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Naslednja številka občinskega glasila Ju-
rij bo izšla predvidoma v petek, 14. aprila 
2023. Rok za oddajo prispevkov je petek, 
31. marec 2023, 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: Tiskarna 
Žnidarič, d. o. o. Ju rij, šte vil ka 5, je pri lo ga 100. 
šte vil ke Go renj ske ga gla sa, 16. decembra 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: Praznično drevo v središču 
Šenčurja / Foto: Tina Dokl

IZ VSEBINE

STRAN 5

Vaši predstavniki  
v naslednjem mandatu

STRAN 11

Novo bogastvo Blagnetove 
hiše

STRAN 14

Silovit ritem košarkarjev

STRAN 22

Od jaslic do jaslic

Zažarelo praznično drevo
V vseh naseljih šenčurske občine so v začetku decembra 
zažarele praznične luči, božično drevo, ki krasi središče 
Šenčurja, pa je letos podarila Krajevna skupnost Voklo.

Potem ko sta zadnji dve leti zaradi epi-
demioloških razmer prižig prazničnih 
luči in blagoslov božično-novoletnega 
drevesa potekala v okrnjeni obliki, je 
bilo letos v središču Šenčurja ponovno 
veselo, saj so se čarobnega dogodka ob 
vstopu v praznični december znova lah-
ko udeležili tudi občani. Tokrat je božič-
no-novoletno drevo podarila Krajevna 
skupnost Voklo, kjer je bila v iztekajo-
čem se letu končana ena izmed najve-
čjih investicij. Po obsežnih dvoletnih 
gradbenih delih je Voklo, poleg Prebače-
vega, kjer je gradnja potekala sočasno, 
popolnoma opremljeno s komunalno 
infrastrukturo.
Več desetletij staro in 15 metrov visoko 
drevo je raslo na vrtu Jerneja Vidmar-
ja, domačina iz Voklega. »Vokljani smo 
izredno zadovoljni z urejenostjo naše 
vasi, ob tem se zahvaljujemo občini, ki 
je poskrbela, da se bomo v domačem 
kraju počutili še bolje. Drevo naj bo zato 
simbol dobrega dela vseh, ki so pri tej 
veliki investiciji sodelovali,« je dejal 
predsednik KS Voklo Marko Lončar. 
Zbrane je nagovoril še šenčurski župan 
Ciril Kozjek, ki je med drugim izrazil za-
dovoljstvo, da se letos lahko zopet dru-
žimo in skupaj vstopimo v čas decem-
brskih praznikov. »Vstopimo v novo leto 

z upanjem na boljši vsakdan, predstav-
niki občine pa bomo z novimi, razvoj-
no naravnanimi cilji poskrbeli, da bodo 
naši kraji še lepše urejeni in prijazni za 
bivanje,« je dejal.
V kulturnem programu so se predsta-
vili otroci pevskega zbora Podružnične 
šole Voklo pod vodstvom Alenke Kern. 
Ob tem je domači župnik dekan Urban 
Kokalj drevo blagoslovil in vsem zaželel 
blagoslovljene praznike.

OTROKE OBDARIL MIKLAVŽ
Prvo decembrsko soboto so v Domu kra-
janov Šenčur pripravili tradicionalno 
miklavževanje za otroke. Ti so najprej 
uživali v dramski predstavi, ki so jo pri-
pravili otroci iz KD Utrip pod vodstvom 
mentorice Vesne Mozetič. Sledil je pri-
hod Miklavža ob spremstvu angelčkov 
in parkeljnov, ki je otrokom razdelil 
darila. Na Visokem so člani KS Visoko 
- Milje v sodelovanju s KUD Visoko pri-
pravili miklavževanje za severni del ob-
čine, Miklavž je otroke obdaril tudi v KS 
Voklo in KS Voglje, poleg tega je obiskal 
tudi otroke skupine Vera in luč v šen-
čurski župniji.
Občina Šenčur pa bo tudi letos preko 
predstavnikov krajevnih odborov Rde-
čega križa občine Šenčur v dneh pred 
novim letom obdarovala še občane, sta-
rejše od 80 let.

Naj lučke izpolnijo želje in povežejo ljudi med seboj ... / Foto: Tina Dokl

MAŠA LIKOSAR

JURIJ je priloga časopisa 
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 Ͱ V konkurenci štirih kandidatov ste 
bili za župana izvoljeni že v prvem 
krogu. Ste pričakovali takšen izid?
Vesel sem, da so občanke in občani pre-
poznali trud in rezultate našega dela 
in mi namenili še en mandat, za kar 
se jim iskreno zahvaljujem. Pričakoval 
sem sicer nekoliko višji odstotek gla-
sov in številnejšo udeležbo, a glede na 
to, da je letos supervolilno leto in da 
sem imel kar tri protikandidate, sem 
z izidom zelo zadovoljen. Nekateri so 
mi sicer pred volitvami dejali, da sem 
malce star za župansko funkcijo, a za-
gotavljam, da imam še dovolj energije 
in volje, da skupaj uspešno sklenemo 
mandat 2022–2026. Da sem v dobri kon-
diciji, pa dokazuje tudi moja prihajajo-
ča udeležba na svetovnem prvenstvu 
v namiznem tenisu, ki bo potekalo v 
Omanu. Malce manj uspešna je bil naša 
lista kandidatov za občinski svet, saj 
smo izgubili eno svetniško mesto. De-
lati bom začel tako kot v preteklih dveh 
mandatih, torej brez uradne koalicije. 
Želim nadaljevati zastavljene projekte, 
pri tem bomo izhajali iz našega progra-
ma, ki je zasnovan na realnih pričako-
vanjih in možnostih. Če bodo predstav-
niki drugih list ponudili boljše rešitve, 
smo vselej pripravljeni na sodelovanje 
in dogovore, ne nazadnje smo tu zato, 
da skupaj skrbimo za dvig kakovosti ži-
vljenja vseh, ki v naši občini živijo ali 
delujejo.

 Ͱ Izvoljen in konstituiran je bil tudi 
novi občinski svet. Kaj si obetate od 
novoizvoljenih svetnikov?
Pričakujem predvsem tvorno sodelova-
nje, da bomo našli skupne točke in sle-
dili enakim ciljem, ki bodo v korist ob-
čanom. Obenem si želim bolj odprte in 
konstruktivne komunikacije, tako med 
samimi svetniki kot v odnosu do župa-
na in občinske uprave, ki je svetnikom 
vedno na voljo. Pomembno pa se mi 
zdi, da naše delovanje temelji na pravih 
podatkih in da uresničujemo zastavlje-

ne projekte znotraj proračuna, ki je za 
prihodnje leto ponovno razvojno narav-
nan, več kot petdeset odstotkov sredstev 
je namreč namenjenih investicijam. Z 
izvoljenimi svetniki se bomo na prvi 
vsebinski seji sestali že januarja, ko 
bomo med drugim imenovali komisije 
in odbore za lažje delo občinskega sve-
ta. Smo pa za ta mandat oblikovali ne-
koliko spremenjen sedežni red v sejni 
sobi Medgeneracijskega centra Šenčur, 
in sicer tako, da bodo člani posameznih 
svetniških skupin sedeli skupaj. Pogo-
varjamo se tudi, da bi seje predvajali v 
živo na različnih spletnih kanalih, na 
ta način pa širši javnosti omogočili, da 
spremlja delovanje in odločanje občin-
skega sveta.

 Ͱ Na januarski seji boste med drugim 
imenovali podžupana. Razmišljate o 
zamenjavi ali bo podžupan tudi v na-
slednjem mandatu Aleš Perič Močnik?
V tem trenutku ne razmišljam o zame-
njavi, saj sem z Alešem Peričem Moč-
nikom, ki je bil podžupan v mandatu 

2018–2022, več kot zadovoljen. Dobro po-
zna delovanje občinske uprave, občin-
skega sveta in dogajanje v sami občini. 
Med drugim bo zadolžen za določen del 
aktivnosti v Blagnetovi hiši, poleg tega 
bo odgovoren za družbene dejavnosti, 
zastopal me bo tudi v primeru moje od-
sotnosti. Med nama je nekaj let razlike, 
a ta starostna razlika ne predstavlja 
ovire za najino usklajeno in dobro sode-
lovanje, celo nasprotno – dokazuje, da 
je medgeneracijsko sodelovanje možno 
in da različne generacije lahko skupaj 
dosežejo več.

 Ͱ Župani sosednjih občin ostajajo 
enaki. Si še naprej obetate dobro so-
delovanje tudi z njimi?
Prav je, da smo župani med seboj pove-
zani, ob tem pa si želim boljših odnosov 
in več sodelovanja. Upam, da se bodo 
strasti na nekaterih področjih umirile, 
predvsem na področju oskrbe s pitno 
vodo. S skupnimi močmi bomo morali 
zagotoviti tudi primerne kolesarske po-
vezave med posameznimi občinami. Te 

Več sodelovanja in medsebojnega razumevanja
Ciril Kozjek je bil na novembrskih lokalnih volitvah znova, tokrat že tretjič, izvoljen 
za župana in bo šenčursko občino vodil tudi v mandatu 2022–2026. V pogovoru nam je 
med drugim zaupal, h katerim projektom bodo v novem mandatu pristopili najprej 
in kaj pripravljajo v prazničnem decembru.

MAŠA LIKOSAR

Ciril Kozjek bo šenčursko občino vodil tudi v mandatu 2022–2026. / Foto: Tina Dokl



4  OBČINSKE NOVICE  

še vedno niso urejene med našo občino 
in sosednjimi kranjsko, preddvorsko in 
cerkljansko. Žal pa mi je, da ob držav-
ni cesti Britof–Hotemaže ni predvidena 
kolesarska pot, projekt nam je uspelo 
spremenil le toliko, da bo kolesarska 
povezava urejena v podvozu na Viso-
kem.

 Ͱ Decembra so po večini vaških in 
krajevnih skupnosti potekali zbo-
ri krajanov, kjer so bili izvoljeni novi 
člani odborov.
Tudi tokrat smo svete krajevnih in va-
ških skupnosti izbirali neposredno na 
zborih krajanov. Ti so že bili v skupnostih 
Voglje, Voklo, Trboje - Žerjavka, Prebače-
vo, Hotemaže in Olševek. V ponedeljek, 
19. decembra, bo potekal v Vaški skupno-
sti Luže, v ponedeljek, 9. januarja, bo v 
Krajevni skupnosti Šenčur - Srednja vas 
in v torek, 10. januarja, v Krajevni sku-
pnosti Visoko - Milje. Čeprav krajevne in 
vaške skupnosti niso samostojne pravne 
osebe, imajo pomembno vlogo pri obve-

ščanju krajanov in zastopanju njihovih 
interesov. Na občinski upravi bomo sku-
šali izboljšati način komunikacije, vse 
skupnosti pa pozivamo, da so čim bolj 
aktivne, podajajo predloge in predsta-
vljajo stik med občino in krajani. Kraja-
ne skupnosti, kjer zborov še ni bilo, pa 
vabim, da se teh udeležijo v čim večjem 
številu in izberejo svoje predstavnike za 
naslednja štiri leta.

 Ͱ Pred volitvami ste dejali, da želite v 
novem mandatu nadaljevati projekte. 
Katere boste začeli uresničevati naj-
prej?
Ključna bosta namakani sistem za ob-
močje naselij Trboje, Žerjavka in Pre-
bačevo, zanj imamo zagotovljenih 2,1 
milijona evrov nepovratnih sredstev, ki 
jim moramo unovčiti do leta 2025, ter 
gradnja treh cest. V sklepni fazi je gra-
dnja krožišča na lokalni cesti med Šen-
čurjem in Britofom, ki se že obnavlja. 
Manjka nam sicer še nekaj soglasij, da 
bi cestne projekte lahko izpeljali v celo-
ti. Z lastniki se bomo skušali uskladiti 
in odkupiti zemljišča po enotni ceni. 
Naslednje leto bomo tako lahko pristo-
pili še h gradnji ceste Šenčur zahod in 
obnovi Weingerlove ulice, kjer moramo 
urediti tudi vodovod, prilagoditi višino 
ceste in premestiti ter obnoviti Krašev-

čevo znamenje. Poleg tega bomo čim 
prej zamenjali dotrajana okna v šen-
čurskem vrtcu in nadaljevali namešča-
nje otroških igral.

 Ͱ Kapelica na Lužah pa je že preme-
ščena, pred kratkim ste obnovili tudi 
kužno znamenje v Srednji vasi.
Premeščanje več kot 38 ton težke kape-
lice na Lužah je bil izredno zahteven, a 
nujen projekt. V dogovoru z Zavodom 
za varstvo kulturne dediščine smo ji 
določili novo mesto na robu cestišča, s 
tem smo zagotovili tudi boljšo pregle-
dnost in varnost na cesti. Že pred tem 
pa smo obnovili kužno znamenje v Sre-
dnji vasi. Sprva smo načrtovali, da ga 
bodo obnovili študenti arhitekture, a 
smo kasneje za ta dela prosili restavra-
torja, ki je obnovil tudi vhod Blagnetove 
hiše. Žal znamenje ne stoji na mestu, 
kjer je bilo doslej, saj se lastnik zemlji-
šča ni več strinjal z njegovo umestitvijo. 
To je že njegova tretja lokacija, tokrat 
je na občinskem zemljišču ob samem 
vhodu v Srednjo vas in bo tu lahko ostal 
trajno. Restavrator je obnovil celotno 
kužno znamenje, ki ima tudi nove te-
melje. Najbolj je bil poškodovan zgornji 
del, kjer je dodan križ. Ob priložnosti ga 
bomo tudi blagoslovili.

 Ͱ Prihodnje leto naj bi stekla gradnja 
dveh krožišč, in sicer krožišča na av-
tocestnem izvozu Brnik na državno 
cesto Kranj–Brnik in krožišča za avto-
cestnim izvozom in naseljem Voglje.
Brniški avtocestni izvoz na državno ce-
sto je v urah prometnih zamaškov prak-
tično neprevozen, poleg tega je izredno 
nevaren. Z Direkcijo RS za infrastruk-
turo zato potekajo dogovori in upamo, 
da bo gradnja stekla že prihodnje leto. 
Drugo krožišče je v domeni Darsa, ki je 
končno uredil zemljiškoknjižno stanje, 
kar je bil osnovni pogoj za gradnjo. Po-
leg tega naj bi prihodnje leto začeli gra-
diti štiripasovnico med Šenčurjem in 
Kranjem. Dokumentacija za prvo fazo 
od krožišča Voklo do krožišča Kranj za-
hod je že pripravljena. Temu bo sledila 
gradnja odseka do krožišča pri Merca-
torju na Primskovem. Investicija je dr-
žavna, šenčurska občina bo sodelovala 
kot soinvestitor.

 Ͱ Oktobra vas je obiskal varuh člo-
vekovih pravic Peter Svetina. O čem je 
tekla beseda?
Zlasti o problemih in pobudah, ki jih 
prejme od šenčurskih občanov. Ugoto-
vila sva, da teh pobud ni, česar sem zelo 
vesel. Prav pa se mi zdi, da občani vedo, 

v katerih primerih in na kakšen način 
se nanj lahko obrnejo. Te podatke od-
slej lahko dobijo v Varuhovem kotičku, 
ki smo ga v prostorih občinske stavbe 
odprli ob njegovem obisku. Z varuhom 
sva se dotaknila tudi hrupa, ki je posle-
dica bližine letališča. Zagotovil je, da bo 
storil vse, kar je v njegovi moči, da se 
ta problem, s katerim se spopadamo že 
vrsto let, na pristojnih institucijah čim 
prej uredi.

 Ͱ Kaj je v iztekajočem se letu najbolj 
zaznamovalo občino Šenčur?
Počaščen sem, da smo letos nekatere 
velike projekte, na katere smo čakali 
desetletja, pripeljali do realizacije. To 
sta seveda gradnji Doma starejših Šen-
čur in ceste Britof–Hotemaže, obe pote-
kata v skladu z načrti. Zagotovili smo 
stoodstotno komunalno opremljenost v 
vseh dvanajstih naseljih in mislim, da 
so to dosežki, ki se bodo za vselej zapi-
sali v zgodovino šenčurske občine.

 Ͱ Zakorakali smo v praznični decem-
ber. Kako boste občanom in občan-
kam polepšali božično-novoletni čas?
Žal sta nas po dveh epidemioloških le-
tih prizadeli še draginja in energetska 
kriza, zato je letos praznična okrasitev 
v naseljih nekoliko skromnejša, saj že-
limo varčevati z elektriko, a zdi se mi 
prav, da kljub težkim časom pričaramo 
nekaj prazničnega vzdušja. V Šenčurju 
je zato tradicionalno osvetljeno božič-
no-novoletno drevo, letos ponovno ob 
prisotnosti krajanov. Miklavž je obdaril 
otroke, obdarovanja bodo deležni tudi 
starejši občani. Sledi še več dogodkov, 
konec decembra, na štefanovo, bomo 
pripravili blagoslov konj, posebej slo-
vesno bo na božično-novoletnem kon-
certu Pihalnega orkestra občine Šenčur. 
Silvestrovanja na prostem v naši občini 
že nekaj let ni, tudi letos ga ne bo, kar 
nekateri pogrešajo. Tudi sam menim, 
da bi morali v prihodnje skupaj z lo-
kalnimi društvi pristopiti k njegovi or-
ganizaciji, saj je druženje tisto, kar vsi 
pogrešamo in si želimo.

 Ͱ Kaj pa bi jim pred prihajajočimi 
prazniki želeli sporočiti?
Bodimo strpni eden do drugega, prija-
zni do vseh, pomagajmo si in delajmo 
za skupno dobro. Vsem želim predvsem 
oblije zdravja, več medsebojnega razu-
mevanja, spoštovanja in notranjega 
miru, ki je zlasti v teh časih, ko v bližnji 
državi vihra vojna, še kako potreben. 
Vesele in blagoslovljene božične prazni-
ke ter uspehov polno novo leto.

Bodimo strpni eden do drugega, 
prijazni do vseh, pomagajmo si 
in delajmo za skupno dobro.



  OBČINSKE NOVICE  5 

Med štirimi kandidati, ki so se potegovali za mesto župana 
Občine Šenčur, je bil v prvem krogu izvoljen Ciril Kozjek, ki je 
prejel 58,53 odstotka oziroma 2049 glasov. Drugouvrščenemu 
Mateju Knificu je glas namenilo 849 volivcev, Valeriju Grašiču 
363 volivcev in Aniti Praprotnik 240 volivcev. V občini Šenčur 
je bilo na dan volitev 6989 volilnih upravičencev, skupaj jih 
je glasovalo 3543, od tega sta dva glasova prispela po pošti, 
104 volivci so glasovali predčasno, preostali neposredno na 11 
voliščih. Volilna udeležba je bila 50,69-odsotna.
Hkrati z županom so bili izvoljeni tudi člani občinskega sve-
ta. Za občinski svet je kandidaturo vložilo devet list s skupaj 
118 kandidati. Glede na deleže volilnih glasov je SDS prejela 
štiri mandate v občinskem svetu, po tri mandate Gibanje 
Svoboda, Lista ViD ter SLS in po dva mandata NSi in Mladi za 
občino Šenčur.
V sredo, 7. decembra, je na ustanovni seji občinski svet na 
podlagi poročila komisije za potrjevanje mandatov glasoval 
in potrdil mandate svetnikom in mandat župana. S podrob-
nostmi volitev je svetnike seznanila predsednica volilne ko-
misije dr. Mateja Likozar Rogelj, ki je pojasnila, da komisija 
ni ugotovila kršitev. Med drugim je dejala, da je na podlagi 
dobljenih preferenčnih glasov en kandidat dobil neposredni 
mandat, in sicer Renato Gorenc z liste NSi. Kot najstarejši 
član občinskega sveta je sejo vodil župan Ciril Kozjek, ki je 

bil na listi SLS izvoljen tudi za svetnika, vendar bo opravljal 
župansko funkcijo, ki s svetniško ni združljiva. Namesto nje-
ga bodo zato na prvi januarski seji odločali o imenovanju 
svetnice Urške Blumauer, ki je naslednja kandidatka na listi 
SLS.

SEDEM ŽENSK IN DESET MOŠKIH
V 17-članskem občinskem svetu bo tako sedem žensk in deset 
moških, od tega dvanajst obrazov prejšnjega mandata in pet 
novih. Člani, ki vas bodo predstavljali in odločali v mandatu 
od 2022 do 2026, so: Aleš Perič Močnik, Andreja Pintar, Jože 
Regina in Sonja Šrol Benedičič (SDS), Matej Knific, Urška Ro-
pret in Gorazd Ropret (Gibanje Svoboda), Simon Kuhar, Slavka 
Weisseisen in David Štrajhar (Lista ViD), Vanja Umnik, Se-
bastian Mohar in Urška Blumauer – o njenem imenovanju 
bodo odločali na prvi januarski seji (SLS), Domen Kern in Živa 
Mali (Mladi za občino Šenčur), Valerij Grašič in Renato Go-
renc (NSi).
V svojem prvem pozdravnem nagovoru novemu občinskemu 
svetu je župan Ciril Kozjek izrazil upanje, da bodo svetniki 
tudi v prihodnjem mandatu delali konstruktivno in v dobro 
vseh občanov ter občank.
Na seji je bila imenovana še komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo predsednik Simon 
Kuhar in člana Aleš Perič Močnik ter Sebastian Mohar. Na 
prihodnji seji bodo imenovali tudi druga delovna telesa. 

Vaši predstavniki v naslednjem mandatu
Na letošnjih lokalnih volitvah je bil za župana Občine Šenčur znova izvoljen Ciril 
Kozjek, ki je občino vodil že v preteklih dveh mandatih. Izvoljen je bil tudi novi 
občinski svet, ki se je že sestal na ustanovni seji.

MAŠA LIKOSAR

Od leve proti desni: Matej Knific, Valerij Grašič, Vanja Umnik, Gorazd Ropret, Urška Ropret, Renato Gorenc, Sonja Šrol Benedičič, Sebastian 
Mohar, župan Ciril Kozjek, Aleš Perič Močnik, Andreja Pintar, Simon Kuhar, Slavka Weisseisen, David Štrajhar in Jože Regina. Manjkajo Živa 
Mali, Domen Kern in Urška Blumauer, o imenovanju katere bodo odločali na januarski seji. / Foto: Tina Dokl
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 Ͱ Župan Ciril Kozjek vas je pred osmimi leti, ko ste šteli 28 
let, prvič imenoval na podžupansko funkcijo.
Z imenovanjem na mesto podžupana mi je zagotovo izkazal 
veliko zaupanje in pohvalo za preteklo delo ter udejstvovanje 
v lokalnem okolju. Vsaka funkcija seveda prinaša odgovor-
nost in ravno tako je tudi s funkcijo podžupana, vendar sem 
v tem delu vseeno izredno užival in mi je predstavljala izziv. 
Dobro sodelovanje in dober odnos z županom sta bila temelj 
skupnega delovanja in mislim, da se je najina različnost, 
tudi v letih, pokazala kot prednost in tako prinesla veliko po-
zitivnih rezultatov.

 Ͱ Na januarski seji boste najverjetneje imenovani še tre-
tjič. Župan je med drugim dejal, da predstavljata medge-
neracijsko pisan dvojec, ki skupaj lahko doseže več. Pa se 
morda vseeno v katerih primerih tudi ne strinjata?
Sva dve generacijsko različni osebi, zato so prisotni raznoli-
ki pogledi, ki pa se izkažejo kot prednost in ne problem. Ob 
tem je seveda pomembno, da znamo drugačne poglede in 
ideje sprejemati in da smo nanje pripravljeni. Pripravljenost 
za pogovor in sprejemanje kompromisov pa je tisto, kar pri 
županu in pri meni na koncu šteje in prinese pametno odlo-
čitev. Glede na dobro sodelovanje in skupni cilj, oba z župa-
nom namreč želiva, da bi občina postala še prijaznejša za vse 
občane, potekajo pogovori o nadaljnjem sodelovanja v obliki 
podžupanstva.

 Ͱ V katerih primerih in kako se občani lahko neposredno 
obrnejo na podžupana?
V preteklem mandatu sem kot podžupan največ deloval na 
področju družbenih dejavnosti, ki zajema zelo širok spekter, 
od kulture do športa, humanitarnosti, prostovoljstva in tudi 
del sociale. Neposredno sem bil z občani največ v stiku kot 
predsednik Odbora za družbene dejavnosti in predsednik 
Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu, kjer smo 
pozornost namenili prometni problematiki v občini in spre-
jemali pobude občanov za izboljšanje prometne varnosti. Se-
veda pa sem bil vsem občanom vedno na voljo tudi za druga 
področja in jim ponudil pomoč ali nasvet.

 Ͱ Kakšne so vaše izkušnje v politiki? Kako bi sebe opisali 
kot politika?
Kljub temu da sem dejaven v lokalni politiki, mi oznaka po-
litik ni najbolj pri srcu, saj se osebno ne želim opredeljevati 
kot politik. V prvi vrsti sem občan oziroma prebivalec občine 
Šenčur. Tudi ko sem vstopil v to »delovanje«, nisem vstopil 
kot politik, ampak kot mlad Šenčurjan z željo, da v Šenčurju 
in vseh drugih naseljih zaživi dogajanje in da bom ponosen, 
da tukaj živim. Ko sedaj pomislim, da je od tega minilo že 
vrsto let, lahko z gotovostjo trdim, da sem pridobil dragoce-
ne izkušnje v delovanju same občine in občinske uprave. Ker 
še vedno mislim, da se občina Šenčur lahko razvija na do-
ločenih področjih, sem se tudi tokrat odločil kandidirati za 
občinski svet. V naslednjem mandatu, ki bo že peti, bom dal 
večji poudarek vsebinam in dejavnostim za mlade in mlade 

družine ter se zavzemal zanje. Tu mislim predvsem na zago-
tavljanje dejavnosti, saj verjamem, da smo v pretekih letih 
veliko naredili na vseh infrastrukturnih področjih, sedaj pa 
je čas, da se začnemo bolj posvečati razvoju in ponujanju raz-
ličnih programov in aktivnosti.

 Ͱ Kaj je po vašem mnenju največja prednost in največji 
problem šenčurske občine?
Prednosti naše občine so vsekakor dobra geolokacija, odpr-
tost in pridni ljudje. Menim, da četudi imaš dobre danosti, 
ni nujno, da jih znaš izkoristiti, zato verjamem, da so prav 
občani tista največja prednost in bogastvo naše občine. S pri-
dnostjo in željo po napredku so pripeljali občino Šenčur do te 
stopnje razvitosti. Po eni strani sem vesel, da se občina kot 
celota zelo intenzivno širi po številu prebivalcev, a po drugi 
strani sem zaskrbljen, saj to prinaša tudi nekatere težave, 
predvsem v obliki preobremenjene prometne infrastrukture 
in pomanjkanja določenih storitev za občane. Zato največji 
problem v naši občini vidim prav v hitri »rasti« občine kot ce-
lote in v prihodnosti bo zagotovo treba razmisliti, kaj želimo 
biti čez deset ali dvajset let – vas ali mesto.

 Ͱ Kdo pa je Aleš Perič Močnik, ko ni podžupan?
Ko sem ali ko nisem podžupan, sem vselej ista oseba, kar 
zagotovo lahko potrdijo moji prijatelji, saj jih vsakokrat, ko 
me pokličejo podžupan, popravim in rečem: ne ne, jaz sem 
Aleš. Nikoli nisem bil zares politik, a če že moram ločiti med 
svojim zasebnim in javnim življenjem, bi lahko dejal, da sem 
v zasebnem zelo aktivna oseba. Sem velik ljubitelj športa in 
drugih aktivnosti. Poleg redne službe na Inšpektoratu za oko-
lje in prostor največ prostega časa namenim sojenju, saj sem 
že 18 let nogometni sodnik, od tega šest let tudi mednarodni 
sodnik za futsal (mali nogomet), kar mi predstavlja neke vr-
ste sprostitev, kljub temu da je delo sodnika zelo odgovorno. 
Preostanek prostega časa pa najraje preživim v družbi druži-
ne in prijateljev.

V prvi vrsti sem prebivalec občine Šenčur
Aleš Perič Močnik zaključuje drugi mandat v funkciji šenčurskega podžupana.

MAŠA LIKOSAR

Aleš Perič Močnik / Foto: Tina Dokl
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Pridobljena sredstva iz projekta Medgeneracijski živžav so omo-
gočila namestitev novih otroških igral na dveh lokacijah, na Vi-
sokem in Olševku. Za ta namen bo občina prejela dobrih 35.400 
evrov nepovratnih sredstev. Neodobrenih pa ostaja še dobrih 
20.200 evrov, ker za lokacijo v Srednji vasi ob zadrževalniku 
Olševnice ZVKD ni izdal pozitivnega mnenja. Tako sedaj prijavo 
dopolnjujejo za novo lokacijo v Trbojah, kjer so letos uredili tudi 
nogometno igrišče. Športno društvo Trboje in občinska upra-
va ob tem prosita vse, naj igrišča ne uporabljajo, dokler ne bo 
vzpostavljena travna ruša in bo uradno zaživelo v okviru ŠD Trbo-
je, ki bo upravljavec igrišča. M. L.

Nova otroška igrala

Tik pred zaključkom je zadnja različica javnega natečaja za gradnjo 
novega kulturnega doma v središču Šenčurja, ki so ga pripravili v 
sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije in bi bil 
po besedah Aleša Puharja lahko objavljen že decembra oziroma 
najkasneje januarja. Nadejajo se čim večje udeležbe na natečaju 
in dobrih rešitev, ki bodo v nadaljevanju tudi javno predstavljene. 
M. L.

Natečaj za novi kulturni dom

V teku je sprememba občinskega prostorskega načrta (SD OPN 7), 
ki je še vedno v fazi pridobivanja prvih mnenj. Kot pravi Aleš Pu-
har iz Občinske uprave najpomembnejši nosilci urejanja prostora 
glede na roke zamujajo, a vseeno pričakujejo, da bo gradivo prip-
ravljeno za obravnavo na občinskem svetu v januarju 2023, čemur 
bo sledila javna razgrnitev, kjer bodo imeli vsi občani in zaintere-
sirana javnost možnost podajanja predlogov in pobud. Ob tem do-
daja, da poteka tudi postopek za povečanje Poslovne cone Šenčur 
(SD OPN 6), kjer je stanje postopka enako kot za splošen postopek 
za celotno občino. M. L.

V fazi pridobivanja prvih mnenj

V občini Šenčur se zaključuje projekt Ribja narava Gorenjske, v 
sklopu katerega so ob Trbojskem jezeru uredili pešpot, na gladino 
jezera namestili gumijasto platformo, ob njem pa pet parov klopi 
in miz, kupljeni so bili kanuji in rešilni jopiči. Kot je pojasnil Aleš 
Puhar, je vrednost projekta 44.500 evrov, občina bo iz Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo prejela dobrih 29.500 evrov nepo-
vratnih sredstev. M. L.

Ribja narava Gorenjske

Šenčurska občina čaka na uporabna dovoljenja za Blagnetovo 
hišo in kanalizacijo v Voklem in na Prebačevem. V Voklem se na 
določenih odsekih srečujejo s problemom zastajanja meteorne 
vode in nekvalitetno položenim asfaltom. Izvedene so bile stro-
kovne meritve neodvisnega inštituta, ki bodo podlaga za izved-
bo sanacij, h katerim bo izvajalec pristopil spomladi prihodnje  
leto. M. L.

V Voklem sanacija spomladi

Pihalni orkester občine Šenčur, ki je letos praznoval dvajset let de-
lovanja, v ponedeljek, 26. decembra, ob 19.30 v Športni dvorani 
Šenčur pripravlja tradicionalni božično-novoleten koncert, ki bo 
letos obarvan v rokovskih ritmih, zato so mu nadeli naslov Rock za 
20 let. Koncert bo povezoval Tin Vodopivec, kot gost pa se jim bo 
na odru pridružil Nejc Ušlakar - Nash. M. L.

Rock za 20 let
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Na zadnji seji je Valerija Grašiča zanimalo, kaj se je zgodilo z izkopa-
nim peskom na območju, kjer se gradi Dom starejših Šenčur. Župan 
mu je odgovoril, da investitor pesek vozi na deponijo, kjer ga obde-
luje za nadaljnjo uporabo pri gradnji omenjenega doma. M. L.

Pobude in vprašanja

Šenčurski svetniki mandata 2018–2022 so se v začetku novembra 
sestali na zadnji seji občinskega sveta, kjer so obravnavali 17 točk. 
Ena izmed ključnih je bila obravnava predloga proračuna za leto 
2023, ki so ga svetniki sprejeli z večino. Poleg tega so sprejeli dva 
pravilnika, in sicer o protokolarnih obveznostih in o sofinanciranju 
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubi-
teljske dejavnosti. Med drugim so obravnavali odlok o ustanovitvi 
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Šenčur in se 
seznanili z lokalnim program kulture za obdobje 2023–2026, let-
nim programom športa za leto 2023 in poročilom o delu Nadzorne-
ga odbora Občine Šenčur za leto 2022. M. L.

Svetniki na zadnji seji
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Podjetniki, obrtniki in društva, 
ki se predstavljajo v Juriju, vam želijo  

vesele praznike  
ter srečno in zdravja polno leto

2023!

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 2023!
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

Šola zdravja ponovno na vrtu Blagnetove hiše

Skupina Šola zdravja je prvič vadila na 
Blagnetovem vrtu 14. maja leta 2012. 
Pobudo za izvajanje vaj na prostem je 
dala takratna predsednica Turistič-
nega društva Šenčur Marinka Mohar. 
Prvi dan se je vadbe udeležilo le pet te-
lovadk. Število se je povečevalo, danes 
šteje skupina okoli 30 vadečih. Vaje se 
izvajajo vsako delovno jutro na svežem 
zraku v vsakem vremenu od 7.30 do 8. 
ure. Sestavljene so tako, da se razmiga 
celo telo od glave do pet. Pomembno je, 
da se vadi redno vsako jutro. Barva Šole 
zdravja je oranžna.
Ko so se leta 2017 začela investicijska 
dela pri Blagnetovih, je skupina izgubila 
svoje vadišče. Iskali smo nove lokacije 
po Šenčurju. Potrebovali smo prostor s 
streho, ki bi nas zaščitila pred dežjem.
Imeli smo veliko srečo, da nam je Toni 
Kunej brezplačno odstopil parkirišče 
za jutranjo vadbo, za kar smo mu ne-
izmerno hvaležni. Vadbo smo začeli 20. 
marca 2017. Predvidevali smo, da bomo 

tam ostali dobro leto, pa se je gosto-
vanje zavleklo do konca oktobra 2022. 
Skupina se je na vrt Blagnetove hiše, 
kjer imamo optimalne pogoje za jutra-
njo vadbo, vrnila 24. oktobra.

Letos smo praznovali 10-letnico delo-
vanja skupine. Želimo si, da bi na pre-
novljeni lokaciji uspešno telovadili še 
naslednje desetletje, zato vabimo nove 
članice in člane, da se nam pridružijo.

Šenčurska skupina Šole zdravja pred Blagnetovo hišo / Foto: arhiv skupine

IRENA ŽEROVNIK
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Turistično društvo Šenčur je med epidemijo pripravilo nekaj po-
hodov, letos pa bo izpeljalo 17 pohodov po Sloveniji in tudi v Istri 
na Hrvaškem in Italiji. Glavni pohodi so bili osredotočeni na popu-
larno Juliano trail in tako so pohodniki šenčurskega turističnega 
društva letos zašpilili venec okoli Julijskih Alp. Poleg tega so orga-
nizirali dva turistična izleta. Prvi je bil na velikonočni ponedeljek 
v Loško dolino in Babno Polje, v jesenskem času pa so obiskali 
Deželo kozolcev v Šentrupertu. Člani društva so se konec julija od-
pravili na ogled dramske predstave Deseti brat v Letno gledališče 
na Studencu. Letos so kar nekajkrat pražili krompir. Junija so so-
delovali na prazniku krompirja v Šenčurju. Septembra so se ude-
ležili svetovnega festivala praženega krompirja na Bledu. Krompir 
pa so pražili še na srečanju avtoprevoznikov Slovenije v šenčurski 
poslovno-obrtni coni, ob odprtju novega oltarja v šenčirski cerkvi 
sv. Jurija in na Slovenskem dnevu v Dragočajni, kjer so ocenili, da 
boljšega praženega krompirja, kot je šenčurski, v Sloveniji ni. F. E.

Po epidemiji spet dejavni

Na festivalu praženega krompirja na Bledu / Foto: Franci Erzin

Spoštovane občanke in občani občine Šenčur!

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

V letu 2023 pa vam želimo predvsem zdravja,  
sreče in veselja.

Srečno 2023!
Občinski odbor SLS Šenčur

Iskrena hvala za zaupanje!

Ob koncu letošnjega leta se z veseljem oziramo, kaj vse 
dobrega nam je namenilo letošnje leto. Prav vsak od nas 
ima razloge za veselje. Veselimo pa se tudi uspehov v naši 
občini, tudi po zaslugi NSi in njene ekipe. 

Na lokalnih volitvah sva bila na listi NSi izvoljena občinska 
svetnika Valerij Grašič in Renato Gorenc. Vsem, ki ste nama 
namenili svoj glas, se vam ob tem iskreno zahvaljujeva.

Ob prihajajočih praznikih vam v svojem imenu in 
tudi imenu NSi želim blagoslovljen Božič, ponosno 
praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter  
zdravja in uspehov polno leto 2023.  
Dr. Valerij Grašič, predsednik OO NSi Šenčur

GRADIMO OBČINO
ŠENČUR #ZATE

Naj vas v letu 2023 pot vodi k zdravju, 
ljubezni, zadovoljstvu in sreči, božič

 pa napolni dušo z veseljem in mirom!

Hvala za izkazano zaupanje in vse dobro!
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Na obeh smo sodelovali tudi gasilci iz PGD Šenčur. Zgolj na 
požaru na Krasu je naša enota z GVC-2 naredila več kot 600 
ur. Mnogi občani ste se nas v tistih dneh spomnili z različ-
nimi sporočili in donacijami, Ivica Vreš pa nas je jeseni pre-
senetila s priložnostnim kvačkanim znakom naše enote, v 
izdelavo katerega je vložila približno sto ur natančnega dela. 
Znak je kvačkan v tehniki C2C oziroma v tehniki od kota do 
kota. Skupno je nakvačkala več kot 7700 kvadratkov, v naj-
daljši diagonali pa je največje število kvadratkov kar 85.
Ivica je nedavno pristopila tudi k projektu Slovenija kvač-
ka, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsedni-
ka države Boruta Pahorja, kjer so prostovoljke in prostovoljci 
nakvačkali vseh 212 grbov slovenskih občin. Tako je izdelala 
tudi grb naše občine v velikosti 120 × 150 cm, tokrat pa je po-
dobnega izdelala za PGD Šenčur in nam ga podarila kot za-
hvalo za naše vsakokratno pomoč na intervencijah, za kar 
smo ji iskreno hvaležni. Kvačkani izdelek, ki smo ga prejeli v 
PGD Šenčur, ima poseben namen, saj smo ga dobili tik pred 
125-letnico društva, ki jo bomo zaznamovali prihodnje leto, 
ko bomo prevzeli tudi novo gasilko cisterno GVC-1.
Kvačkani znak bo simbolno obeležil novo obdobje v našem 
društvu, ki je v zadnjih petih letih skoraj podvojilo število ope-
rativnih članov. Če bi bilo vse po načrtih, bi krasil glavno steno 
dvorane nad novim prizidkom, a na to priložnost bomo morali 

še nekaj časa počakati. Lepo je vedeti, da nas iskreno podpirajo 
vsaj občani, zato nam ni težko, ko kot osrednja enota v obči-
ni posredujemo v vseh dvanajstih naseljih v občini. Letos smo 
imeli gasilci v PGD Šenčur že več kot 50 intervencij. V svojo 
sredino vabimo vsakogar, ki mu je pomoč sočloveku blizu.

Ivica Vreš nakvačkala in podarila znak enote
V letu 2022 smo bili gasilci po vsej Sloveniji deležni velike pozornosti, saj smo imeli 
opravka z dvema največjima požaroma v zgodovini Slovenije – najprej konec marca 
na Potoški gori, nato poleti na Krasu.

TOMAŽ LANIŠEK, POVELJNIK PGD ŠENČUR

Ivica Vreš ob kvačkanem znaku / Foto: Tomaž Lanišek
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SREČNO  
IN ZDRAVO 2023!

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.

Sva mlad par, katera iščeva hišo za nakup v okolici KRANJA, 
NAKLA, ŠENČURJA, CERKELJ, VODIC, KOMENDE, oziroma v spo-
dnjem delu Gorenjske. Hiša je lahko starejša, ampak vseljiva, pri-
merna za takojšnje bivanje na parceli min. 500 kvadratnih metrov 
in več (vrt, travnik, ipd.). Zaželeno je, da je hiša v okolju narave 
(odmaknjena od središča mestnega jedra in glavnih cest).

Tel: 031 651 258 (Uroš)
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Potem ko so konec oktobra v Šenčurju 
odprli prenovljeno Blagnetovo hišo, je 
ta že v novembru dobila prve vsebine. V 
osrednjem prostoru v pritličju je te dni 
še na ogled razstava del, ki so nastala 
na 17. Mednarodnem simpoziju ume-
tniške keramike V-oglje.
Kot je na odprtju razstave v nagovoru de-
jala Barba Štembergar Zupan, ki je z mo-
žem Nikom Zupanom srce in duša vsa-
koletnega mednarodnega umetniškega 
ustvarjanja na njunem domu v Vogljah, 
je simpozij edinstven dogodek, ki je obči-
no Šenčur vpisal na svetovni kulturni ze-
mljevid in omogočil, da ima eno redkih 
zbirk sodobne keramike v Evropi, ki je 
edinstvena v tem, da so vsa dela nasta-
la tu, v občini Šenčur. »Ko pregledujem 

IGOR KAVČIČ

V Blagnetovi hiši je ta čas na ogled razstava del 17. Mednarodnega simpozija 
umetniške keramike V-oglje, v prvem in drugem nadstropju hiše pa sta svoje mesto 
dobili tudi stalna zbirka umetniške keramike in zbirka punčk iz Hiše čez cesto.

Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan na odprtju razstave del z letošnjega simpozija 
/ Foto: Igor Kavčič

Novo bogastvo Blagnetove hiše

Vesele praznike in obilo zdravja!

www.komunala-kranj.si
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pretekla leta Mednarodnega simpozija umetniške keramike 
V-oglje, opažam, da smo veliko dosegli in se ogromno naučili, 
predstavili res veliko zelo dobrih, vrhunskih keramikov in dali 
možnost številnim mladim avtorjem, da ustvarjajo in se učijo 
med izjemnimi uveljavljenimi umetniki. In z organizacijo na-
slednjega simpozija V-oglje bomo postali polnoletni.«
V gornjih prostorih Blagnetove hiše pa sta na ogled še dve 
stalni razstavi. Bogata Mednarodna zbirka umetniške kera-
mike, ki nastaja že 17 let, je bila v Blagnetovo hišo preselje-
na in sosednjega Muzeja občine Šenčur. Edinstvena zbirka je 

vsako leto obsežnejša, saj udeleženci simpozija med drugim 
eno od ustvarjenih del odstopijo tudi v zbirko.
V vrhnjem nadstropju pa je svoj prostor našla še zbirka punčk 
Dragice Markun, ki je nastanek in koncept zbirke predstavila 
na novembrskem dogodku v Blagnetovi hiši. Da so še kako 
ponosni na prenovljeno hišo in vsebine, ki so jih umestili 
vanjo, pa je ob odprtju razstav povedal tudi šenčurski župan 
Ciril Kozjek: »Vsak še tako lep objekt za to, da bi zaživel, potre-
buje tudi dušo. To mu daje keramika, ustvarjena na simpozi-
ju V-oglje, in tudi obe stalni razstavi.«

POSKRBI ZA ZDRAVJE SVOJIH OČI
PRIDI NA PREGLED OČI IN VIDA

064 198 171

WWW.OPTIKA-CERKLJE.SI

BREZPLAČEN PREGLED VIDA 
 BREZ ČAKALNIH VRST

PODARIMO
TI 40,00€
ZA NAKUP

OČAL

Edinstvena stalna razstava vrhunskih umetnin iz keramike  
/ Foto: Tina Dokl

Nov dom so dobile tudi punčke iz Hiše čez cesto.  
/ Foto: Tina Dokl
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Tudi tokrat je bil v organizaciji Društva 
upokojencev Šenčur in v sodelovanju z 
Občino Šenčur. Na koncertu so nastopa-
li trije ansambli. Ansambel Špas kvintet 
s pevko Evo Šolinc prihaja iz Štajerske. 
Je mlad ansambel, ki ga sestavljajo 
navdušenci narodno-zabavne, zlasti 
Avsenikove glasbe. Tudi njihove lastne 
skladbe imajo Avsenikov pridih. Pevka 
Eva Šolinc, ki igra na vrsto instrumen-
tov, solo petje pa je študirala v Londo-
nu, je skupaj z ansamblom požela velik 
aplavz. Zadnje čase tudi komponira. Na 

koncertu smo slišali dve njeni skladbi.
Ansambel bratov Poljanšek iz Tuhinjske 
doline ima že dolg staž na naši glasbeni 
sceni. Pravzaprav se že kar bližajo Abra-
hamu svojega delovanja. Ansambel so 
leta 1971 ustanovili trije bratje, Rudi, 
Danilo in Miro, ki so k igranju povabili 
še dva prijatelja. Na koncertu so igrali 
samo svoje skladbe. Ansambel Ugib pri-
haja iz Loškega Potoka. Ustanovili so ga 
trije bratje, kasneje pa so povabili k so-
delovanju še dva pevca. Fantje igrajo že 
20 let, vendar so šele zadnji čas stopili 
na pot avtorski glasbi. Letos se jim je 
utrnila zvezda in posneli so svojo prvo 
avtorsko pesem, ki so jo na koncertu 

tudi izvedli. Član njihovega ansambla 
je tudi Blaž Rus, ki je poskrbel za humor 
in dodobra nasmejal dvorano. Koncert 
je povezoval Miro Erzin.
Šenčurska glasbena srečanja so obar-
vana narodno-zabavo, z zabavno ali 
ljudsko glasbo, začinjana s humorjem, 
včasih pa tudi dopolnjena s povablje-
nim gostom, ki prihaja iz kulture, špor-
ta ali turizma. Potekajo dvakrat na leto, 
v aprilu in oktobru. Društvo upokojen-
cev Šenčur se bo še naprej trudilo, da na 
oder povabi že uveljavljene ansamble in 
da bodo koncerti postali še bolj zanimi-
vi in v dvorano privabili še večje število 
obiskovalcev.

Šenčurska  
glasbena  
srečanja
V Domu krajanov Šenčur je 
oktobra potekal 12. koncert 
Šenčurska glasbena 
srečanja.

MIRO ERZIN

Ansambel Špas kvintet s pevko Evo Šolinc / Foto: Franci Erzin

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

začimbe,  
špile,  
ajdova kaša,  
riž ...

DOMAČE DOBROTE:  
suhe mesnine    sveži siri    domači štruklji    domači piškoti    testenine    likerji    vino …

VSE ZA PTICE POZIMI
hrana za zunanje ptice, lojne pogače, semena sončnic

Vsem strankam  
želimo vesele božične 
praznike in srečno, 
zdravo ter uspešno  
novo leto 2023.

PRAZNIČNO CVETJE  
IN OKRASKI

VSE ZA 
KOLINE
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Ritem, ki so ga vajene le najboljše slovenske ekipe, je pustil 
posledice tudi pri Šenčurjanih, ki so v treh tednih odigrali se-
dem tekem: štiri v slovenskem prvenstvu in tri v regional-
nem tekmovanju. Drugi turnir lige  ABA 2 je bil konec novem-
bra v Sarajevu, kjer se je zbralo vseh 14 ekip iz regije, vsaka 
pa je odigrala po tri tekme. GGD Šenčur je bil, podobno kot 
na turnirju na Zlatiboru, ponovno blizu uspeha, a je na vseh 
treh tekmah ostal brez zmage. V povprečju so košarkarji iz 
Šenčurja dosegli 63 točk, kar je precej manj kot v slovenskem 
prvenstvu, a konkurenca klubov iz Srbije, Severne Makedoni-
je, Črne gore, BiH in Hrvaške je enostavno močnejša. V regiji, 
kjer je košarka dosegla največje evropske uspehe, je obram-
ba bolj čvrsta, napad še toliko bolj kreativen, zaradi statusa 
novincev pa košarkarji GGD Šenčur vse prevečkrat trpijo tudi 
ob dvomljivih sodniških odločitvah. Vse to je naravna pot in 
pričakovano zorenje v močnejši konkurenci in višjem nivoju 
tekmovanja. Da pa ni vse tako črno, pa priča podatek, da je 
GGD Šenčur v ligi ABA 2 ena od najboljših skakalnih ekip, in 
to klub temu, da v letošnji sezoni GGD Šenčur v polni postavi 
ni odigral niti ene same tekme. V nepopolni zasedbi sta, takoj 
po prihodu iz Sarajeva, žal sledila dva poraza tudi v ligi Nova 
KBM. Poškodbe in bolezni krojijo pot do uspehov oziroma 
zmag, a zdaj je pomembno, da si igralci povrnejo samozavest, 
poškodbe pa naj v velikem ovinku zaobidejo ekipo.

Silovit ritem šenčurskih košarkarjev
Sezona 2022/23 je zgodovinska za 
košarkarje GGD Šenčur, saj poleg dveh 
front na slovenskih tleh (državno 
prvenstvo in pokalno tekmovanje) prvič 
igrajo tudi v konkurenci lige ABA 2.

GAŠPER BOLHAR

Naše prednosti:
  hitra odzivnost
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi  
standardi

  zelo ugodna cena

  

Kakovostno  
in ugodno  

poskrbimo za  
pranje in likanje  

sobnega in  
gostinskega  

perila.

35-letna tradicija

Ugodno  
pranje in  

likanje srajc  
ter delovnih  

oblek.

 Sprejemamo  
oblačila  

za kemično 
čiščenje.
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Nudimo  
izredno ugodno  

pranje odej,  
posteljnih  

nadvložkov in 
 vzglavnikov.

NOVO!  
Pranje  

preprog 

Ul. 4 oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem

041 358 772, 041 603 082

P R O S T  V S T O P

Prost vstop velja za eno osebo s stalnim 
prebivališčem v občini Šenčur.

KK GGD ŠENČUR : KK KRKA

ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR
28. 12. 2022 OB 19. URI
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Tekmovanje je organiziralo domače športno društvo Pajek iz 
Srednje vasi pri Šenčurju v sodelovanju s Prstometno organi-
zacijo Slovenije. Zbralo se je 43 ekip, med sabo se je pomerilo 
129 tekmovalcev. Pokal za Memorial Borisa Brezarja je osvo-
jila ekipa Korenine Flinger Kranj iz Struževega, drugo mesto 
je zasedla ekipa ŠD Senica, tretje mesto pa ekipa ŠD Senica 
Lotrič, obe iz Medvod. Pokale in medalje je ekipam na zma-
govalnem odru podelila Anica Brezar,  žena preminulega pr-
stometnega strokovnjaka Borisa Brezarja, ki mu je memorial 
posvečen, s predsednikom ŠD Pajek. Prvo mesto na 11. pokalu 
Slovenije je v skupnem seštevku tekmovanja v septembru v 
Logatcu in tukajšnjega tekmovanja slavila ekipa Trije – Lju-
bljana, drugo mesto je zasedlo ŠD Senica in tretje mesto ŠD 
Rokce 1 iz Britofa. Pokale in medalje sta zmagovalcem podeli-
la župan Občine Šenčur Ciril Kozjek in predsednik organiza-
cijskega odbora tekmovanja.

Tekmovanje v prstometu
Novembra je v Športni dvorani Šenčur 
potekalo osmo odprto tekmovanje ekip 
v prstometu za pokal Memoriala Borisa 
Brezarja, ki je štel za 11. pokal Slovenije.

IVAN KERN

Zmagovalci pokala za Memorial Borisa Brezarja / Foto: Franc Goltez

Za nogometaši je prvi del sezone, ki je bil zelo uspešen. Članska 
ekipa Tinex Šenčur si po jesenskem delu prvenstva v tretji ligi deli 
drugo mesto z le točko zaostanka za vodilnim Tolminom. Kljub ne-
kaj težavami in spodrsljaji na začetku prvenstva so nato fantje na-
šli pravo formo in na zadnjih osmih srečanjih sedemkrat zmagali 
in enkrat remizirali. Odlično so nastopili tudi v pokalu Slovenije, 
kjer so v osmini finala proti prvoligašu Taboru iz Sežane klonili šele 
po podaljških. »S prvim delom smo lahko zadovoljni, kajti na za-
četku sezone smo imeli kar nekaj težav z uigranostjo in s poškod-
bami. Na zadnjih osmih srečanjih pa smo že videli pravi obraz te 
ekipe. Ekipe pri vrhu so točkovno zelo izenačene, zato se nam obe-
ta izjemno zanimiv spomladanski del prvenstva,« je dejal direktor 
nogometnega kluba Luka Pintar. Pravo presenečenje v prvem delu 
sezone pa so pripravili kadeti, ki so ga končali na prvem mestu in 
se bodo v drugem delu prvenstva borili za vstop v prvo slovensko 
kadetsko ligo. Mladinska ekipa je v drugem delu prikazovala bolj-
še predstave in je trenutno na šestem mestu v drugi mladinski ligi 
zahod. Lep rezultat je uspel tudi selekciji U15 v prvi ligi, ki ga kon-
čujejo na sredini prvoligaške lestvice. Starejši dečki so prišli do 
nekaj odmevnih zmag proti večjim nogometnim sredinam (Bravo, 
Ilirija, Primorje, Triglav ...). Mlajše selekcije so z novembrom uspe-
šno zaključile tekmovanja v ligah MNZ. V zimskem času pa se me-
rijo na tekmovanjih zimske lige v Šenčurju. Že tradicionalno pa bo 
v klubu najmlajše nogometaše ob koncu leta obiskal Božiček. Ž. C.

Odlična prva polovica sezone

Na 62. tradicionalnem dvoranskem lokostrelskem turnirju v fur-
lanskem mestu Cormons je tekmovalo več kot 160 lokostrelcev iz 
Italije, Hrvaške, Avstrije in Slovenije. Naš lokostrelec, član Loko-
strelskega kluba Šenčur Marjan Podržaj je po tekmovanju v Trstu 
nanizal drugo zaporedno zmago letošnje zimske dvoranske sezo-
ne. Med člani je v kategoriji goli lok osvojil prvo mesto. Od ostalih 
Slovencev se je na 5. mesto pri kadetinjah olimpijsko uvrstila Go-
ričanka Eva Pisk. M. P.

Podržaj zmagal v Furlaniji

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

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.

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

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

Sekcija namiznega tenisa Športnega društva Šenčur bo v torek, 27. 
decembra, v Večnamenski dvorani Voklo organizirala tradicionalni 
božično-novoletni turnir, ki se bo začel ob 14.30. M. L.

Božično-novoletni turnir
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VELIKE UGODNOSTI ZA ZBRANA JABOLKA ZVESTOBE VELIKE UGODNOSTI ZA ZBRANA JABOLKA ZVESTOBE

LL VIVA KRANJ
Kidričeva cesta 2, Kranj
T: 04 201 48 50
E: llviva.kranj@llgrosist.si
Od pon. do pet.: 8.00–17.00

Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki  
v Kranju na Zlatem polju je svoja vrata prvič odprla leta 2002,  
s 1. oktobrom letos pa se je kot peta pridružila verigi specializiranih 
prodajaln LL Viva.
LL Viva je sodobna specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki, zdravili brez 
recepta, pripomočki za pomoč starejšim pri vsakdanjih opravilih, ortopedsko obutvijo, 
opornicami ter drugimi izdelki za ohranjanje zdravja in dobrega počutja,  
ki so namenjeni vsem starostnim skupinam.

V specializiranih prodajalnah 
LL Viva izdajamo medicinske 
pripomočke na naročilnico. 

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije

www.zzzs.si

LL VIVA
S P E C I A L I Z I R A N A  P R O D A J A L N A
Z  M E D I C I N S K I M I  P R I P O M O Č K I 

BLAZINA ZA 
SEDENJE FELLHOF
Iz jagnječje kože, polnjena  
s spominsko peno.
Velikost 40x40x5 cm,  
na voljo več barv.

USNJENE 
PODLOŽENE 
ROKAVICE 
FELLHOF
Usnjene in modne  
rokavice  iz ovčje kože.
Na voljo v različnih barvah.
Na voljo velikosti od 7 do 9,5.

COPATI IZ 
FILCA HERGOS 
IN SABATINI
Anatomski copati z 
nedrsečim podplatom  
in zamenljivimi vložki. 
Ženski model, različni motivi,  
na voljo številke od 36 do 42.
Cena s popustom: od 25,98 €

GRELNI PAS 
BERNINA
Iz angora volne,  
udoben, raztegljiv.
Na voljo v dveh višinah,  
različne velikosti.

USNJENE OTROŠKE 
ROKAVICE FELLHOF
Tople in mehke 
usnjene otroške 
rokavice brez prstov  
iz ovčje kože. 
V bež, modri, rjavi, konjak 
in roza barvi. Univerzalna 
velikost.

30%  
popust

ugodnost za imetnike Kartic
e z

ve
st

ob
e

20%  
popust

ugodnost za imetnike Kartic
e z

ve
st

ob
e

redna cena: 16,90 €

akcijska cena  
s Kartico zvestobe

13,99€ 30%

redna cena: 19,99 €

POPUST:akcijska cena  
s Kartico zvestobe

20,93€ 30%

redna cena: 29,90 €

POPUST:akcijska cena  
s Kartico zvestobe

11,83€ 30%

redna cena: 16,90 €

POPUST:akcijska cena  
s Kartico zvestobe

ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE SPLETNO STRAN www.llviva.si ALI NAS POKLIČITE  
NA BREZPLAČNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 

*Cene s popustom iz ZDRAVO – kataloga ugodnosti veljajo v specializiranih prodajalnah LL Viva izključno 
ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana (prejmete jo v LL Vivi Kranj), sicer veljajo redne cene. 
Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja do 16. 1. 2023 oz. do prodaje zalog.  
LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 Ljubljana.

080 71 17

Posebna  
praznična ponudba  
do 16. 1. 2023*

NOVO V 
KRANJU

2022 12 LL viva - Oglas Jurij 185 x 267 mm.indd   1 09/12/2022   10:25
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V programu medgeneracijskega sodelovanja v občini Šenčur smo 
v zadnjih mesecih organizirali kar nekaj novosti in tudi praznično 
obarvanih dogodkov. Zaživela je skupinska vadba Orientalski plesi 
– odrska plesna oblika. Vsak mesec organiziramo Ustvarjalno de-
lavnico in delavnico Kreativnega šivanja – Patchwork (krpanke). V 
oktobru smo spoznali meditativno in dišečo tehniko mokrega pol-
stenja. V novembru smo se odločili, da bomo presenetili svoje naj-
bližje z unikatnimi prazničnimi darili ter izdelali okrasne škratke, 
v decembru pa smo izdelali novoletne voščilnice. Na delavnicah 
Kreativno šivanje se spoznavamo s tehniko krpank in izdelujemo 
izdelke za svoj dom in/ali kot darilo za naše najdražje. Poseben 
dogodek smo izvedli na pobudo Kluba mladih Šenčur, in sicer smo 
gostili priznanega predavatelja, doc. dr. Blaža Zupana. Na pre-
davanju Osnove podjetništva je predavatelj poslušalstvu predal 
napotke za začetek podjetniške poti, jim predstavil oblikovalsko 
razmišljanje in vitko poslovanje. Koristne informacije so srkali tako 
mladi kot zaposleni. Vsak mesec vas vabimo, da poiščete naš pe-
ster program na spletni strani Ljudske univerze Kranj. Udeležba 
na dogodkih je brezplačna, obvezne pa so prijave po elektronski 
pošti: mck-prijava@luniverza.si ali po telefonu 04 280 48 25. M. R.

Medgeneracijsko sodelovanje

Predavanje Osnove podjetništva / Foto: arhiv LU Kranj

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

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

 

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

AntonMagdičs.p.

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 Vse dobro v letu 2023!

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 2023!

V vseh enotah Mestne knjižnice Kranj (MKK) so od meseca oktobra 
odraslim bralcem na voljo bralni kompleti, ki smo jih poimenovali 
FIGA. V paketu sta film in knjiga, po kateri je bil film posnet. Vsak 
torek za začetkom ob 17.30 v Krajevni knjižnici Šenčur izvajamo pra-
vljično urico, za naše najmlajše člane. Člane in uporabnike MKK, 
vseh generacij, vljudno vabimo na dogodke, delavnice, poslušanje 
pogovorov, predavanj ter na igranje miselnih in družabnih iger, ki 
jih prirejamo in izvajamo vsak mesec. Koledar vseh prihajajočih 
dogodkov je objavljen na spletni strani MKK. V mesecu decembru 
zbiramo prijave na delavnice informacijskega opismenjevanja, ki 
bodo potekale januarja 2023 v MKK. Prijave zbiramo v vseh enotah 
knjižnice. Trenutno aktualna razstava Globus – prvih 50 let je na 
ogled od 17. novembra 2022 do 12. januarja 2023 v pritličju MKK. 
Razstava je posvečena stavbi, ki jo je zasnoval arhitekt Edvard Rav-
nikar in v kateri je najprej domovala atraktivna veleblagovnica, od 
leta 2011 pa so v njej prostori glavne mestne knjižnice. N. R.

Novice iz knjižnice
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Prostovoljno gasilsko društvo Hotemaže je organiziralo vajo 
gašenja in evakuacije, pri kateri so sodelovali gasilci prosto-
voljnih gasilskih društev Olševek, Hotemaže, Visoko - Milje, 
Srednja vas, Šenčur in poklicni gasilci iz Kranja. Odvila se 
je spektakularna evakuacijska vaja, kjer so učenci ob zvoku 
siren, spremstvu gasilcev in reševalnih psov ter obdani z di-
mom izkusili, kako bi bilo, če bi na šoli zares zagorelo. Učenci 
in učiteljice so z igrišča opazovali, kako so gasilci pogumno 
reševali ujete učence v prvem nadstropju, iskali pogrešane 
učence ter pomagali ranjencem. Na koncu so si lahko ogleda-
li gasilske tovornjake in pobožali reševalna psa.
Učenci so sodelovali v projektu »Varno v vrtec in šolo«. Iz-
delali so stripe o varni poti v šolo, si ogledali postavitev 
prometne signalizacije, spoznali varne kolesarske poti in 
nadgradili znanje o varnosti v prometu. V okviru medgene-
racijskega druženja se je izvedel kostanjev piknik z dedki in 
babicami učencev. Učenci so bili zelo dejavni v akciji Sveče 
lahko gorijo tudi drugače, ki je bila izvedena v sodelovanju 
z Občino Šenčur in Komunalo Kranj. Poslikali so kamenčke, 
ki trajnostno nadomestijo nagrobne sveče. Tako se je ozave-
ščalo o potrebi po zmanjšanju uporabe plastike, s kamenč-

ki pa so zbirali tudi prostovoljne prispevke za šolski sklad.  
Čez leto je šola vedno okrašena in tako prikaže dogajanje v 
naravi glede na letni čas. Tokratna jesenska okrasitev je po-
nazorila odpadlo drevesno listje oziroma njihovo pometanje. 
Učenci so ustvarili najrazličnejše metle, ki jih lahko opazite 
na oknih učilnic, v okolici šole in igrišča. Ker prihaja zima, 
bodo odpadlo listje nadomestile snežinke in snežne kepe.

Jesenske dogodivščine na podružnični šoli Olševek
Na podružnični šoli Olševek se je šolsko leto 2022/2023 začelo s polno mero dobre volje.

MATEJA PRELOŽNIK

Na PŠ Olševek je potekala evakuacijska vaja. / Foto: Tina Dokl

www.petroplus.si 
info@petroplus.si

080 23 88
Prodaja in dostava!

Privarčuj  
z izbiro  

najboljšega 
ponudnika!

 EKSTRA LAHKO KURILNO OLJE
 PLINSKO OLJE

Želimo vam  
vesele božične praznike  
ter srečno in zdravo  
Novo leto 2023!
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Na Osnovni šoli Šenčur že šesto leto zapored sodelujemo v Evrop-
skem tednu zmanjševanja odpadkov (ETZO). Letos smo akcijo 
poimenovali Želiš kul stil – recikliraj star tekstil! ETZO smo na OŠ 
Šenčur zaznamovali med 21. in 25. novembrom. Z različnimi dejav-
nostmi smo ozaveščali o škodljivem vplivu tekstilne industrije na 
okolje ter spodbujali k zmanjševanju količine tekstilnih odpadkov 
ter ponovni uporabi odpadnega tekstila. Dejavnosti smo povezali 
tudi s projektom Erasmus+ Moj svet – moja odgovornost, ki na naši 
šoli poteka že drugo leto. Zbirali smo oblačila, ki jih učenci ne no-
sijo več, a so še vedno uporabna. Ob pomoči učiteljic Maruše Robi-
da in Ane Marije Rožman smo pripravili trgovino z oblačili »iz druge 
roke«, kjer so si mlajši učenci izbrali kar nekaj oblačil, ki so jih pri-
nesli starejši vrstniki. Učenci, ki sodelujejo pri šolskem radiu, pa so 
pripravili radijski oddaji o pomenu recikliranja odpadnega tekstila. 
Tudi na razredni stopnji je učiteljica Monika Čufer v času podaljša-
nega bivanja pripravila izmenjevalnico oblačil. Zelo veliko učencev 
se je odzvalo povabilu na šiviljsko delavnico, kjer so iz starih majic 
izdelovali vrečke in manjše vzglavnike, iz džinsa pa so nastale več-
namenske košarice. Učiteljici Štefka Svetelj in Manja Primožič ter 
vzgojiteljica Jana Kogovšek so učence naučile prvih korakov v svet 
šivanja s šivalnimi stroji. Nastali so prekrasni izdelki! Tudi na podru-
žničnih šolah so učenci stara oblačila predelali v uporabne izdelke, 
ki smo jih objavili tudi na šolskem profilu na omrežju Twiter. Želimo 
si, da bi naši mladi eko nadobudneži tudi v prihodnje aktivno sode-
lovali pri recikliranju odpadnega tekstila. T. B.

Program v šoli in vrtcu smo želeli obogatiti z vsebinami in 
opremo, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Sklad prido-
biva sredstva iz nekaterih dejavnosti šole ali vrtca, od pri-
spevkov staršev in občanov, iz donacij in prispevka od dela 
dohodnine.
Sredstva iz sklada namenjamo učencem iz socialno manj 
spodbudnih okolij za udeležbo na dejavnostih, ki so povezane 
z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne finan-
cirajo v celoti iz javnih sredstev. Denarna sredstva se dodelijo 
na osnovi oddane vloge in sprejetih kriterijev.
Sklad zagotavlja sredstva tudi za nakup nadstandardne opre-
me, nekaterih dodatnih vsebin in dejavnosti, igral, didaktičnih 
in učnih pripomočkov, delno se sofinancira plačilo šolske-
ga glasila Žarki. Nadzor nad racionalno porabo sredstev ima 
upravni odbor, ki deluje v skladu s pravilnikom. Sestavljen je 
iz sedmih članov. Štirje so predstavniki staršev, ki jih predlaga 
svet staršev, in treh predstavnikov šole, ki jih predlaga svet šole.

V 14-letnem delovanju sklada so se zaradi pomoči sklada 
lahko vsi otroci odpravili na šolske tabore in šole v naravi. 
Sredstva iz sklada smo porabili tudi za ogled nekaterih gle-
daliških predstav, ceneje so učenci pridobili šolsko glasilo 
Žarki. Šola in vrtec sta zaradi sklada bogatejša za IKT-opre-
mo, zunanje fitnes naprave, igrišče za najmlajše, robotke za 
pouk robotike, peč za žganje gline, številna glasbila, leseno 
lopo s klopcami, šest koles za opravljanje kolesarskega iz-
pita ...
V letošnjem šolskem letu so učenci s svojim delom in sodelo-
vanjem v akciji Sveče lahko gorijo drugače za sklad pridobili 
sredstva, ki jih želimo nameniti za nakup krtačk in paste za 
zobno higieno za vse učence na razredni stopnji. Ostajajo pa 
še velike želje po nakupu ozvočenja in nekaterih instrumen-
tov (kitare, ukulele), IKT-opreme in igral.
Šolski sklad OŠ Šenčur je uvrščen na seznam upravičencev 
do donacij iz naslova dohodnine, zato lahko brez dodatnih 
stroškov šoli in vrtcu namenite 0,3 odstotka svoje dohodnine. 
Donacijo dela dohodnine lahko uredite elektronsko na por-
talu eDavki oz. FURSu tako, da med upravičenci izberete OŠ 
Šenčur in vnesete davčno številko šole: 36605069. Lahko pa 
svojo donacijo nakažete direktno na račun za šolski sklad: 
SI56 011 00 600 8339 404.
S svojim prispevkom nam boste pomagali, da bomo lahko 
še naprej zagotavljali višje standarde in kakovost pouka ter 
nudili pomoč učencem iz socialno manj spodbudnih okolij.

Šolski sklad zvišuje kakovost pouka
Sklad Osnovne šole Šenčur je bil 
ustanovljen v decembru leta 2008  
z namenom, da za učence in varovance 
vrtca zagotovimo boljšo kakovost 
vzgojno-izobraževalnega programa.

STANKA NAGLIČ, RAVNATELJICA OŠ ŠENČUR

Evropski teden zmanjševanja 
odpadkov

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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Srečno 2023!
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Prireditve v decembru in januarju
Nedelja, 18. decembra, ob 16. uri • pred Gasilskim domom v Srednji vasi
ODPRTJE RAZSTAVE JASLIC IN PRAVLJIČNEGA GOZDA
Jaslice bodo postavljene na dvoriščih ob glavni in stranski cesti ter pred 
cerkvijo v Srednji vasi. Postavljen bo tudi Pravljični gozd.

Od ponedeljka, 19. decembra, do srede, 28. decembra, ob 18. uri  
• pred Gasilskim domom v Srednji vasi
PRIPOVEDOVANJE PRAVLJIC, RECITACIJE IN PETJE
V Srednji vasi vsak večer, razen 24. in 25. decembra, pripravljajo pripove-
dovanje pravljic, recitacije in petje.

Petek, 23. decembra, ob 18. uri • pred Gasilskim domom v Srednji vasi
PRIHOD BOŽIČKA IN MUCE COPATARICE

Ponedeljek, 26. decembra, ob 19.30 • v Športni dvorani Šenčur
ROCK ZA 20 LET
Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Občine Šenčur

Ponedeljek, 26. decembra, ob 10. uri
27. TRADICIONALNO ŠTEFANOVANJE
Štefanovanje bo pri cerkvi sv. Radegunde v Srednji vasi pri Šenčurju. Po-
pestril ga bo blagoslov konj in nastop Pihalnega orkestra občine Šenčur.

Ponedeljek, 26. decembra • Turistično društvo Šenčur
POHODNIŠKI IZLET RAZHODNJA V NEZNANO 
Odhod bo ob 8. uri, izpred pošte v Šenčurju, prijave so obvezne na tele-
fonsko številko 041 875 812 (Franci Erzin).

Torek, 3. januarja, ob 18. uri
KOLEDOVANJE OD JASLIC DO JASLIC Z LJUDSKIMI PEVCI HIŠE ČEZ CESTO

Želimo vam lepe in veselenovoletne praznike.

BRNIK
2023

 VSI SKUPAJ NA BRNIK

Kidričeva cesta 81 4220 Škofja Loka

Zaposlujemo

V dvorani Doma krajanov na Visokem je 25. novembra potekal 
večer partizanskih in domoljubnih pesmi s kakovostno zboro-
vsko udeležbo. Kot je to že pred več kot osmimi desetletji začutil 
pesnik, je bil tudi tokrat prav poseben večer, obogaten s sloven-
skimi pesmimi, ki so naš narod spodbujale pri boju za svobodo, 
samostojnost ter lepše in pravičnejše življenje. Ker pa letos mi-
neva sto let od rojstva enega najboljših in najbolj priljubljenih 
partizanskih pesnikov Karla Destovnika - Kajuha, so se zboro-
vske pesmi prepletale z interpretacijami Kajuhovih pesmi ter 
njegovimi življenjskimi prelomnicami, s čimer so se poklonili 
pesnikovi izjemni literarni in duhovni zapuščini. Občinstvo, ki 
je povsem napolnilo dvorano, je nagovoril tudi predsednik KO 
Zveze borcev za vrednote NOB Visoko Rajko Bakovnik.
S srčnimi pesmimi so nastopili MePZ DU Šenčur, ŽPZ Josipine 
Turnograjske DU Preddvor, Ljudski pevci Hiše čez cesto Milje, 
MPZ Maj Kranj, MePZ Petra Liparja DU Kranj, MePZ DPD Svo-
boda Stražišče, MePZ Dobrava Naklo ter Ženski pevski zbor 
Kombinat. Poznojesenski večer po scenariju profesorice Da-
nijele Bakovnik je brezhibno povezovala Slavica Bučan, Kaju-
hove pesmi pa so doživeto recitirali člani KUD Valentin Kokalj 
Visoko Marika Bakovnik, Dragomila Šeško, Jelka Štefanec, 
Sonja Zupančič in Janez Žaler.

SAMO LESJAK

Zapoj zdaj,  
srce partizansko
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 30. decembra 2022 na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Pred nami so še zadnji dnevi letošnjega leta 
– naj bodo prijetni, nasmejani in sproščeni. 

Naj vas praznično vzdušje,  
polno pozitivnih spominov in izkušenj,  

spremlja tudi v novem letu.

V LETU 2023 VAM ŽELIMO OBILO 
ZDRAVJA IN OSEBNE SREČE!

Vaš Gorenjski glas 
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Po uspešni lanskoletni razstavi jaslic in pravljičnega gozda v Srednji vasi smo se odlo-
čili, da ta projekt postane tradicionalen. Vaščani so se množično odločili, da postavijo 
jaslice. Oblikovali smo odbor, ki skrbi, da bo organizacija postavitve stekla. Letos bo 
ogled jaslic potekal po obeh cestah, ki vodita skozi vas. Razširili jo bomo na prostor 
ob cerkvi. Po poti od jaslic do jaslic nas bo vodila božična zvezda. Za postavitev so bili 
vabljeni tudi jasličarji iz sosednjih vasi. Pred gasilskim domom bo postavljen Pravljični 
gozd. Ob večerih se bo odvijal program za otroke in odrasle. Predstavili se bodo lahko 
s pesmijo, recitacijo ali pripovedovanjem svoje pravljice. Odprtje razstave jaslic s kul-
turnim programom bo v nedeljo, 18. decembra, ob 16. uri pred gasilskim domom. Poleg 
tega bo vsak večer od 19. do 28. decembra ob 18. uri pripovedovanje pravljic, recitacije 
in petje, razen 24. in 25. decembra. Prihod Muce Copatarice in Božička bo v petek, 23. 
decembra, ob 18. uri, koledovanje od jaslic do jaslic z ljudskimi pevci Hiše čez cesto pa 
v torek, 3. januarja, ob 18. uri. D. M.

Od jaslic do jaslic po Srednji vasi

04/25-31 267
Hotemaže 3a

PICE. MALICE.
KOSILA. 

DOSTAVA NA DOM
ALI V PISARNO. 

ZAKLJUČENE
DRUŽBE.

 

VSAKODNEVNA
DOSTAVA

STAREJŠIM NA
DOM.

 

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem  
se iz srca zahvaljujemo za izkazano zaupanje in vsem  

želimo srečno, zdravo in uspešno novo leto 2023.

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

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

Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem  
se iz srca zahvaljujemo za izkazano zaupanje in vsem  

želimo srečno, zdravo in uspešno novo leto 2023.

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

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

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

V nagradni križanki Jurij št. 4 je glavno nag-
rado, bon za trgovino OBI v vrednosti 20 
evrov, dobila Irena Zaplotnik iz Šenčurja, 
drugo in tretjo knjižno nagrado sta prejela 
Slavko Štern in Urh Giacomeli, oba iz Šen-
čurja. Geslo je bilo Ko zadiši iz domače kuhi-
nje. Nagrajencem čestitamo!

Pred domom zbrani so gasilci,
veterani, člani in mladinci.
Poveljnik vsakega pregleda,
če v redu je obrit – seveda!

Napoči ura za odhod,
skoz' Hotemaže jih vodi pot.
Ne bodo danes nič gasili,
se z opremo in cevmi potili.

Naloga prijetna veterane čaka,
zato s ponosom vsak koraka.
Dvigovat gredo zastavo,
kar zdi se jim edino pravo.

Poveljnik »Mirno« komanduje
in z vsakim se rokuje.
Nalogo vsakemu razloži,
da vse bilo bi v redu, si želi.

Gasilska četica prinese
pod drog Gorjančevo zastavo.
Dvigne jo visoko v zrak
za slovensko čast in slavo.

Zasliši se himna slovenska,
pod drogom vse je stalo mirno.
Zdaj vidi naj vsa Gorenjska
si misli vsak – tako obzirno!

Program kulturni izbranci so izvedli,
aplavz za vsako točko so poželi.
Gorjančevi so za postrežbo skrbeli,
da kmalu smo jedli in pili veseli!

Čez dan sem se na Storžič odpravil,
zavzeto sem gledal nazaj v dolino.
»Poglej jo, zastavo,« sem v družbi izjavil,
»vihra naj za našo domovino!«

Zdaj vsak dan plapola zastava,
kljubuje soncu, vetru, dežju, mrazu.
Kadar se ozrem na njo,
nasmeh nariše na obrazu!

FRANC MEDLE

Hotemaška zastava
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renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault Clio equilibre TCe 90 in priporočeno maloprodajno začetno ceno 15.690 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 €, 22-odstotni DDV in DMV.  
Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 3.947,24 € je narejen na dan 24. 10. 2022 in za dobo odplačila 48 mesecev ter upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,99 
% in polog v višini 4.525,36 €. EOM je 7,30 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 128,71 
€ in z zadnjim povišanim obrokom v višini 7.217,40 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 13.745,89 
€, od tega znašata zavarovalna premija 151,42 € in strošek odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja 
vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je 
prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Ponudba velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financial Services kupec prejme 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 299 € v prvem letu in bon za 50 € v drugem letu ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). 
***Ne glede na obliko financiranja, kupec ob nakupu vozila prejme bon za zimske pnevmatike v vrednosti 200 €. Poraba pri mešanem ciklu: 4,2–6,0 l/100 km. Emisije CO2: 
107–137 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,00230–0,0243. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Pridržujemo si 
pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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129 €
5,99 % fiksna obrestna mera* 
5 let podaljšanega jamstva**

bon za zimske pnevmatike***

/mesec*

že za

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca
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Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0–6,4 l/100 km, izpusti CO
2
 : 107–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NO

X
): 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 (CO
2
) 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 PM
10

 in PM
2,5

 ter dušikovih oksidov. 
PRAZNIČNI BONUS velja za modele: Corsa, Crossland, Mokka, Astra, Grandland ter Combo Life z motorjem z notranjim zgorevanjem in iz zaloge- odvisno od modela in stopnje opreme vozila. 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 !

RAZLIČNE ŽELJE, 
ENO VESELJE
VOZILA OPEL S HITRO DOBAVO IN PRAZNIČNIM BONUSOM.




