poučevanjem 
v različnih razredih, podaljšanem bivanju, jutranjem varstvu, 
celo nekaj ur v kombinaciji, sodelovala sem pri izvajanju šole 
smučanja in plavanja v šolah v naravi. V devetletni osnovi šoli 
sem poučevala v 6. razredu slovenščino, kasneje pa tudi go-
spodinjstvo in zadnja leta matematiko. Septembra 2007 sem 
na povabilo nekdanje ravnateljice postala njena pomočnica. 
Seznanila sem se z organizacijo in delovanjem zavoda, bolje 
sem spoznala zakonodajo. S pomočjo eAsistenta sem koordi-
nirala delo na razredni stopnji ter delo čistilk. Sodelovala sem 
v šolskih in nacionalnih projektih in se redno strokovno izpo-
polnjevala. Ta šola je del mojega življenja že 27 let.

 Ͱ Kako ste zasnovali dolgoročno vizijo razvoja šole, čemu 
boste dali poudarek?
Tako z učenci in zaposlenimi kot s straši želim graditi na za-
upanju, medsebojnem spoštovanju in sodelovanju. Pomemb-
na je skrb za učence in zaposlene, da so uspešni, odgovorni, 
zadovoljni, samostojni, zdravi. Poučevanje pa ob tem temelji 
na kakovosti, sodelovanju in vključevanju sodobnih metod 
poučevanja, ki razvijajo kritično razmišljanje, reševanje pro-
blemov, sodelovanje, ustvarjalnost in digitalno pismenost.

 Ͱ Poleg izobraževalnih vsebin otrokom ponujate tudi pe-
ster nabor obšolskih dejavnosti.
Vsakemu otroku želimo omogočiti, da pokaže, v čem je uspe-
šen, katero je njegovo močno področje, in ga pri tem spodbu-
jamo. Če nam to ne uspe pri slovenščini ali matematiki, nam 
bo mogoče uspelo pri športu ali kakšni drugi izbirni dejavno-
sti. Pomembno je, da se učenci srečajo z različnimi izzivi, da 
jih spodbujamo v vztrajnosti, spremljanju in merjenju svoje-
ga napredka.

 Ͱ Šola beleži številne dosežke, med drugim ste bili med 
letošnjimi prejemniki Kumerdejevih priznanj.
Za nami je uspešno šolsko leto. Učenci so na tekmovanjih 
osvojili kar 10 zlatih priznanj. Hana Sekne je postala državna 
prvakinja v atletiki, in sicer v skoku v daljino. Nejc Hrovat in 
Simon Lorbeg sta na tekmovanju Mali šef Slovenije osvojila 3. 
mesto. Marca je OŠ Šenčur za spodbujanje in prepoznavanje 
inovacij, sodelovanja in razvoja spretnosti v digitalni tehnolo-
giji prejela evropsko priznanje in naziv digitalna šola. Maja je 
specialna pedagoginja Maša Gril na predlog OŠ Šenčur prejela 
naziv naj prostovoljka, zaposlena v javni upravi za leto 2021. 
V maju je šola prejela priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne 
dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v učno prakso. Z izdel-
ki naših učencev in učiteljev smo v maju pripravili razstavo 
v Qlandii Kranj Prva dama čebela. V juniju smo v šoli in vrt-

cu izvajali projekt Teden lokalno pridelane hrane. Vsi obroki 
so bili sestavljeni iz sestavin, ki so izhajale iz občine Šenčur. 
Preteklo šolsko leto smo v projektu Erasmus+ gostili učitelje 
iz tujine. Dva sta prišla iz Malage v Španiji, štirje učitelji pa 
iz Irske. Irski učitelji so učencem predstavili galski nogomet, 
učiteljem pa tudi irski šolski sistem. Pravkar gostimo novih 
pet učiteljev iz Španije. Prihajajo iz šol Colegio Odón de Buen iz 
Zuere in Colegio Público Cristo de la Salud iz Nívarja.

 Ͱ Vključeni ste v številne projekte. Pri katerih sodelujete v 
tem šolskem letu?
Vključeni smo v nekaj razvojnih projektov, ki razvijajo di-
gitalne kompetence, učno okolje za 21. stoletje, spodbujajo 
razvoj varnega in spodbudnega učnega okolja, medgenera-
cijsko sodelovanje in vzgojo za trajnostni razvoj. Največ di-
namike v kolektiv in med učence prinaša projekt Erasmus+ 
Moj svet – moja odgovornost. Deležni smo obiskov učiteljev iz 
tujine, spomladi za en teden gostimo 50 učencev iz Španije. 
Tudi naši učitelji obiskujejo različne šole v tujini in v juniju 
bodo šolo v Španiji obiskali tudi nekateri naši učenci.

 Ͱ Šola je številna, tako z vidika kadra kot otrok. Kako zah-
tevno je mesto ravnateljice na taki šoli?
Šolo trenutno obiskuje 847 učencev, v vrtec je vključenih 329 
otrok. Vseh zaposlenih pa nas je že 160. Velik izziv predsta-
vljalo daljše bolniške odsotnosti in na splošno pomanjkanje 
ustreznega kadra. Kar nekaj ključnih oseb se je letos upokoji-
lo. Poleg ravnateljice Majde Vehovec tudi računovodkinja Ra-
dojka Bartolič, socialna delavka Milica Jesenovec in kuharica 
Slava Likozar. Priznam, da bi mi bilo z njihovo pomočjo lažje, 
včasih pogrešam njihove preizkušene nasvete. Delo ravnate-
ljice na tako veliki šoli je kar velik izziv. Verjamem, da mi bo 
s pomočjo delavnega kolektiva in s podporo občine in poslu-
hom župana uspelo.

Gradijo na zaupanju, spoštovanju in sodelovanju
Stanka Naglič je s prvim julijem nastopila funkcijo ravnateljice Osnovne šole Šenčur s 
polnimi pooblastili. Z njo smo se pogovarjali o uspehih in razvoju šenčurske šole.

MAŠA LIKOSAR

Ravnateljica OŠ Šenčur Stanka Naglič / Foto: Gorazd Kavčič
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V podružnični šoli v Trbojah so zbornico iz manjšega prostora 
preselili v večjega, kjer je bila doslej knjižnica – to so prese-
lili v nekdanjo shrambo, v nekdanji zbornici pa je po novem 
prostor za učence s posebnimi potrebami. Ob selitvi je bilo 
treba stene prostora urediti, za kar je vodja podružnice Tanja 
Bogataj prosila slikopleskarja Aleksandra Gorečana, predse-
dnika Društva obrtnikov in podjetnikov občine Šenčur, ki se 
je pobudi z veseljem odzval. Tovrstne prostovoljne in huma-
nitarne akcije so mu sicer dobro znane, saj jih s svojim podje-
tjem izvaja že vrsto let. Tokrat so s slikopleskarji prostovoljno 
akcijo prvič izvedli v občini Šenčur. »Vsi smo občani Šenčurja 
in zdi se nam prav, da Šenčurju povrnemo del pomoči, ki jo 
nudi lokalnim obrtnikom in podjetnikom,« je povedal Gore-
čan in dodal, da nameravajo tudi v prihodnje prostovoljno 
prepleskati enega od prostorov v občini Šenčur.
Šenčurski obrtniki si hkrati prizadevajo, da bi tovrstne poklice 
približali mladim, saj opažajo, da jih ne poznajo ali pa jih vre-
dnotijo kot nekoliko manjvredne. »To miselnost bi radi spre-
menili in pokazali, da tudi v obrtniških poklicih lahko uspeš 

in ob tem dobro živiš,« je pojasnil Gorečan. Določene obrtniške 
poklice bodo zato 17. novembra predstavili učencem zadnje 
triade na Osnovni šoli Šenčur. »Z obrtniškimi poklici bi radi 
seznanili čim več otrok in morda kakšnega spodbudimo, da se 
odloči za karierno pot obrtnika,« je še povedal Gorečan.

Obrtniške poklice želijo približati mladim
Šesterica profesionalnih slikopleskarjev je prostovoljno prepleskala prostor v 
Podružnični šoli Trboje. Med njimi je bil tudi Aleksander Gorečan, ki si prizadeva 
obrtniške poklice približati mladim.

MAŠA LIKOSAR

Aleksander Gorečan, Miha Zorec, Igor Roblek, Rok Jerič, Rok Lanišek 
in Jure Mavri v prepleskani zbornici / Foto: Tina Dokl

Minila so štiri leta od nastopa mandata zdajšnje sestave občinskega sveta 
Občine Šenčur. Slovenska demokratska stranka je v tokratni sestavi 
občinskega sveta imela štiri svetnike, izmed katerih je bil tudi podžupan 
g. Aleš Perič Močnik. Svetniška skupina v sestavi Andreja Pintar, Nuša 
Bašelj Jagodic, dr. Marjan Kristanc in Aleš Perič Močnik je bila zaradi svoje 
številnosti aktivno vpletena v pomembno delovanje in razvoj občine, saj so 
bili svetniki člani različnih delovnih teles, ki delujejo v okviru občine.

Naše vodilo pri delu svetniške skupine SDS je bilo našim občankam in 
občanom zagotoviti kvaliteten, enakovreden in odgovoren razvoj celotne 
občine. Svetniki so poleg svojega programa občinskemu svetu in županu 
podajali tudi pobude občanov, ki so nam jih ti posredovali in so bile 
usmerjene predvsem k problemom in manjšim investicijam v posameznih 
delih naše občine. 

Svetniška skupina SDS Šenčur je s svojim delovanjem uspešno delovala v 
korist vseh občanov in naselij. O tem smo prepričani predvsem zaradi tega, 
ker se celotna občina enakovredno in pospešeno razvija v okolje, kjer ljudje 
radi živijo, ustvarjajo in so ponosni na svoj kraj.

Občinski odbor SDS Šenčur že od samega začeta samostojne Občine 
Šenčur aktivno in tvorno sodeluje pri njenem razvoju. Hvaležni smo, da nam 
občanke in občani že od leta 1994 izkazujete zaupanje in nam s podporo 
dajete možnost delovanja in ustvarjanja okolja, v katerem se vsi dobro 
počutimo. 

Zavedamo se, da idej in dela nikoli ne zmanjka in lahko vedno postorimo 
še več. Zato si tudi v prihodnje želimo biti pomemben del občinskega 
sveta in občine. Mislimo, da s svojo odločnostjo in trdno držo uspešno 
zastopamo vaše interese in upravičeno uživamo vaše zaupanje! 

»ZAUPAJTE NAM tudi NAPREJ«
Podžupan Aleš Perič Močnik
Svetniška skupina OO SDS Šenčur

SVETNIKI SDS DELALI  
ZA NADALJNJI RAZVOJ 
OBČINE ŠENČUR
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Vsi, ki ste v juliju morali obiskati 
katero od dveh šenčurskih družin-
skih ambulant, ste po zdravniški 
nasvet ali na pregled in napotnico 
žal morali malce dlje kot običajno, 
v Zdravstveni dom Kranj, kamor sta 
se za en mesec preselili obe zdravni-
ci. Razlog za začasno selitev je bila 
manjša, a še kako nujna prenova 
prostorov. Zamenjana so bila pošte-
no obrabljena tla v obeh ordinacijah 

in čakalnici, prebeljene so bile vse 
stene, dodanega je bilo nekaj novega 
pohištva, nove so tudi klimatske na-
prave. Daleč najpomembnejša pa so 
prav nova tla iz gumiranega mate-
riala, vzdržljiva, svetla in enostavna 
za čiščenje. Čeprav so bila prvotna 
položena pred 15 leti ob vselitvi, so 
bila namreč vidno »utrujena«, s te-
mnimi zdrsanimi kolobarji na naj-
bolj frekventnih mestih. Prenovljeni 
oziroma osveženi prostori so zdaj 
precej prijetnejši.

Poleti smo polepšali 
obe šenčurski ambulanti
TOMAŽ BRATOŽ

    
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

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

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

 

DOMAČE 
DOBROTE  

NOVO  
V TRGOVINI 
ŠENČUR – 
PONUDBA 
SVILENEGA 
IN SUHEGA 
CVETJA

KRIZANTEME, CALLUNE, MAČEHE – 
RASTLINE ZA  
VAŠE  
JESENSKE  
ZASADITVE  
NA GREDICE 
IN V POSODE

OKRASNE ČEBULICE ZA JESENSKO SAJENJE 
TULIPANI, NARCISE, HIACINTE, LILIJE, … ČEBULČEK, ČESEN

PONUDBA NASADOV, LONČNIC

SUHE MESNINE,  
SIR, JOGURTI,  
TESTENINE, ŠTRUKLJI, 
DOMAČI PIŠKOTI

NOVO  

Takšna obravnava je lahko zelo hitra in poteka v 
sproščenem domačem okolju. Znani so primeri, 
ko pacienti predolgo čakajo na institucionalno 
rehabilitacijo, za nekatere pa je obisk ambulan-
te prenaporen in stresen. Fizioterapija na domu 
skrajša in izboljša zdravljenje, na primer po zah-
tevnih poškodbah, prispeva k rehabilitaciji pred 
časovno omejenim zdraviliškim zdravljenjem in 
po njem, pomaga pri ohranjanju samostojnosti 
starejših, skrajša bolniško odsotnost. Vsaka 
obravnava je individualno prilagojena – v skla-
du z najboljšo prakso in najnovejšimi svetovni-
mi smernicami. Na domu izvajamo vrsto metod 
in tehnik, kot so kinezioterapija – krepitev mišic 
po poškodbah/operacijah, vadba za izboljšanje 
sklepne gibljivosti, učenje hoje in uporabe pri-
pomočkov, elektroterapija – protibolečinska sti-
mulacija, ultrazvok, magnetna terapija, elektro 
stimulacija za krepitev mišic, manualne terapije 
za izboljšanje pomičnosti mehkega tkiva, obrav-
nava brazgotin, respiratorne fizioterapije in fi-
zioterapije za nosečnice in porodnice. Na voljo 
so vsak dan v tednu – ob ponedeljkih, sredah in 
petkih med 10. in 14. uro, ob torkih in četrtkih pa 
med 11. in 15. uro.

Samoplačniška fizioterapija 
na domu Zdravstvenega 
doma Kranj

Nova tla v čakalnici šenčurskih ambulant / Foto: arhiv ZD
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Te nam omogočajo, da so otroci pri gi-
banju bolj sproščeni kot pri hoji po ploč-
niku, kjer je treba skrbeti za varnost 
v prometu. A pri hoji in občudovanju 
travniške in gozdne narave smo pri vr-
nitvi v vrtec večkrat naleteli na nepri-
jetno, smrdečo packarijo: pasji iztrebki 
na čevljih otrok. Težavi nismo posvečali 
preveč pozornosti, dokler nismo govori-
li z gospo, ki je kosila travo v neposredni 
bližini vrtca. Dovolila nam je, da preč-
kamo njen travnik in hkrati poveda-
la, da ni zadovoljna, kadar se lastniki 
s kužki sprehajajo čezenj. Kljub temu 
da imajo na voljo vrečke za iztrebke in 
smetnjak zanje na parkirišču vrtca, pu-
stijo svojemu kužku, da potrebo opravi 
na travniku in za njim ne počistijo. Po-
vedala nam je, da so ji poginile tri kra-
ve, pri katerih je podrobna veterinarska 
analiza potrdila, da so razlog za pogin 
prav pasji iztrebki. V skupini Ribice sva 
s sodelavko otroke motivirali za čisto 
okolje vrtca ter jih soočili s situacijami, 
kjer spoznavajo, kako ljudje s svojim 

ravnanjem lahko vplivamo na nara-
vo. Odločili smo se, da pomagamo tudi 
omiliti problem z nepobranimi pasjimi 
iztrebki.
V skupini smo spoznali razliko med 
hlevskim gnojem in pasjimi iztrebki. 
Prišli smo do spoznanja, da pasji iztreb-
ki niso škodljivi samo za ljudi zaradi 
prenosa različnih zajedavcev, ampak 
tudi za prežvekovalce, ki se lahko okuži-
jo na paši ali s pokošenim senom. Otro-
ci so predlagali naslednje rešitve. Luka: 
»Postavimo strašilo za kužke.« Domen: 
»Lastnikom psov bi povedali, da naj ka-
kajo drugje.« Zoja: »Lahko bi otroci po-
birali kakce in jih dajali v smeti.« Nika: 
»Postavimo table, na katerih piše, da se 
kužki ne smejo sprehajati.«
Odločili smo se, da postavimo table z 
opozorilom, da se lastniki s psi ne sme-
jo sprehajati čez travnik, s čimer se je 
strinjala tudi lastnica. Na internetu 
smo poiskali primerna opozorila za 
table. Otroci so predlagali, da prvo po-
stavimo na začetku travnika, drugo pa 
na koncu travniške poti. Kužki zaradi 
prepovedi prehoda čez travnik ne bodo 

nič prikrajšani, saj je v bližini dovolj 
drugih poljskih poti; ena izmed njih je 
tudi pot, ki vodi od vrtca do Milj. Tudi 
tam je ogromno pasjih iztrebkov. Ker 
menimo, da je en koš za pasje iztrebke 
v bližini šole premalo in bi bilo smisel-
no postaviti vsaj še en smetnjak, sem se 
z Občino Šenčur dogovorila za dodaten 
smetnjak, ki bo stal na obronku prvega 
gozda proti Miljam. Tako lastniki psov 
ne bodo nosili pasjih iztrebkov predaleč, 
kot so bili primorani do sedaj. O skrbi za 
čisto okolje je treba začeti ozaveščati že 
od mladih nog, torej že pri naših otro-
cih. Odrasli pa smo jim lahko za vzgled, 
saj nas otroci neprestano opazujejo in 
posnemajo. Bodimo jim vzor tudi pri 
pobiranju pasjih iztrebkov.

Pasji iztrebki v okolici vrtca
Z otroki se sprehajamo po Šenčurju, največkrat po 
poljskih in travniških stezah.

SIMONA BOHINC HUŠIČ

Otroci so postavili opozorilne table.  
/ Foto: arhiv Vrtca Šenčur
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

Milje 44, 4212 V isoko, www.vigred-elektro.si

Velesovska 49, 4208 Šenčur

tel.: 04 251 91 50

faks: 04 251 91 51

gsm: 041 364 880

e-pošta: darinka@darin.si

računovodske storitve, d. o. o.
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Ko so vroči poletni žarki popustili in nas je pobožal že rahel 
jesenski vetrič, smo se kaj hitro zavedali, da je pred nami 
novo vrtčevsko leto. Polni veselja in radovednosti smo prvi 
dan zakorakali skozi vrata koncesijskega zasebnega vrtca Do-
bra teta, enote Pri Dobri Metki. Ob pogledu na živahne balone 
in razigrano dobrodošlico so nas prijazne vzgojiteljice spre-
jele s široko odprtimi rokami. Prikupni kotički, polno igrač 
in nasmejani obrazi pa so nas kar povlekli k raziskovanju in 
spletanju novih prijateljskih vezi. Veliko nas je prvič presto-
pilo vrtčevski prag in skupaj z očkom in mamico odšlo novim 
dogodivščinam naproti.
Verjamemo, da nam v vrtcu ne bo dolgčas, saj naše prijazne 
vzgojiteljice skrbijo, da se male glavice ves čas podijo med 
pestrim dogajanjem. Poleg igranja, rajanja in ustvarjanja kot 
pravi umetniki nas bo v letošnjem vrtčevskem letu razvese-
ljevala prav matematika. Ampak pozor! Ne ne, nismo še v 
šoli, nikar se ne ustrašite. Naša matematika je enostavna. S 
štetjem, razvrščanjem predmetov in spoznavanjem barv se 
lahko že kaj hitro pohvalimo, da je matematika naš vsakdan. 
A poleg matematičnih izzivov ne bomo pozabili na gibanje. 
Neizmerno uživamo v igri na našem igrišču, se sprehodimo 

na raziskovanje gozda ali pa spoznavamo ulice Šenčurja. 
Tudi miganje ob zvokih poskočne glasbe nas zelo razvese-
li, zato bomo imeli možnost obiskovati pravi plesni krožek. 
Jupi! Kako zelo se veselimo, da bomo v tem vrtčevskem letu 
uživali in se zabavali v vsakem trenutku. Mi dobro vemo, da 
je vrtec zakon.

KLEMENTINA POLJANC

Spoznajmo se vsi. / Foto: arhiv vrtca

Radovedni in veseli smo 
vrtčevsko leto začeli

Razveselili smo se novih igral
UČENKE IN UČENCI PŠ OLŠEVEK
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www.agrotehnika.si
Trgovina AGROTEHNIKA, Retra d.o.o., Beleharjeva c. 6a, 4208 Šenčur

t: 04 25 11 155
m: 064 19 14 22
info@agrotehnika.si

Noži za  
vrtavkaste  
brane od 7,20 EUR.

Originalni in  
    ne-originalni  
nadomestni deli  
  za vse znamke plugov.

Na podružnični šoli na Olševku smo 
med počitnicami dobili nova igra-
la. Zelo smo se jih razveselili. Učenke 
in učenci so o njih povedali: Hvala za 
nova igrala. Jaz in ostale sošolke in 
sošolci se na njih igramo vsak dan. – 
Meni je zelo všeč tisto igralo, ki ima 
krogce, ker rada na njih visim. – Všeč 
so mi plezala, ker se na njih lahko obr-
nem z glavo navzdol. – Nova igrala so 
bolj varna. – Meni so igrala všeč, zelo 
pa pogrešam peskovnik. – Dobro je, ker 
je skoraj povsod na tleh podlaga. – Jaz 
sem najraje na veliki okrogli gugalnici, 
kjer me drugi otroci »guncajo«. – Naj-
raje se gugam v gnezdu, ker se lahko 
uležem in ker so lahko z mano prijate-
lji. – Najraje se igram na toboganu, ko 
se lovimo, pa tudi senca je pod njim. 
– Všeč mi je plezalna stena. – Dobro je, 
da se igrala ne majejo več. Tobogan se 
mi zdi premajhen in počasen. – Zelo 
rada se igram na krogcih. Po njih se 
premikam tudi tako, da kakšnega 
vmes izpustim. – Nova okrogla gugal-

nica je posebna. – Gugalnice in krogci 
so boljši, tobogan je pa premajhen. Rad 
bi imel še peskovnik. – Meni so všeč či-
sto vsa igrala. – Najboljša je gugalnica 
gnezdo, ker je velika in lahko grejo trije 

naenkrat gor. –Ta igrala so super. Ima-
jo tri gugalnice, stabilnejše krogce in 
tobogan. Ni pa peskovnika in konjička. 
– Najbolje je, da so dodali gugalnico. Ni 
mi všeč, da ni več peskovnika.
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Festival je potekal v organizaciji Društva upokojencev Šenčur 
v sodelovanju z Občino Šenčur. Letošnji, že šesti po vrsti, je v 
Šenčur s štirimi koncerti spet pripeljal odlične glasbenike. S 
koncertom z naslovom Naj glasba govori sta se že konec junija 
predstavili sopranistka Mojca Bedenik in ena od zelo prepo-
znavnih slovenskih citrark Janja Brlec. Drugi koncert z naslo-
vom Bela jadra so razpeta, ki ga je pripravila sopranistka Tina 
Debevec in je bil prvotno izveden v Ljubljani, pa je vseboval 
samospeve in dvospeve slovenskega skladatelja Emila Ada-
miča. Poleg Tine Debevec sta nastopili še mezzosopranistka 
Anja Šinigoj in na klavirju Katarina Tominec. V avgustu smo 
se srečali na koncertu s srednjeveško glasbo 14. stoletja Zveni 
Dekamerona z ansamblom Ensemble Pampinea, ki prihaja iz 
Švice in ga sestavljata Maruša Brezavšček, vnukinja skladate-
lja Jakoba Ježa iz Slovenije in Fiona Kizzie Lee iz Hongkonga, 
sedaj živi v Švici in pripravlja doktorat iz muzikologije. Na za-
dnjem koncertu z naslovom Čez Evropo in še dlje, ki so ga iz-
vajala dekleta iz godalnega kvarteta Nova iz Nove Gorice, smo 
se srečali med drugim tudi z dansko ljudsko glasbo, pot pa 
nas je popeljala tudi v Argentino in Avstralijo, da smo se na 
koncu vrnili domov k slovenski ljudski glasbi: Kaj ti je deklica, 
Ne ourij, ne sejaj, Moja mati kuha kafje. Godalni kvartet Nova 

V Muzeju Občine Šenčur je potekal festival Šenčurska poletna glasbena srečanja.

MIRO ERZIN 

Fiona Kizzie Lee in Maruša Brezavšček / Foto: Franci Erzin

Šenčurski poletni glasbeni festival

Jesenske radosti
Jesenski čas je čas radosti. Ta čas prinaša s seboj žetev, 
obilne sadove in plodove zemlje. Tedaj se življenje umiri, 
obenem se pojavijo nove priložnosti za veselje nad vsem, 
kar nam je bilo dano in podarjeno.

V teh dneh se ponovno lahko veselimo, koliko dobrega 
je bilo narejenega v naši občini. Tudi tega, da so ljudje 
prepoznali doprinos NSi, ki je postala tretja najmočnejša 
stranka v Sloveniji. Obenem smo prav v NSi Šenčur 
pokazali, kako lahko državna in lokalna politika skupaj 
uspešno delujeta v dobrobit ljudi. 

V zadnjem obdobju smo v občinskem svetu ponovno 
podali kar nekaj konkretnih predlogov. Podprli smo vse, 
kar se tiče lokalne pridelave hrane. Zavzeli smo se za 
mlade, da bi v vsaki vasi imeli urejeno travnato nogometno 
igrišče s pripadajočim sanitarnim in garderobnim 
kontejnerjem. Apelirali smo, naj imajo pri sprejemu v 
dom starostnikov prednost domači občani. V primeru 
dodeljevanja denarne pomoči, tudi za primere nesreč, smo 
se zavzeli za povečanje zneskov, poenostavitev postopkov 
ter večji nadzor nad dodeljevanjem.

dr. Valerij Grašič, 
predsednik OO NSi Šenčur

V Vogljah smo izvedli že 17. Mednarodni simpozij umetniške ke-
ramike V-oglje 2022. Nastal je nov in čudovit opus del, ki bo le-
tos predstavljen na novi lokaciji v Blagnetovi hiši in ne v muzeju. 
Vsako leto smo očarani nad kreativnostjo udeleženih umetnikov 
in tudi letos se nam v novembru obeta čudovita razstava z razno-
likimi deli naslednjih avtorjev: Evgenije Loginove, Anatolija Bo-
rodkina, Cigdem Onder Er, A. Cuneyt ER, Nikolaja Mašukova, Anje 
Kranjec, Andreje Srna, Ivana Skubina, Tristana Ažamana, Ane in 
Neže Urbiha, Nine Mrđovič in Jošta Bukovca, Miljanke Simčič in 
mlade Auri Čučnik. S portretnimi fotografijami udeležencev sim-
pozija se bo predstavila Nina Žnideršič. Letošnji simpozij si bomo 
zapomnili tudi po odlični hrani, ki so nam jo pripravljali prijatelji, 
po tem, da smo se lahko preizkusili v lokostrelstvu pod vodstvom 
Marjana Podržaja in po čudovitih, plodnih, strokovnih pogovorih. 
Obiskovalci razstave si bodo lahko ogledali skulpture, izdelane iz 
različnih glin in porcelana, nekaj izdelkov, žganih v tehniki raku, 
poslikane krožnike in še veliko lepega. B.Š.Z.

Keramika v Šenčurju

sestavljajo odlične akademske glasbenice Mojca Batič, prva 
violina, Ana Cotič, druga violina, Barbara Grahor Vovk, vio-
la, in Polona Repše, violončelo.
Vsi štirje letošnji koncerti so bili posvečeni letos preminule-
mu slovenskemu skladatelju Jakobu Ježu, zato smo bili še 
posebno veseli obiska njegove hčerke Brine Jež Brezavšček, 
tudi glasbenice in komponistke, ki je v teh letih mnogo pri-
pomogla pri organizaciji našega festivala. Šenčur je s tem 
festivalom postal eden od slovenskih festivalskih krajev, 
kar mu daje poseben čar in možnost tudi drugim društvom 
in organizacijam, da v okviru svoje dejavnosti z določenim 
programom sodelujejo v času festivala. Za Društvo upoko-
jencev Šenčur je organizacija takega festivala velik finančni 
zalogaj, kar za društvo s skromnimi sredstvi lahko posta-
ne težava, saj brez donacij tega ni moč speljati. Društvo se 
je na zadnji seji soglasno odločilo, da festival pripravi tudi 
prihod nje leto.
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V okviru praznovanja tega lepega jubi-
leja je orkester organiziral slavnostni 
koncert z Otom Pestnerjem, ki je pote-
kal v začetku junija, in prvo srečanje pi-
halnih orkestrov, ki je potekalo 2. julija. 
Srečanje pihalnih orkestrov so pripra-
vili v okviru tradicionalnega Medenega 
festivala, ki vsako leto poteka v Čarob-
nem vrtu v Šenčurju. Na srečanju je 
sodelovalo okoli 150 godbenikov, poleg 
članov domačega orkestra še člani Pi-
halnega orkestra Mestne občine Kranj, 
Godbenega društva Vodice, Godbe Gorje 
in Društva godbenikov Cerkno.
Člani vseh orkestrov so se zbrali v po-
poldanskih urah pred prostori orkestra, 
kjer smo jim šenčurski godbeniki pri-
pravili tradicionalno gorenjsko dobrodo-
šlico – kruh, sol in vodo. Po ponovnem 
snidenju z našimi godbenimi prijatelji 
in okrepčilu se je ob 18. uri začela para-
da godb, ki je krenila izpred šenčurskega 

vrtca do prireditvenega prostora. Tam je 
imel vsak orkester na voljo 20 minut za 
izvedbo lastnega programa. Potem ko se 
je predstavil vsak posamezni orkester z 
lastnim programom, smo vsi orkestri 
združeni odigrali še tri skupne skladbe.
Enega od vrhuncev večera za domači 
šenčurski orkester je zagotovo predsta-
vljal trenutek, ko so se nam ob zaključ-
ku srečanja na odru pridružili člani 
skupine Orlek in smo skupaj zaigrali 
njihovo kultno uspešnico Adijo, knapi. 
Tako smo še enkrat dokazali, da god-
beništvo ni le ozko usmerjeno v svojo 
zvrst glasbe, ampak obsega različne ža-
nre in stile, predvsem pa gre za glasbo, 
ki je namenjena širšemu občinstvu.
Srečanja pihalnih orkestrov so name-
njena poglabljanju prijateljskih vezi 
med orkestri, utrjevanju sodelovanja in 
izmenjavi idej. Že dolgo je tlela želja po 
organizaciji takega srečanja v Šenčurju, 
saj smo sami obiskali že kar nekaj ta-
kih dogodkov – in letos je končno prišel 

čas, da orkestrom vrnemo uslugo. Poleg 
glasbene je pomemben del orkestrske-
ga udejstvovanja tudi socialna kompo-
nenta. Kvalitetno preživljanje prostega 
časa, nova znanja in poznanstva so 
elementi godbeništva, ki nas bogatijo 
ne samo kot glasbenike, ampak tudi 
kot osebe. Vsak tak dogodek pa nas kot 
orkester še bolj poveže in obogati s po-
membnimi izkušnjami, za katere upa-
mo, da nam bodo pomagale nadaljevati 
lepo tradicijo godbeništva v Šenčurju.

Srečanje pihalnih orkestrov v Šenčurju
V letu 2022 Pihalni orkester občine Šenčur praznuje 20. obletnico ustanovitve.

MAJA LOGAR

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI 
ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO

Samooskrba s kompletnim sistemom 
za deževnico
Odločitev za zbiranje in uporabo deževnice pripomore 
k prihrankom v denarnici zaradi do 50 % nižjega računa 
za vodo na položnici. Rožice in zelenjadnice vam bodo 
zelo hvaležne, ker jim boste privoščili zalivanje z mehko 
deževnico brez klora. Izberite enega od kompletnih 
sistemov s filtri, črpalko in vsem pripadajočim.

Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki poskr-
bi za družinski proračun in okolje. Visok učinek čišče-
nja, v rezervoarju ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba energije in minimalno 
vzdrževanje. Rezervoar je povozen.

Okrasni nadzemni 
rezervoarji
Poudarite videz terase z novim ok-
rasnim zbiralnikom deževnice videza 
antične glinene amfore ali katerega-
koli drugega izmed 70 različnih oblik, 
barv in velikosti. Poleg varčevanja 
je ob uporabi zalivanja z deževnice 
treba upoštevati še, da pri tem opra-
vilu naredimo še veliko koristnega za 
svoje zdravje.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, 
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

Vas zanima najina zgodba Kako sva izbirala 
in izbrala čistilno napravo in kako se nama 

obrestuje “rudarjenje” vode z neba? 

Dostopna je na povezavi 
https://go-to.si/najina-zgodba 

ali pa prek QR kode.

Medeni vrt v Šenčurju je enajstletnico de-
lovanja zaznamoval z Medenim festivalom 
pod zvezdami, v okviru katerega so pripra-
vili dva koncertna večera. Praznovanje je 
pritegnilo veliko obiskovalcev, ki so uživali 
v kakovostni glasbi ter prijetnem druženju, 
kar pa je vseskozi tudi glavni namen Mede-
nega vrta, kot je ob zahvali vsem zbranim 
sklenil aktivni lastnik David Štrajhar. S. L.

Medeni festival
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Njegovi kolesarski začetki segajo v leto 
2018, ko je temu športu začel posveča-
ti več časa. »Doma je stalo očetovo ce-
stno kolo, ki je bolj kot kilometre nabi-
ralo prah. Potem sem si izboril dostop 
do njegovih čevljev za kolesarjenje in 
tako se je začelo. Sprva le popoldanske 
vožnje, največkrat na Jezersko do Plan-
šarskega jezera in nazaj, kar je še da-
nes ena mojih najljubših tras, kasneje 
pa počasi vedno več,« je pojasnil Tadej 
Aleš, ki je od leta 2019 član škofjeloškega 
Kolesarskega društva Koloka.
Letos je bilo zanj posebno leto, saj je 
osvojil naslov državnega prvaka. »Zdi se 
mi, da je to v amaterskem kolesarstvu 
na slovenskih tleh največji dosežek,« je 
poudaril. Lani je zmagal na Malem ma-
ratonu Franja, letos je na tem tekmo-

vanju osvojil drugo mesto. Poleg tega je 
letos zmagal na eni izmed italijanskih 
enodnevnih dirk v okolici Pordenona. 
»Ta je štela tudi za pokal Alpe Adria Tour, 
kjer pa sem letos osvojil generalno zma-
go v skupnem seštevku,« je povedal.
Bolj kot rezultatske bere si želi napre-
dovanja in predvsem uživati na kolesu. 
»Zanima me, česa je sposobno moje 
telo, kje so meje, novi izzivi in možno-
sti za razvoj. Zagotovo si ob tem želim 
osvojiti še kakšno zmago in pa vidno 
uvrstitev, vendar trenutno hočem le 
uživati na kolesu, saj le to prinaša re-
zultate na dolgi rok,« je dejal Aleš, ki na-
merava v svoj trening vključiti še druge 
zvrsti kolesarstva. »Letos sem cestne-
mu kolesu počasi in uspešno pridružil 
gorsko kolo, s katerim se bom čez dober 
teden udeležil tudi svoje prve dirke v tej 
disciplini. V naslednji sezoni pa razmi-

šljam tudi o dirkanju na makadamu.« 
O profesionalni karieri ne razmišlja. 
»Za to obstaja več razlogov, glavni pa je 
zagotovo ta, da je razlika med amater-
skim in profesionalnim kolesarstvom 
ogromna, tako na fiziološkem kot na 
taktičnem in strukturnem nivoju. Ve-
liko ljudi si ne predstavlja, da je kole-
sarstvo ekipen šport in da je vsak član 
ekipe na tistem mestu s točno določeno 
nalogo. V amaterskem kolesarstvu pa 
gre bolj za individualen šport, kjer vsak 
posameznik tekmuje zase in na tistih 
dirkah, kjer želi,« je še povedal.

MAŠA LIKOSAR

Kolesarjenje več kot samo šport
»Zame je kolesarjenje način življenja,« pravi Tadej Aleš, 
amaterski kolesar z Olševka, ki je letos osvojil naslov 
državnega prvaka v cestni vožnji.

www.petroplus.si 
info@petroplus.si

080 23 88
Prodaja in dostava!

Privarčuj  
z izbiro  

najboljšega 
ponudnika!

 EKSTRA LAHKO KURILNO OLJE
 PLINSKO OLJE

Tadej Aleš / Foto: Prijavim.se
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Varovanci glavnega trenerja Miljana Pavkovića in njegovega 
pomočnika Jaka Hladnika so premagali LTH Castings, Zadar, 
Furnir, Podčetrtek in Polzelo ter po podaljšku izgubili proti 
Krki in z desetimi točkami razlike proti avstrijskemu pod-
prvaku Gmundnu in slovenskemu prvaku Cedeviti Olimpiji. 
Je že tako, da se da iz porazov največ naučiti, a je šenčursko 
strokovno vodstvo marsikaj opazilo tudi po petih zmagah.
Miljan Pavković, nekdaj izjemen organizator igre, je napo-
vedal drugačno igro v prihajajoči sezoni. »Letošnja ekipa je 
precej mlajša in lahko igra z bistveno več energije. Zelo po-
membno je, da je že zdaj v obrambnih akcijah videti več mo-
tiva in želje. Obramba bo naša največja prednost, kajti le tako 
bomo lahko prišli do hitre napadalne igre in doseganja lažjih 
košev. Lani smo bili bolj izkušeni, ampak malce počasnejši 
v obrambi. Vse dosedanje tekme so pokazale, da se z dobro 
obrambo dviga samozavest v napadu, kar je prepotrebno za 
to mlado ekipo. Precej prostora še imamo za napredek. Ko 
smo igrali proti Zadru, Krki, Gmundnu in Cedeviti Olimpi-
ji, ekipam, ki imajo kakovost in več igralcev v rotaciji, se je 
videlo, da če smo nestrpni v napadu, nas nasprotnik hitro 
kaznuje s protinapadi in lahkimi koši,« je povedal Pavković.

To sezono ekipo sestavlja sedem igralcev iz lanske, poleg tega 
še povratnik David Kralj, ki si bo ekipi predvidoma pridružil 
čez mesec dni, in trije novinci: Američan Lucas Walford, Srb 
Matija Novković in nekdanji mladinec Triglava Luka Rudovič.

Zadnjo avgustovsko soboto je v Šenčur-
ju potekala tradicionalna kolesarska 
dirka 22. Velika nagrada Šenčurja – Me-
morial Bojana Udoviča, ki jo organizira 
Kolesarsko društvo Šenčur. Pomerilo se 
je več kot 360 tekmovalcev iz vseh slo-
venskih klubov, prišli so tudi tekmoval-
ci iz Hrvaške. Udeležba je bila letos po 
besedah predsednika društva Gašperja 
Pilarja rekordna. Dirka je potekala na 
1,3 kilometra dolgem krogu v središču 
Šenčurja, vsak krog pa je izpadel zadnji 
tekmovalec v glavnini. Tekmovali so v 
več starostnih kategorijah, obenem so 
se letos drugič pomerili tudi amaterji, 
bilo jih okoli šestdeset. Gledalce in tek-
movalce je pozdravil kolesar Matej Mo-
horič, priseljeni Šenčurjan, in s člani 
odpeljal dva kroga. Njegova fundacija 
je s finančnimi sredstvi pomagala tudi 
pri organizaciji. Zmagovalec Velike na-
grade Šenčurja, ki je posvečena Bojanu 

Udoviču, dolgoletnemu članu KK Sava 
Kranj in bivšemu predsedniku Kolesar-
skega Društva Šenčur, je bil Aljaž Jarc 

(Adria Mobil), drugi je bil Robi Jenko 
(MebloJOGI – Proconcrete) in tretji Kri-
stijan Koren (Adria Mobil).

Članska ekipa Gorenjske gradbene družbe Šenčur je v zadnji sezoni prve slovenske 
košarkarske lige zasedla tretje mesto. V pripravljalnem obdobju pred začetkom 
letošnjega slovenskega prvenstva je odigrala že osem tekem.

GAŠPER BOLHAR 

MAŠA LIKOSAR

Članska ekipa je v zadnji sezoni prve slovenske lige zasedla tretje 
mesto. / Foto: Gašper Bolhar

Obramba bo naša največja prednost

Rekordna udeležba kolesarjev

T:04 252 66 00, 
E: servis@ah-jenko.si 

AVTOHIŠA JENKO d. o. o.
PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE

PODJETJE, D.O.O.
NASLOV XX, XXXX KRAJ

TELEFON: 00 000 00 00
E-POŠTA: XXXX.XX@XXXXX.XX

LOGOTIP

PRAKTIČNO UPORABNI

-30%
akumulatorji

Ponudba velja do 31. 12. 2022 za izbrane izdelke iz nabora originalne dodatne 
opreme. Točnejšo ponudbo za vaše vozilo preverite pri pooblaščenih serviser-
jih Citroën. Več o splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCITROËN 
plus in MyCITROËN za podjetja ter pripadajočih ugodnostih vam je na voljo 
na www.citroen.si. Slika je simbolična. Citroën si pridržuje pravico do napak v 
vsebini in ponudbi



16  ŠPORT  

Tudi v novi sezoni vse ekipe od U15 do članov nastopajo na 
visokem nivoju pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. Sta-
rejši dečki tako že tretjo sezono zapored nastopajo v prvi ligi. 
In tudi tokrat so začeli uspešno, saj so že zabeležili dve zmagi 
in en remi. Odlično nastopajo kadeti v drugi slovenski ligi, 
ki so po odigranih šestih krogih na visokem drugem mestu. 
Mladinci so trenutno šesti. Člani, ki so bili v lanski sezoni 
podprvaki tretje lige, so v sezono vstopili z najvišjimi cilji. Po 
porazu na derbiju v Tolminu so nato zabeležili dve zmagi in 
so trenutno na drugem mestu.
Tudi v letošnji sezoni nogometni klub Šenčur uspešno so-
deluje z okoliškimi klubi. Tako v tekmovanju MNZ Gorenj-
ske nastopajo skupne ekipe U14 Šenčur-Velesovo in U15 
Šenčur-Preddvor ter pa ekipa U16 pod imenom Getris Veleso-
vo-Preddvor. Vse ekipe so uspešno začele sezono in so v vrhu 
prvenstvenih lestvic. »Veseli nas, da so si vse ekipe, ki nasto-
pajo v tekmovanjih NZS, izborile obstanek in da imamo tudi 
v tej sezoni visok nivo tekmovanj, kar je ne nazadnje tudi 

potrditev dobrega dela naših trenerjev. Za letošnjo sezono 
smo ekipe okrepili in rezultati so za zdaj dobri. Najvišje cilje 
pa ima zagotovo članska ekipa, ki je bila lani podprvak tretje 
lige in tudi v novo sezono smo šli z visokimi cilji,« je povedal 
športni direktor kluba Luka Pintar. Z avgustom so začele tre-
nirati tudi mlajše selekcije, v katerih se število nogometašev 
po obdobju covida-19 ponovno dviguje.

V nogometnem klubu Šenčur se je z 
avgustom začela nova sezona tekmovanj.

ŽIGA CELAR
Šenčurski nogometaši so začeli novo sezono tekmovanj.  
/ Foto: arhiv NK Šenčur

Uspešen začetek  
nogometašev

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

Želite v svoj dom vnesti
unikatno vzdušje?

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!Pe
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Želite v svoj dom vnesti
unikatno vzdušje?

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!

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

Članom nogometne sekcije Športnega parka Visoko je uspeh lan-
ske sezone, ko so postali gorenjski prvaki, prinesel napredovanje 
v 3. slovensko ligo. Odigrali so že sedem tekem, tri doma in štiri v 
gosteh, tri so igrali neodločeno, štiri izgubili. Preteklo nedeljo so 
gostovali še v Šenčurju, kjer so izgubili proti domačim šenčurskim 
nogometašem. »Pozna se, da gre za višji nivo tekmovanja. Malo 
nas tepe neizkušenost, smo namreč začetniki, a ne bomo obupali. 
Verjamemo, da nam bo uspelo osvojiti naš osnovni cilj, to je ob-
stanek v ligi,« je ob tem povedal Boris Krišelj, vodja nogometne 
sekcije ŠD Visoko. M. L.

Cilj je obstanek v ligi

V poplavi izjemnih uspehov slovenskih športnikov tudi lokostrelci 
skrbimo za prepoznavnost Slovenije. Na prvem tovrstnem medna-
rodnem tekmovanju, kjer smo v dvoranski disciplini na 18 metrov 
tekmovali na prostem, se nas je zbralo več kot sto iz Slovenije, Av-
strije in Italije. Slovenci smo osvojili dve medalji, in sicer Marjan 
Podržaj iz Šenčurja srebro pri članih z golim lokom in Peter Virant 
iz Žalca bron pri članih z olimpijskim lokom. Uspeh je zaokrožil 
Vlado Rosa s petim mestom pri veteranih z olimpijskim lokom. M.P.

Na mednarodnem tekmovanju



Februarja letos je vodenje Kluba mla-
dih Šenčur prevzela že tretja generaci-
ja, tokrat s predsednikom Marcelom 
Nahtigalom na čelu. Pojasnil je, da je 
bilo zadnji dve leti zaradi epidemije do-
gajanje okrnjeno, letos pa so ga obudili 
v velikem slogu. Prvi večji dogodek, ki 
so ga organizirali skupaj s Klubom štu-
dentov Kranj, je bil obisk marčevskega 
praznika smučarskih skokov v Planici. 
Izvedli so že več kot deset dogodkov, 
tako športne kot družabne, kulturne in 
izobraževalne narave. Organizirali so 
izmenjevalnico oblačil, delavnico Šalca 
izpod mojga palca, Pub kviz, dan dru-
žabnih iger in košarkarski turnir. Poleti 
je vsak torek v Športnem parku Šenčur 
potekala odbojka, s septembrom so se 
prestavili v športno dvorano v Voklem, 
kjer bodo v soboto, 8. oktobra, ob 17. uri 
organizirali odbojkarski turnir. »Priza-
devamo si, da bi bili v prihodnje vklju-
čeni v mednarodne izmenjave v okviru 
Evropske unije,« je dodal Nahtigal.

Klub mladih
MAŠA LIKOSAR

V Vogljah so poleti organizirali košarkarski turnir. / Foto: arhiv KMŠ

POKLIČI

064 198 171

Mi smo drugačni:

BREZPLAČEN 
PREGLED

VIDA

Brezplačni pregledi vida 
(ob nakupu očal ali menjavi stekel)

Strokovni

Brez čakalnih vrst

Za vse generacije

OPTIKA CERKLJE
TRG DAVORINA JENKA 10, CERKLJE

www.optika-cerklje.si

Poskrbi za svoj vid in svoje oči

Prijazni in ustrežjivi

 
BON

40,00 € 
Bon za 40,00 € lahko unovčite pri nakupu korekcijskih ali sončnih
očal v vrednosti nad 160,00 €. Bon je veljaven do: 31.10. 2022. 

Bona ne morete kombinirati z drugimi ugodnostmi.
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Ob dnevu žena smo pripravili literarni večer v čast pogu-
mnim, močnim in neustavljivim slovenskim ženskam. Pro-
gram je pripravila in vodila Maja Felkar. Pred cvetno nedeljo 
smo izdelovali butarice. Delavnico je vodil Ivan Kropivnik. 
Dragica Markun je vodila delavnico za ročno izdelavo copat iz 
blaga. Vsaka udeleženka je izdelala svoje copate.
V maju smo se vključili v Tedne vseživljenjskega učenja in 
izvedli nekaj delavnic. Delavnica Berem z radostjo, ki jo je vo-
dila Maja Felkar, je bila pripravljena z namenom, da pri mla-
dih spodbudimo veselje do branja in poudarimo pomembnost 
razumevanja besedila. Na delavnici Stare namizne igre smo 
igrali špano, marjanco in namizno kegljanje. Na delavnici 
Kratke misli, ki dajo veliko misliti so udeleženci spoznavali 
slovenske reke in pregovore ter se o njih pogovarjali. Delavni-
co z glino Izdelaj svojo skodelico za kavo je vodila Petra Mar-
kič. Vsak udeleženec je izdelal svojo skodelico. Slikarsko sre-
čanje smo prestavili na šenčurski Praznik krompirja, kjer so 
slikarji slikali in postavili razstavo. Na krompirjevem prazni-
ku smo organizirali tudi tekmovanje v starih kmečkih igrah.
Ljudski pevci Hiše čez cesto so s petjem razveseljevali varo-
vance domov za starejše v Preddvoru, Kranju in Šmartnem. S 
petjem so presenetili dve varovanki, ki sta praznovali sto let. 
Prepevali so na krompirjevem prazniku, na 70-letnici AMD 

Šenčur, udeležili so se občinske revije pevskih zborov, folklor-
ne prireditve Šenčur folkloro na ogled postavi ter proslave ob 
Zormanovem mlinu na Visokem. Po koronskem premoru 
bomo imeli spet ljudsko petje, kamor vabimo vse ljubitelje 
petja. Prvič se bomo srečali v petek, 7. oktobra, ob 18. uri v 
prostorih HČC na Miljah.Tudi letos se bo KD vključilo v pro-
jekt evropske kulturne dediščine. Na panojih bo tokrat pred-
stavljena Srednja vas. Decembra bomo postavljali jaslice. Vse 
vaščane Srednje vasi vabimo na pripravljalni sestanek, ki bo 
v torek, 11. oktobra, v gasilskem domu v Srednji vasi.

Mladi, ki jih privlačijo robotika, elektronika in samostojna 
tehnična ustvarjalnost, se že nekaj let srečujejo na tehničnih 
delavnicah Tehnološke izbe v Hiši čez cesto. Ta zgodba se na-
daljuje tudi to jesen in starejše od osem let, ki vas ta tematika 
zanima, vabimo, da se nam pridružite. Pridite v petek, 14. ok-
tobra, ob 17. uri v Hišo čez cesto na Miljah na brezplačno pred-

stavitev, kjer si lahko ogledate in preizkusite naše projekte. 
Vse, kar smo ustvarjali v lanskem šolskem letu, smo predsta-
vili 22. junija, na zadnji tehnični delavnici za otroke Tehnolo-
ške izbe. V Hiši čez cesto na Miljah so se zbrali vsi mladi, ki so 
čez leto obiskovali delavnice v kranjskem Stolpu Pungert in v 
Hiši čez cesto. Zadnja tehnična delavnica ni bila namenjena 
samo otrokom, ampak tudi njihovim družinam, saj smo jim 
želeli predstaviti naše delo. Udeleženci naših delavnic, ki jih 
vodiva z možem Vojkom Podgorškom, inženirjem elektroteh-
nike, so se najprej izkazali z znanjem vezanja osnovnih elek-
tronskih elementov v tokokrog. Nato je vsak posebej razkazal 
ustvarjeno na delavnicah, razložil delovanje ustvarjenih mo-
delov in svoj prispevek, da je izdelek nastal – za večino pro-
jektov so sami narisali načrt na računalnik, na delavnicah so 
projekte potem sestavili, sprogramirali. In kaj vse smo ustva-
rili? Narisali in na 3D tiskalnik natisnili smo letalo in še več 
modelčkov, med njimi raketo in bager, sestavljali smo Marso-
vo vozilo, robotka in robotski avto, ki ga bomo jeseni v krogu 
novih delavnic Tehnološke izbe nadgradili v avtomatsko mini 
kosilnico. Po tehničnih izzivih smo se v zadnjih minutah več-
krat ustvarjalno sproščali ob delu z ročnimi 3D-tiskalniki. Gre 
za ustvarjalno in koristno preživet prosti čas, pri katerem se 
znanja povezujejo in nadgrajujejo, pri marsikaterem izzivu pa 
mladi tudi osebnostno rastejo in dozorevajo.

V Hiši čez cesto na Miljah z delavnicami ohranjajo kulturno dediščino.

NATAŠA ŠOŠTARIČ

LUČKA TANCER 

Na delavnici z glino / Foto: arhiv Hiše čez cesto

Hiša čez cesto za vse generacije

Ustvarjalno in koristno preživet prosti čas
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Pri založbi 5ka je izšla knjiga Ljuba moja Mici Dejana Ostermana 
iz Luž. Osterman je v knjigi popisal zanimivo življenjsko zgodbo 
svojih starih staršev, Jožeta Ostermana iz Luž in njegove izvoljen-
ke Mici iz Srednje vsi. Jože je namreč v času prisilne mobilizacije v 
nemško vojsko o svojem vojaškem življenju in dogodkih na ruski 
fronti, kamor so ga poslali, poročal skozi pisma, ki jih je pošiljal 
svoji Mici. V pismih je večkrat zapisal, da naj jih Mici zaradi var-
nosti raje uniči. A ga ta ni poslušala in jih je shranila v škatli, o 
tem pa niti po vojni, ko sta si z Jožetom že ustvarila družino, ni 
spregovorila niti besede. Pisma so tako odkrili šele po njeni smrti 
leta 1999. V zadnjih letih jih je začel urejati njun vnuk Dejan Os-
terman in prav po njegovi zaslugi je njuna zanimiva zgodba pred 
nedavnim ugledala luč sveta in je odslej na voljo bralcem. A. Se.

Ljuba moja Mici
Dejan Osterman s knjigo Ljuba moja Mici / Foto: osebni arhiv

Obletnica ustanovitve

V Domu krajanov na Visokem je potekala slovesnost, s katero 
so počastili spomin na dogodke in ljudi, ki so zaradi svoje 
narodne zavesti pred 81 leti ustanovili Odbor OF za Visoko in 
Luže. Tradicionalne slovesnosti s polaganjem venca, ki sta 
jo Združenje borcev za vrednote NOB Kranj in KO ZB za vred-
note NOB Visoko pripravila skupaj s Krajevno skupnostjo in 
KUD Valentin Kokalj Visoko, se je udeležilo mnogo častnih 
gostov, tudi župan Občine Šenčur Ciril Kozjek, s poezijo Karla 
Destovnika - Kajuha so nastopili recitatorji Sonja Zupančič, 
Dragomila Šeško, Jelka Štefanec in Janez Žaler, zapel pa je 
Mešani pevski zbor Ljudski pevci Hiše čez cesto Milje. Pred-
sednik KO ZB za vrednote NOB Visoko Rajko Bakovnik je pou-
daril, da se je 16. septembra 1941 v nekdanjem Zormanovem 
mlinu začela pisati nova zgodovina Visokega in sosednjih 
vasi, nato pa besedo prepustil osrednjemu govorniku slove-
snosti, cenjenemu dolgoletnemu domačemu praporščaku 
Vladu Boštarju. Ta je poudaril pogum in ljubezen do domovi-
ne nekdanjih sokrajanov, ki so z ustanovitvijo Odbora OF za-
netili pomembne iskre upora in tako domače kraje postavili 
na zemljevid Evrope v osvobodilnem boju proti nacizmu in 
fašizmu. Spomin na dogodke in ljudi, ki so s svojim uporom 
utrli pot tudi sedanji svobodni slovenski državi, je naša sku-
pna dolžnost ter odgovornost do zgodovinske dediščine, ki je 
v usodnem času ohranila naš narod, jezik in kulturo.

SAMO LESJAK 
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Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Srednja vas je bilo usta-
novljeno spomladi leta 1952. Za delovanje in hrambo gasilske 
opreme so potrebovali svoje prostore, zato so člani društva in 
vaščani z prostovoljnim delom, finančnimi sredstvi ter daro-
vanim lesom zgradili gasilski dom ter požarni bazen ob njem. 
Kasneje so zgradili še požarna bazena v severnem in južnem 
delu vasi. Leta 1971 so ustanovili pevski zbor, ki je deloval v 
okviru društva. Med drugim so kupili rabljen kombi IMV, ki 
so ga uporabljali kot orodno vozilo, kasneje pa ga zamenjali z 
novim orodnim vozilom Peugeot Boxer. Pred petimi leti pa so 
s pomočjo Občine Šenčur, vaščanov in donatorjev kupili novo 
orodno vozilo znamke Iveco Daily. Obnovili so tudi dom in pri 
tem opravili več kot 2300 ur prostovoljnega dela. »Ker zunanji 
videz našega doma še ni tak, kot bi si želeli, nas čakata še 
dve fazi obnove. Prva je prizidava še ene garaže za interven-
cijsko vozilo, druga pa izdelava fasade na gasilskem domu. V 
letu 2024 bi radi kupili novo motorno brizgalno,« je povedal 
Rok Sajevic, predsednik PGD Srednja vas, kjer je 21 operativnih 
članov. Letno opravijo od 5 do 10 intervencij. »Naši operativni 
gasilci se redno izobražujejo. Pozornost usmerjamo v delo z 
mladimi, da bodo skozi igro in tekmovanja spoznavali gasil-
sko orodje in delo gasilcev,« je dodal.
Obletnico društva so v začetku septembra zaznamovali s pa-
rado gasilcev ter gasilsko veselico. Ob jubileju so prejeli Jur-
jevo priznanje. »Priznanje pomeni, da delamo v dobrobit ob-
čanov ter da tudi drugi opazijo naše prostovoljno delo. Je tudi 
zasluga naših predhodnikov, ki so ustanovili društvo ter ga 
po finančnih zmožnostih opremljali ter skrbeli za njegov ra-
zvoj in delovanje,« je sklenil Sajevic.

Parada gasilcev
Prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas 
letos praznuje sedemdeset let delovanja.

MAŠA LIKOSAR

Parada gasilcev ob jubileju PGD Srednja vas / Foto: Franci Brezar

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

BimLine
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Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

Cikotić in partner, d. n. o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
Tel: 04/25 16 100
Gsm: 040 513 968
E-pošta: pod.kostanji@gmail.com
Spletna stran: www.pod-kostanji.com

Delovni čas: vsak dan od 10.00 do 20.00,  
sobota in nedelja od 12.00 do 20.00, ponedeljek zaprto.

Grad be na me ha ni za ci ja  
Vil ko Konc, s. p.

Vi so ko 5, 4212 Vi so ko
Te le fon: 04 253 10 54

GSM: 041 652 654

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

4 2 0 8  Š e n  č u r,  D e  l a v  s k a  1 8 
tel.: 251 52 00, pri vat: 250 64 74

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

AntonMagdičs.p.
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Zgornji Brnik 32, 4207 Cerklje, Tel.: 04 25 26 580

Naše prednosti:
  hitra odzivnost
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi  
standardi

  zelo ugodna cena

  

V programu medgeneracijskega sodelovanja v občini Šenčur so 
dogodki potekali tudi v poletnih mesecih. Za boljše počutje in 
lepši izgled se je izvajala Joga obraza, na računalniških delavni-
cah je bila predstavljena aplikacija za učenje tujih jezikov in na-
črtovanje potovanja s pomočjo računalnika, za konec poletja pa 
so ljudske pevke Dečve izvedle še delavnico večglasnega petja in 
predstavile pesmi slovenskih pokrajin. V septembru je bila dobro 
obiskana šiviljska delavnica, kjer so udeleženke izdelale prepro-
sto krpanko. Dogovorile so se, da šiviljsko delavnico nadaljujejo 
oktobra. Med samo delavnico, ko so roke pridno izdelovale kr-
panke, pa so udeleženke iskale ideje za nove aktivnosti. Med nji-
mi je bila dobro sprejeta ideja, da bi se v prihodnje večkrat sreča-
le za šivalnimi stroji in prostovoljno izdelovale terapevtske odeje 
za osebe z demenco, ki jih bodo podarile občanom občine Šen-
čur in stanovalcem v domovih starejših občanov. V mesecu okto-
bru ste vabljeni, da se udeležite še drugih brezplačnih dogodkov. 
Vsak torek od 8.30 do 10.00 poteka Vadba za zdravo hrbtenico v 
dvorani Doma krajanov Šenčur. V petek, 14. oktobra, od 10. do 11. 
ure se lahko udeležite Tehnične prve pomoči v sejni sobi Doma 
krajanov. V ponedeljek, 17. oktobra, od 9.30 do 10.30 vabljeni na 
Umovadbo v sejno sobo Doma krajanov, v torek, 18. oktobra, od 
17. do 19. ure pa na šiviljsko delavnico Patchwork – krpanke prav 
tako v sejno sobo Doma krajanov Šenčur. V četrtek, 27. oktobra, 
od 18. do 20. ure bo ustvarjalna delavnica Mokro polstenje, oble-
čeno milo v sejni sobi Doma krajanov. Na vse dogodke se obve-
zno prijavite po elektronski pošti mck-prijava@luniverza.si ali po 
telefonu 04 280 48 25. M. R.

Medgeneracijsko sodelovanje  
v oktobru V Mestni knjižnici Kranj, vključno z vsemi enotami, se pripravljamo 

na jesen, ko bomo izvajali različne delavnice, tečaje in dogodke 
za vse starostne skupine. Še vedno Beremo prešerno. V četrtem 
sklopu, od oktobra do novembra, bodo lahko uporabniki knjižnice 
sodelovali z branjem del Prešernovih nagrajencev. Projekt se bo 
zaključil 20. novembra. Bralci bodo za šest prebranih del preje-
li nagrado in sodelovali v žrebanju za glavno nagrado. V oktobru 
bomo začeli izvajati tečaj Knjižnica na spletu, ki je namenjen od-
raslim uporabnikom. Načrtovane so tri delavnice, ena na mesec, 
od oktobra do decembra. Prva se bo navezovala na predstavitev 
spletnih storitev knjižnice in uporabo COBISS-a. Za udeležbo na 
tečajih bomo zbirali prijave. Trenutno aktiven je literarni natečaj 
Franceta Pibernika za srednješolski esej. Na natečaju lahko sode-
lujejo dijaki gorenjskih srednjih šol, z esejem, za katerega bodo 
navdih našli v vrsticah Pibernikove pesmi v prozi iz zbirke Odzvok. 
Tečaj se bo zaključil 3. decembra letos. S 1. oktobrom letos je v 
knjižnici na voljo posodobljen izbor knjig za otroke v okviru bral-
nega projekta Družinsko branje. Na portalu Modri pes bo objavljen 
seznam vprašanj, povezanih z vsebino teh knjig. Družine, ki bodo 
prebrale ustrezno število knjig glede na starostno skupino otrok 
in odgovorile na vprašanja, bodo prejele nagrado. Za najmlajše 
bralce se z oktobrom letos v knjižnično enoto Šenčur vračajo tudi 
pravljične urice. Pravljice, ki bodo potekale prvi torek v mesecu 
od oktobra do decembra, bomo zaključili z delavnicami Modre po-
potnice. Teme delavnic bodo različne, od spoznavanja domačega 
kraja do izdelave zemljevida. Vse bralce vabimo, da podrobnosti o 
aktivnostih knjižnice preberejo na spletni strani Mestne knjižnice 
Kranj ali jih pridobijo pri izposojevalnem pultu v knjižnici. N. R.

Jesenske aktivnosti v knjižnici
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz - prijatelja
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 21. oktobra 2022 na Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Bi radi sami izdelali 
milo? Nič lažjega s 
pomočjo knjige, v 
kateri boste dobili 
napotke o izdelavi 
mil po hladnem 
postopku, z lugom 
ali brez. Ta mila so še 
posebej primerna za 
otroke, ki se bodo 
zabavali ob izdelavi. 
60 receptov za mila 
s slikami in nasveti, 
kaj narediti, če gre 
kaj narobe. Knjiga 
vsebuje tudi video 
posnetek poteka  
izdelave mila  
po hladnem 
postopku.

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.

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

168 strani, trda vezava        

                        + poštnina
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www.gorenjskiglas.si
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Na Lužah so rasle tri vaške lipe. Te lipe so 
bile posajene s slovesnostjo ob takratnem 
državnem prazniku Kraljevine Jugoslavi-
je, in sicer v čast trem sinovom kralja Ale-
ksandra Karađorđevića in soproge kralji-
ce Marije. Ena izmed lip je bila posajena v 
čast prestolonasledniku Petru, rojenemu 
leta 1923, druga v čast kraljeviču Tomi-
slavu, rojenemu leta 1928, in tretja v čast 
kraljeviču Andreju, rojenemu leta 1929. 
Vrstni red poimenovanja lip ni znan. 
To mi je povedal moj pokojni oče, ki je s 
konjsko vprego slavnostne goste pripeljal 
z gradu Brdo. Ena lipa je rasla ob starem 
gasilskem domu in bila odstranjena ob 
izgradnji novega gasilskega doma. Druga 
lipa je rasla na križišču pred hišo Luže 46 
(pred Alušnekom) in je bila odstranjena 
ob posodobitvi križišča. Tretja lipa pa je 
rasla sredi križišča cest Visoko-Cerklje-
-Olševek, tik ob vaškem znamenju iz leta 
1856, na katerem je pritrjena spominska 
plošča vaščanom, padlim v prvi svetovni 
vojni. To znamenje je bil tudi kraj, kjer se 
je ustavila pogrebna povorka s krsto, kjer 

se je zbrala večina vaščanov, da so se za-
dnjič poslovili od pokojnika, preden je po-
grebni sprevod nadaljeval pot na pokopa-
lišče v Šenčur. Zaradi prestavitve vaškega 
znamenja ob posodobitvi križišča je bila 
26. avgusta 2022 odstranjena tudi ta lipa. 
To je bil zadnji javno viden spomin na 
Kraljevino Jugoslavijo.

Vaške lipe
JOŽEF OSTERMAN

Lipo so odstranili. / Foto: Jožef Osterman

Pri gašenju enega najobsežnejših požarov 
v zgodovin Slovenije, ki je julija pusto-
šil na Krasu, so sodelovali tudi gasilci iz 
osmih prostovoljnih gasilskih enot občine 
Šenčur. Kot je pojasnil gasilski poveljnik 
občinskega gasilskega poveljstva Matej 
Regina, so gasili skupno šest celih dni, in 
sicer 18., 21., 22., 23., 24. in 26. julija. So-
delovali so v 12-urnih izmenah, dnevnih in 
nočnih. Skupno so na Krasu zabeležili 89 
udeležb, od tega 17 iz PGD Hotemaže, 14 iz 
PGD Olševek, 3 iz PGD Prebačevo - Hrastje, 
6 iz PGD Srednja vas, 29 iz PGD Šenčur, 6 
iz PGD Visoko - Milje, 2 iz PGD Voglje in 12 
iz PGD Voklo. S cisternami so se gašenja 
udeležili iz društev Šenčur, Hotemaže in 
Voglje. Posadko so dostavili dodatno še 
z vozili za prevoz moštva GVM z Visokega, 
iz Šenčurja in Voklega. V znak hvaležnosti 
je 7. septembra na Brdu pri Kranju predse-
dnik republike Borut Pahor sprejel gasilce, 
prostovoljce in druge sodelujoče pri gaše-
nju kraškega požara. Srečanja se je ude-
ležil tudi Robert Vereš, gasilec iz Prosto-
voljnega gasilskega društva Šenčur, ki je 
na Krasu pomagal pri gašenju s policijskim 
vodnim topom. M. L.

Osem gasilski društev 
sodelovalo na Krasu

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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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. 

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

                        + poštnina
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Škofjeločanka  
Lea Filipovič, bolj 
znana kot vlogerka 
Lepa afna, je izdala 
knjigo s svojimi  
najljubšimi 
jedmi, ki jih zanjo 
pripravlja mami 
Bernarda. Recepti 
so preprosti in vas 
bodo pogosto 
rešili iz zagate, ko 
ne boste vedeli, 
kaj skuhati.  
Preizkusite jih, 
jedi vam bodo 
zagotovo 
teknile!

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.

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

                        + poštnina

2289 strani, trda vezava        

EUR
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Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0–6,4 l/100 km, izpusti CO2 : 107–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116–0,0582 g/km. Trdi delci: 
0,0003-0,0010 g/km in število delcev 0,04 -0,90 * 1011 pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2 ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa 
prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. BONUS STARO ZA NOVO velja za modele Corsa, 
Crossland, Mokka, Astra in Grandland z motorjem z notranjim izgorevanjem in iz zaloge. Opel financiranje je na voljo s fiksno obrestno mero. Kupcem pa je na voljo tudi financiranje s spremenljivo 
obrestno mero.
*Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov, 
drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi.).
Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

EKSKLUZIVNO: BIG DEAL JAMSTVO AVTOTEHNE VIS ZA NOVA VOZILA! 
Paket Big Deal vključuje 7-letno jamstvo Avtotehne VIS in 3 brezplačne servisne preglede*.

KAKO ŠE PREPROSTEJE DO VAŠEGA NOVEGA OPLA? Z OPEL FINANCIRANJEM! 
Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA  01 58 18 510  info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ  04 281 71 70 info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA  04 502 40 00 info.skl@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

ODLOČITEV 
JE LAŽJA
 

Največja zaloga
Hitra dobava
Fiksna obrestna mera


