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Pečat zunanji podobi Šenčurja
V Šenčurju poteka gradnja Blagneče hiše. V prihodnjih
dneh bodo izvajalci začeli nameščati leseni del objekta
in strehe.
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Gasilcem iz Hotemaž novo
vozilo

Gradnja Blagneče hiše poteka po načrtu.
Kot pravijo na Občini Šenčur, je že zgrajen pritlični del skupaj z betonsko ploščo, na katero bodo po besedah župana
Cirila Kozjeka predvidoma 19. oktobra
začeli nameščati leseni del objekta skupaj z ostrešjem.
"Blagneča hiša bo dala celostno podobo kraju, seveda pa je še pomembnejše,
da bomo lahko tam namenili prostore
muzejski dejavnosti, stalnim zbirkam,
delavnicam in drugemu dogajanju.
Želimo si, da bi Blagneča hiša postala povezava med vsemi generacijami.
Prepričan sem, da bo vsak dobil svoje
mesto v njej," pravi šenčurski župan,
ki meni, da bo investicija dokončana v
prihodnjem letu in do občinskega praznika v aprilu tudi predana v uporabo.
"Vesel sem, da bo hiša popolna replika svoje originalne predhodnice in da
bomo dokončali to, kar nam do sedaj
ni bilo v ponos, ter bomo dobili objekt,
ki bo ostal tudi naslednjim generacijam," je še dodal. Kot so še povedali na šenčurski občinski upravi, so v

fazi načrtovanja projekta naleteli tudi
na nekaj težav. "Znano je, da smo iskali novo soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine in ministrstva za
kulturo za odstranitev obstoječega
objekta evidentirane kulturne dediščine in nato pridobili tudi gradbeno
dovoljenje," so pojasnili. Med drugim

Blagneča hiša bo dala celostno
podobo Šenčurju. V njej bodo
prostor namenili muzejski
dejavnosti, stalnim zbirkam,
delavnicam in drugemu
dogajanju. Kot pravijo v
Šenčurju, si želijo, da bi
hiša povezala vse generacije
občanov.
se je epidemija covida-19 odrazila tudi
v rasti cen materialov na trgu, zaradi česar so izvajalci zahtevali zvišanje
ponujenih cen.
Po pogajanjih in uskladitvi pogodbe z
aneksom pa so se dela vendarle lahko začela. Pogodbena vrednost objekta
znaša 761 tisoč evrov (z DDV).

Naslednja številka občinskega glasila Jurij
bo izšla v petek, 10. decembra 2021. Rok
za oddajo prispevkov je torek, 30. novembra 2021, obseg pa največ 2500 znakov s
presledki. Prispevke pošiljajte na naslov
stasa.polajnar@sencur.si.

JURIJ JE PRILOGA ČASOPISA

JURIJ (ISSN 1408-1350) je priloga Gorenjskega
glasa za občino Šenčur. Prilogo pripravlja Go
renjski glas, odgovorna urednica Marija Volč
jak, urednik priloge Aleš Senožetnik, fotografija
Gorenjski glas. Oglasno trženje Janez Čimžar,
041/704-857. Oblikovanje Matjaž Švab. Priprava
za tisk Gorenjski glas, d. o. o., tisk: Nonparel,
d. o. o. Jurij, številka 3, je priloga 80. številke
Gorenjskega glasa, 8. oktobra 2021, dobijo pa
jo vsa gospodinjstva v občini Šenčur brezplač
no. Naklada: 3000 izvodov. Občina Šenčur,
Kranjska c. 11, Šenčur.
Na naslovnici: Predsednik Društva upokojencev
Šenčur Ciril Sitar in župan Ciril Kozjek ob predaji
vozila v projektu Prostofer / Foto: Gorazd Kavčič

Takole bo videti Blagneča hiša po končani gradnji. / Vir: Občina Šenčur

Projekti potekajo po načrtih
Pogovarjali smo se z županom Cirilom Kozjekom, ki je spregovoril o projektih
in izzivih občine v prihodnje.
ALEŠ SENOŽETNIK

• Pomembno točko zadnje seje je

predstavljala druga obravnava občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje gradnje doma starostnikov. Kako torej kaže s pridobivanjem
dokumentacije za dom?
Dokument smo obravnavali s predpostavko, da bodo pridobljena tudi vsa
potrebna soglasja, za katera smo že
imeli tudi zagotovila. Nato pa smo dobili sporočilo z direktorata za letalski
promet, da želijo še dodatne obrazložitve. Dokumentacijo bomo pripravili in
jo obravnavali na naslednji redni seji,
ne na dopisni, kot smo sprva načrtovali. Gre namreč za to, da tudi izdelovalec
projektne dokumentacije v postopku še
ni tako daleč in ga ne bo oviralo, če mi
OPPN potrdimo nekaj tednov kasneje.
• Kdaj bi po vašem mnenju investitor
lahko pridobil gradbeno dovoljenje in
začel graditi?
Država s koncesijsko pogodbo določa,
da mora biti dom zgrajen do konca prihodnjega leta. Vložili bomo prošnjo za
podaljšanje, saj trenutno prihaja do zamude. Računali smo, da se bo gradnja
začela že letos, česar sedaj ni realno
pričakovati. Treba je pridobiti gradbeno
dovoljenje in izbrati izvajalca del. Nato
pa se bo gradnja začela najverjetneje v
začetku prihodnjega leta.
Kot sem že večkrat poudaril, vodimo
številne pogovore, saj mora biti na koncu ugodeno tako interesom lokalne skupnosti, investitorja in stroke kot seveda
stanovalcev doma. Seveda bodo imeli
besedo tudi svetniki, ki bodo lahko podali pripombe in mnenja, tako da sem
prepričan, da bomo na koncu v Šenčurju dobili kvaliteten dom starostnikov, ki
si ga že dolgo želimo.
• Ste za prometno ureditev že našli
rešitev, ki bo zadovoljila okoliške prebivalce?
Naša prva skrb ob gradnji doma seveda
je, da se zaradi tega ne bo povečal promet na preostanku Weingerlove ulice.
Naredili bomo vse, da bo tam promet
urejen, saj je ulica ozka in je ta odsek
že dlje časa težaven. Poleg prometne si-

Župan Ciril Kozjek / Foto: Gorazd Kavčič
gnalizacije in kontrole prometa s strani inšpektorata smo že naročili tudi
meritve hitrosti in štetje prometa, ki
se bosta izvajala v prihodnjem mesecu, da na koncu pridemo do dobre rešitve. Že zdaj se torej trudimo, da bomo
zagotovili prometno varnost v ulici,

otroke razporedimo v skladu z veljavnim čakalnim seznamom Vrtca Šenčur. Kot je znano, je na čakalni listi 31
otrok, tako da bomo z dvema dodatnima oddelkoma, ki sprejmeta 28 otrok,
skoraj v celoti rešili težavo. Pred dnevi
je vrtec pregledalo tudi ministrstvo za

»V Voklem smo veliko energije vložili tudi v odvajanje meteornih
voda. Kot je znano, naselje namreč leži na ilovnati podlagi, zaradi
česar je težko odvajati vodo. Ob večjem nalivu so bile ceste hitro
poplavljene, zalilo je tudi kleti nekaj hiš. Tega si v prihodnje ne
želimo, zato smo izvrtali šest vrtin in uredili zbiralnik meteorne
vode.«
poudariti pa je treba, da bo dostop do
doma starejših potekal izključno iz zahodne smeri, kjer bomo rekonstruirali
lokalno cesto Šenčur–Britof, zgradili
pa bomo tudi novo povezavo do krožišča na Kranjski cesti iz krožišča na cesti Šenčur–Britof ter sodobno cesto do
doma. Nadejamo se torej, da bo naselje
tudi na tem delu varno in se promet ne
bo povečeval.
• Načrtujete dva dodatna oddelka vrtca, ki jih bo zagotovil koncesionar.
Za podelitev koncesije smo se odločili,
ker smo s tem v občini pridobili dva
oddelka prve starostne skupine, kjer
je tudi povpraševanje večje, in lahko

šolstvo, tako da v kratkem pričakujejo
tudi odločbo o vpisu v razvid, nato pa
bi moral do konca leta že sprejeti tudi
otroke v varstvo. V tem trenutku je to
za občino dobra rešitev, v nadaljevanju
pa bo seveda treba razmisliti še o dodatnih oddelkih tako za vrtec kot za šolo.
Prostorske stiske šole in vrtca bo treba
urediti čim prej, dolgoročno pa bomo
morali načrtovati tudi novo šolo, morda tudi razmišljati o srednji šoli, ki bi
jo radi pripeljali v Šenčur.
• Občina je privlačna za priseljevanje,
kar ustvarja tudi nove izzive za prihodnost. Kako gledate na rast prebivalstva v Šenčurju?

Vsaka širitev, naj bo Šenčurja ali preostalih 11 naselij, ustvarja dodatne obremenitve. Naj gre za šole in vrtce, lokalni
promet in avtobusne prevoze ali rekreativne površine in drugo infrastrukturo
v občini. Trenutno je v občini v izgradnji
okoli trideset stanovanj in vsaj toliko
stanovanjskih hiš, kar pomeni, da lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo
šestdeset ali več novih družin. Trenutno imamo po statističnih podatkih
8814 občanov, verjetno pa bo število že
do konca leta preseglo devet tisoč. Seveda nas veseli, da je občina privlačna za
mlade družine in smo veseli vsakega, ki
se vključi v našo družbo in lokalno življenje.
• Svetniki so se seznanili tudi z realizacijo proračuna v prvem polletju.
V proračunu smo že načrtovali prodajo
naše Deteljice, ki je kar vroča tema in
je tudi razpis že zaključen. Tako da na
prihodkovni ravni računamo tudi na
ta sredstva. Na odhodkovni pa bomo v
nadaljevanju začeli poravnavati stroške
za gradnjo krvavškega vodovoda, saj je
bila v septembru podpisana pogodba s
strani nosilne Občine Cerklje, tako da v
kratkem pričakujemo, da nam v plačilo
pošljejo prve situacije. Odhodki se bodo
tudi na ta račun povečali. Sicer pa projekti tečejo po načrtih, kljub razmeram
zaradi epidemije covida-19 so izvajalci
dela nemoteno opravljali.
• Načrtujete tudi ustanovitev režijskega obrata. Zakaj ste se odločili za to
možnost?
Režijske obrate ima tudi kar nekaj okoliških občin in tudi mi ga načrtujemo že
nekaj časa. Za ta korak smo se odločili,
saj bomo tako lažje in bolje skrbeli za
urejenost občine, vzdrževanje javnih
površin, lokalnih cest in druge infrastrukture. Tudi ob dogodkih, kot je recimo spravilo koruze ali sena, bomo lažje
organizirali čiščenje cest, kot pa sedaj.
Na ta račun se bomo izognili načinu,
ko moramo z razpisom pridobiti zunanjega izvajalca. Z ustanovitvijo režijskega obrata bomo lahko vse to opravljali
sami. Resda bodo ob tem nastali določeni stroški, zagotoviti bo treba osnovna sredstva in tudi še zemljišče, kjer bo
obrat stal, a na koncu bomo vsa ta dela
lahko opravili sami, hitreje in bolje, občina pa bo tako bolj urejena.
• Dotakniva se še glavnih investicij, ki
potekajo v občini. Kako napredujejo?
Pritlični del Blagneče hiše že ima betonsko ploščo, tako da 19. oktobra pričakujemo tudi postavitev lesenega dela

in strehe. Nato sledijo notranja dela,
strojne in električne inštalacije, hkrati poteka tudi zunanja ureditev okolice
objekta. Tako da pričakujemo, da bomo
aprila, ob občinskem prazniku, objekt
tudi predali namenu.
Tečejo tudi dela v Voklem in na Prebačevem. V Voklem je morda nekaj več težav
z obvozi, saj je naselje umeščeno med
Trboje in Prebačevo, skozenj pa poti tečejo tudi iz naše občine. Sicer pa gradnja
teče po načrtih. Trenutno smo z deli v
bližini cerkve, hkrati gradimo tudi
stranske kanale. Od cerkve bomo nadaljevali z dvema krakoma, enim proti
Prebačevemu, drugim proti Šenčurju.
Podobno je tudi na Prebačevem, kjer
smo prišli do kapelice in nadaljujemo
proti Hrastjam. Tudi tam sočasno gradimo infrastrukturo v stranskih ulicah.
Če bo vse teklo po načrtih, računam,
da bomo v obeh naseljih dela zaključili

ga jezera. Vesel sem, da imamo zdaj res
vso potrebno dokumentacijo za namakalni sistem, ki bo prvi na Gorenjskem.
Imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje, čakamo le še na dodatne odločbe
o uvedbi namakalnega sistema, nato pa
se bomo prijavili na razpis ministrstva
za kmetijstvo.
Na razpisu lahko pridobimo 7500 evrov
za hektar, kar bi sicer po projektantski
oceni moralo zadoščati, nas pa skrbi,
ali bo dovolj, saj so v zadnjem obdobju
cene materialov precej poskočile. Največji strošek bo predstavljalo črpališče,
nato pa bomo z razvodi vodo speljali po
kmetijskih površinah. Tudi za to je bilo
potrebne precej energije, saj je v projekt
vključenih več kot petdeset kmetijskih
gospodarstev, pridobiti pa smo morali
tudi več kot tristo služnostnih pravic.
Za projekt smo se odločili na pobudo
lastnikov zemljišč, saj se vedno bolj

»Naša prva skrb ob gradnji doma seveda je, da se zaradi tega ne
bo povečal promet na preostanku Weingerlove ulice. Naredili bomo
vse, da bo tam promet urejen, saj je ulica ozka in je ta odsek že dlje
časa težaven.«
pred rokom, ki je konec avgusta prihodnje leto. Sočasno pošiljamo odločbe o
priklopu na kanalizacijsko omrežje, saj
želimo čim več uporabnikov čim prej
priključiti na novo čistilno napravo.
V Voklem smo veliko energije vložili
tudi v odvajanje meteornih voda. Kot je
znano, namreč naselje leži na ilovnati
podlagi, zaradi česar je težko odvajati
vodo. Ob večjem nalivu so bile ceste hitro poplavljene, zalilo je tudi kleti nekaj
hiš. Tega si v prihodnje ne želimo, zato
smo izvrtali šest vrtin in uredili zbiralnik meteorne vode. Ker želimo, da v
zbiralnik pride le čista voda, bi radi, da
se ljudje čim prej priklopijo na zgrajeno kanalizacijo, saj trenutno v zbiralnik
prihaja marsikaj, kar tja ne spada.
Konec poletja smo zaključili obnovo vodovoda na Gasilski cesti, v prihodnjem
letu pa bomo nadaljevali po Pipanovi
cesti do šole. Za obnovo smo se odločili,
ker je bil obstoječi vodovod zgrajen še
s plastičnimi cevmi in je prihajalo do
večjih izgub. Hkrati skupaj s koncesionarjem gradimo tudi plinovod, s čimer
občanom omogočamo tudi to možnost
ogrevanja.
• Dlje časa se govori tudi o namakalnem sistemu na območju Trboj.
Gre za 231 hektarov veliko območje na
območju Trboj, Žerjavke in Prebačevega,
ki se bo oskrbovalo z vodo iz Trbojske-

spopadamo s posledicami podnebnih
sprememb, na primerih v Ormožu pa
smo sami spoznali, kakšna je razlika
med pridelki, ki jih oskrbuje namakalni sistem, in tistimi, ki so prepuščeni le
padavinam.
Računamo, da ga bomo drugo leto tudi
začeli graditi in da bo v dobrem letu
zgrajen in na uporabo.
• Pred kratkim so novo vozilo dobili
gasilci iz Hotemaž. Kako v občini sicer
skrbite za gasilska društva?
Člani PGD Hotemaže so se razveselili
nove avtocisterne, ki je res dobrodošla
pridobitev za povečanje požarne varnosti. V občini že od leta 2017 sledimo
načrtu menjave vozil po vseh desetih
društvih v občini. Začeli smo z gasilci iz
Srednje vasi, nato v Trbojah in Vogljah.
Tudi v primeru Hotemaž je občina prispevala sedemdeset odstotkov oz. 180 tisoč evrov, preostanek pa društvo. Hkrati
smo pred gasilskim domom izvedli tudi
manjšo rekonstrukcijo ceste, tako da bo
izvoz kot tudi uvoz lažje izvedljiv.
Poleg tega, da pomagamo pri nakupu
vozil, občina sofinancira tudi nakup novih črpalk za vodo, in sicer v višini deset
tisoč evrov. Letos bomo na ta način pomagali gasilcem iz Trboj. Poleg tega pa
seveda namenjamo tudi redna sredstva
za opremo gasilcev iz naslova požarne
takse.

Oktobra zaživel projekt Prostofer
Občina Šenčur se je kot 71. občina pridružila projektu Prostofer, ki starejšim občanom
nudi brezplačne prevoze. V praksi je zaživel 1. oktobra.
MAŠA LIKOSAR
Kot je pojasnil šenčurski župan Ciril
Kozjek, je občina projektu namenila
dvajset tisoč evrov, cena avtomobila za
izvajanje projekta, ki so ga uradno prevzeli septembra na Primskovem pred
Avtohišo Vrtač, je znašala 17.300 evrov.
Pri nakupu jim je na pomoč priskočila
Zavarovalnica Triglav. "Starejšim občanom namenjamo veliko pozornost,
poleg Prostoferja bomo letos začeli tudi
gradnjo doma starejših," je povedal župan in dodal: "Avto je nekoliko višji in
večji in kot tak primeren tudi za starejše, ki so gibalno ovirani."
Prostovoljcev, ki so pristopili k projektu, je za zdaj sedem, a kot je dejal
predsednik Društva upokojencev (DU)
Šenčur Ciril Sitar, jih pričakujejo še
več. "Prostofer je zelo koristna pridobitev, zlasti za starejše občane, ki ne vozijo niti nimajo svojcev ali prijateljev,
ki bi jim lahko nudili prevoze po nujnih opravkih, kot je obisk zdravnika ali

Uradnega prevzema avtomobila so se udeležili vsi ključni akterji, ki so pripomogli, da je
projekt v šenčurski občini zaživel. / Foto: Primož Pičulin
živilskih trgovin," je poudaril Sitar in
dodal: "V DU Šenčur je vključenih nekaj manj kot tisoč članov. Med njimi
je bilo povpraševanja po brezplačnih
prevozih za starejše precej, zato smo še
toliko bolj veseli, da je projekt vendarle
zaživel tudi pri nas." Direktor Avtohiše
Vrtač Aleksander Vrtač je Društvu upokojencev Šenčur za uspešno izvajanje
projekta podaril finančno donacijo.

Po predaji ključev avtomobila, ki so se
je udeležili tudi direktor Zavoda Zlata
mreža Miha Bogataj, direktorica Zavarovalnice Triglav Mihaela Perčič in
predstavnica Agencije za varnost v prometu Dragica Sternad Pražnikar, je sledilo teoretično izobraževanje prisotnih
prostovoljcev.
Več o projektu si lahko preberete na
https://www.sencur.si/objava/558864.

Dom starejših, ki bo zadovoljil vse interese
Svetniki bodo na naslednji seji obravnavali občinski podrobni prostorski načrt za
dom starostnikov, začetka gradnje pa se v Šenčurju nadejajo prihodnje leto.
ALEŠ SENOŽETNIK
Občinski svetniki so na zadnji seji sveta med drugim v drugem
branju obravnavali tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo doma starostnikov. Glede na to, da
svetnikom ni bil posredovan čistopis popravljenega besedila,
se je župan Ciril Kozjek med razpravo odločil točko umakniti z
dnevnega reda. Tako bo predlog odloka pred svetniki znova na
naslednji seji. Kot je dejal župan, se je za ta korak odločil tudi
zato, ker pridobivanje dokumentacije za gradnjo še ni tako daleč in tudi v primeru nekoliko kasnejše potrditve odloka ne bo
prišlo do dodatnih zamud pri izvedbi.
Dom starostnikov v Šenčurju bo gradila družba Comett domovi, ki je v začetku letošnjega leta že pridobila državno koncesijo. Kot je pojasnil pripravljavec OPPN Borut Ulčar iz Regijske razvojne družbe, se je postopek začel v začetku leta 2021, v
vmesnem času pa je bilo precej usklajevanj s soglasodajalci.
Glavno vprašanje je bilo, ali bo za pridobitev gradbenega dovoljenja treba opraviti tudi celovito presojo vplivov na okolje.

Na koncu se je izkazalo, da ta ne bo potrebna, s čimer se bo
čas do pridobitve gradbenega dovoljenja precej skrajšal.
V Šenčurju je tako predviden dom z razgibano tlorisno strukturo, ki vključuje dve krili, ki ju bo povezoval vmesni trakt. Dom
bo zgrajen v dveh nadstropjih imel pa bo tudi terasno etažo.
Po potrditvi OPPN bosta sledila pridobivanje gradbenega dovoljenja in izbira izvajalca del. Ta se bodo začela prihodnje
leto. Ker do roka, do konca leta 2022, dom ne bo zgrajen, bo
potrebno podaljšanje veljavnosti koncesije.
Ločeno bodo urejali tudi promet, saj ne želijo dodatno obremeniti Weingerlove ulice. Tako bo dostop do doma zagotovljen po novozgrajeni obvozni cesti iz zahodne smeri. Občina je tako že naročila izvedbo kontrole prometa preko ulice,
vključno z meritvami hitrosti in štetjem prometa. Kot je dejal
župan, želijo namreč zagotoviti vse potrebno, da se promet na
tem območju ne bo povečal. Prav tako si bo občina prizadevala, da bodo v Šenčurju nazadnje dobili dom, ki bo zadovoljil vse interese, od okoliških prebivalcev, občanov in lokalne
skupnosti do stroke, investitorja in stanovalcev doma.

Obsežna septembrska seja
Občinski svetniki so na septembrski seji obravnavali devetnajst točk dnevnega reda.
ALEŠ SENOŽETNIK
Občinski svetniki so se v sredo, 22. septembra, sestali na 22. redni seji sveta.
Po skrajšanem postopku so sprejeli pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Občina
je namreč v procesu podeljevanja koncesije zasebnemu vrtcu, zaradi česar je
bilo treba posodobiti obstoječi pravilnik, uvedli pa so tudi centralni čakalni seznam. Med več predlogi svetnika
Simona Kuharja (VID) so občinski svetniki potrdili predlog, da se odločitve
v postopku sprejemanja otroka v vrtec
vročajo s priporočeno in ne z navadno
pošiljko. Svetniki so sprejeli tudi sklep
o soglasju k predlogu sistemizacije delovnih mest in k uporabi povečanega
normativa v Vrtcu Šenčur.
Svetniki so sprejeli tudi spremembe
in dopolnitve statuta občine in poslovnik občinskega sveta. V obeh primerih
je šlo za manj zahtevne spremembe, v
glavnem uskladitve z zakonodajo in odpravo pravopisnih napak, zato sta bili
točki potrjeni po skrajšanem postopku.
S spremembo odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave so
omogočili tudi ustanovitev režijskega
obrata, ki bo urejen s posebnim odlokom, odlok pa so uskladili tudi s sedaj
veljavno zakonodajo.
Pozornost so namenili tudi občinskim
podrobnim prostorskim načrtom. Poleg druge obravnave OPPN za območje
gradnje doma starostnikov v Šenčurju
(ki ga je župan Ciril Kozjek ob razpravi
umaknil z dnevnega reda in ga bodo
svetniki obravnavali na naslednji seji)

Zaradi varnosti bodo
prestavili kapelico
V občini Šenčur so letos ob gradnji komunalne infrastrukture na Prebačevem že
prestavili tamkajšnjo kapelico, zdaj pa podobno potezo načrtujejo tudi na Lužah. Po
besedah Aleša Puharja z občinske uprave
namreč računajo, da bodo s prestavitvijo
kapelice na rob cestišča zagotovili precej
varnejše zavijanje v smeri proti Olševku. Izvedbo načrtujejo še v letošnjem letu.

so opravili tudi obravnavi še dveh OPPN.
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo večstanovanjskega objekta v EUP TR-08 Trboje, ki so
ga obravnavali v prvem branju, določa
smernice gradnje šeststanovanjskega objekta v Trbojah. Gre za zemljišče,
na katerem že stoji stanovanjska hiša,
ki pa jo bodo porušili in na tem mestu
zgradili nov objekt.
Drugi odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje parcele
447, k. o. 2125 Voglje, pa obravnava kmetijsko gospodarstvo Globočnik v Vogljah.
Na kmetiji se ukvarjajo z rejo kokoši
nesnic. Dejavnost želijo razširiti na območje zunaj naselja, kjer bi radi zgradili
dva objekta, saj v naselju nimajo ustreznega prostora. Tudi občinski prostorski načrt predlaga, da se takšni objekti
preselijo na območje zunaj naselja, čemur predlog ustreza.
Svetniki so v prvi obravnavi potrdili
tudi predlog pravilnika o odstranitvi,
hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji
vozil. S sprejetim pravilnikom bodo
na območju občine omogočili odstranitev zapuščenega vozila. Redarstvo je
namreč lahko doslej v primerih, da lastnik vozila tega v predpisanem roku ni

odstranil, izreklo le globo, po uveljavitvi
pravilnika pa bo mogoča tudi odstranitev.
Svetniki so se seznanili tudi s poročilom
o realizaciji proračuna v prvi polovici
letošnjega leta. Prihodki in drugi prejemki občine so bili od januarja do junija realizirani v skupnem znesku 3,34
milijona evrov, kar predstavlja 25,57 odstotka načrtovanih prihodkov. Polletna
realizacija odhodkov pa znaša 20,76 odstotka oz. 3,15 milijona evrov. Za poplačilo kredita v višini 1,2 milijona evrov,
ki ga je občina za gradnjo kanalizacije
in vodovoda v Trbojah in Žerjavki najela leta 2019, so v prvi polovici letošnjega
leta namenili sto tisoč evrov.
Sprejeli so tudi sklep o javni razgrnitvi
predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin s parc. št. 1563/2 ter 1563/3, obe
k. o. 2106 – Visoko za potrebe prevzema
grajenega javnega dobra – poti.
Občinski svet se je seznanil tudi s končnim poročilom o opravljenem nadzoru
pridobivanja uporabnih dovoljenj občine v obdobju 2016–2020 ter sprejel drugo
dopolnitev načrta o ravnanju s stvarnim premoženjem v občni v letošnjem
letu.

Vprašanja svetnikov
ALEŠ SENOŽETNIK
Na septembrski seji občinskega sveta je
svetnika Valerija Grašiča (NSi) zanimalo, kaj je novega glede prodaje zemljišča
Deteljice, imel pa je tudi vprašanje glede
davka od premoženja. Kot mu je pojasnil župan Ciril Kozjek, bo informacije
glede Deteljice podal na naslednji seji
občinskega sveta. O davku na premoženje pa je župan povedal, da podatke o
tem davčna uprava pridobiva sama in
tudi sama pošilja odločbe, davek od premoženja pa je res prihodek občine.
Matej Knific (Lista Mateja Knifica) pa je
občinsko upravo vprašal, kdaj se bodo
krajani Voklega in Prebačevega, kjer poteka gradnja kanalizacijskega omrežja,
lahko priklopili na omrežje. Na občinski upravi so mu odgovorili, da najprej

lastnik objekta plača komunalni prispevek. Občina Šenčur po plačilu komunalnega prispevka obvesti upravljavca javne
kanalizacije, podjetje Komunala Kranj,
ki lastniku objekta izda soglasje za priključitev obstoječega objekta na javno
kanalizacijsko omrežje. Če se lastnik
objekta odloči za obročno plačevanje komunalnega prispevka, lahko priklop izvede po plačilu prvega obroka.
Skladno z odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju občine Šenčur, je uporabnik na
območju poselitve, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, dolžan greznico
oz. malo komunalno čistilno napravo
opustiti in se v roku šestih mesecev po
prejemu obvestila o obvezni priključitvi,
poslanega s priporočeno pošto, priključiti na javno kanalizacijo.

Želijo si več povezovanja podjetnikov
Po nekaj letih mirovanja so v Šenčurju, ki predstavlja eno pomembnejših
gospodarskih središč Gorenjske, ponovno obudili Društvo obrtnikov in podjetnikov.
O načrtih smo se pogovarjali s predsednikom Aleksandrom Gorečanom.
ALEŠ SENOŽETNIK
Aleksander Gorečan je že vrsto let vodi uspešno slikopleskarsko podjetje Penzel, znano po stenskih dekorativah in štukaturah. S svojim znanjem so med drugim sodelovali tudi
pri obnovi Filipovega dvorca in Državnega zbora v Ljubljani.
Je tudi član upravnega odbora sekcije slikopleskarjev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, dejaven pa je tudi na območni enoti zbornice v Kranju. Poleti je, potem ko je društvo nekaj
let mirovalo, prevzel vodenje Društva obrtnikov in podjetnikov Šenčur.
• Zakaj ste se odločili za prevzem funkcije predsednika
društva?
V preteklih letih je društvo vodil Janko Sekne, ki pa je zaradi pomanjkanja časa želel, da društvo, ki je bilo zadnja leta
v mirovanju, prevzame nekdo drug. Sam imam izkušnje iz
podjetništva kot tudi obrtno-podjetniške zbornice in na prigovarjanje nekaterih obrtnikov sem se odločil, da prevzamem
funkcijo in da s člani ponovno poskušamo obuditi društvo.
• Kaj bo vaša glavna naloga?
Moja velika želja je, da bi se podjetniki bolj povezali, saj smo
tako najmočnejši. Ne govorim le za podjetnike v Šenčurju,
ampak tudi v okoliških občinah. Sem precej aktiven v obrtno-podjetniški zbornici in opažam, da v našem okolju premalo
sodelujemo, čeprav je Šenčur izjemno podjetniško naravnana
občina.
• Kakšne bodo vaše prve aktivnosti?
Sredi junija smo že imeli izredno skupščino članov, na kateri
smo se dogovorili za obuditev društva in smo potrdili tudi
vodstvene ter druge funkcije, ki jih po statutu moramo imeti. Sicer pa je naša prva naloga druženje in povezovanje. Le
tako bomo namreč lahko izluščili skupne izzive in težave ter
jih skušali predstaviti lokalni skupnosti in jih odpraviti. Kot
rečeno, pa računamo tudi na sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi na področjih drugih občin in tudi drugimi organizacijami, kot so društva upokojencev, kulturna in gasilska
društva.
Moja prva naloga pa bo, da obrtništvo in podjetništvo predstavimo najmlajšim, osnovnošolcem, ki se šele odločajo za
svojo nadaljnjo poklicno pot. Zato smo se že povezali z ravnateljico Osnovne šole Šenčur in bomo v nadaljevanju izvedli
tudi nekaj aktivnosti, preko katerih bomo mladim predstavili
poklice.
• Menite, da mlade danes premalo zanimajo obrtniški poklici?
Večkrat opažam, da starši dandanes raje vidijo, da otroci po
končani osnovni šoli šolanje nadaljujejo na gimnaziji in nato
študirajo. Premalo poudarka pa dajemo obrtniškim poklicem, ki so mnogokrat zapostavljeni, zaradi česar v nekaterih
primerih že prihaja do pomanjkanja določenih kadrov. Rad
bi poudaril, da se tudi z obrtniškim delom da ustvariti dobro življenje, biti uspešen in tudi dobro zaslužiti. Še vedno

Aleksander Gorečan, predsednik društva
prevladuje miselnost, da je v obrtništvu veliko fizičnega dela
za majhno plačilo. Zato bi otrokom radi predstavili poklice,
kot so mizar, slikopleskar, avtomehanik … Takšni poklici so
danes zelo iskani.
Če je bilo še pred leti običajno, da si sam zamenjal pipo, prepleskal stanovanje ali uredil še kaj drugega pri hiši, je danes
zaradi pomanjkanja časa in tudi razvoja tehnike in materialov to precej težje. Obrtnik ni več le nekdo, ki fizično dela,
temveč mora biti podkovan z znanjem, poznavanjem sodobnih materialov in tehnike, da lahko svoje delo dobro in strokovno opravi.
• Želite v svoje vrste povabiti tudi nove člane?
Prav širitev članstva je ena naših pomembnejših nalog. V
občini imamo registriranih 854 podjetij, društvo pa trenutno
šteje 33 članov. Ciljamo na vse, tako na velika podjetja z nekaj
sto zaposlenimi kot na manjša in tudi samozaposlene. Vsak
ima drugačne težave, zato potrebujemo izkušnje tako velikih
kot malih. Vsi so vabljeni, da se nam pridružijo.
• Kakšno pozornost pa sicer namenjate mladim v društvu?
Že ko smo izbirali vodstvo, upravni odbor in druge nosilce
funkcij v društvu, sem želel, da so čim bolj zastopani tudi
mladi obrtniki in podjetniki. Starejši imamo morda res izkušnje, a nove ideje se rojevajo pri mladih – in to vedno poudarjam tudi v obrtni zbornici.
Tudi sicer so mladi dobrodošli v društvu. Morda kdo šele začenja svojo podjetniško pot in mu bo povezovanje z drugimi
podjetniki koristilo.
• V Šenčurju je sicer kar precej podjetniškega potenciala.
Se strinjate?
Zagotovo ima Šenčur s svojo poslovno cono in tudi sicer velik
potencial. Vesel sem tudi, da imamo župana, ki se zaveda,
kakšen doprinos ima podjetništvo za razvoj občine, da občina
tudi živi od gospodarstva in da močnejše kot bo gospodarstvo,
močnejša bo občina.

Na Prebačevem in v Voklem po načrtih
Gradnja kanalizacijskega omrežja in druge komunalne infrastrukture na Prebačevem
in v Voklem poteka po načrtu in bo predvidoma končana prihodnje leto.
ALEŠ SENOŽETNIK
Prebačevo in Voklo sta še zadnji dve naselji v občini Šenčur, ki nimata v celoti zgrajene komunalne infrastrukture,
zato na tem območju aktivno poteka
izgradnja kanalizacije in druge infrastrukture.
Po besedah župana Cirila Kozjeka gradnja poteka po terminskem načrtu in
brez večjih težav, čeprav je predvsem
med vozniki nekaj slabe volje zaradi
obvozov, brez katerih pa dela ne bi bila
mogoča. "Delamo vse, da bodo krajani
živeli kvalitetneje. Na koncu namreč
ostane rezultat, slaba volja pa je pozabljena," pravi šenčurski župan.
Kot so nam povedali na občinski upravi,
gre za celostno obnovo, tako infrastrukture, ki je v pristojnosti občine, kot tudi
tiste, ki je v pristojnosti posameznih
upravljavcev. "V prvi vrsti gre za gradnjo
fekalne kanalizacije. Občanom Prebačevega in Voklega smo že začeli pošiljati
odločbe o plačilu komunalnega prispevka. Po plačilu celotnega prispevka ali
prvega obroka, v primeru, da se odločijo
za obročno plačevanje, bodo prejeli tudi
soglasje upravljavca omrežja, Komunale
Kranj za priklop na kanalizacijo, ki gravitira proti čistilni napravi Trboje," pravijo.
Gradijo in obnavljajo sicer tudi še vodovodno omrežje, skupaj z vodovodnimi priključki do objektov, kar izvaja upravljavec
Komunala Kranj, meteorno kanalizacijo,
novo javno razsvetljavo in pločnike. Polagajo tudi telekomunikacijske cevi za
ponudnika Telekom in T2, poleg tega pa
tudi Elektro Gorenjska širi in posodablja
svoje elektro omrežje. Na Prebačevem se
za razliko od Voklega gradi tudi plinovodno omrežje, za katero skrbi Domplan.
Dela na Prebačevem so že čez polovico.
Z gradnjo kanalizacije so že prišli do
križišča ceste proti mlinu. Nadaljujejo

Prebačevo in Voklo sta še zadnji
dve naselji v občini Šenčur,
ki nimata v celoti zgrajene
komunalne infrastrukture. Dela
bodo dokončana do avgusta
prihodnje leto.

V Voklem (na sliki) in na Prebačevem potekajo gradbena dela. / Foto: Maša Likosar
v smereh proti Kranju in mlinu, v nadaljevanju pa tudi po obstoječi asfaltni cesti, s čimer bodo zagotovili lažjo
dostopnost do objektov. V naselju so
odstranili tudi starejši stanovanjski
objekt, da bodo lahko povečali prometno varnost, podoben poseg pa načrtujejo tudi v Voklem, kjer bo po odstranitvi objekta možna gradnja pločnika.
Tudi v Voklem dela potekajo po načrtih.
Na odseku od križišča proti Trbojam je
v smeri Trboj že položen grobi asfalt,
prav tako okoli gasilskega doma in tudi
v smeri Vogelj. V tem delu vasi načrtujejo

tudi asfaltiranje pločnika. Tudi v prihodnje bodo dela potekala v smeri proti Trbojam ter na odseku skozi naselje, proti
šoli in nato v smeri Prebačevega.
Glede na zdajšnjo dinamiko del in v primeru, da jih tudi vremenske razmere
ne bodo bistveno zaustavile, bo projekt
zaključen še pred rokom za dokončanje,
ki je konec avgusta prihodnje leto, meni
župan Ciril Kozjek. Obenem se zahvaljuje vsem lastnikom, ki so s soglasji
pomagali k realizaciji projekta, in vabi
vaščane, da se čim prej po izgradnji tudi
priklopijo na kanalizacijsko omrežje.

Ozaveščanje o raku dojk
V Združenju Europa Donna Slovenija vsako leto zaznamujejo rožnati oktober – mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Letošnje aktivnosti bodo potekale pod sloganom
Bodi in ostani zdrava!, saj želijo poudariti, da lahko sami veliko naredimo za svoje zdravje
s preprostimi odločitvami za zdrav življenjski slog. Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije bi lahko z zdravim načinom življenja preprečili od trideset do petdeset odstotkov primerov vseh rakov. Redno mesečno samopregledovanje pa pripomore k zgodnjemu
odkrivanju raka dojk. Poudarjajo, da bi si vsaka ženska morala že v mladosti začeti pregledovati dojke in jih tako spoznati. Za pomoč pri rednem mesečnem pregledovanju je na
voljo tudi brezplačna mobilna aplikacija Breast Test in prikaz na spletni strani breast-test.
com. Za zgodnje odkrivanje raka dojk je pomembno tudi, da se ženske odzovejo na vabila
državnega presejalnega programa Dora, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk
in v okviru katerega vsaki dve leti na mamografijo povabijo vse slovenske ženske med 50.
in 69. letom starosti. Več na spletni strani www.europadonna.si.

Obnavljajo vodovodno
omrežje
V Šenčurju so na odseku Pipanova cesta–
Srednja vas in delu Gasilske ceste obnovili
vodovodno omrežje.
ALEŠ SENOŽETNIK
Konec poletja so v Šenčurju zaključili obnovo dveh daljših odsekov vodovodnega omrežja. Investicijo so izvedli na skoraj
500-metrskem odseku Pipanove ceste proti Srednji vasi ter
390 metrih na Gasilski cesti.
Kot nam je povedal župan Ciril Kozjek, so k obnovi pristopili
predvsem zaradi zmanjšanja vodnih izgub. "Infrastruktura je
bila večinoma zgrajena že precej pred ustanovitvijo občine, še
s plastičnimi cevmi, ki jih zdaj nadomeščamo s sodobnejšimi
in obstojnejšimi materiali," je dejal župan in dodal, da bodo v
prihodnjem letu dela nadaljevali še na odseku Pipanove ceste
proti osnovni šoli.
"Pri obeh investicijah, ki smo jih izvajali skupaj s Komunalo Kranj kot upravljavcem infrastrukture je v celoti sodeloval
tudi Domplan, ki je na novo zgradil plinovodno omrežje, ter
drugi izvajalci, ki so deloma spremenili, obnovili in zaščitili obstoječe vodne naprave. Občina pa je oba odseka tudi na
novo v celoti asfaltirala, tako da sta vozišči sedaj v celoti obnovljeni," so nam pojasnili na šenčurski občinski upravi.

Dokončana kolesarska pot
na Bivju
V teh dneh se zaključuje izgradnja manjkajočega odseka kolesarske povezave na Bivju. Kot je znano, je bila namreč leta 2018 ob
izgradnji obvozne ceste mimo letališča kolesarska povezava zgrajena le s smeri Brnika do meje občine Cerklje, kar je povzročalo
tudi nekaj slabe volje med kolesarji. K dokončanju tristometrskega odseka poti je septembra pristopila država, po tem, ko so bila
pridobljena vsa potrebna soglasja lastnikov zemljišč na tem območju, k čemur je v veliki meri pripomogla prav Občina Šenčur. "V
ta projekt je bilo vloženega veliko truda. Predvsem bi se zahvalil
vsem lastnikom, ki so odstopili zemljišča, da se je gradnja lahko
začela in da bomo lahko dokončali ta odsek med obema občinama," je povedal šenčurski župan Ciril Kozjek, ki je vesel, da bo
manjkajoči del zgrajen, s tem pa bo na tem območju zagotovljena
tudi precej večja prometna varnost kolesarjev.

Kri darovalo 146 krvodajalcev
V četrtek, 2. septembra, je v organizaciji RKS OZ Kranj in Komisije
za krvodajalstvo ter KORK Šenčur - Srednja vas v športni dvorani
v Šenčurju potekala redna terenska krvodajalska akcija. Med 7. in
13. uro je kri darovalo 146 udeležencev. Krvodajalce sta obiskala
tudi šenčurski župan Ciril Kozjek in predsednik RKS OZ Kranj mag.
Janez Frelih.

Gasilska cesta po zaključenih delih
Med večjimi vzdrževalnimi deli je bila tudi sanacija Velesovske ceste, kjer so odpravili posedle dele, ki so nastali na vozišču, predvsem ob kanalizacijskih jaških. Že pred
začetkom poletja pa so preplastili tudi odsek lokalne ceste
od konca naselja Luže proti občinski meji z občino Cerklje v
smeri Velesovega.
Veliko sredstev vlagajo tudi v obnovo vodovodnega omrežja,
tako na območju občine kot zunaj nje. "Sofinanciramo obnovo magistralnih vodovodov pri izvajanju del v Tupaličah
in Adergasu. Zaključila se je že obnova vodohrana Stražišče,
začenjajo pa se tudi dela pri vodohranu v Adergasu," pravijo.
Sodelujejo tudi pri obnovi krvavškega vodovoda, ki ga obnavljajo skupaj z nosilno Občino Cerklje, sodelujejo pa še
Mestna občina Kranj tero občini Komenda in Vodice. Kot je
povedal sogovornik, so v septembru prejeli pogodbo o sofinanciranju operacije obnove vodovoda, tako da bo Občina
Šenčur začela tudi poravnavati svoj del finančnih obveznosti, kar prej ni bilo mogoče. V kratkem že pričakujejo prve
račune s strani Občine Cerklje. Občina Šenčur v projektu sodeluje s sredstvi v višini dobrih 1,9 milijona evrov, od katerih
jih bodo pet odstotkov zagotovili iz lastnih sredstev, preostanek pa bodo sredstva države in Evropske unije.

V šolo, vrtec in po opravkih peš
ali s kolesom
Tudi v Šenčurju so v okviru evropskega tedna mobilnosti
organizirali več aktivnosti in Osnovni šoli Šenčur v
uporabo predali elektirčno kolo.
ALEŠ SENOŽETNIK
Skupaj z Avto moto društvom Šenčur
in Svetom za preventivo in vzgojo v vestnem prometu, je Občina Šenčur sodelovala v evropskem tednu mobilnosti,
ki je potekal med 16. in 22. septembrom.
V šenčurju se je vrsta aktivnosti odvila
prav 22. septembra. Z akcijo Aktivno v
šolo in vrtec so otroke spodbujali, da se
v šolo in vrtec napotijo peš, s kolesom
ali skirojem. Spodbuda pa ni veljala le
otrokom in mladostnikom, temveč tudi
odraslim, da se v službo ali po opravkih
odpravijo brez avtomobila. Na parkirišču
pred domom krajanov pa so pripravili
raznoliko dogajanje, obiskovalcem pa
sta se predstavila tudi ponudnika klasičnih in električnih koles ter skirojev.

Vrhunec dneva pa je predstavljala predaja električnega kolesa Osnovni šoli
Šenčur. Kot je poudaril Ciril Kozjek, župan Občine Šenčur, ki je kolo podarila,
so kolo namenili šoli, ker želijo še dodatno spodbuditi mlade k trajnostni
mobilnosti. "Za šolo bo to gotovo korak
naprej, saj imajo zdaj tudi električno
kolo, preko katerega bodo lahko spoznali njegovo delovanje, predvsem pa
bo učiteljem v pomoč pri opravljanju
izpitnih voženj za mlade kolesarje," je
dejal Kozjek in ob tem poudaril, da občina tudi z gradnjo kolesarskih povezav
in pešpoti skrbi za to, da bi trajnostna
mobilnost postala del vsakdana za čim
več občanov. "Trajnostna mobilnost bo
čuvala naše zdravje in okolje," je še dejal
ter izrazil upanje, da bodo po občina po

Slavka Weisseisen in župan Ciril Kozjek ob
predaji električnega kolesa
tej plati postala prepoznavna tudi izven
svojih meja.
Kolo je v imenu občine prevzela Slavka
Weisseisen, učiteljica na podružnični
šoli v Olševku, sicer pa tudi predsednica
AMD Šenčur. "Vsa leta svojega delovanja
na šoli, se ukvarjam z učenci, ki opravljajo kolesarski izpit. V petem razredu
opravljamo tudi praktično vožnjo in vsi
vemo, da ta za desetletnika v okolju s
precej gostim prometom ni enostavna.
Sem pa prepričana, da nam bo kolo pomagalo pri našem delu, da nam bo dolgo in dobro služilo."

Od opere do muzikala
SAMO LESJAK
Peta izvedba festivala Poletnih glasbenih srečanj v Šenčurju,
ki jih pripravlja tamkajšnje aktivno društvo upokojencev, je
letošnji september v Muzeju občine Šenčur postregla s tremi
koncertnimi večeri.
Poleg številnih prireditev družabne narave, raznolikih izletov
ter rekreativnih dejavnosti društvo upokojencev v sodelovanju z domačo občino tudi s koncerti bogati kulturno ponudbo
Šenčurja. Festival Poletna glasbena srečanja je v svoji peti izvedbi ponovno privabil solidno število ljubiteljev klasične ter
sodobne komorne glasbe, kar upravičeno obeta vpis festivala
med tradicionalne domače kulturne prireditve.
Na uvodnem večeru z raznovrstnim sporedom, ki je vključeval vse od slovenskih ljudskih pesmi do Mozartovih mojstrovin, so občinstvo navdušili baritonist Dejan Heraković, sopranistka Mojca Bedenik in pianistka Mojca Lavrenčič.
Teden dni kasneje, 10. septembra, sta nastopila Kristina Martinc in Janez Jocif. Upodobitve glasbenih instrumentov na
slovenskih gotskih freskah predstavljajo poleg relativno skromnih pisnih virov enega redkih dokumentov o obstoju instrumentalne glasbene prakse v srednjem veku na Slovenskem.
Njihovo preučevanje je spodbudilo rekonstrukcijo nekaterih
glasbil poznega srednjega veka, značilnih prav za naš prostor.
Predvsem o njih je tekla vezna beseda tokratnega koncerta, ki

je s pomočjo ohranjenih zapisov evropske glasbene dediščine
in sodobnih rekonstrukcij srednjeveških instrumentov poskušal obuditi zvočni svet, ki je bil domač našim prednikom.
Glasbene večere, ki jih pripravlja in vodi Miro Erzin, pa so 17.
septembra uspešno sklenili s koncertom Od opere do muzikala, ko so nastopili sopranistka Tina Debevc, baritonist Anton Habjan in pianistka Mojca Lavrenčič. K vzdušju festivala
se prilegajo poetične besede sopranistke Mojce Bedenik: "Naj
nam srce odpre petje in poslušanje glasbe, pogovarjajmo se
tako, da vsaka beseda dviguje frekvenco in nas navdihuje, radosti, spodbuja, da je vsaka beseda zvok, ki vibrira v nas tako
močno, da čutimo ljubezen, njeno lepoto, nežnost in milino."

S pesmijo k starostnikom

Ilustracije zaživijo s svetlobo

Ljudski pevci smo pod pogoji, ki so bili predpisani, razveseljevali
oskrbovance domov starostnikov in jim polepšali vsaj eno dopoldne. Ljudska pesem starostnikom zelo veliko pomeni. Naši ljudje
so nekdaj peli in poslušali pesmi, ki so prihajale iz življenja in so
govorile o življenju. Včasih so žalostne in mile, spet drugič razigrane in vesele, celo hudomušne. Največ pesmi opisuje srečno
ali nesrečno ljubezen. Največkrat so ljubezen težko izpovedali,
zato so uporabili prispodobe, radi so opevali ljubezen do domačije, zemlje. Če so jim pesmi znane, z nami zapojejo. Peli smo v
domu starostnikov v Preddvoru, v Domu Taber, v Domu sv. Katarine v Mengšu. Pevci smo nastopili tudi na prireditvi ob proslavi
pri Zormanovem mlinu na Visokem. Načrtovani koncert v cerkvi in
prireditev Pod okence pridem pa bomo prestavili na čas, ko bodo
epidemiološke razmere ugodnejše.

Nedavno je bila v galeriji šenčurskega muzeja na ogled razstava
Minevanja ilustratorke Marte Bartolj ter industrijske oblikovalke
Andreje Pogačar. Po besedah umetniške ustvarjalke ter kuratorke
Maše P. Žmitek ilustracije zaživijo kot objekti v prostoru – dvodimenzionalni svet ilustracij namreč s pomočjo svetil prehaja v tridimenzionalnega. Avtorici poudarjata vlogo in pomen narave ter
človekovo tesno povezanost z njo. Človekovo bit in naravo združita
v podobi vrta, iz katerega vzcveta življenje in spet veni v smrt. Ilustracije so izdelane v črno-beli tehniki tuša. Z odsotnostjo barve se
želi ilustratorka še bolj osredotočiti na sporočilnost podob. Zgodbo, ki jo pripovedujejo ilustracije, pospremijo svetlobni objekti, ki
prevzemajo funkcijo spremnega besedila. Zaporedje ilustracij sledi zaporedju letnih časov in ciklu življenja, zadnja pa odpira vprašanje možnih nadaljevanj po smrti.

vzdrževanje javne razsvetljave
 semaforizacija križišč
 izdelava svetlobnih prometnih znakov

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

Vodja festivala Miro Erzin v družbi gostov prvega glasbenega večera,
sopranistke Mojce Bedenik, baritonista Dejana Herakovića in
pianistke Mojce Lavrenčič / Foto: Darko Jerše, arhiv festivala



Predstavili odlomke
Finžgarjevih del
Ob 150. obletnici rojstva in prihajajoči
60. obletnici smrti pisatelja Frana
Saleškega Finžgarja je potekal literarni
večer z naslovom Duhovnik z neizmerno
ljubeznijo do slovenskega naroda. Izbrane
odlomke so prebirali člani KUD Valentin
Kokalj Visoko.
MAŠA LIKOSAR
Literarni večer, ki je septembra potekal v Knjižnici slepih in
slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani, je nastal v okviru
študijskega krožka pri Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj. Krožek se je izvajal od konca februarja do
sredine junija pod okriljem Andragoškega centra Slovenije.
Ponedeljkova študijska srečanja je vodil mentor Luka Pavlin,
udeleževali pa so se jih člani kranjskega društva Marija Arh,
Domen Bremec, Marinka Koželj, Marinka Rozman, Darko
Starič in Danijela Bakovnik.
Danijela Bakovnik, profesorica nemščine in slovenščine z
Visokega, je za zaključek študijskega branja in razmišljanja
izbrane odlomke iz pisateljevih del s kratkim spremnim besedilom povezala v zanimivo literarno doživetje. Udeleženci

Člani KUD Valentin Kokalj Visoko so prebirali odlomke Finžgarjevih
del. / Foto: Maša Likosar
krožka so se posvetili zlasti krajšim pripovedim, ki temeljijo
na Finžgarjevih osebnih izkušnjah, doživetjih in spoznanjih,
zato je bil program večera posvečen odlomkom iz del z avtobiografskimi potezami. "S prebiranjem Finžgarjevih odlomkov se nam je odprla neverjetna širina njegovega življenja
in dela. Bil je izredno odprt in delaven človek, poln volje in
kakovostnega ustvarjalnega razvoja, enostavno mojster ubesedovanja, ki mu nedvomno pritiče naziv klasika slovenske
književnosti. Obenem je bil razumevajoč ter skrben do soljudi. Presenetilo me je, kako iskreno jim je želel pomagati z angažiranjem na mnogih področjih," je povedala Bakovnikova.
Izbrane odlomke in spoznanja članov kranjskega društva so
interpretirali in predstavili člani KUD Jaka Novak, Maruša
Felkar, Dragomila Šeško, Jelka Štefanec, Sonja Zupančič, Janez Žaler ter Darko Starič. Besedila je z izbranimi melodijami
dopolnila mojstrica citer Vida Učakar s Kokrice pri Kranju.

Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic
ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji.
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam
časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

Čudoviti svet keramike
IGOR KAVČIČ
V Muzeju občine Šenčur je na ogled razstava del, nastalih na 16. mednarodnem
simpoziju umetniške keramike V-oglje,
ki je letos julija potekal kljub ne ravno
prijaznim časom.
Organizatorja Barba Štembergar Zupan
in Niko Zupan sta k ustvarjanju povabila trinajst udeležencev. V njunem umetniškem ateljeju so znanje, izkušnje in
ustvarjalno moč med seboj delili Lise
Zambelli iz Francije, Marwa Zakaria iz
Egipta, Karin Putsch Grassi iz Italije, Jozephine Wortelboer iz Nizozemske ter iz
Slovenije Ivan Skubin, Ifigenija Simonovič, Nikolaj Mašukov, Zlatica Becci, Daša
Simčič, Gegor Maver, Jadranka Ferjančič,
Satya Pene in Lana Pastirk. Z njimi je bila
tudi fotografinja Iza Štrumbelj Oblak.
Te dni je v Muzeju Šenčur na ogled že
tradicionalna razstava na simpoziju
nastalih del, ki so rezultat različnih
avtorskih poetik in ustvarjalnih pristo-

Organizatorja simpozija Niko Zupan in Barba Štembergar Zupan ob umetnostni zgodovinarki
Anamariji Stibilj Šajn (v sredini). / Foto: Igor Kavčič
pov posameznih udeležencev. Strokovni vpogled v njihova dela je ubesedila
umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn. Simpozij je edinstven te
vrste v Sloveniji, prav tako tudi stalna

zbirka umetniške keramike v prvem
nadstropju Muzeja občine Šenčur. Razstava je na ogled vsak torek in petek od
17. do 19. ure ter ob nedeljah med 10. in
12. uro vse do 17. oktobra

Za vse generacije

Glasbena popestritev v Šenčurju

KD Hiša čez cesto se že nekaj let vključuje v
Tedne vseživljenjskega učenja in se udeležuje Parade učenja. Na njej smo se na odru
predstavili Ljudski pevci.
V Tednih vseživljenjskega učenja pa smo v
Hiši čez cesto Pr' Franč na Miljah pripravili
več aktivnosti. Na dnevu odprtih vrat so si
obiskovalci lahko ogledali muzej in makete zgodovine Slovenije. Pripravili smo tudi
delavnico Kratke misli, ki dajo veliko misliti
– pregovori, ki pa žal ni bila obiskana, zato
jo bomo ponovili v zimskem času. Učenci
prvega razreda Osnovne šole Šenčur so
se preizkusili v igranju namiznih iger. V
organizaciji Medgeneracijskega centra Gorenjske smo izvedli delavnice poslikave
lončkov, izdelave slik iz kamenčkov, izdelave naravnih čistil. Nadaljujejo se tehnične
delavnice. Pridružite se našim skupinam.
Prijavite se lahko po telefonu. Delavnice
potekajo ob torkih od 17.00 do 18.15 in ob
sredah od 17.30 do 18.15. Že sedaj se lahko
prijavite tudi na tečaj pletenja košaric, košar, cajn, les (za sušenje zelišč) itd. Tečaj
bo vodil priznani učitelj pletarstva Janez
Krišelj. Ogledi muzeja so vsak prvi petek v
mesecu od 17. do 19. ure, za druge termine
se je treba najaviti na telefonsko številko
031 681 073.

Društvo upokojencev Šenčur vabi na jubilejni, deseti koncert Šenčurska glasbena srečanja, ki bo v Domu krajanov Šenčur v petek, 15. oktobra, ob 19. uri. Sodelujejo Hišni ansambel Avsenik, Ansambel Marcela In, Trio Denisa Novata, humorist Konrad Pižorn - Kondi, posebna gostja koncerta pa bo vinska kraljica Ana Pavlin. Koncertni večer bosta povezovala
Majda Grošelj (Radio Veseljak) in Miro Erzin. Že jutri, v soboto, 9. oktobra, ob 20. uri, pa
bo v šenčurski športni dvorani potekal akustični koncert skupine Siddharta.

PRI NAS POPUSTI NARAŠČAJO Z LETI.
2+ let

3+ let

4+ let

5+ let

7+ let
6+ let
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Gasilcem iz Hotemaž novo vozilo
Operativna enota gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Hotemaže je bogatejša za
novo, sodobno opremljeno vozilo s cisterno.
BOŠTJAN VOLČJAK, POVELJNIK PGD HOTEMAŽE
Zadnja septembrska sobota je bila za gasilce in vaščane Hotemaž zelo posebna. Operativna enota PGD Hotemaže je bogatejša za novo, sodobno opremljeno gasilsko vozilo s cisterno
GVC 16/25.
Gasilsko vozilo na podvozju MAN TGM 13.290 je izdelalo podjetje GV Pušnik iz Slovenske Bistrice. Z njim se lahko prevaža devet gasilcev, ki imajo za potrebe zaščite in reševanja na
voljo najsodobnejšo opremo za posredovanje ob zelo širokem
spektru naravnih in drugih nesreč ter požarov. V vozilu so
rezervoar s tri tisoč litri vode in penilo za gašenje, oprema za
odpravljanje posledic poplav, oprema za reševanje z višine in
iz globine, oprema za odpravo posledic vetroloma ali žledoloma. V vozilu so nameščene zmogljiva visokotlačna črpalka
proizvajalca Rosenbauer, sodobna telekomunikacijska oprema in zaščitna oprema za notranje napadalce ter oprema prvih posredovalcev.
Vozilo je v tridesetih odstotkih financiralo PGD Hotemaže, sedemdeset odstotkov pa je prispevala Občina Šenčur.

Sprejem novega vozila v Hotemažah / Foto: Peter Bukovnik
Na tem mestu se zahvaljujemo vsem vaščanom Hotemaž, donatorjem in Občini Šenčur za finančna sredstva. Prav tako se
zahvaljujemo tudi vsem, ki ste kakorkoli prispevali k temu,
da je GVC 16/25 danes v Hotemažah.

Dan za krepitev zdravja tudi v Šenčurju
Občani so imeli v Šenčurju možnost preveriti, v kako dobri fizični pripravljenosti so,
spoznali ali osvežili pa so lahko tudi postopke oživljanja ob zastoju srca.
ALEŠ SENOŽETNIK
Sredi septembra je v domu krajanov v Šenčurju potekal Dan
za krepitev zdravja, ki so ga pripravili v Centru za krepitev
zdravja kranjskega zdravstvenega doma. Kot nam je povedala Maruša Pfajfar Rifl iz centra, želijo promovirati zdrav
življenjski slog in ozaveščati o pomenu skrbi za svoje zdravje.
Obiskovalci so tako ob strokovni pomoči prostovoljcev ugotovili, v kakšni telesni kondiciji so, izmerili pa so si lahko tudi
krvni tlak in krvni sladkor, predvsem pa so se lahko o tem
pogovorili s prostovoljci. Kot nam je povedala sogovornica, je
bilo kljub slabemu vremenu zanimanja med občani precej.
Hkrati je pred domom potekala tudi akcija Slovenija oživlja!,
ki jo je pripravila Zveza študentov medicine Slovenije sku-

paj z Rdečim križem Slovenije in Slovenskim reanimacijskim
svetom. Obiskovalci so se lahko poučili, kako oživljamo ter
kako deluje avtomatski defibrilator. Kot nam je povedala
Tina Jakopič, vodja nacionalnega odbora za prvo pomoč pri
Zvezi študentov medicine, je največja napaka, ki jo lahko storimo ob zastoju srca, da ne pomagamo. "Vsak lahko pristopi,
preveri, ali je oseba odzivna, in pokliče na 112, kjer nam bodo
povedali, kaj je treba storiti," je še dodala sogovornica Tina
Jakopič.

računovodske storitve, d. o. o. Velesovska 49, 4208 Šenčur
tel.: 04 251 91 50
faks: 04 251 91 51
gsm: 041 364 880
e-pošta: darinka@darin.si

Občani so si lahko izmerili tudi krvni tlak.

Jubilej prvega župana
SAMO LESJAK

Kanonik in prelat Vinko Prestor / Foto: Tina Dokl

Biseromašni jubilej
Vinka Prestorja
MAŠA LIKOSAR
Kanonik in prelat Vinko Prestor iz Voklega je letos obhajal biseromašni jubilej. Želja po duhovništvu se je Vinku Prestorju,
rojenemu 5. julija 1928, zbudila že v prvem razredu osnovne
šole, ko je nanj velik vtis naredil tedanji novi kaplan in katehet Lojze Žitko. Po mnogih ovirah in preizkušnjah je dočakal
dan mašniškega posvečenja, in sicer 29. junija leta 1961. Duhovniško posvečenje je prejel od škofa Antona Vovka. Novo
mašo je bral v Šenčurju, kamor se je pred 14 leti po upokojitvi
vrnil in kjer še danes deluje kot duhovni pomočnik. Prestor je
kot vikar deloval v stolni župniji, bil je župnik na ljubljanskih
Žalah, Vrhniki in v Kamniku, kot kanonik pa v ljubljanski
stolnici in raznih službah na Škofijskem ordinariatu. Osrednjo slovesnost biserne maše oziroma šestdeset let mašništva Vinka Prestorja so obhajali 27. junija v šenčurski cerkvi
sv. Jurija, kjer je bogoslužju predsedoval nadškof Stanislav
Zore. V imenu Občine Šenčur mu je čestital in se mu zahvalil
župan Ciril Kozjek, s strani šenčurske župnije pa domači župnik Urban Kokalj. V rodni vasi Voklo so v cerkvi sv. Jerneja
njegov jubilej počastili zadnjo nedeljo v avgustu, na tamkajšnji praznik žegnanja, ko je bogoslužje vodil kanonik in prelat
Anton Slabe.

Častitljiv jubilej, devetdeset let, je 4. septembra praznoval
Franc Kern iz Srednje vasi, prvi šenčurski župan ter častni
občan občine Šenčur.
Kot prvi župan je uspešno vodil Šenčur, z aktivnim delom ter
jasno vizijo je postavil temelje razvoja lokalne infrastrukture,
izobraževanja, zdravstva, kulture in športa. Njegova prizadevanja je vseskozi podpirala tudi njegova družina: pokojna
žena Anica, hčerki Veronika in Brigita ter sin Franci s svojimi
družinami.
Danes živi umirjeno življenje, posvetil se je izdelovanju miniaturnih izdelkov svojega obrtnega znanja – njegov osnovni
poklic je kolar, čas pa mu krajša tudi sodelovanje v medgeneracijskem društvu Z roko v roki. O njegovem življenju in
delu govori še sveža avtobiografija Človek, ki drži besedo –
tudi v širšem pomenu pomembna knjiga, saj poleg Kernove
življenjske poti osvetli dogodke, ki so zaznamovali življenje v
krajevni skupnosti in občini, mnogi izmed njih prav zavoljo
odločnosti, strokovnosti ter vztrajnosti Franca Kerna.
Ob visokem jubileju so čestitke jubilantu, sicer dolgoletnemu
zvestemu bralcu Gorenjskega glasa, deževale z vseh strani.
Prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas je slavljencu v čast
pripravilo veliko gasilsko parado, pred njegovo domačo hišo
pa so postavili markanten mlaj – društvu je namreč kar 48
let uspešno predsedoval prav Kern, ki si je vseskozi prizadeval za dobre pogoje dela ter spodbujal izobraževanje mladih.
Za razgiban kulturno-družabni program so poskrbeli Pihalni
orkester občine Šenčur, članice in člani Kulturnega društva
Hiša čez cesto ter Mešani pevski zbor Sv. Mihael z Olševka.

Jubilantu Francu Kernu, prvemu županu Občine Šenčur, so sokrajani
zaželeli vse najboljše. / Foto: Primož Pičulin
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Novi vrtec v Šenčurju
Skupina Ržišnik Perc je v Šenčurju pred kratkim odprla stanovanjska bloka soseske Jurij s skupno 31 stanovanji. V enem od blokov,
ki so ga v celoti namenili v najem svojim zaposlenim, so na novo
uredili tudi prostore enote Pri dobri Metki vrtca Dobra teta. Kot so
nam povedali na občinski upravi, je trenutno na čakalnem seznamu v občini 31 otrok prve starostne skupine, novi vrtec, za katerega
v kratkem pričakujejo tudi koncesijo, pa bo v dveh oddelkih lahko
sprejel 28 otrok. Vrtec bo prve otroke predvidoma sprejel še letos,
s čimer bodo v občini vsaj za zdaj tudi rešili težavo s pomanjkanjem prostih mest. Enota Pri dobri Metki je po besedah direktorice
vrtca Jane Fleišer zgrajena po najnovejših standardih in normativih, ki bodo v veljavo stopili leta 2023 in za otroke predvidevajo večje prostore. Kot je ob odprtju soseske povedal župan Ciril Kozjek,
pa na občinski upravi že razmišljajo tudi o zagotavljanju dodatnih
prostorskih kapacitet, s katerimi bodo reševali tako prostorsko stisko šole kot vrtca v Šenčurju.

Notranji prostori sodobno opremljenega vrtca

Športni dan na Valvazorjevem domu pod Stolom
SARA MOZETIČ, 9. RAZRED

Sproščeno druženje na športnem dnevu / Foto: OŠ Šenčur

O, kako smo pogrešali športne dneve in gibanje v naravi! Učenci osmih in devetih razredov smo se prav zato v
torek, 7. septembra 2021, z veseljem odpravili na Valvazorjev dom pod Stolom. Z avtobusom smo se odpeljali proti Žirovnici do jezera Završnica in od tam peš nadaljevali proti
Valvazorjevemu domu. Vreme je bilo ravno pravšnje za hojo
po strmi poti. Med potjo smo se pogovarjali, se zabavali in
občudovali naravo. Vsi smo uspešno prišli na vrh, kjer smo
se okrepčali z malico iz nahrbtnika.
Navdušeni nad osvojenim novim vrhom (1181 m n. m.) smo si
odtisnili žige za spomin. Ko smo prišli v dolino, smo se ustavili ob pogledu na jezero Završnica, ki je v čudovito sončnem
vremenu izžarevalo vso svojo lepoto. Potem pa smo se z avtobusi odpeljali nazaj v šolo. Vsi smo bili utrujeni, ampak tudi
veseli, da smo se imeli lepo in da smo športno preživeli dan.

Veselo dogajanje na
oratoriju
Od 5. do 10. julija je v Šenčurju potekal poletni oratorij. Prve tri dni so bili na oratoriju
mlajši otroci, druge tri dni pa so ga obiskovali starejši otroci. S smehom, veseljem
in igrivostjo so otroci skupaj z animatorji
spoznavali blaženega Carla Acutisa. Petinštirideset pogumnih animatorjev je 130
otroškim nasmehom predstavilo vrednote
zmernosti, vedoželjnosti in dobrosrčnosti.
Med popoldanskimi velikimi igrami pa je
bilo ogromno smeha, teka in skakanja gor
in dol. Tako otroci kot animatorji smo do
konca uživali!

Razpoloženje na letošnjem oratoriju je bilo sproščeno kot vedno.

Večgeneracijski center tudi
v prihodnje
Aktivnosti Večgeneracijskega centra Gorenjske bodo tudi
v prihodnje potekale brezplačno.
MOJCA ROZMAN
Projekt Večgeneracijski center Gorenjske se je v septembru zaključil, a bodo
aktivnosti v organizaciji Ljudske univerze Kranj s finančno podporo Občine
Šenčur še naprej potekale brezplačno za
vse udeležence. Projekt je zaživel v lokalni skupnosti, kjer prej ni bilo organiziranega programa medgeneracijskega
sodelovanja vse leto. Izvedene ure aktivnosti in število vključenih uporabnikov
ter njihovih obiskov kažejo uspešnost
projekta v Šenčurju. Od leta 2017 do danes je bilo izvedenih 549 ur aktivnosti
in izpeljanih 381 dogodkov, zabeležili pa
smo tudi 3421 obiskovalcev. Eden od dosežkov je izvajanje učne pomoči pri uče-

nju slovenščine za učence priseljence.
Med projektom so se izvajale različne
aktivnosti: vadbe, umovadba, tombola,
PUB kviz, počitniške aktivnosti za otroke, učna pomoč, kulinarične, ustvarjalne, zeliščarske, šiviljske in druge delavnice ter razna predavanja na različnih
lokacijah v občini Šenčur. Vsebine so se
prilagajale željam uporabnikov. S strani starejših uporabnikov so bile najbolj
obiskane vadbe in zeliščarske delavnice, mlajši odrasli pa so radi obiskovali
kulinarične delavnice.
V juniju je zaživel študijski krožek Živimo z rastlinami, kjer so se udeleženci
seznanili z načini nabiranja, shranjevanja in predelave divjih in doma gojenih
zelišč. Zelišča so nabirali v naravi in jih

pravilno shranili ali predelali v zeliščno
kozmetiko. Trenutno pripravljajo publikacijo, v kateri bodo opisali pogoste
rastline, ki jih imajo na domačem vrtu
ali rastejo v divjini v Šenčurju in okolici.
Poleg opisov rastlin bodo objavili tudi recepte za njihovo uporabo.
Aktivnosti v oktobru: vsak četrtek v oktobru od 17. do 18. ure – Latino plesi za
posameznike (do zasedbe prostih mest);
v torek, 12. in 26. oktobra, ob 17. uri –
študijski krožek Živimo z rastlinami; v
ponedeljek, 18. oktobra, ob 9.30 – Umovadba – vaje za izboljšanje spomina in
pozornosti; v torek, 19. oktobra, ob 17. uri
– Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti.
Če želite preizkusiti svoje spretnosti (besedilne, matematične, računalniške ...)
in ugotoviti, v čem ste dobri in katere
spretnosti lahko še izboljšate, vabljeni
na skupinsko svetovanje, kjer boste spoznali prednosti rezultatov vprašalnika
SVOS za svoj nadaljnji karierni razvoj
ali vključitev v primerna izobraževanja.
Zaradi omejitve števila udeležencev so
obvezne prijave na 04 280 48 25 ali mck-prijava@luniverza.si.

Domoznanstvo v Krajevni knjižnici Šenčur
MARJETA GROS,
MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
September je v gorenjskih knjižnicah
obarvan domoznansko. V gastronomskem letu smo se ukvarjali z zgodovino gorenjskih gostiln: Dobro jesti, dobro piti v gorenjskih gostilnah. Mestna
knjižnica Kranj kot osrednja območna
knjižnica še posebno skrbno zbira in
hrani domoznansko gradivo za območje
Gorenjske, kamor sodi tudi občina Šenčur. Skrbi za digitalizacijo starih tiskov,
sodeluje pri izgradnji virtualnih zbirk,

v sodelovanju z lokalnim okoljem pa
pripravlja razstave in dogodke za večjo
prepoznavnost Gorenjske in Gorenjcev.
Še posebno smo ponosni na biografski
portal, ki ga upravlja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi
območnimi knjižnicami. Na portalu je
trenutno predstavljenih 6510 oseb, med
njimi 23 pomembnih Šenčurjanov. Če
ste med pregledovanjem portala opazili, da manjka pomembna oseba, bomo
veseli vaših predlogov. Posredujete nam
jih lahko s spletnim obrazcem, objavljenim na portalu, ali na elektronski na-

slov gorenjci@mkk.si. Življenjske zgodbe znanih Gorenjcev, ki so predstavljeni
na našem portalu, boste lahko spoznali
na pogovornih večerih v živo ali na spletu. Vsak mesec bo dogodek gostila druga gorenjska splošna knjižnica, prvemu
pogovornemu večeru pa lahko prisluhnete že v torek, 12. oktobra, ob 19. uri v
Mestni knjižnici Kranj ali na YouTubu.
Gost bo plavalec Darko Đurić, z njim
se bo pogovarjal Vid Sodnik. V Krajevni
knjižnici Šenčur vas pričakujemo od ponedeljka do četrtka med 14. in 19. uro ter
ob petkih med 8. in 13. uro. Vabljeni.

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

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

Športno društvo Milje gostilo balinarski spektakel
Na balinarskem spektaklu, ki ga je organiziralo Športno društvo Milje, je slovenska
reprezentanca dosegla drugo mesto.
SREČKO LAPANJA
Športno društvo Milje že trideset let uspešno združuje vse
generacije športnikov in rekreativcev, ki so v tem času dosegli številne izjemne uspehe, predvsem v balinanju – tako
na tekmovalnem kot organizacijskem področju. Med najpomembnejše uspehe sodijo osvojitev ekipnega naslova državnih članskih prvakov, osvojitev četrtega mesta najboljših
članskih ekip v evropskem pokalu in osvojitev številnih meddržavnih, državnih in turnirskih naslovov v posameznih disciplinah pri članih, članicah in mladincih.
Tudi na organizacijskem področju so uveljavili ugled svojega
društva kot odličnega organizatorja najvišjih mednarodnih,
državnih in območnih tekmovanj, med katerimi je še posebej odmevala organizacija članskega svetovnega prvenstva
v Kranj v letu 2001 in četveroboji najboljših državnih reprezentanc na svetu tako za člane kot članice (Francija, Italija,
Hrvaška, Slovenija).
Od petka, 13. avgusta, do nedelje, 15. avgusta 2021, je Športno
društvo Milje organiziralo peteroboj Anzur-Lagier v balinanju

med članskimi reprezentancami Slovenije, Hrvaške, Črne
gore, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Tekmovanje se imenuje po predsedniku Svetovne balinarske zveze (IBF) Alphonsu
Lagier-Brunu in dolgoletnemu sodelavcu A. Anzurju. Tekmovanje pa se vsako leto odigra v drugi državi in je po kvaliteti
rangirano v sam svetovni vrh.
Turnir se je zaključil s skupno zmago Hrvaške, naša reprezentanca pa je osvojila drugo mesto pred Bosno in Hercegovino, Črno goro in Srbijo.

PETEROBOJ ANZUR-LAGIER, MILJE, REZULTATI:
1. krog: Slovenija : Bosna in Hercegovina 11 : 3; Črna Gora :
Hrvaška 2 : 12
2. krog: Slovenija : Srbija 8 : 6; Bosna in Hercegovina : Črna
gora 7 : 7
3. krog: BiH : Hrvaška 0 : 14; Črna gora : Srbija 7 : 7
4. krog: Slovenija : Hrvaška 4 : 10; BiH : Srbija 9 : 5
5. krog: Slovenija : Črna gora 10 : 4; Hrvaška Srbija 13 : 1
Končni vrstni red: Hrvaška 12, Slovenija 9, Bosna in Hercegovina 4, Črna gora 4, Srbija 1

Nogometaši praznovali sedemdesetletnico
Ob koncu avgusta je Nogometni klub Šenčur praznoval okroglih sedemdeset let delovanja.
ŽIGA CELAR
V klubu so pripravili praznovanje, ki se
je končalo s člansko tekmo. Skozi celoten dan se je v Športnem parku odvijal
nogometni turnir staršev posameznih
selekcij. Med odmorom je sledila slavnostna podelitev priznanj za preteklo
delo in pomoč nogometnemu klubu,
ki velja za najštevilnejši športni klub
v občini. "Zahvalil bi se vsem, ki so
se udeležili praznovanja v Športnem
parku, predvsem pa vsem dobitnikom
priznanj, ki so se odzvali povabilu. Na
žalost smo bili zaradi trenutne situacije s koronavirusom nekoliko omejeni
pri izvedbi nekaterih stvari ob prireditvi, a menim, da je kljub vsemu prireditev dobro uspela," je dejal predsednik
nogometnega kluba Šenčur Pintar Bojan. Sledila je članska tekma med Tinex
Šenčurjem in Škofjo Loko, ki jo je Šenčur
visoko dobil s 5 : 0. Sicer pa gre članski
ekipi tudi v letošnji sezoni zelo dobro.
Po odigranih sedmih krogih na tretjem
mestu držijo stik z vrhom. Sledijo zah-

tevne preizkušnje, kjer se bo pokazalo,
ali se lahko mlada ekipa Šenčurja, v
katero je vključenih čedalje več igralcev
iz lastnega mladinskega pogona, resno
bori za naslov prvaka v tretji ligi in s
tem za napredovanje v drugo ligo. Tekmovanja so začele tudi vse mlajše selekcije Šenčurja. Mladinci in kadeti so
trenutno na petem mestu v drugi slo-

venski SML/SKL ligi. Tudi starejši dečki,
ki nastopajo v prvi ligi, so z dvema tekmama manj na sredini prvenstvene lestvice. Nogometni klub Šenčur tudi v tej
sezoni sodeluje s sosednjima kluboma
Preddvor in Velesovo, s katerima imajo
skupne ekipe starejših dečkov v Gorenjski ligi. Selekcija U13 še ne pozna poraza
in je trenutno na prvem mestu.

Kolesarji tekmovali po ulicah Šenčurja
Zadnjo avgustovsko soboto je v Šenčurju potekala tradicionalna kolesarska dirka
21. Velika nagrada Šenčurja – Memorial Bojana Udoviča.
MAŠA LIKOSAR
Na kolesarski dirki, ki jo organizira Kolesarsko društvo Šenčur in je posvečena Bojanu Udoviču, dolgoletnemu članu KK
Sava Kranj in nekdanjemu predsedniku KD Šenčur, je skupno
nastopilo 312 tekmovalcev iz skoraj vseh slovenskih kolesarskih klubov. Tekmovalci različnih kategorij so se pomerili v
kriteriju, kjer so se po kvalifikacijskih dirkah najboljši uvrstili v finale. Ženske in najmlajše kategorije so namesto dirke
na izpadanje vozile dirko na končni cilj. "Tehnično zahtevna
proga z nekaterimi ostrimi ovinki je potekala po Pipanovi in
Beleharjevi cesti ter Stružnikovi poti, s startom in ciljem v
središču Šenčurja," je pojasnil predsednik KD Šenčur Gašper
Pilar in dodal: "Kljub temu da je bila dirka velik organizacijski
zalogaj, obenem pa nam je nekoliko zagodlo deževno vreme,
ki je povzročilo nekaj padcev, smo z letošnjo izvedbo zelo zadovoljni. Udeležba je bila enaka kot v obdobju pred epidemijo.

Na tradicionalni kolesarski dirki v Šenčurju je letos skupno nastopilo
312 kolesarjev. / Foto: Dare Jerše

Kolesarje in navijače je z obiskom počastil Matej Mohorič.
/ Foto: Dare Jerše

Po tradiciji pa smo za vse tekmovalce pripravili topel obrok."
V članski kategoriji je največ točk zbral David Per (Adria Mobil). Drugo mesto je osvojil Anže Skok in tretje Tilen Finkšt
(oba Ljubljana Gusto Santic).
Med članicami je bila v dirki na končni cilj najhitrejša Ema
Žibert (BTC City Ljubljana Scott). Druga je bila Ana Ahačič in
tretja Tjaša Sušnik, obe klubski kolegici Žibertove.
Organizatorji so za najmlajše pripravili zanimiv spremljevalni program, za prijetno presenečenje pa je z obiskom in pozdravom tekmovalcev in navijačev poskrbel Matej Mohorič,
priseljeni Šenčurjan, ki je letos postal državni prvak v cestni
dirki ter z zmagama v 7. in 19. etapi dirke Tour de France kot
drugi slovenski kolesar dosegel etapne zmage na vseh treh
tritedenskih dirkah.

Boljši servis. Boljše storitve.
Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

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

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

BimLine
računovodska hiša

Slovenska
bakla tudi
v Šenčurju
ALEŠ SENOŽETNIK
Pred letošnjimi poletnimi olimpijskimi
igrami je Olimpijski komite Slovenije –
Združenje športnih zvez organiziral vseslovenski projekt Olimpijska bakla na
poti v Tokio, ki se mu je pridružila tudi
Občina Šenčur. Domači športniki, rekreativci, člani društev in klubov so slovensko baklo 17. julija ponesli skozi občino,
njeno potovanje pa so pospremili občani. Baklo so ponesli člani občinske uprave, PGD Hotemaže, Košarkarskega kluba
GGD Šenčur in Atletskega kluba Šenčur,
Nogometnega kluba Šenčur, Lokostrelskega kluba Šenčur s parašportnikom,
plavalcem Patrikom Jagodicem, Savate
kluba Gorenjska, rekreativni športniki

Nekdanji šenčurski olimpijci Gregor Grilc, Marko Cuderman in Bojan Ropret z županom
Cirilom Kozjekom in podžupanom Alešem Peričem Močnikom
in člani Športnega društva Bam.bi. Zbrane je nagovoril tudi župan Ciril Kozjek, o
svojih izkušnjah pa so spregovorili nekdanji olimpijci iz občine: Marko Cuderman (kolesar, OI 1984 v Los Angelesu),

Bojan Ropret (kolesar, OI 1984 v Los Angelesu in 1980 v Moskvi) ter Gregor Grilc
(smučar, OI 1992 v Albertvillu in 1994 v
Lillehammerju). Pester program je popestrila šenčurska godba.

Skupinska fotografija udeležencev

Vse boljši šenčurski atleti
Atletska šola Rožle Prezelj sedaj že nekaj let izvaja vadbo za predšolske in šoloobvezne otroke za Atletski klub Šenčur. Vadba je
usmerjena predvsem v zdrav telesni razvoj posameznika, ki pa je
tudi najbolj optimalen z vidika športnih rezultatov. Da je res tako,
pritrjujejo rezultati starejših otrok, ki so se odločili za tekmovalno
atletiko. Tako sta v letošnjem letu Lina Mencej in Krištof Svetelj postala pokalna prvaka Slovenije v mnogoboju v kategoriji U12, oba
sta bila tudi pomembna člana ekip, ki so na ekipnem državnem prvenstvu osvojile odličje ter se do novih odličij prebila tudi na Posamičnem državnem prvenstvu, ki je konec septembra potekalo v
Mariboru. Stella Lekić je kot perspektivna tekačica na kratke proge
pomagala starejši ekipi deklet, da so prejele priznanje za osvojeno
4. mesto na ekipnem državnem prvenstvu. Šenčurska ekipa atletov
raste in upamo, da bo tako tudi ostalo, saj smo trdno prepričani, da
nas bodo s svojimi uspehi razveseljevali tudi v prihodnje.

Krištof Svetelj / Foto: arhiv kluba

Mi smo tu
FD ŠENČUR
Koronavirus nam je vsem zelo spremenil življenje. Folklorniki
FD Šenčur smo po prvem »lock downu« v letu 2020 imeli vaje
spet v avgustu za nastop v Bohinju v Stari Fužini in jih potem
nadaljevali še v septembru, oktobra pa smo zaradi ukrepov vaje
morali spet prekiniti. Zato smo se v novembru začeli vsak torek
srečevati virtualno. V tem času je strokovni vodja pripravil novo
koreografijo običajev in plesov iz našega kraja okoli leta 1800 z
naslovom Tepke. Dr. Bruno Ravnikar je za našo skupino pripravil splet plesov Smn na Kranjskem, v katerega bo vključen
tudi Pihalni orkester občine Šenčur in pritrkovalci. Poleg tega
pa smo tudi začeli izdelovati oblačila za obe novi plesni točki.
Združenje ljudskih tradicijskih skupin Slovenije je v tem času
začelo pripravljati projekt spletne predstavitve članov združenja, kjer bomo sodelovali s 30-sekundnim odsekom, posnetim
na našem nastopu ob 10-letnici skupine. V letu 2021 smo pričeli
vaje takoj, ko je bilo to mogoče, in sicer v sredini avgusta. Najprej smo ponavljali starejše plesne točke. Potem pa smo začeli
vaditi z dr. Brunom Ravnikarjem za novo točko Smn na Kranjskem. Začeli smo s posameznimi plesi, najprej samo na štetje,
brez glasbene spremljave. Upamo, da bomo vaje lahko nadaljevali skozi celo leto in se bomo z novo točko ali točkama lahko predstavili že spomladi prihodnje leto. V svoje vrste vabimo
nove plesalke in plesalce pa tudi godce. Če vas zanima delovanje folklorne skupine Folklornega društva Šenčur, ste vabljeni
na ogled vaj, ki jih imamo vsak torek in četrtek od 19.30 do 21.
ure na odru dvorane v Domu krajanov v Šenčurju.

Nataša Ülen, Jožef Oseli in Dragica Markun

Skozi jedi pričarali preteklost
V KD Hiša čez cesto na domačiji Pr' Franč so obiskovalci minulo
soboto lahko pokusili izbrane jedi, ki so jih na Slovenskem pripravljali v 18. in 19. stoletju. Dogodek je potekal v okviru Dnevov
evropske kulturne dediščine, ki so tokrat potekali v znamenju
hrane, pod temo Dober tek. Prav zato so se po besedah Dragice
Markun iz Hiše čez cesto odločili, da tudi skozi jedi obudijo bogato slovensko zapuščino. Jedi je pripravil svetovno znani kuharski
mojster Jožef Oseli skupaj s konservatorko kranjskega zavoda za
varstvo kulturne dediščine Natašo Ülen. Med drugim so imeli obiskovalci priložnost poskusiti kipnik iz črnega kruha, vlivanko pa
tudi pašeteto, kot so jo pripravljali nekoč – z rezanjem mesa na
drobne kose in ne mletjem. V krušni peči so pripravili različne vrste kruha in drugega peciva, posladkati pa se je bilo mogoče tudi
z beljakovo torto s slivovo marmelado in drugimi sladkimi dobrotami. Dogodek na Miljah so popestrili tudi z razstavo kuhinjskih
pripomočkov iz 18. in 19. stoletja, za glasbeno popestritev pa so
poskrbeli ljudski pevci Hiše čez cesto.

040 774 329 amaya.cvetlicarna@gmail.com
Gasilska cesta 14a, 4208 Šenčur

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

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

Žalni aranžmaji (sveži),
venci in ikebane po naročilu


Ogromna izbira sveč in nagrobnih vaz


Zasaditve in urejanje grobov
Sprejemamo naročila za aranžmaje
za 1. november.

ČEBULJ TATJANA S.P., VOKLO 85/A, ŠENČUR

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

Delovni čas:
Pon.–pet. od 8.00 do 19.00
Sobota od 8.00 do 13.00

www.gorenjskiglas.si

Knjiga je pravi
in nepogrešljivi
vodnik, kjer boste
našli odgovore na
vprašanja: kako se
lotiti oblikovanja
vrta, kako do
sadik in kakšna je
njihova nadaljnja
vzgoja, kdaj in kako
nabirati zeliščne
rože, opisana pa so
tudi pomembnejša
zelišča, primerna za
gojenje.

Spiralna vezava, 14 cm x 20 c, 152 strani
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.

10
EUR

+ po

št ni n a

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

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 29. oktobra 2021, na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Filip Vesel
(1931 - 2021)

Da je minljivo vse,
kar nas obdaja,
smo se še enkrat
več zavedeli v mesecu juniju, ko
smo nemo obstali ob novici, da je
zastalo plemenito
srce Filipa Vesela, častnega člana našega
društva upokojencev. Poslovili smo se od
dragega Filipa, ki je bil vsem nam, še posebej pa svoji družini, svojim domačim,
svetel vzgled. Vrsto let je bil predsednik
Društva upokojencev Šenčur. Aktiven
je bil na različnih področjih, še posebej
je zaradi dobrega poznavanja davčnih
in denacionalizacijskih postopkov pomembno prispeval k urejanju prostorskih pogojev za delo našega društva.
Spoštovani Filip je bil po izobrazbi ekonomist in je v poklicnem življenju oprav
ljal vodstvene funkcije v KŽK in v Merkurju. Bil je tudi svetnik v Občinskem
svetu Občine Šenčur. Za svoje marljivo
in vsestransko delovanje v Društvu upo-

kojencev Šenčur je prejel vrsto priznanj
in je bil od leta 2014 častni član našega
društva. Na to priznanje je bil še posebej
ponosen. Nikoli ni odrekel svoje pomoči
in bil vedno pripravljen na delovanje v
društvu. Nanj smo se vedno lahko obrnili za nasvet. Rad je prihajal v društvene prostore in z zanimanjem spremljal
društveno delo.
Letos v aprilu je Filip izpolnil častitljivih
devetdeset let. Pričakovali smo nadaljnja
snidenja z njim. Vedno je bil bistrih misli, razsoden, pripravljen na pogovor o
tem in onem.
Poslovili smo se od našega Filipa, ki smo
ga nadvse spoštovali. Cenili smo njegovo prizadevnost, natančnost, ki jo je na
njemu lasten način prenašal na vse nas.
Vedno smo bili veseli njegove družbe. Redno je prihajal na zbore članov in radi
smo prisluhnili njegovim besedam in
nasvetom, ki smo jih pri delovanju društva z veseljem upoštevali.
Pogrešali ga bomo, saj nam je bil kljub
visokim letom s svojim pogledom in
ravnanjem za vzgled. Z nami bo v naših
mislih, njegovo delo ni bilo zaman.
Ohranili ga bomo v lepem in trajnem
spominu.

Društvo upokojencev Šenčur

Starost!
Počasi, neslišno
se je priplazila,
nič vprašala,
le v tebi se je naselila,
da ti bo počasi moč jemala!
Nič ne veš, kaj te čaka,
počasnejši si vsak dan,
nič več ni tistega koraka,
ki bil včasih je ubran!
Glava topa, gluha,
kot šumeča reka je,
ki ji odteka, kar vedel si,
a žal danes več ne!
Vsak dan se ti kaj novega zgodi,
danes glava te boli,
včeraj v križu te je zagrabilo,
jutri tožil boš,
da te bolijo – vse kosti!
Taka je usoda,
ki človeka v starca spremeni,
bolj nekomu je naklonjena,
nekdo pa sploh
se zanjo ne bori!
Marjeta Kopač

MALICE. KOSILA. PICE IZ KRUŠNE PEČI.
KRUHOVČKI. ZAKLJUČENE DRUŽBE.
DOSTAVA NA DOM ALI V PISARNO.
TURISTIČNI BONI.

Hotemaže 3a

04/25-31 267

GOSTILNA LOGAR, HOTEMAŽE 3 A, PREDDVOR

V spomin

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

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

VSE ZA
VAŠ VRT
DOMAČE
DOBROTE

RASTLINE ZA LEPO JESEN

JESENSKE RESE (CALLUNE), CIKLAME, KRIZNATEME, ASTRE …

VABLJENI V NAŠO CVETLIČARNO

LONČNICE, REZANO CVETJE, ŠOPKI, ARANŽIRANJE DARIL …

SIR, SKUTE, JOGURTI …
SUHE MESNINE
S VEŽI KRUH, TESTENINE, ŠTRUKLJI
D
 OMAČI PIŠKOTI,
PECIVO, ČOKOLADA

VSE ZA POLJE, HLEV,
PAŠO, GOZD, GRADNJO,
DELAVNICO
Nova, razširjena ponudba
kmetijskega in gradbenega
programa.
Prisrčno vabljeni
v našo novo trgovino
KC Cerklje!

OZIMNA ŽITA

V PONUDBI VEČ SORT OZIMNIH ŽIT PO UGODNIH CENAH!

NOVI

RENAULT EXPRESS VAN

11.790 €

že za
+DDV*

vozila iz zaloge z dizelskim motorjem
5 let podaljšanega jamstva za 99 € + DDV**
*Navedena priporočena maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in brez DDV velja za model Renault Express Van Blue
dCi 75 ter ob nakupu z Renault Financiranjem. **V okviru akcije se stranka lahko odloči za podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000
km, karkoli nastopi prej) po ceni 99 € + DDV. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Ponudba velja do prodaje zalog.
Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča

www.renault.si

Vaš trgovec vin
Cerkljah
nauradno
Gorenjskem
Avtohiša
njeno
ime
PREŠA
CERKLJE,
Slovenska
cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Naslov trgovca
T.: 04/281 57 00, www.rpresa.si

