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Ukrajinski glasbeni biser

Smo en narod, ki spada skupaj
Z osrednjo občinsko proslavo ob dnevu državnosti
so se na predpraznični večer v Vogljah poklonili
enaintridesetletnici samostojne Slovenije. Slavnostna
govornica je bila nekdanja ministrica za Slovence po
svetu dr. Helena Jaklitsch.
MAŠA LIKOSAR
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Gorenjski prvaki

Ideja o samostojni državi pred dobrimi
tridesetimi leti po besedah slavnostne
govornice ni vzniknila iz nič in čez noč,
temveč je v našem narodu zorela dolga
stoletja. Prav tako boj za našo državo po
njenem ni bil en sam, temveč je potekal
skozi vso našo zgodovino. »S ponosom
smemo povedati, da smo Slovenci prvi,
ki smo zahtevali narodne pravice na
osnovi svoje biti. Ker smo en narod, ker
spadamo skupaj, preprosto ker smo Slovenci, nam po naravnem pravu pripada
pravica, da vsi živimo v eni državi,« je
poudarila.
Dejala je tudi, da bi se bilo po treh desetletjih zopet dobro vprašati, kakšen pomen ima slovenska država danes. »Še
zlasti ker se jo nekateri trudijo razvrednotiti, ljubezen do nje, do domovine in
naroda pa prikazati kot najhujšo obliko
nacionalizma,« je dejala in se ob tem še
vprašala, zakaj danes potrebujemo svojo državo.
Med drugim je navedla, da svojo državo potrebujemo, da se v njej kot narod

kulturno in duhovno razvijamo, da
omogoča mirno sožitje vseh, ki živimo
na njenem ozemlju, da skrbi za varno
in predvidljivo okolje, v katerem bodo
podjetniki lahko svobodno razvijali svoja podjetja. »Potrebujemo jo, ker nam
omogoča vključevanje v večje, mednarodne povezave, kar v teh nemirnih časih postaja še toliko bolj pomembno. In
potrebujemo jo tudi zato, da smo trdna
opora našim rojakom, ki živijo zunaj
nje,« je dejala in govor sklenila: »Naj
nam ne bo nikoli žal dati na razpolago
naših talentov, moči, znanja in našega
srca za našo domovino, za njen razcvet
in blagostanje njenih ljudi. Le če bomo
tako delali, se bodo samostojne, svobodne, demokratične in neodvisne države
Slovenije lahko veselili tudi rodovi našega naroda, ki bodo prišli za nami.«
Zbrane je v imenu Občine Šenčur nagovoril podžupan Aleš Perič Močnik,
kulturni program so oblikovali otroci
Podružnične osnovne šole Voklo, domači pevci in instrumentalisti, mlada
pianistka Eva Chemodanova iz Ukrajine
ter gostje Oktet Suha iz Koroške.

Naslednja številka občinskega glasila
Jurij bo izšla v petek, 7. oktobra 2022.
Rok za oddajo prispevkov je petek,
23. september 2022, obseg pa največ
2500 znakov s presledki. Prispevke
pošiljajte na naslov obcina@sencur.si.

JURIJ je priloga časopisa

JURIJ (ISSN 1408-1350) je priloga Gorenjskega
glasa za občino Šenčur. Prilogo pripravlja Go
renjski glas, odgovorna urednica Marij a Volč
jak, urednica priloge Maša Likosar, fotografija
Gorenjski glas. Oglasno trženje Janez Čimžar,
041/704-857. Oblikovanje Matjaž Švab. Pripra
va za tisk Gorenjski glas, d. o. o., tisk: Tiskarna
Žnidarič, d. o. o. Jurij, številka 2, je priloga 54.
številke Gorenjskega glasa, 8. julija 2022, dobijo
pa jo vsa gospodinjstva v občini Šenčur brez
plačno. Naklada: 3350 izvodov. Občina Šenčur,
Kranjska c. 11, Šenčur.
Na naslovnici: Blagneča hiša / Foto: Tina Dokl

Osrednja občinska proslava ob dnevu državnosti v Vogljah / Foto: Tina Dokl
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Obeta se slavnostna jesen
O aktualnih projektih smo se pogovarjali z županom Cirilom Kozjekom.
MAŠA LIKOSAR
ͰͰ Občina Šenčur bo po dobrih 25 letih
sklenila gradnjo komunalne infrastrukture in tako zagotovila stoodstotno opremljenost z javno fekalno kanalizacijo v vseh dvanajstih naseljih.
Urejanje komunalne infrastrukture je
v naši občini vse od njene ustanovitve
dalje potekalo neprekinjeno. Že prvi
župan je pristopil h gradnji, drugi je
delo nadaljeval, veseli pa smo, da bo
opremljanje sklenjeno ravno v našem
mandatu. Leta 2020 smo začeli komunalno opremljati še zadnji dve naselji.
V Voklem so dela na večini odsekov
dokončana, trenutno poteka polaganje
finega asfalta. V času poletnih počitnic
bomo uredili še odsek od cerkve sv. Jerneja proti Šenčurju. V Voklem čakamo
še na rušitev objekta s hišno številko
11, kar bo omogočilo dokončanje del na
odseku od cerkve proti Prebačevemu.
Na Prebačevem, kjer dela zavira skalnata sestava tal, moramo urediti še pot
nad mlinom v dolžini približno 180 metrov. V kratkem pričakujemo tudi rušenje objekta s hišno številko 2, da bomo
lahko zgradili pločnik v potrebni širini,
s tem pa odpravili nevarnost za pešce
in zagotovili varen prehod v sosednjo,
kranjsko občino. Dela na vseh odsekih
bodo sklenjena najkasneje do konca
avgusta, da bomo začetek šolskega leta
končno dočakali brez zapor v tem delu
občine. Tako se nam obeta slavnostna
jesen, ko bomo vse večje pridobitve, tudi
Blagnečo hišo, predali namenu.
ͰͰ Odprtje Blagneče hiše v središču
Šenčurja ste sicer načrtovali že maja.
Blagneča hiša oziroma dva objekta, ki
skupaj tvorita Medgeneracijski center
Šenčur, je bila ena večjih investicij Občine Šenčur, ki je bila vredna približno 1,3
milijona evrov. Dela so žal potekala prepočasi, izvajalec nam je poslal tudi prošnjo za podaljšanje pogodbe do 15. maja,
trenutno pa lahko z gotovostjo trdim,
da so v zadnji fazi še manjša zaključna
dela. Hiša in njena okolica res dobivata
končno podobo in prepričan sem, da sta
v ponos vsem občanom in občankam.
ͰͰ V neposredni bližini si obnovo obeta tudi kulturni dom.

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl
V soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine sta predvideni popolna
rušitev in gradnja novega objekta kulturnega doma, kjer bo poleg moderne
dvorane prostore dobila še sodobno
opremljena knjižnica. S Kmetijsko zadrugo Cerklje smo sklenili tudi pogodbo
o odkupu dela stavbe, ki bo prešel v občinsko last. Konec julija načrtujemo objavo javnega natečaja za idejno zasnovo
novega objekta.
ͰͰ Občani so v pričakovanju začetka
gradnje doma starostnikov. Zakaj dela
še niso stekla?
Zasebni investitor je trenutno v fazi
pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Izgubili so nekaj časa, ker je treba na
ministrstvu, pristojnem za varstvo
okolja, pridobiti sklep, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Z začetkom
gradnje več kot pol leta zamujajo, pričakovali smo, da bo po sprejetju OPPN
investitor že pridobil vso dokumentacijo za gradnjo doma in bo lahko takoj po
pravnomočnosti OPPN vložil zahtevo za
gradbeno dovoljenje. Koncesija poteče v
letu 2022, zato je zaprosil tudi za podalj-

šanje koncesije za eno leto. Pričakujemo, da bo gradnja doma potekala od 15
do 18 mesecev. Pred jesenjo pa se objekt
zagotovo ne bo začel graditi. A dom starostnikov v Šenčurju bo, pri tem je treba
poudariti, da njegova gradnja ni vezana
na izgradnjo oziroma obnovo bližnjih
cest, saj je dostop že zagotovljen po obstoječi javni cesti.
ͰͰ Za gradnjo ceste Hotemaže–Britof
je bil izbran izvajalec. Ste zadovoljni?
Ponudba Gorenjske gradbene družbe
(GGD) je bila izbrana med petimi prispelimi ponudbami. GGD bo odsek zgradila za dobrega 5,6 milijona evrov, kar
je nedvomno dobra novica. Ob tem nas
je močno presenetila sofinancerka pogodba, ki smo jo prejeli v sredini junija. Bila je nepričakovana, saj smo bili
prepričani, da občina pri gradnji regionalne ceste R1-210 ne bo nosila nobenih
stroškov. Pogodba nasprotno pravi, da
mora Občina Šenčur zagotoviti sredstva
v višini slabih 929 tisoč evrov, Mestna
občina Kranj pa dobrih 162 tisoč evrov,
in sicer za stroške, kot so elektrovodi,
telekomunikacijski vodi, zaščitne ogra-
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de in podvozi, pri čemer smo zahtevali
tudi razdelilnik, ki ga bomo temeljito pregledali. Dejstvo je, da denarja v
proračunu nimamo in ga trenutno ne
moremo zagotoviti, zato iščemo možnosti, kako znesek vsaj znižati, saj se
zavedamo, da se strošku ne bomo mogli
izogniti. Skušali ga bomo znižati tudi s
preteklimi vlaganji, občina namreč že
25 let vlaga v cesto, ki poteka skozi Milje, Visoko in Hotemaže. Usklajujemo se
z Direkcijo RS za infrastrukturo in nekje
do konca julija morajo biti usklajevanja
končana, saj je tedaj predviden tudi rok
za podpis pogodbe. Verjamem, da bo
gradnja ceste, na katero čakamo že 40
let, stekla že letos jeseni.
ͰͰ Na javnem razpisu za gradnjo namakalnega sistema pa izvajalec žal ni
bil izbran, saj ste prejeli tri bistveno
predrage ponudbe.
Prizadevamo si, da bi občina ostala samooskrbna tudi v spremenjenih
podnebnih razmerah, zato smo veliko
naporov vložili v pridobivanje soglasij,
gradbenega dovoljenja, druge projektne
dokumentacije in tudi odločbe o stoodstotnem financiranju projekta s strani ministrstva za kmetijstvo. Žal nam
razmere niso naklonjene, saj smo priča
vsesplošni dražitvi, zato so bile tudi vse
tri ponudbe, ki so prispele na razpis za
izbor izvajalca za izvedbo del, bistveno
predrage. Na razpolago imamo slaba
dva milijona evrov, najcenejša ponudba pa je bila dobrega 6,8 milijona evrov.
Tudi tu iščemo možnosti za znižanje
stroškov, skušamo racionalizirati projekt in iščemo postavke, ki bi jih morebiti spremenili, privarčevali bi lahko
tudi z vrsto in kvaliteto materialov. Čas
za izvedbo projekta imamo do konca
leta 2025, do tedaj smo namreč po odločbi upravičeni do financiranja, zato
bomo vse napore vložili, da bo gradnja
stekla čim prej. Če bodo razmere optimalne, bomo razpis ponovili že jeseni.
Upamo, da bomo tedaj uspešnejši pri izbiri izvajalca. Z namakalnim sistemom
bi omogočili namakanje 231 hektarjev
zemljišč na območju Trboj, Žerjavke in
Prebačevega.
ͰͰ Na junijski seji ste sprejeli občinski podrobni prostorski načrt za drugo
fazo urejanja poslovne cone severno
od državne ceste.
Občinski podrobni prostorski načrt Še36 IG, ki se nanaša na del zemljišča na
jugozahodnem robu naselja Šenčur, na
južni strani pa je omejen z glavno cesto

Kranj–Brnik, je bil leta 2020 na novembrski seji zavrnjen, tokrat pa smo ga s
petimi glasovi proti vendarle sprejeli in
bo na omenjenem delu omogočil širitev
gospodarske cone. Težavo je predstavljala prometna ureditev tega območja,
zlasti število uvozov, sedaj sta predvidena dva. Žal mi je, da se investitorja ne
uskladita in pristopita k skupnemu uvozu, na kar nimamo vpliva. Imamo pa
vpliv na komunalno opremljanje, ki bo
enotno za celotno območje. Zanimanja
investitorjev za umestitev dejavnosti v
našo poslovno cono je sicer veliko, tudi
zaradi bližine avtocestnih priključkov,
brniškega letališča in Kranja. V teku je že
nov OPN v coni, kjer so investitorji znani.
Začel se je tudi odkup zemljišč na vzhodnem delu, v bližini sosednje cerkljanske občine, kjer bomo investitorjem pomagali, a za zdaj še nismo dobili pobud
za spreminjanje prostorskega načrta.
ͰͰ Katere so še druge investicije, ki
potekajo in h katerim boste še pristopili?
Tako kot vsako leto tudi letos namenjamo približno 70 tisoč evrov za nasipanje
poljskih poti, pri čemer smo severni del
občine že uredili, trenutno nasipamo

ru. Začeli smo tudi postopek umeščanja koloparka na lokacijo ob avtocesti,
takoj za mostom nad avtocesto v smeri
Šenčur–Voklo, nekaj metrov naprej, ob
vstopnem mestu na avtocesto načrtujemo še izgradnjo parkirišča P+R. Ureditev športnega parka v Hotemažah pa
zaradi zapletov z urejanjem lastništva
zemljišč letos ne bo realizirana.
ͰͰ Pred kratkim je bila podpisana tudi
pogodba za nakup gasilskega vozila
GVC-1, ki ga bodo dobili gasilci PGD
Šenčur. V Šenčurju naj bi se gradil tudi
nov gasilski dom.
V proračunu vsako leto zagotovimo 90
tisoč evrov za posodabljanje naših gasilskih enot, ki so med drugim marca sodelovale pri gašenju enega večjih
požarov v naši občini v zadnjem času.
Kmetija na Prebačevem je utrpela veliko gmotno škodo, zato so se šenčurski
svetniki odpovedali sejnini, poleg tega je
občina iz rezerve namenila sedem tisoč
evrov, ki jih je oškodovanec prejel prek
Rdečega križa Slovenije. Naša osrednja
gasilska enota v Šenčurju je podhranjena, kar se tiče vozil, zato so pristopili k
izbiri novega vozila GVC-1, ki je vredno
268 tisoč evrov. Občina bo pri tem sofi-

Želim dokončati tisto, kar smo v tem mandatu začeli, saj smo
v to vložili res veliko truda.
poti na južnem delu, v poletnem času
načrtujemo še nasipanjem gozdnih
poti. Odločili smo se, da letos postavimo troje novih otroških igral, ki bodo
ograjena. V Voklem jih bomo na pobudo domačinov namestili na zelenico v
središču vasi. Na Prebačevem so nova
ograjena igrala že postavljena, in sicer
na mestu, kjer so bila doslej. Namestili
jih bomo še pri podružnični šoli na Olševku. V Šenčurju bomo nasproti zbirnega centra namestili tudi pet fitnes
naprav na prostem. V Vogljah smo zarisali dodatne kolesarske pasove, osvežili
bomo tudi talne označbe na območju
celotne občine. Velja omeniti, da smo
pri krožišču v središču centra zarisali
3D-prehod za pešce, ki je prvi tovrstni v
naši občini. V okviru programa LAS smo
se prijavili tudi za sredstva za nakup še
treh otroških igral, ki bi bila nameščena
na Olševku, Visokem in v Srednji vasi. V
okviru projekta Ribja narava Gorenjske,
ki se prav tako financira skozi program
LAS, si obetamo sredstva za nakup opreme, kot so klopi in table, za poživitev
turistične ponudbe ob Trbojskem jeze-

nancirala 70 odstotkov vrednosti. Vozilo
bodo dobili prihodnje leto, do tedaj pa
nas čaka še gradnja primernega gasilskega doma. Občina ga sicer želi graditi
na drugem mestu kot določeni predstavniki PGD Šenčur. Umeščen naj bi bil na
zahodnem delu Šenčurja. Poleg tega na
tem mestu načrtujemo še gradnjo nove
šole, vrtca in zdravstvenega doma, morda v prihodnje tudi srednje šole. Šola se
sicer že srečuje s prostorsko stisko, zato
bomo prihodnje leto v proračunu zagotovili sredstva za izgradnjo treh novih
učilnic. Omenjene investicije so velike in
bodo izvedene na dolgi rok, a verjamem,
da so potrebne, saj se v Šenčur priseljuje
veliko mladih družin, zato moramo zagotoviti vso ustrezno infrastrukturo.
ͰͰ Jeseni bodo lokalne volitve. Boste
ponovno kandidirali za župana?
Želim dokončati tisto, kar smo v tem
mandatu začeli, saj smo v to vložili res
veliko truda. Potegujem se lahko še za
en mandat, nekateri imajo sicer pomisleke glede mojih letih, a star si toliko,
kolikor se počutiš – in jaz sem še vedno
v dobri kondiciji.
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Svetniki na majski in junijski seji
Svetniki so se sestali na majski in junijski redni seji, poleg tega je bila maja sklicana
tudi dopisna seja.
ALEŠ SENOŽETNIK, MAŠA LIKOSAR
Občinski svetniki so se sredi maja sestali na 28. redni seji, na kateri so med
drugim obravnavali predlog odloka o
zaključnem računu za lansko leto. Kot
so se seznanili, so bili prihodki realizirani v višini 81 odstotkov predvidenih in
so znašali 11,2 milijona evrov, odhodki
pa 8,8 milijona evrov oziroma 58 odstotkov predvidenih.

Pobude in vprašanja
svetnikov

Na majski seji je svetnik Petar Potkonjak
zastavil več svetniških vprašanj oz. podal
več pobud. Med drugim je opozoril, da se
do dneva seje sveta še vedno ni sestala
novoimenovana revizijska komisija Komunale Kranj in na občinsko upravo naslovil
prošnjo, da preveri, zakaj je tako. Svetnico
Urško Blumauer je zanimalo, kako kaže z
obnovo kmetije, ki je pred časom pogorela, in kakšne so možnosti obnove. Kot je
povedal župan Ciril Kozjek, nameravajo
lastniki pogoreli hlev obnoviti. Na junijski
seji je Valerija Grašiča zanimalo, kako je
z območjem Deteljica in pritožbo občine
na izdano gradbeno dovoljenje Kmetijske
zadruge Cerklje. Davida Štrajharja je zanimalo, kako je z občinskim prostorskim načrtom. Župan mu je odgovoril, da bo jeseni
javna razgrnitev. Matej Knific je vprašal, ali
letos v Vogljah ne bo občinske proslave ob
dnevu državnosti. Svetnica Vanja Umnik je
pohvalila projekt Teden lokalno pridelane
hrane in dobro obiskani Krompirjev praznik. Petar Potkonjak je vprašal, kdaj bosta
popravljena mostova na Visokem in v Hotemažah. Aleš Puhar z Občine Šenčur mu
je odgovoril, da so v skladu z elaboratom
postavili znak z omejitvijo nosilnosti mostov. Pojasnil je tudi, da je konstrukcijska
varnost obeh mostov slaba, trenutno se izvajajo pregledi in ocena stroškov.

Čestitke jubilantom
Župan Ciril Kozjek vsem jubilantom, ki so v
aprilu, maju in juniju praznovali 90 let, izreka iskrene čestitke in jim želi obilo zdravja.

Svetniki so sprejeli tudi odlok, s katerim so na t. i. območju ŠE-32, kjer je
nastala nova stanovanjska soseska, določili imena štirih ulic. Toliko jih je namreč glede na razgibanost prometnic v
soseski predlagala Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen. Na podlagi
prejetih predlogov so se odločili za Ulico Antona Umnika, Severno ulico, Malo
ulico in Sončno ulico.
Obravnavali so tudi lokalni energetski
koncept, ki ga posodabljajo vsakih deset
let. Kot je opozoril Jure Eržen z Lokalne
energetske agencije Gorenjske, ki je pripravila dokument, poraba energije raste, zato si je treba prizadevati za njeno
zmanjšanje. V občini še vedno prevladuje ogrevanje na fosilna goriva, zaradi
česar spodbujajo k prehodu na obnovljive vire energije pa tudi k energetski
sanaciji stanovanjskih hiš in drugih
objektov.
Prav tako so se svetniki seznanili tudi
z izvajanjem občinskega programa varnosti na podlagi poročil predstavnikov
Medobčinskega inšpektorata Kranj,
kranjske policijske postaje in občinskega sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Kot smo slišali, je
na delo prekrškovnih organov tudi lani
vplivala epidemija covida-19, policisti
pa so denimo obravnavali manj kaznivih dejanj zoper premoženje in tudi
nasilnih kaznivih dejanj. Po treh letih
brez smrtnih žrtev v prometu so na območju občine obravnavali en primer. Z
namenom osveščanja in preventive je
občina sodelovala v Evropskem tednu
mobilnosti in na Gasilski cesti namestila informacijske table, ki ozaveščajo
o varni vožnji.

JUNIJSKA REDNA SEJA

Konec junija so se svetniki sestali še
na 29. redni seji, kjer so med drugim
v drugi obravnavi sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šenčur ŠE-36
IG, kjer so v razpravi največ pozornosti
namenili prometni ureditvi in številu
uvozov. Območje sicer leži na jugozahodnem robu naselja Šenčur, ki je na
južni strani omejeno z glavno cesto

Kranj–Spodnji Brnik, na zahodni in
vzhodni strani z ureditvenimi enotami OPPN, 1. faza, ter na severni strani
z območjem kmetijskih zemljišč. Za
ureditev dostopa je predvidena izvedba
novega priključka na državno cesto, in
sicer uvoza (P4).
Obravnavali so tudi pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v
občini, ki med drugim natančneje določa upravičence, pogoje, postopek in
višino denarne pomoči. Kot je pojasnila
Staša Polajnar z Občine Šenčur, se z novim pravilnikom poviša višina denarne
pomoči za posameznike, opredelili so
tudi višino denarne pomoči za družine,
finančnih sredstev v primeru naravnih
in drugih nesreč ter sofinanciranja pogrebnih stroškov. Občina sicer pomoč
izvršuje kot dodatno finančno pomoč
svojim občanom. Višina denarne pomoči upravičencem znaša 250 evrov za
posameznika in 500 evrov za družino.
V primeru naravne ali druge nesreče se
višina določi na osnovi ocene ugotovljene škode.
Poleg tega so prvič obravnavali tudi pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud
za pospeševanje razvoja gospodarstva,
ki ga občina doslej ni imela. Podžupan
Aleš Perič Močnik je povedal, da se sredstva zagotovijo v proračunu za posamezno leto, in sicer za določen ukrep za razvoj gospodarstva, ki ga v posameznem
letu izbere strokovna komisija. Komisija pripravi predlog javnega razpisa, na
podlagi katerega se dodelijo nepovratna
finančna sredstva. Upravičenci so poleg
podjetja tudi fizične osebe z dejavnostjo,
društva ter druge organizacije, katerih
sedež je v občini Šenčur ali bo naložba
izvedena na območju šenčurske občine.
Seznanili so se tudi s končnim poročilom o opravljenem nadzoru izvajanja knjižnične dejavnosti v letu 2021
in končnim poročilom o opravljenem
nadzoru obračuna sejnin v letih 2020 in
2021.
Svetniki so na dopisni seji soglasno
sprejeli tudi sklep, da se za člana sveta zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
kot predstavnika ustanoviteljice Občine
Šenčur imenuje Marjan Kristanc.
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Gasilci dveh društev prevzeli novi vozili
Pogovarjali smo se s predsednikom Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Prebačevo
- Hraste Matevžem Zmrzlikarjem in predsednikom PGD Hotemaže Rokom Sodnikom.
MAŠA LIKOSAR
ͰͰ Gasilci PGD Prebačevo - Hrastje letos praznujete 70 let delovanja.
Naše društvo je bilo ustanovljeno leta
1952, ko je bila kupljena motorna črpalka, nekaj cevi ter potrebno orodje. Dve
leti kasneje je društvo kupilo zemljišče
za postavitev gasilskega doma na Prebačevem. Pred petimi leti smo svečano
odprli prizidek doma, pred nedavnim
smo v starem delu zamenjali okna in
zaključili fasado. Ob petletnici obstoja
smo dobili svoj prvi članski prapor. Leta
1971 smo dobili novo motorno črpalko,
ki je v uporabi še danes. Kasneje smo
kupili še novo vozilo, ki je bilo zamenjano ob 50-letnici delovanja. Tedaj smo
kupili Renault Master Furgon, ki ga še
vedno uporabljamo. Leta 2005 smo dobili tudi novo motorno črpalko.
ͰͰ V Hotemažah boste 70-letnico praznovali prihodnje leto.
PGD Hotemaže je bilo na pobudo vaščanov ustanovljeno leta 1953. Sprva svojih
prostorov ni imelo, gasilci so se srečevali
v vaški gostilni Pri Jurčku. Kmalu so postavili leseno orodišče, za katero so zemljišče odstopili na kmetiji pri Mačku. V
začetku 80. let je bil v lastni režiji zgrajen
današnji gasilski dom, ki je bil obnovljen
leta 2013, in kupljeno prvo rabljeno gasilsko vozilo. Leta 1984 so kupili še gasilsko
traktorsko cisterno s prostornino tri tisoč litrov. Današnji vozni park sestavljata kombi GV-1 in najnovejša pridobitev,
kamion GVC 16/25.
ͰͰ Vozilo ste v Hotemažah kupili lani.
Gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25 je
namenjeno gašenju, reševanju pri požarih in za manjše tehnične intervencije. Poleg voznika lahko pelje še osem
gasilcev, opremljeno je s tri tisoč litri
vode, navijakom s cevjo za hitri napad
in različno opremo. Skupna vrednost
vozila in opreme v njem je približno
270 tisoč evrov. Občina Šenčur je prispevala 180 tisoč evrov, velik delež pa so
prispevali vaščani Hotemaž. Ker zneski
niso bili majhni, smo zbiranje sredstev
raztegnili na obdobje približno dveh
let. Obiskali smo vsa gospodinjstva in
podjetja v vasi in se z vsakim posebej

Predsednik PGD Prebačevo - Hrastje Matevž
Zmrzlikar ob prejemu Jurjevega priznanja

Predsednik Rok Sodnik ob prejemu Jurjevega
priznanja / Foto: Peter Bukovnik

dogovorili o višini prispevka, načinu in
trajanju plačevanja. Tako smo lažje postavili finančno konstrukcijo za celotno
investicijo. Pred prevzemom, ki je bil
pred kratkim, smo pripravili gasilsko
parado skozi Hotemaže. Vozilo je blagoslovil kaplan Martin Leban, podelili
smo zahvale botroma Franciju Bukovniku in Rudolfu Potočniku ter priznanja
članom društva.
ͰͰ Gasilci PGD Prebačevo - Hrastje ste
pred kratkim kupili novo vozilo.
Gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM 1
lahko pripelje devet gasilcev, uporabljali ga bomo za prevoz na intervencije,
tekmovanja, prevoz najmlajših. Njegova skupna vrednost je bila nekaj več kot
34 tisoč evrov. Še enkrat bi se rad zahvalil vsakemu posamezniku za pomoč in
donacijo za nakup vozila.
ͰͰ Ob tem ste na Prebačevem pripravili praznovanje in tekmovanje.
Tekmovanja se je udeležilo 43 ekip iz
vse Gorenjske. Potekalo je na nogometnem igrišču v Hrastjah. Prvo mesto so
osvojili gasilci Predoslje 1, drugo mesto
Rateče - Planica 1 in tretje mesto Gorje.
Po tekmovanju je bila razglasitev pred
gasilskim domom na Prebačevem. V
soboto smo imeli tudi uradni prevzem
vozila GVM-1 z zborom gasilcev.
ͰͰ Koliko imate aktivnih članov?
V PGD Prebačevo - Hrastje imamo približno dvajset operativnih gasilcev, obenem

imamo tudi druge aktivne desetine, ki se
redno udeležujemo gasilskih tekmovanj.
V zadnjih petih letih smo imeli povprečno tri intervencije letno. V PGD Hotemaže je trenutno aktivnih približno 25
članov in članic ter pripravnikov, osem
veteranov ter okoli dvajset pionirjev in
mladincev. Letno v povprečju opravimo
pet intervencij. Prisotni smo bili tudi na
letošnji izredno zahtevnem večdnevnem
posredovanju na Potoški gori.
ͰͰ V katero smer bo šel razvoj?
V Hotemažah nam največ pomeni delo
s podmladkom. Imamo nekaj novih
gasilcev pripravnikov, pridne mentorje in mladino. V prihodnjem letu nas
čaka nakup nove motorne črpalke in
praznovanje 70-letnice društva. Razmišljamo tudi o nadomestitvi starejšega
vozila GV-1. Gasilci Prebačevo - Hrastje
smo z večjimi gradbenimi deli za zdaj
zaključili. V letu 2026 smo predvideni
za nakup novega orodnega vozila, ki
ga bo sofinancirala Občina Šenčur. Velik poudarek dajemo mladim, ki redno
trenirajo in se udeležujejo tekmovanj, s
tem pa pridobivajo izkušnje za kasnejše
delovanje kot operativni člani.
ͰͰ Župan Ciril Kozjek vam je ob tej
priložnosti podelil Jurjevo priznanje.
Z Jurjevim priznanjem nas je prijetno
presenetil. Je pohvala vsem članom
društva, priznanje našemu delu in prispevku k varnosti v lokalni skupnosti.
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Nadaljujejo obnavljanje cest
Julija bo sklenjena pogodba za gradnjo in obnovo treh sklopov cest v Šenčurju.
MAŠA LIKOSAR
Prva je obnova ceste Šenčur–Britof, in sicer od konca naselja
do občinske meje z mestno občino Kranj, ki je poleg ceste Voklo–Trboje zadnja lokalna cesta, ki v času obstoja Občine Šenčur še ni bila obnovljena. Drugi sklop je rekonstrukcija Weingerlove ulice, kjer bo med drugim omogočen dostop do doma
starostnikov. Ob lokaciji, kjer je previden dom starostnikov, je
umeščena kapelica, imenovana Kraševčevo znamenje, ki bo
zaradi gradnje krožnega križišča prestavljena in v skladu s
pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine obnovljena. Tretji skop je obvoznica Šenčur zahod, ki ima več namenov. »Že
pri rekonstrukciji Kranjske ceste smo umestili krožno križišče,
kjer je bila predvidena tudi povezava z Britofom. Namenjeno
bo prometni razbremenitvi Šenčurja, zlasti Partizanske ceste.
Imamo sicer nekaj težav s pridobivanjem soglasij, zato smo
pristopili k postopku razlastitve,« je pojasnil Aleš Puhar z Občine Šenčur. Omenjena rekonstrukcija lokalne ceste Voklo–Trboje, kjer bo v prvi fazi urejen odsek od naselja do gozda, že
poteka in bo predvidoma sklenjena v juliju. Za del od gozda do
naselja Trboje je izdelana projektna dokumentacija, občina bo

Brizgalna za šenčurske gasilce
Člani PGD Šenčur so spomladi kupili novo motorno brizgalno. Kot
nam je povedala predsednica Marija Štirn, je nova brizgalna nadomestila staro »Rozko« iz leta 1971, ki sicer še vedno brezhibno
deluje, a jim je nova pridobitev v veliko pomoč pri intervencijah.
Investicija je stala dobrih 17 tisoč evrov, od tega je deset tisoč prispevala Občina Šenčur, ki enak znesek za tovrstne nakupe nameni
enemu izmed občinskih društev. Ob predaji brizgalne so gasilci v
sodelovanju z Gasilsko reševalno službo Kranj pripravili tudi demonstrativno vajo reševanja z avtolestvijo, ki je v središče Šenčurja privabila precej radovednežev. A. Se.

Čebelarji dobili zabojnik
Čebelarsko društvo (ČD) Šenčur letos praznuje 120 let delovanja
v Šenčurju z okolico. Praznovanje društva in svetovni dan čebel
so zaznamovali z odprtjem zabojnika. V njem bo shranjena oprema društva, uporabljal se bo tudi za potrebe čebelarskega krožka
Osnovne šole Šenčur in za morebitna druženja čebelarjev. Na odprtju so bili tudi učenci šenčurske šole, ki so pripravili kratek kulturni program. Društvo pod vodstvom Viljema Kavčnika nadaljuje
tradicijo in veliko energije namenja promociji čebelarstva v svojem
okolišu, zato vsako leto nameni del denarnih sredstev tudi za izdajo promocijskega gradiva. Pri tem in pri nakupu zabojnika pa je
društvu z doniranjem pomagala tudi Občina Šenčur. Leta 2021 je
izdalo tudi setveni koledar. Društvo se sicer pomlajuje in povečuje svoje članstvo. Danes šteje 35 članov, privabilo je nekaj novih
mladih članov iz vrst krožkarjev. Društvene vrste pa je okrepil tudi
župan Občine Šenčur Ciril Kozjek. F. R.

Rekonstrukcija lokalne ceste Voklo–Trboje, kjer bo v prvi fazi
urejen odsek od naselja do gozda, bo predvidoma sklenjena v juliju.
/ Foto: Maša Likosar
pristopila k pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč. Nadejajo
se, da bodo gradbena dela stekla že prihodnje leto. Vse navedene ceste bodo zgrajene v širini šest metrov z zelenim pasom in
mešano površino za pešce in kolesarje.

Septembra javna razgrnitev
občinskega prostorskega načrta
Poleg vseh občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki so trenutno v teku za namen gospodarstva, kmetijstva in stanovanjske gradnje, je v izdelavi tudi krovni akt – občinski prostorski načrt. Kot
je pojasnil Aleš Puhar z Občine Šenčur, so pred epidemijo zbirali
pobude, prejeli so jih 125. »Gre za spremembe in dopolnitve številka 7. Zaradi epidemioloških razmer postopek teče bistveno počasneje, kot smo načrtovali. Sestali smo se sicer z vsemi pomembnejšimi nosilci urejanja prostora, izdelano je bilo tudi okoljsko
poročilo. Nastal je osnutek akta, ki smo ga pred kratkim poslali v
pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in soglasodajalcev. Ob tem pričakujemo, da bo javna razgrnitev septembra,« je
še dodal Puhar. M. L.

Aktualni razpisi Občine Šenčur
Na spletni strani Občine Šenčur so v zavihku Razpisi in objave objavljeni aktualni javni razpisi. Do 15. septembra so
možne prijave na Javni razpis za sofinanciranje programov
dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih
razpisov v občini Šenčur za leto 2022. Objavljen je še Javni
razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Šenčur v
letu 2022, rok za oddajo vlog je 30. september.
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Slavnostna akademija ob občinskem prazniku
V Šenčurju so po dveh letih ponovno v živo praznovali občinski praznik, ki ga
zaznamujejo 23. aprila, na dan, ko goduje njihov zavetnik sv. Jurij. Na predvečer
praznika je potekala slavnostna akademija s podelitvijo priznanj občinskim
nagrajencem in zlatim maturantom.
MAŠA LIKOSAR
Ob prazniku Občine Šenčur se je aprila zvrstilo več prireditev, osrednja pa
je bila slavnostna akademija s kulturnim programom v izvedbi Kulturno-umetniškega društva Valentin Kokalj
Visoko. Šenčurski župan Ciril Kozjek se
je v govoru spomnil preteklih dosežkov
in poudaril, da so kljub epidemiji skrbeli za nemoteno izvajanje investicij.
»Naložbe v kolesarsko infrastrukturo,
ukrepi trajnostne mobilnosti in pametna skupnost bodo eni bolj izpostavljenih ukrepov tudi v prihodnje,« je dejal
župan, ki se je ob tej priložnosti zahvalil
nekdanji ravnateljici Majdi Vehovec, ki
je Osnovno šolo Šenčur vodila 24 let.
Na akademiji so podelili občinska priznanja letošnjim nagrajencem, poklonili
so se tudi lanskoletnima prejemnikoma
zlate plakete Dragici Markun in Milanu
Krišlju, ki zaradi tedanjega zdravstvenega stanja nista bila deležna zaslužene
pozornosti. Obenem so čestitali Izi Dra-

Župan Ciril Kozjek se je zahvalil nekdanji ravnateljici Majdi Vehovec. / Foto: Tina Dokl
kslar, ki je v šolskem letu 2019/2020 dosegla izjemen uspeh na maturi, s čimer
si je lani prislužila priznanje Občine Šenčur in naziv zlata maturantka, ter Tari
Gantar in Luki Percu, ki sta priznanje in
naziv prejela letos za uspehe v šolskem

letu 2020/2021. Letos sta si zlato plaketo
prislužila Ciril Sitar in Marjan Podržaj.
Srebrno plaketo sta prejela Aleksander
Gorečan in Majda Likosar. Marjan Markun je prejel bronasto plaketo, Bina Podjed pa je prejemnica Jurjevega priznanja.

Vaški praznik na Lužah
Na predvečer goda vaškega zavetnika sv. Janeza Krstnika, na kresno noč, so na Lužah pripravili praznovanje vaškega praznika. V
ta namen je bila v domači cerkvi sveta maša, ki so jo popestrili
pevci in pritrkovalci. Pripravili so tudi kresovanje s kulturnim programom in družabnim srečanjem s pogostitvijo. M. L.

Slovesnost ob prvi obletnici dviga zastave / Foto: Tina Dokl

Prva obletnica dviga zastave

Kres ob vaškem prazniku na Lužah / Foto: Igor Zupančič

Vaška skupnost Hotemaže je s slovesnostjo počastila dan državnosti in prvo obletnico dviga zastave. Pod zastavo pri Kruhkeriji
Gorjanc v Hotemažah so pripravili kulturni program, kjer so sodelovali Cerkveni pevski zbor sv. Jurija Šenčur pod vodstvom Matica
Podobnika ter recitatorji. Dogodek sta povezovala Mihela Kolenc v
vlogi Nežike ter Tone Jelovčan v vlogi Hotimirja. Zbrane je nagovoril
tudi šenčurski podžupan Aleš Perič Močnik. M. L.
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V Šenčurju ponovno zadišalo po krompirju
Po dveh letih premora so junija v Šenčurju ponovno pripravili Praznik krompirja,
kjer so obiskovalci lahko okušali različne tradicionalne in sodobne krompirjeve jedi.
MAŠA LIKOSAR
V Šenčurju Praznik krompirja pripravljajo z vmesnimi prekinitvami vse od leta 2008, ko so postavili spomenik v čast
Mariji Tereziji. Letos je potekal pod okriljem Društva Godlarji
in ob podpori Občine Šenčur. »Polja v občini so bila od nekdaj
izredno rodovitna in primerna za gojenje najkvalitetnejših
sort krompirja, ki so bile iskane daleč naokoli. Njegova cena
je sicer danes nizka, zato pridelava ni več tako intenzivna,
a glede na trend, ki teži k samooskrbi in lokalno pridelani
hrani, verjamem, da bo vrednost krompirja rasla,« je povedal
šenčurski župan Ciril Kozjek.
Na stojnicah krompirjeve tržnice so se predstavili lokalni pridelovalci in društva, moč je bilo okušati različne krompirjeve
jedi. »Skupno smo postregli približno 250 kilogramov krompirja,« je povedal Iztok Vidmar, predsednik organizacijskega
odbora. Tradicionalen pražen krompir so pripravili člani Turističnega društva (TD) Šenčur, Društva upokojencev Tržišče,
Kulturnega društva Bukovci in Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi iz Ljubljane, člani TD Dragočajna - Moše so postregli krompirjev golaž, Društva obrtnikov
in podjetnikov občine Šenčur klobaso v krompirjevem testu
oziroma gorenjski hot dog, kot so poimenovali jed, in člani
Društva Godlarji pomfri. Domačinka Nataša Mohar Mustafa

Praznik krompirja je v Šenčur privabil množico obiskovalcev.
/ Foto: Franci Brezar
je tudi letos pripravila priljubljeno torto Šenčurjanko, katere
glavna sestavina je krompir.
Etnografsko prireditev so začinili s krompirjevim tekom, nastopi glasbenikov, zabavnim programom za otroke, vožnjo s
konjsko vprego, kmečkimi igrami, nastopili so tudi člani Folklornega društva Šenčur, ki so prebrali dekret Marije Terezije in
obiskovalce popeljali v zgodovino sajenja krompirja v Šenčurju.

Teden lokalno pridelane hrane
V šenčurskih šolah in vrtcih je od 13. do 17. junija potekal teden lokalne hrane.
MAŠA LIKOSAR
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V tem tednu je bil celoten jedilnik oblikovan iz živil, ki jih pridelujejo lokalni
pridelovalci v občini Šenčur. Pobudnik
projekta je bil Odbor za kmetijstvo in
gozdarstvo šenčurske občine, ki ga vodi
Franci Podjed. Skupaj z ravnateljico
Osnovne šole Šenčur Stanko Naglič in
dolgoletno kuharico vrtca Slavico Likozar so osnovali finančni načrt. »Naša
želja je, da se lokalni pridelovalci vpišejo
v elektronski katalog živil in postanejo
konkurenčni drugim ponudnikom,« je
povedala ravnateljica. Podjed je dodal,
da so s projektom želeli dokazati, da je
šenčurska občina samooskrbna, želi si
le večjega sodelovanja med lokalnimi
pridelovalci. Občina Šenčur je pripravila
tudi novinarsko konferenco, kjer so govorniki podprli projekt.
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Zgodovino začeli pisati pred sedmimi desetletji
Avto-moto društvo Šenčur je leta 2020 praznovalo sedemdeset let delovanja.
MAŠA LIKOSAR
Zgodovino društva so začeli pisati 25. novembra 1949, ko je
bil na pobudo nekaterih Šenčurjanov ustanovljen avto-moto
krožek, ki je deloval v sklopu AMD Kranj. Kmalu se je krožek
osamosvojil in preimenoval v Društvo ljudske tehnike Šenčur, kjer so delovale tri sekcije, od katerih pa je bila prav avto-moto sekcija najmočnejša. Že leta 1953 je tako napredovala,
da se je preimenovala v Avto-moto društvo Šenčur. Društvo je
kupilo tudi motorna vozila, s katerimi so se kandidati pripravljali na vozniški izpit. V starem gasilskem domu so uredili
garažne prostore, od Skupščine občine Kranj pa so odkupili staro šolo, kjer so odprli svoje lastne prostore. Društvo je
vzporedno s krepljenjem članstva in gospodarske dejavnosti
razvijalo tudi vzgojno, preventivno in športno dejavnost.
Društvo je zaradi epidemioloških razmer visoki jubilej praznovalo pred nedavnim z občnim zborom in slovesnostjo. Ob visokem jubileju so pripravili tudi zbornik, kjer so strnili zgodovino
in delovanje njihovega društva. Na slovesnosti je predsednica
AMD Šenčur Slavki Weisseisen podelila društvena priznanja,

Predsednik AMZS Andrej Brglez je predsednici AMD Šenčur Slavki
Weisseisen izročil jubilejno listino. / Foto: Primož Pičulin
predsednik AMZS Andrej Brglez je njihovim članom podelil odličja, plakete, častni znak in posebno odličje AMZS, AMD Šenčur
pa si je prislužil tudi jubilejno listno. Podžupan Aleš Perič Močnik je društvu izročil tudi Jurjevo priznanje Občine Šenčur.

Dvajseti jubilej šenčurske godbe
MAŠA LIKOSAR
Začetki Pihalnega orkestra občine Šenčur segajo v leto 2002,
ko se je v učilnici Osnovne šole Šenčur na pobudo takratnega
župana Franca Kerna zbrala skupina glasbenih navdušencev z željo, da v Šenčurju obudijo godbeniško tradicijo. Danes
se s pomočjo strokovnega vodstva, delujejo pod dirigentsko
taktirko Simona Tavčarja, stalno izobražujejo in prispevajo
svoj delež h kulturnemu udejstvovanju v občini Šenčur. Vsako leto organizirajo dva samostojna koncerta in prvomajsko
budnico, udeležujejo se gasilskih parad, letno so prisotni na
okoli 35 dogodkih, tudi zunaj šenčurske občine. Čeprav so
vsi prostovoljci, redno vadijo dvakrat tedensko po dve uri.
Slavnostni koncert ob jubileju Pihalnega orkestra občine Šenčur
/ Foto: Franci Brezar
»Trenutno vadimo v mansardi nad šenčurskim vrtcem, kjer
pogoji niso najprimernejši, zato se nadejamo, da bomo v
prihodnje dobili primerne prostore,« je povedal predsednik
Andrej Zupan. Ob dvajsetletnici so pripravili slavnostni koncert z gostom Otom Pestnerjem, kjer jim je šenčurski župan
Ciril Kozjek podelil Jurjevo priznanje. »Priznanje je bilo veliko presenečenje in lepa gesta, ki smo je izredno veseli,«
je povedal Zupan. Obletnico so zaznamovali še s srečanjem
pihalnih orkestrov, ki je bilo minulo soboto. Septembra pripravljajo slavnostni občni zbor, kjer bo Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti njihovim članom podelil
značke Vinka Štrucla.
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Mednarodno sodelovanje gasilcev
Gasilci PGD Visoko - Milje so pred skoraj štiridesetimi leti navezali stike z gasilskim
društvom DVD Kupinec iz okolice Zagreba na Hrvaškem.
RUDOLF SUŠNIK
Sodelovanje je bilo aktivno vse do razpada Jugoslavije, nato je zamrlo in leta
2017 ponovno zaživelo, ko je bila podpisana tudi uradna listina oziroma zaveza o prijateljstvu. V preteklih dveh letih
je bil zaradi epidemije edini povezovalni dogodek slovesnost ob 70-letnici DVD
Kupinec. Ponovno srečanje gasilcev v
večjem obsegu je bilo junija letos na Visokem. Služilo je kot »nadomestilo« za
občne zbore, ki v preteklih letih niso potekali v fizični obliki. Podeljene so bile
tudi diplome za napredovanja, priznanja in odlikovanja, ki sta jih podelila
predsednik in poveljnik Gasilske zveze
Kokra Franc Draksler in Marko Pipan.
Srečanja so se udeležili tudi gasilci prijateljskega društva iz PGD Butoraj.

Mednarodno sodelovanje gasilcev PGD Visoko - Milje in DVD Kupinec / Foto: PGD Visoko - Milje
PGD Visoko - Milje je junija sodelovalo
tudi na mednarodni vaji Forest Fire, ki
je bila izvedena v okviru projekta Broadway, ki je namenjen razvoju komunikacijskih sistemov za potrebe zaščite in
reševanja. PGD Visoko - Milje je poleg

gašenja gozdnega požara sodelovalo tudi
v vaji reševanja utopljene osebe. Sodelovali so še gasilci iz Gasilske brigade Ljubljana, PGD Selo na Vipavskem, reševalci
avstrijskega in bavarskega Rdečega križa
in organizacije Die Johanniter iz Avstrije.

Tekmovanje starejših gasilcev in gasilk Gorenjske
RUDOLF SUŠNIK
Letos poteka drugo pokalno tekmovanje
za starejše gasilce in gasilke Gorenjske,
ki obsega štiri tekme. Dve tekmi sta bili
izvedeni v juniju, dve sta predvideni v
septembru. Vsaka tekma je sestavljena
iz dveh disciplin, in sicer vaje s hidrantom in vaje raznoterosti. Na tekmovanju nastopajo tudi tri ekipe starejših
gasilcev iz občine Šenčur oziroma Ga-

silske zveze Kokra, in sicer PGD Šenčur,
PGD Trboje in PGD Visoko - Milje.
Prva tekma letošnjega pokalnega tekmovanja je potekala v petek, 10. junija,
v Športnem parku Rapa na Visokem.
Organizacijo so prevzeli domači gasilci
PGD Visoko - Milje ob pomoči Gasilske
zveze Kokra. V konkurenci starejših gasilk je tekmovalo pet ekip, zmago pa so
si priborile gasilke PGD Leše. V konkurenci starejših gasilcev se je pomerilo

11 ekip, med katerimi so slavili gasilci
PGD Mavčiče. Odlično pripravljenost so
pokazali tudi domači gasilci PGD Visoko - Milje, ki so zasedli tretje mesto, gasilci PGD Trboje so bili šesti, gasilci PGD
Šenčur pa deveti. Druga tekma Pokala
je potekala že naslednji dan, 11. junija,
v Športnem parku Rovn v Selcih. Ekipa
PGD Visoko - Milje je tokrat zasedla četrto mesto, ekipa PGD Trboje osmo ter
ekipa PGD Šenčur deseto mesto.
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Vsem, ki ste nas obiskali v času Medenega festivala,
se iskreno zahvaljujemo.

Vabljen i n a n a š l e tn i v r t .
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Praznovali pol stoletja
Cerkveni mešani pevski zbor Sveti Mihael
praznuje pol stoletja delovanja.
MOJCA GABRIJEL
Slavnostni koncert je bil v soboto, 4. junija, v cerkvi na Olševku. K sodelovanju smo povabili tudi naše zveste spremljevalce Matica Podobnika, Francko Šenk in Dani Svetelj. Dani je
poslušalce na prepričljiv in domiseln način vodila po koncertnem programu. Francka je ponovno razveseljevala s svojim
suverenim in tankočutnim glasom. Matic pa se je izkazal v
različnih vlogah. Na orgle je izvedel veličasten uvod v koncert, spremljal del programa pevcev in Franckine solistične
točke. Pokazal je svojo ustvarjalnost in uglasbil skladbo Pesem ob prazniku, ki je bila na koncertu krstno izvedena.
Med obiskovalci, ki so dodobra napolnili cerkev, smo bili še
posebno veseli nekdanjih pevcev, ki so se nam na koncu pridružili, da smo skupaj zapeli pesmi Pevec in Marija skoz' življenje. Med koncertom so bile kot projekcija na ogled tudi fotografije iz zgodovine zbora. Še pevci smo bili presenečeni, kaj
vse se je znašlo v našem arhivu. Tudi Lojze in Milena Naglič,
ki pri zboru prepevata vse od ustanovitve, sta na nekatere
dogodke že malo pozabila. Fotografije so nam pomagale, da
so spomini oživeli in smo utrinke lahko delili z obiskovalci.
Ponosni smo tudi na publikacijo, ki smo jo izdali ob jubileju.
V njej smo poskušali prikazati delovanje zbora od ustanovitve do danes. V veliko pomoč pri izdaji nam je bil nekdanji

Poletna glasbena srečanja
Društvo upokojencev Šenčur je v sodelovanju z Občino Šenčur 22.
in 23. junija pripravilo koncertna večera letošnjega prvega sklopa
šestega festivala Šenčurska poletna glasbena srečanja. Koncerti
festivala so bili posvečeni letos preminulemu slovenskemu skladatelju Jakobu Ježu. V prostorih Muzeja občine Šenčur je bilo znova obilo pozitivne energije, za katero so poskrbele nastopajoče vrhunske pevke ter glasbenice: sopranistka Mojca Benedik, citrarka
Janja Brlec, sopranistka Tina Debevec, pianistka Katarina Tominec
in mezzosopranistka Ana Šinigoj. Srečanja dajejo kraju in občini
festivalski pečat – tudi tokrat so obiskovalci preživeli kar dva prijetna večera. Kot poetično pravi Mojca Benedik: »Glasba teče skozi
nas, umetnike, da jo lahko predamo iz srca v srce, da se ji prepustimo in jo začutimo – mi in vi.« S. L.

Slavnostni koncert Cerkvenega mešanega pevskega zbora Sveti
Mihael / Foto: arhiv zbora
član Jože Šenk, ki nas že dolga leta podpira z oblikovanjem
plakatov, fotografiranjem in podobnim. Zbor je ob tej priložnosti dobil vrsto priznanj različnih institucij, od škofije,
JSKD, ZKD Kranj, Občine Šenčur. V čast nam je, da so naše
ustvarjalne napore prepoznali kot gojitev in ohranjanje kulture in vere.

Simpozij umetniške keramike
V Vogljah od 1. julija poteka že 17. Mednarodni simpozij umetniške
keramike. Do 14. julija se bo 18 ustvarjalcev družilo v Muzeju Občine Šenčur, v ateljeju in na vrtu Barbe Štembergar Zupan. Poleg slovenskih ustvarjalcev sodelujeta še dva umetnika iz Latvije in dva iz
Turčije. Tudi letos se bo na priporočilo Arneja Hodaliča simpoziju
pridružila še fotografinja, tokrat Nina Žnideršič, ki bo prispevala
portretne fotografije sodelujočih. Umetniki so v prvih treh dneh
v Muzeju Občine Šenčur pripravili krajša predavanja in predstavitve, hkrati pa že od prvega dne ustvarjajo. Različne vrste glin,
različne tehnologije oblikovanja in različni načini žganja izdelkov
bodo prispevali k raznolikosti in pestrosti nastalih del, ki bodo
predstavljena jeseni na razstavi, ko bo izšel tudi priložnostni katalog z umetniško kritiko. V času simpozija bodo umetniki dodobra
spoznali Slovenijo na dveh celodnevnih izletih. V livarski delavnici
družine Kamšek v Volavljah pri Ljubljani se bodo seznanili tudi s
tehniko izdelovanja bronastih skulptur, kjer si bodo lahko izdelali vsak svojo. Seveda pa ne bo manjkalo kulinaričnega razvajanja
gostiteljice in kuharskih mojstrov, ki so in še bodo ustvarjali svoje
kulinarične dobrote. N. Z.

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

AntonMagdičs.p.

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

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

Slikovna prizorišča
V Muzeju Šenčur je do 10. julija na ogled razstava Slikovna
prizorišča likovnega ustvarjalca Boleslava Čeruja.
SAMO LESJAK
Likovni ustvarjalec Boleslav Čeru je
član Likovnega društva iz Kranja, kjer
tudi živi in ustvarja. Že od mladih let se
ukvarja z risanjem – začetne spodbude
je dobil od očeta slikarja, njegov likovni
pedagog pa je bil tudi akademski slikar
Vinko Tušek. Z marljivim poglabljanjem je z leti izoblikoval svoj slikarski
stil. Imel je več samostojnih razstav,

udeležuje se skupinskih razstav doma
in v tujini, za svoje likovno delo je prejel
številna priznanja.
Kot je o avtorju zapisala umetnostna
zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn,
Čeru s svojimi slikarskimi prizadevanji
nenehno dokazuje, da je subtilen ustvarjalec, ki ga inspirativno vznemirjata
tako preteklost kot sedanjost. Njegova
ustvarjalnost je zaznamovana z zelo po-

Ukrajinski glasbeni biser
Mlada ukrajinska pianistka Eva Chemodanova je z gostjo, pevko Zalo Hodnik, nastopila v
dvorani Kulturnega doma na Visokem. Dobrodelni glasbeni večer je organiziralo Kulturno
društvo Valentin Kokalj Visoko v pomoč perspektivni mladi pianistki iz Ukrajine. Sedemnajstletna Eva je s svojo mamo k nam prišla iz Kharkova kot begunka pred vojno, ki divja v
njeni domovini. Obožuje glasbo, klavir igra že od svojega četrtega leta, po prihodu v Slovenijo pa se je večkrat odzvala povabilu in z veseljem sodelovala na kulturnih prireditvah.
Velika želja – svoje izobraževanje nadaljevati na akademiji za glasbo – se ji je uresničila,
društvo pa ji na tej poti želi pomagati. Eva je nedavno že navdušila z nastopom na odprtju
razstave v Muzeju Šenčur, tokrat pa je z raznovrstnim programom vse od Beethovna do
Chopina očarala vse zbrane v družbi gostje, odlične pevke Zale Hodnik. S. L.

Samosvoja pot v svet umetnosti: Boleslav
Čeru v Muzeju Šenčur / Foto: Samo Lesjak
membno vlogo risbe. S povsem suvereno
črtno sledjo avtor opozarja na njeno primarnost in elementarnost ter ohranja
zvestobo želeni realistični podobi. Iz realizma se pne v nadrealizem ter v sfere
simbolistične umetnosti. V želji, da bi
osvojil likovne kanone in prodrl do umetniške resnice, si Čeru tlakuje svojo pot
v svet umetnosti. Njegov kažipot je jasno usmerjen: biti drugačen, samosvoj,
stremeti k mojstrski dovršenosti risbe,
odkrivati pomenljivost barve in njeno
izrazno moč … Avtorja je obiskovalcem
predstavila Katarina Vidic Čorović, odprtje razstave pa so glasbeno obogatili
Boštjan Soklič, Dino Gojo in Nejč Slapar.

Dobrodelnost ne
pozna meja
V Kulturnem društvu Valentin Kokalj Visoko
smo tudi letos dobrodelni. Sredi maja smo
v dvorani kulturnega doma na Visokem
izvedli dobrodelno gledališko predstavo
Prah. Izkupiček od prodanih vstopnic smo
namenili družini iz naše občine, ki je v požaru utrpela veliko škodo. Predstavo si je
poleg naših občanov prišlo ogledat tudi veliko gledalcev, ki so bili v dvorani na Visokem prvič. V začetku junija smo v sodelovanju s Francijem Seknetom iz glasbene šole
Piano forte ponovno napolnili dvorano, tokrat z dobrodelnim koncertom, ki je bil namenjen mladi glasbenici Evi Chemodanovi,
ki jo je vojna vihra pregnala k nam iz domačega Harkova iz Ukrajine. Odzvali smo se
tudi povabilu Moto zveze Gold Wing, ki je
v soboto, 18. junija, po dveh letih premora
spet organizirala GoldWing+21 dan, tokrat
v Predosljah za ljudi z Downovim sindromom ali drugo motnjo v duševnem razvoju.
Dogodek smo povezovali člani KUD Visoko,
ki smo pripravili tudi zanimiv kulturni program. V. Č.

USTNA HIGIENA JANA STRGAR S.P.
051 304 355
oralna.higiena@gmail.com

Čiščenje zobnega kamna
Peskanje
Zdravljenje parodontalne bolezni
Beljenje zob
V prostorih zobne ordinacije dr. Fabjan,
Poslovna cona A 32, 4208 Šenčur.
JANA PER STRGAR S.P., ČEŠNJEVEK 29, CERKLJE NA GORENJSKEM
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Obisk francoskega pevskega zbora v Šenčurju
MePZ Društva upokojencev Šenčur, ki deluje pod vodstvom Dejana Herakovića, je od
21. do 27. aprila gostil člane pevskega zbora Chorale Melodie iz Francije.
MEPZ DU ŠENČUR

Pevci MePZ Društva upokojencev Šenčur in zbora Chorale Melodie / Foto: MePZ DU Šenčur
Poleg koncertov smo za goste organizirali tudi oglede in izlete po Sloveniji.
Popeljali smo jih po Gorenjskem, kjer
smo si ogledali Planico, Bled in Kranjsko Goro. Zelo so jih navdušila stara
mestna jedra Ljubljane, Kranja in Škofje
Loke ter Postojnska jama. Popeljali smo

jih tudi po Šenčurju in Srednji vasi, kjer
so si ogledali spomenik Marije Terezije,
muzej in cerkvene objekte. Zadnji dan
smo pripravili zaključno prireditev v
Domu krajanov, kjer jim je župan izročil spominsko darilo. Prireditev je popestrila folklora in Jurjevi godci.

RIADA DC D.O.O., PODBEVŠKOVA ULICA 15, NOVO MESTO

Francoski mešani pevski zbor Chorale
Melodie nas je obiskal z namenom spoznavanja kulture, pesmi in navad dveh
različnih narodov. Obenem smo jim
vrnili gostoljubje, ki smo ga prejeli pevci MePZ DU Šenčur ob obisku v Franciji
leta 2019, kjer smo imeli več koncertov.
Ob prihodu v Slovenijo smo jim pripravili dobrodošlico in sprejem v dvorani
Kulturnega doma na Visokem, kjer sta
jih pozdravila župan Ciril Kozjek in Ciril
Sitar, predsednik DU Šenčur. Imeli smo
dva skupna koncerta, prvega v Domu
krajanov v Šenčurju, drugega v Sokolskem domu v Škofji Loki, kjer se nam je
pridružil tudi zbor Vrelec. Oba koncerta
smo zaključili s tremi pesmimi, ki smo
jih zapeli pevci obeh zborov. Na koncertu
v Šenčurju sta goste nagovorila Jožica Puhar, predstavnica ZDUS-a, in Ciril Sitar.

ŠOLA 15

Pri dobri Metki pripravljeni na poletje
ANJA SMOLNIKAR
V koncesijskem zasebnem vrtcu Dobra teta, enoti Pri dobri Metki, smo se
na poletje še posebej dobro pripravi-

Večer s knjigo
V aprilu, mesecu knjige in branja, smo se
priključili vseslovenskemu projektu Noč
knjige. V šolski knjižnici smo Večer s knjigo z naslovom Berem – razmišljam – zorim
zaznamovali v petek, 22. aprila, zvečer.
Na začetku druženja so učenci v skupinah
tako na tablicah reševali online križanko s
pomočjo QR kod, ki so jih vodile do knjig
z odgovori. V drugem delu je bila v središče našega pogovora postavljena knjiga
Pisma tebi avtorice Nike Kovač. Skupaj
smo prebrali nekaj pisem in se o njih pogovarjali. V zadnjem delu so učenci pripravili
prispevek. Učenci so si po skupinah izbrali
dramsko uprizoritev pripetljajev in zapletov v odnosih med vrstniki. Predstavili so
zanimive zgodbe, ki so bile na prvi pogled
navihane, a so v sebi nosile polno sporočil,
kako prebroditi mladostniške tegobe. Večer smo zaključili s palačinkami in žrebanjem nagrajencev dveh nagradnih križank,
ki sta potekali aprila v knjižnici. Nagradili
smo tudi skupino, ki je bila ta večer najuspešnejša pri reševanju online križanke,
in tisto, ki je vse prisotne najbolj očarala z
dramsko uprizoritvijo. K. Č.

li. Če vas pot zanese mimo nas, se za
hip ustavite, radovedno pokukajte k
nam in zagotovo boste pot nadaljevali
še boljše volje. Od nas do morske obale ni tisoč kilometrov, pa vendar smo
v svojih prostorih želeli pričarati pravo
morsko vzdušje. Hobotnice, rakovice,
ribice, korale pisanih barv, palme, valovi, peščene plaže, samo še nadenemo
si kopalke in skočimo v vodo. Le kdo bi
se branil vodne osvežitve v vročih dneh.
Kjer je voda, tam so naši otroci. Napolnite vodne balončke, si jih podajajte z
otroki, jih kotalite in počakajte, da počijo. Za masažo naših stopal in super
senzorično izkušnjo poskrbi vodna čutna pot. Hoja iz zaboja v zaboj, v katerem so voda, kamnita podlaga, mivka,
nežen mah ali drugi podobni materiali,
je čisto zares nekaj posebnega, saj sprva

Spremljajte naše aktivnosti
tudi na naši Facebook strani

od nas zahteva malce poguma, nato pa
nas požgečka po stopalih. Nadvse priporočamo tudi za domačo zabavo.
V teh sončnih dneh res ne pozabimo na
pokrivala, senčnike in sončno kremo.
Osvežimo in pohladimo se s sveže iztisnjenim pomarančnim sokom izpod rok
naših Mravljic in Polžkov. Naši načrti za
poletje pa so poleg vseh rajalnih in gibalnih vsakodnevnih aktivnosti tudi umetniške narave, urejali bomo tudi naš vrtiček. Na sprehodu se že spretno držimo
naše bibe in z veseljem vas pozdravimo
ali vam pomahamo, ko nam ustavite pred
prehodom za pešce, ki ga že zelo spretno
prečkamo. Mali gozd v bližini nas velikokrat pričaka s senco in je odličen poligon
za raziskovanje, tek, poslušanje ptičkov
ali vonjanje čudovitih parfumov narave.
Piknik v gozdu nam zagotovo ne uide.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. , Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10, info@kzcerklje.si, http://www.kzcerklje.si
KMETIJSKI CENTER CERKLJE, Slovenska cesta 2, T: 04 29 26 750
CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
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

Pomahali po Sloveniji
V tem šolskem letu smo se v Vrtcu Šenčur
odločili, da se bomo podali na pot raziskovanja naše lepe dežele s pomočjo zavoda Fini,
kjer smo dobili smernice za izpeljavo projekta Pomahajmo v svet. Projekt ima razsežnost mednarodnega povezovanja, vsebuje
še podprojekt Pomahajmo po Sloveniji, kjer
so vključeni otroci do četrtega leta starosti.
Ker smo spoznali, da bi naša skupina Medvedki zmogla slediti zastavljenim nalogam,
smo se pridružili. Projekt je zasnovano tako,
da se skupina poveže z zunanjim vrtcem,
ki ga izbere idejni vodja projekta, in vrtca
se povežeta po video omrežju. Na vsakem
srečanju se predstavi tema »petih prstov«.
Posebni odzivi otrok v starosti od tri do štiri
leta so bili pri temi Jaz in moje mesto, kjer
smo pogled usmerili v Šenčur. Med drugim
smo si ogledali župnišče s kipom sv. Jurija,
občinsko zgradbo in banko. M. S. in A. P.
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Irski obisk na šoli
TADEJA TOMLJE
Na Osnovni šoli Šenčur smo v okviru projekta Erasmus+ pod
vodstvom učiteljic Katarine Klajn in Tadeje Tomlje v tednu
od 11. do 15. aprila gostili štiri tuje pedagoške strokovnjake
iz Irske. V času celotedenskega obiska so irski učitelji razrednega pouka Eoin Vaughan, Barry Corbett, Kevin Brennan in

Razstava starih knjig
V glavah učiteljic in učencev na Podružnični šoli Voklo je že lep čas
tlela ideja o razstavi knjig. Končno nam je uspelo realizirati idejo o
razstavi knjig, razglednic in revij v večnamenskem prostoru na naši
šoli, ki smo jo odprli 22. aprila. Najstarejše knjige so se ponašale
z letnicami iz 19. stoletja, ki so v učencih vzbujale spoštovanje.
Največ razstavljenih knjig je prispeval Anton Umnik iz Šenčurja,
nekaj pa Andreja Kočevar in Ida Vehovec. Andreja Kočevar je razstavo obogatila še z izvirnim aranžmajem. Na slavnostno odprtje
smo povabili župana Cirila Kozjeka, ravnateljico Stanko Naglič
in pomočnico ravnateljice Štefko Svetelj. Na klepet o temi, kako
je potekalo življenje v šoli včasih, smo povabili Heleno Kuhar in
Marijo Pušavec ter Agato Mohar, ki so otrokom povedale marsikaj
zanimivega. Z izvirnimi plesnimi in pevskimi točkami so se predstavili otroci iz vrtca ter učenci od prvega do tretjega razreda naše
šole. Učiteljice smo za ta dan preobrazile v učiteljice iz 19. stoletja
s šibami v rokah. V. U.

Na Osnovni šoli Šenčur so gostili pedagoške strokovnjake iz Irske.
/ Foto: Arhiv OŠ Šenčur
Daryl Eade, ki poučujejo na irski osnovni šoli Holy Family Senior School Ennis, za učence Osnovne šole Šenčur pripravili
delavnice galskega nogometa, predavanje o Irski in plesno
delavnico irskega plesa. Več kot 700 učencev naše šole je uživalo v igranju galskega nogometa. V torek, 12. aprila, pa so
irski učitelji zbranim učiteljem na irsko-slovenskem večeru
na naši šoli predavali o irskem šolskem sistemu in življenju
na Irskem. Dogodka sta se udeležila tudi namestnik veleposlanika Irske gospod Tomás Ó hÁbhartaigh in župan Občine Šenčur Ciril Kozjek, ki ju je sprejela ravnateljica naše šole
Stanka Naglič. Veseli smo, da smo s tem obiskom okrepili
dobre medsebojne odnose med državama, spodbujali pomen
športa med mladimi in jih motivirali za učenje tujih jezikov
ter odprli možnosti za sodelovanje v prihodnosti.

Pasji iztrebki v okolici vrtca

Penzel, slikopleskarstvo, oblaganje tal in sten, Aleksander Gorečan s.p.

V Vrtcu Šenčur smo se odločili, da postavimo table z opozorilom, da
se lastniki s psi ne smejo sprehajati čez travnik, ki je v bližini vrtca.
Otroci so predlagali, da prvo postavimo na začetku travnika, drugo
na koncu travniške poti. Kužki zaradi prepovedi prehoda čez travnik ne bodo nič prikrajšani, saj je v bližini dovolj poljskih poti. Ena
izmed njih je tudi pot, ki vodi od vrtca do Milj. Tudi tam je ogromno
pasjih iztrebkov. Ker menimo, da je en koš za pasje iztrebke v bližini
vrtca premalo, smo se z Občino Šenčur dogovorili za dodaten smetnjak, ki bo stal na obronku gozda proti Miljam. S. B. H.

Doživeli veliko zanimivega
Želite
Želite v
v svoj
svoj dom
dom vnesti
vnesti
unikatno
vzdušje?
unikatno vzdušje?
V podjetju Penzel smo vrhunski strokovnjaki za stensko dekorativo.
V podjetju Penzel smo vrhunski strokovnjaki za stensko dekorativo.
Vaše prostore spremenimo v nekaj čisto posebnega, pri čemer
Vaše prostore spremenimo v nekaj čisto posebnega, pri čemer
nudimo številne možnosti: stene in stropove dekoriramo s
nudimo številne možnosti: stene in stropove dekoriramo s
specialnimi barvami, uresničimo vašo lastno idejo ali izvedemo
specialnimi barvami, uresničimo vašo lastno idejo ali izvedemo
imitacije kamna, betona, usnja, rje in drugih elementov.
imitacije kamna, betona, usnja, rje in drugih elementov.
Spoznajte nas na prenovljeni strani penzel-decor.si, v našem
Spoznajte nas na prenovljeni strani penzel-decor.si, v našem
razstavnem salonu pa celovito doživite, kaj vse je uresničljivo!
razstavnem salonu pa celovito doživite, kaj vse je uresničljivo!

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

Na podružnični šoli v Trbojah smo v zadnjih mesecih šolskih dni
doživeli veliko zanimivega. Najprej so nas obiskali irski in španski
učitelji. Pouk naravoslovja in tehnike smo obogatili z električarjem
Blažem, ki nam je podrobno predstavil svoj poklic. Posebej smo
ponosni na cvetoč cvetlični kotiček medonosnih rastlin, ki smo jih
posejali v začetku šolskega leta. Razveselili smo se dneva, ko smo
lahko s svojimi starimi starši tekmovali v različnih športnih igrah v
času simbioze giba. Ker se vsi učenci pripravljamo na kolesarski izpit in se učimo pravil v prometu, smo lahko svoje znanje preizkusili
tudi z vožnjo majhnih avtomobilčkov na poligonu. Znanje nam je koristilo, saj so vsi učenci petega razreda uspešno opravili kolesarski
izpit. V začetku junija smo se z učenci četrtih razredov odpravili v
letno šolo v naravi v Savudrijo. Zadnje dneve pouka smo preživljali
tudi v naši novi leseni letni učilnici. Nove pa nimamo samo učilnice,
ampak tudi knjižnico, kjer smo stare knjižne police, na katerih se je
na podstrešju nabiral prah, prenovili v povsem nove. T. B.
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Županove petice za izjemen učni uspeh
Župan Ciril Kozjek je v prostorih Osnovne šole Šenčur sprejel 31 učencev in učenk,
ki so v vseh devetih letih osnovnošolskega izobraževanja dosegli izjemen učni uspeh.
MAŠA LIKOSAR
Župan je njihov učni uspeh nagradil s
priznanjem županova petica, vsakemu
je podaril tudi občinsko zastavo. »Verjamem, da ste v šenčurski osnovni šoli
prejeli kvalitetno znanje, ki vam bo koristilo pri nadaljnjem šolanju. Ob tem si
želim, da bi se vsaj del vas, ko sklenete
izobraževalno pot, vrnil v domači kraj
in s pridobljenim znanjem in izkušnjami prispeval k razvoju naše občine,« je
ob čestitkah dejal župan. Ravnateljica
Stanka Naglič je ob tem povedala, da so
učenci svoje znanje izrazili na različne
načine. »Ponosni smo, da je Hana Sekne
postala državna prvakinja v atletiki, v
skoku v daljino. Glas o šoli sta učenca Nejc in Simon ponesla v Slovenijo z
uspehom, ki sta ga dosegla na tekmovanju Mali šef Slovenije,« je dodala.
Letošnji devetletni »odličnjaki« so: Žiga

Odličnjaki z županom Cirilom Kozjekom in ravnateljico Stanko Naglič / Foto: Gorazd Kavčič
Balažič, Šejla Balkić, Jona Gantar, Maruša Kumše, Simon Lorbeg, Mark Podobnik, Vesna Pogačar, Ana Poljanšek,
Matej Remic, Hana Sekne, Lina Farčnik,
Alja Gašperlin, Anca Logar, Luka Mali
Grohar, Sara Mavri, Pia Miklič, Maja

Ul. 4 oktobra 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem

041 358 772, 041 603 082

Kakovostno
in ugodno
poskrbimo za
pranje in likanje
sobnega in
gostinskega
perila.

NOVO!

PRALNICA PAVEC, PAVEC SANDI S.P.

Pranje
preprog

Sprejemamo
oblačila
za kemično
čiščenje.

Ugodno
pranje in
likanje srajc
ter delovnih
oblek.

Nudimo
izredno ugodno
pranje odej,
posteljnih
nadvložkov in
vzglavnikov.

35-letna tradicija

Podjed, Maja Polajnar, Danaja Jenko,
Ana Kuhar, Jaka Pilar, Manca Pušavec,
Živa Ulčar, Svit Albreht, Filip Bizjak,
Matej Čebulj, Jaša Janežič, Kaja Korelc,
Manca Logar, Femke Van Der Geest in
Marisa Zupan.
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Medgeneracijsko sodelovanje

Pripravili bralne pakete

V mesecu maju je zaključil svoje enoletno delo študijski krožek
Živimo z rastlinami s postavitvijo razstave v Muzeju Šenčur. Člani so se spoznali na predavanjih o zdravilnih rastlinah, ki so bili
občasno organizirani v okviru programa Večgeneracijski centri
Gorenjske v občini Šenčur. Po predavanjih so si izmenjevali svoje
izkušnje in recepte ter dali predlog, da bi se bolj pogosto srečevali.
Zelišča so tudi nabirali v naravi, jih posušili in shranili za čaj ali
predelali v zeliščno kozmetiko. V okviru študijskega krožka je nastala e-brošura Divje in domače rastline v občini Šenčur. Na srečanjih so se udeleženci seznanili z načini nabiranja, shranjevanja in
predelave divjih in doma gojenih zelišč. Za vodilo jim je bila knjiga
Živimo z rastlinami. Poleg opisa rastlin so zbirali tudi recepte za
predelavo rastlin v prehrani, kozmetiki in čistilih. V brošuri niso zajete vse rastline, ki rastejo v občini Šenčur, predstavljene so tiste,
ki so med ljudmi bolj znane in niso ob nepravilni rabi strupene,
kot so bile nekatere rastline, s katerimi so se srečali. Opisane so
rastline, ki so razširjene v naravi ali jih lahko gojite na domačem
vrtu, brez strahu, da bi jih iztrebili, če se držite splošno veljavnih
pravil nabiranja zelišč. Povezavo do e-brošure boste našli na spletni strani www.luniverza.si. V poletnih mesecih ste vabljeni, da se
nam pridružite na aktivnostih, kot je joga obraza za poletni sijaj
(13. 7.), učenje tujega jezika z aplikacijo na pametnem telefonu (21.
7.), joga obraza za lahkotno srce (3. 8.), priprava potovanja s pomočjo računalnika (18. 8.) in večer ljudskih pesmi z Dečvami (25.
8.). Zgibanke s podrobnim opisom programa so na voljo na Občini
Šenčur, v pekarni Umnik in v trgovini Mercator Šenčur. Program je
dostopen tudi na spletni strani http://vgccrm.luniverza.si. M. R.

Naše misli so usmerjene k dopustu in preživljanju prostega časa,
ko imamo več časa za branje. Da bo izbira lažja, smo v knjižnici
tudi letos pripravili različne bralne pakete. Najmlajšim bralcem in
njihovim staršem so na voljo Knjigolovčki. Počitniška vreča vsebuje pet knjig, v njej najdete pravljice, pesmice in različne poučne knjige. Šolarji lahko šolsko torbo zamenjajo s Pasjo, ki jih bo
presenetila z izborom najbolj napetih zgodb in stripov. Najstniki
bodo preverili Kul paket #najst in skušali razrešiti dilemo, ali je bil
film posnet po knjižni predlogi ali je bilo ravno obratno in je bila
knjiga napisana na podlagi filma. V vreči jih namreč čaka knjiga in
pa DVD s filmom in glasbo. Za odrasle bralce smo pripravili Poletne
malhe, ki vsebujejo pet knjig po našem izboru. Poleg tega si lahko izposodite tudi tematske vreče, ki vsebujejo nabor romanov po
zvrsteh. Če ste ljubitelj kriminalk, boste vzeli vrečo s kriminalkami,
če si želite lahkotnega branja za pod palmo, pa si boste izposodili
vrečo z ljubezenskimi romani. Tudi poleti lahko berete dela slovenskih avtorjev in sodelujete v akciji Beremo prešerno, kjer vas
bomo nagradili za vsakih šest prebranih priporočenih del. Zelo zanimiva in nekoliko drugačna dimenzija branja je izbor knjig iz naše
Knjižnice čustev, v kateri so knjige razvrščene po šestih osnovnih
čustvih. Izberite knjigo in nam po branju zaupajte, katero čustvo je
prevladalo v vas po prebranem. Ko bo zunaj najbolj vroče, se lahko ohladite v knjižnici Globus in si ogledate zanimive razstave, ki
jih najdete tako v pritličju, dvorani kot tudi na otroškem oddelku.
V knjižnici se vedno nekaj dogaja, zato nas čim večkrat obiščite.
Knjige imajo čudežno moč, morda v njih odkrijete tisto, ki vam bo
pomagala spremeniti življenje na bolje. D. P.

vzdrževanje javne razsvetljave
 semaforizacija križišč
 izdelava svetlobnih prometnih znakov


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

Nova upihnjena svečka za našo državo
Nedolgo nazaj smo upihnili že 31. svečko ob prazniku naše
države. To je dober razlog za mladostno veselje in pogled nazaj.

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:042531054
GSM:041652654

Kot stranka, ki izhaja iz vrednot krščanstva, iz katerih so črpali
tudi naši predniki, temeljimo na vrednotah sodelovanja,
razvoja potencialov mladih in odraslih ter ustvarjalnosti. Tako
tudi v občinskem svetu vedno znova dajemo predloge v smeri
skupnega dobrega, da bi se zadeve še izboljšale. Kot predsednik
Odbora za gospodarstvo se že več let zavzemam za promocijo
in razvoj podjetništva, in sicer z namenom, da se pozitivne
podjetniške prakse še bolj približajo ljudem in tudi mladim.
Ker smo vstopili v poletne in počitniške dni, vam želim vse dobro –
z željo, da bi šli jeseni lahko polni novih moči novim izzivom naproti.
Dr. Valerij Grašič,
predsednik OO NSi Šenčur

Nova Slovenija, OO Šenčur, Dvorakova ulica 11A, 1000 Ljubljana

računovodske storitve, d. o. o. Velesovska 49, 4208 Šenčur

Stranka NSi je v zadnjih dveh letih pokazala, kako je možno s
sodelovanjem na državnem in lokalnem nivoju naredili veliko
koristnega tudi za lokalno okolje. V primeru občine Šenčur je
prav stranka NSi odločilno prispevala k trem velikim uspehom:
dokončanju kolesarske steze do letališča, izgradnji ceste Britof–
Visoko in pridobitvi koncesije za dom starostnikov.

Podprvaki tretje lige
Članska ekipa Tinexa Šenčur je sezono v
tretji slovenski nogometni ligi končala na
visokem drugem mestu.
Nogometna sekcija Športnega društva Šenčur / Foto: arhiv ŠD Šenčur
ŽIGA CELAR
Varovanci Dejana Nišandžića so med sezono prikazovali lep in
discipliniran nogomet in na koncu zaostali le za prvaki tretje
lige Brinjem iz Grosuplja. V dobro vodeni ekipi je izstopal Samo
Kokalj, ki je s 30. zadetki postal prvi strelec lige. Velja omeniti, da je ekipa Tinexa Šenčur zmagala na lestvici fair playa.
Fantje na čelu z glavnim trenerjem Nišandžićem in pomočnikom Družincem se bodo na novo sezono začeli pripravljati
že čez dober teden dni. »Za nami je uspešna sezona, kjer pa
je na koncu vseeno malo zmanjkalo. Le še nekaj dni nas loči
do začetka priprav na novo sezono, kjer bomo nekatere stvari
poizkušali nadgraditi. Ekipi bomo priključili tudi nekaj fantov
mladinskega pogona,« je dejal glavni trener Nišandžić. Mladinci in kadeti so po manjši krizi v sredini sezone ob koncu
prikazovali izjemne predstave in sezono v drugi slovenski ligi
na skupni lestvici končali na šestem mestu. Ponovno so pre-

Karate klub Šenčur
Karate klub Šenčur je 13. marca na Osnovni šoli Šenčur organiziral
1. krog osnovnošolske karate lige. Prav tako so 18. junija v Športni
dvorani Šenčur uspešno izvedli 6. Pokal Gorenjske. V soboto, 15.
oktobra, bodo v športni dvorani Šenčur organizirali 3. državno pokalno tekmovanje za leto 2022. Rezultati in dejavnosti so objavljeni na Facebook strani Karate kluba Šenčur. V. A.

senetili starejši dečki, ki jim je znova uspelo ostati med elito in
se bodo tako podali v še tretjo zaporedno prvoligaško sezono.
»Rezultate naših selekcij lahko ocenimo kot uspešne. Članska
ekipa, ki je bila v tej sezoni podprvak tretje lige, je izpolnila cilj,
ki smo si ga v klubu zadali pred sezono. V klubu se že pripravljamo na novo, kjer upamo, da nam uspe narediti še korak
naprej. Selekciji U19 in U17 sta sezono končali na sredini drugoligaške lestvice, kar je po nekaterih težavah med sezono na
koncu lep uspeh. Da se v klubu dobro dela z mladimi nogometaši, pa so znova dokazali starejši dečki, ki so se ob boku večjih
sredin znova veselili obstanka v prvi ligi. Čestitke trenerjem
in igralcem za doseženo v tej sezoni,« je po končani sezoni
povedal direktor kluba Luka Pintar. V klubu so znova pripravili
Janov Memorial, že sedmi po vrsti z rekordnim številom ekip
(146) in več kot tri tisoč obiskovalci v Športnem parku v dveh
dneh. »Zahvalil bi se vsem v klubu, ki so pomagali pri izvedbi enega večjih otroških turnirjev ter enega večjih dogodkov v
občini. Pohvale nastopajočih nam zagotovo dajejo nov zagon
za izvedbo že 8. Janovega Memoriala prihodnje leto,« je dejal
predsednik Športnega društva Šenčur Bojan Pintar.

Košarkarji uspešno končali sezono
Najmlajša selekcija je U9, kjer spoznavajo košarkarsko igro, imeli so
tudi tekme z sovrstniki. Deklice so zbrane v ekipi U11, nastopale so v
internih tekmovanjih. Selekcija U11 je zasedla 23. mesto od 97 ekip,
U13 37. mesto od 101 ekipe, U15 24. mesto od 99 ekip, kadeti U17 pa
so zasedli 43. mesto od 77 ekip. Mladinska ekipa se je prvič uvrstila
na zaključni turnir, v četrtfinalu smo izgubili s kasnejšim prvakom
Heliosom in zasedli končno deveto mesto. Pohvale vsem za delo
skozi celotno sezono, verjamemo, da bomo jeseni skupaj še boljši.
Članska ekipa je v prvenstvu zasedla zgodovinsko tretje mesto, takoj
za Olimpijo in Heliosom ter pred Krko in ostalimi klubi. Žal nam je le
točka manjkala do prvega mesta po drugem delu in grenkega poraza
z Rogaško v četrtfinalu. Kljub temu velik uspeh za Šenčur, s katerim
smo si priborili tudi pravico do nastopanja v ligi ABA2. Pripravljamo
se že na novo sezono, pri članih glavni trener ostaja Miljan Pavković,
njegov pomočnik bo Jaka Hladnik, sestavljamo trenerski mozaik tudi
za druge selekcije. Od igralcev ostaja približno polovica iz prejšnje
sezone, večinoma smo že pridobili nove igralce na prostih mestih,
privabljamo pa predvsem mlajše slovenske igralce, ki jim želimo
dati priložnost. Enako tudi za mlajše selekcije privabljamo fante iz
regije in Ljubljane, pogoji za delo so odlični in vabljeni vsi, da se
priključite delu našega kluba. Zahvaljujemo se Občini Šenčur in
Gorenjski gradbeni družbi ter ostalim sponzorjem in donatorjem ter
prostovoljcem, brez katerih naših uspehov ne bi bilo. B. P.

Naše prednosti:
 hitra odzivnost
 kakovostno kurilno olje
v skladu z evropskimi standardi
 zelo ugodna cena
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www.gorenjskiglas.si

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

Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

15
EUR

+ po

št ni n a

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

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 27. julija 2022 na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Gorenjski
prvaki
Člani in mladinci
nogometne sekcije
Športnega društva Visoko
so postali gorenjski prvaki.
MAŠA LIKOSAR
Nogometaši nogometne sekcije ŠD Visoko so gorenjski članski prvaki. / Foto: arhiv ŠD Visoko
volj zgodaj spoznali, da ne bodo zvezde
svetovnega slovesa in se raje posvetijo
šolanju ter nogomet igrajo z veseljem
v gorenjski ligi, do takih, ki so zaradi
različnih razlogov prenehali igrati ali
so bili v svojih klubih zapostavljeni in
pri nas ponovno dobijo priložnost,« je
pojasnil Krišelj.
Po kratkem proslavljanju čaka visoške nogometaše pestro poletje. V prvi
vrsti bodo morali zagotoviti pogoje, ki
jih predpisuje Nogometna zveza Slovenije za licenciranje klubov. »Šibki smo
na infrastrukturnem področju, a kljub

temu osnovne zahteve izpolnjujemo.
Med drugim bomo morali zagotoviti večje in ustrezne garderobne prostore za
gostujoče ekipe in sodnike,« je povedal
sogovornik. Prve tekme 3. slovenske lige
bodo sredi avgusta. »Žreb bo 19. julija,
tedaj bo znan natančen razpored tekem. Upamo, da bo vodstvo tekmovanja
ugodilo naši prošnji, želimo si namreč,
da bi prvi dve tekmi gostovali, tretjo, ki
bo predvidoma 27. avgusta, pa odigrali
na domačem igrišču. S tem bi pridobili
dodaten čas, da zadostimo vsem zahtevanim pogojem,« je še povedal Krišelj.

Izjemni rezultati lokostrelcev
V Lokostrelskem klubu Šenčur tudi letos beležimo izvrstne rezultate v slovenskem in
evropskem klubskem pokalu ter tudi na mednarodnem prizorišču, kjer naša reprezentanta, Toja Ellison in Staš Modic, s sestavljenim lokom (SL) odlično zastopata občinske in
slovenske barve. Že na prvi pripravljalni tekmi dvojni 70m/50m krog v Stožicah je Toja
za dva kroga popravila svetovni rekord (na 1415 krogov) in s tem nakazala, da se njena
forma iz lanskega leta, ko je v sezoni zunanjega svetovnega pokala skupno zasedla drugo
mesto, le še stopnjuje. Mirno streljanje je nadaljevala tudi na letošnji tekmi svetovnega
pokala v Antalyi in z mešano ekipo v kategoriji SL osvojila drugo mesto. Odlični rezultati
so se nadaljevali tudi na Veronikinem pokalu 2022 za WRE, kjer sta se oba naša člana,
tako Toja kot tudi Staš, v posamezni kategoriji uvrstila na drugo mesto. Slavili sta tudi moška ekipa s Stašem in mešana ekipa s Tojo na čelu. Obe ekipi sta se povzpeli na najvišjo
stopničko. Zadnjega uspeha, ekipnega četrtega mesta, se je Staš veselil skupaj z ostalimi
reprezentančnimi kolegi na evropskem prvenstvu v Münchnu. V času tiskanja tega članka
pa stiskamo pesti za vse naše lokostrelce na svetovnem pokalu v Parizu. S. D.

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

-

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Za nogometaši Visokega je izredno
uspešna sezona, saj so tako člani kot
mladinci postali gorenjski prvaki. »Gre
za izjemen dosežek, ki smo ga v zgodovini društva dosegli prvič, česar smo
neizmerno veseli,« je povedal Boris Krišelj, vodja nogometne sekcije ŠD Visoko. Uspeh jim je prinesel napredovanje
v 3. slovensko ligo. »Uspeh je rezultat
večletnega dela. Nosilci zdajšnje generacije članov so domači igralci, ki so
pri nas začeli pred več kot desetimi leti.
Prepričani smo, da je pred nami velik
izziv, a zaupamo v lasten kader in verjamem, da bomo v prvi sezoni dosegli
zastavljen cilj – obstanek. Kot novinci v
ligi si moramo namreč postaviti skromne cilje, a sanje so vseeno dovoljene,«
je dodal.
Člansko ekipo vodi trener Gašper Kern,
ki se izobražuje za licenco A, ta je namreč pogoj ob napredovanju v 3. slovensko ligo. Mladince vodi trener David
Golob, z vratarji vseh ekip dela Franci
Pavlič, celotno trenersko delo pa koordinira Drago Vrtač. »V društvu si želimo
več mladih igralcev. Problem imamo
zlasti pri kadetski ekipi, kjer imamo
registriranih malo igralcev. Sicer pa že
nekaj časa očitno uspešno recikliramo
igralce. K nam prihajajo igralci z različnimi izkušnjami, od takih, ki so do-

22 ZANIMIVOSTI

Kulturno obarvana pomlad
V Šenčurju so se v maju in juniju odvile tri kulturne
prireditve, kjer so se predstavili ljudski plesalci in pevci.
MAŠA LIKOSAR
Festival je bil prvotno znan pod imenom Festival Alpe-Adria, lani pa so se
organizatorji dogovorili, da pritegnejo k
sodelovanju tudi Madžarsko in ga preimenujejo v festival Sosedje. Organizacijo
prireditve zagotavlja vsako leto druga od
sodelujočih držav. Letos je ta čast doletela slovensko nacionalno sekcijo CIOFF s
predsednico Janjo Ravnikar. Na festivalu
so sodelovali ljudski plesalci iz Hrvaške,
Italije in Avstrije, Madžarska letos ni
mogla poslati svojega zastopnika zaradi državnih obveznosti. Predstavili so se
tudi v Šenčurju, kjer so se pridružili člani
Folklornega društva Šenčur.
Gostje iz Italije so bili člani goriške folklorne skupine Santa Gorizia, ki so pri-

kazali plese furlana, siet pas in roseana.
Iz Avstrije je prišla celovška skupina Lindwurm, ki je prikazala, kako dvorijo dekletom svojih sanj, ki pozorno ocenjujejo
plesne spretnosti svojih partnerjev. Člani hrvaškega folklornega ansambla Osijek 1862 so predstavili njihovo Baranjsko
svatbo, ki predstavlja obilje narodnih
običajev, povezanih s petjem in plesom.
Skupina Folklornega društva Šenčur pa
je predstavila plese šotiš.
Maja je v Šenčurju potekala tudi prireditev Šenčur folkloro na ogled postavi
2022, kjer so nastopili Šolska folklorna
skupina Knofki, pevci Hiše čez cesto in
Folklorno društvo Šenčur. Maja se je
odvila tudi 24. Občinska revija odraslih
pevskih zborov in vokalnih skupin občine Šenčur.

V Šenčurju so se predstavili člani Folklornega društva Šenčur. / Foto: Maša Likosar

Tradicionalno
srečanje
Društvo upokojencev Šenčur je starejše od
80 let povabilo na tradicionalno srečanje,
ki se vsakokrat začne z mašo v župnijski
cerkvi. Sledil je program v Domu krajanov,
ki so ga z glasbo popestrili Jurjevi godci,
zbrane pa sta nagovorila predsednik DU
Šenčur Ciril Sitar in podžupan Aleš Perič
Močnik. Srečanja se je udeležilo okoli 150
izmed 322 članic in članov. Prisotni so bili
tudi častni občan, prvi župan Občine Šenčur Franc Kern in Janez Sušnik, predsednik
Zveze društev upokojencev Slovenije, poleg podžupana Aleša Periča Močnika ter
župnika Urbana Kokalja pa tudi duhovni
pomočnik Janez Modic. Letošnjega srečanja sta se udeležila dva poročna para s 55
leti skupnega življenja: Ljudmila in Viktor
Žnidaršič z Milj ter Marinka in Franci Rode
iz Srednje vasi. S. L.

Vzpon na Krvavec
Športno društvo Bam.Bi iz Trboj je organiziralo že 17. kolesarski vzpon za kralja in kraljico Krvavca. Poleg rekreativnih kolesarjev
so se s strmino spopadli tudi tekmovalci v
amaterskih kategorijah za Pokal Slovenije.
Skupaj je nastopilo 178 kolesark in kolesarjev. Najboljša sta bila Italijan Andrea Calza
in Slovenka Katarina Novak, ki sta prejela
kroni za najhitrejši kraljevski vzpon do Jezerc v moški oziroma ženski konkurenci.
Na malem vzponu do Ambružarja sta bila
najhitrejša Janez Debeljak iz Hraš in Darja
Zaplotnik iz Nakla. Ekipno je največ točk
osvojila ekipa BAM.Bijev pred ekipo Brda
Dobrovo in Koloko iz Škofje Loke. Med
BAM.Biji sta se sicer najhitreje vzpenjala
Eva Zaletel iz Šenčurja in Gal Sekne iz Trboj.
Vsi udeleženci so prejeli spominske medalje in okrepčilo. A. K.

Za tvoje veselje

SKRBIMO
S POPUSTI

ki naraščajo z leti!

LE NAJBOLJŠE ZA NAJBLIŽJE

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Izpusti 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.

PODJETJE, D.O.O.
LOGOTIP
AVTOHIŠA
JENKO
d. o. o.
NASLOV
XX, XXXX KRAJ

PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE

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

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

Ukrajinci v Hotemažah
Varno zavetje petim Ukrajincem je kmalu
po začetku vojne ponudil Milan Krišelj na
svoji turistični kmetiji v Hotemažah. Konec
marca so jih na njihovem začasnem domu
obiskale članice Krajevne organizacije Rdečega križa Hotemaže - Olševek. Iz sredstev
krajevne organizacije v višini 250 evrov so
nakupile in jim podarile osnovne življenjske potrebščine. Z izdelki svoje dejavnosti
sta jih razveselila tudi Mlekarstvo Podjed in
Kmetija pr' Lesnek. Izvedeli smo tudi nekaj
o njihovem življenju pred vojno ter željah,
da se čim prej vrnejo domov. Z. Č.

PROSTA DELOVNA MESTA
V PROIZVODNJI IN PODPORNIH ODDELKIH

Razvoj in fleksibilna proizvodnja
tehnično zahtevnih
elektromotorjev in varilnih
transformatorjev v majhnih
in srednjih serijah.

BOSCH REXROTH d.o.o.
Kidričeva cesta 81
4220 Škofja Loka

AKTUALNI
RAZPISI:

080 80 16
zaposlitev@bosch.com
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RENAULT CAPTUR

Poraba pri mešanem ciklu: 5,7-6,3 l/100 km. Emisije CO2: 129-143 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0201-0,0336 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO 2)
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. Slika je simbolna. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o.,
Dunajska 22, 1511 Ljubljana. Pridržujemo si pravico do napak.

Renault priporoča

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

renault.si

