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JURIJ JE PRILOGA ČASOPISA 

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 ri a Volč jak, 
ured nica pri lo ge Danica Zavrl Žlebir, 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 ri, šte vil ka 4, je pri lo ga 99. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 11. decembra 2020, do bio 
pa jo vsa go spo dinj stva v ob čini Šen čur brez-
plač no. Naklada: 3000 izvodov. Občina Šenčur,  
Kranjska c. 11, Šenčur. 

Na naslovnici: Sredi Šenčurja je zažarelo  
božično drevo / Foto: Primož Pičulin

Naslednja številka občinskega glasila Ju-
ri bo izšla v petek, 16. aprila 2021. Rok 
za oddajo prispevkov je petek, 9. aprila 
2021, obseg pa največ 2500 znakov s 
presledki. Prispevke pošiljajte na naslov  
obcina@sencur.si.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Po podatkih NIJZ za občino Šenčur je 
bilo v letošnjem letu do 4. decembra 
zabeleženih 450 okužb. Trenutno se 
aktivno zdravi sedemdeset obolelih, če 
vzamemo podatek za 14-dnevno zdra-
vljenje, nam je povedal poveljnik občin-
skega štaba Civilne zaščite v Šenčurju 
Marijan Krajnik.
Na vprašanje o oskrbi prebivalcev v 
jesenskem valu pravi: "Za oskrbo ob-
čanov je poskrbljeno podobno kot v 
prvem valu. Redno oskrbovani so de-
ležni nege patronažnih služb, od koder 
prejemajo tudi tople obroke. Oboleli 
in njihovi družinski člani, ki so v sa-
moizolaciji in nimajo druge možnosti, 
imajo v okviru Civilne zaščite možnost 
dostave osnovnih živil in zdravil iz le-
karne. Za naročilo so na voljo občinska 
telefonska številka 04 251 91 00, ki je 
dosegljiva ves dan in vse dni v tednu, 
in elektronska naslova civilna.zasci-
ta@sencur.si ali obcina@sencur.si. Na 
občinski spletni strani so objavljene 
vse potrebne informacije v zvezi s pan-
demijo. Vzpostavljeno imamo skupino 

za pomoč, tako da je naš odziv kar se 
da hiter." Dvanajstega novembra so za-
čeli izdajati subvencionirane malice za 
osnovnošolce, dijake in študente. Tre-
nutno je prijavljenih 14 prevzemnikov, 
ki ob dogovorjeni uri obrok prevzamejo 
v šolski kuhinji. Z začetkom jesenskega 
vala so se zaprli podružnični vrtci, tako 
da za nujno varstvo deluje centralni vr-
tec, kjer je v štirih skupinah med 30 in 
37 otrok, kar predstavlja od 10 do 14 od-
stotkov, še pojasni Krajnik.
Kako pa se delo Civilne zaščite razlikuje 
od tistega spomladi? Marijan Krajnik: 
"Delo občinskega štaba Civilne zaščite je 
osnovano na prostovoljni bazi in je vanj 
trenutno aktivno vključenih od 8 do 12 
članov ter ekipa prostovoljcev. Delo po-
teka ustaljeno s sodelovanjem z regij-
skim štabom Civilne zaščite, od koder 
dnevno prejemamo informacije in tudi 
posredujemo informacije o svojem delu. 
V primerjavi s prvim valom je nekoli-
ko lažje, saj za zdaj ne beležimo težav z 
oskrbo z osebnimi zaščitnimi sredstvi. 
Občani se v večini lahko sami oskrbijo z 
vsem potrebnim in se v večji meri zave-
dajo nevarnosti okužbe."

Občani se zavedajo  
nevarnosti okužbe 
V drugem valu epidemije je v občini Šenčur precej  
več okužb s koronavirusom kot v prvem. 

Na nevarnost okužbe tudi v drugem valu opozarjajo s transparentom v središču občine.  
/ Foto: Primož Pičulin
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• Sredi oktobra nas je prizadel že dru-
gi val epidemije. Kako se z njo spopa-
date v občini Šenčur?
Medtem ko je spomladanski del pote-
kal precej mirno, z okoli štiridesetimi 
okuženimi, nas je drugi val občutno bolj 
prizadel. Imamo več kot 450 okuženih, v 
zadnjih dveh tednih 69 novih, največ pa 
jih je bilo celo skoraj 130. Drugi val nas 
je veliko bolj prizadel, ob tem pa smo 
veseli, da virus v prvih dveh tednih, ko 
je še potekal pouk, ni vdrl v osnovno 
šolo in vrtec, tako da so otroci lahko do 
zadnjega dne normalno hodili k pouku.
• Letos je posebno leto, zaznamovano 
z epidemijo. Kako ga doživljajo obča-
ni, kako vi osebno?
 Občani te razmere različno sprejemajo. 
Ponovno smo obesili transparanet, ki opo-
zarja na to, da se moramo samozaščititi 
in odgovorno ravnati, kajti le tako bomo s 
skupnimi močmi lahko premagali virus. 
Situacija se zdaj umirja. V tem času smo 
aktivirali tudi Civilno zaščito, prek nje po-
ročamo na CZ v Kranj. Nismo pa zaznali 
potrebe po oskrbi ljudi na domu, družin-
ski člani si pri tem pomagajo med seboj. 
Ponovno smo zaprli vse športne objekte 

in otroška igrala, kot nam je narekovala 
CZ. Zlorabe se sem in tja dogajajo, medob-
činski inšpektorat to budno nadzira, vse 
z namenom, da zajezimo val okužb. Ob-
činska uprava ni imuna na koronavirus, 
delujemo pod posebnimi pogoji. Občani 
lahko na občino pokličejo na številko, ki 
je objavljena na spletni strani in na Face-
booku, lahko se dogovorijo za sestanek, ki 
pa mora potekati pod pogoji, ki jih nalaga 
NIJZ. Počutimo se dobro, pomembno pa 
je, da vse stvari tečejo tako, kot smo na-
črtovali v proračunu za leto 2020. Smo v 
dobri kondiciji. Osebno pa sem se okužil, 
okužbo prestal v 14-dnevni karanteni in 
tudi ni bilo posledic.
• Javno življenje je zastalo, kaj pa ob-
činske investicije, kako se nadaljujejo?
Vse občinske investicije iz letošnjega 
proračuna potekajo normalno. Gradnja 
fekalne kanalizacije in druge infrastruk-
ture v Voklem in na Prebačevem teče po 
terminskem planu. To sta največji inve-
sticiji v tem letu. Poleg tega smo uredi-
li pločnik na Pipanovi, ki rešuje težavo 
spodnjega dela Velesovske ceste, pred-
vsem pa Stružnikove poti, Beleharjeve 
ceste in Sušnikove ulice, ki dostopajo v 
to smer in ne grejo po Pipanovi ali Štefe-
tovi. Po dobrih 25 letih imamo tudi zdaj 
na tem delu varno pot v šolo. Sredi Šen-

čurja je novo krožišče, novembra je bila 
naložba zaključena. Večina ljudi ga po-
zitivno sprejema, saj poleg varne vožnje 
in umiritve prometa prinaša tudi novo 
podobo občinskega središča. Tako se bo 
k medgeneracijskemu centru prišlo po 
pločniku in čez varne prehode za pešce. 
Jeseni smo dokončali rekonstrukcijo 
Kranjske ceste, sicer z reklamacijo, kjer 
smo se zavezali, da bodo napake odpra-
vljene v spomladanskem času. Odstra-
nili bomo vrhnjo plast asfalta, da bodo 
grbine odpravljene, nato pa ponovno as-
faltirali. Naredili smo igrala na Lužah, 
a zdaj zaradi epidemije niso v uporabi, 
so pa nastala v sklopu stoletnice PGD 
Luže. Nadaljujemo nakup gasilskih vozil: 
PGD Hotemaže je dobilo osnovno vozilo 
znamke Man, v naslednjem letu načrtu-
jemo nadgradnjo. Vsako leto bomo tudi 
naprej investirali v novo gasilsko opre-
mo. Motorno črpalko pa letos dobi PGD 
Visoko. Za požarno varnost prebivalcev 
in tudi gasilcev je dobro poskrbljeno. 
Začenjamo postopek za občinski pro-
storski načrt (OPN), imamo izvajalca, ki 
pregleduje okoli sto prispelih pobud. Po-
seben OPN vodimo skupaj z lastniki za 
obrtno cono, kar bo omogočilo dodaten 
razvoj našega gospodarstva. 
• Proračun za leto 2021 ste sprejeli že 
lani. Kakšni so poudarki? Katere so 
osrednje investicije za prihodnje leto?
Občina Šenčur je lani sprejela dveletni 
proračun. Za leto 2021 smo načrtovali za 
8,81 milijona odhodkov in 7,38 prihodkov. 
Glede na to, da se nekatere investicije 
premikajo v naslednje leto, ker letos ni-
smo dobili gradbenih dovoljenj (denimo 
Blagneča hiša in namakalni sistem v Tr-
bojah, Žerjavki in na Prebačevem), bomo 
z rebalansom proračuna ob koncu janu-
arja 2021 to spremenili. Tako se bosta prej 
omenjeni številki spremenili in uskladili. 
Prav tako nam ni uspelo prodati zemlji-

CIRIL KOZJEK, ŽUPAN OBČINE ŠENČUR

Naložbe nemoteno potekajo
V letu, zaznamovanem z epidemijo, v občini Šenčur 
uresničujejo načrte, zastavljene na začetku leta, nekatere 
pa premikajo v prihodnje leto. O vsem v predprazničnem 
pogovoru z županom Cirilom Kozjekom.

Župan Ciril Kozjek

Novo krožišče sredi Šenčurja



šča Deteljica, torej tudi na prihodkovni 
strani ni bilo uresničeno vse, kar smo 
načrtovali. V letu 2021 je predvidena gra-
dnja Blagneče hiše, prepričan sem tudi, 
da bomo dobili gradbeno dovoljenje za 
namakanje kmetijskih zemljišč v Trbo-
jah, ARSO še ni dal pozitivnega mnenja, 
januarja pa vendarle računamo na grad-
beno dovoljenje, da lahko potem kandi-
diramo za nepovratna sredstva. Gre za 
7500 evrov na hektar, za 235 hektarov pa 
imamo gradbeno dovoljenje, ki je v pri-
pravi. Nadaljevali se bosta gradnji infra-
strukture v Voklem in na Prebačevem, 
kar želimo do leta 2022 dokončati. Po-
zorni smo na to, da se ob dveh izvajalcih 
ustrezno usklajujejo vsi obvozi (ena od 
ceste proti Trbojam, bodisi čez Prebačevo 
ali čez Voklo, mora biti odprta). To bodo 
največja gradbišča v prihodnjem letu. 
Nadaljujemo nakup gasilskih vozil. Smo 
pa tudi 16-odstotni investitorji v krvavški 
vodovod, kjer sicer sodeluje pet občin. Če 
bodo odobrena evropska sredstva, je za 
ta projekt predvidenih 1,9 milijona evrov 
investicije Občine Šenčur. Dobrega 1,3 mi-
lijona smo prenesli s kanalizacije in jih 
vlagamo v krvavški vodovod, tako da bo 
vložek občinskih sredstev malo manjši. 
Obnavljajo se tudi magistralni vodovodi. 
Če bo država gradila cesto v Tupaličah, 
kjer poteka magistralni vodovod s Čem-
šenika in napaja tudi del občine Šenčur 
(Hotemaže in Visoko), bomo kot 70-od-
stotni lastniki sodelovali pri naložbi. Ob-
navljal se bo tudi vod, ki pelje iz Tupalič 
proti Adergasu. Vlaganja v vodovode so 
kar obsežna, a je prav, da je na prvem 
mestu oskrba z vodo ter odvajanje in či-
ščenje odpadnih voda, da imajo prebival-
ci to zagotovljeno.
• Oddali ste vlogo za koncesijo za dom 
starostnikov. Kaj je novega na tem po-
dročju?
Oddana je bila popolna vloga za podeli-
tev koncesije in edina na Gorenjskem, 
in sicer za 157 postelj za dom starejših. 
Skoraj prepričan sem, da za podelitev 
koncesije ni ovir. 
Ob tem vodimo tudi postopek za spreje-
tje OPPN (idejna zasnova je bil eden od 
pogojev, da je bila lahko vložena vloga 
za podelitev koncesije). Skladno z jav-
nim razpisom mora biti dom zgrajen 
do konca leta 2022, ko začne opravljati 
svojo dejavnost. 
Veseli me, da imamo investitorja, izva-
jalca te dejavnosti, zagotovljena zemlji-
šča in da vse gre v smer, da bi dom v 
Šenčurju leta 2022 začel obratovati. To je 
bilo malce nepričakovano, ampak smo 

zadovoljni, da je do tega prišlo in da smo 
našli soglasje z vsemi lastniki zemljišč.
• V središču Šenčurja je novo kroži-
šče, ob njem ste nedavno odstranili 
tudi ostanke Blagneče hiše? Kaj sledi 
(verjetno v naslednjem letu)?
Spomladi smo začeli izdelovati projekt z 
namenom umiritve prometa sredi Šen-
čurja in doseganja večje pretočnosti. V 
središču Šenčurja je zelo malo prostora, 
vseeno nam je uspelo umestiti krožno 
križišče, z veliko pogovorov in prilaga-
janja. Zdaj pa ga imamo in tudi pločnik 
pri Blagneči hiši, ki ne bo oviral gradnje 
tega objekta. Premaknili smo pločnike ob 
parkirišču Mercatorja in zdaj imamo to 
območje lepo urejeno. Vsem sicer ni všeč, 
ker se je treba po Pipanovi ali Gasilski ce-
sti pripeljati počasneje kot prej, a ravno 
to je bil tudi namen. Ker smo posegli tudi 
na parkirišče, ki je v naši lasti, uporablja 
pa ga Mercator, bomo v naslednjem letu 
dokončno uredili to območje (zdaj smo 
ga le začasno) in parkirne površine pri-
lagodili novim širinam avtomobilov. Za 
Blagnečo hišo imamo vloženo gradbeno 
dovoljenje. Zavod za varstvo kulturne 
dediščine je po nekaj mesecih dal konč-
no soglasje. Prilagajali smo projekt nove 
hiše, kjer nekateri izvirni detajli ostajajo. 
Prepričan sem, da bo hiša, ko bo zgraje-
na, ponos Šenčurja. 
• Kaj je novega v zvezi s kolesarsko 
povezavo proti letališču?
Pred dobrim mesecem in pol je DRSI iz-
bral izvajalca, geodeta, ki bo delal parce-
lacijo kolesarske povezave, izvajalec je 
bil že na občini, da bi se pogovorili. Vmes 
je posegla epidemija, zaradi česar se ne 
smejo izvajati nobene geodetske izmere. 
Upamo, da bo to decembra uspelo, kajti 
nestrpno čakamo, da bi se gradnja lahko 
začela spomladi. Ampak najprej je treba 
narediti parcelacijo, soglasja lastnikov 
pa imamo že od pomladi.
• Kaj pa novosti v zvezi z gradnjo ce-
ste Britof–Hotemaže?
Gradbeno dovoljenje se je vrnilo v od-
ločanje na UE Kranj. Z njimi smo v sti-
kih, veseli, da imamo na drugi strani 
sogovornika, če bi se kaj zataknilo pri 
dopolnitvah gradbenega dovoljenja. La-
stništvo se ureja, več kot tristo parcel je 
na celotni trasi. Tudi tu postopek upo-
časnjujejo razmere zaradi koronaviru-
sa. Pričakujemo pa, da bo v prvem če-
trtletju prihodnjega leta stvar vendarle 
stekla: da dobimo gradbeno dovoljenje 
in se začne izbira izvajalca. Poslanci pa 
so se zavzeli tudi za to, da je v državnem 
proračunu denar za to investicijo.

• Na zadnji seji občinskega sveta ste 
obravnavali predlog odloka o koncesiji 
za predšolsko varstvo. Kaj vas je nape-
ljalo k odločitvi, da podelite koncesijo?
Občina Šenčur doslej ni podelila še no-
bene koncesije za varstvo predšolskih 
otrok. Naši javni vrtci so polni, čakalna 
vrsta je v prvem starostnem obdobju 
velika, v drugem nekako pokrivamo 
potrebe. Ker pa je v Šenčurju kar nekaj 
novih gradenj, v prihodnje nas čaka na-
selitev več družin (hiše v ŠE-32 in dva 
nastajajoča bloka), bo potreba po pred-
šolskem varstvu še večja. 
Zato smo pripravili predlog Odloka o 
podelitvi koncesije za izvajanje progra-
ma predšolske vzgoje in varstva v občini 
Šenčur, ki ga je občinski svet sprejel na 
novembrski seji. Na decembrski seji pa 
se predvideva sprejem omenjenega od-
loka, potem pa sledita priprava razpisne 
dokumentacije ter objava javnega razpi-
sa. 
• Kakšen bo praznični čas? Sredi Šen-
čurja ste postavili božično-novoletno 
drevo, bilo je tudi miklavževanje ... 
Pred tednom smo sredi Šenčurja posta-
vili božično drevo, ga okrasili in osvetlili. 
Postavitev je potekala brez obiskovalcev, 
spet zaradi omejitev, ki veljajo v času 
epidemije. Navzoča sva bila le jaz in žu-
pnik Urban Kokalj, ki je božično drevo 
blagoslovil. Letos smo smreko dobili kar 
sredi Šenčurja. Občani imajo velika dre-
vesa tudi doma in krajevna skupnost je 
že večkrat dala pobudo, da bi smreko do-
bili pri katerem od občanov. In letos smo 
jo res našli kar v Šenčurju – pri Fendeto-
vih, kar nam je olajšalo tudi transportne 
težave. 
Tudi Miklavž je nosil šenčurskim otro-
kom, tokrat na njihove domove, tako kot 
je bilo to v navadi že v preteklosti. Vseh 
aktivnosti ne želimo opustiti, saj so otro-
ci zaradi odsotnosti iz šole, šolanja na 
daljavo in pomanjkanja stikov z vrstniki 
že tako prikrajšani. Seveda pa smo se pri 
obdaritvi organizirali tako, kot velevajo 
uredbe in zakoni.
• Vaše praznično sporočilo občankam 
in občanom?
Ob koncu leta ugotavljam, da dobrih re-
zultatov ne bi bilo brez sodelovanja in do-
bre volje občanov, ki so tako ali drugače 
sodelovali pri uresničitvi nalog. Zahva-
ljujem se jim za dobro voljo in pomoč, 
nanjo pa računam tudi v prihodnje.
Za zaključek izkoriščam priložnost, da 
vsem občankam in občanom voščim ve-
selja in miru za božične praznike ter sreč-
no, zdravo in uspehov polno novo leto.
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Na seji občinskega sveta zadnji dan v 
septembru so svetniki med drugim v 
prvem branju sprejeli odlok o progra-
mu opremljanja in merilih za odmere 
komunalnega prispevka za območje iz-
gradnje kanalizacije v naseljih Voklo in 
Prebačevo. Prisluhnili so poročilu o rea-
lizaciji občinskega proračuna za obdobje 
od januarja do junija letos. Prihodki in 
drugi prejemki so bili v tem času realizi-
rani v znesku dobre štiri milijone evrov, 
načrtovani prihodki za leto 2020 so bili 
realizirani za dobrih 29 odstotkov, kar je 
skladno s pričakovanji. 
Polletna realizacija odhodkov glede na 
veljavni proračun leta 2020 je nekaj 
manj kot 17 odstotkov, v znesku okoli 
2,5 milijona evrov. Na septembrski seji 
so svetniki slišali tudi poročili nadzor-

nega odbora: končno poročilo o izvedbi 
gradnje krožnega križišča pred trgo-
vskim centrom Hofer ter končno poročilo 
nadzora ureditve odseka kolesarske poti 
Šenčur–Voklo z nadvozom. Nadzorniki 
pri pregledih niso ugotovili nezakonitega 
ravnanja občine, le nekatera neskladja. 
Poročilo o nadvozu je bilo deležno obse-
žne razprave. Pojasnila v zvezi z investi-
cijo so dali tudi člani občinske uprave, od 
koder je bilo tudi mnenje, da poročilo ne 
odraža dejanskega stanja in da je uprava 
nadzornemu odboru zadovoljivo postre-
gla z vsemi potrebnimi informacijami, 
ki jih je ta organ potreboval. Svetniki so 
predlagali ponoven sestanek občinske 
uprave in nadzornega odbora in medse-
bojno uskladitev, pritrdili pa priporočilu, 
da se zaradi učinkovitosti in gospodarno-
sti izbere več možnosti pri pridobivanju 
ponudb. 

Podrobno o dveh nadzorih
Septembra so občinski svetniki med drugim obravnavali 
dve poročili nadzornega odbora: o gradnji krožišča 
pred trgovskim centrom Hofer in o gradnji kolesarske 
povezave Šenčur–Voklo z nadvozom.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Novembra je seja občinskega sveta za-
radi razmer potekala virtualno, svetni-
ki pa so kljub temu opravili z dnevnim 
redom, ki je obsegal 16 točk. Tokrat so 
dokončno sprejeli odlok o programu 
opremljanja in merilih za odmero ko-
munalnega prispevka za območji Voklo 
in Prebačevo, kjer gradijo kanalizacijo. 
Odločali so o občinskih podrobnih pro-
storskih načrtih (OPPN) za dve kmetij-
ski gospodarstvi in sprejeli spremembe 
in dopolnitve odloka o OPPN za sanacijo 
neskladnih in nelegalnih gradenj. Spre-
jeli so tudi dva sklepa o lokacijski pre-
veritvi.
Precej pozornosti so namenili dopolnje-
nima osnutkoma OPPN: eden je zadeval 
območje ŠE-37, ki predvideva pozidavo 
območja južno od državne ceste tik ob 

začasnem krožišču v poslovno cono, 
kjer je zdaj še gozdiček, v prihodnje pa 
bosta tam gradila dva investitorja. Pre-
dlogu so pritrdili, zavrnili pa drugega, ki 
se nanaša na drugo fazo območja ŠE-36 
severno od državne ceste. Za glavnino 
tega območja je bil že sprejet prostorski 
načrt v prvi fazi, takrat pa je bilo izvzeto 
manjše območje, ki je bilo zdaj predmet 
obravnave. Na tem območju je predvi-
den še en uvoz z državne ceste, več jih 
je zarisanih že od prej, s čimer se strinja 
tudi državna direkcija za infrastruktu-
ro. Stališče občine pa je drugačno. Na-
sprotujejo dodatnim priključkom na ce-
sto in želijo, da se lastniki tamkajšnjih 
zemljišč dogovorijo in se promet izvede 
znotraj cone. 
Enakega mnenja so bili tudi svetniki 
in so glasovali proti predlaganemu do-
kumentu. Tokrat so svetniki dobili v 

obravnavo tudi predlog odloka o pode-
litvi koncesije za izvajanje predšolske 
vzgoje in varstva. V javnem vrtcu je ve-
lika gneča v prvem starostnem obdobju, 
ob zadnjem razpisu je zunaj vrtca ostalo 
28 otrok. S koncesijo želijo rešiti težavo, 
ki bo ob novih gradnjah in priseljevanju 
še večja. 
Svetniki so prisluhnili tudi poročilu o 
tekočih aktivnostih in končnemu poro-
čilu nadzornega odbora občine o izposo-
ji stojnic od leta 2017 naprej.

Občinski svet novembra po spletu 
Na seji občinskega sveta v novembru pretežno o občinskih podrobnih prostorskih 
načrtih, sprejeli so tudi predlog odloka o podelitvi koncesije za vrtec.

V Šenčurju, na Kuraltovi ulici 2, je name-
ščen novi defibrilator (AED), ki ga je na-
bavilo podjetje Kovinostrugarstvo Jenko, 
Kuraltova 2, Šenčur in je namenjen za pra-
vočasno reševanje zdravstvenih problemov 
in zmanjšanje smrtnosti v primerih zastoja 
srca. Defibrilator je nameščen na javno do-
stopnem kraju. Ob tej priložnosti pa želimo 
obvestiti vse prihodnje pobudnike za na-
mestitev defibrilatorjev, da se pred naku-
pom predhodno obrnejo na Občino Šenčur, 
ki zagotavlja tudi kasnejše vzdrževanje teh 
defibrilatorjev. 

Nameščanje  
defibrilatorjev (AED)

Kot vsako leto smo tudi letos v občini Šen-
čur ob Miklavžu obdarili najmlajše. Miklavž 
je letos z darilom razveselil 367 otrok iz ob-
čine Šenčur v starosti od dveh do petih let. 
Letos Miklavž otrok žal ni mogel povabiti na 
ogled igrice, zato pa jim je darilo pustil kar 
pred vrati njihovega doma.

Miklavževanje za  
najmlajše

Občina Šenčur bo tudi letos preko pred-
stavnikov krajevnih odborov Rdečega križa 
občine Šenčur v dneh pred novim letom ob-
darovala občane, starejše od 78 let. Trenu-
tno jih v občini Šenčur živi 609.

Obdarovanje starejših 
občanov



IRENA ROGELJ

Ponovno bi vas radi spomnili, da je vsak 
kmetovalec, preden se vključi na javno 
pot ali cesto, dolžan očistiti pnevma-
tike blata in zemlje. Opažamo, da je v 
jesenskem času, ko se pobirajo pridelki 
in orjejo njive, še vedno veliko blatnih 
poti in cest. Z onesnaževanjem ceste 
se kršita 5. člen Zakona o cestah in 43. 
člen Odloka o občinskih cestah v občini 
Šenčur. Za kršitev je določena globa v 
višini tisoč evrov. Nadzor cest večinoma 
oprav lja medobčinski inšpektorat. Zato 
vse občane kmetovalce pozivamo, naj 
skrbno pospravijo poti in ceste po opra-
vljenih delih. V zakonu je tudi zapisano, 
da je prepovedano: »orati na razdalji 
manj kot štiri metre od roba cestnega 
sveta v pravokotni smeri na cesto ali na 
razdalji manj kot meter od roba cestne-
ga sveta vzporedno s cesto«.
Občina mora na javnih poteh in cestah, 
katerih lastnik oziroma upravljavec je, 
poskrbeti za varnost vseh udeležencev 
v prometu, zato morajo biti ceste in 
poljske poti normalno prevozne. Eno od 
ovir predstavlja tudi vejevje, ki v gozdo-
vih in po naseljih posega na ceste ozi-
roma poti. Lastnike zemljišč pozivamo, 
naj vse veje dreves in grmičevja, ki se-
gajo na ceste oziroma poti, odstranijo 
in s tem poskrbijo za varnost pešcev, 
kolesarjev in voznikov. Pri odstranjeva-
nju vej je treba upoštevati tudi, da znaša 
zračni prostor ceste oziroma prosta vi-
šina nad cesto sedem metrov.

ODPADKI V ZBIRNI CENTER

Po celotni občini Šenčur so za ločevanje 
odpadkov postavljeni ekološki otoki in 
več kot sto košev za odpadke in ločeno 
koši za pasje iztrebke. Naj vas spomni-
mo, da se med odpadke na ekološke 
otoke odlagajo le papir, embalaža in 
steklovina ter v koše ob sprehajalnih 
poteh samo odpadki, ki jih sprehajalec 
ustvari med samim sprehodom. V koše 
ob sprehajalnih poteh zagotovo ne sodi-
jo odpadki, pripeljani od doma. Če ima-
te doma premajhne zabojnike in imate 
večje količine odpadkov, imate možnost 
odpadke tudi pripeljati v zbirni center v 
Šenčurju. Tja lahko pripeljete mešane 
komunalne odpadke, nevarne odpadke, 
mešane komunalne odpadke in ločeno 
zbrane odpadke (papir, karton, kovi-
no, stiropor, lesene odpadke, gradbeni 
material, gume, elektronske odpadke, 
tekstil, odpadno belo tehniko, baterije, 
zdravila …). Oddaja odpadkov iz gospo-
dinjstev je do enega kubičnega metra 
brezplačna. Brezplačna je tudi oddaja 
kosovnih odpadkov.
Zimski delovni čas zbirnega centra v 
Šenčurju je ob torkih in petkih od 12.00 
do 18.30 ter ob sobotah od 8.00 do 12.30. 
Občani nas opozarjajo, da je v zadnjem 
času pogosto zaslediti kurjenje odpad-
kov, plastike in gum v naravi ter na 
posameznih dvoriščih. V naravi je do-
voljeno kuriti le nenevarne materiale 
rastlinskega izvora. Če ste zasledili, da 
nekdo v naravi ali na svojem dvorišču 
kuri odpadke, kot so odpadne gume in 
odpadna plastika, je za ukrepanje pristo-
jen Inšpektorat RS za okolje in prostor. 

POSPRAVLJATE ZA PSI

Če smo na začetku članka kmetovalce 
pozvali k čiščenju poti in cest po oprav
ljenih delih na poljih, ne smemo poza-
biti tudi na lastnike psov in pobiranje 
pasjih iztrebkov na zelenicah ob cestah 
in na kmetijskih zemljiščih. Ogromno 
lastnikov psa zunaj naselja izpusti s 
povodca. Kuža ob prvi priložnosti na 
zelenici ob poti ali sredi travnika opra-
vi svojo potrebo, lastnik pa iztrebka ne 
pobere. Dragi lastniki psov, prosimo 
vas, da za svojimi psi pobirate iztrebke, 

saj vemo, da popolnoma nihče ne želi 
s čevlja brisati »kakcev« ali piti mleka 
krave, ki je pojedla krmo, pomešano s 
pasjim iztrebkom. 
Po prvem snegu so se začele zimske 
radosti pa tudi čiščenje dvorišč in cest. 
Občina vse leto skrbi za vzdrževanje cest 
in javnih poti, pozimi pa poskrbi za plu-
ženje cest in pločnikov. Dragi občani, 
obveščamo vas, da občina na zasebnih 
poteh snega ne pluži in morate lastniki 
sami poskrbeti za to. Prosimo tudi, da 
snega s svojih dvorišč ne odlagate na 
pločnike in ceste.

Skupaj poskrbimo za čisto okolje
V občini Šenčur opažamo, da še vedno ne skrbimo dovolj za čisto okolje. Omenjamo  
nekaj težav v zvezi s čistim okoljem in ravnanjem z odpadki.

Kmetovalci naj skrbno pospravijo ceste.

V koše ne sodijo odpadki, pripeljani od 
doma.

Zakon predpisuje tudi razdaljo, do koder se 
sme orati.



Podjetniki, obrtniki in društva, 
ki se predstavljajo v Juriju, vam želijo  

vesele praznike  
ter srečno in zdravja polno leto

2021!

stran pa doda spisek podjetnikov in obrtnikov, po možnosti 
z grafičnim prikazom lokacij. 

DROG ZA ZASTAVO SREDI ŠENČURJA

Na novembrski seji je stranka SDS predložila vrsto pobud: 
postavitev panoramskih informativnih tabel na kolesar-
skih počivališčih, vzdrževanje srjanskega bajerja (to je bilo 
letos opravljeno, žal pa je to mesto pogosto tarča huligan-
stva), ureditev trim steze Šenčur–Milje in bajer–Srjanski 
hrib, označitev ulic, postavitev droga za slovensko zastavo 
v središču Šenčurja, ureditev kolesarskega parka, kar občin-
ska uprava vse podpira in proučuje. V zvezi s kolesarskim 
parkom, ki naj bi bil na lokaciji pred kolesarskim nadvo-
zom nad avtocesto, potekajo aktivnosti glede menjave ze-
mljišč. Razmišljajo tudi o ureditvi tako imenovane P&R cone 
(parkiraj in se pelji) na tem območju. Slavka Weisseisen je 
predlagala postavitev hišice pri podružnični šoli na Olševku 
za možnost pouka na prostem, kakršna je tudi v Voklem. 
Simon Kuhar je opozoril na zamašitev jaškov ob večjih na-
livih v Srednji vasi. Aleš Puhar je odgovoril, da so poslali 
ekipo, ki je jaške očistila in očitno odpravila težave, ker po-
tem ni bilo več sporočil, da bi bilo kaj narobe. David Štrajhar 
predlaga, da se storitvenim dejavnostim, ki v času korone 
nimajo dela, v prihodnjem letu v celoti ali deloma oprosti 
plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). 
Župan je odgovoril, da se bodo za takšno možnost odločili 
skupaj z ostalimi občinami v okviru reprezentativnih zdru-
ženj občin.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na 15. seji občinskega sveta je David Štrajhar menil, da odbor 
za šport nima definirane svoje pristojnosti v zvezi z gradnjo 
športnega parka Šenčur. Župan Ciril Kozjek je pojasnil, da je 
bil za gradnjo športnega parka narejen občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN), ki so ga potrdili občinski svetniki, 
lokacija športnega parka ostaja taka, kot je bila do sedaj. Aleš 
Puhar je dodal, da je bilo na podlagi predlogov več sestankov 
z deležniki, prišli so do potrjenih osnutkov in nato šli v izde-
lavo projekta. Štrajhar je omenil tudi gradnjo stanovanjskega 
kompleksa ob brniški cesti in zastavil vprašanje o izvajalcu 
OPPN za dom starejših. Župan je povedal, da je priprava OPPN 
v teku, sicer pa je občina oddala vlogo za koncesijo za dom 
starejših, ki naj bi bil zgrajen do konca leta 2022. 

V ŠOLAH BI RADI PEŠBUS

Simon Kuhar je ponovno predlagal, naj odbori o svojem delu 
poročajo na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. Pre-
dlagal je tudi sestavo komisije, ki bi opredelila naloge Zavoda 
za šport, o ustanovitvi je bilo govora že pred štirinajstimi leti. 
Vanja Umnik je svetnike seznanila s projektom šole z imenom 
Pešbus, v katerem odrasli spremljajo otroke v šolo. Spodbudili 
naj bi mlade in upokojence k prostovoljnemu sodelovanju v 
tem projektu. Kot pojasnilo k projektu je Aleš Puhar dodal, 
da Ministrstvo za infrastrukturo vsako leto pripravi evropski 
teden mobilnosti, ki vsebuje tudi te projekte. Občina Šenčur 
se je leta 2018 prijavila, a ni dobila dovolj točk za sofinanci-
ranje. Tudi letos bi se prijavili, pa je bil čas korone. Moti ga 
tudi neusklajenost med občino in šolo, sicer pa je menil, da 
je tovrstne projekte treba podpirati. Aleš Perič Močnik je dejal, 
da je svoje pobude dal tudi Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu, sicer tudi za povezavo z MO Kranj za projekta 
Kr' s kolesom in Prostofer. O projektu Prostofer razmišljajo 
za leto 2021, je povedal župan. Slavka Weisseisen pa v zvezi s 
prometnimi projekti predlaga udeležbo vseh deležnikov, ki se 
ukvarjajo s prometom (društva, šole, SPV).
Več pisnih pobud je posredoval svetnik Valerij Grašič. V zvezi 
z občinskimi priznanji predlaga, da bi izdali enoten katalog 
vseh dosedanjih nagrajencev, kdo so, za kaj so bili nagra-
jeni in kdo je bil predlagatelj. Zanimalo ga je tudi, kolikšni 
so stroški osvetljevanja, koliko je luči v občini in kakšni so 
trendi. Aleš Puhar je odgovoril, da je mesečni strošek javne 
razsvetljave od sedem tisoč do devet tisoč evrov. Nova raz-
svetljava je skladna z vsemi standardi. Uredba o svetlobnem 
onesnaževanju je skoraj v celoti upoštevana, razen v južnem 
delu občine, v Voklem in delu Prebačevega, kjer so še stare 
sijalke in bodo menjane ob ureditvi komunalne infrastruk-
ture. Župan je dodal, da za zmanjšanje stroškov podjetje 
Elektro menja števce. Predlagajo zmanjšanje osvetljevanja, 
pilotski projekt za preureditev osvetlitve, novi sistemi pa naj 
se gradijo v smeri pametnega osvetljevanja. Predlaga tudi, 
da se v glasilo Jurij vključijo zgodbe podjetnikov, na domačo 

Pobude in vprašanja svetnikov
Na zadnjih dveh sejah občinskega sveta je bilo spet veliko pobud  
in vprašanj svetnikov.



Dve največji gradbišči v občini sta trenutno v Voklem in na Prebače-
vem, kjer gradijo kanalizacijo in drugo infrastrukturo. Na območju 
teh dveh vasi gradita dva izvajalca, ki razmeram prilagajata tudi 
prometni režim. Po načrtih občine naj bi bila dela končana do leta 
2022, in ker sta to zadnji naselji v občini Šenčur, ki še nista komu-
nalno opremljeni, to pomeni, da bo z zaključkom del komunalno 
urejena celotna občina. 

Največji gradbišči v Voklem in  
na Prebačevem

Gradnja na Prebačevem v novembru / Foto: Gorazd Kavčič

V času koronavirusa Prostovoljno gasilsko društvo Luže praznuje 
sto let. Kot so zapisali na Facebooku, jim žal razmere ne dopušča-
jo, da bi slavnostno, veličastno in spoštljivo proslavili častitljivi 
jubilej. So se pa z besedo in sliko spomnili svojih prednikov, ki so 
leta 1920 ustanovili PGD Luže, leta 1927 zgradili prvi gasilski dom, 
leta 1975 pa novega. Ob stoletnici pa so se razveselili novih otro-
ških igral, ki jih je Občina Šenčur ob gasilskem domu dala zgraditi 
oktobra. Kot je o tem povedal župan Ciril Kozjek, so za igrala iz 
proračuna namenili 25 tisoč evrov. Veseli ga, da so vaščanom s to 
potezo uresničili dolgoletno željo.

Ob stoletnici dobili igrala 

Nova igrala na Lužah / Foto: Gorazd Kavčič

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem 
PREŠA CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T.: 04/281 57 00, www.rpresa.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Renault CLIO

Renault priporoča   

OMEJENA SERIJA
Narejen v Sloveniji

renault.si

*Akcijska ponudba velja za model Renault Clio I Feel Slovenia TCE 100 LPG. Prihranki do 2.600 € vsebujejo redni popust v višini 700 €, dodatni popust v višini 600 €, ki velja ob nakupu z Renault financiranjem, 
subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € v vrednosti 304 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in vzdrževanje za motor TCe 100 LPG po polovični 
ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 561 €. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z Renault Financiranjem. 
Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu 5,1–7,8 l/100 km. Emisije CO2 107–136 g/km. 
Emisijska stopnja: EURO 6DFULL. Emisija NOx: 0,017–0,0175 g/km. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Bogata oprema
Prihranki do 2.600 €*

Paket zimskih pnevmatik

Srečno 2021!



 
 

ČLANSTVO AMZS
Ključne prednosti

   Članstvo je vezano na osebo, in ne na vozilo, kar pomeni, 
da nudimo pomoč na cesti ne glede čigavo in katero vo-
zilo vozite. (Avtomobilska asistenca pri zavarovalnicah je 
vezana na vozilo, kar pomeni, da je treba plačati za vsako 
vozilo posebej.)

  Vsako drugo vozilo nam uspe popraviti na mestu okvare 
– pomoč na cesti 24/7/365

  Vozilo, ki nam ga ne uspe popraviti, odpeljemo na žele-
ni naslov, in ne na najbližji servis. (Avtomobilska asisten-
ca pri zavarovalnicah po navadi zagotavlja prevoz do naj-
bližjega servisa, s katerim ima zavarovalnica pogodbo.)

  Omogočimo vam nadaljnjo mobilnost (nadomestno vozilo 
ali taksi).

  S sklenitvijo članstva Premium imate zagotovljeno po-
moč v Sloveniji in v tujini ter zdravstveno in turistično 
zavarovanje zase ali za celotno družino, s kritji do 
50.000 EUR. (Tako ne potrebujete več zavarovalniških asi-
stenc pri vsakem vozilu posebej in turističnega zavarova-
nja za vsak izlet.)

	 	Dodatni članski popusti za vozilo in voznika:
	 brezplačni preventivni servisni pregled,
	 brezplačna menjava brisalcev in žarnic,
	 		brezplačen test hladilne tekočine, zavor in akumulatorja  

v AMZS centrih,
	 brezplačna odstranitev vinjete,
	 popust za podaljšanje registracije,
	 popust za servisno delovno uro,
	 popust za polnjenje klimatske naprave,
	 	popust za menjavo pnevmatik, hrambo avtoplaščev in 

pla tišč,
	 popust za tečaje v Centru varne vožnje na Vranskem,
	 brezplačno pravno svetovanje,
	 10 številk Motorevije.

  Vsi člani imate pri naših partnerjih posebne ugodnosti, 
po navadi v obliki popustov. Seznam partnerjev in ugo-
dnosti neprestano dopolnjujemo, segajo pa že skoraj na 
vsa področja življenja. Seznam izbranih ponudb si oglejte 
na www.amzs.si/partnerske-ugodnosti.

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI,  
OBČANKE IN OBČANI

V letu 2021 Vam želimo, da bi bili v prometu varni, 
prijazni in strpni.

Za Vašo varnost in varnost vseh, s katerimi se srečujete!
Želimo Vam miru in tihe lepote božičnih praznikov,  
v prihajajočem letu pa trdnega zdravja, sreče, topline, 

ljubezni, radosti, zasebnih in poslovnih uspehov …
Vsega, kar življenje polepša!

 AVTO MOTO DRUŠTVO ŠENČUR

Avto-moto društvo  
Šenčur

Stranska pot 1, 4208 Šenčur 
Telefon: 04 25 16 420
E-pošta: avtomotosencur@siol.net
Spletna stran: www.amd-sencur.si
Uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure

Epidemija je ustavila tudi tradicionalne obiske župana Cirila Kozjeka 
pri starostnikih, ki so dopolnili devetdeset let starosti. Običajno jih 
je obiskal v družbi predsednikov krajevnih skupnosti ter predstav-
nikov upokojencev in Rdečega križa. Zadnji obisk je opravil še pred 
razglasitvijo epidemije, tokrat pri jubilantki Angeli Jenkole na Preba-
čevem, pridružil se mu je predsednik tamkajšnje vaške skupnosti 
Matej Knific. Voščila sta ji za praznik in ji izročila darilo. Za njo so v 
minulih tednih praznovali še: Friderik Koselj z Visokega, Elizabeta 
Brezar iz Srednje vasi, Cecilija Čebašek iz Trboj in Marija Gašperlin 
iz Šenčurja. Tudi njim veljajo iskrene čestitke za okrogli jubilej in naj 
še naprej ostanejo čili in zdravi. 

Brez obiskov pri jubilantih

Na obisku pri jubilantki Angeli Jenkole

Oktobra je župan Ciril Kozjek s predsednikom PGD Hotemaže Rokom 
Sodnikom podpisal pogodbo za nakup gasilskega vozila. Pri dogod-
ku so se jima pridružili še drugi člani tega gasilskega društva, ki 
tokrat prejema denar iz občinskega proračuna za nakup vozila, pri-
hodnje leto pa še za njegovo nadgradnjo. Sredstva so v proračunu 
Občine Šenčur za leto 2020 zagotovljena na podlagi plana opremlja-
nja gasilskih enot z vozili 2015–2030, ki ga je pripravilo Občinsko 
gasilsko poveljstvo in sprejel župan. Decembra pa je bil še drugi 
podpis pogodbe z gasilci, tokrat sta jo sklenila župan Ciril Kozjek 
in predsednik PGD Visoko - Milje Jože Pikš, in sicer o sofinanciranju 
nakupa prenosne črpalke Rosenbauer FOX S. Tudi za to gasilsko na-
ložbo bo društvo dobilo denar iz občinskega proračuna na podlagi 
omenjenega načrta opremljanja gasilskih enot v občini. 

Podpisani pogodbi z gasilci

Trgovski center Hofer je v Šenčurju že leto dni in je dobro obiskan. 
Proti koncu novembra pa so na tej lokaciji odprli še trgovino DM. Od-
prtja se je udeležil tudi župan Ciril Kozjek, ki je o tem povedal: "Vesel 
sem, da imamo v občini Šenčur dovolj živilskih trgovin, da se ljudje 
v času, ko so občinske meje zaprte, lahko normalno oskrbujejo. Eno 
leto mineva, kar je v Šenčurju odprt Hofer, letos pa je na novo odprta 
tudi trgovina DM. Slednjo smo simbolično odprli 20. novembra. Oba 
trgovska centra sta dobro obiskana. Bila je  prava pobuda, da smo 
pritegnili v občino dva trgovca, ki sta našla mesto v naši obrtni coni."

Ob Hoferju odprli še DM
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Franc Kern, človek, ki drži besedo, je knjiga o življenju in 
delu Franca Kerna iz Srednje vasi, dolgoletnem organizatorju 
gasilstva, predsedniku Krajevne skupnosti Šenčur in prvem 
županu ter častnem občanu občine Šenčur. Nastala je na pra-
gu njegovih devetdesetih let, v sodelovanju s publicistom dr. 
Dragom Paplerjem, ki je Francu Kernu pomagal pri njenem 
nastanku in izidu. 
Franc Kern je zadnja leta z iskrivo refleksijo zapisoval ključ-
ne dogodke iz svojega življenja, kar je privedlo do obsežnega 
gradiva, ki je klicalo po bogati in informacij polni biografiji 
tega pomembnega snovalca razvoja Krajevne skupnosti in 
kasneje nastanka Občine Šenčur. »Črpal sem iz različnih ob-
dobij svojega življenja. Vključil sem leta, ko smo z majhnimi 
sredstvi upravljali prostovoljno gasilsko društvo, opisal de-
lovanje v krajevni skupnosti ter izzive in uspehe ob vodenju 
novonastale občine, kjer sem se kot prvi župan lotil veliko-
poteznih projektov. A ne samo iz poklicnega življenja, tudi 
iz otroških in mladostnih let se je nabralo veliko izkušenj, 
anekdot, zgodb in slikovnega gradiva. Že sam sem v preteklo-
sti premišljeval o knjigi, moja družina pa me je še dodatno 
spodbudila, da sem jo na koncu tudi izdal. Ker je bilo treba za-
jeten kup pisnega gradiva tudi faktološko urediti, sem k sode-

lovanju povabil Draga Paplerja,« je o nastanku knjige povedal 
Franc Kern. Bogato življenje Franca Kerna je bilo težko zajeti 
v zgolj eno knjigo, a s skupnimi prizadevanji jima je uspelo. 
V knjigi zdaj lahko beremo o otroštvu, mladosti, fantovskih 
vragolijah in učni dobi, o Kernovem domačem kraju Srednji 
vasi in z njim povezanih tradicijah, o družini in poklicnem 
delu, predvsem pa o prostovoljnem delu za domači kraj in 
ljudi. Franc Kern je bil kar 48 let predsednik prostovoljnega 
gasilskega društva, aktiven ne le Srednji vasi, ampak tudi v 
gasilski zvezi v Kranju. Pretežni del knjige temelji na opisu 
številnih razvojnih projektov, s katerimi je občino postavil na 
noge, z njimi oral ledino, opisal pa je tudi tiste, s katerimi se 
je soočil v kasnejšem obdobju svojega županovanja. Od leta 
1995, ko je kot prvi župan Občine Šenčur prevzel mandat, je 
ključno vplival na razvoj infrastrukture, izobraževanja, zdra-
vstva, športa in kulture kraja, v katerem živimo. Na vseh po-
dročjih je Franc Kern vložil veliko dela, odločnosti in sledil 
svojim vizijam. Pri tem ga je podpirala njegova družina: žena 
Anica, ki je žal preminula pred nekaj leti, hčerki Veronika in 
Brigita ter sin Franci s svojimi družinami. Vsega tega pa ne bi 
bilo možno opraviti brez podpore občanov in občank.
Danes Franc Kern nadaljuje svojo aktivno prisotnost v druž-
bi. Kot častni občan obiskuje prireditve, na katere ga vabijo v 
domači občini, sodeluje v medgeneracijskem društvu Z roko 
v roki, prva štiri leta po izteku županskega mandata pa je 
svoje izkušnje delil še kot občinski svetnik. V pokoju se je po-
svetil svojemu konjičku, izdelavi miniaturnih izdelkov svo-
jega nekdanjega poklica (izučil se je za kolarja). Knjiga, ki jo 
je napisal, ne predstavlja le osebnega cilja, vendar je tudi po-
memben doprinos k ohranjanju zavesti o razvoju kraja, ki ga 
je sooblikoval. Knjiga ni namenjena prodaji, temveč jo bo po-
darjal svojcem in prijateljem. Vsem ostalim bo v izposojo na 
voljo v lokalnih gorenjskih knjižnicah. Ko se razmere uredijo, 
pa se mu uresniči tudi želja, da bi jo na svečanem dogodku 
predstavil širši javnosti.

Človek, ki drži besedo
Pod tem naslovom je jeseni izšla 
biografija Franca Kerna, prvega župana 
Občine Šenčur, danes pa častnega občana.

Franc Kern se je razveselil tristo izvodov sveže natisnjene knjige o 
svojem življenju in delu. / Foto: Ivan Kern

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



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

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

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

DOMAČE DOBROTE:
SUHE MESNINE, 
SVEŽI SIRI, 
DOMAČI ŠTRUKLJI, 
DOMAČI PIŠKOTI, 
TESTENINE
LIKERJI, 
VINO … 

UGODNA PRODAJA MINERALNIH GNOJIL
MOŽNOST ODLOŽENEGA PLAČILA   

(info v naših trgovinah)  

V CVETLIČARNI NUDIMO:
 LONČNICE
 ŠOPKE
 REZANO CVETJE
 POROČNE ARANŽMAJE
 ARANŽIRANJE
 ŽALNI PROGRAM

VSEM STRANKAM ŽELIMO VESELE BOŽIČNE 
PRAZNIKE IN SREČNO, ZDRAVO  
TER USPEŠNO NOVO LETO 2021.

VSEM STRANKAM ŽELIMO VESELE BOŽIČNE 
PRAZNIKE IN SREČNO, ZDRAVO  
TER USPEŠNO NOVO LETO 2021.

 
 

MARJETA GROS 
MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

Mongolski pregovor pravi: »Sončni vzhod 
prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje 
glavo.« Krajše zimske dni in predpraznič-
ne večere nam razsvetljujejo praznične 
lučke. Vas pa naj razsvetlijo tudi dobre 
knjige. V teh časih se še posebej trudimo, 
da bi ostali z vami, in poskušamo k vam 
pripeljati knjige po različnih poteh. Nova 
je izposoja zvočnih knjig. Audiobook je mo-
bilna aplikacija, ki omogoča dostop, pre-
nos in predvajanje avdio (zvočnih) knjig. 
Naše police pa smo dodobra zapolnili 
tudi z novostmi. Tokrat v ospredje po-
stavljamo tri knjige. Ena med njimi je 
avtobiografija Vlaste Nussdorfer z naslo-
vom Nekaj vam želim povedati. Avtorica 
v knjigi predstavlja tako svojo poklicno 

kot osebno pot. Sodi med najvplivnejše 
pravnike v naši državi, poznana je po 
delu višje državne tožilke. Opravljala je 
tudi funkcijo varuhinje človekovih pra-
vic Republike Slovenije. Vse življenje je 
predana dobrodelnosti in tudi sama je 
izkusila številne padce. 
Vsem, ki iščete igrivo romantično zgod-
bo s kančkom humorja za predpraznič-
ne dni, priporočamo knjigo Čaroben 
božič avtorice Colleen Wright. Zgodba se 
odvija v majhnem gostišču v Novi An-
gliji, kjer svoje zatočišče za božič najde 
skupinica raznolikih ljudi. Pred nami 
se odvije zgodba o prijateljstvu, novem 
upanju in ljubezni.
Za vse, ki radi posežete po knjigah za 
osebni razvoj, bo pravšnja Zapisi o živč-
nem planetu: kako preživeti v svetu, 
ki od nas zahteva preveč, avtor je Matt 

Haig. Odlično branje za vse tiste, ki se 
sprašujete, kako preživeti v svetu, ki je 
za nas postal hiter, prehiter. V njej boste 
našli razmišljanje o stvareh, ki nam ru-
šijo duševni mir.
Pozabili nismo niti na naše najmlajše 
člane. Trenutno vas k poslušanju pravljic 
ne moremo povabiti v knjižnico, zato jih 
pravljičar Bojan pripoveduje na spletu. 
Predstavljamo pa tudi izbor pravljic Pre-
šernovega gledališča Kranj. Ste že slišali 
tisto O prašičku, ki ni hotel sam domov, 
ali O fižolčku, ogeljčku in slamici? Kaj pa 
tisto O povodnem možu? Vabimo vas k 
poslušanju in ogledu. Pravljice že čakajo 
na vas na portalu Modri pes. 
Novo leto naj bo pravljično in naj vam 
prinese veliko lepega. Želimo vam 
mirne praznike, predvsem pa ostanite 
zdravi in v družbi dobrih knjig. 
V knjižnici v Šenčurju vas pričakujemo 
od ponedeljka do četrtka med 14. in 19. 
uro ter ob petkih med 8. in 13. uro. V času 
praznikov v četrtek, 24., petek, 25., in 
četrtek, 31. decembra 2020, ter petek, 1. 
januarja 2021, bo knjižnica zaprta. Spre-
mljajte našo spletno stran https://www.
mkk.si, kjer vas bomo sproti obveščali o 
vseh morebitnih spremembah. Ostanite 
naši zvesti bralci tudi v novem letu.

Naj vas razsvetlijo dobre knjige
Vstopili smo v zadnji mesec leta, bilo je nenavadno, 
polno izzivov in omejitev. Verjamemo, da mnogim 
izmed vas tudi knjige predstavljajo odmik od 
vsakodnevnih skrbi.
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• Kakšen je pogled na zgodovino AMD Šenčur, ki je dopol-
nil sedemdeset let?
Leta 1950 v podatkih prvič zasledimo poimenovanje AMD Šen-
čur, prej je deloval kot avtomoto krožek v sklopu AMD Kranj. 
Prva naloga novoustanovljenega društva je bila, da zagotovi 
svoje lastne prostore, ki so jih dobili z odkupom stare šole, kjer 
so uredili pisarno in učilnico, pogoj je bil tudi zagotovitev vozil, 
s katerimi so učili. Prva vozila so posojali lastniki, nekateri so 
celo sami učili, začetki so bili v primerjavi z današnjimi raz-
merami precej pionirski. Od leta 1953 pa že zasledimo, da je 
imelo društvo lastna vozila, da je bila avtošola prva dejavnost, 
s katero so se ukvarjali. Ves čas je bila značilna udeležba na ra-
znih tekmovanjih in orientacijskih vožnjah, kmalu so se začeli 
ukvarjati z izobraževanjem kolesarjev, tako da so bila naloge 
društva zelo pestre že od njegovih začetkov.
• Naloge društva so se v teh desetletjih verjetno precej 
spremenile. Kako?
Glede na to, da se je zelo spreminjalo življenje, so se spre-
minjale tudi naloge društva. Največja sprememba je bila v 
tem, da je zakonodaja v teh desetletjih vedno bolj zaostro-
vala pogoje izobraževanja mladih voznikov in zadnjih nekaj 
let nimamo več lastne avtošole, to pa zato, ker bi morali za 
to zagotoviti zadostno število vozil in prometne površine za 
izobraževanje, česar manjša društva niso imela, in tako so 
manjše avtošole usahnile. Se je pa zato zelo povečalo delo z 
vsemi ostalimi udeleženci v prometu. Veliko časa in energije 
se posveča izobraževanju v različnih prometnih dejavnostih, 
veliko se dela na preventivi – od najmlajših v vrtcu do naj-

starejših udeležencev v prometu, starostnikov, ki so še vedno 
aktivni kot vozniki, kolesarji ali pešci.
• Posebej pozorni ste do najmlajših in do starejših udeležen-
cev v prometu. Katere so vaše dejavnosti za vse generacije?
Že pri najmlajših v vrtcih naši člani poskrbijo, da jih obišče-
jo ob različnih priložnostih. Pri mnogih dejavnostih se po-
vezujemo s svetom za preventivo v cestnem prometu, saj so 
si naše naloge precej podobne. Gre za preventivno izobraže-
vanje, za spremstvo najmlajših v prometu, zelo aktivni smo 
pred začetkom šolskega leta, ko je treba prvošolcem zagotovi-
ti varen prihod v šolo in iz nje. Vsaj prve šolske dni jim zago-
tovimo spremstvo. Poleg tega naši člani ostale udeležence v 
prometu opozarjajo, da so se šolarji vrnili in naj bodo pozorni 
nanje. Sodelujemo tudi v akciji, ki jo organizira AMZS Še 365 
dni do šole. Nekaj dni pred začetkom pouka povabimo v naše 
okolje maskote, ki opozarjajo ostale udeležence v prometu, da 
se bodo v nekaj dneh vrnili na prometne površine tudi šolar-
ji. Razdelimo preventivni material: rumene rutice, odsevne 
kresničke, knjižico Prvi koraki v prometu. Nato se vse leto v 
sodelovanju s SPV udeležujemo prometnih akcij, aktivno smo 
udeleženi pri opravljanju kolesarskih izpitov pri četrtošolcih 
in petošolcih. Voznike opozarjamo na to, naj bodo previdni in 
odrasli tudi ves čas zgled, kako se je treba gibati v prometu. 
Dobro so se zadnja leta prijela tako med našimi občani kot 
tudi v sosednjih občinah predavanja za starejše. V zadnjih le-
tih in desetletjih se je promet zelo spremenil. Drugačna so 
vozila, ceste so drugače opremljene, največji izziv za starej-
še voznike pa so krožišča. Starejše voznike smo seznanjali z 
novo prometno ureditvijo, z novimi prometnimi znaki, ki jih 
starejši vozniki ne poznajo, z načinom vožnje na avtocestah 
in v krožiščih, ki je drugačen, kot so ga oni pred nekaj dese-
tletji spoznavali. V našem okolju je kar nekaj voznikov, ki jim 
radi včasih posmehljivo rečemo "nedeljski vozniki", ki torej 
ne vozijo veliko in ne na velike razdalje, so pa občasno vklju-
čeni v promet in prometno ureditev je treba poznati. Odziv je 
bil zelo dober, postavljali so zanimiva vprašanja, zanje je bilo 
tudi zanimivo, kako podaljšati vozniška dovoljenja, kakšne 
so omejitve ... Pogovori so se razširili na področja, ki so za 
starejše zelo pomembna. 
• Ob letošnjem občinskem prazniku ste prejeli zlato pla-
keto občine, kaj vam to pomeni?
Mislim, da vsako priznanje pomeni priznanje dobremu delu. 
AMD je v vseh letih močno vpeto v vse dejavnosti, ki se doga-
jajo v občini in tudi širše. Prisotni smo na vseh prireditvah 
in dogajanjih, kjer poskrbimo za prometno ureditev. Tako 
priznanje je dokaz, da smo opaženi, sprejeti, da je naše delo 
dobrodošlo in potrebno v vsakodnevnem življenju. Šenčur je 
postal velik kraj z ogromno prometa in sobivanje s prometom 
je ena od dejavnosti, ki jo moramo ves čas vzdrževati. 
• Kako boste praznovali v letošnjih razmerah?
Letošnja situacija je naše načrte, ki smo jih za obletnico kova-
li že lani, vse postavila na glavo. Nismo izpeljali vrste načrto-
vanih dejavnosti, tako tudi večjega srečanja članov in simpa-
tizerjev, ki je bilo običajno vsaki dve leti in kjer smo pregledali 
svoje delo, ni bilo. Ob 70-letnici bi bilo to še obsežnejše, do-
govarjali smo se o razstavi, o predstavitveni vožnji morda, o 
kaki zanimivosti, ki bi pokazala, kako se je ta dejavnost razvi-
jala skozi desetletja. Bomo pa to – čeprav ne ravno ob okrogli 
obletnici – izpeljali čim prej. Da prikažemo delovanje društva 
v sedemdesetih letih, pa pripravljamo zbornik, ki ga želimo 
izdati ob koncu koledarskega leta.

Društvo za vse  
generacije
Avto moto društvo Šenčur praznuje 
sedemdeset let. O pomenu te organizacije 
nekoč in danes s predsednico Slavko 
Weisseisen, ki društvo vodi od leta 2013.

Slavka Weisseisen / Foto: Tina Dokl



4208 Šen čur
De lav ska 18

tel.: 251-52-00
pri vat: 250-64-74An ton Mag dič s.p.

Vsem našim gostom želimo vesele božične praznike  
in vse dobro v novem letu.

 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

Naše prednosti:
  hitra odzivnost
  brezplačna dostava za količine nad 1000 litrov
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi standardi
  zelo ugodna cena

Poženik 35, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 031 280 771
E: info@simon-oil.si
I: www.simon-oil.s

Hitra dostava kurilnega olja

Razvažamo po celi  
Gorenjski in Ljubljani.

IGOR KAVČIČ

Letošnji 15. Mednarodni simpozij umetni-
ške keramike V-oglje je nekoliko ukrojila 
zdravstvena situacija ob pandemiji covi-
da-19, saj so morali ukrepom v boju proti 
virusu prilagoditi tako izbor udeležencev 
kot dogajanje na njem. Kljub temu pa sta 
Barba Zupan Štembergar in Niko Zupan 
z ekipo uspela simpozij izpeljati jubileju 
primerno. Pripravili so dve razstavi v Kra-
nju in v juliju v Vogljah izpeljali simpozij 
s slovenskimi mojstri umetniške kera-

mike, katerih kvaliteto smo lahko prepo-
znali na tradicionalni razstavi v Muzeju 
občine Šenčur. Ob omejenem številu obi-
skovalcev so jo odprli na začetku oktobra, 
a je bila zaradi zaprtja galerij na ogled le 
teden dni.
Razstava je pokazala, da so avtorji ume-
tniške keramike v Sloveniji zelo kvalite-

tni, saj so nas ustvarjena dela v razno-
likih tehnikah in avtorskih poetikah še 
enkrat več navdušila. Tako kot besede 
Barbe Štembergar Zupan: "Lahko rečem, 
da so bili letošnji udeleženci pri svojem 
delu zelo zavzeti, kar se vidi tako v kva-
liteti kot količini del, ki so jih naredili v 
našem ateljeju."

Odlični  
slovenski  
keramiki
V Muzeju občine Šenčur 
je bila na ogled razstava 
umetniških del, ki so 
jih udeleženci ustvarili 
na letošnjem 15. 
Mednarodnem simpoziju 
umetniške keramike 
V-oglje.

Kljub omejitvam zaradi znanih razmer so udeleženci letošnjega simpozija V-oglje ustvarili 
zelo kvalitetna dela. / Foto: Igor Kavčič



Vstopili smo v zadnji mesec leta 2020. To je mesec, ko se 
obrnemo nazaj in pogledamo, kaj nam je uspelo v tekočem 
letu narediti, kaj moramo še postoriti do konca leta, pripra-
vimo pa tudi načrte za prihodnje leto.

Občinski odbor SDS Šenčur ima tudi v tem mandatu v ob-
činskem svetu štiri svetnike. To so: Andreja Pintar, Nuša 
Bašelj Jagodic, dr. Marjan Kristanc in Aleš Perič Močnik, 
ki je tudi podžupan Občine Šenčur. Delo v svetu poteka 
povezovalno, kjer skupaj z ostalimi svetniki načrtujemo ra-
zvoj celotne občine na vseh področjih. Namen našega dela 
je vsem občankam in občanom zagotoviti kar se da dobro 
okolje za kvalitetno življenje.

Svetniki smo poleg svojega programa občinskemu sve-
tu in županu podajali tudi pobude občanov, ki so nam jih 
posredovali in so bile usmerjene predvsem na probleme 
in manjše investicije posameznih delov naše občine. Tako 
smo posredovali pobude za ureditev "Srjanskega bajerja", 
postavitev trim steze, postavitev droga s slovensko zastavo, 
zagon projekta Prostofer, posodobitev označitve ulic, pre-
dlagali postavitev začasnega drsališča, predlagali povezavo 
z MO Kranj pri projektu KRsKolesom, postavitev panoram-
ske table itd. Med drugim smo podpirali vse investicije, ki se 
izvajajo po celotni občini, od izgradnje kanalizacije, obnovi-

tve cest, urejanja centra Šenčurja do širitve OPC Šenčur, za 
katero se kaže velik interes, in na koncu seveda podpiramo 
projekt Dom starostnikov, saj dom nujno potrebuje tudi 
naša občina.

Svetniška skupina SDS meni, da s svojim delovanjem resnič-
no uspešno deluje 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 in ustvarjajo. 

Zavedamo pa se, da idej in dela nikoli ne zmanjka in lahko 
vedno postorimo več. To je tudi naše glavno vodilo za delo 
vnaprej. 

Ob koncu leta in prihajajočih paznikih  vam želimo veliko 
zdravja, ljubezni in veselja ter vse dobro v letu 2021. 

Blagoslovljene božične praznike in srečno novo leto!

OBČINSKI ODBOR SDS ŠENČUR

Svetniška skupina OO SDS Šenčur 
Andreja Pintar, Nuša Bašelj Jagodic,  
dr. Marjan Kristanc in Aleš Perič Močnik

Aktivnosti OO SDS Šenčur v letu 2020
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MEDICINSKI PRIPOMOČKI

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

Možnost izposoje 
preko naročilnic ZZZS 
ali samoplačniško. 
Za več informacij 
pokličite v podjetje.

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

POSTELJNA MIZICA

BLAZINA ZA POSTELJO
ANTIDEKUBITUSNA 
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:  
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/

Vse slike so simbolične.

OSTALI PRIPOMOČKI 
NA IZPOSOJO

HODULJA
ZZZS šifra: 512

HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513

STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

BAUERFEIND.SI



RAFKA SAJEVIC, KOORDINATORICA SKUPINE

Pozdravljeni vsi, ki ste že slišali za skupino Vera in luč, pa tudi 
tisti, ki si jo želite spoznati. Rade volje vas povabimo medse, 
da spoznate naše gibanje, v katerega so vključeni otroci in 
mladostniki s telesno ali duševno prizadetostjo. Pravimo jim 
"lučkarji". Spremljamo jih starši in mladi prijatelji, ki nam 
pomagajo sooblikovati naša srečanja. Skupino pa duhovno 
krepi domači župnik Urban.
Letos bi se skupaj z župnijo veselili trideset let delovanja, a 
nam je virus to onemogočil. Odpadla so srečanja, skupna ro-
manja, predvsem pa druženja, ki našim "lučkam" ogromno 
pomenijo. Zato so se letos še toliko bolj potrudili za izvedbo 
miklavževanja. Ker otrok nismo želeli prikrajšati za obisk pr-
vega decembrskega dobrega moža, nam je kar sam predlagal, 
da bi jih obiskal po domovih in jim darila izročil pred hišni-
mi vrati. Presenečenje in nasmehi na obrazih so bili popolni. 
Lahko rečem nasmehi do ušes in tudi solze ganjenosti.
Da pa je Miklavž naše otroke in prijatelje lahko obdaroval, se 
še posebno zahvaljujem vsem, ki ste nam pri tem finančno 
ali materialno pomagali ter omogočili veliko veselje: 
Komteks, Tržič, Občina Šenčur, Veterinarska ambulanta Vin-
ko Pristav, družina Podgoršek, Ivan Kuralt iz Britofa in Me-
sarstvo Čadež.
Posebna zahvala pa gre družini Kostanjevec, ki je poskrbela 
za izvedbo miklavževanja. Hvala vsem, ki nas podpirate pri 

našem delu, saj tako plamenček Vere in luči v Šenčurju sve-
ti topleje. Vsem želim blagoslovljen in lepo doživet božič ter 
srečno in zdravo novo leto.

Miklavževanje po domovih naših »lučk«

Miklavž je obdaril člane skupine Vera in luč.



info@streha-kuhar.si

Z VAMI 
ŽE VEČ KOT 

LET

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

Gradbenamehanizacija
VilkoKonc,s.p.

Visoko5,4212Visoko
Telefon:(04)253-10-54

GSM:041652-654

V Hiši čez cesto na Miljah so na dvorišču postavili pravljični gozd, 
zasnovan po istoimenski zgodbici Dragice Markun. Ogledajo si ga 
lahko le posamezniki ali družinski člani z upoštevanjem ukrepov, 
ki jih v času epidemije predpisuje NIJZ. Od danes, 11. decembra, 
so na ogled tudi jaslice, tokrat le zunaj. Ogled je mogoč ves dan. 

Prazniki v Hiši čez cesto

MAJA SIRŠE, KOORDINATORICA PROJEKTA TRAJNOSTNA  
MOBILNOST V OSNOVNIH ŠOLAH IN VRTCIH NA OŠ ŠENČUR

Med 16. in 22. septembrom 2020 je potekal Teden evropske mobil-
nosti, najbolj razširjena pobuda na področju trajnostne mobil-
nosti na svetu. Tej pobudi se je pridružila tudi naša šola. Izvedli 
smo več aktivnosti, s katerimi smo učence aktivno spodbujali 
k trajnostnim prihodom v šolo. Ena izmed njih je bil Pešbus, ki 
smo ga poskusno izvajali na matični ter podružničnih šolah Vo-
klo in Olševek. Pešbus je oblika prihoda v šolo, kjer spremljevalci 
(prostovoljci, učitelji, starši, stari starši …) po vnaprej določeni 
trasi na postajah "pobirajo" učence. Vsak "voznik Pešbusa" ima 
seznam učencev, ki uporabljajo ta način prihoda v šolo. Otroci, 
ki sodelujejo v projektu, prejmejo nagrado v obliki nalepk, ki se 
uporabljajo kot spodbuda za vsakodnevno pešačenje.
Pravijo, da iz majhnega zraste veliko. Potreben je le čas, da lju-
dje sprejmemo in se navadimo na spremembo. Na devet tras 
je bilo sprva prijavljenih nekaj več kot sedemdeset učencev od 
prvega do petega razreda, a je navdušenje sodelujočih učencev 
privabljalo vsak dan nove udeležence, ki so se podali v šolo na 
"avtobusu na dveh nogah". Ob koncu 14-dnevne akcije je tako 
s Pešbusom v šolo prihajalo več kot 125 učencev od prvega do 
petega razreda. Kot prostovoljke so otroke prijazno spremljale 
naše učiteljice, mamice ter članice Društva Šola zdravja, za kar 
se jim iz srca zahvaljujem.
Izkazalo se  je, da  je učencem tovrstno prihajanje v šolo  re-
snično všeč: vsako jutro so se razgibali, lahko so klepetali s 
sošolci (pa učiteljica ni bila huda), opazovali, kako se spremi-
nja narava, med udeleženci so se stkala nova poznanstva in 
prijateljstva. Usvajali pa so tudi pomembne veščine za življe-
nje, kot so samostojnost, občutek odgovornosti ter spoznava-
nje pravil varnega in odgovornega ravnanja v prometu. 
Veliko navdušenje otrok pri hoji v šolo je botrovalo temu, da 
smo se na matični osnovni šoli ob podpori številnih prosto-
voljcev odločili, da bomo projekt nadaljevali vse do začetka je-
senskih počitnic. Žal nam jo je ponovno zagodel koronavirus. 
Kljub temu da smo morali akcijo predhodno zaključiti, name-
ravamo Pešbus obuditi ponovno v spomladanskem času. 
Več  o  projektu  si  lahko  preberete  na  spletni  povezavi:  
http://zdravsolar.si.

Poskusno izvedli  
projekt Pešbus

Foto: Vanja UmnikG
VB
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SREČNO  
IN ZDRAVO 2021!



ZA ZIMSKE DNI BREZ SKRBI

info@avtoservis-selan.si
NAROČITE SE TUDI VI

040/229-455

BREZPLAČNI PREGLED AKUMULATORJA 
IN TEKOČIN

SE VAM AVTO POKVARI,
KO JE ZUNAJ NAJBOLJ MRAZ, 

SNEŽI, PIHA..?

SE VAM ZJUTRAJ 
MUDI V SLUŽBO

IN AVTO 
NOČE VŽGATI?

ZA ZIMO BREZ SKRBI
AVTOSERVIS SELAN POSKRBI

ANA MARIJA LEDNIK 
VODJA KULTURNEGA DNE

V času šolanja so imeli osmošolci na 
Osnovni šoli Šenčur kulturni dan – in to 
je bil zares »kul« dan! 
V četrtek, 26. novembra, so se družili z 
znanim voditeljem in igralcem Nikom 
Škrlecem, ki ga vsi dobro poznamo kot 
voditelja oddaje Male sive celice, znan 
pa je tudi po pomnjenju decimalk števi-
la π in sestavljanju rubikovih kock pod 
vodno gladino z enim vdihom. 

France Prešeren na daljavo

Dne 26. novembra  smo  učenci  izbirne-
ga predmeta Filmska vzgoja ter naša učite-
ljica Tanja Bogataj povabili mladega in per-
spektivnega  slovenskega  scenarista  Leva 
Mastnaka  Trobentarja  na  videosreča-
nje.  Povedal  nam je, da  se že od malih 
nog ukvarja z igranjem  in  pisanjem sce-
narijev.  Za svoje diplomsko delo  je  leta 
2018  prejel Prešernovo nagrado.  Napisal 
je televizijsko serijo Kako postati Povodni 
mož.  Na srečanju nam je zaupal  veliko  o 
svojem življenju ter o  pisanju  scenarijev, 
sodelovanju vseh filmskih ustvarjalcev 
med seboj, kadar gre za snemanje, nato pa 
smo ga učenci lahko vprašali, kar smo že-
leli. Srečanje nam je omogočil oče mojega 
sošolca. Med poslušanjem sem zelo uživa-
la. Res je zanimivo, da smo o članu filmske 
ekipe  izvedeli toliko zanimivosti iz prve 
roke. Tereza Zmrzlikar, 9. b 

Video srečanje  
s scenaristom

V Vrbi rodilo dete se je,
domači klicali so ga France.
Nadarjen mladenič bil je zares,
učenje ga spremljalo je do nebes.

Bil je na Dunaju, učil se je pravo,
a službe odvetnika mu dolgo ni bilo dano.
Njegov prijatelj bil je Matija Čop,
spodbujal ga je, da pisanje šlo mu  
je od rok. 

Bil je zaljubljen v Julijo Primic,
posvetil ji mnogo je pesmic,
lepota do nje ga je vodila, 
ošabna Julija pa ga je zavrnila.

Pesmi pisal je kot za šalo,
a v srcu ga je nekaj tiščalo.
Rad je pil in se veselil,
a nesrečen in pozabljen preminil.

Svit Albreht, 8. d

Naš največji poet

Brina Likar Peer, 8. b

Kulturni dan ePrešren je potekal na 
spletnem portalu YouTube, kjer so 
učenci v živo sodelovali z Nikom Škrle-
cem. Spoznavali so tehnike pomnjenja, 
ki jih Nik uporablja pri zapomnjevanju 
decimalk števila π, in se naučili, kako 
jih uporabiti tudi za pomnjenje podat-
kov pri šolskih predmetih. Nato pa so 
tehnike preizkusili ob raziskovanju ži-
vljenja in dela Franceta Prešerna, od-
pravili so se tudi na virtualno ekskur-
zijo po poteh našega poeta. Učenci so 
lahko z Nikom ves čas sodelovali in mu 
zastavljali svoja vprašanja. Po koncu 
kulturnega dne pa so izdelovali različ-
ne ustvarjalne izdelke, ki dokazujejo, 
da smo lahko kulturni in ustvarjalni 
tudi na daljavo. 

Ana Kuhar, 8. c

Taj Reković, 8. d



Razmere ustavile tudi nogomet
Jesenski del prvenstev v Nogometnem klubu Šenčur se je zaradi epidemije končal 
predčasno. Do prekinitve pa so selekcije nastopale dobro. 

Virus je ustavil tudi nogometaše. / Foto: arhiv NK Tinex Šenčur

LUKA PINTAR

NK Tinex Šenčur je trenutno na petem mestu z majhnim 
zaostankom za trenutno drugouvrščeno Svobodo. Ilirija, 
ki je v tej sezoni še brez poraza, pa ima trenutno že osem 
točk naskoka. Članska ekipa je v jesenskem delu precej ni-
hala, od težko priborjenih zmag na gostovanjih do preveč 
izgubljenih točk na domačem igrišču. Spomladi člane čaka 
kar 16 tekem in tudi četrtfinalna tekma proti Savi v pokalu 
MNZ. Spodbudno pa so v sezono vstopili tudi mladinci in 
kadeti, ki nastopajo v drugi slovenski ligi. Ravno pri selek-
cijah U19 in U17 je koronavirus krojil spored tekmovanja, saj 
nekatere ekipe niso odigrale tekem, kot je bilo predvideno. 

Tako so naši mladinci in kadeti trenutno s tremi tekmami 
manj na skupnem sedmem mestu. Poudariti velja, da so 
mladinci Šenčurja v Športnem parku iz pokala presenetlji-
vo izločili prvega favorita Triglav iz Kranja. Pohvaliti pa gre 
starejše dečke, ki premierno nastopajo v prvi ligi. Trenutno 
so z osvojenimi 17 točkami na odličnem sedmem mestu v 
16-članski prvi ligi. Ob seriji lepih rezultatov velja posebej 
omeniti velike domače zmage proti kranjskemu Triglavu. 
Selekcija U15 je bila na domačem igrišču boljša tudi od Gori-
ce ter Krke, veselila se je velike točke proti Kopru, ki se bori 
za prvo mesto. 
"Z rezultati naših ekip moramo biti zadovoljni, saj vse naše 
selekcije od U15 naprej nastopajo v tekmovanjih pod okri-
ljem NZS. Menim, da je to za Šenčur velik uspeh. Ta nivo 
si v prihodnje predvsem želimo zadržati. Žal je trenutna 
situacija ustavila tudi nogomet, kar pomeni, da smo mo-
rali prekiniti vse klubske aktivnosti. Upam, da se situacija 
kar najhitreje izboljša in da se bodo treningi in tekmovanja 
lahko čim prej nadaljevali. Ob koncu leta bi se rad zahvalil 
vsem pokroviteljem, ki nam tudi v teh težkih časih stojijo 
ob strani in pomagajo nogometu v Šenčurju, da dosega lepe 
rezultate. Vsem bi zaželel lepe in mirne božične praznike ter 
srečno, uspešno in predvsem zdravo novo leto," je ob koncu 
leta dejal predsednik nogometnega kluba Bojan Pintar.

BimLine
računovodska hiša

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



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

Telefon: 04/2515 580, 
04/2515 581
GSM: 041/774 310

D e j a v n o s t : 
 tesarstvo
 krovstvo
 kleparstvo

Pooblaščeni smo za 
naslednje vrste kritin:

Tondach, Creaton,  
Bramac, Esal,  
Gerard, Tegola

Srečno 2021!

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

sudoku_TEZJI_JU_R            04
NALOGA

1 5 4 8 2
9 5

2 3
6 4 5
3 8

9 7 2
9 2

2 3
3 9 8 7 4

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_JU_R            04
NALOGA

15482
95

23
645
38

972
92

23
39874

REŠITEV

137548692
682391457
594672318
716824935
243159876
958763241
479216583
821435769
365987124
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sudoku_LAZJI_ 4 
NALOGA

5 9 2 8
5 8 6

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

5 6
3 4 9

4 1 9 3

REŠITEV

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

  JURIJ
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LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_LAZJI_ 4 
NALOGA

5928
586

13
2814
147385
6941

56
349

4193

REŠITEV

596137428
324586179
781492356
273851964
149763285
658924731
935218647
867349512
412675893

  JURIJ

sudoku_LAZJI_ 4   JURIJ

Rešitev:

ŠTEFKA SVETELJ

Atletska državna in pokalna tekmovanja na prostem so se 
zaključila in občina Šenčur se lahko pohvali z odličnimi do-
sežki mladih atletov. Hana Sekne (letnik 2007) je v letu 2020 
osvojila kar sedem naslovov državne prvakinje. Že v dvorani 
je dokazala premoč v tekih čez ovire in v mnogoboju, osvojila 
naslov državne prvakinje v teku na 50 m čez ovire in v dvo-
ranskem mnogoboju ter v troskoku v dvorani. Na državnih 
prvenstvih na prostem je osvojila naslov državne prvakinje 
v mnogoboju, v teku čez ovire na 60 m in 200 m in v skoku 
v daljino. Zmagala je tudi na Pokalu Slovenije v mnogoboju. 
Svoj talent pa je dokazala tudi že v starejši kategoriji U16, v 
katero bo uradno vstopila šele prihodnje leto. V tej kategoriji 
je že letos postala pokalna podprvakinja v teku čez ovire na 
80 m, v isti disciplini pa je na državnem prvenstvu osvojila 
tretje mesto. Lina Mencej (letnik 2010) je postala državna 
prvakinja v skoku v višino in državna/pokalna prvakinja v 
mnogoboju, Stella Lekić (letnik 2009) je osvojila tretji mesti 

na 200 m in v mnogoboju na državnih tekmovanjih. Dekleta 
v postavi Neža Hrovat, Brina Setnikar, Lina Mencej in Stella 
Lekić so v štafetni preizkušnji 4 x 200 m osvojile odlično tre-
tje mesto. Vsa tri dekleta iz Šenčurja so s klubskimi kolegi-
cami postale ekipne državne prvakinje kot tudi državne pr-
vakinje v atletskem mnogoboju. Moško čast zastopa Krištof 
Svetelj (letnik 2010), ki je s klubskimi sotekmovalci postal 
državni podprvak v štafetnem teku 4 x 200 m. Fantje so tudi 
aktualni atletski državni ekipni podprvaki in državni prvaki 
v mnogoboju. Čestitamo!

Odlični uspehi mladih 
Šenčurjanov

Uspešni mladi atleti iz občine Šenčur

RAČUNOVODSTVO 
KU-DUR, d.o.o.

Voklo 74a, 4208 Šenčur
Tel.: 259 54 80 ali 040/337 707

E-pošta: ku-dur@t-2.si

Vesele božične praznike, srečno  
in uspešno leto 2021!



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 10.00–23.00, sobota 
12.00–23.00, nedelja 12.00–22.00

 

Vsem občanom in občankam 
občine Šenčur želimo srečne  

in vesele praznike.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Po razglasitvi epidemije je vlada spreje-
la tudi odlok o začasnih omejitvah pri 
izvajanju športne dejavnosti. V kolektiv-
nih športnih panogah je tako dovoljeno 
izvajanje tekmovanj na najvišji kako-
vostni ravni nacionalnega, regionalne-
ga, mednarodnega oziroma evropskega 
tekmovanja. V košarki se tako lahko 
skladno z odlokom nadaljujejo tekmo-
vanja prve SKL za člane in prve SKL za 
članice. Druga članska tekmovanja in 

Košarka v živo 
le za člane
V času epidemije športnih 
aktivnosti ni, v KK GGD 
Šenčur smejo trenirati in 
tekmovati le člani.

vsa tekmovanja v mlajših starostnih 
kategorijah so do nadaljnjega odložena. 
Dovoljeni so treningi, tekmovanja pa 
potekajo brez navzočnosti gledalcev. 
V skladu s tem se odvijajo tudi aktiv-
nosti Košarkarskega kluba GGD Šenčur. 
"Treningi in tekmovanja potekajo le za 
člane, mlajše selekcije, ki predstavljajo 
devetdeset odstotkov klubskega član-
stva, ostajajo doma. Le štirje mladinci 
trenirajo s člansko ekipo, medtem ko je 
celoten mladinski pogon na čakanju. Ti 
sicer delajo s trenerji po Zoomu, trenin-
gov v živo pa ni," je povedal podpredse-
dnik kluba Roman Horvat. Otroci pogre-
šajo šport, starši pa kličejo v klub, kdaj 
bodo športne aktivnosti spet mogoče. 
"Ni odvisno od nas, športna dejavnost 
bo spet mogoča, ko bo to razglasila vla-
da," še pojasni Horvat.
Kot pravi, za člansko ekipo ni spre-
memb. Med treningi imajo vso dvorano 
samo zase, ker drugih športnih dejavno-
sti ni, tekme pa potekajo brez gledalcev, 
prav tako ni druženja košarkarjev po 

treningih in tekmah. Živijo na relaciji 
dom–dvorana, morda še trgovina. Odkar 
je razglašena epidemija, so sodelovali 
na treh tekmah, dve sta bili prestavlje-
ni in ju bodo odigrali v naslednjih dneh: 

že jutri, 12. decembra, ob 19. uri se bodo 
v domači dvorani pomerili s Triglavom, 
19. decembra pa s Hopsi. Ta mesec pa 
šenčurski košarkarji gostujejo še 16. de-
cembra pri Heliosu v Domžalah in 30. 
decembra pri Rogaški, tekma s Primor-
sko je bila že odigrana ta teden. Roman 
Horvat vabi košarkarske navdušence, da 
si prvoligaške tekme ogledajo na spletni 
strani Košarkarske zveze Slovenija.

Mladi šenčurski atleti so sezono tekmovanj oktobra sklenili s pokalnim tekmovanjem v 
atletskem mnogoboju v Novi Gorici. Na tekmovanju so nastopili tudi atleti iz OŠ Šenčur 
Neža Hrovat, Stella Lekić, Lina Mencej, Hana Sekne in Krištof Svetelj, ki so ponovno nav-
dušili z vrhunskimi rezultati. Lina Mencej in Hana Sekne sta vsaka v svoji starostni kate-
goriji postali prvakinji v atletskem mnogoboju, Stella Lekić je dosegla tretje mesto. Neža 
Hrovat, Lina Mencej in Stella Lekić ter Krištof Svetelj so s klubskimi kolegi postali pokalni 
zmagovalci v mnogoboju v kategoriji pionirke U12 in pionirji U12. Kljub trenutni situaciji, 
ko imajo otežene pogoje za normalen trening, se vsi trudijo ohraniti prvotno kondicijo, da 
jo bodo, ko se razmere umirijo, še nadgradili in osvajali nove uspehe in popravljali osebne 
rekorde. Čestitke za uspehe in vse dobro v naslednji tekmovalni sezoni!

Uspešni v atletskem mnogoboju

Ena od tekem v času epidemije / Foto: arhiv KK GGD Šenčur

V košarki se lahko skladno z 
vladnim odlokom nadaljujejo 
tekmovanja v 1. SKL za člane in 
1. SKL za članice. Ostala članska 
tekmovanja in vsa tekmovanja v 
mlajših starostnih kategorijah 
so do nadaljnjega odložena.



MAŠA LIKOSAR

Anita Praprotnik iz Žerjavke pravi, da so decembrski dnevi 
priložnost, ko lahko upočasnimo hiter ritem življenja, koro-
navirusna situacija pa nas bo še dodatno spodbuda k umi-
ritvi. »Potrošniška mrzlica je ljudi v preteklih letih popolno-
ma prevzela in pogosto smo še tik pred prazniki nakupovali 

darila in praznične dobrote. Letos smo primorani praznike 
preživeti tako, kot so jih nekoč, v krogu družine, kar se mi zdi 
prav,« je dejala in še dodala, da so pred leti s sosedi pripravili 
prednovoletna srečanja, danes pa se vsi držijo bolj zase.
Na Olševku so po besedah Rajka Perčiča vsako leto pripravili 
silvestrovanje v gasilskem domu. »Tokrat bodo prazniki pre-
cej drugačni, postavili bomo le božično drevo, brez pogostitve 
in druženja,« je dejal. »Šenčurski občani imamo znotraj ob-
činskih meja na voljo vse najnujnejše storitve, od trgovine, 
bencinskega servisa, pošte in lekarne, zato se ne počutimo 
prikrajšane. Opazil sem tudi, da veliko več ljudi obišče Apni-
šče, najvišji vrh v občini.« 
Življenje Mateja Knifica s Prebačevega pa tudi v teh razme-
rah teče po ustaljenih tirnicah. »Skorajda ni spremembe, 
sem zaposlen in hodim v službo ter živim klasično družinsko 
življenje,« je dejal in zaupal, da bo praznike preživel tradici-
onalno v družinskem krogu, morda le z nekoliko drugačnim 
obdarovanjem. »Na Prebačevem smo vsako leto v okviru va-
ške skupnosti postavili jaslice pred domačijo Novak, kjer se je 

običajno zbralo precej ljudi. Letos zaradi ukrepov jaslic žal ne 
bo,« je še povedal Knific. 
Miro Peternel iz Šenčurja pa je zaupal, da so v okviru mi-
klavževanja otrokom na prag domov dostavili darila, kla-
sičnega miklavževanja pa ni bilo. »Postavili in okrasili smo 
smreko v centru Šenčurja. Nameravali smo organizirati vo-
žnjo s konji ob koncu leta, a izvedba ni mogoča. Rezerviran 
imam oddih v Izoli, za katerega pa mislim, da ga bom moral 
tudi odpovedati,« je povedal in nadaljeval: »Ljudje se bomo 
odvadili druženja, kar se mi zdi problematično, in vprašanje 
je, kdaj – in če sploh – se bomo vrnili v klasično življenje.« 
Sebastjan Guček iz Hotemaž pa je dejal, da si zaradi vseh 
omejitev vaščani želijo zagotoviti bolj praznično vzdušje z bo-
gatejšo zunanjo okrasitvijo. »Ker smo omejeni na občino, ne 
bomo mogli na ogled lučk v Ljubljano ali Kranj. Ob vsem tem 
negativnem razpoloženju se vseeno trudimo ljudem ponuditi 
vsaj kanček decembrskega utripa in otrokom zagotoviti lepo 
izkušnjo božiča in novega leta. Mislim, da bi nam to uspelo 
z lepo praznično okrasitvijo s čim več lučkami,« je povedal 
Guček.  

Praznovali bodo v družinskem krogu
Leto, ki je v marsičem drugačno, tudi v zadnjem prazničnem mesecu ne obeta 
sprememb, ki bi nas vrnile v ustaljene življenjske navade. Šenčurski občani so 
nam zaupali, kako se soočajo s koronavirusnimi ukrepi in kako bodo letos preživeli 
božično-novoletne praznike.

Letos klasičnega miklavževanja ni bilo, a Miklavž je otrokom vseeno 
prinesel darila na prag doma. / Foto: Primož Pičulin
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV



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 srede, 23. decembra 2020, na Gorenjski glas,  
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Podarite naročnino 
 na Gorenjski glas

Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali, da letos 
podarite nekaj, česar ni treba oviti v darilni papir. To je naro-
čnina na časopis Gorenjski glas, ki izhaja ravno prav pogo-
sto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne sili vsak dan, pač 
pa se bere postopoma – petkovo številko ob koncu tedna 
in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali 
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj 
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste 
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno 
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice 
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic 
se ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem, ki bo na 
obisk prihajal tudi v času krize.
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Največja ponudba  
dostave hrane v Kranju.

Savska loka 24, 4000 Kranj  
Telefon: 0590 19 625

DELOVNI ČAS:
pon.–čet. od 9. do 22. ure
petek od 9. do 23. ure
sobota od 11. do 23. ure
nedelja od 11. do 22. ure

                                                                 burrito, taco fresh, chimichanga,  
quesadilla, taquitosi, tampico con pavo, chilli con carne.

       Pri vsaki jedi dodatek salsa in bela omaka.

Razvoz hrane na dom: 0590 19 625

 
MEHIŠKA HRANA

   Ob naročilu 3 pizz  

1,5 l coca-cole GRATIS



NAJBOLJŠ I MED PRVIMI
Električna Kolesa

HAIBIKE SDURO FULLNINE 2.0
Polno vzmeteno 29˝

Yamaha PW-ST  70Nm
Yamaha 500Wh

Cena: 2.999 €  akcija 2.400 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0
Yamaha PW-ST 70Nm

Yamaha 500Wh

Cena: 2.699€  akcija   2.199 €

WINORA Tria N7f
BOSCH Active Plus 50Nm

BOSCH 400Wh

Cena: 2.399€  akcija   1.899 €

HAIBIKE ALLMTN 7
Polno vzmeteno 29˝/27˝
Yamaha PW-X2  80Nm
Yamaha 600Wh

Cena: 6.199 €

NOVO2 02 1

Vse cene so v EUR z vključenim 22% DDV-jem. Količine so omejene. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. www.a2u.si  T 04 29 27 200
ODLIČNA ZALOGA

e - koles

JESEN2020akcija 

WINORA Tria N7N7N7N777fffff
BOSCH Active Plus 50Nm

HAIBIKE HARDNINE 7
Yamaha PW-ST 70Nm
InTube 630Wh

Cena: 2.999 €

HAIBIKE TREKKING 6  LOWSTEP
Yamaha PW-SE 70Nm
Yamaha 500Wh

Cena:  2.799 €


