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MATEJA RANT

V Šenčurju načrtujejo dom, v okviru ka-
terega bi bilo starejšim na voljo okrog 160 
mest, je razložil župan Ciril Kozjek. Za 
dom starejših so že pred osmimi leti z ob-
činskim prostorskim načrtom rezervirali 
zemljišče v neposredni bližini vrtca, šole, 
športnega parka in središča kraja, zdaj 
načrtujejo še odkup zemljišč. Lastništvo 
zemljišča oziroma pridobljena stavbna 
pravica je namreč tudi pogoj za prijavo 
na razpisu ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti za pri-
dobitev koncesije za opravljanje instituci-
onalnega varstva v domovih za starejše.
"Rok za prijavo je zelo kratek, saj se izte-
če prvega oktobra, prijavijo pa se lahko 

le tisti, ki so registrirani za opravljanje 
te dejavnosti,« je razloge za sklic izredne 
seje pojasnil župan Kozjek in dodal, da 
jim je že uspelo najti investitorja, ki bi 
gradil dom, to je podjetje Comett. Svetni-
ki so na seji župana soglasno podprli, da 
nadaljuje postopke za gradnjo doma. So-
časno s pripravami za prijavo na razpis 
namreč po županovih besedah izvajajo 
tudi vse postopke za gradnjo, kot da so 
koncesijo že pridobili, da bi tako uspešno 
lovili zelo kratke roke. »Koncesija naj bi 
se namreč začela izvajati konec leta 2022 
in do takrat bi moral biti dom zgrajen,« 
je razložil župan. Del teh aktivnosti je 
tudi priprava na gradnjo povezovalne ce-
ste do lokacije načrtovanega doma, ki jo 
izvajajo sočasno z obnovo Kranjske ceste.

Že bliže gradnji doma starejših
Na avgustovski izredni seji so svetnike seznanili z 
aktivnostmi v zvezi z gradnjo doma starejših, župana 
pa so potem tudi pooblastili za nadaljnje urejanje 
postopkov.

JURIJ JE PRILOGA ČASOPISA 

JU RIJ (ISSN 1408-1350) je pri lo ga Go renj ske ga 
gla sa za ob či no Šen čur. Pri lo go priprav lja Go-
renj ski glas, od go vor na ured ni ca Ma ri a Volč jak, 
ured nica pri lo ge Danica Zavrl Žlebir, fo to gra fi ja 
Go renj ski glas. Oglas no tr že nje Janez Čimžar, 
041/704-857. Oblikovanje: Matjaž Švab. Pri pra-
va za tisk Go renj ski glas, d. o. o., tisk: Nonparel, 
d. o. o. Ju ri, šte vil ka 3, je pri lo ga 73. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 11. septembra 2020, do bio 
pa jo vsa go spo dinj stva v ob čini Šen čur brez-
plač no. Naklada: 3000 izvodov. Občina Šenčur,  
Kranjska c. 11, Šenčur. 

Na naslovnici: Na območju ŠE-32 gradijo  
komunalno infrastrukturo. /Foto: Tina Dokl

Naslednja številka občinskega glasila 
Juri bo izšla v petek, 11. decembra.  Rok  
za oddajo prispevkov je petek, 4. dece-
m ber, obseg pa največ 2500 znakov s 
presledki. Prispevke pošiljajte na naslov 
obcina@sencur.si.

IZ VSEBINE

Prvi šolski dan je v Osnovno šolo Šenčur vstopilo 850 učencev, v vrtec pa je vključenih 327 
otrok, je povedala ravnateljica Majda Vehovec. Posebno slovesen je bil prvi šolski dan za 96 
prvošolcev, čeprav je zaradi varnosti letos sprejem učencev potekal v okviru oddelka. Prvošolci 
so prejeli brezplačni učbeniški komplet, rumeno rutico in knjigo, ki jo za učence prvega razre-
da vsako leto podarja župan Občine Šenčur. Učence sta virtualno nagovorila župan in policist 
in jim zaželela uspešno šolanje, ravnateljica pa je učence z enako željo obiskala v razredu. 
Letos obiskuje matično šolo v Šenčurju 629 učencev, na podružničnih šolah pa je na Olševku 
108, v Voklem 63 in v Trbojah 50 učencev. V novo šolsko leto so tako učitelji kot učenci vstopili 
z željo, da pouk poteka kar najbolj nemoteno. V vrtcu in šoli skušajo kar v največji meri upošte-
vati priporočila NIJZ, kar pa glede na polno zasedene oddelke v vrtcu in veliko število učencev 
v razredu ni vedno mogoče. Bojan Pintar, predsednik Športnega društva Šenčur, nam je spo-
ročil, da so prvošolčke letos opremili z rumenimi ruticami, člane kluba pa s pralnimi maskami. 

V šolo z veseljem in optimizmom

Učiteljice so prvošolčke letos sprejele na šolskem igrišču. / Foto: OŠ Šenčur
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Občinski praznik, ki ga sicer praznujete aprila, ste zara-
di takratne karantene prestavili na september. Kako boste 
praznovali?
Občinski praznik, ki ga praznujemo 23. aprila, smo zaradi ko-
ronavirusa prestavili na september, kajti računali smo, da bo 
takrat situacija dobra. Ob veljavnih ukrepih NIJZ smo se odlo-
čili, da tudi 18. septembra, ko bo nadomestno praznovanje, ne 
more biti take prireditve, kot smo jo najprej načrtovali, temveč 
bo v okrnjeni sestavi. Omejitev zbiranja je do petdeset ljudi, zato 
bomo povabili na slavnostno akademijo naše častne občane, 
občinske svetnike, župane sosednjih občin, župnika, ravnatelji-
co, poleg občinskih nagrajencev tudi zlate maturante in nasto-
pajoče. Toliko ljudi bo že izpolnilo dopustno kvoto, vabimo jih s 
posebnimi vabili. Žal nam je, da ne more biti udeleženih več, to 
pa še zlasti zaradi tega, ker je srebrni jubilej Občine Šenčur. Po-
membna obletnica bi si zaslužila udeležbo občinskih svetnikov 
vseh dosedanjih mandatov, a trenutne razmere tega na dopu-
ščajo, zato smo se širši udeležbi odpovedali. Občinsko prosla-
vo pripravlja KUD Visoko, nekoliko drugače bodo predstavljeni 
tudi občinski nagrajenci. Razmišljali smo tudi o spletni proslavi 
ali o akademiji na prostem, vendar se potem ne za eno ne za 
drugo možnost nismo odločili. Posnetek akademije bo dostopen 
na spletni strani Občine Šenčur. Ob tem bomo vseeno ustrezno 
zaznamovali petindvajset let Občine Šenčur. Slovesen prizvok 
bo dodal tudi koncert Pihalnega orkestra Šenčur pred dvorano 
kulturnega doma, vendar se bodo godbeniki potem razšli in ne 
bodo navzoči na akademiji kot pretekla leta, da ne bi presegli 
zgornje meje udeleženih. Osrednji del prireditve bo podelitev ob-
činskih priznanj in letos po novem tudi zlatim maturantom, ki 
so že prejeli tudi denarne nagrade. Ta mladina je namreč naš 
potencial, ki ga cenimo in nanj računamo v prihodnje. Občinski 
nagrajenci so letos štirje, kar je ravno dovolj, da se ne razvre-
dnoti pomen občinskih priznanj. Letos jih delimo še po starem, 
prihodnje leto pa že po novem odloku.
• Bo ob tej priložnosti tudi odprtje medgeneracijskega cen-
tra ob Blagneči hiši?
Ne, vseh prireditev se izogibamo, poleg tega pa ima medge-
neracijski center še nekaj pomanjkljivosti, ki jih moramo od-
praviti, preden ga dokončno prevzamemo. Smo pa v objektu 
že imeli dve občinski seji, redno in izredno. 
• Tudi ruševin Blagneče hiše za zdaj še niste porušili?
Pravočasno smo naročili spremembo gradbenega dovoljenja. 
Zdaj stavba sicer ni več zaščitena kot kulturni spomenik lokal-
nega pomena, vendar Zavod za varstvo kulturne dediščine h 
gradbenemu dovoljenju še daje svoje mnenje, do tega pa v dveh 
mesecih in pol še nismo prišli, kar nam povzroča težave pri vlo-
žitvi gradbenega dovoljenja. Tako bosta verjetno rušenje in gra-
dnja prestavljena v naslednje leto. Upam, da se bomo z zavodom 
dogovorili, da pridemo do končne rešitve za objekt, ki naj bi bil 

po obliki enak izvirnemu, znotraj pa funkcionalno urejen. Z za-
vodom si želimo ohraniti dobre odnose. Če bo treba ugoditi ne-
katerim novim zahtevam, bomo to skušali storiti, ne želimo pa 
si ob tem dodatnih stroškov. Takoj ko bo izdano in pravnomoč-
no gradbeno dovoljenje, bomo ruševine Blagneče hiše podrli.  
• V prihodnosti nameravate preurediti tudi gasilski dom. 
Kako?
Gasilci načrtujejo gradnjo prizidka h gasilskemu domu. Pro-
jekt je smelo načrtovan, vendar znova ne v skladu z zahtevami 
Zavoda za kulturno dediščino. Ima ravno zeleno streho: teh-
nologija gre naprej, spremljanje požarov poteka tudi z droni, ki 
lahko vsak trenutek vzletijo in posnamejo situacijo na požari-
šču. Projekt bi želeli uresničiti prek lokacijske preveritve, da bi 
ga pospešili, a moramo biti prepričani, ali se bo dalo na istem 
mestu graditi. Če bomo prišli do soglasja z zavodom in pridobi-
li vso potrebo dokumentacijo, bi lahko gradnjo načrtovali med 
letoma 2022 in 2023. Večji dom potrebujemo, prostorska stiska 
je velika, poleg tega pa bi v objektu zagotovili vse na enem me-
stu: Civilno zaščito, gasilsko poveljstvo, PGD Šenčur. Pomemb-
no je tudi, da dobro uredimo stavbo v samem središču občine, 
od koder gasilci odhajajo na intervencije, saj pri teh štejejo ne 
le minute, pač pa velikokrat tudi sekunde. 
• Trenutno najpomembnejša novica pa je, da se odpira 
možnost za gradnjo doma starostnikov. Kaj se dogaja? 
Junija je država razpisala koncesijo za 1100 postelj. Mi smo se 
takoj odzvali, najprej z razmislekom, kdo bi nam lahko dom 
zgradil. Na pogovorih smo imeli dva potencialna investitorja, 
odočili smo se za Comett in AHA Group. V tem letu smo v pro-
računu načrtovali le odkup zemljišč, zdaj pa je prišel razpis za 
koncesijo in zaradi zelo kratkega roka smo morali odločitve 
začeti sprejemati zelo hitro. Tudi zato sem avgusta še med 
dopusti o tej temi sklical izredno sejo občinskega sveta. Ko 
sem opravil pogovore, sem se sestal z lastniki zemljišč, ki so 
na tem mestu predvidena za centralne dejavnosti. Začeli smo 
postopek izdelave OPPN. Sklicali smo lastnike zemljišč in jih 

CIRIL KOZJEK, ŽUPAN OBČINE ŠENČUR

Dobra priložnost za dom starejših
V Šenčurju se je z razpisom državne koncesije odprla možnost gradnje doma starejših. 
To je bila tudi osrednja tema pogovora z županom Cirilom Kozjekom, s katerim je 
tekla beseda tudi o skorajšnjem nadomestnem praznovanju občinskega praznika.

Župan Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl



seznanili z namero in z vrednostjo zemljišč, ki jih želimo od-
kupiti. Kupujemo okoli 9000 kvadratnih metrov zemljišč na 
lokaciji med Weingerlovo ulico (pri znamenju Krašovčevih) 
in transformatorjem Elektra Gorenjske. Parcela je na dobri 
lokaciji, ogledal si jo je tudi investitor, ki ga je zanimalo, ko-
liko je lokacija oddaljena od avtobusne postaje, kaj je v bliži-
ni (vrtec, šola in športni park), koliko je do centra, kako je z 
infrastrukturo ... Vse detajle smo razložili, vse imamo v ne-
posredni bližini, tudi pošto, lekarno ... Želimo, da bodo sta-
novalcem dostopne vse dejavnosti in da bodo tudi povezani z 
ostalimi generacijami prebivalcev. Računamo, da bodo v tem 
domu živeli naši občani in da jih bodo lahko domači čim več-
krat obiskali.
• Kakšen je bil uspeh pogovorov z lastniki?
Opravil sem pogovore z lastniki, sedem jih je, za vse pri pro-
daji zemljišč veljajo enaki pogoji. Imamo vseh sedem soglasij 
in se lastnikom zahvaljujem, da so sprejeli moje pojasnilo, da 
dom v Šenčurju potrebujemo in da je to velika priložnost, ki 
se verjetno ne bi kmalu ponovila. Na območju koncesije je še 
od 150 do 160 prostih mest, tolikšna naj bi bila tudi zmoglji-
vost doma starejših v Šenčurju. Mi bomo kandidaturo do 1. 
oktobra vložili skupaj z investitorjem, država podeljuje kon-
cesijo na podlagi referenc investitorja. Potencialni investitor 
jih je predložil, med zgrajenimi objekti sta domova na dveh 
lokacijah v Sloveniji, sicer pa v bližnji Avstriji, Connect opra-
vlja tudi storitev pomoči na domu. Investitorju bomo podelili 
stavbno pravico, višina še ni dogovorjena. Podjetje AHA Group 
je izrazilo tudi pripravljenost, da zemljišče odkupi. O tem bo 
odločal občinski svet, trenutno pa bi podelili stavbno pravico, 
da je mogoče graditi in da imamo zagotovljena vsa zemljišča. 
Če bo koncesija za Šenčur dodeljena, mora biti začetek izva-
janja dejavnosti v letu 2022. To je zelo kratek rok, zato bomo 
ob podelitvi koncesije močno pospešili postopke, da pridemo 
do končnega cilja.
• Napovedali ste tudi gradnjo dostopne poti, kje bo potekala?
Gradili bomo tudi dostopno pot. Ob rekonstrukciji Kranjske 
ceste bomo zgradili krožišče, ki bo povezovalo Kranjsko cesto 
s Partizansko cesto in dostop do zemljišče, kjer bo dom sta-
rejših. Imeli bomo dva dostopa. Ocenjujemo, da je zemljišče 
dovolj veliko. Lahko bi bilo veliko tudi samo 6000 kvadratnih 
metrov, vendar želimo imeti dom, ki bo obdan z zelenjem, del 
kmetijskega zemljišča pa želimo nameniti za oskrbo doma. 
To bo dom pete generacije, kar pomeni, da bodo posamezni 
oddelki lahko delali ločeno (pomembno zlasti v obdobju co-
vida). Za sodelavko pri projektu smo izbrali Zvonko Hočevar, 
nekdanjo direktorico Doma upokojencev Kranj, ki je izkušena 

na tem področju, kajti pri razpisu potrebujemo znanje o tem, 
kako zadostiti vsem zahtevam koncesije in določiti vsebino. 
Pomemben podatek je tudi, da bodo v domu lahko prebivali 
tudi mlajši od 65 let, če zaradi bolezni, invalidnosti ali po-
operativnega stanja ne morejo bivati doma. Skrbeli bi tudi 
za dementne stanovalce in ostale. Želimo si čim več enopo-
steljnih sob. Dom bo moderno zasnovan in dostopen za vse 
generacije.
Dom si v Šenčurju želimo od leta 2002. Zdaj je dobra prilo-
žnost, zato tako hitra odločitev. Strošek zemljišč je okoli 660 
tisoč evrov, brez komunalne opremljenosti, vrednost investi-
cije bi bila sicer med 8 in 9 milijonov evrov. Trenutno pripra-
vljajo idejno zasnovo objekta. Verjamem v uspeh na razpisu.
• Nakup zemljišč za to območje ste v preteklosti povezovali 
s prodajo zemljišča Deteljica med regionalno in avtocesto. 
Vam ga je že uspelo prodati?
Ne, tega zemljišča nam še ni uspelo prodati, kljub večkratnim 
razpisom. Oktobra bomo naredili ponovni razpis. Prihodke 
od prodaje smo nameravali nameniti za nakup zemljišča za 
dom upokojencev. Tako pa imamo zdaj druge vire: povečala 
se je povprečnina (s tem pridobimo kakih 300 tisoč evrov). 
Blagneča hiša se letos še ne bo začela obnavljati, zaradi co-
vida-19 nismo pravočasno začeli nekatere druge investicije, 
tako trenutno nimamo težav za zagotovitev denarja iz prora-
čuna za zemljišča. 
• Kako je z nadaljevanjem gradnje kanalizacije in gradnje 
ostale infrastrukture na južnem delu občine?
Dne 24. avgusta smo začeli gradnjo na Prebačevem. Konec 
septembra ali v začetku oktobra začenjamo gradnjo v Voklem. 
Tam smo imeli tudi zbor krajanov, s katerimi smo se dogovo-
rili in uskladili, kako odvesti meteorno vodo. V Voklem tudi 
projektiramo novo cesto. Ob rekonstrukciji in gradnji kana-
lizacije si ne želimo več težav z meteorno vodo, ki je v prete-
klosti v Voklem večkrat zalivala objekte. Naredili smo posne-
tek stanja ceste in potek nove ceste. S kanalizacijo bomo ujeli 
prvotno načrtovane roke in jo zgradili do gasilskega doma 
Voklo in na Prebačevem do odcepa za Voklo. Veliko vprašanj 
je bilo, kako bo z avtobusnimi prevozi, ker bo cesta do Preba-
čevega kar nekaj časa zaprta. Vse redne linije bodo vozile, ne 
bo težav s šolskimi prevozi, nam zagotavlja prevoznik, ne bo 
pa podaljšane linije mestnega avtobusa, saj je zaradi časovne 
stiske nemogoče, da bi šla po obvozni cesti. Gradnja bo pote-
kala do leta 2022. Pomikamo se proti Hrastjam, kjer pričaku-
jemo, da bo začela graditi tudi Mestna občina Kranj (MOK).
Na južnem delu občine se nam kaže možnost povezave Preba-
čevega z Jamo. Imamo idejni projekt mostu, ki bi čez Savo po-
vezoval ti dve naselji. Projektiranje je v zaključni fazi, smo se pa 
sočasno odločili, da servisno cesto ob gozdu med Prebačevim in 
Žerjavko uredimo in s tem poskrbimo za dostop do mostu. Če bo 
prišlo do realizacije, smo na naši strani pripravljeni, izvedba pa 
je odvisna od Eko sklada, kjer bomo za denar kandidirali skupaj 
z MOK. Sami pa iz svojih občinskih proračunov tolikšnega zalo-
gaja ne zmoremo.
• Katere gradnje še potekajo v občini?
Največja gradbena posega sta poleg južnega dela občine tudi 
rekonstrukcija Kranjske ceste, ki vključuje gradnjo krožišča 
in kolesarske poti, končana naj bi bila oktobra; in gradnja ko-
munalne infrastrukture ŠE-32 (na zemljišču nasproti Ančke). 
Gradi se po planu, celo pred terminskim planom smo, priča-
kujemo čimprejšnjo realizacijo. To je bila sicer dolga zgodba, 
zdaj smo prišli do končne rešitve in razpleta smo zelo veseli.

Gradnja na Kranjski cesti / Foto: Tina Dokl
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Avto moto društvo Šenčur bo ob občin-
skem prazniku nagrajeno z zlato pla-
keto. Njegovi začetki segajo v leto 1949, 
ko je delovalo kot avto moto krožek v 
sklopu AMD Kranj, že leto pozneje pa 
se je krožek osamosvojil in preimeno-
val v Društvo ljudske tehnike Šenčur. 
Vseh sedem desetletij skrbi za osnovno 
dejavnost, to pa je preventiva in vzgoja 
udeležencev v prometu, od najmlajših 
do najstarejših. Dobro sodeluje s cen-
tralno in podružničnimi šolami, skupaj 
izvajajo zelo odmevne akcije: kaj veš o 
prometu, Kolesarska izkaznica, Teh-
nično brezhibno in varno kolo, Pohod 
treh generacij, Vitkov dan, S kolesom 
v promet, Bistro glavo varuje čelada, 
Učne ure v prometu, Družinske ure ... V 
okviru možnosti pomagajo tudi mladim 
tekmovalcem iz občine v bencinskih 
športih. Sponzorirali so mladega Jana 
Zorzuta, ki je bil uspešen na karting tek-
mah, trenutno pa pomagajo mlademu 
vozniku minimota Andražu Oseniku 
Drčarju. Pri preventivi in vzgoji odraslih 

v prometu so zadnja leta organizirali 
več predavanj o novostih v prometni 
zakonodaji in varni vožnji (pravila vo-
žnje v krožiščih, vključevanje na avto-
cesto, kazenske točke, podaljšanje voz-
niškega dovoljenja starejšim), domače 
upokojence pa so peljali v Center varne 
vožnje Vransko, kjer so ti obnovili svoja 
teoretična in praktična prometna zna-
nja. Še veliko je dejavnosti AMD Šenčur, 
ki bi jih lahko omenjali, med njimi tudi 
njihova vključenost v delo v lokalni sku-
pnosti. Sodelujejo z občino, krajevnimi 
skupnostmi, društvi in nobena večjih 
prireditev v občini in tudi širše ne mine 
brez članov društva, ko gre za urejanje 
prometa in parkiranja. AMD Šenčur je 
leta 1995 prejelo priznanje, leta 2000 pa 
srebrno plaketo občine.
Dobitnik srebrne plakete je Aleksander 
Sašo Zupan, leta 2009 eden od ustanov-
nih članov Folklornega društva Šenčur 
in ves čas njegov umetniški vodja. Že prej 
je vodil otroško folklorno skupino, ki je 
delovala pod okriljem Turističnega dru-
štva Šenčur. Kot strokovnjak na področju 
folklore je plesalce, po večini začetnike, 
pripeljal do točke, ko lahko izvedejo celo-

večerni program. Tega so pokazali okto-
bra 2019 ob desetletnici društva. Skupina 
prireja nastope v domači občini, glede na 
izvirnost noš sodeluje na srečanjih na-
rodnih noš v Kamniku, prejema vabila 
k sodelovanju na prireditvah v domači 
in sosednjih občinah, leta 2018 je bila 
povabljena na Razigrano oro na Ohridu. 
Folklorna skupina tudi s svojimi oblačili 
ohranja kulturno izročilo, enako kot ple-
se, šege in navade iz prejšnjih stoletij, s 
svojimi nastopi počastijo tudi cesarico 
Marijo Terezijo, ki je pred stoletji v kranj-
skih deželah ukazala saditi krompir, v 
Šenčurju pa ima svoj spomenik. Sašo je 
folklorist od svojega 15. leta: plesal je pri 
Folklorni skupini Ozare Kranj in pri Fol-
klorni skupini Sava Kranj, kjer sta z ženo 
Špelo opravila tečaj in strokovni izpit za 
vodji folklornih skupin. Lani je za svoje 
50-letno delovanje v folklori prejel Ma-
roltovo častno značko.
Bronasti plaketi prejmeta Boris Krišelj 
in Zoran Sokol. Boris Krišelj dobra tri 
desetletja deluje v Športnem društvu 
Visoko, od ustanovitve prve nogometne 
ekipe naprej. Najprej je kot nogometaš 
igral v vseh selekcijah društva in kon-
čal v članski ekipi, nato je treniral več 
selekcij, zdaj je član upravnega odbora 
društva, vrsto let je predsednik nogo-
metne sekcije. Pod njegovim vodstvom 
so nogometaši dosegli najvidnejše rezul-

Zaslužili so si priznanje skupnosti
Zlato plaketo Občine Šenčur letos prejme Avto moto društvo Šenčur, ki samostojno 
deluje sedemdeset let. Srebrno plaketo so namenili umetniškemu vodji Folklornega 
društva Šenčur Aleksandru Sašu Zupanu, bronasti pa aktivnemu športnemu delavcu 
Borisu Krišlju in vsestranskemu prostovoljcu v več društvih Zoranu Sokolu.

Predsednica AMD Šenčur Slavka Weisseisen s članoma Francijem Kuharjem in Jožetom 
Kepicem / Foto: Tina Dokl

Aleksander Sašo Zupan



tate: člani so dvakrat postali gorenjski 
nogometni prvaki in uspešno igrali v 
tretji slovenski nogometni ligi. Odlično 

dela z najmlajšimi selekcijami, prav od 
tod izvirata dva naša reprezentanta, Aleš 
Mertelj in Aljaž Cotman. Boris Krišelj je 

nepogrešljiv pri delu športnega društva 
na Visokem in pomemben za razvoj tam-
kajšnjega športnega parka Rapa.
Pobuda za bronasto priznanje Zoranu So-
kolu je prišla iz več društev, kjer že vrsto 
let predano prostovoljno dela, prav tako 
so ga kot zaslužnega za skupnost prepo-
znali v Krajevni skupnosti (KS) Šenčur 
Srednja vas. V KS je aktiven drugi mandat 
in sodeluje pri vseh prireditvah, pa naj gre 
za očiščevalne akcije, krompirjev praznik, 
oživljanje tržnice, krašenje novoletne jel-
ke. Pomaga pri konjeniškem klubu, sicer 
pa je aktiven član Krajevne organizacije 
Rdečega križa Šenčur Srednja vas in pod-
predsednik odbora. Skoraj od ustanovitve 
je tudi član Športnega društva BAM.Bi, ak-
tiven je tudi v društvu Godlarji. Povsod ga 
pohvalijo kot predanega prostovoljca, ki 
je stoodstotno zanesljiv in vedno pripra-
vljen poprijeti za delo.

Boris Krišelj Zoran Sokol 

Prireditve ob občinskem prazniku 2020
MUZEJ OBČINE ŠENČUR
od torka, 8. 9., do nedelje, 27. 9.

Ogled razstave »Umetniki v času koronavirusa«, ki jo je pripravilo Kulturno društvo Hiša čez 
cesto. Razstava bo na ogled ob torkih in petkih od 17. do 19. ure in ob nedeljah od 10. do 12. ure.

ZBOR PRED POŠTO ŠENČUR
sobota, 12. 9. 2020, ob 7. uri

Turistično društvo Šenčur
»Pohod po Jakobovi poti na Višarje«, ki je tudi končna točka gorenjske veje Jakobove poti, ka-
tere varianta je speljana tudi po območju občine Šenčur. Informacije in prijave zbira Franci Erzin 
na tel. št. 041 875 812.

ŠPORTNI PARK RAPA VISOKO
sobota, 12. 9. 2020, ob 9. uri

Športno društvo Visoko
»Rekreativni teniški turnir« dvojic z žrebom parov. Prijave v brunarici Rapa do vključno četrtka,  
10. septembra 2020.

ŠPORTNI PARK RAPA VISOKO
sobota, 12. 9. 2020, ob 9. uri

Športno društvo Visoko
»Turnir odbojke na mivki«, memorial Marka Pelka. Prijave sprejema Iztok Pelko na tel. št.  
031 681 900 do vključno četrtka, 10. septembra 2020.

MUZEJ OBČINE ŠENČUR
sreda, 16. 9. 2020, ob 19. uri

Društvo upokojencev Šenčur
»Večer opernih arij in duetov« s sopranistko Tino Debevec, baritonistom Tonetom Habjanom 
in pianistko Mojco Lavrenčič s predstavitvijo osmih opernih arij iz priljubljenih oper priznanih 
skladateljev. Obvezna je uporaba zaščitne maske. Ker je število sedežev omejeno, prosimo da 
za rezervacijo pokličete na tel. št. 031 437 537 (Miro Erzin).  

ZBOR PRED GASILSKIM DOMOM 
ŠENČUR
četrtek, 17. 9. 2020, ob 9. uri

Društvo upokojencev Šenčur
»Jurjeva krožna« pot skupaj s pohodniki DU Tržišče iz občine Sevnica

DOM KRAJANOV ŠENČUR
petek, 18. 9. 2020, ob 19. uri

Občina Šenčur
Slavnostna akademija občine Šenčur s podelitvijo občinskih priznanj in priznanj zlatim 
maturantom. Z namenom preprečevanja širjenja okužbe covid-19 slovesnost ne bo odprta za 
javnost. Posnetek bo predvajan na občinski spletni strani.

ZBOR PRED VAŠKO GASILSKIM  
DOMOM HOTEMAŽE
sobota, 19. 9. 2020, ob 10. uri

KUD Hotimir in vaška skupnost Hotemaže
»Planinski pohod na Apnišče«. Prijave pri Inge Sajovic, telefon 031 307 163 do vključno četrtka, 
14. septembra; v primeru slabega vremena pohod odpade.

ŠPORTNI PARK ŠENČUR
sobota, 19. 9. 2020, ob 13.30

Kolesarsko društvo Šenčur
Prireditev »Kolesarski dan v Šenčurju« bo potekala po cestah občine Šenčur. V primeru slabe-
ga vremena prireditev odpade.

PRED GASILSKIM DOMOM  
V SREDNJI VASI
nedelja, 20. 9. 2020, ob 17. uri

Kulturno društvo Hiša čez cesto
»Dobrodelni koncert ljudskih pevcev Hiša čez cesto« z gosti z naslovom Ljudska pesem gre  
do srca



Namesto Blagneče hiše nameravajo v Šenčurju zgraditi nadome-
stni objekt. "Želimo povzeti bistvene značilnosti izvirne hiše, zato 
še vedno sodelujemo tudi z Zavodom za varstvo kulturne dedišči-
ne. Manjka nam še njihovo soglasje, potem lahko vložimo vlogo 
za gradbeno dovoljenje. Izvajalec je že izbran in upamo, da bomo 
v najkrajšem možnem času lahko začeli rušenje prejšnjega objek-
ta in nato gradnjo novega," navaja Aleš Puhar z Občine Šenčur. "To 
ne bo edina pridobitev v središču Šenčurja. Kot smo že napovedali, 
imamo pripravljen tudi projekt ureditve krožišča v centru, ki ga na-
meravamo začeti urejati takoj po zaključku del na Kranjski cesti, se-
veda zaradi lažje prevoznosti. Pričakujemo, da bo ob koncu tega ali 
na začetku prihodnjega leta povsem nova podoba centra Šenčurja."  

Ob Blagneči hiši tudi krožišče

Tako bo videti središče Šenčurja, ko bo zgrajena Blagneča hiša in 
pred njo urejeno krožišče.

"Z državo smo dosegli dogovor o zaključku gradnje nedograjenega 
odseka kolesarske steze od letališča do Bivja. Letos je občina as-
faltirala povezavo od Šenčurja do Bivja prav z namenom kolesar-
ske povezave. Župan je pridobil vsa soglasja od lastnikov zemljišč, 
žal se zadeva odvija počasi, ker zdaj država vodi postopek izbire 
geodeta, ki naj bi odmeril zemljišča. Zemljišča je treba odkupiti, 
šele potem lahko pride do realizacije. Glede na časovni zamik pri-
čakujemo, da bo to končano spomladi prihodnje leto," je o kole-
sarski povezavi na regionalni cesti med letališčem in Šenčurjem 
dejal strokovni sodelavec občine Aleš Puhar.

Kolesarska povezava proti letališču

Elektro Gorenjska je pred časom predstavilo namero o izgradnji nove 
elektro kabelske kanalizacije, ki bi se lahko začela pred dvema letoma. 
Aleš Puhar z občine je povedal, da so zdaj pogoje dokončno uskladili, k 
investiciji je pristopila tudi občina s Komunalo Kranj, da se obnovi tudi 
vodovodno omrežje v tem delu Šenčurja. Telekom je ravno tako izvedel 
zaščitna in dodatna dela pri svoji kanalizaciji, položeno pa je tudi plino-
vodno omrežje, saj v nadaljevanju obnove tako Gasilske kot Pipanove 
ceste pričakujejo, da bi bilo v kratkem obdobju tudi v tem delu dograje-
no plinovodno omrežje in bi se ljudje lahko priključili tudi na ta vir ogre-
vanja. Vrednost del, ki jih financira občina, še ni dokončno določena.

Obnove na Gasilski cesti

Poleti so začeli dograjevanje fekalne kanalizacije v Vogljah, in sicer 
na Krožni poti. Okoli 170 metrov dodatne kanalizacije so zgradili za 
priklop novozgrajenih objektov na tem območju. Hkrati s tem so 
uredili tudi preostalo komunalno infrastrukturo, cesto asfaltirali, 
tako da je sedaj to urejena ulica. Vrednost del je bila 55 tisoč evrov 
z DDV.

V Vogljah zgradili kanalizacijo

Med Srednjo vasjo in Lužami smo zgradili pločnik od odcepa za cer-
kev do zadrževalnika, v spodnjem delu smo uredili tudi pet parkirnih 
mest. Od zadrževalnika proti Lužam pa smo ob cesti uredili mešano 
površino za pešce in kolesarje. Urejena je javna razsvetljava, zgradili 
smo kolesarsko počivališče in sanirali tudi brežino potoka Olševnica 
ter postavili varovalne ograje. Vrednost del je bila skupaj z ureditvi-
jo dodatnega pločnika in prehoda za pešce v samem središču vasi 
Luže 98 tisoč evrov. Žal nam na delu ceste ni uspelo pridobiti sogla-
sij lastnikov zemljišč za dokončno ureditev celotne poteze pločnika 
proti Lužam. Upamo, da bo s strani lastnikov pripravljenost za to ter 
bomo manjkajoči pločnik lahko kmalu naredili, saj bomo s tem po-
večali prometno varnost," je o letošnjem gradbenem posegu na cesti 
v Srednji vasi in na Lužah povedal Aleš Puhar z Občine Šenčur.

Del pločnika še želijo urediti

Občina Šenčur je objavila javni poziv za zbiranje pobud za spremem-
be namembnosti prostora in drugih določb občinskega prostorske-
ga načrta. Glede na čas korone in postopek se je potek javnega 
razpisa nekoliko zamaknil, je pojasnil Aleš Puhar z Občine Šenčur. 
"Prvega septembra smo podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem 
Locus, d. o. o., iz Domžal. Aktivnosti se bodo zdaj začele izvajati in 
o vseh vmesnih zadevah bodo obveščeni pobudniki in tudi javnost 
prek običajnih sredstev obveščanja," pravi Puhar in dodaja, da so 
občani vložili okoli sto pobud, nekatere je prispevala tudi občina.

Spet občinski prostorski načrt

Trenutno je na območju občine Šenčur postavljenih osem polnilnic 
za električna vozila. V prihodnjem letu načrtujejo še dve v Prebače-
vem. Letos so izvedli razpis za vzdrževanje in upravljanje polnilnic 
za obdobje štirih let, izbrano je bilo podjetje Gorenjske elektrarne, 
ki sedaj skrbi za njihovo nemoteno delovanje. 

Še dve električni polnilnici



V občini Šenčur se od leta 2017 v okviru Večgeneracijskega centra 
Gorenjske, ki ga koordinira Ljudska univerza Kranj, izvajajo brezplač-
ne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter 
medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. 

Mesečno izvedejo več različnih dejavnosti, od telovadbe, umovadbe, 
tombole, raznih predavanj in delavnic na različnih lokacijah v občini 
Šenčur, ob čemer vsebine prilagajajo željam udeležencev. Aktivnosti 
so zasnovane tako, da so čimbolj pestre, zanimive, naravnane na pri-
dobivanje uporabnih in kakovostnih spretnosti in znanj za potrebe 
dela in vsakdanjega življenja posameznikov vseh generacij.

Februarja so prvič v sodelovanju s Klubom mladih Šenčur v kavarni 
Medeni vrt izvedli Medgeneracijski Pub Quiz z vprašanji o občini Šen-
čur, ki je bil zelo dobro obiskan. Dogovarjajo pa se že za nov jesenski 
termin.

Spomladi, v času epidemije koronavirusa so bili starejši še bolj osa-
mljeni kot sicer. Zato so se na Ljudski univerzi Kranj takoj odločili za 
nadaljevanje aktivnosti v digitalni obliki na daljavo. Na daljavo so 
potekale vadbe, ustvarjalne delavnice, meditacije, predavanja Kako 
premagati strah in osamljenost in računalniške delavnice. Hkrati so 
nudili individualno tehnično pomoč po telefonu in se trudili omo-
gočiti dostop do vsebin na daljavo čim več uporabnikom. Dostop je 
bil mogoč na računalniku in na pametnem telefonu. Vsem uporabni-
kom, ki so se odločili za sprejemanje elektronskih novic, pa so pošilja-
li tedenske novice s povezavami do spletnih vsebin z najrazličnejših 
področij: vadba, ustvarjanje, jezikovno znanje, digitalne vsebine, ku-
linarika, branje, obisk muzeja in ogled filma.

Ob nudenju tehnične pomoči na daljavo preko telefonskih pogovo-
rov so se strokovne delavke Ljudske univerze Kranj še bolj povezale z 
uporabniki in poleg tehnične podpore nudile tudi socialno oporo in 
pogovor. Med sogovorniki je bila tudi starejša gospa, ki je povedala, 
da je vesela klica, ker že 14 dni ni spregovorila z nikomer.

V poletnih mesecih so zaradi preprečevanja širjenja okužbe s korona-
virusom SARS-CoV-2 omejili število udeležencev na posameznih ak-
tivnostih in aktivnosti izvajali v naravi. Tako so počitniške aktivnosti 
za otroke potekale na vrtu za OŠ Šenčur oziroma so si otroci ogledo-
vali zanimivosti v občini Šenčur. Odšli so do ribnika, obiskali kmetijo, 
gasilski dom, mini živalski vrt, Hišo čez cesto, ustvarjali in igrali dru-
žabne igre ter za zaključek odšli na sprehod z varovanci VDC Šenčur. 
Za odrasle pa so pripravili različne delavnice za izdelavo domačih pri-
pravkov iz zelišč, s katerimi bodo izboljšali imunski sistem in obiskali 
energijske točke ob Trbojskem jezeru.

Vključevanje občanov do epidemije koronavirusa je bilo dobro: v prvi 
polovici leta 2020 se je v aktivnosti vključilo 87 različnih uporabnikov 
vseh starostnih skupin. Do junija je bilo izvedeno 42 ur aktivnosti in 
zabeleženih 358 obiskov.

V sodelovanju z OŠ Šenčur od aprila poteka učna pomoč, ki se je naj-
prej izvajala na daljavo preko elektronske pošte, sedaj pa se izvaja 
v Domu krajanov Šenčur. Osnovnošolci, ki potrebujete učno pomoč 
iz slovenščine, angleščine ali matematike, vabljeni, da se pridružite.  

V letu 2020 je Ljudska univerza Kranj sodelovala z različnimi organi-
zacijami in posamezniki v občini, ki omogočajo brezplačno uporabo 
prostora in sodelujejo pri informiranju in izvajanju aktivnosti: Občino 
Šenčur, OŠ Šenčur, Turističnim društvom Šenčur, Hišo čez cesto na 
Miljah, Medgeneracijskim društvom Z roko v roki (skupina Krompir-
jev cvet), Klubom mladih Šenčur in drugimi.

Informiranje je dobro zagotovljeno, zgibanke s programom za teko-
či mesec boste našli na občini Šenčur, v Mercator trgovini, v pekar-
ni Umnik in knjižnici. Program je objavljen tudi na spletnih straneh 
občine Šenčur, projekta Večgeneracijski center Gorenjske in Ljudske 
univerze Kranj. Plakate s programom boste našli tudi na oglasnih de-
skah krajevnih skupnosti v občini Šenčur. 

Program se stalno spreminja glede na želje in potrebe uporabnikov 
programa. Še posebej so veseli, kadar kdo od občanov sam pride z 
idejo, da bi svoje znanje predal drugim. Strokovne delavke Ljudske 
univerze Kranj pa s pogovorom z uporabniki spoznavajo kako boga-
to je znanje posameznikov, ki se ga sami niti ne zavedajo oz. se jim 
ne zdi nič posebnega. Z željo, da se znanje ne izgubi in da se preda 
ostalim uporabnikom, nudijo posameznikom strokovno pomoč pri 

Dejavno in sodelovalno za večjo kakovost  
življenja tudi v Šenčurju

Ustvarjalne delavnice

Kulinarične delavnice



pripravi in predajanju vsebin. Zato kar brez skrbi – če imate zanimiva 
znanja, pa se bojite stopiti pred skupino in svoja znanja prenesti na-
prej, vam bodo strokovne delavke z veseljem pomagale pri pripravi.

K sodelovanju vabijo vse, ki imate voljo, znanje in čas, ki ste ga pri-
pravljeni nameniti v dobro lokalne skupnosti. Kot prostovoljci lahko 
sodelujete v različnih aktivnostih.  Prostovoljstvo lahko poteka v dalj-
šem časovnem obdobju (nudenje učne pomoči, pomoč pri organiza-
ciji družabnih dogodkov, druženje…) ali krajšem časovnem obdobju 
(predavanje, delavnica s področja, ki ga dobro poznate,…). 

Namen projektnih aktivnosti je, da se po končanem projektu izvaja-
nje vsebin v občini Šenčur nadaljuje, da je lokalna skupnost poveza-
na in dobro delujoča ter omogoča posameznikom, da niso sami. Že v 
preteklosti je veljalo, da je za vzgojo otroka potrebna cela vas. 

Kaj pravijo udeleženci aktivnosti?
Gospa Slavka Pilar: »Sem upokojenka in na aktivnosti hodim zaradi 
druženja, pa tudi zato ker rada pridobivam nova znanja. Všeč so mi 
predavanja o zeliščih, želim pa, da bi bil izveden tudi angleški tečaj. 

Na ustvarjalnih delavnicah sem delala stvari, ki jih nikoli prej nisem. 
Znanja, ki sem jih pridobila, sem že prenesla svoji družini, prijateljem 
in znancem ter jim priporočila, da se delavnic udeležijo tudi sami.«

Gospa Kristina Ropret: »Na delavnice hodim zaradi druženja in spo-
znavanja novih prijateljev. Všeč mi je telovadba in sprehodi v naravo. 
Prvič sem obiskala energetske točke na Trbojskem jezeru, kjer sem 
tudi izvedela več o čakrah. Naučila sem se izdelati trpotčev sirup.«

Gospa Mateja Vrtačnik: »Na delavnice hodim zato, ker so zanimive 
in poučne teme in ker se rada kaj novega naučim. Veliko sem se na-
učila o zeliščih in njihovi uporabi. Predlagam, da se izvedejo še de-
lavnice filcanja, izdelave keramičnih izdelkov, kleklanja, izdelave ma-
kramejev in tečaj polaganja ploščic. Sama bi lahko drugim pokazala 
kako se pravilno izvaja masaža.«

Gospa Jasna Luskovec: »Na delavnice hodim, da si pridobim nova 
znanja in spoznam nove prijatelje. Teme so poučne in zanimive, ve-
liko nasvetov pa si izmenjamo tudi udeleženci med seboj. V bodoče 
bi si želela še potopisna predavanja, delavnic o pravilni uporabi čajev 
in tuje jezike. Trenutno hodim na tečaj uporabe pametnih telefonov, 
kjer sem spoznala različne funkcije, ki jih telefon omogoča.«

         

        
  
         
 

         

        
  
         
 

Program 
l	 	TELOVADIMO – vsak torek od 8.30 do 9.30 – Dom krajanov  

Šenčur – dvorana

l	 	UMOVADBA – vsak tretji ponedeljek v mesecu od 9.30 do 10.30 
– Dom krajanov Šenčur – sejna soba

l	 	TOMBOLA – vsak zadnji petek v mesecu od 17.00 do 18.00 – 
Dom krajanov Šenčur – sejna soba

 

SEPTEMBER:
l	 	UPORABA PAMETNIH TELEFONOV – TEČAJ vsak četrtek od 

17.00 do 19.00 – Dom krajanov Šenčur – sejna soba
l	 	IZDELOVANJE OGNJIČEVE KREME – ponedeljek, 14. 9., od 

17.00 do 19.00 – Turistično društvo Šenčur

OKTOBER:
l	 	IZDELOVANJE SIVKINE KREME – ponedeljek, 12. 10., od 17.00 

do 19.00 – Turistično društvo Šenčur
l	 	UČIMO SE ŠIVANJA (na naših ali vaših šivalnih strojih) – torek, 

14., 21. in 28. 10. , od 18.00 do 19.30 – Turistično društvo Šenčur

NOVEMBER:
l	 	IZDELAVA RMANOVEGA MAZILA – ponedeljek, 9. 11., od 

17.00 do 19.00 – Turistično društvo Šenčur
l	 	UČIMO SE KVAČKATI – ponedeljek, 2., 23. in 30. 11., od 9.30 do 

11.30 – Dom krajanov Šenčur – sejna soba
l	 	PUB QUIZ – torek, 10. 11., od 19.00 – 21.00
l	 	KAKO NAPIŠEMO DOBER ŽIVLJENJEPIS IN SPREMNO PISMO 

V NOVIH EUROPASS DOKUMENTIH – predavanje – četrtek, 26. 
11., od 17.00 do 18.00 – Dom krajanov Šenčur – sejna soba

DECEMBER:
l	 	IZDELAVA NARAVNEGA NOVOLETNEGA DARILA – ponede-

ljek, 14. 12., od 17.00 do 19.00 – Turistično društvo Šenčur
l	 	UČIMO SE PLESTI – ponedeljek, 7. in 28. 12., od 9.30 do 11.30 – 

Dom krajanov Šenčur – sejna soba
l	 	OBLIKOVANJE VABILA, VOŠČILNICE, PLAKATA,… NA RAČU-

NALNIKU – četrtek, 10. 12., od 17.00 do 18.30 – Dom krajanov 
Šenčur – sejna soba

Po predhodnem dogovoru nudijo tudi individualno informiranje 
in svetovanje v izobraževanju odraslih. S svetovanjem vam bodo 
pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraže-
vanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas. Pri vseh aktivnostih se 
bodo upoštevali napotki za preprečevanje širjenja okužbe s koro-
navirusom SARS-CoV-2. Zato vas prosimo, da prihajate na aktivno-
sti z zaščitnimi maskami, uporabljate razkužilo za roke ob vhodu v 
prostor in upoštevate varnostno razdaljo tekom aktivnosti.

Informacije in predhodne prijave na 04 280 48 25 ali  
mck-prijava@luniverza.si.

 

LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

Projekt sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad ter Občina Šenčur.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

"Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Šenčur deluje 122 let, od 
vsega začetka je zelo aktivno. Ustanovljeno je bilo zato, ker je 
bilo pred stoletjem veliko lesenih hiš in zaradi tega tudi do-
sti požarov. Lokacija gasilskega doma je bila najprej v strogem 
središču Šenčurja, na zdajšnji lokaciji je dom od leta 1954. Za 
stoletnico je bil osnovni del prizidan z garažami. Prvi gasilski 
avto so gasilci kupili leta 1953, že leta 1917 pa je bila kupljena 
prva brizgalna, ki je še vedno v uporabi. Uporabljajo jo veterani 
za svoje prikaze. Od 217 članov je sto aktivnih," najpomemb-
nejše podatke o PGD Šenčur strne predsednica Marinka Štirn.
Poveljnik Tomaž Lanišek pa o njegovih operativnih značilno-
stih nadaljuje: "PGD Šenčur je drušvo tretje kategorije, ostalih 
devet v občini jih je prve kategorije. Mi smo tudi osrednja eno-
ta. Kot društvo tretje kategorije moramo v primeru intervencije 
izvoziti v petih minutah v skladu z zakoni in uredbami (drugi 
v 15 minutah). Imamo 37 operativnih gasilcev, 17 pripravnikov 
(od tega jih bo letos že deset šlo med operativne gasilce), med 
operativci jih je tudi 24 nosilcev izolirnega dihalnega aparata, 
kar pomeni, da vedno lahko vstopijo v prostor požara, 18 nas je 
prvih posredovalcev, ki smo do razmer s kovidom posredovali 
v povprečju enkrat na mesec. Deset članov je potapljačev, sicer 
pa imamo različne specialnosti. Aktivne so tudi ženske in vete-
rani. Z razvojem Šenčurja z veliko industrijsko cono in poveče-
vanjem stanovanjskih naselij je požarna obremenitev v občini 
vedno večja in možnosti za različne intervencije se povečujejo 
(požari, vetrolomi, poplave). Naše društvo opravi od 50 do 70 
intervencij letno. Intervencij je veliko, ekipa je zelo odzivna, 
izvažamo s povprečno desetimi operativci v petih minutah in 
smo se tudi modernizirali, od poziva do odziva." 

DOM ZA PRIHODNJA TRI DESETLETJA

Dodaja, da je PGD Šenčur zelo napreden in sledi novi tehno-
logiji, vključno z dronsko. "Droni bodo v prihodnje zelo upo-
rabni, dron bo na mestu intervencije, že preden ekipa pride 

na teren, in z vrha spremlja mesto požara. Tako poveljnik, še 
preden pride na kraj dogodka, na tablici spremlja dogajanje 
in naredi načrt, kako bo potekala intervencija. Od tod tudi 
naša ideja o prizidku h gasilskemu domu z ravno streho, kjer 
želimo imeti pristajališče dronov. Prizidek bi namreč delali 
za naslednjih trideset let."
Kako še utemeljujejo potrebo po prizidku? "V PGD kot osrednji 
enoti tretje kategorije imamo eno vozilo premalo, kolikor bi 
jih morali imeti po zakonodaji. To je tudi ugotovitev zadnje-
ga inšpekcijskega pregleda. Toda vozila ne moreš imeti, če 
nimaš garaže," navaja Tomaž Lanišek. "Pridobljeni dodatni 
prostor pa bi namenili med drugim izobraževanju mladih. 
Imamo 34 pionirjev in mladih, ki se enkrat tedensko izobra-
žujejo, a se zaradi prostorske stiske dobivajo v dveh skupi-
nah. Med epidemijo koronavirusa pa se je tudi pokazalo, da 
je smiselno predvideti poseben prostor, ki bi bil namenjen 
karanteni, da ne bi bilo denimo treba za nekaj dni ali tednov 
zapirati drugih prostorov v občini za ta namen (šolska telova-
dnica, krajevni dom). S prizidkom bi tudi omogočili, da bi bili 
pod isto streho gasilci in Civilna zaščita. Z novimi prostori bi 
imeli celo pogoje, da gasilska enota v Šenčurju postane četrta 
kategorija. Kot vse gasilske enote tudi naša sodeluje z Gasil-

Večji gasilski dom za boljšo požarno varnost 
Gasilci PGD Šenčur snujejo načrte za prizidek, ki bi povečal zdajšnji gasilski  
dom in izboljšal požarno varnost v kraju, ki se povečuje in hitro gospodarsko  
razvija. O tem sta spregovorila predsednica in poveljnik društva Marinka Štirn  
in Tomaž Lanišek.  

Tomaž Lanišek in Marinka Štirn pred gasilskim domom, ki mu želijo 
dograditi prizidek / Foto: Tina Dokl

10 | POGOVOR



 
 

Avto-moto društvo  
Šenčur

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

OBVESTILO
SPOŠTOVANE, SPOŠTOVANI!
Trenutne razmere, povezane z epidemijo covida-19, nam še vedno 
onemogočajo organizacijo prireditve ob 70-letnici AMD Šenčur, 
ki smo jo načrtovali že v okviru prireditev občinskega praznika, 18. 
aprila 2020, ki pa so žal  iz istega razloga odpadle.

Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem, članicam in članom 
ter članom organov društva za finančno in materialno pomoč pri 
pripravi omenjene prireditve.

Še vedno pa upamo in želimo, da vas po ureditvi razmer čim prej, 
ko bo mogoče, povabimo na prireditev ob našem jubileju z izdajo 
publikacije in vsem ostalim, kar spada k dostojni proslavitvi viso-
kega jubileja, 70-letnice AMD Šenčur.

Hvala za vašo podporo!

 Sekretar AMD Šenčur Predsednica AMD Šenčur
 Franci Kuhar Slavka Weisseisen

sko reševalno službo Kranj. Čeprav je Kranj blizu in so poklic-
ni gasilci hitro lahko pri nas, pa je Šenčur z velikim številom 
prebivalcev vendarle toliko oddaljen, da vsaka minuta pri in-
tervenciji šteje. Ena minuta pomeni en kilometer, iz Kranja 
je torej sedem minut, mi pa lahko izvozimo v petih minutah. 
So pa tudi primeri, kot je bil februarski vetrolom, ko smo bili 
več dni zapored neprestano na terenu, poklicni gasilci pa so 
imeli v Kranju dovolj dela pri odpravljanju tamkajšnjih težav. 
Poleg tega smo kot sosednja enota letališču, kamor smo tudi 
klicani v primeru morebitnih intervencij, sodelujemo tudi 
enkrat do dvakrat letno na njihovih vajah. Zaradi vsega ome-
njenega potrebujemo večji prostor."

IZVOZIJO V PETIH MINUTAH

Ob tem so se znašli v dvomu, ali graditi povsem nov gasilski 
dom ali obstoječega povečati. V primeru gradnje novega bi se 
selili na obrobje, kar pomeni dve ali tri minute kasnejši izvoz. 
Če ostanejo v centru, pa ob dejstvu, da so gasilci z različnih 
koncev Šenčurja in je lokacija gasilskega doma središčna toč-
ka, kjer se vsi najhitreje lahko dobijo, pa so lahko še naprej 
enako hitri. Sogovornika omenjata, da imajo zdaj ob interven-
cijah včasih težave z izvozi, kajti v soseščini je pošta, kjer ljudje 
parkirajo ob dovozu, če želijo nekaj na hitro opraviti na pošti. 
Na srečo imajo dva izvoza za take primere. Z gradnjo prizidka 

ob sedanjem proti Gasilski cesti pa bi imeli tudi neposreden 
izvoz na cesto in bi lahko vedno hitro in varno izvozili. S prizid-
kom bi pridobili štiri izhodne garaže, zgoraj pa večnamenski 
prostor za druženje, izobraževanje in podobno. Sedanji del bi 
šel za Civilno zaščito, ki bi bila s svojo prikolico z opremo ne-
nehno pripravljena na različne situacije. Stranka v postopku je 
tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, v sodelovanju z njim 
iščejo najboljšo možnost.
Kdaj in za kolikšen znesek bi zgradili prizidek? Tomaž Lanišek 
pravi: "Leto dni potrebujemo za zbiranje dokumentacije, priho-
dnje leto bi začeli graditi in do konca leta dokončali. Vse pa je 
odvisno od denarja, nekaj svojega imamo, v največji meri pa 
je odvisno od sofinanciranja občine, ki bi nemara lahko na-
šla kaka evropska sredstva. Občina je naklonjena našim za-
mislim, da kraj, ki se razvija, takšen gasilski dom potrebuje. 
Želimo si podkleten objekt, da lahko dobro izkoristimo tudi 
kletne prostore, zgornji del pa bi bil lesen, da bi se lepo skladal 
z našim okoljem. Verjamemo, da se prizidek da narediti s pol 
milijona evrov. Veliko je prostovoljnega dela, prispevajo lahko 
tudi donatorji. Pomembno je, da se bo povečala požarna var-
nost v občini Šenčur, kar je naš skupni cilj." 
Marinka Štirn pa napoveduje: "Že letos bomo šli v akcijo za 
zbiranje denarja za prizidek k domu, pričakujejo naj nas tudi 
v poslovni coni."

Letos bodo ob občinskem prazniku nagradili zlate maturante. 
Nagrajeni bodo Eva Pogačar in Janez Mohar iz Šenčurja, Blaž  Erzar  
in Jaka Knific s Prebačevega ter Tamara Krišelj iz Hotemaž.   
/ Foto: Tina Dokl

Eva Pogačar 

Nagradili bodo zlate maturante



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

MAŠA LIKOSAR

Akcija Še 365 dni je ena od aktivnosti, s katerimi želijo do-
seči, da bi bilo čim manj otrok udeleženih v prometnih ne-
srečah. Obenem poudarjajo, da je treba za varnost otrok v 
prometu skrbeti vse dni v letu, ne le na prvi dan ali prvih 
nekaj šolskih dni. »Otroci so najbolj ranljivi udeleženci v 
prometu, zato je skrb zanje še toliko bolj pomembna. Res pa 
je, da je ne le voznike, temveč tudi najmlajše treba naučiti 
pravilnega gibanja ob cesti in varnega prehoda čeznjo,« je 
povedala Slavka Weisseisen, predsednica AMD Šenčur, in še 
dodala: »Veliko otrok v šolo prihaja s kolesom, skirojem ali 
peš in ena izmed najbolj kritičnih točk v Šenčurju je center, 
ki je zelo prometen, a hkrati zelo nepregleden, prehod čez 
cesto pa najbolj nevaren, zato smo akcijo izvedli ravno na 
tej lokaciji.« 
V Šenčurju so akcijo izvedli že četrto leto. Otroci so tokrat tri dni 
pred začetkom šolskega leta v spremstvu odraslih članov AMD 

Šenčur in maskot mimoidoče ter voznike s tablami opozarjali, 
čez koliko dni se začne pouk. Učenca Nejc Vreček in Jurij Mar-
kun iz Šenčurja sta pojasnila, kako se pravilno vedemo na cesti. 
»V šoli so nas naučili, da se moramo pred prehodom za pešce 
ustaviti, pogledali levo, desno in še enkrat levo, in le če na obeh 
straneh ni avtomobilov ali če so nam na obeh straneh ceste 
ustavili, jo lahko prečkamo. Pomembno je tudi, da ne hodimo 
po cesti, ampak po pločniku in da se opremimo z odsevniki, da 
smo bolj vidni,« sta povedala mlada sogovornika. 
Šenčurska občina po besedah Weisseisnove vestno skrbi, da 
so šolske poti čim bolje urejene. »Večina krajev v občini ima 
ob glavnih poteh pločnike, poleg tega vsako leto skušamo 
vidno označiti in poudariti črne točke ter poskrbeti, da te 
postanejo čim bolj varne,« je pojasnila in še dodala, da se 
Osnovna šola Šenčur z matično šolo in tremi podružnica-
mi uvršča med šole z najštevilnejšo zasedbo učencev, samo 
v prvi razred je v letošnjem šolskem letu sedlo več kot sto 
otrok.

Vsak dan poskrbimo za varnost otrok
Tri dni pred začetkom novega šolskega leta je Avto moto društvo (AMD) Šenčur  
v sodelovanju z Avto moto zvezo Slovenije izvedlo preventivno akcijo Še 365 dni,  
s katero so opozarjali, da so otroci v prometu udeleženi vse dni v letu. 

Z akcijo Še 365 dni poudarjajo, da je treba za varnost otrok v prometu 
skrbeti vse dni v letu, ne le na prvi dan ali prvih nekaj šolskih dni.  
/ Foto: Tina Dokl

Ena izmed najbolj kritičnih točk v Šenčurju je center, ki je zelo 
prometen, a hkrati zelo nepregleden, prehod čez cesto pa najbolj 
nevaren. / Foto: Tina Dokl



UČITELJICA NADA KRALJ

Učenci so morali opisati festival, ki bi ga organizirali v do-
mači občini. Njihova naloga je bila napisati projektno nalogo, 
pripraviti turistično tržnico in nastop na njej v enem izmed 
trgovskih centrov. Žal je turistična tržnica zaradi covida-19 od-
padla, namesto tega pa so morali posneli turistični videospot.
V Šenčurju vsako leto organizirajo dva festivala: Praznik krom-
pirja in Godlarski festival. Prvo prireditev organizira Društvo 
ljubiteljev praženega krompirja, ki mu pomaga tudi občina. V 
Šenčurju stoji spomenik cesarici Mariji Tereziji, ki je uvedla 
obvezno sajenje krompirja, hkrati pa je Šenčur z okolico že 
dolgo znan po veliki pridelavi te gomoljnice. Na festivalu ob 
odprtju spomenika Mariji Tereziji so poleg okušanja krompirja 
in delavnice za pripravo te jedi pripravili še zabavni program.
Društvo Godlarji vsako leto pripravi pustno prireditev oziro-
ma pustno povorko po ulicah Šenčurja. Festival je vsako leto 
bolj obiskan, programsko pa vedno bolj bogat ter raznolik in 
je postal osrednji gorenjski pustni dogodek.
Naslov našega festivala pa je Festival naše in vaše mladosti. 
Njegov namen je primerjati in povezati življenje v preteklosti 
z življenjem, ki ga živimo danes. Združuje tradicijo, kulturo, 
rekreacijo, spoznavanje naravnih znamenitosti ter kulinariko. 
Za vsakogar se bo nekaj našlo. Namen festivala je tudi druže-
nje med ljudmi in sklepanje novih poznanstev.
Prizorišče festivala bo dvorišče kmečke domačije na Miljah, 
potekal pa bo meseca junija.
Pomembna tema našega festivala bo kulinarika. Ker v Šenčur-
ju ne gre brez krompirja, bomo organizirale delavnico priprave 
"tenstanega krompirja", kot mu še danes pravijo domačini.
Na eni izmed stojnic bomo ves dan cvrle in prodajale čips, kot 
sodobno obliko priprave krompirja.
V revijah in na spletu pa smo našle še številne možnosti za 
pripravo krompirja na bolj sodoben način. Všeč nam je bila 
krompirjeva potica z mandlji, krompirjeva špinačna rulada, 
krompir z olivami in paradižnikom, čebulni pire s slanino in 
še mnoge druge jedi. V nalogi smo zanje poiskale tudi recepte, 
prav tako pa tudi za tradicionalne jedi, ki bodo predstavljene 
na festivalu. Obiskovalcem bodo na eni izmed stojnic name-
njene v pokušino.
V šolski kuhinji smo se naučile pripraviti čips in kašo z jabol-
ki, ki je bila včasih tradicionalna jed. Proseno kašo so pripra-
vljali tudi z repo ali kislim zeljem, jed pa so zabelili z ocvirki 
ali zaseko. Jed se imenuje burkaša. Najpogosteje so bili na 
mizi žganci, močnik, krompir, mleko, zelje, suho sadje. Jedli 
so soržni kruh in že omenjene kašnate jedi.
Poleg tega si bodo obiskovalci lahko ogledali zbirko več kot 700 
punčk, otroških vozičkov in posteljic v lasti gospe Dragice Mar-

kun, njen mož Blaž pa bo predstavil različne vrste maket, ki jih 
izdeluje sam. Gospa Markun nam bo pomagala pri organizaciji 
delavnic in zabavnih iger, kot so koza klanf, metanje škornja, 
kotaljenje kolesa, pranje ob potoku, žaganje hloda, zbijanje 
lonca in še druge. Vse bodo potekale na dvorišču Hiše čez cesto.
Poleg tega bodo obiskovalci imeli možnost spoznati tradicio-
nalno oblačilno kulturo in jo primerjati z današnjo. Omogo-
čili jim bomo, da se preoblečejo v tradicionalna oblačila in se 
v njih fotografirajo.
Dve delavnici smo namenile otrokom. Otroci bodo iz narav-
nih materialov izdelovali punčke ter se učili plesati hip hop. 
Ob tem jim bo za primerjavo predstavljen tradicionalni ples.
Poskrbele bomo tudi za ljubitelje narave in rekreacije. Orga-
nizirale bomo pohod po gozdni učni poti Srjanski hrib, ki je 
zasnovana na območju, kjer se prepletata naravna in kultur-
na dediščina. Učna pot poteka v okolici Srednje vasi. 
V šenčurski občini so številna naselja, ki jih bomo povezale v 
kolesarsko ali pohodniško pot. Ljubitelji rekreacije bodo spo-
znali naselja: Olševek, Hotemaže, Luže, Milje, Šenčur, Trboje, 
Prebačevo, Voklo, Voglje in Žerjavka.
Za svoje delo so učenke Katja Bajt, Eva Fabjan, Nika Fabjan, 
Ela Keber in Pika Waldner prejele zlato priznanje. Njihove 
mentorice smo bile Nada Kralj, Maja Okorn in Vanja Umnik.

Festival naše in vaše 
mladosti
Turistični podmladek Osnovne šole 
Šenčur vsako leto sodeluje v projektu 
Turizmu pomaga lastna glava. Tema 34. 
festivala je bila Festival.

info@streha-kuhar.si

Z VAMI 
ŽE VEČ KOT 

LET



MARJETA GROS 
MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

V Gorenjskem glasu iz leta 1972 zasledimo, 
da je Podružnična knjižnica v Šenčurju 
začela delovati maja istega leta. Uredili so 
jo v kulturnem domu in je ob začetku de-
lovanja imela malo manj kot tisoč knjig. 
Delovala je v okviru DPD Svoboda Šenčur 
in je spadala pod Osrednjo knjižnico v 
Kranju. Knjižnica je bila odprta le dvakrat 
tedensko, ob sredah in nedeljah. Že leta 
1976 je knjižnica postajala premajhna za 
vse gradivo, ki ga je pridobila. Konec leta 
1995 se je preselila v prvo nadstropje stav-
be AMD na Stransko pot 1 in ostala na tej 
lokaciji 22 let. 
Gradivo je bilo v celoti postavljeno v pro-
stem pristopu in razdeljeno na otroški 
oziroma mladinski oddelek in oddelek 
za odrasle. Knjižnica je svoja vrata odprla 
večkrat tedensko in ni bila več namenje-
na le izposoji knjig. Začela se je uvedba 
knjižne in knjižnične vzgoje predvsem 

za mladino. Prostor je bil namenjen tudi 
pravljičnim uricam, v njem pa so se sre-
čevali različni bralni krožki … Z razvo-
jem IKT-tehnologije so uporabniki dobili 
na voljo dva računalnika, izposoja pa 
ni bila več ročna, temveč računalniška. 
Knjižnica je postopno spet postajala pre-
majhna za vse gradivo in dejavnosti, ki 
jih je želela izvajati. Tokrat se je knjižni-

ca selila iz najožjega središča Šenčurja 
na Delavsko cesto, v pritličje poslovnega 
objekta ob cesti Kranj–Brnik. 
Veseli smo, da v novih prostorih deluje-
mo že tretje leto, selitev je potekala v prvi 
polovici leta 2017. Prostori so še bolj prija-
zni do uporabnikov, lahko dostopni tudi 
za gibalno ovirane. Danes se lahko po-

hvalimo z zbirko več kot 26.931 enot gra-
diva. V letu 2019 smo imeli 1572 članov, 
ki so si izposodili 52.322 enot gradiva. 
Krajevna knjižnica Šenčur je vedno ime-
la dobro nabavo novega gradiva in zve-
ste bralce, zato že od nekdaj spada med 
krajevne knjižnice z najboljšo izposojo. 
Obiščejo nas tudi šole in vrtci. Še posebej 
smo ponosni, da ste jo naši uporabniki 
prepoznali tudi kot prostor za druženje 
in preživljanje prostega časa.
Naša vizija pravi: naša knjižnica je sredi-
šče učenja, kulture in gonilo socialnega 
napredka. S svojim delovanjem vpliva-
mo na spremembe v lokalnem in širšem 
okolju. Ponosni smo, da smo del vašega 
kraja, zato vse nove člane vabimo k vpi-
su v sredo, 16. septembra, ko vam podar-
jamo brezplačno članarino. 
Vabljeni v Krajevno knjižnico Šenčur, 
kjer vas pričakujemo od ponedeljka do 
četrtka med 14. in 19. uro ter ob petkih 
med 8. in 13. uro. Veselimo se vašega 
obiska.

Krajevna knjižnica Šenčur vabi k vpisu
Šenčur v mesecu aprilu praznuje svoj praznik, ki bo tokrat s praznovanji obeležen  
v septembru. Del kraja pa je tudi knjižnica, v njem je prisotna že 48 let. Ob različnih 
praznovanjih se radi ozremo v preteklost, kaj smo že dosegli, da lažje načrtujemo 
prihodnost. Tako smo se tudi mi ozrli na svoje začetke. Zapisov o sami knjižnici ni 
veliko, pričajo pa o njenem napredku.

Ponosni smo, da smo del vašega 
kraja, zato vse nove člane 
vabimo k vpisu v sredo, 16. 
septembra, ko vam podarjamo 
brezplačno članarino.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Brez uradnega odprtja se je ta teden v Muzeju občine Šenčur 
odprla razstava z naslovom Umetniki v času koronavirusa, ki 
jo je pripravilo Kulturno društvo Hiša čez cesto. "Že peto leto 
je potekalo v Hiši čez cesto na Miljah v občini Šenčur slikar-
sko srečanje. Slikarji so tokrat zaradi koronavirusa ustvarjali 
od doma in postavili na ogled poleg slik še druga umetniška 
dela, ki so jih ustvarili med samoizolacijo: leseno skulpturo, 
košare in cajne, kvačkane prtiče, krpanke, poslikano skrinjo, 
luknjičaste pirhe, maketo kašče, glinene izdelke. Srečanja se 
je udeležilo kar 39 slikarjev iz društev: Društvo likovnikov Cer-
klje, KUD kliničnega centra in medicinske fakultete Dr. Lojza 
Kraigherja, Slikarska sekcija pri Univerzi za tretje življenj-
sko obdobje Lipa Domžale, Likovno društvo Naklo, Osnovna 
šola Šenčur, kar je do sedaj največ. Kljub temu da so delali 
od doma, so se držali tematike Kulturna dediščina in krajina 
občine Šenčur. Sporočali so mi, da so hodili po naših krajih 
in jih slikali, kar me je veselilo. Srečanja v Hiši čez cesto se 
slikarji radi udeležujejo, saj poteka v preprostem kmečkem 

okolju," nam je o snovalcih razstave sporočila Dragica Mar-
kun. Razstava bo na ogled vsak torek in petek od 17. do 19. ure, 
ob nedeljah od 10. do 12. ure vse do 27. septembra.

Razstava Umetniki v času koronavirusa

Organizatorji pri postavljanju razstave Umetniki v času koronavirusa 
/ Foto: Tina Dokl
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Avtor razstave je dr. Jože Dežman, na-
stajala je v sodelovanju s študijskim 
krožkom Šenčurski dogodki. V ospred-
je postavlja šest ključnih letnic. Za leto 
1847 je značilen upor kmetov na obmo-
čju Šenčurja, ki so nasprotovali dajatvi 
desetine. Leta 1932 je šlo za upor kralje-
vi diktaturi in centralizmu. To je bilo 
obdobje silovitih spopadov med takrat 
vladajočimi liberalci in katoliško stra-
njo, napetosti pa so dosegle vrhunec 22. 
maja 1932 v Šenčurju, ko so pripadniki 
ljudske stranke razbili zborovanje libe-
ralcev, tako da so posredovali celo oro-
žniki. Sledile so aretacije in sodni pro-
ces v Beogradu. Iz tega obdobja izvira 
tudi Anton Umnik, ki je leta 1933 zmagal 
na volitvah in bil v Šenčurju župan vse 
do druge svetovne vojne. 
Razstava se dotika tudi bolečega obdo-
bja druge svetovne vojne od leta 1941 
do 1945. Na območju Šenčurja je bilo v 
tem času 81 žrtev: največ (30) so jih ubi-
li partizani in komunistične oblasti, 18 
mož je padlo v nemški vojski, 12 je bilo 
partizanskih žrtev, ostalo so žrtve ne-
sreč, aktivisti, civilisti in drugo. V na-
daljevanju razstava priča o letih od 1945 
do 1950, ko je bil "obračun za vojni čas". 

Leta 1975 je močno odmeval pretep šen-
čurskih fantov z delavci iz Dalmacije. 
Najprej so ga oblasti obravnavale kot 
prekršek zoper javni red in mir, nato 
pa kot kaznivo dejanje zopet ljudstvo in 
državo, kot obrambo bratstva in eno-
tnosti, ki je kot pomembna vrednota ve-
ljalo v tedanji državi. Zadnji dogodek pa 
je bil šenčurski upor zoper namestitev 
migrantov v opuščeno poslopje nekda-
njega Baumaxa leta 2016.
Na razstavo Šenčurski dogodki 1932, 
1941–1945, 1945–1950, 1975, 2016 se je s 
protestnim pismom odzvala Krajevna 
organizacija Združenja borcev za vre-
dnote NOB Šenčur. Nasprotujejo zla-
sti prikazovanju dogodkov med drugo 
svetovno vojno, češ da so prikazani 
enostransko, necelovito, iztrgano iz 
zgodovinskih okoliščin, razstava pa je 
politično in ideološko pristranska. Žrtve 
druge svetovne vojne prikazuje z dvojni-
mi merili, navaja le žrtve, ki jih je pov-
zročilo narodnoosvobodilno gibanje, ne 
pa tudi tistih, ki jih je povzročil okupa-
tor s sodelovanjem domačih izdajalcev. 
Menijo, da takšne vsebine vodijo v nove 
delitve, ne prispevajo k preseganju teh 
in ustvarjanju medsebojnega sodelova-
nja in povezovanja zdaj in v prihodno-
sti.

Šenčurski dogodki
Gorenjski muzej je spomladi pripravil spletno razstavo 
Šenčurski dogodki, poleti je bila na ogled tudi v muzeju. 
Protest šenčurskih borcev. 

Z devetdesetletnikom Vidom Ulčarjem

S slavljenko Antonijo Delovec

Župan Ciril Kozjek nadaljuje tradicijo obi-
skov pri starejših občanih, ki so dopolnili 
90 let starosti. V času od prejšnje izdaje 
Jurija do zdajšnje je v družbi predsednika 
Krajevne skupnosti Šenčur Srednja vas 
obiskal dva slavljenca. Že maja je slavila 
Antonija Delovec iz Srednje vasi, junija pa 
tudi Vid Ulčar iz Šenčurja. Oba sta se razve-
selila obiska, darila in voščil z željami, da 
še naprej ostaneta zdrava in optimistična.  

Pri devetdesetletnikih



DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kot nam je povedal športni direktor 
Košarkarskega kluba GGD Šenčur Aleš 
Puhar, so v klubu že avgusta začeli tre-
nirati z mladinci in člani, septembra pa 
tudi s preostalimi selekcijami, tako da 
trenirajo že vsi od U13 do U19 in članov, 
U11 pa s treningi začnejo 21. septembra. 
Aktivni so tudi pri vključevanju naj-
mlajših šolarjev v Košarkarski šoli Ro-
mana Horvata.
"Odigrane so bile tudi že tri tekme kva-
lifikacij mlajših selekcij, konec septem-
bra pa nas čakata tudi dve kvalifika-
cijski tekmi mladincev za vstop v prvo 
A slovensko košarkarsko ligo (zdaj na-
stopajo v prvi B ligi) in upamo, da nam 

bo pri tem uspelo," upa Aleš Puhar in 
dodaja: "Člani so začeli trenirati 5. av-
gusta, na preizkušnji smo imeli kar ne-
kaj igralcev. Odločili smo se, da v ekipo 
vključimo tudi perspektivne mladince 
iz kluba, in zdaj je ekipa že zaključena. 
Poleg že nekaj znanih obrazov, ki so 
ostali v Šenčurju, sta naše vrste okrepi-
la dva mlada igralca, Jan Strmčnik in 
Jure Daneu, poleg njiju pa še trije po-
vratniki v našo ekipo, ki so bili že čla-
ni kluba: David Kralj ter brata Ramo in 
Hasan Rizvić. Ekipa nemoteno trenira 
in se pripravlja na 26. september, ko bo 

prva tekma." Sogovornik še pove, da pri 
vseh aktivnostih upoštevajo vsa pripo-
ročila NIJZ in glede na epidemiološko 
stanje nimajo v načrtu nobenih priprav 
ali tekem v tujini, tako da bodo vse ak-
tivnosti opravili v domačem okolju. 
"Predvsem pa tudi upamo, da bo prišlo 
do razumnih odločitev, če bo to le mo-
goče, da bodo na tekmah navzoči tudi 
gledalci. Tudi v sedanjih izrednih oko-
liščinah se zahvaljujemo sponzorjem in 
podpornikom, ki nam stojijo ob strani 
tudi v teh negotovih razmerah," sklene 
Aleš Puhar. 

Košarkarji v pričakovanju prvih tekem
Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur bodo za začetek gostovali v Novem 
mestu, v domači športni dvorani pa bodo najprej gostili Koper Primorsko. 

Košarkarji so začeli trenirati avgusta. / Foto: KK GGD ŠenčurRAZPORED DOMAČIH TEKEM  
KK GGD ŠENČUR DO 31. 12. 2020

30. 9. 
2020

GGD ŠENČUR :  
KOPER PRIMORSKA

ob 19:00

17. 10. 
2020

GGD ŠENČUR :  
ROGAŠKA

ob 19:00

31. 10. 
2020

GGD ŠENČUR :  
ZLATOROG LAŠKO

ob 19:00

21. 11. 
2020

GGD ŠENČUR :  
TRIGLAV

ob 19:00

2. 12. 
2020

GGD ŠENČUR :  
KRKA

ob 19:00

19. 12. 
2020

GGD ŠENČUR :  
HOPSI POLZELA

ob 19:00

V sekciji namiznega tenisa Šenčur namera-
vajo sredi septembra po daljšem premoru 
ponovno ponuditi treninge za najmlajše 
člane, a kot je pojasnil predsednik sekcije 
Drago Prdan, le če bodo razmere v zvezi s 
covidom-19 ugodne. Članska ekipa pa je že 
začela priprave na novo sezono. "Za zdaj 
ostajajo v prvi Gorenjski članski ligi, ta naj 
bi se s tekmami začela oktobra. Želja po uvr-
stitvi v 3. Slovensko ligo pa se nam žal letos 
ni uresničila," je pojasnil Prdan in še zaupal, 
da so za jutri, 12. septembra, načrtovali or-
ganizacijo tradicionalnega Jurjevega turnirja 
v čast občinskega praznika, a so ga morali 
zaradi sedanjih razmer odpovedati. 

Tekme oktobra 

V Slovenski Bistrici je 5. in 6. septembra po-
tekalo atletsko ekipno prvenstvo Slovenije 
za pionirje in pionirke U12 in U14, ki so se ga 
udeležili tudi otroci iz OŠ Šenčur Neža Hor-
vat, Stella Lekić, Lina Mencej, Hana Sekne in 
Krištof Svetelj. V boju na rezultate so dosegli 
odlične posamične rezultate, kot tudi ekipni 
uspeh. Pionirke U12 in pionirji U12, ki tek-
mujejo pod okriljem Atletskega kluba Kranj, 
so posegli po najvišjih mestih. Dekleta so 
postale ekipne državne prvakinje, dečki pa 
podprvaki. Za odlične ekipne in individual-
ne dosežke jim iskreno čestitamo.  

Odlični uspehi  
šenčurskih atletov
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V nogometnem klubu Šenčur se je začela nova sezona. Prvi so 
začeli starejši dečki, ki premierno nastopajo v prvi slovenski 
nogometni ligi U15. Po štirih odigranih tekmah so zabeležili 
že dve zmagi. Odmevna je predvsem domača zmaga proti Go-
rici s 3 : 0. Začetek v prvi ligi je bil dober, zmagali so na dveh 
tekmah, pričakovano pa izgubili dve tekmi z boljšim naspro-
tnikom, čeprav so bili blizu. "Imam skupino odličnih fantov, 
ki so čez poletje trenirali dvakrat dnevno. Rezultati so že vi-
dni. Čeprav je osnovni cilj v prvi sezoni obstanek, verjamem, 
da fantje lahko pripravijo še kakšno presenečenje in smo na 
koncu visoko," je po uvodnih tekmah povedal trener in vodja 
mladinskega pogona Milan Pešič.
Dobro so v novi sezoni začeli tudi člani. Po visokih zmagah v 
Žireh in domači proti Lescam je sledil minimalen poraz proti 
prvemu favoritu letošnje sezone, ljubljanski Iliriji. Članska eki-
pa je pred sezono doživela kar nekaj sprememb. Tinex Šenčur 
so okrepili štirje igralci Bleda, ekipi so priključeni tudi fantje, 
ki so igrali v mladinskih selekcijah Šenčurja, nekateri so že 
odigrali svoje prve minute v članskem nogometu. 
Takšno bo tudi vodilo nogometnega kluba v prihodnje. "Start 
v sezono bi ocenil kot uspešen, saj smo zmagali na dveh tek-
mah, blizu smo bili tudi v Ljubljani, a se ni izšlo po naših 
željah. Sledijo zahtevne tekme v naslednjih krogih, a verja-

mem, da na čelu s trenerjem Dejanom Nišandžičom premo-
remo dovolj kvalitete, da bomo uspešni tudi naprej," je po 
uvodu v sezono dejal športni direktor kluba Luka Pintar. Za 
mladinci in kadeti, ki nastopajo v drugi slovenski ligi, je prvi 
krog, selekcija mladincev, ki jo vodi Luka Markič, je slavila 
v Izoli, kadeti pa so proti Izoli izgubili. Avgusta so začele tudi 
mlajše selekcije kluba, ki jih po dolgem premoru čakajo prve 
ligaške tekme. "V mlajših selekcijah smo pridobili nekaj dobrih 
trenerjev iz domačega okolja. Prepričan sem, da imamo dobro 
trenersko piramido, in ob dobrih pogojih pričakujemo, da bo 
tudi v novi sezoni povečan vpis v naše mlajše selekcije, v kate-
rih se je že v prejšnjih letih delalo zelo dobro in kar je na kon-
cu tudi botrovalo enemu večjih uspehov nogometnega kluba, 
uvrstitvi starejših dečkov v prvo ligo," je dodal Pintar. V klubu 
upajo, da bodo v prihodnjih mesecih lahko izpeljali tudi sedmi 
Janov turnir, ki je spomladi zaradi takratnih razmer odpadel. 

Nogometaši začeli  
novo sezono

Z atraktivnim plakatom vabijo k vpisu v nogometni klub.
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V Stari Fužini v Bohinju, kjer so konec avgusta priredili tr-
žnico, so želeli dati poudarek tudi krompirju. Zato so orga-
nizatorji povabili k sodelovanju Folklorno društvo Šenčur, ki 
s svojimi plesi, običaji in oblačilno dediščino predstavlja do-
mači kraj, prepoznaven po krompirju. V Šenčurju je tudi spo-
menik cesarici Mariji Tereziji, ki je v kranjskih deželah uka-
zala saditi krompir in tako svoje podanike rešila pred lakoto. 
S kočijo so na prizorišče v središču Stare Fužine pripeljali ce-
sarico Marijo Terezijo, ki jo je spremljal meščanski par. Ce-
sarica je predala "bulo" (razglas) glasniku in folklorniki so 
predstavili zgodbo, ki ponazarja naslednja dejstva: na Kranj-
skem so krompirjeve gomolje spoznali med leti 1730 in 1740; 
cesarica Marija Terezija je leta 1767 z okrožnico okrajnim gla-
varstvom sporočila sklep o sajenju krompirja, da ne bi bilo 
več lakote; obstaja pisno poročilo, da so na posestvu Brdo pri 
Kranju leta 1787 prvič pridelali nekaj košar "podzemeljskih ja-
bolk".
Folklorno društvo Šenčur se je odločilo, da bo zaradi približe-
vanja dogodkom o krompirju in Mariji Tereziji plesalce opre-
milo z oblačili z začetka 19. stoletja, saj je za to obdobje dovolj 
podatkov, da so lahko izdelali verodostojna obuvala, oblačila 
in pokrivala. Kot navaja umetniški vodja Aleksander Sašo Zu-
pan, so s finančno podporo Občine Šenčur, JSKD, donatorjev 
in plesalcev samih lahko izdelali folklorne kostume. Prvič so 
v njih nastopili aprila leta 2012. V Bohinju sta Aleksander Sašo 
Zupan in Andreja Stržinar predstavila oblačila iz časa Marije 
Terezije in oblačila folklornega društva. Plesalci so zaplesali 

več plesov, s harmoniko jih spremlja Jože Ješe, sicer pa jih 
spremlja tudi Trio z Joži. Sestavljajo ga Jožef na 'frajtoneri-
ci', Franci na lončenem basu in Jože na dodelanem perilniku 
ter Jožica. Zakaj poudarjamo Jožico? Ker igra na bršljanov ali 
hruškov list.
Septembra Folklorno društvo Šenčur vpisuje nove člane, pove 
predsednica društva Irena Kajzer. Prijave sprejemajo ob tor-
kih in četrtkih od 19.30 do 21. ure v Kulturnem domu Šenčur.

Zaplesali so v Bohinju
Potem ko v obdobju covida-19 člani Folklornega društva Šenčur niso imeli vaj in 
nastopov, so bili avgusta povabljeni v Bohinj. Vabijo nove plesalce.

Člani Folklornega društva Šenčur v Bohinju / Foto: Lucija Kavčič

Z novimi kostumi opremljena Marija Terezija in meščanski par  
/ Foto: Lucija Kavčič
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

 vzdrževanje javne razsvetljave  
 semaforizacija križišč   

 izdelava svetlobnih prometnih znakov

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

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

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

SAMO LESJAK

Turistično društvo Šenčur je poleti or-
ganiziralo štiri pohode. Kot je predstavil 
Franci Erzin, so poleg pohoda v juniju 
okrog Trbojskega jezera nato v juliju šli 
po Jamborni poti in delu Pentlje v oko-
lici Rakitne – v spomin na Pot rakiške-
ga jambora iz Rakitne v Trst konec 19. 
stoletja, ko so pri Rakitni posekali ogro-
mno hojko za 64 metrov dolg jambor in 
ga mesec dni vozili do Trsta za jadrnico 
slovenskega ladjarja Henrika Jazbeca. 
V začetku avgusta so prehodili različico 
Jakobove poti z Vrhnike pod Štampe-
tovim mostom in mimo Logaške jame 
ter pod gozdnatim Raskovcem in naprej 
po stezi ob rimskem zidu na Zaplano, 
nekateri pa so prehodili še razgledno 
Rupnikovo linijo mimo bunkerjev nad 
Jerinovim Gričem na Zaplani. Konec 
avgusta se je nekaj članov TD Šenčur 
udeležilo tradicionalnega pohoda po 
Hmeljski poti v Savinjski dolini. Sredi 
septembra se bodo odpravili po zadnji 
etapi gorenjske veje Jakobove poti na 
Višarje v Italiji. Različica te veje je spe-

ljana tudi po ozemlju občine Šenčur, 
zato se bo ta del pohoda pokrival tudi 
z praznovanjem občinskega praznika. 
Konec septembra pa bodo začeli hodi-

ti po zadnje čase zelo opevani Juliani 
Trail, poti okoli Julijskih Alp. Prva etapa 
bo potekala iz Kranjske Gore čez Srednji 
Vrh v Mojstrano.

Kmalu po poti okoli Julijskih Alp

Po Jakobovi poti pred vhodom v Logaško jamo / Foto: arhiv TD Šenčur
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se 
ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem iz-
med odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil: B. F.
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SAMO LESJAK

Dejavnosti v Društvu upokojencev Šen-
čur so zaradi epidemije precej upadle, 
tako bo odpadlo tudi srečanje starejših 
od 77 let, ki je bilo iz maja prestavlje-
no na začetek oktobra, pa vendar člani 
ostajajo dejavni. Najbolj aktivno je bilo 
pohodništvo, pa tudi kolesarji so se ob 
lepem vremenu ob petkih odpravili na 
krajšo turo. Pohodi, ki se odvijajo enkrat 
mesečno, so bili večinoma izvedeni po 
programu, razen aprila in julija, ko so 
načrtovani pohod, združen s kopanjem 
v Kolpi in piknikom, zaradi varnostnih 
razmer odpovedali in prestavili na pri-
hodnje leto. Po epidemiji so prehodili že 

v maju pot iz Šenčurja do razvalin gradu 
Kamen nad Adergasom in nazaj v Šen-
čur, junija pa so se odpravili po Maistrovi 
poti v Kamniku na Špico in Stari grad ter 
si ogledali muzej v Rojstni hiši generala 
Rudolfa Maistra. Avgusta so šli po Poti 
pod Storžičem, imenovani tudi Spreha-
jalno-učna pot Trstenik. V okviru ob-
činskega praznika v Šenčurju se bodo v 

četrtek, 17. septembra, dobili s pohodniki 
iz prijateljskega Društva upokojencev Tr-
žišče v občini Sevnica in skupaj prehodili 
Jurjevo krožno pot v okolici Šenčurja. Pot 
sta pred leti zasnovala Franci Erzin in 
novinar Boris Dolničar v okviru Krožne 
poti Turistične tribune Slovenskih novic, 
dolga je približno deset kilometrov in 
primerna za vse starostne skupine.

Dejavni tudi  
člani društva 
upokojencev

Pri razvalinah gradu Kamen pri Velesovem / Foto: arhiv DU Šenčur

Kljub virusu Hiša čez cesto ne počiva. Ljudski pevci so nastopali 
v domovih starejših, in sicer v domu Taber, v domu starostnikov 
v Preddvoru, 18. septembra bodo v Naklem, 21. septembra pa v 
Kranju, zaradi varnostnih ukrepov povsod zunaj. "Varovanci nas 
sprejemajo z velikim navdušenjem, saj jim naše petje obudi spo-
mine na mladost. Prav radi z nami tudi zapojejo." Ljudski pevci so 
se udeležili parade učenja v Kranju, v okviru občinskega praznika 
pa bodo v nedeljo, 20. septembra, ob 17. uri izvedli odpadli do-
brodelni koncert za gasilce v Srednji vasi pred gasilskim domom. 
Nastopali bodo ljudski pevci Hiše čez cesto, kot gostje pa Šenčur-
ski fantje. Hiša čez cesto se je prijavila na sodelovanja v okviru 
vseživljenjskega učenja.  

Peli so starejšim
"Po tehtnem razmisleku smo se skupaj z animatorji odločili, da 
bomo oratorij letos prestavili na spletna omrežja," sta otrokom spo-
ročila župnik Urban in kaplan Martin. Oratorij bi namreč potekal za-
dnji teden v avgustu, tik pred začetkom šole. Če bi na njem prišlo do 
kakršnekoli okužbe z virusom COVID-19, bi to lahko pomenilo zelo 
resno širjenje okužbe in karanteno šolskih otrok oz. njihovih dru-
žin. Da bi to preprečili, so se letos odločili, da bo oratorij potekal 
virtualno. Na YouTubu so na kanalu oratorija vsak dan ob 10. uri do-
poldne objavili posnetek z oratorijsko igrico, kratko katehezo, moli-
tvijo in domačo nalogo. Preko videoposnetka so otroci spoznavali 
življenje svetopisemske žene Estere in pomembne vrednote, kot so 
zaupanje, odgovornost in hvaležnost. Linke do videoposnetkov so 
objavljali na spletni strani (oratorij-sencur.tk) in na Facebook strani. 
"Otroci, ohranite oratorijskega duha, ostanite razposajeni, mi vas 
pogrešamo," je bilo sporočilo organizatorjev oratorija, za katerega 
upajo, da bo prihodnje leto spet potekal v nekdanji obliki, z druže-
njem otrok in njihovih animatorjev. Oratorij v šenčurski župniji sicer 
poteka od leta 1997, na začetku so ga vodili bratje salezijanci, prva 
sta bila bogoslovca Janez Krnc in Klemen Balažič.

Oratorij je bil letos na spletu

www.pogrebnik.si

V Šenčurju se do konca leta obeta več zanimivih glasbenih dogod-
kov z znanimi slovenskimi glasbeniki. Že v nedeljo, 13. septembra, 
bo ob 20. uri koncert Kvatropircev. 20. septembra prihaja v Šenčur 
Luka Basi, 3. oktobra bo v športni dvorani nastopila skupina Sid-
harta, 7. novembra pa bo koncert Vlada Kreslina. Vstopnice lahko 
kupite v Lango baru in na spletni strani www.topdogodek.si. 

Glasbeni dogodki v Šenčurju



BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje
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SAMO LESJAK

Letošnji festival Šenčurska poletna glasbena srečanja, načr-
tovan v poletnih mesecih, je bil tako kot številne ostale pri-
reditve žrtev epidemije. Organizatorja, Društvo upokojencev 
Šenčur ter Občina Šenčur, sta bila tako prisiljena odpovedati 
dva izmed treh koncertov, in sicer koncert komorne glasbe s 
pridihom tradicionalne kitajske glasbe (nastopile bi kitajske 
glasbenice Fan Wang, Taojing Shu in Zhang Ying) ter koncert 
V časovnem pasu glasbenic Anje Clift ter Olivie Steimel.
Z mnogo truda in marljivosti pa bodo po večmesečnih pripra-
vah priredili tretjega, in sicer Večer opernih arij in duetov, ki 
bo v okviru praznovanj občinskega praznika potekal v Muzeju 
občine Šenčur v sredo, 16. septembra, začel se bo ob 19. uri. 
Na sporedu je osem opernih arij priljubljenih oper priznanih 
skladateljev. Nastopili bodo: sopranistka Tina Debevec, ma-
gistrica solo petja – poznamo jo iz klasičnih predstav, tudi 
opernih, pa tudi kot pevko pri Ansamblu Saša Avsenika in Hi-
šnemu ansamblu Avsenik, baritonist Tone Habjan, redni član 
Opere SNG, magister solo petja, ki se je izpopolnjeval na med-
narodnem seminarju pri svetovno znanih opernih pevcih, in 
pianistka Mojca Lavrenčič, prejemnica študentske Prešerno-
ve nagrade za koncertno dejavnost ter zlatega priznanja na 
mednarodnem tekmovanju komplementarnega klavirja.

Večer opernih arij in duetov

Na koncertu 16. septembra bo nastopila tudi priznana sopranistka 
Tina Debevec. / Foto: arhiv DU Šenčur



22 | NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 1. nagrada: 1x Fruštk burger, 2. nagrada: 1x predjed po izbiri; 3. nagrada: 1x sladica po izbiri

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 25. septembra 2020, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

DELOVNI ČAS:

Ponedeljek - petek  
od 7h do 20h

za zaključene družbe  
po dogovoru

Ržišnik Perc d.o.o.

Poslovna cona A 2 
4208 Šenčur

(04) 279 18 66



SUV Renault 
Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS

Paket zimskih pnevmatik** 

 Z ugodnostmi do   

6.700 €*

*Ugodnosti do skupno 6.700 € sestavlja redni popust v višini do 3.300 €, dodatni popust do 1.000 €. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano obvezno 
in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem 
letu preko Renault Financiranja. 5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se 
zgodi prej. My revision po polovični ceni (632 €) za obdobje 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Ob nakupu avtomobila prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. 
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število 
delcev (x1011): 0,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča      renault.si

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

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

VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

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

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

 
 

OZIMNICA V TRGOVINI  
V ŠENČURJU

SUHE MESNINE IN DOMAČI SIRI, 
SVEŽE MESO PO NAROČILU

SVEŽI ANJINI ŠTRUKLJI,  
MOKA, TESTENINE, …

VRTIČKARSKI PROGRAM – VSE ZA JESENSKI VRT 



SODELUJTE V NAGRADNI IGRI IN OSVOJITE ELEKTRIČNI SKIRO

     SERVISNI PREGLEDI

      LETNO JAMSTVO  

P O D A R I M O !

3 
7 

Na voljo smo za:
• kleparsko-ličarska popravila
• čiščenje in polnjenje klime
• premontažo in hrambo pnevmatik
• servis vozil vseh znamk (ob servisu vam BREZPLAČNO očistimo še zunanjost vozila)

JE ČAS ZA SERVIS?
Iščete kakovostne storitve za vaše vozilo?

PE LJUBLJANA
Celovška c. 228, Ljubljana 
01 / 58 18 510 
info.lj@avtotehna-vis.si 

PE KRANJ
C. S. Žagarja 53a, Kranj 
04 / 281 71 70 
info.kr@avtotehna-vis.si 

PE ŠKOFJA LOKA 
Grenc 37, Škofja Loka
04 / 502 40 00
info.skl@avtotehna-vis.si

Nagradna igra poteka v vseh 
salonih Opel Avtotehne VIS.

Ekskluzivna ponudba 
pri nakupu novih 
vozil Opel.

Več informacij o paketu BIG DEAL in aktualnih akcijah poiščite v salonih Avtotehne VIS ali na spletni strani avtotehna-vis.si. Nagradna 
igra traja do 11.10.2020. Povprečna poraba goriva (kombinirano): 3,6 – 7,7 l/100 km. Emisije CO2 (kombinirano): 94 – 187 g/km. Uradna 
vrednost emisijske stopnje: EURO 6d-TEMP. Specifične emisije NOX: 0,0116 – 0,0518 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev 
pri dizelskih motorjih: 0,00006 – 0,00178 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,08 E11 – 4,84 E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzročaglobalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NAROČITE SE 

080 88 82 
info@avtotehna-vis.si

 


