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

JU RIJ (ISSN 1408-1350) je pri lo ga Go renj ske ga 
gla sa za ob či no Šen čur. Pri lo go priprav lja Go-
renj ski glas, od go vor na ured ni ca Ma rij a Volč-
jak, ured nica pri lo ge Maša Likosar, fo to gra fi ja 
Go renj ski glas. Oglas no tr že nje Janez Čimžar, 
041/704 857. Oblikovanje Matjaž Švab. Pri pra va 
za tisk Go renj ski glas, d. o. o., tisk: Nonparel, 
d. o. o. Ju rij, šte vil ka 4, je pri lo ga 90. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 11. novembra 2022, do bijo 
pa jo vsa go spo dinj stva v ob čini Šen čur brez-
plač no. Naklada: 3.350 izvodov. Občina Šenčur, 
Kranjska c. 11, Šenčur.
Na naslovnici: Položitev temeljnega kamna za 
gradnjo Doma starejših Šenčur / Foto: Gorazd 
Kavčič
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Blagnetova hiša ponos Šenčurja
Konec oktobra so slovesno odprli Blagnetovo hišo in 
Medgeneracijski center v središču Šenčurja.

Nekdanja Blagnetova hiša oziroma do-
mačija, ki naj bi bila zgrajena leta 1789, je 
predstavljala najpomembnejši element 
dediščine nekdanjih kmečkih gradenj 
na območju šenčurske občine, hkrati 
pa je bila tam zadnji in edini primerek 
zi dane hiše s povsem lesenim nadstro-
pjem in lesenim gankom pod streho. 
Občina Šenčur je domačijo odkupila leta 
2004, že nekaj let pred tem pa je tedanji 
šenčurski župan Franc Kern pristopil k 
pogajanjem za njen odkup. Kupnina je 
tedaj znašala 19.654.000 tolarjev, kar bi 
danes pomenilo dobrih 82.000 evrov.
Ob slovesnem odprtju je šenčurski žu-
pan Ciril Kozjek spomnil, da je Blagne-
tovo hišo občinski svet leta 2012 raz-
glasil za kulturni spomenik lokalnega 
pomena, konec leta 2017 pa jo je mini-
strstvo za kulturo izvzelo iz registra in 
dalo soglasje k rušitvi ostankov. Hiša je 
bila namreč v preslabem stanju, da bi 
jo obdržali. V teh letih so zanjo pridobili 
več gradbenih dovoljen, ki so se spremi-
njala v skladu z ugotovitvami Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
Hišo so tako ponovno zgradili po nekda-
nji podobi, del kulturne dediščine pa so 
ohranili v novi stavbi.
Osrednji prostor spodnjega dela Bla-
gnetove hiše bo namenjen raznim do-
godkom, tako glasbenim srečanjem kot 
protokolarnim prireditvam, muzejski 

dejavnosti in morda tudi porokam. V 
dveh galerijah zgornjih nadstropij sta 
na ogled postavljeni dve stalni razstavi. 
V pritličju je degustacijska soba, v prvi 
galeriji pa še en večnamenski prostor. 
»Iz osrednjega prostora je zelo lepo vi-
dna tudi prvotna hišna številka, ki se je 
pokazala po rušitvi lesenega dela, ko je 
odpadel omet,« je povedal župan, ki je 
prepričan, da sta objekta ponos Šenčur-
ja in bosta postala pomembna povezava 
med vsemi generacijami.
Gradnja Medgeneracijskega centra, ki 
stoji na mestu gospodarskega objekta in 
se stika s hišo, je bila sklenjena že leta 
2019. V spodnjem delu je sejna soba, kjer 
že dve leti potekajo seje občinskega sveta. 
V prvem nadstropju so trije prostori, in si-
cer pisarna Društva upokojencev Šenčur, 
računalniška soba, kjer bodo potekala ra-
zna izobraževanja, poleg tega imajo svoj 
prostor tudi mladi. Vrednost obeh objek-
tov je 1,2 milijona evrov, za gradnjo Med-
generacijskega centra je občina pridobila 
dobrih 96.000 evrov nepovratnih sredstev 
v okviru razpisa Eko sklada, za njegovo 
opremo pa v sklopu LAS Gorenjska koša-
rica še dobrih 85.000 evrov.
Objekta je blagoslovil šenčurski kaplan 
Martin Leban, trak pa sta poleg župana 
Cirila Kozjeka prerezala še predstavnik 
Gorenjske gradbene družbe Dejan Boga-
taj in članica sveta Krajevne skupnosti 
Šenčur - Srednja vas Jana Umnik Le-
šnik.

Ob odprtju Blagnetove hiše in Medgeneracijskega centra Šenčur / Foto: Tina Dokl

MAŠA LIKOSAR

JURIJ je priloga časopisa 
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 Ͱ Novice, da je zasebni investitor 
prejel gradbeno dovoljenje za gradnjo 
Doma starejših Šenčur, ste se zagotovo 
zelo razveselili.
Te novice smo bili res zelo veseli, kljub 
temu da bo gradnja stekla z malce za-
mude. Pred kratkim smo položili teme-
lji kamen, zasebni investitor je že imel 
izbranega izvajalca za betonska dela, 
zato stroji že brnijo. V skladu s termin-
skim planom naj bi dom dobil končno 
podobo v času božiča prihodnje leto. 
Kdaj bo koncesionar začel sprejemati 
prošnje za sprejem v dom, je za enkrat 
še težko reči, ob tem naj poudarim, da 
bodo vse informacije pravočasno in 
javno dostopne. Za vse prijavitelje bodo 
veljali enaki pogoji, sprejem bo potekal 
po vrstnem redu prejema vlog. Glede na 
to, da je v domu predvidenih 157 postelj, 
sem prepričan, da se bo našlo mesto za 
vse, ki bodo želeli v šenčurskem domu 
starejših preživeti jesen svojega življe-
nja. Čeprav je dostop do doma že zago-
tovljen, bomo prihodnje leto obnovili 
cesto Weingerlove ulice, umestili krož-
išče ter premestili in obenem obnovili 
Kraševčevo znamenje. Tako bo dom z 
bogato vsebino in urejeno naravno oko-
lico res nudil prijazne pogoje za bivanje.

 Ͱ Poleg obnove treh cest, in sicer ce-
ste Šenčur zahod, Šenčur–Britof in 
Weingerlove ulice, vam letos ni uspelo 
realizirati še nekaj projektov, ki so bili 
z oktobra sprejetim rebalansom pro-
računa preneseni v naslednje prora-
čunsko leto.
Čeprav smo sredstva za obnovo lokalne 
ceste Šenčur–Britof prenesli v naslednje 
leto, bomo njeno rekonstrukcijo zače-
li takoj po novembrskih praznikih, saj 
želimo čim prej razbremeniti prometne 
tokove in zagotoviti varnost vseh ude-
ležencev v prometu. Najprej bomo pri-
stopili h gradnji krožišča, zato bo ome-
njena cesta na odseku od konca naselja 
Šenčur, torej od Partizanske ulice do 
križišča z Weingerlovo ulico, popolno-

ma zaprta predvidoma od 3. novembra 
do 30. decembra. Obvoz bo urejen čez 
Kranj. Poleg tega bomo prihodnje leto 
vse napore usmerili v realizacijo na-
makalnega sistema za območja v Trbo-
jah, Žerjavki in na Prebačevem. Projekt 
še vedno skušamo optimizirati in tako 
znižati stroške. Smo v stalnem stiku z 
lastniki in glavnimi pobudniki na tem 
delu. Poleg tega letos ne bo izveden na-
kup novega gasilskega vozila za našo 
osrednjo enoto PGD Šenčur, skupaj z 
dozidavo njihovega gasilskega doma 
bomo to storili prihodnje leto. Gre za 
projekte, ki so skupaj vredni več kot pet 
milijonov evrov.

 Ͱ Večkrat ste poudarili, da sta Bla-
gnetova hiša in Medgeneracijski cen-
ter ponos Šenčurja, a ključno je, da 
zaživita in se napolnita z vsebino.
Objekta, ki skupaj oblikujeta čudovito 
celoto, kjer se prepletajo elementi tra-
dicije in sodobne arhitekturne gradnje, 
sta polepšala center Šenčurja. Odražata 
različnost in hkrati predstavljata most 

med vsemi generacijami. Medgenera-
cijski center bo v prvi vrsti namenjen 
ravno druženju starejših in mlajših ob-
čanov. V zgornjih prostorih Blagnetove 
hiše sta bili pred kratkim odprti dve 
stalni razstavi, in sicer zbirka punčk iz 
Hiše čez cesto na Miljah in mednaro-
dna razstava umetniške keramike, ki je 
bila doslej v Muzeju občine Šenčur. Tam 
bo predvidoma decembra postavljena 
razstava miniaturnih maket na temo 
zgodovine Slovenije za izobraževalne 
namene. Nedvomno si vsi želimo, da bi 
bilo tako v Blagnetovi hiši kot Medge-
neracijskem centru čim več dogajanja, 
zato vabimo vse, da podajo svoje želje in 
predloge ter tako dajo objektoma vsebi-
no in dušo. Vesel pa sem, da so prve ak-
tivnosti že zaživele, Šola zdravja se na-
mreč že izvaja na vrtu Blagnetove hiše.

 Ͱ Bo gradnja ceste Hotemaže–Britof, 
ki se je začela pred kratkim, ovirala 
promet v naseljih, ob katerih se gradi?
Ne, gradnja 3,7 kilometra dolge ceste od 
Britofa do Hotemaž ne bo povzročila za-

Skrbimo za enakomeren razvoj vseh naselij
V središču Šenčurja sta se odprla Blagnetova hiša in Medgeneracijski center Šenčur, 
stekla je gradnja ceste Britof–Hotemaže in Doma starejših Šenčur. Novembra so se 
svetniki sestali še na zadnji seji tega mandata, na kateri so med drugim obravnavali 
proračun za prihodnje leto. O vsem tem v pogovoru z županom Cirilom Kozjekom.

MAŠA LIKOSAR

Ciril Kozjek, župan Občine Šenčur / Foto: Gorazd Kavčič
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por ali obvozov. Ravno zato se je začela 
v Britofu, da bodo stroji v nadaljevanju 
vozili po trasi gradnje in ne bodo ovira-
li prometa ali uničevali lokalnih cest. 
Novembra bomo odstranili tudi vse tri 
objekte na Visokem, kjer bo potekala 
trasa. Na Visokem med drugim načr-
tujemo gradnjo kolesarske povezave v 
podvozu, ki sprva ni bila predvidena, 
a menimo, da je pomembna za zago-
tavljanje varnosti kolesarjev. Občina 
bo nedvomno kot soinvestitor aktivno 
sodelovala in spremljala celoten potek 
gradnje.

 Ͱ V proračunu 2023 zagotavljate tudi 
sredstva za določene projekte v vseh 
dvanajstih naseljih.
Naj najprej povem, da naša občina 
nima participativnega proračuna, a 
kljub temu pri njegovem snovanju so-
delujejo vse krajevne in vaške skupno-
sti, upoštevamo njihove želje in potrebe 
vseh naselij. Po sprejemu proračuna 
bomo pisno obvestili vsako skupnost, 
kaj se bo prihodnje leto dogajalo v nji-
hovem kraju. Največ zanimanja je gle-
de otroških igral. Namestili jih bomo v 
Trbojah, na Olševku in Visokem. Na Lu-
žah, kjer se trenutno premešča kapeli-
ca, bomo med drugim preplastili igrišče 
pred gasilskim domom. To smo letos 
že storili pred podružničnima šolama 
v Voklem in Trbojah. Urejali bomo polj-
ske in druge poti, izvajali vzdrževalna 
dela, med drugim bomo obnovili streho 
Doma krajanov v Vogljah in zamenjali 
talne obloge v dvorani Doma krajanov 
Visoko, v Šenčurju si obnovo obetata po-
kopališki vežici. Sicer pa menim, da so 
vsa naselja trenutno dobro opremljena 
in urejena, morda nam malce pregla-
vic povzroča le elektrifikacija, ki je v 
domeni podjetja Elektro Gorenjska. Ob-
čani namreč ne morejo dobiti dovoljenj 
za postavitev sončnih elektrarn, saj je 
omrežje prešibko, a tudi tu bomo sku-
šali narediti vse, kar je v naši moči.

 Ͱ Na septembrski seji je bilo nekaj 
očitkov svetnikov, da občina ne posve-
ča dovolj pozornosti črpanju državnih 
in evropskih sredstev.
Zgovoren dokaz zoper te očitke je ne-
davno prejeta odločba, po kateri smo 
upravičeni do 520.000 evrov nepovra-
tnih sredstev iz Načrta za okrevanje in 
odpornost za izgradnjo kanalizacijske-
ga omrežja v Voklem. Ta sredstva so že 
umeščena v proračun za leto 2023. Poleg 
tega smo se v okviru programa LAS pri-
javili na sofinanciranje za ureditev treh 

otroških igrišč, kjer iz projekta Medge-
neracijski živ žav pričakujemo sredstva 
v višini 120.000 evrov. Iz Kohezijskega 
sklada pričakujemo tudi nepovratna 
sredstva v višini 1,7 milijona evrov, ki 
jih bomo namenili za gradnjo krvavške-
ga vodovoda. Kandidirati nameravamo 
tudi na razpisu Fundacije za šport, kjer 
se nadejamo sredstev za ureditev drsa-
lišča. Na razpise še vedno prijavljamo 
že izvedeno čistilno napravo v Trbojah. 
Tudi sicer redno spremljamo vse aktu-
alne razpise in se aktivno prijavljamo, a 
upravičenost ne nazadnje ni odvisna od 
nas, prizadevamo pa si, da počrpamo 
čim več sredstev.

 Ͱ Če boste ponovno izvoljeni za župa-
na, čemu boste dali poudarek v nasle-
dnjem mandatu?
Največji poudarek bomo dali dviganju 
kakovosti življenja vseh občanov in 
občank ter realizaciji načrtovanih pro-
jektov. Spodbujali bomo povezovanje 
in sodelovanje za skupno dobro vseh. 
Nedaleč od občinske stavbe je Dom 
krajanov Šenčur, kjer načrtujemo no-
vogradnjo kulturne dvorane in nove 
prostore knjižnice. Še več pozornosti 
bomo usmerili v oskrbo s pitno vodo. V 
Šenčurju moramo obnoviti vodovod na 
Pipanovi cesti, zagotoviti moramo tudi 
sredstva za gradnjo vodohrana na Ol-
ševku, ki bo omogočil normalno preskr-
bo z vodo v naseljih severnega dela ob-
čine. Da pa se bo naš kraj lahko razvijal, 
moramo sprejeti občinski prostorski 
načrt. Trenutno smo v fazi pridobivanja 
prvih mnenj. Pričakujemo, da bo gradi-
vo pripravljeno za obravnavo na občin-
skem svetu v januarju 2023. Graditi že-
limo nov gasilski dom v Šenčurju, poleg 
tega tudi nov zdravstveni dom, vrtec in 
šolo. Ker se Osnovna šola Šenčur srečuje 
s prostorsko stisko, bomo takoj, ko do-
bimo vsa potreba dovoljenja, pristopili 
k ureditvi treh novih učilnic. Problema-
tična sta tudi mostova v Hotemažah in 
na Visokem, kjer trenutno velja omeji-
tev vožnje glede na tonažo. Most na Vi-
sokem je ocenjen na več kot pol milijo-
na evrov, sanacija mostu v Hotemažah 
pa na dobrih 135.000 evrov. To so pro-
jekti, ki sicer niso umeščeni v proračun 
prihodnjega leta, a če se bodo pokazale 
možnosti, bomo sprejeli rebalans in jih 
čim prej začeli uresničevati. Dejstvo je, 
da smo vsi dosedanji župani skrbeli za 
enakomeren razvoj vseh naselij v naši 
občini, to se mi zdi ključno in želim si, 
da bi bilo tako tudi v prihodnje.

Šenčurski svetniki so se 19. oktobra sestali 
na predzadnji, 31. redni seji tega mandata, 
na kateri so obravnavali 13 točk. Po skrajša-
nem postopku so sprejeli odlok o rebalansu 
proračuna letošnjega leta, s katerim so zni-
žali prihodke za dobrega 3,8 milijona evrov 
in odhodke za dobrega 4,2 milijona evrov. 
Največje zmanjšanje stroškov rebalansa je 
pri investicijskih odhodkih, saj določene 
investicije letos ne bodo izvedene in jih pre-
našajo v leto 2023, dodali pa so nekatere 
nove, kot je nakup montažnih sanitarij za 
Športni park Visoko. Po sprejetem rebalan-
su so prihodki proračuna 2022 načrtovani 
v višini dobrega 8,9 milijona evrov, odhod-
ki pa dobrega 12,1 milijona evrov. Svetniki 
so družini Mohar, ki jo je konec septembra 
prizadela tragedija, ko so nenadoma izgu-
bili očeta, namenili pet tisoč evrov finančne 
pomoči. Na predolg svetnice Nuše Bašelj 
Jagodic so se odpovedali tudi sejnini in jo 
darovali družini. Za elektorja Občine Šenčur 
v volilnem telesu za volitve člana državnega 
sveta so imenovali šenčurskega župana Ciri-
la Kozjeka in podžupana Aleša Periča Moč-
nika. V prvi obravnavi so sprejeli Pravilnik o 
sofinanciranju javnih kulturnih programov 
in kulturnih projektov s področja ljubitelj-
ske dejavnosti in Pravilnik o protokolarnih 
obveznostih ter porabi sredstev za protokol 
in reprezentanco Občine Šenčur. O predlogu 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih spod-
bud za pospeševanje razvoja gospodarstva 
v občini Šenčur pa so sprejeli sklep, da se o 
njem odloča na naslednji seji. Poleg tega so 
se seznanili še s končnim poročilom o nad-
zoru nad postopki odstranjevanja hitrostnih 
ovir na cestah v občini. V obdobju med leto-
ma 2018 in 2021 je Občina Šenčur odstrani-
la ovire na Partizanski ulici. M. L.

Na predzadnji seji

Na oktobrski seji so svetniki zastavili več 
vprašanj. Simona Kuharja je zanimalo, koli-
ko je pobud za spremembo OPN in kdaj bo 
potekala razgrnitev. Vanja Umnik je vpraša-
la, ali se bo za obratovanje Blagnetove hiše 
zaposlila oseba, ki bo urejala urnike in skr-
bela za okolico hiše. Župan je odgovoril, da 
bodo v prihodnosti ustanovili režijski obrat, 
ki bo skrbel za objekte v občinski lasti. Va-
lerija Grašiča je zanimalo, kje se bo dalo 
videti program z vsebino Blagnetove hiše. 
David Štrajhar je zastavil vprašanje glede 
zaščite voznikov, ki vozijo po predpisih, in 
se na prehodih v krožišču zgodi nesreča. 
Župan je pojasnil, da vozniki skozi vas vo-
zijo počasi in ustavijo pred prehodi. M. L.

Pobude in vprašanja
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 Ͱ Zgodovina Športnega društva Trbo-
je sega v leto 1959, ko je bilo ustano-
vljeno z namenom spodbujanja aktiv-
nega življenja vaščanov. Je to danes še 
vedno gonilna sila društva?
Tistega leta sta se med vaščani pojavili 
močna želja in volja po organiziranem 
športnem življenju. Še vedno imamo 
shranjeno kopijo zapisnika ustanovi-
tve, ki je zelo zanimivo branje. Glavna 
dejavnost društva je bila od vsega začet-
ka nogomet, poleg tega so organizirali 
tudi druge športne dejavnosti, kot so 
namizni tenis, smučarski skoki, smu-
čanje, tek in splošna rekreacija. Dru-
štvo, ki danes šteje več kot 200 članov, 
torej že od nekdaj skrbi za razvoj in re-
kreacijo vaščanov in okoliških prebival-
cev. Predvsem pa smo ponosni na to, da 
se lahko pohvalimo z več kot 40-letno 
tradicijo igranja nogometa, tako mla-
dinskega kot članskega.

 Ͱ Kaj pa poleg športnih aktivnosti še 
pripravljate za vaščane? Kako društvo 
prispeva k razvoju kraja?
Splet okoliščin je žal zahteval, da pre-
kinemo igranje nogometa. Nadejam se, 
da jeseni prihodnje leto ponovno obu-
dimo nogometno sekcijo. Pogoj za to bo 
izpolnjen, saj je v zaključni fazi prenova 
velikega nogometnega igrišča, ki bo po 
našem mnenju eno lepših na Gorenj-
skem. Prenova in povečanje igrišča je 
bila dolgoletna želja vseh, ki živimo v 
Trbojah. Poleg tega smo v društvu aktiv-
ni tudi pri organizaciji prireditev, pred 
leti se je v Trbojah igralo 12 ur nogome-
ta, organizirala se je prava športna ve-
selica ob 45-letnici društva. Organizirali 
smo polmaraton Tek dveh mostov in 
še bi lahko našteval. Letos smo pripra-
vili drugi kostanjev piknik, za katerega 
upamo, da postane tradicionalen, saj 
je udeležba na pikniku pokazala, da v 
Trbojah potrebujemo dogajanje, da vas 
živi in se razvija.

 Ͱ Letos je stekla obnova nogometne-
ga igrišča, poleg tega ob Podružnični 
šoli Trboje gradite športni park.
Po nekaj letih prizadevanj smo dobili 
možnost izgradnje mini športnega par-
ka. Občina, ki je lastnik zemljišča, se je 

namreč dogovorila z mejaši in lahko 
smo začeli gradnjo, za katero si priza-
devamo, da bo zaključena v letu 2025. 
Park bo namenjen predvsem vaščanom 
Trboj in Žerjavke. Vseboval bo inovativna 
športna igrala, t. i. street workout igrala, 
ki so zelo priljubljena med mladimi. Na-
meščene bodo klopi, v njem bo tudi pro-
stor, ki bo namenjen druženju, morda 
bi tu lahko pripravili tudi kakšno pred-
stavo na prostem. Ob šolskem igrišču je 
še ena lepa zelena površina, kjer bodo 
otroška igrala. V Trbojah jih trenutno ni-
mamo, oziroma so, a niso primerna za 
majhne otroke. Ta igrala so uvrščena v 
proračunu Občine Šenčur in se bodo po-
stavila v letu 2023. Park je ograjen z ogra-
jo, kar lepo dopolnjuje celoto, na ta način 
pa je poskrbljeno tudi za varnost. Izgra-
dnjo financiramo v društvu s pomočjo 
prostovoljnih prispevkov, donatorjev in 
sponzorjev. Ob tem naj poudarim, da je v 
izgradnjo parka vloženih ogromno pro-
stovoljnih ur vaščanov in obrtnikov, za 
kar se jim iskreno zahvaljujem. Določe-
na sredstva prejmemo tudi od šenčurske 
občine. Namenjena so izključno za iz-
gradnjo in vzdrževanje športnega parka 
v Trbojah. Občina je letos poskrbela tudi 
za asfaltno izravnavo šolskega igrišča, ki 
ga uporabljamo tudi v našem društvu.

 Ͱ Kako bi ocenili sodelovanje s šen-
čursko občino in Krajevno skupnostjo 
Trboje?
Sodelovanje z občino je odlično, za kar 
gre zahvala županu Cirilu Kozjeku in 
vsem zaposlenim v občinski upravi, ki 
nas podpirajo tako pri samem delova-
nju društva kot tudi pri uresničevanju 
naših projektov. Upam, da bomo tudi 
v prihodnje lahko sledili zastavljenim 
ciljem in da bomo še naprej deležni 
pomoči občine. Pri tem nam je v po-
moč tudi dobro sodelovanje s Krajev-
no skupnost Trboje, s katero delamo 
z roko v roki in sledimo skupnim ci-
ljem.

 Ͱ Kakšni so cilji društva?
Vsekakor je naš cilj, da se kraj razvi-
ja, da omogočimo pogoje za druženje 
vaščanov, za mlade, za šport ..., da za-
namcem pustimo lepo zapuščino. V letu 
2023 želimo obuditi nogomet v Trbojah, 
hkrati bomo nadaljevali organizacijo 
različnih prireditev in predvsem skrbeli 
za družabno življenje vaščanov. Naj ob 
tej priložnosti povem še, da junija pri-
hodnje leto pripravljamo veliko veselico 
ob odprtju velikega travnatega igrišča, 
prav tako pripravljamo veliko nagradno 
igro, podrobnosti pa naj za zdaj ostane-
jo še skrivnost.

Imeli bomo eno najlepših nogometnih igrišč
Pogovarjali smo se s predsednikom Športnega društva Trboje Miho Čermeljem.

MAŠA LIKOSAR

Miha Čermelj, predsednik Športnega društva Trboje / Foto: osebni arhiv
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Dom starejših Šenčur, za katerega je koncesijo pridobilo pod-
jetje Comett domovi v lasti avstrijske družbe AHA Grupp, bo 
nudil prostor 157 osebam, ki bodo prebivale v osmih t. i. go-
spodinjskih skupinah. Zasnovan bo v obliki črke H, v dveh 
nadstropjih, v vsakega izmed krakov pa bo umeščena ena 
gospodinjska enota stanovalcev, ki bo imela svojo kuhinjo in 
prostor za druženje. Več kot devetdeset odstotkov sob bo eno-
posteljnih, večinoma bodo opremljene z balkoni, poleg tega 
bo imel dom teraso, ki bo dostopna tudi nepokretnim stano-
valcem. V prvem nadstropju bo soba za duhovno oskrbo, ki 
bo obenem služila kot večnamenski prostor, medtem ko so 
kuhinjo, garderobe za osebje in drugo tehnično-funkcionalne 
dele objekta umestili v kletne prostore. V pritličju bodo štiri 
enote za dementne, ki bodo sprejele do dvanajst stanovalcev, 
poleg tega bo še en skupni prostor, t. i. oaza, za osem oseb, 
kjer bo nudena paliativna oskrba. V njem bodo zagotovljene 
tudi delovna terapija in fizioterapija ter osebna nega (frizer, 
pediker).
Investicija je vredna okoli dvanajst milijonov evrov in bo po 
besedah direktorja podjetja Curatum Housing v Sloveniji in 
predstavnika investitorjev Mihe Mihalja sklenjena predvido-
ma v enem letu. »Posebnost in novost tega doma bo krožni 
povezovalni hodnik, ki bo zastekljen in bo stanovalcem nudil 
možnost sprehoda tudi v slabših vremenskih razmerah,« je 
pojasnil Mihalj, ki je prepričan, da bo šenčurski dom starej-
ših eden najsodobnejših v Sloveniji.
Ob položitvi temeljnega kamna je šenčurski župan Ciril Koz-
jek spomnil, da je ministrstvo za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti razpis za koncesijo objavilo leta 2020. 
»Tedaj nismo imeli ne zemljišča niti izvajalca, zato smo ta-
koj pristopili k aktivnemu pridobivanju vseh dokumentov,« 
je povedal. Občina Šenčur je za slabih 650.000 evrov kupila 
zemljišče v bližini šole, vrtca in športne dvorane z dobro po-
vezavo s samim središčem kraja, kjer bo umeščen dom, kon-
cesionarju pa podelila stavbno pravico.

Koncesije so se razveselili februarja lani, oktobra pa so spre-
jeli občinski podrobni prostorski načrt. »Kasneje je bilo nekaj 
zapletov s pridobivanjem gradbenega dovoljenja, zato je zače-
tek gradnje malce zamaknjen, a je bilo vredno počakati, saj 
bodo krajani dobili možnost, da tudi v tretjem življenjskem 
obdobju ostanejo v domačem kraju,« je poudaril vidno zado-
voljen župan.
Temeljni kamen so poleg župana položili še nekdanji šen-
čurski svetnik Janez Ovijač, ki si je vse od leta 2002 prizade-
val za gradnjo doma v Šenčurju, državni sekretar na Mini-
strstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Simon Maljevac in lastnik ter direktor podjetja Curatum 
Housing Gerhard Mosser. Blagoslovil ga je šenčurski župnik 
Urban Kokalj.

Uresničila se je želja po domu starejših
Pred tednom dni so položili temeljni kamen za gradnjo Doma starejših Šenčur, ki je 
bil dolgoletna želja krajanov, na njeno uresničitev pa so čakali več kot dvajset let.

MAŠA LIKOSAR

Pri polaganju temeljnega kamna je sodeloval tudi Janez Ovijač, 
najstarejši še živeči nekdanji šenčurski svetnik. / Foto: Gorazd 
Kavčič
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Cesta Britof–Hotemaže je edini manjkajoči pododsek regional-
ne ceste R1-210, ki bo potekala mimo naselij Hotemaže, Visoko, 
Milje in Britof na povezavi med Kranjem (križišče Primskovo) in 
Preddvorom. Dolga bo 3,7 kilometra, imela bo tri krožna križišča 
ter eno klasično križišče s pasom za zavijanje levo. Vsa križišča 
bodo priključena na lokalne ceste oziroma bodo zgrajene nove 
gospodarske poti do kmetijskih zemljišč. Na trasi bodo štirje 
podvozi, urejena bo tudi vsa komunalna infrastruktura, cestna 
razsvetljava, protihrupna zaščita ter krajinska ureditev.
Vrednost projekta je dobrega 5,6 milijona evrov z vključenim 
DDV, izvajalec pa Gorenjska gradbena družba. Glavni investi-
tor je Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Direkcija RS za 
infrastrukturo, ki prispeva dobrih pet milijonov evrov, v pro-
jektu sodelujeta še Mestna občina Kranj in Občina Šenčur, ki 
bo za gradnjo namenila 219.000 evrov (brez DDV).
Kot je povedal šenčurski župan Ciril Kozjek, je bil za uresniči-
tev projekta ključen občinski podrobni prostorski načrt, ki je 
bil sprejet leta 2008. Povezava med Kranjem in Preddvorom 
je bila sicer v načrtu že pred 40 leti, a so cesto iz kranjske 
smeri zgradili le do Britofa, na drugem koncu pa iz preddvor-

ske smeri le do Hotemaž. Gradnja manjkajočega odseka bo 
trajala približno dve leti, začenja pa se z izgradnjo komunal-
nih vodov iz smeri Britofa proti Hotemažam. Nova cesta bo 
pomembno razbremenila promet, omogočila bo boljšo pove-
zljivost in pretočnost iz Kranja proti Preddvoru.

Dolgo pričakovana cesta od Britofa do Hotemaž
Stekla je gradnja dolgo pričakovanega odseka Britof–Hotemaže. »Cesta, v katero 
mnogi niso verjeli, bo,« je ob tem poudaril župan Ciril Kozjek.

MAŠA LIKOSAR

Odsek Britof–Hotemaže bo v glavnini potekal skozi šenčursko 
občino. / Foto: Gorazd Kavčič

Invalidsko podjetje DOBROVITA d.o.o. vabi k prijavi vse
tiste, ki iščejo redno zaposlitev, dodaten zaslužek, kakor

tudi upokojence in osebe s statusom invalida.

Več  informacij na 031 316 245 - Staša  
Prijave na zaposlitev@dobrovita.com

w w w . d o b r o v i t a . c o m

ZAPOSLUJEMO
Č I S T I L E C / K A  -Č I S T I L E C / K A  -

U R E J E V A L E C / K AU R E J E V A L E C / K A

N O T R A N J I H  P R O S T O R O VN O T R A N J I H  P R O S T O R O V

Čistijo se hodniki, čajne kuhinje, pisarne in sanitarije.
Možnost polnega (40 ur) ali polovičnega delovnika   
 (20 ur).
Delo poteka 5 dni v tednu (izmenoma vikendi in
prazniki), v dveh izmenah.
Prva pogodba za določen čas 6 mesecev, možnost
dolgoročnega sodelovanja ob obojestranskem
interesu.

LOKACIJA DELA: LETALIŠČE BRNIK - NOVEJŠI OBJEKT Z
MAJHNO KVADRATURO
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Na pobudo šenčurske občine je Klinika 
Fabjan kupila defibrilator in ga name-
stila v šenčurski poslovni coni. 
Postavljen je ob robu cestišča ob kole-
sarski povezavi Šenčur–Kranj v nepo-
sredni bližini klinike. »Na tem mestu 
je velik pretok pešcev in kolesarjev, 

zato je bil nujno potreben. Veseli smo, 
da se je klinika odzvala na našo po-
budo in prepričan sem, da bomo z 
njihovo pomočjo namestili še kakšen 
defibrilator več,« je dejal šenčurski 
župan Ciril Kozjek in dodal, da gre za 
prvi defibrilator, ki je v poslovni coni 
nameščen na prostem in tako dosto-
pen vsem.

Klinika darovala defibrilator
MAŠA LIKOSAR

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

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

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

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

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

LOGOTIP

NE ZAUPAJTE POPRAVILA
KOMURKOLI

Naj za vaš avto poskrbijo

in bogatimi izkušnjami

STROKOVNJAKI
Z OBŠIRNIM

ZNANJEM

NUDIMO PREMONTAŽO IN CENTRIRANJE 
PNEVMATIK. POKLIČITE ZA TERMIN!

04/25-31 267
Hotemaže 3a

PICE. MALICE.
KOSILA. 

DOSTAVA NA DOM
ALI V PISARNO. 

ZAKLJUČENE
DRUŽBE.

 

VSAKODNEVNA
DOSTAVA

STAREJŠIM NA
DOM.

 

Malo, res malo
nas je še ostalo,
še ostalih nas
razdvajata razdalja in čas!
Globoko v meni
praznina se je naselila,
kar sem ob njih čutila,
nič več pri njih ne bom,
ker večnost jih je oddaljila!
Vse, kar rada sem imela,
počasi je odšlo,
kako brez njih bi še živela,
življenje bo pusto!
Tiho in mrzlo
v duši vse je to,
kar me je vedrilo,
vse se je razblinilo!
Bog ne daj, da vem,
kaj me čaka,
ker upati še smem,
da ne bi še kdo,
naredil zadnjega koraka!
Marjeta Kopač

Vsi se oddaljujejo!

V torek so se v Blagnetovi hiši odprle tri 
razstave. V pritličju bo do 27. novembra na 
ogled razstava umetniških del, ki so nastala 
na 17. Mednarodnem simpoziju umetniške 
keramike V-oglje 2022. V zgornjnih prostorih 
sta dve stalni razstavi, in sicer mednarodna 
zbirka umetniške keramike (Galerija I) in 
zbirka punčk iz Hiše čez cesto na Miljah (Ga-
lerija II). Ogled je ob torkih in petkih od 17. 
do 19. ure in nedeljah ob 10. do 12. ure. M. L.

Odprli tri razstave

Župan Ciril Kozjek  
vsem jubilantom,  

ki so 90. rojstni dan 
praznovali oktobra ali 

pa bodo 90 let dopolnili 
novembra ali decembra, 
izreka iskrene čestitke in 

jim želi obilo zdravja.
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Ob prazniku farnega žegnanja, 8. oktobra, so v šenčurski žu-
pni cerkvi svečano blagoslovili restavriran glavni oltar sv. 
Jurija, mašo v ta namen pa je daroval ljubljanski nadškof 
metropolit Stanislav Zore. Dan pred tem so v cerkvi predsta-
vili obsežen konservatorsko-restavratorski projekt obnove ol-
tarja in novoodkrito stensko poslikavo v prezbiteriju cerkve.
»Oltar ima tako zame osebno kot za Šenčurjane zanimivo 
zgodbo. Leta 1883 so očitno nekateri menili, da konj ne sodi v 
oltar, in so kljub vsej slabi volji Šenčurjanov sv. Jurija na konju 
umaknili v nišo nad glavnim cerkvenim vhodom. S to prenovo 
oltarja se torej po 139 letih Jurij na konju spet vrača na svoje 
mesto, na svoj tron. Vesel sem tega premika tudi v oziru, da se 
vračamo k našim koreninam in ima oltar spet prvotno podo-
bo,« osrednjo spodbudo za prenovo oltarja pojasnjuje šenčur-
ski župnik Urban Kokalj. Ob prenovi ozadja oltarja so restavra-
torji odkrili tudi stensko poslikavo enega najpomembnejših 
baročnih slikarjev na Slovenskem Franca Jelovška.
Po celoviti prenovi ter rekonstrukciji ta tako velja za enega 
najpomembnejših in najlepših baročnih oltarjev v Sloveniji, 
ob tem pa velja dodati, da gre za vzorčni primer sodelovanja 
stroke, lokalne skupnosti in države. Če sta po strokovni plati 
moči združili restavratorski ekipi Restavratorstva Kavčič in 
Restavratorskega centra ZVKDS, so 235.500 evrov težko inve-
sticijo tega zahtevnega projekta podprla občina (78.500 evrov) 
in Ministrstvo za kulturo (40.000), največji delež pa so s svo-
jimi darovi prispevali farani. »Zbiranje sredstev sicer še pote-
ka,« je poudaril župnik Urban Kokalj vidno zadovoljen z opra-
vljenim delom. »Lahko rečem, da je bila božja previdnost, da 
smo skupaj prišli pravi ljudje, ki smo med seboj ustvarili eno 
tako zaupanje, da smo drug drugega razumeli v smislu po-
treb in zmožnosti. Predvsem pa bi kot župnik dal priznanje in 
pohvalo faranom, da imajo zaupanje vame in so se z darovi 
za ta obsežni projekt odzvali v tako velikem številu.«

Župnikov pogum, da se je lotil projekta, je pohvalil tudi župan 
Ciril Kozjek z besedami: »Ko je stekla beseda o obnovi oltarja v 
naši farni cerkvi, smo bili zelo veseli in ponosni, da v lokalni 
skupnosti lahko stopimo na isti voz z ministrstvom za kultu-
ro. Lahko potrdim, da v občinskem svetu ni bilo nobenih po-
mislekov o tem, da bo občina po svojih močeh sofinancirala 
obnovo. Svetnice in svetniki so odločitev soglasno podprli.«

Jurij na konju spet v oltarju
Oltar v farni cerkvi sv. Jurija v Šenčurju je po 139 letih znova zasijal v svoji prvotni 
podobi, ki jo krasi restavriran kip sv. Jurija na konju in plemeniti novoodkrita 
stenska poslikava v ozadju.

IGOR KAVČIČ

Župnik Urban Kokalj je ponosen tako na prenovo oltarja kot na 
farane, ki so njegovo pobudo vzeli za svojo. / Foto: Tina Dokl

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

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

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

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

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

GSM: 041 652 654
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Temeljno poslanstvo institucije Varuha 
človekovih pravic je, da bdi nad tem, da 
različni organi v Sloveniji pri svojem 
delu spoštujejo človekove pravice in 
temeljne svoboščine posameznikov in 
skupin. Preiskuje nezakonito in nepra-
vilno delo državnih organov, organov 
lokalne samouprave ter nosilcev jav-
nih pooblastil. Varuh človekovih pravic 
ne more reševati zasebnih sporov med 
dvema ali več osebami, saj nima ne-
posrednih pristojnosti v zasebnih raz-
merjih in do zasebnih družb, lahko pa 
o zatrjevanih kršitvah obvesti pristojne 
inšpekcije oziroma organe.
V vsaki zadevi iz njegove pristojnosti se 
Varuh človekovih pravic ravna po Usta-
vi Republike Slovenije, mednarodnem 
pravu človekovih pravic, zakonih in 

drugih pravnih aktih. Izvede lahko tudi 
napovedane ali nenapovedane obiske 
posameznih institucij. Če ugotovi ne-
pravilnosti, lahko organom predlaga, 
naj ugotovljeno kršitev ali nepravilnost 
odpravijo, kako naj jo odpravijo ali celo 
zahteva povrnitev škode.
Na Varuha človekovih pravic se lahko 
obrnete kadarkoli. Na voljo so vam na 
brezplačni telefonski številki 080 15 30, 
elektronskem naslovu info@varuh-rs.si, 
lahko pa jim tudi pišete na naslov Varuh 
človekovih pravic, Dunajska 56, 1000 Lju-
bljana. V pomoč so vam pripravili obra-
zec za vložitev pobude, ki ga lahko do-
bite v Varuhovem kotičku na občini, na 
spletni strani občine ali na spletni strani 
Varuha človekovih pravic. Vsi njihovi po-
stopki so zaupni in brezplačni.

Varuhov kotiček v pritličju občinske stavbe
Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo predvidoma v sredo, 16. novembra, v pritličju 
občinske stavbe odprl in predstavil Varuhov kotiček, s čimer želi institucijo Varuha 
približati čim širšemu krogu ljudi. Varuhov kotiček bo opremljen s stojalom, kjer 
bodo v obliki zloženk in brošur na voljo koristne informacije o delu Varuha.

Varuhov kotiček

 
BON

40,00 €

Mi smo drugačni:

ZA BREZPLAČEN
PREGLED VIDA

POKLIČI:
 

064 198 171
 

(BREZPLAČEN PREGLED VELJA OB NAKUPU
OČAL ALI MENJAI STEKEL)

Brezplačni pregledi vida za predpis očal
(brez čakalnih vrst)

Strokovni

Ogromna izbira očal
Za vse generacije, za vsak žep

TRG DAVORINA JENKA 10
CERKLJE

www.optika-cerklje.si

Poskrbi za svoj vid in svoje oči

Prijazni in ustrežjivi

 
Bon za 40,00 € lahko unovčite pri nakupu korekcijskih ali sončnih
očal v vrednosti nad 200,00 €. Bon je veljaven do: 31.11. 2022. 

Bona ne morete kombinirati z drugimi ugodnostmi.
 

Vemo kaj delamo
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KANDIDATI ZA ŽUPANA 
IN LISTE KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 

45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Občine ŠENČUR razglaša seznam kandidatov za  župana in 
list kandidatov za člane občinskega sveta za redne volitve v Občini Šenčur, ki bodo v nedeljo, dne 20. novembra 2022.

KANDIDATI ZA ŽUPANA OBČINE ŠENČUR
1. MATEJ KNIFIC

roj. 12.05.1980, Prebačevo 52 a, 4000 Kranj
poklic: logistični tehnik, delo: skrbnik ključnih kupcev
predlagatelj: GIBANJE SVOBODA 
  

2. CIRIL KOZJEK
roj. 29.06.1951,  Voklo 17 a, 4208 Šenčur
poklic: strojni tehnik, delo: župan
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA  LJUDSKA STRANKA in 
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3. ANITA PRAPROTNIK 
roj. 28.02.1978, Žerjavka 2, 4000 Kranj
poklic: ekonomski tehnik, delo: direktor
predlagatelj: Državljansko gibanje Resni.ca

4. VALERIJ GRAŠIČ
roj.  17.01.1971, Srednja vas pri Šenčurju 113, 4208 Šenčur
poklic: doktor znanosti, delo: vodja rešitev
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

LISTE KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET
1. ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidati:
1. Petar Potkonjak, roj. 02.03.1958, Hotemaže, Hotemaže 94, 4205 Preddvor, 

magister organizacijskih znanosti, brezposeln
2. Antonija Pungerčar, roj. 24.11.1978, Milje, Milje 22, 4212 Visoko, univ. dipl. 

ekon., bančnica
3. Igor Kajzer, roj. 25.10.1970, Šenčur, Partizanska ulica 46, 4208 Šenčur, 

specialist managementa, projektni vodja
4. Mia Lola Živković,  roj. 24.08.2002, Trboje, Trboje 151a, 4000 Kranj, 

gimnazijski maturant, študent
5. Ljubomir Pegan, roj. 01.04.1948, Zupanova ulica 5, Šenčur, 4208 Šenčur, 

strojni tehnik, upokojenec
6. Karmen Omejc, roj. 10.04.1978, Hotemaže 92, 4205 Preddvor, srednja 

vzgojiteljska, vzgojiteljica
7. Stanislav Inkret, roj. 20.11.1941, Sajovčevo naselje 3, Šenčur, 4208 Šenčur, 

poslovni sekretar, upokojenec
8. Natalija Vrtačnik, roj. 06.08.2000, Pot na ozare 7, Voglje, 4208 Šenčur, 

srednja vzgojiteljska, pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok
9. Franc Kržan, roj. 04.01.1948, Srednja vas pri Šenčurju 167, 4208 Šenčur, 

profesor zgodovine in geografije, upokojenec
10. Miroslava Bektaš, roj. 19.02.1963, Hotemaže 19, 4205 Preddvor, gostinski 

tehnik, vodja prehrane
11. Borče Sokolov, roj. 15.07.1981, Srednja vas pri Šenčurju, Srednja vas pri 

Šenčurju 141, 4208 Šenčur, strojni tehnik, rezalec
12. Saša Sokolov, roj. 15.04.1978, Srednja vas pri Šenčurju, Srednja vas pri 

Šenčurju 141, 4208 Šenčur, osnovna šola, varovanje
13. Jože Omejc,  roj. 19.02.1955, Hotemaže, Hotemaže 92, 4205 Preddvor, 

gradbeni delovodja, upokojenec
14. Rozi Ilievska,  roj. 15.05.1983, Voklo, Voklo 1, 4208 Šenčur, ekonomski 

tehnik, poslovodja 
15. Alojz Kajzer, 23.05.1944, Šenčur, Partizanska ulica 46, 4208 Šenčur, strojni 

tehnik, upokojenec

2. ime liste: Lista ViD (Lista volje in dejanj)
Kandidati:
1. Simon Kuhar,  roj. 11.05.1977, Srednja vas pri Šenčurju, Srednja vas pri 

Šenčurju 50, 4208 Šenčur, profesor zgodovine in sociologije, učitelj 
zgodovine in košarkarski trener

2. Slavka Weisseisen,  roj. 08.05.1962, Visoko, Visoko 1d, 4212 Visoko, 
učiteljica razrednega pouka, učiteljica – svetovalka

3. David Štrajhar, roj. 22.11.1980, Šenčur, Pipanova Cesta 126, 4208 Šenčur, 
diplomirani upravni organizator, vodja gostinskega lokala

4. Nina Gorenec Rebernik, roj. 20.12.1983, Šenčur, Štefetova ulica 25, 4208 
Šenčur, uni. dipl. politologinja, samostojni strokovni delavec v študijskem 
sektorju

5. Iztok Pelko,  roj. 27.01.1968, Visoko, Visoko 65a, 4212 Visoko, strojni 
ključavničar, izmenovodja v podjetju

6. Nadja Gantar,  roj. 25.04.1970, Trboje, Trboje 25b, 4000 Kranj, uni. dipl. 
sociologinja, direktorica doma upokojencev Kranj

7. Primož Štempihar, roj. 09.02.1974, Voglje, Letališka ulica 17, 4208 Šenčur, 
logistični tehnik, skladiščnik

8. Anja Osterman,  roj. 12.01.1988, Luže, Luže 2a, 4212 Visoko, dipl. 
vzgojiteljica predšolskih otrok, vzgojiteljica v vrtcu

9. Klemen Golob, roj. 22.01.1974, Šenčur, Mlakarjeva ulica 22a, 4208 Šenčur, 
elektro tehnik, TV snemalec

10. Milena Čebulj, roj. 22.12.1977, Voklo, Voklo 119, 4208 Šenčur, ekonomski 
tehnik, računovodja 

11. Matjaž Podjed,  roj. 21.10.1964, Olševek, Olševek 62, 4205 Preddvor, 
diplomirani poslovni informatik, skrbnik TK omrežja

12. Maja Jelovčan,  roj. 17.06.1982, Prebačevo, Prebačevo 73, 4000 Kranj, 
ekonomski tehnik, vodja  projektov

13. Gregor Kopač, roj. 12.11.1981, Šenčur, Velesovska cesta 38, 4208 Šenčur, 
tapetnik, samostojni podjetnik

14. Mija Nachtigal,  roj. 29.03.1979, Voglje, Na vasi 6, 4208 Šenčur, frizerka, 
frizerka

15. Olga Tomažič,  roj. 07.01.1965, Šenčur, Rožna ulica 36, 4208 Šenčur, 
predmetna učiteljica slovenščine in zgodovine, učiteljica slovenščine, 
zgodovine

16. Mateja Šter,  roj. 05.04.1968, Srednja vas pri Šenčurju, Srednja vas pri 
Šenčurju 82, 4208 Šenčur, uni. dipl. organizator – informatik, varuhinja v 
domu starejših občanov

17. Janez Žumer,  roj. 14.03.1980, Olševek, Olševek 28, 4205 Preddvor, 
diplomirani organizator manager, vodja področja zdravstvene 
organizacije

3. ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidati:
1. Aleš Perič Močnik,  roj. 22.07.1986, Šenčur, Mlakarjeva ulica 40, 4208 

Šenčur, diplomirani okoljevarstvenik, višji nadzornik
2. Andreja Pintar, roj. 14.10.1968, Šenčur, Mlakarjeva ulica 9a, 4208 Šenčur, 

aranžerski tehnik, grafična oblikovalka
3. Jože Regina,  roj. 21.02.1953, Šenčur, Partizanska ulica 13, 4208 Šenčur, 

avtomehanik, upokojenec
4. Šrol Benedičič, roj. 20.11.1978, Šenčur, Mlakarjeva ulica 73, 4208 Šenčur, 

ekonomski tehnik, samostojna podjetnica
5. Vilko Štefe,  roj. 21.03.1964, Šenčur, Sajovčevo naselje 61, 4208 Šenčur, 

kovinar, kovinar – rezkalec
6. Tina Erjavc, roj. 25.03.1981, Šenčur, Pipanova cesta 52, 4208 Šenčur, mag. 

razvojnih študij, učiteljica,
7. Jože Gašperlin,  roj. 10.11.1965, Luže, Luže 57a, 4212 Visoko, inženir 

elektrotehnike, direktor
8. Zdenka Čebulj, roj. 08.11.1962, Hotemaže, Hotemaže 41a, 4205 Preddvor, 

diplomiran ekonomist, višji svetovalec - finančni kontrolor
9. Jože Gašpirc, roj. 07.03.1949, Voklo, Voklo 42a, 4208 Šenčur, avtomehanik, 

upokojenec
10. Mojca Megušar,  roj. 05.02.1970, Šenčur, Sajovčevo naselje 67, 4208 

Šenčur, diplomirani ekonomist, strokovna sodelavka 
11. Andrej Jurančič,  roj. 24.11.1947, Olševek, Olševek 33, 4205 Preddvor, 

kovinostrugar – delovodja, upokojenec
12. Mihaela Osojnik,  roj. 28.11.1950, Šenčur, Velesovska cesta 55, 4208 

Šenčur, aranžer, upokojenka
13. Roman Pintar,  roj. 30.01.1962, Šenčur, Mlakarjeva ulica 9, 4208 Šenčur, 

strojni tehnik, upokojenec
14. Nuša Bašelj Jagodic,  roj. 02.06.1979, Visoko, Visoko 29, 4212 Visoko, 

slaščičar konditor, administratorka
15. Franci Sekne, roj. 23.03.1966, Trboje, Trboje 92a, 4000 Kranj, učitelj glasbe, 

učitelj glasbe
16. Frančiška Škofic Jurgec, roj. 23.01.1946, Šenčur, Pipanova cesta 30, 4208 

Šenčur, višja medicinska sestra, upokojenka
17. Marjan Kristanc, roj. 16.07.1967, Voglje, Vogljanska cesta 28, 4208 Šenčur, 

doktor medicine, zdravnik
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4. ime liste: Mladi za občino Šenčur
Kandidati:
1. Domen Kern,  roj. 09.02.1991, Srednja vas pri Šenčurju, Srednja vas pri 

Šenčurju 127, 4208 Šenčur, kmetijski podjetniški tehnik, upravljavec 
strojev

2. Živa Mali,  roj. 13.12.1991, Šenčur, Beleharjeva cesta 15, 4208 Šenčur, 
cvetličarka, cvetličarka

3. Uroš Rode, roj. 17.08.1992, Srednja vas pri Šenčurju, Srednja vas pri Šenčurju 
105, 4208 Šenčur, gimnazijski maturant, polaganje strojnih tlakov

4. Nataša Gabor,  roj. 14.09.1998, Voglje, Krakovska ulica 19, 4208 Šenčur, 
hortikulturni tehnik, skladiščnica

5. Tilen Celjer,  roj. 24.02.1998, Šenčur, Mlakarjeva ulica 6, 4208 Šenčur, 
diplomirani inženir kemijske tehnologije, študent

6. Nika Ajdovec,  roj. 21.08.1993, Šenčur, Pipanova cesta 24, 4208 Šenčur, 
organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu, programska delavka 
evropskih mladinskih projektov

7. Blaž Sajevic,  roj. 04.05.1998, Voglje, Vogljanska cesta 49, 4208 Šenčur, 
kmetijski podjetniški tehnik, terenski prodajalec

8. Nuša Kern,  roj. 05.05.1997, Šenčur, Pipanova cesta 47, 4208 Šenčur, 
diplomirana dizajnerka, projektiranje, oblikovanje notranje opreme

9. David Jereb,  roj. 13.11.1992, Šenčur, Mlakarjeva ulica 65, 4208 Šenčur, 
zdravnik specializant, dr. med. zdravnik specializant

10. Maša Mavri,  roj. 05.10.2000, Srednja vas pri Šenčurju, Srednja vas 
pri Šenčurju 171, 4208 Šenčur, organizatorka poslovanja velneških 
dejavnosti, študent

11. Tadej Belehar, roj. 03.10.1991, Šenčur, Beleharjeva cesta 8A, 4208 Šenčur, 
diplomirani zdravstvenik, zdravstveni delavec na kliniki

12. Katarina Kogovšek,  roj. 15.02.1991, Šenčur, Sveteljeva ulica 19, 4208 
Šenčur, gimnazijski maturant, natakarica

5. ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidati:
1. Ciril Kozjek, roj. 29.06.1951, Voklo, Voklo 17a, 4208 Šenčur, strojni tehnik, 

župan
2. Vanja Umnik,  roj. 20.04.1963, Šenčur, Kranjska cesta 9A, 4208 Šenčur, 

profesorica razrednega pouka, učiteljica razrednega pouka
3. Sebastian Mohar,  roj. 13.01.1972, Šenčur, Sajovčevo naselje 36, 4208 

Šenčur, diplomirani inženir strojništva, direktor prodaje
4. Urška Blumauer, roj. 03.10.1988, Voglje, Na vasi 12, 4208 Šenčur, doktorica 

gradbeništva, asistentka z doktoratom
5. Franci Podjed,  roj. 07.07.1968, Olševek, Olševek 50, 4205 Preddvor, 

finomehanik, direktor
6. Mateja Jeraj, roj. 07.06.1975, Visoko, Visoko 130B, 4212 Visoko, profesorica 

razrednega pouka, učiteljica razrednega pouka
7. Franc Štempihar,  roj. 26.08.1966, Luže, Luže 10, 4212 Visoko, 

osnovnošolska izobrazba, kmetovalec
8. Milena Novak,  roj. 08.03.1965, Prebačevo, Prebačevo 31, 4000 Kranj, 

inženirka agronomije, gospodinja
9. Jože Pikš, roj. 23.04.1969, Visoko, Visoko 34, 4212 Visoko, osnovnošolska 

izobrazba, delavec v proizvodnji
10. Irena Gašperlin,  roj. 08.03.1969, Voklo, Voklo 66, 4208 Šenčur, dipl. ing. 

agronomije in hortikulture, direktor
11. Franc Draksler,  roj. 20.07.1966, Trboje, Trboje 19, 4000 Kranj, ing. 

mehatronike, procesni tehnolog
12. Marta Cotman, roj. 28.01.1965, Šenčur, Mlakarjeva ulica 16, 4208 Šenčur, 

dipl. vzgojiteljica, vzgojiteljica predšolske vzgoje
13. Miha Sodnik,  roj. 26.01.1985, Hotemaže, Hotemaže 34, 4205 Preddvor, 

živilski tehnik, mesar, prodajalec
14. Tatjana Perčič,  roj. 09.01.1962, Olševek, Olševek 77, 4205 Preddvor, 

ekonomski tehnik, upokojenka
15. Jožef Kepic,  roj. 20.08.1946, Šenčur, Pipanova cesta 62, 4208 Šenčur, 

ekonomski tehnik, upokojenec
16. Urška Oblak,  roj. 25.08.1982, Šenčur, Kranjska cesta 13A, 4208 Šenčur, 

ekonomski tehnik, ekonomski komercialni tehnik
17. Luka Zupanec,  roj. 06.08.1997, Voglje, Letališka ulica 23, 4208 Šenčur, 

avtoserviser, vzdrževalec tovornih vozil

6. ime liste: GIBANJE SVOBODA
Kandidati:
1. Matej Knific,  roj. 12.05.1980, Prebačevo, Prebačevo 52a, 4000 Kranj, 

logistični tehnik, skrbnik ključnih kupcev
2. Urška Ropret,  roj. 07.09.1982, Voglje, Vogljanska cesta 59, 4208 Šenčur, 

diplomirani inženir radiologije, radiološki inženir I
3. Gorazd Ropret, roj. 03.06.1975, Voglje, Vogljanska cesta 59, 4208 Šenčur, 

prometni tehnik, vodja oddelka
4. Katja Milovanović,  roj. 14.09.1987, Hotemaže, Hotemaže 96, 4205 

Preddvor, org. poslovanja, kadrovnik
5. Darko Novak, roj. 23.07.1959, Trboje, Trboje 68, 4000 Kranj, strojni tehnik, 

upokojenec
6. Polona Rogelj, roj. 30.05.1980, Voklo, Voklo 25, 4208 Šenčur, dipl. babica, 

dipl. medicinska sestra v patronaži
7. Mladen Krčić,  roj. 17.07.1987, Srednja vas pri Šenčurju, Srednja vas pri 

Šenčurju 29, 4208 Šenčur, dipl.uni.ing.strojništva, projektni vodja

8. Tina Jenko,  roj. 19.08.1977, Trboje, Trboje 16a, 4000 Kranj, konf. 
konstrukter, kuhinjski pomočnik

9. Tomaž Perdan,  roj. 20.05.1973, Prebačevo, Prebačevo 59a, 4000 Kranj, 
kovinar, voznik

10. Suzana Kolenc,  roj. 18.07.1987, Prebačevo, Prebačevo 73, 4000 Kranj, 
ekonomski tehnik, komercialist

11. Andraž Stojanoski,  roj. 13.11.1986, Šenčur, Štefetova ulica 15, 4208 
Šenčur, elektrotehnik, skl. komisionar

12. Mateja Sekne, roj. 11.07.1994, Voglje, Na vasi 15, 4208 Šenčur, prehranski 
tehnik, brezposelna

13. Nejc Košir,  roj. 26.10.1988, Trboje, Trboje 68, 4000 Kranj, dipl.ing.med.
produkcije, programer

14. Petra Kovič,  roj. 10.09.1979, Prebačevo, Prebačevo 50a, 4000 Kranj, 
trgovec, prodajalec

15. Žiga Kunstelj, roj. 09.09.1986, Prebačevo, Prebačevo 44a, 4000 Kranj, ing. 
elektroenergetike, elektroinženir

7. ime liste: Državljansko gibanje Resni.ca
Kandidati:
1. Anita Praprotnik,  roj. 28.02.1978, Žerjavka, Žerjavka 2, 4000 Kranj, 

ekonomski tehnik, direktor
2. Matija Kranjc,  roj. 20.02.1975, Milje, Milje 81, 4212 Visoko, uni. dipl. 

ekonomist, vodja računovodstva in financ
3. Nastja Koželj Murphy,  roj. 18.01.1988, Voklo, Voklo 58, 4208 Šenčur, 

gimnazijski maturant, direktor
4. Zoran Milosavljević,  roj. 30.12.1964, Milje, Milje 13, 4212 Visoko, strojni 

mehanik, direktor

8. Ime Liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Kandidati:
1. Valerij Grašič,  roj. 17.01.1971, Srednja vas pri Šenčurju, Srednja vas pri 

Šenčurju 113, 4208 Šenčur, doktor znanosti, vodja rešitev
2. Mirjam Tičar, roj. 28.05.1986, Voklo, Voklo 86, 4208 Šenčur, diplomantka 

upravnih ved, gospodinja
3. Štefan Lebar, roj. 24.12.1951, Visoko, Visoko 86A, 4212 Visoko, komercialni 

tehnik, upokojenec 
4. Sonja Rozman, roj. 12.04.1964, Šenčur, Mlakarjeva ulica 54a, 4208 Šenčur, 

diplomirani biolog, gospodinja
5. Renato Gorenc, roj. 19.02.1979, Šenčur, Mačkovo naselje 5, 4208 Šenčur, 

elektrotehnik elektronik, voznik tovornega vozila
6. Tatjana Grilc,  roj. 12.04.1979, Šenčur, Pipanova cesta 10, 4208 Šenčur, 

univ. dipl. ing. agronomije, kmetijska svetovalka
7. Ambrož Zupan, roj. 30.11.1996, Luže, Luže 54, 4212 Visoko, zdravstvenik, 

prodajalec
8. Tadeja Kuhar Osterman,  roj. 22.02.1978, Visoko, Visoko 39, 4212 Visoko, 

magister ekoloških znanosti, direktor družbe, fizioterapevtka
9. Ivan Tičar,  roj. 05.06.1954, Voklo, Voklo 86, 4208 Šenčur, komercialni 

tehnik, upokojenec
10. Bernarda Rozman,  roj. 29.03.1995, Šenčur, Mlakarjeva ulica 54a, 4208 

Šenčur, magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, 
učiteljica – razrednik

11. Jože Orehar,  roj. 02.06.1967, Šenčur, Pipanova cesta 68b, 4208 Šenčur, 
inženir računalništva, produktni vodja

12. Marija Taljan,  roj. 29.01.1963, Šenčur, Velesovska cesta 61, 4208 Šenčur, 
administrator, upokojenka

13. Sandi Kralj, roj. 21.05.1971, Šenčur, Velesovska cesta 18, 4208 Šenčur, lesar 
SP, mizar

14. Antonija Vrtač,  roj. 10.10.1943, Visoko, Visoko 112, 4212 Visoko, 
administrator, upokojenka

15. Ciril Šimenec,  roj. 03.07.1951, Olševek, Olševek 7, 4205 Preddvor, 
osnovnošolska izobrazba, upokojenec

16. Janez Škofic,  roj. 03.03.1941, Šenčur, Stružnikova pot 23, 4208 Šenčur, 
šofer, upokojenec

17. Patricija Vehovec,  roj. 08.10.2004, Prebačevo, Prebačevo 43, 4000 Kranj, 
osnovnošolska izobrazba, dijakinja

9. Ime Liste: ZELENI SLOVENIJE
Kandidati:
1. Jan Šoštarič,  roj. 04.02.1992, Voglje, Krakovska ulica 26, 4208 Šenčur, 

gimnazijski maturant, samostojni podjetnik  - finančni svetovalec
2. Tea Šter, roj. 18.09.1987, Trboje, Trboje 133, 4000 Kranj, ekonomski tehnik, 

vzgojiteljica predšolskih otrok
3. Jan Burnik, roj. 16.01.1997, Šenčur, Kranjska cesta 12, 4208 Šenčur, inženir 

naravoslovja, carinski deklarant
4. Tjaša Šoštarič,  roj. 20.04.1989, Voglje, Krožna pot 20, 4208 Šenčur, 

diplomirani andragog pedagog, strokovni sodelavec VII/2

Šenčur, 03.11.2022
Štev.: 041-0002/2022-48      
   Predsednica Občinske volilne komisije

    dr. Mateja Likozar Rogelj, l.r.
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GRADIMO
OBČINO 
ŠENČUR
#ZATE

KANDIDATKE IN KANDIDATI
ZA OBČINSKI SVET 
OBČINE ŠENČUR

1. ALEŠ PERIČ MOČNIK
2. ANDREJA PINTAR
3. JOŽE REGINA
4. SONJA ŠROL BENEDIČIČ
5. VILKO ŠTEFE 
6. TINA ERJAVC
7. 7. JOŽE GAŠPERLIN
8. ZDENKA ČEBULJ
9. JOŽE GAŠPIRC
10. MOJCA MEGUŠAR
11. ANDREJ JURANČIČ
12. MIHAELA OSOJNIK
13. ROMAN PINTAR
14. NUŠA BAŠELJ JAGODIC14. NUŠA BAŠELJ JAGODIC
15. FRANCI SEKNE
16. FRANČIŠKA ŠKOFIC JURGEC
17. MARJAN KRISTANC

EKIPA SDS BO DELALA #ZATE IN OBČINO ŠENČUR

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

20. NOVEMBRA PODPRITE LISTO SDS IN OBKROŽITE ŠTEVILKO 3. 
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ZAUPAJTE
NAM ŠE
NAPREJ

ZAUPAMO V PRIHODNOST
LOKALNEGA RAZVOJA
OBČINE ŠENČUR! 
Socialni demokrati želimo voditi razvoj
občine enakih možnosti in priložnosti za vse.

Zavzemali se bomo ZA varovanje pravic uporabnikov 
javnih dobrin in infrastrukture, zdravo in varno okolje 
v občini, socialno varnost ranljivih skupin, vzpostavitev 
pogojev za nadaljnji razvoj podjetništva in turizma, 
transparentno delovanje občine, ustvarjalno mladost in 
varno starost, … in to v vseh 12 vaseh v občini Šenčur.

Volivke in volivce pozivamo k udeležbi na občinskih 
volitvah, naj aktivno sodelujejo pri izboru ljudi, ki bodo v 
prihodnje vodili Občino Šenčur.

1. mag. Petar Potkonjak, 
Hotemaže

2. Antonija Pungerčar, 
Milje

3. Igor Kajzer, 
Šenčur

4. Mia Lola Živković, 
Trboje

5. Ljubomir Pegan, 
Šenčur

6. Karmen Omejc, 
Hotemaže

7. Stanislav Inkret, 
Šenčur

8. Natalija Vrtačnik, 
Voglje

9. Franc Kržan, 
Srednja vas

10. Miroslav Bektaš, 
Hotemaže

11. Borče Sokolov, 
Srednja vas

12. Saša Sokolov, 
Srednja vas

13. Jože Omejc, 
Hotemaže

14. Rozi Ilievska, 
Voklo

15. Alojz Kajzer, 
Šenčur

Kandidatke in kandidati Socialnih demokratov
za Občinski svet Občine Šenčur:

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana
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Več o programu in 
kandidatih preberite 
na spletni strani 
gibanjesvoboda.si

Naše aktivnosti lahko 
spremljate na 
družbenih medijih.
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Sektorska vaja je tokrat prvič potekala 
po celotnem območju šenčurske občine, 
v nasprotju s preteklimi leti, ko je bila 
razdeljena na severni in južni del. Koor-
diniral jo je štab občinskega gasilskega 
poveljstva. Sodelovalo je deset prosto-
voljnih gasilskih društev, osrednja ga-
silska enota PGD Šenčur je bila zaradi 

zagotavljanja požarne varnosti dežurna 
enota in je bila pripravljena za posredo-
vanje v realni situaciji.
Vaja s približno 100 sodelujočimi je pote-
kala na sedmih lokacijah v petih vaseh, 
in sicer v Voklem, Trbojah, Šenčurju, Hote-
mažah in na Prebačevem. »Vsako društvo 
je opravilo delo na treh lokacijah, v skladu 
s tem, kam jih je razporedil štab,« je poja-
snil Boštjan Volčjak, poveljnik PGD Hote-

maže in organizator vaje. Vaja je predvi-
devala več različnih primerov intervencij: 
gašenje požara v gospodarskem objektu 
in stanovanjem objektu, dva gozdna po-
žara, iznos ponesrečene osebe ter reševa-
nje neodzivne osebe z uporabo temeljnih 
postopkov oživljanja in prenosom osebe, 
kjer so uporabili vrvno tehniko reševanja 
z balkona do reševalnega vozila. Poleg do-
mačih gasilcev so bili na vaji prisotni še 

MAŠA LIKOSAR

Oktobra je po celotni šenčurski občini potekala večja gasilska vaja – Sektorska vaja 
2022, kjer so se usposabljale gasilske operativne enote Občine Šenčur in Štab Civilne 
zaščite Občine Šenčur.

Sektorska vaja prvič po celotnem območju občine
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izkušeni gasilci iz PGD Preddvor in PGD Britof, ki so pomagali kot 
ocenjevalci oziroma varnostni nadzorniki. Regijski center za ob-
veščanje Kranj je poskrbel za vpoklic enot, Civilna zaščita Šenčur 
pa je vzpostavila logistični element in poskrbela za hrano in pija-
čo. Kot člana štaba šenčurske Civilne zaščite sta se vaji pridružila 
tudi župan Ciril Kozjek in podžupan Aleš Perič Močnik.
Namen vaje je bil preverjanje in obnovitev znanja gasilskih ope-
rativnih enot, obenem so preverili delovanje radijskih zvez in 
vzpostavitev štaba. »Cilj vaje je bil usposabljanje gasilcev, ki na 
ta način pridobijo izkušnje iz vodenja enot na različnih vrstah 
intervencij, kjer je bila ena od nalog tudi ta, da se vodje zno-
traj enote zamenjajo. Usposabljala sta se sektorska poveljnika, 
štab pa je treniral svoje postopke za primer večje nesreče, to-
rej v vodenju in razporejanju enot, v skladu z informacijami, 
ki jih dobijo na terenu,« je še dodal Volčjak, ki je z izvedbo zelo 
zadovoljen. »Vaja je pokazala, da določenih veščin ne znamo 
dovolj dobro, predvsem tehnično reševanje moramo izboljšati 
in zato nameniti več pozornosti vajam z opremo za tehnično 
reševanje.«
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dr. Valerij

ZA ŽUPANA
GRAŠIČ

1. Občinski fond za cenovno ugodna 
najemniška stanovanja za mlade in 
mlade družine.
2. Spodbujanje športa, tudi 
rekreativnega, širitev stadiona.
3. Umestitev severne obvoznice in 
krožišča pri letališču.
4. Preureditev občinske uprave  
v smeri večjega servisa ljudem.
5. Centralni park za družine,  
mlade in otroke.

6. Celovita preureditev  
občinskega jedra.
7. Nov gasilski dom in povečanje 
sredstev za gasilce.
8. Razvoj turizma z odprtjem turistične 
pisarne in vzpostavitvijo turističnih 
ambasadorjev.
9. Gradnja novega vrtca  
in nove osnovne šole.
10. Razvoj novih možnosti za kulturo, 
mlade, gospodarstva, sobivanja 
starejših in družabnega življenja.

Vabimo vas, da podprete 
županskega kandidata 
dr. Valerija Grašiča in listo 
NSi za občinske volitve, ki 
se je dokazala s sedanjim 
delom in ki s svojim 
delom, energijo, idejami 
in programom prinašajo 
svež veter za razvoj 
občine Šenčur. 
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Kandidatna lista NSi za občinski svet:
1. Dr. Valerij Grašič, Srednja vas 
2. Mirjam Tičar, Voklo
3. Štefan Lebar, Visoko
4. Sonja Rozman, Šenčur
5. Renato Gorenc, Šenčur
6. Tatjana Grilc, Šenčur
7. Ambrož Zupan, Luže
8. Mag. Tadeja Kuhar Osterman, Visoko 
9. Ivan Tičar, Voklo

10. Mag. Bernarda Rozman, Šenčur
11. Jože Orehar, Šenčur
12. Marija Taljan, Šenčur
13. Sandi Kralj, Velesovska cesta 
14. Antonija Vrtač, Visoko
15. Šimenec Ciril, Olševek
16. Škofic Janez, Šenčur
17. Patricija Vehovec, Prebačevo

8

VERJAMEMO
v občino Šenčur

Ključne točke programa

Sektorska vaja 2022 je potekala na sedmih lokacijah v petih vaseh 
šenčurske občine. / Foto: arhiv Občine Šenčur
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Državljansko gibanje Resnica, Koroška cesta 2, Kranj
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: roman Melanda

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 25. novembra 2022 na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

V knjigi je 120 
receptov, ki so 
razumljivi, natančni, 
sestavine pa vsem 
dostopne. Med 
njimi so recepti za: 
čokoladne brizgane 
piškote, cimetove 
zvezdice, žepke 
z marmelado, 
pariške rože, 
orehove rezine, 
kefirjeve tortice, 
pomarančne  
kocke ... 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani

EUR

www.gorenjskiglas.si
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Sredi oktobra so učenci čebelarskega krožka z mentorjem 
Andrejem Cejem in vrtnarskega krožka z mentorico Vanjo 
Klepec posadili medovite rastline, ki jih je Osnovni šoli Šen-
čur podarila družba AstraZeneca. Pridružile so se jim zapo-
slene iz te družbe, povabilu se je odzval tudi predsednik Če-
belarskega društva Šenčur Vili Kavčnik. Začeli smo izbirati 
primerna mesta za podarjene rastline. Nekaj smo jih posa-
dili poleg šolske ograje, druge v visoko gredo. Rastline, ki 
potrebujejo veliko sonca in se rade razrastejo, smo posadili 
v betonska korita. Del rastlin smo posadili v nizko gredico, 
saj menimo, da bodo tam lepo rasle. Vse skupaj ni preveč 
oddaljeno od šolskega čebelnjaka, zato upamo, da se bodo 
prihodnjo sezono rastline že prijele in nudile čebelam odlič-
no pašo. Vsem sodelujočim smo v zahvalo podarili kozarček 
šolskega medu.

Učenci so v okolici šole nasadili medovite rastline
ANDREJ CEJ

Nekaj medovitih rastlin so učenci posadili poleg šolske ograje.  
/ Foto: arhiv OŠ Šenčur

Naše prednosti:
  hitra odzivnost
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi  
standardi

  zelo ugodna cena

  

Nagrajenci 
Nagradna križanka iz revije Jurij št. 3 je glavno nagrado, 
bon za trgovino OBI v vrednosti 20 evrov, prinesla Jani 
Smrekar iz Šenčurja, drugo in tretjo knjižno nagrado, 
knjigo Zdravje in jaz - prijatelja, sta prejeli Sonja Ovnik in 
Majda Zorzut, obe iz Šenčurja. Geslo je bilo Za darilo ali 
odstranjevanje umazanije. Nagrajenkam čestitamo!

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

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

AntonMagdičs.p.

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

Velesovska 49, 4208 Šenčur

tel.: 04 251 91 50

faks: 04 251 91 51

gsm: 041 364 880

e-pošta: darinka@darin.si

računovodske storitve, d. o. o.
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Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

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

KC CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/29 26 750
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

PRAZNIČNE RASTLINE: 
božične zvezde, telohi (Helleborus),  

Gaultherije, …

NA VOLJO JE RAZLIČNO 
SADNO  DREVJE

ADVENTNI VENČKI  
IN ARANŽMAJI

DOMAČE DOBROTE
• SUHE MESNINE • SVEŽI SIRI 
• DOMAČI ŠTRUKLJI 
• DOMAČI PIŠKOTI
• LIKERJI • VINO …

NOVO  
V TRGOVINI 
ŠENČUR – 

PONUDBA 
SVILENEGA 
IN SUHEGA 
CVETJA

 

renault.siRenault priporoča

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

RENAULT CAPTUR
 zajamčena cena
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Zajamčena cena velja za vozila iz zaloge, dobavljena do 31. 12. 2022. *Mesečni obrok velja za model Renault Captur evolution TCe 90 in neobvezujočo priporočeno maloprodajno začetno ceno 19.190 €, 
ki že vsebuje redni popust v višini 300 €, 22-odstotni DDV in DMV. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 3.916,75 € je narejen na dan 24. 10. 2022 in za dobo odplačila 48 mesecev 
ter upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,99 % in polog v višini 5.850,96 €. EOM je 7,11 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 
mesečnih obrokih v višini 139,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 9.422,29 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 
16.457,38 €, od tega znašata zavarovalna premija 164,09 € in strošek odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno 
dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. 
Ponudba velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financial Services kupec prejme obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 299 € v prvem letu in 
bon za 50 € v drugem letu ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). ***Ne glede na obliko financiranja, kupec ob nakupu vozila prejme bon za zimske 
pnevmatike v vrednosti 200 €. Poraba pri mešanem ciklu: 5,7-6,3 l/100 km. Emisije CO2: 129-143 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0214-0,0467 g/km. Vrednosti meritev 
porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

139 €
5,99 % fiksna obrestna mera*

5 let podaljšanega jamstva**

bon za zimske pnevmatike ***

/mesec*

že za

  


