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2 I Oglasi 

Zbranih je 140 
najboljših receptov 
slovenskih 
gospodinjstev, 
ki nam lahko 
popestrijo jedilnike. 
Razdeljeni so 
na skupine jedi: 
juhe, predjedi, 
enolončnice, 
mesne jedi, ribe, 
zelenjavne jedi, 
solate, krompirjeve 
jedi, močnate jedi, 
testenine in sladice.
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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.

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani

                        + poštnina

10
EUR

Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« je prvi 
biografski roman o 
ustvarjalcu Cvetja 
v jeseni in Visoške 
kronike, izšel je 
lani ob 170-letnici 
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina

25
EUR

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

VSE ZA PAŠNIŠTVO
Pašni aparati, baterije,  
izolatorji, količki, žice in 
trakovi, zvonci … VSE ZA VRTIČKARJE

Semena, gnojila, zemlje, 
vrtičkarsko orodje,  

zaščitne koprene, zaščita 
pred škodljivci na vrtu

CVETLIČARNA:
•  lončnice
•  šopki
•  poročni aranžmaji
•  aranžiranje daril
•  žalni program

ZELENJAVNE SADIKE,  
SADIKE BALKONSKEGA CVETJA, 
TRAJNIC, GRMOVNIC, …
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PREDDVOR (ISSN 2670-6687) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Alenka Brun (alenka.brun@g-glas.si), odgovorna urednica Marija Volčjak, 
oblikovanje Matjaž Švab, oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 041/704 857). Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (info@g-glas.
si, tel. 04/201 42 00). Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Preddvor izhaja v nakladi 19.000 izvodov, brezplačno ga preje-
majo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor, priložen je tudi izvodom Gorenjskega glasa. Na naslovnici: Igrala ob jezeru Črnava vabijo. / Foto: Tina Dokl

PREDDVOR je priloga časopisa 

www.visitpreddvor.si

STRAN 7
Preprosto domače
V Preddvoru pripravljajo blagovno znamko Preprosto domače. 
Združevala bo okusne in domače izdelke, tipične za Preddvor, 
podprte z zgodbami iz lokalnega okolja.

STRAN 8
Najbolj pomembna je varnost
Sejna soba preddvorske občine je gostila predavanje na 
temo nevarnosti pri sečnji po požaru na strmih pobočjih. 
Teoretičnemu delu je sledil še praktični.

STRAN 11
Definicij za kič je verjetno toliko, kolikor 
je ljudi
Na enem zadnjih pogovornih večerov na gradu Dvor se je Ivka 
Sodnik pogovarjala s konservatorjem Matevžem Remškarjem 
iz kranjske enote Zavoda za varovanje kulturne dediščine, ki 
strokovno spremlja in nadzoruje obnovo gradu Dvor.

STRAN 12
Praznovala je stočetrti rojstni dan
V Domu starejših občanov Preddvor je aprila stanovalka Ema 
Šilar praznovala 104. rojstni dan. Rodila se je prav na prvega 
aprila 1918 v Bohinjski Bistrici.

STRANI 16, 17
Še vedno je najpomembnejši učitelj
Od letošnjega marca ima preddvorska šola novega ravnatelja. 
Jože Povšin je delovne izkušnje pridobival kot učitelj fizike in 
matematike v osnovni in srednji šoli, pa tudi kot ravnatelj v eni 
od kranjskih osnovnih šol.

STRAN 27
Kar sem prejela, želim dajati naprej
To je poklicno in življenjsko vodilo letošnje nagrajenke ob 
60-letnici Bralne značke, mag. Franceske Žumer. Državno 
priznanje je prejela za izjemno mentorsko delo na področju 
bralne kulture in Bralne značke.

11

16, 17

27
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srečali so se vozniki Prostoferja

Marca letos so se na pobudo župana Roka Robleka po letu 
dni srečali vozniki prostovoljci projekta Prostofer. Prišel je 
tudi direktor Zavoda Zlata mreža Miha Bogataj, katerega 
projekt je tudi Prostofer. Srečanja se je udeležilo šest pro-
stovoljcev voznikov od sicer osmih aktivnih.
Projekt Prostofer je v preddvorski občini dobro zaživel. V 
tem času so vozniki opravili lepo število brezplačnih pre-
vozov na klic, razlogi za uporabo storitve pa so različni od 
posameznika do posameznika. Na občini so ob srečanju 
ugotovili, da je največ prevozov na zdravniške preglede. 
So pa tovrstna srečanja pomembna ravno zaradi izme-
njave mnenj. Prostovoljci pravijo, da so izkušnje različne, 
a v splošnem je dobrih več. So pa zadovoljni, da lahko na 
tak način pomagajo in tako v bistvu pripomorejo k večji 
mobilnosti starejših. Upajo, da se v prihodnosti k projek-
tu Prostofer priključi še kakšen prostovoljni voznik. In če 
vas mika, da bi se pridružili veliki prostoferski družini, jim 
lahko pišete na info@zlata-mreza.si.
Da spomnimo: Prostofer je trajnostni vseslovenski prosto-
voljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše 
osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati jav-
nih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, 

ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Namenjen 
je torej konkretno vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke pa tudi 
slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer 
jim tako omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, 
brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov 
in podobno.

Alenka Brun

Srečanja voznikov prostovoljcev pri projektu Prostofer v 
Preddvoru sta se udeležila tudi Miha Bogataj (levi), direktor 
zavoda Zlata mreža, in pa preddvorski župan Rok Roblek.  
/ Foto: Alenka Brun

Občinski praznik nam daje veliko priložnosti  
za krepitev medsebojnega sodelovanja in  

povezovanja, ki sta ključ do uspeha. 

Ob tej priložnosti vsem občanom in občankam 
izrekam iskrene čestitke!

Rok Roblek, župan

Obvestilo
Obveščamo vas, da se bo s prvim junijem spremenila številka 
transakcijskega računa Občine Preddvor. Prosimo vas, da pri 
izstavitvi e-računov za dobavljeno blago ali opravljeno stori-
tev od vključno 1. 6. 2022 dalje uporabljate novi transakcijski 
račun, ki je skupaj s seznamom ostalih novih številk podraču-
nov objavljen na spletni strani občine. Občinska uprava

Pred vrati je praznični junij
Pravzaprav je letos precej praznično vse leto. Folklorno dru-
štvo (FD) Preddvor praznuje 70. rojstni dan, tako da se bodo 
dogodki, posvečeni okrogli obletnici, odvijali vse do konca 
letošnjega leta. Praznovale bodo tudi josipinke. V petkovih 
pogovornih večerih v gradu Dvor Ivka Sodnik ponovno napo-
veduje zanimive goste, 4. junija ne zamudite Dneva rodbine 
Urbančič. Letošnja Literarna pot pod Storžičem bo že četr-
ta in bo potekala pod naslovom Po poteh rodbine Urbančič. 
Obeta se še Festival pitne vode, proslava ob dnevu državnos-
ti in odprtje novega športnega igrišča v Kokri, zadnji konec 
tedna v juniju pa še Festival bombonov Štoflc, tradicionalni 
Petrov sm'n in zanimiv Retro fest. O vsem tem dogajanju smo 
se v tokratnem Preddvoru kar razpisali in ga napovedali na 
zadnjih straneh, namenjenih prireditvam. V naše kraje priha-
jajo tudi priljubljeni fantje zasedbe Čuki, prvega junija pa bo 
že tradicionalno Kulturni dom Preddvor ob 18. uri gostil Slav-
nostno akademijo s podelitvijo občinskih priznanj. Pospre-
mil jo bo kulturni program, ki ga pripravljajo KUD in učenci 
Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor. Alenka Brun
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Spoštovani občani in bralci občinskega 
glasila preddvor

Mesec junij je čas, ko Občina Preddvor praznuje. Občinski 
praznik je predvsem čas spomina in zahvale posamezni-
kom ter organizacijam, ki vsak na svoj način bogatijo naše 
kraje. Praznični mesec je sicer osnovan v čast spomina na 
našo rojakinjo Josipino Urbančič - Turnograjsko, ki je po-
gumno odstirala naše kraje skozi prozo in poezijo.
Prav vsak izmed nas v sebi skriva talente, ki na svojevrsten 
način bogatijo našo družbo in utrjujejo naše prizadevanje 
za boljši jutri. Občine in kraja ne definirajo njune ceste, 
temveč ljudje, ki tam živijo. Spremembe so edina stalnica 
v našem življenju, da pa bodo po vaši meri, vas povabim, 
da na spletni strani občine najdete in izpolnite anketo o 
prihodnjem razvoju naše občine.
V letošnjem letu se v občini realizira največji investicijski 
cikel doslej. Naša prizadevanja so privedla do tega, da se 
ustrezno rešujejo tako infrastrukturna kot tudi druga 
razvojna vprašanja prihodnosti. Ureja se infrastruktura 
za vasi Možjanca in Mače. V Kokri, Hrašah, na Spodnji in 
Srednji Beli se gradi optično omrežje, v juniju nadaljuje-
mo z drugo fazo gradnje nogometnega igrišča. Prav tako 
bomo predvidoma v juniju podpisali pogodbo za nadgra-
dnjo šole in izgradnjo nove športne dvorane. Zaključna 
faza obnove gradu Dvor je v teku, do konca poletja načr-
tujemo pridobitev ustreznih soglasij za obvozno cesto za 
naselje Hrib, pločnik v Bašlju ter gradbeno dovoljenje za 
poslovno cono, kjer bomo predvidoma še v letošnjem letu 
zgradili vso javno infrastrukturo. S pristojnimi službami 
usklajujemo izhodišča za ureditev jedra Preddvora, grad-
njo zbirnega centra za odpadke ter postopno ukinjanje 
centralne čistilne naprave ter ureditev povezave do čistil-
ne naprave v Kranju.
V preteklih mesecih smo v Preddvoru gostili več pomemb-
nih obiskov. Ob nesreči na Potoški gori nas je dvakrat 
obiskal minister Matej Tonin, ki je svoj čas namenil tudi 
preddvorskim gasilcem ter bil prisoten ob odprtju državne 
ceste v Tupaličah. Na področju vzpostavitve potenciala go-
spodarskega in širšega družbenega sodelovanja pa sta nas 
obiskala veleposlanik Izraela nj. eksc. Ejal Sela in bolgarski 
poslanec g. Atanas Mihnev. Poslancu smo predstavili pred-
vsem možnosti sodelovanja na področjih turizma, razvoja 
podeželja in javne uprave, medtem ko smo veleposlaniku 
predstavili predvsem možnosti gospodarskega, izobraže-
valnega, investicijskega in kulturnega sodelovanja.

Še posebej pa velja omeniti festival za družine Štoflc in izid 
lokalne blagovne znamke. V prihodnjih dneh bo blagovna 
znamka ugledala luč sveta. Lokalne izdelke bo moč kupiti 
v domači trgovinici v gradu Dvor, kasneje pa se predvideva 
še njena digitalna nadgradnja. Lokalna blagovna znamka 
bo predvsem prispevala h kratki dobavni verigi preskrbe s 
hrano, hkrati pa uveljavila pomen kmetijstva za ohranjanje 
naše krajine. Pozitivni učinki so predvideni na ravni vseh 
deležnikov, predvsem pa na področju višje dodane vred-
nosti lokalnega kmetijstva, turizma in kakovosti hrane na-
ših najdražjih v šoli, vrtcu in Domu starejših občanov. Fe-
stival Štoflc pa je namenjen prav vsem, še zlasti družinam. 
V grajskem parku ob gradu Dvor bodo potekale poučne in 
nagajive animacije za otroke vseh starosti ob sladki sprem-
ljavi bombonov, kakršne so okrog leta 1950 izdelovali v 
Bašlju pri Mohorju.
Pred koncem naj se še zahvalim občinski upravi, občin-
skim svetnikom in vsem članom različnih organov občine, 
ki nesebično delite svoje znanje in veščine pri razvoju naše 
občine. Vsak izmed nas je pomemben člen verige razvoja, 
ki definira njeno trajnost in trdnost. Svoje talente lahko 
»zakopljete« ali pa jih razvijate in s tem bogatite predvsem 
sebe ter skupnost.
Iskrene čestitke vsem občankam in občanom ter vsem ob-
činskim nagrajencem!

Župan Rok Roblek / Foto: Gorazd Kavčič

Rok Roblek, vaš župan
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Odprtje 
državne ceste

Aprila se je zaključilo asfaltiranje dr
žavne ceste v Tupaličah, natančneje 
odseka Sp. Jezersko–Preddvor v na
selju Tupaliče. Uradno odprtje ceste 
je potekalo na uvozu v prihodnjo po
slovno cono, izvedeli pa smo tudi, da 
bodo obvoznico Hotemaže–Britof za
čeli graditi jeseni.
Cesto so odprli slavnostno, prisotne je 
nagovoril domači župan Rok Roblek, 
slavnostni govornik je bil obrambni 
minister Matej Tonin. Cesto je blago
slovil tudi župnik, tokrat dekan Ur
ban Kokalj, župnik v Šenčurju, saj se 
je preddvorski opravičil. Za krajši kul
turni program so ob odprtju poskrbeli 
še preddvorski folklorniki.
Župan je bil vesel, da so se kljub dežju 
odprtja občani udeležili v tolikšnem 
številu. Zahvalil se je vsem sodelujo
čim deležnikom ter spregovoril tudi o 
varnostnem vidiku ceste. Ker so odpr
tje ceste tokrat pripravili na uvozu v 

prihodnjo poslovno cono, je poudaril 
še pomembnost ceste za razvoj po
slovne cone oziroma gospodarskih 
dejavnosti v njej. Omenil je, da bo ta 
v polnosti zaživela prihodnje leto. Po
sebej pa se je zahvalil občanom in ob
čankam, ki stanujejo ob cesti oziroma 
v okolici ceste, za njihovo potrpežlji
vost v času del ter tudi za vztrajnost 
pri iskanju rešitve za pločnik, ki je že 
začel dobivati končno podobo. Del 
naselja Tupaliče v okolici bencinske 

črpalke bo tako ob državni cesti pove
zan s pločnikom proti južni strani.
Za potrpežljivost v času obnove in iz
boljšav ceste se je domačinom zahvalil 
tudi slavnostni govornik Tonin. Dodal 
je, da je država za sanacijo in vzdrže
vanje ceste prispevala 1.400.000 
evrov, občina 850 tisoč. Prisotnim je 
predal tudi veselo novico, saj bo, kot 
kaže, dolgoletna zgodba o obvoznici 
Hotemaže–Britof končno dobila epi
log.

Alenka Brun

Cesto so slavnostno odprli pred dobrim mesecem dni. / Foto: Alenka Brun

Dela lepo potekajo
Dela, ki bodo na Možjanco pripeljala vo-
dovod, lepo potekajo. Obenem so razši-
rili cesto skoraj za dva metra. Poleg vo-
dovoda pa so kopali oziroma kopljejo še 
za telekomunikacije. Alenka Brun

Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu
Svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu Občine Preddvor bo v sodelovanju 
z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in Društvom upokojencev 
Preddvor pripravil projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu. Preventivni 
dogodek oz. usposabljanje je namenjeno seniorjem in upokojencem. Z namenom, 
da bi se starejši vozniki in voznice na naših cestah čim dlje počutili varni in da bi čim 
dlje ostali mobilni, bo v sklopu projekta izvedena delavnica v torek, 7. junija 2022, z 
začetkom ob 9.30 v Kulturnem domu v Preddvoru. V okviru preventivnega dogodka 
bodo udeleženci osvežili znanje prometnih predpisov in pravil, varne vožnje po av-
tocesti in hitri cesti, pridobili bodo nekatere pomembne informacije o zdravstvenih 
kriterijih in se lahko dogovorili tudi za svetovalno vožnjo z ocenjevalcem na vozni-
škem izpitu. Prejeli bodo tudi preventivna gradiva, na sami lokaciji pa bodo lahko 
povprašali strokovnjake iz AVP, policije ter zdravstveno osebje o dilemah in težavah, 
s katerimi se soočajo v prometnih situacijah. Obvezne so predhodne prijave po ele-
ktronski pošti: miran.murnik@gmail.com ali na telefonsko številko 041 902 527.  
Miran Murnik, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Preddvor 
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Preprosto domače
Živimo v časih, ko ljudje vse bolj sprašujejo po lokalnih pridelkih in izdelkih. Obiščejo 
Preddvor in jih zanima, kje bi lahko pojedli kaj takega, kar je značilno za Preddvor oziroma 
ima lokalno poreklo. Vedno več je tudi tistih, ki bi radi kakšen lokalni proizvod tudi kupili.

Zgodba o turizmu se lahko lepo prep-
lete z idejo lokalnega proizvajalca, 
kmeta, njegovega proizvoda in konč-
nega kupca – pa naj bo to domačin, 
domači ali tuji turist, nekdo, ki je v 
Preddvor prišel naključno ali pa prav 
z namenom, da obišče grad Dvor, je-
zero, kraj sam. Zato so v Preddvoru 
začeli razmišljati o blagovni znamki 
Preprosto domače, pod katero želijo 
združiti živilsko-kmetijske pridelke 
in izdelke, tipične za Preddvor, pod-
prte z zgodbami iz lokalnega okolja, 
ki govorijo o eksplicitnosti izdelka, 
njegovi avtentičnosti. In to, da so 
ti kot taki del omenjene blagovne 
znamke, je zanje lahko le dodana 
vrednost. Lahko bi celo rekli, da gre 
za izdelke, ki so v tem segmentu neke 
vrste paradni konji občine Preddvor. 
Na ta način bi se lahko Preddvor v 
turizmu predstavljal skozi zgodbe pa 

tudi preteklo ali polpreteklo zgodo-
vino, kulturo okusov. Tak primer so 
lahko suhomesnati izdelki iz mesa 
drobnice, na primer preddvorska 
klobasa, ki bi jo lahko prišlek kupil v 
zavetišču v Hudičevem borštu in zra-
ven mimogrede izvedel, da se je svoje 
čase v Zaplati paslo na tisoče ovac in 
da se je tradicija paše sicer obdržala 
do danes, čeprav v precej okleščeni 
obliki.

Župan Rok Roblek pravi, da bosta ob-
čina in Zavod za turizem Preddvor 
aktivno pristopila k povezovanju po-
sameznikov oziroma vseh deležnikov 
v občini, ki bi lahko postali ali želijo 
postati del zgodbe. »Včasih je potrebna 
le spodbuda. Marsikdo namreč že ima 
primerne izdelke, ki bi lahko bili del 
blagovne znamke. Potem pa imamo 
na drugi strani kupce in potencialne 
kupce oziroma uporabnike teh izdel-
kov, ki jih je treba ravno tako pravilno 
nagovoriti – skratka povezati je treba 
ene z drugimi. Tu pa potem nastopi-
mo mi: občina ter Zavod za turizem.« 
Župan je ob tem poudaril, da gre za 
projekt, ki bo t. i. žive narave, če govo-
rimo o kmetijsko-živilskih proizvodih 
in pridelkih (sploh tistih, kjer svežina 
igra ključno vlogo). »Lahko bo en mleč-
ni izdelek recimo prisoten dva dneva v 
tednu, ga bo mogoče naslednji mesec 
zamenjal drugi ...« pojasni. »Želimo, da 
s to blagovno znamko Preddvoru kot 
turistični destinaciji damo – kot sem 
že omenil – neko dodano vrednost in 

jo tudi kot tako predstavimo navzven 
oziroma postavimo na turistično-kuli-
narični zemljevid Slovenije.«
Nadaljuje, da srednjeročno gledano 
obstaja tudi ideja, da bi od vseh kme-
tov, ki bodo sodelovali pri blagovni 
znamki, določeno količino proizvodov 
na primer tedensko odkupovali, kar 
bi šlo potem dalje za namen promo-
cije občine ali turizma v občini. Kdor 
bi želel in bi imel primeren prostor 
za prodajo, bi jih lahko tudi prodajal. 
Tako na občini in na Zavodu že razmi-
šljajo o prodajnem kotičku v kavarni, 
ki bo kmalu zaživela v gradu Dvor. V 
prvi fazi računajo na proizvode z ne-
koliko daljšim rokom trajanja, potem 
pa se bo ponudba širila. »Suhomesnati 
izdelki, testenine in domači rezanci 
so recimo nekaj, kar je lahko vedno 
prisotno,« našteva župan in ponovno 
omeni, da se bo ponudba izdelkov s 
krajšim rokom trajanja prilagajala. 
Zakaj namreč ne bi Preddvorčani sebe 
širše predstavili tudi s pomočjo svojih 
lokalnih okusov, sklene.

Alenka Brun

Preddvor se želi v prihodnosti 
pojaviti tudi na turistično 
- kulinaričnem zemljevidu 
Slovenije.
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najbolj pomembna je varnost
Sejna soba preddvorske občine je gostila predavanje na temo nevarnosti pri sečnji po 
požaru na strmih pobočjih. Teoretičnemu delu je sledil še praktični.

V vlogi predavateljev sta bila tokrat 
Roman Črnič in Stane Kunej z Zavo-
da za gozdove Slovenije, inštruktorja 
varnega dela z motorno žago; za uvod 
pa je poskrbel Martin Umek, vodja OE 
Kranj Zavoda za gozdove Slovenije. 
Zavod je bil tudi tisti, ki je dal pobudo 
za predavanje, bistvo predavanja pa je 
bilo v tem, da opozorijo na nevarnos-
ti na takšnih deloviščih, kot ga imajo 
sedaj v Potočah po požaru, ko je zgo-
rela celotna podrast in vsega, kar sicer 
ustavlja valeče kamenje ter ostale ma-
teriale, ki se lahko zakotalijo po pobo-
čju navzdol, enostavno ni več. Z na-
činom sečnje je treba pustiti čim več 
preprek za samo varstvo pred padajo-
čimi zadevami, pomembno pa je tudi 
mikrorastišče za osnovanje nadaljnje-
ga razvoja gozda. Umek in Črnič sta se 
strinjala, da je takih primerov pri nas 
malo, več so vajeni zgodb po požarih 
na Primorskem, na Krasu. Požar na 
območju Potoške gore in Babe je na-
mreč povzročil škodo na dobrih 70 
hektarih in sanacija bo zahtevna, saj 
je pobočje izjemno strmo.
Beseda je na predavanju torej tekla 
predvsem o padanju skal in o tem, 
kakšen učinek ima gozd v samem 
procesu padanja ter kako te skale 
ustaviti, o prepoznavanju nevarnosti 
oz. območja proženja. »Tisto, kar je 
ključno, je varno delo za izvajalce. In 
kako čim bolj omejiti erozijo. Teren 
je zelo strm,« je povedal Umek v uvo-
du. Poleg upoštevanja varnosti samih 
izvajalcev pa je treba upoštevati tudi 
varnost pohodnikov, sploh če gre za 
območje, kjer je neka turistična zna-
menitost, planinska pot; ter objektov, 
ki so morda spodaj, in cest. Tudi s po-

močjo slik in kratkih videoposnetkov 
so udeleženci na predavanju videli, 
kaj se lahko zgodi, ko skala trešči ob 
drevo, se odbije, poskakuje, se ustavi 
na cesti ali ne, in kako ukrepati, da ne 
pride do najhujšega.
Beseda je nanesla tudi na zgorela se-
mena, kako v največji meri prepreči-
ti, da se ne razvije žarišče lubadarja, 
ali obstaja odgovornost lastnika pri 
delu ter kakšna je primerna usposo-
bljenost delavcev na tako zahtevnem 
terenu. Ko ocenimo nevarnosti, je 
treba delovišče primerno zavarovati. 
Med drugim je Črnič posebej poudaril 
uporabo radijske povezave, ki je v teh 
razmerah skorajda nujno potrebna, ne 
le dobrodošla, ter sam postopek v pri-
meru nesreče. Spomnil je na obrazec, 
ki se nahaja na spletnih straneh Zavo-
da za gozdove in daje smernice za klic 
v sili. »V gozd nikoli ne smete sami, 
en obrazec imejte na vidnem mestu v 
avtu, enega pri sebi. V tujini je to ob-
veza, pri nas priporočilo,« je položil na 
srce udeležencem predavanja.
Po enournem predavanju je sledil 
praktični del. Zanimalo nas je, ali so 
prišli po vrnitvi iz terena do kakšnih 
posebnih zaključkov. Umek odgovar-
ja, da bodo sledili že začrtani sanaciji, 
kjer je pomembna varnost izvajalcev 
sečnje, kot tudi ekološka sanacija 
gozda in pa lastniški vidik, saj so la-
stniki ekonomsko prizadeti in imajo 
s sanacijo povečane (nenačrtovane) 
stroške. Gozd je razvrednoten in po-
skusili bodo tudi z iskanjem virov s 
strani države, ki so sicer omejeni in 
redko pokrijejo vse stroške. Na Zavo-
du za gozdove so v zaključni fazi izde-
lave omenjenega sanacijskega načrta, 
v katerega vsebino so vključeni tudi 
naravovarstveniki (Zavod za varstvo 
narave) in seveda lastniki poškodova-

nih gozdov, je pa še enkrat poudaril, 
da naj se vsi rekreativci požarišču iz-
ogibajo, saj je nevarnost poškodb za-
radi valečega se materiala zelo velika, 
in naj z vozili ne blokirajo prometnic v 
okolici Potoč. To obvestilo velja za čas 
vsaj enega leta, je zaključil.

Alenka Brun

Roman Črnič je tokrat še posebaj 
poudaril pomembnost obrazca 
Smernice za klic v sili. / Foto: Alenka 
Brun

V primeru požara na območju Potoške 
gore in Babe je ta povzročil škodo 
na dobrih 70 hektarih. Sanacija bo 
zahtevna, saj je pobočje izjemno strmo. 
Na fotografiji je Martin Umek.  
/ Foto: Alenka Brun



Občinske nOvice I 9

največji požar v naravnem okolju pri nas

Konec marca smo bili člani PGD 
Preddvor poklicani na največjo inter-
vencijo gašenja požara v naravnem 
okolju v zadnjem času. O sami in-
tervenciji ste zagotovo veliko slišali 
po medijih, za nas pa je bila realnost 
štiridnevno intenzivno gašenje in vsa 
logistika, ki sodi zraven. Za pomoč se 
zahvaljujemo vsem poklicnim eno-
tam, helikopterski ekipi in vsem pro-
stovoljnim društvom, ki so pristopili 
k tako obsežnemu požaru. Podporo 
občank in občanov smo čutili na vsa-
kem koraku. Prav tako odziv ostalih 
društev v občini in raznih podjetni-
kov, ki so na različne načine pomagali 
pri tej nesreči. Vsem skupaj ena velika 
HVALA! Po požaru nas je člane PGD 
Preddvor obiskal tudi minister za ob-
rambo Matej Tonin.
Februarja je pet naših članov opravilo 
izpit za pripravnika gasilca. Tako se 
lahko pohvalimo z novo močjo opera-
tivne enote. Po požaru na Potoški gori 
se je gasilskim vajam priključilo kar 
nekaj mladih fantov, ki nam bodo še 
kako potrebni ob podobnih interven-
cijah. Želimo si le lahko, da bi vztrajali 
v izpopolnjevanju in da bi radi zahajali 
v naš dom. Tudi mladina je že začela z 
vajami, na sporedu pa so tudi že prva 
tekmovanja. V maju je bilo tekmova-
nje pionirk, pionirjev in mladincev v 
GZ Kokra na Lužah, kjer so naši pio-
nirji zasedli odlično 4. mesto. Ponos-
ni smo na podmladek, ki je Preddvor 
zastopal kar z desetimi ekipami, in 
samo vprašanje časa je, kdaj bomo 
na tekmovanjih posegli po najvišjih 
odličjih.
Četrtega maja je godoval naš zavetnik 
sv. Florijan. Gasilke in gasilci smo se 
večerne svete maše udeležili v slav-
nostnih uniformah in se zahvalili 

našemu patronu za varstvo. Na zadnji 
intervenciji nad Potočami ni bil nihče 
huje poškodovan. Prav tako je četrti 
dan začelo deževati, kar je zapečatilo 
rdečega petelina. V soboto, po godu 
sv. Florijana, pa smo romali na Brezje, 
kjer tamkajšnji PGD Brezje vsako leto 
pripravlja tradicionalno sv. mašo za 
gasilce. Romarjev nas je bilo okrog 15, 
svete maše pa so se udeležili tudi naši 
veterani. Tisto popoldne smo druže-
nje nadaljevali v gasilskem domu na 
pikniku ob hrani in pijači.

Nesreče, kot je bil požar na Potoški 
gori, tudi povezujejo. Tako smo bili 
veseli nekaterih starih obrazov iz ga-
silskih vrst, ki so priskočili na pomoč, 
pa tudi čisto novih, ki želijo prispeva-
ti k večji varnosti občank in občanov 
občine Preddvor. Zavod Smejmo se 
je po požaru del izkupička prodanih 
vstopnic predstave Mali otroci, veliki 
problemi namenil PGD Preddvor za 
uničeno opremo v požaru. Preddvor 
premore veliko dobrih ljudi. Hvala 
vsem in ostanimo povezani.

Aleš Traven, PGD Preddvor 
Foto: PGD Preddvor

Vlado Kreslin ter skupina Teo Collori in Momento Cigano so se v okviru svoje 
ekskluzivne turneje ustavili tudi na Gorenjskem, s koncertom v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika v Cerkljah. Zaživele so skladbe iz bogatega opusa Kres-
linovih uspešnic, preoblečene v edinstven slog. Kot je dejala Janja Rehber-
ger, direktorica Zavoda Smejmo se, so poleg koncerta v spomladanskem mini 
abonmaju ljubiteljem gledališča ponudili tudi dve vedri gledališki predstavi: 
Zbogom, korona, mi gremo na dopust in Mali otroci, veliki problemi. Zadnjo so 
posvetili marljivim gasilcem PGD Preddvor, ki so nedavno ob velikem požaru 
na Potoški gori znova izkazali svoj veliki pogum in srčnost. Skupaj s SiTi Tea-
trom BTC ter protagonistoma, pri občinstvu priljubljenima ustvarjalcema Uro-
šem Kuzmanom in Alešem Novakom, so zbrali skoraj 800 evrov. Pospešeno 
se pripravljajo na jesenski del sezone s predstavo Moj život je rokenrol z Goj-
mirom Lešnjakom Gojcem, prihajajoče dogodke, ki jim lahko sledite po spletu, 
pa bodo razširili na novo prizorišče na Gradu Dvor v Preddvoru. Samo Lesjak

Nasmejana pomlad z dobrodelno noto
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Prijatelji jakoba

Ljubezen do gora je že dolgo nazaj zapisana v srcih ljudi Storžičevega kraljestva, zato 
ni nenavadno, da sta na Sv. Jakobu dve planinski koči, koča Planinskega društva (PD) 
Preddvor in Francijeva koča. Akcija Prijatelji Jakoba 2021 se je zakjučila pred kratkim.

Aleš Drekonja, predsednik PD 
Preddvor, je povedal več o lanski ak-
ciji Prijatelji Jakoba 2021, katere za-
ključek je bil v soboto, 21. maja 2022. 
V sproščenem vzdušju je, tako kot 
prejšnja leta, potekala slavnostna 
razglasitev zmagovalcev. Aleš je opo-
zoril tudi na prijateljsko sodelovanje z 
ekipo Francijeve koče, saj kot pravi, če 
je lepo vreme, imajo oboji veliko obi-
skovalcev, ob dežju pa manj. Pa tudi 
obiščejo drug drugega in si pomagajo.
Med prijatelji Sv. Jakoba je zmagova-
lec med moškimi za leto 2021 Boštjan 
Udir s Spodnje Bele, ki se je povzpel na 
Sv. Jakoba 365-krat in hodi predvsem 
zaradi boljšega počutja. Hodi sam ali z 
ženo. Drugi je bil veteran Vilko Čim-
žar z Zgornje Bele z 267 vpisi. Vpisu-
je se neprekinjeno od leta 2007 dalje. 
Pravi, da so vzponi odlični za sprosti-

tev glave in pridobitev telesne kondi-
cije, zato vsem priporoča, naj hoja pos-
tane dnevna rutina vsakogar. Tretji, 
Božo Crijevič z 256 obiski iz Hotemaž, 
sicer rojen Preddvorčan in član PD 
Preddvor, tudi ni novinec. Predvsem 
je zavzet pohodnik, saj se lahko po-
hvali s prvim mestom že iz leta 2019 
ter drugim v letu 2020. Tudi njemu 
hoja pomeni obliko sprostitve. Božo 
skrbi tudi za podarjene majice najbolj 
zvestim obiskovalcem Sv. Jakoba. Na 
četrtem mestu oz. prva med ženskami 
z 264 vpisi pa je letos Nina Gašperlin.

Akcija se nadaljuje
Vrstni red se je malo spremenil, a smo 
šele v prvi polovici leta. Največ vpisov 
ima letos Bojan Rupar iz Kranja, ki 
pravi, da je v hribe začel hoditi pred 
tremi leti. Do nastanka tega prispev-
ka je bil na Sv. Jakobu že 165-krat. 
Načrtno je začel hoditi zaradi zdravja, 
v času službe le ob koncih tedna. To je 

postal njegov način življenja, pogosto 
gre tudi z ženo Jožico.
Med ženskami letos vodi Maja Stru-
žnik s Srednje Bele, ki je bila v prete-
klih letih tudi zmagovalka v ženski ka-
tegoriji, letos pa ima 107 vpisov. Hodi 
v jutranjih ali večernih urah, ko sreča 
najmanj ljudi. Pravi, da se tu počuti 
kot doma, ter se nasmehne, da eni gre-
do v Kranj na kavo, ona pa na Jakoba.

Sodelujejo z roko v roki
Predsednik PD Preddvor Aleš Dreko-
nja je povedal, da za kočo skrbi tim 
navdušenih preddvorskih planincev, 
ki sodelujejo z roko v roki, se dopol-
njujejo in vsi poprimejo za vsako delo. 
Poskrbijo za hrano in pijačo, prijetno 
vzdušje in predvsem vzdržujejo kočo z 
nenehnim obnavljanjem in dopolnje-
vanjem. Pohodnike privlači tudi do-
mača sezonska hrana okoliških kme-
tov, ki jo sami skuhajo in spečejo, še 
posebej priljubljeni sta Jakobova pita 
in štruklji, oboje pripravijo v koči od 
začetka do konca. Med pijačo ima po-
seben sloves Jakobovo pivo, saj ga ni 
mogoče dobiti nikjer drugje.

Francijeva koča
Dne 28. maja 2022 bo veselo tudi pri 
Francijevi koči, je povedala Mojca 
Kavčič, ki od vseh družinskih članov 
največ časa skupaj z možem Alešem 
nameni obiskovalcem ob koncu tedna 
in praznikih. Praznovali bodo 20-le-
tnico novozgrajene Francijeve koče, 
obenem bo to tudi priložnost, da se 
srečajo in pogostijo Prijatelje Franci-
jeve koče, ki za ta naziv potrebujejo 
štirideset vpisov ob koncih tedna in 
praznikih ne glede na dopoldanski ali 
popoldanski vpis.

 Franceska Žumer 

Brez gasilske fotografije ob zaključku seveda ni šlo. / Foto: Slavko Cvek
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Definicij za kič je verjetno toliko, kolikor je ljudi
Na enem zadnjih pogovornih večerov v gradu Dvor se je Ivka Sodnik pogovarjala s 
konservatorjem Matevžem Remškarjem iz kranjske enote Zavoda za varovanje kulturne 
dediščine, ki strokovno spremlja in nadzoruje obnovo gradu Dvor.

Pri pogovoru so sodelovali tudi t. i. grof in grofica Tanja 
Šubelj in Florjan Sušnik, najemnika gradu in investitorja, 
ter preddvorski župan Rok Roblek.
Najemnika sta absolutno pozdravila sodelovanje s stroko. 
Župan je nekaj besed namenil tudi sanaciji gradu ter spom-
nil, kako se je zgodba z Zavodom Grof in Grofica pravza-
prav začela. Matevž Remškar pa je tisti, ki pri obnovi gradu 

Dvor zastopa stroko. Prisotnim je najprej predstavil delo 
konservatorja, potem pa je beseda tekla zlasti o gradu. Po-
jasnil je, da velikih posegov v samo strukturo gradu ni bilo, 
da so generalno zadeve ostale tam, kjer morajo biti. Na 
vprašanje, kakšne barve bo nova fasada gradu – s sanacijo 
so namreč začeli v teh dneh – pa je odgovoril, da se bodo o 
tem lahko pogovarjali enkrat v sredini del.
Nekaj pojasnil, dejstev in misli je v pogovoru prispevala 
tudi »grofica«. Dodatno je poudarila, da je oprema v gradu 
neke vrste projekt, razstava. In to je tisto, kar najemnika 
imenujeta njuna zgodba, je še pojasnila. Ljudje tega vedno 
ne razumejo, pa je menila moderatorka večera, ki je o tem 
povprašala tudi Remškarja. Po njegovem mnenju grad z 
opremo ni nič izgubil, kvečjemu pridobil. Poudaril je, da je 
zanj pomembnejše, da so pri novih inštalacijah uporabili 
zlasti obstoječe vode, da se je čim manj »razrilo«, ter da so 
bili pri sanaciji uporabljeni pravi materiali. Pri vsem dru-
gem pa pomisli na pregovor, da se o okusih ne razpravlja. 
Verjame tudi, da ima vsak svojo definicijo besede kič in da 
ljudje o opremi na gradu tako radi govorijo tudi zato, ker 
spominja na grajsko. Sklenil je: »Če bi bila v gradu razsta-
va na temo življenja v jezeru Črnava, bi ljudje zagotovo pol 
toliko ne razpravljali o njej. Pa bi bila zadeva popolnoma 
neavtentična.«

Alenka Brun

Ivka Sodnik je na enem zadnjih pogovornih večerov gostila 
tudi konservatorja Matevža Remškarja. / Foto: Alenka Brun

Korito pri izviru »moške vode« v Kokri
Macesnov štor sem dobil pri Roblekovem Janku – kar nekaj 
let se je zapuščen bohotil nad Kurjim mestom. Idejo sem zau-
pal Slaparjevemu Roku, saj je izvir na njihovi parceli. Tudi Rok 
je član turističnega društva. Zamisel mu je bila všeč in sva s 
skupnimi močmi požagala štor. Jaz sem bil bolj za statista. 
Tudi družba šteje, mar ne? Vse ostalo delo je Rokova zasluga. 
Izdelal je zares čudovito korito, tako da je »moška voda« se-
daj vsem na razpolago. Potreben bo še napis, ki bo opozoril 
vse tiste, ki strmijo le v kolesarsko balanco, ko drvijo nizdol 
Kokre, da bodo opazili izvir najboljše vode v Sloveniji. Sled-
nje so potrdili že vodni sommelierji na uradnem poizkušanju 
na Bledu. Tako, draga vaška dekleta. Če bi rada imela doma 
vesele urice, skuhajte čaj samo iz »moške vode«. Deluje. Pre-
izkušeno. Vili Šušteršič, TD Kokra, foto: osebni arhiv

V Kokri nasproti Kurjega mesta pod Hudimi stenami je izvir 
t. i. moške vode. Takoj pod izvirom je zdaj postavljeno korito 
za lažji zajem.
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Praznovala je stočetrti rojstni dan
V Domu starejših občanov (DSO) Preddvor je aprila stanovalka Ema Šilar praznovala 
104. rojstni dan. Rodila se je 1. aprila 1918 v Bohinjski Bistrici, nato pa se je kot najstnica 
z družino preselila v Kranj. Po poroki je živela v Zgornjih Bitnjah, kjer je ostala vse do 
odhoda v dom.

Čila 104-letnica se je rodila 1. aprila leta 1918 v Bohinjski 
Bistrici, kjer je tudi preživela otroštvo. Njen oče je bil za-
poslen na železnici in zaradi njegove službe se je leta 1933 
družina preselila v Kranj, kjer je Šilarjeva kasneje spoznala 
tudi svojega moža. Ta je bil velik ljubitelj motorjev. Ko so 
drugi kupovali »fičke«, je on kupil motorno kolo, s katerim 
sta se pogosto vozila naokrog, izvemo. Poročila sta se takoj 
po drugi svetovni vojni in se preselila v Zgornje Bitnje, kjer 
je slavljenka živela do odhoda v dom. V zakonu sta se jima 
rodila dva otroka, hči in sin.
Šilarjeva je bila zaposlena v nekdanji tekstilni tovarni In-
tex v Kranju. Po odhodu v pokoj je skrbela tudi za podru-
žnično cerkev v Zg. Bitnjah, kjer je pospravljala in skrbela 
za okrasitev ob sobotnih mašah. V veselje ji je bilo vezenje, 
pletenje, kvačkanje, pa tudi sešila je kaj. Bila je tudi varu-
ška svojim vnukom. Po moževi smrti leta 2005 je živela v 
svojem stanovanju – do svojega 99. leta, ko po zlomu kolka 
ni več mogla skrbeti zase.
V DSO Preddvor je sedaj že pet let. Pravijo, da se gospa Ema 
že od samega začetka bivanja pri njih redno in z veseljem 
vključuje v domske aktivnosti. »Na določene se z invalid-

skim vozičkom odpelje kar sama.« Povedo pa še, da kljub 
naglušnosti še vedno sodeluje tudi v domskem Žoga ben-
du, rada pa se udeleži tudi molitvene ure, svete maše, ra-
znih prireditev in prostočasnih aktivnosti.

Alenka Brun

Ema Šilar je prvega aprila letos dopolnila 104 leta. Voščil ji 
je tudi preddvorski župan Rok Roblek. / Foto: Tina Dokl

Srečanje osemdesetletnikov

Rdeči križ Bašelj je s Turističnim društvom Bašelj po dveh 
dolgih letih zopet pripravil letno srečanje vaških 80-letnikov. 
Navdušeni smo, da se jih je od dvajsetih zbralo kar enajst. 
Mladostni in polni energije ter pozitivnosti so delili zgodbe 
iz sedanjih in preteklih dni. Z zborom so peli ljudske pesmi 
in pripovedovali šale. Izmenjali smo si telefonske številke in 
se odločili, da se vidimo pogosteje, ne le enkrat na leto. Se-
veda smo se vsem prisotnim lepo zahvalili za njihovo delo 
v preteklih letih in jih spomnili na to, da brez njih in njihovih 
prizadevanj tudi nas ne bi bilo tukaj in naša vas danes ne 
bi bila to, kar je. V Bašlju smo navdušeni, da vse generacije 
med seboj sodelujemo in da smo enotni v razmišljanju, ko je 
treba poskrbeti drug za drugega. Aleksandra Zibelnik Badii, 
predsednica RK Bašelj

V Bašlju so se po dveh dolgih letih ponovno srečali 
osemdesetletniki.
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Z zanosom v naslednje desetletje delovanja

Da društvo živi in dela že toliko časa, se moramo v prvi 
vrsti zahvaliti ustanovnim članom, ki so leta 1952 v 
Preddvoru začeli folklorno dejavnost.
Skozi vseh sedem desetletij se je vsakokratno vodstvo 
trudilo ohranjati dediščino našega prelepega kraja, a brez 
vestnih folklornikov, folklornic in godcev to ne bi uspelo.
V zadnjem desetletju je društvo združevalo več kot sto 
članov različnih starosti, ki so plesali, godli in peli v petih 
skupinah: najmlajši v dveh otroških, starejši najstniki v 
mladinski skupini, odrasli pa v dveh odraslih skupinah. V 

letih 2020 in 2021 je dejavnost po sili razmer večinoma mi-
rovala, po sprostitvi ukrepov pa nadaljujejo. Redno sodelu-
jemo na različnih dogodkih, se udeležujemo drugih prilo-
žnostnih nastopov in se redno tedensko družimo ob plesu 
na vajah. Častitljivih 70 let obstoja bomo obeleževali skozi 
vse leto z različnimi projekti, delavnicami, vajami, dogodki 
in ne nazadnje ob koncu leta s slavnostnim koncertom.
V naslednjem desetletju bomo poskusili razvijati zadane 
projekte in želje. Naša želja pa je tudi, da se bodo mladi še 
naprej odločali za našo dejavnost, saj v našem društvu ne 
gre le za ohranjanje dediščine, pač pa za precej več – za po-
vezovanje, vzpostavljanje prijateljskih vezi, ki trajajo in ne 
minejo.

Mateja Nosan, FD Preddvor
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Naj bo poletje ...
 ... naj bo dogajanje.

Končno smo se malce rešili koronskih 
spon, kar se je pokazalo tudi v spo-
mladanskem dogajanju, ki se je zače-
lo z gregorjevim. Prvič smo na gradu 
Dvor pripravili delavnico izdelovanja 
gregorčkov iz naravnih materialov. 
Vsi skupaj smo se nato v spremstvu 
harmonike sprehodili do jezera, kjer 
smo jih s pomočjo naših gasilcev spus-
tili v vodo. Čeprav je bil vodostaj pre-
cej nizek, so številni gregorčki na vodi 
pričarali pravo romantično vzdušje. 
Preddvor je poznan po čemažu, saj 
ga je v naši okolici res obilo. Že tret-
jič smo izpeljali teden Okusi čemaž 
v Preddvoru, v katerem so izbrani 
domači gostinci poleg redne ponud-
be ponujali različne slastne jedi iz te 
zdravilne rastline. Teden se je zaključil 
z odlično obiskano Čemaževo odprto 
kuhinjo, ki smo jo poleg tržnice čema-
ževih dobrot popestrili s predavanjem 
o zdravilnih rastlinah, impro enolonč-
nico Družinsko kosilo, najmlajši pa so 
uživali v predstavi Čisto pravi cirkus, 
ki se je zaključila s cirkuškimi delav-
nicami za male in velike cirkusante. 
Ponovno so se začeli petkovi pogo-
vorni večeri na gradu Dvor, na kate-
rih gostimo pester nabor zanimivih 
gostov iz različnih področij delovanja 
in znanj, ki bodo trajali vse do konca 
junija. Veseli nas, da so se znova začele 
aktivnosti v sodelovanju z Večgenera-
cijskim centrom, ki smo jih v teh dveh 
letih močno pogrešali. Avgusta mese-
ca bodo prvič organizirali počitniški 
teden, v katerem so za otroke pripra-
vili odličen program – od družabnih 
iger, nastopa do pohoda. Letos imamo 
kar dve okrogli obletnici: Folklorno 
društvo Preddvor praznuje 70-letni-
co delovanja, 30-letnico pa Ženski 

pevski zbor Josipine Turnograjske. 
Prihodnji mesec bo višek dogajanja, 
saj prihaja praznik občine. Naj po-
sebej omenimo Festival bombonov 
Štoflc, ki ga bomo letos organizirali 
prvič. Kot že samo ime pove, bodo 
glavno vlogo imeli bomboni, ki se 
imenujejo štoflc, saj so jih nekoč na 
veliko izdelovali v Bašlju ter jih celo 
prodajali v Planici. Poleg spoznavanja 
in okušanja raznovrstnih bombonov 
pripravljamo tudi pester program za 
otroke, manjkala pa ne bo tudi odlič-
na gostinska ponudba. Konec meseca 
se bo odvil tradicionalni Petrov sm'n 
v sodelovanju s Folklornim društvom 
Preddvor. V počastitev občinskega 
praznika vas letos še zadnjič vabi-
mo na ogled dokumentarnega filma 
Ovčarstvo v preddvorskih gorah, ki 
so ga posneli srčni člani Kulturnega 
društva Matije Valjavca in prikazuje, 
kakšno je bilo včasih pastirsko življe-
nje v naših krajih. Kulturno društvo 
Josipine Turnograjske pa pripravlja 
Dan rodbine Urbančič. V juniju mese-
cu načrtujemo tudi odprtje zahodne 
obale jezera Črnava, težko pričakova-
ni manjši gostinski lokal pa bo svoja 
vrata odprl najkasneje v začetku pri-
hodnjega meseca. Tudi grad Dvor ne 
bo sameval. Poleg rednih vodenj prip-

ravljamo dvorne dneve, ki se bodo vse 
do zime odvijali enkrat na mesec, ter 
razne tematske in glasbene večere.
V pripravi je tudi skupna blagovna 
znamka Preddvor, ki naj bi luč sveta 
ugledala ravno nekje v prazničnem 
mesecu. Z njo želimo združiti lokalne 
ponudnike tako prehrambnih pridel-
kov in izdelkov kakor tudi domače 
rokodelce ter jih pod enotno krovno 
znamko predstaviti tako domači kot 
širši javnosti, saj verjamemo, da ima-
mo veliko ponuditi. Letos nas čaka še 
en izziv, in sicer preko tematske poti 
Stara tovorna pot povezati Preddvor z 
Jezerskim. Pot ni zahteva, vzame vam 
sicer nekaj časa, vendar vas nagradi s 
prečudovitimi razgledi na dolino reke 
Kokre.Tudi letos se bo v okviru Zdru-
ženja Kamniško-Savinjske Alpe iz-
vajal krožni javni promet okoli Kam-
niško-Savinjskih Alp, ki je namenjen 
tako domačim kot tujim gostom in 
nudi odlično priložnost za izlete spo-
znavanja bližnje okolice.
Razkrili smo vam nekaj načrtov, a 
vse ni bilo povedano. Vse novosti in 
dogajanja vas čakajo na naši spletni 
strani in pa na Facebook strani Visit 
Preddvor.
Želimo vam razigrano in doživetij pol-
no poletje!

 Ernesta Koprivc

www.visitpreddvor.si
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Živahni upokojenciPomlad je prišla

Pohodniška skupina je imela pohode 
od začetka januarja dalje. Med dru-
gim so se odpravili v Tamar, na Sv. So-
cerb nad Vipavsko dolino, Sv. Florijan 
nad Škofjo Loko, po Kosovelovi poti, 
na Grmado nad Zg. Sremičem in še 
kam. Kolesarji pa so vožnje v okoliške 
kraje začeli aprila. Z vsakim tednom 
stopnjujejo zahtevnost, zato je možna 
tudi krajša prilagojena tura v »ženski 
sekciji«.
Jutranja telovadba 1000 gibov v živo 
na dvorišču pred Majčem in po Zoomu 
ter kundalini joga ob sredah delujejo 
neprekinjeno od lanske jeseni.
Enkrat mesečno v pisarni društva po-
tekajo tombola, umovadba, merjenje 
krvnega tlaka, sladkorja in holestero-
la. Pri Slavki Dolinšek so pekli kruh, 

delali prato, načrtujejo pa tudi peko 
buhteljnov. Upokojenke sodelujejo 
tudi pri dejavnostih MC Kranj, kjer iz-
delujejo praktične okrasne predmete 
in igrače. Na izlet so se podali po Istri, 
člani DU Preddvor, starejši od 80 let, 
pa v Radovljico. Posebno aktivne so 
tudi pevke ŽPZ Josipine Turnograjske 
s številnimi nastopi po Sloveniji.

S pomladjo smo se v ustaljene tire po 
koronskih časih vrnili tudi skavti. V 
preteklih tednih smo se udeležili šte-
vilnih akcij, tekmovanj in dogodkov. 
V aprilu smo bili del čistilne akcije v 
občini Preddvor. Organizirali smo sre-
čanje dveh sosednjih čet, na katerem 
so izvidnice in vodniki postavili naše 
nove šotore. Te smo čakali kar dobro 
leto. Na srečanjih smo redno utrjevali 
znanje iz veščin, saj mora vsak skavt 
pred obljubo opraviti prav poseben iz-
pit. V začetku maja pa smo po dolgem 
času ponovno imeli obljube za cel steg. 
Naši člani so se z vlakom odpeljali do 
Radovljice, kjer so ob tematiki potova-
nja v vesolje preživeli cel konec tedna. 
Na koncu so novinci dali slovesno ob-
ljubo in dobili svojo skavtsko rutko. 
Teh je kar 23. Za konec naj omenimo 
še, da so se v sredini maja naše kla-
novke udeležile skavtskega kuhar-
skega tekmovanja na državni ravni 
in zmagale. Poleg sladice so pripravile 
posebno enolončnico s klobaso, zdro-
bovimi žličniki z divjimi zelišči, čiče-
riko in še neko skrivno sestavino. Da 
so vse obroke pripravile na skavtski 
način, torej sredi narave, nam seveda 
ni treba posebej poudariti. Do konca 
leta nas čaka še nekaj srečanj, vsi pa že 
nestrpno pričakujemo poletje in s tem 
poletne tabore.

 Franceska Žumer Viharne kavke

Na vlaku / Foto: Viharne kavke

	 Čiščenje	zobnega	kamna
	 Peskanje
	 Zdravljenje	parodontalne	bolezni
	 Beljenje	zob

JANA PER STRGAR S.P., ČEŠNJEVEK 29, CERKLJE NA GORENJSKEM

USTNA HIGIENA JANA STRGAR S.P.

051	304	355
oralna.higiena@gmail.com

V prostorih zobne ordinacije dr. Fabjan,  
Poslovna cona A 32, 4208 Šenčur.

V svoje vrste vabijo prostovoljce
Dom starejših občanov Preddvor je vklju-
čen v slovensko mrežo prostovoljskih 
organizacij. K sodelovanju vabijo vse, 
ki čutijo, da lahko stanovalcem skozi 
družabništvo obogatijo bivanje v domu. 
Če se odločite za prostovoljno delo, se 
lahko nanje obrnete po elektronski pošti 
na naslov dom.preddvor@dso-preddvor.
si ali pokličete 04 27 52 000.
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Še vedno je najpomembnejši učitelj
Od letošnjega marca ima preddvorska šola novega ravnatelja. Jože Povšin, doma iz 
Ribnega pri Bledu, živi pa v Kranju, je delovne izkušnje pridobival kot učitelj fizike in 
matematike v osnovni in srednji šoli, pa tudi kot ravnatelj v eni od kranjskih osnovnih šol.

V svojem programu vodenja je Jože 
Povšin na prvo mesto postavil priza-
devanje za dobre medsebojne odnose 
ter karierno in osebnostno rast za-
poslenih. Delo s šolskim kolektivom, 
torej. Prepričan je, da je v šoli kljub bo-
gati sodobni učni tehnologiji še vedno 
najbolj pomemben učitelj. Njegovo 
znanje in osebna karizma, pravi.

 Ͱ Gospod Povšin, po dobrih dveh 
mesecih vodenja šole imate zago-
tovo precej izoblikovano podobo, 
kakšen je kolektiv zaposlenih. Ima-
te občutek, da boste z njimi lahko 
uresničevali cilje, ki ste si jih zadali 
za kvalitetno rast šole?
Prvi vtis je izredno pozitiven. Zave-
dam se, da ciljev, ki sem si jih zadal, 
ne morem uresničiti brez podpore 
kolektiva. Prizadeval si bom, da jih 
bom navdušil za ideje, za katere sem 
prepričan, da so dobre, sicer pa bom 
zadane cilje prilagajal potrebam in že-
ljam kolektiva. Pripravljen sem na po-
bude zaposlenih, ker verjamem v nji-
hove dobre ideje. V tem kratkem času 
se je porodilo že kar nekaj idej, npr. da 
za potrebe šole v naravi in kolesarski 
izpit usposobimo lastni kader, da ne 
bo treba najemati zunanjih izvajalcev. 
Oživili in nadaljevali bomo že začeti 
projekt samoevalvacije. Učitelji prve-
ga triletja so z veseljem podprli mojo 
pobudo za vpeljavo KUBO robotike, 
ki se lahko izvaja samostojno ali kot 
didaktična podpora pri vseh predme-
tih in nevsiljivo ter na zanimiv način 
razvija pri otrocih logiko, računske 
spretnosti, orientacijo v koordinat-
nem sistemu, bogati besedni zaklad in 
spodbuja otroško domišljijo.

 Ͱ Kakšna je po vašem mnenju 
dobra šola?
Zame je dobra šola tista, iz katere 
odhajajo kvalitetno izobraženi, lepo 
vzgojeni in zadovoljni učenci. Te cilje 
bomo dosegli samo s skupnimi moč-
mi, v sodelovanju učiteljev in staršev 
ter z zavzetim delom učencev.

 Ͱ V svoji kandidaturi ste posebej 
poudarili, da želite skupaj z za-
poslenimi ustvarjati takšno šolo, v 
katero bodo otroci hodili radi. Med-
narodna preverjanja znanja naših 
učencev, kjer jih sprašujejo tudi 
po odnosu do šole, kažejo, da kar 
tri četrtine naših učencev ne mara 
šole. Kaj menite, zakaj je tako?

Otroke pritegne zanimiva in dina-
mična šola, skratka drugačna. Lahko 
da bo prvi korak k takšni šoli KUBO 
robotika. Poudaril bi tudi prednosti 
formativnega spremljanja, pri kate-
rem učenci ves čas dobivajo povra-
tne informacije, katere učne cilje so 
že dosegli, kaj jih še čaka, predvsem 
pa so učenci bolj aktivni pri pouku. 
Učence izobražujemo za poklice, ki 
jih še ne poznamo ali še ne obstajajo, 
zato jih moramo naučiti razmišlja-
ti in v poplavi različnih informacij 
ločevati verodostojne od neprever-
jenih, zavajajočih ali celo napačnih. 
Predvsem je pomembno, da ostane-
jo radovedni in ohranijo veselje do 

Ivka Sodnik, foto: Gorazd Kavčič

Jože Povšin, ravnatelj Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor
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učenja. Vsak posameznik ima svoje 
potenciale in močna področja, ki jih 
je treba odkrivati in razvijati, zato 
je notranja diferenciacija in indivi-
dualizacija pri poučevanju vse bolj v 
ospredju.

 Ͱ Prepričani ste, da šola dobro 
funkcionira samo takrat, ko vlada-
jo med zaposlenimi dobri odnosi. 
Nedvomno drži, da se dobro učimo 
in zavzeto delamo samo v delovnem 
okolju, kjer se dobro počutimo in je 
to okolje ravno prav zahtevno in 
stimulativno, saj preveč sproščene 
razmere običajno ne vodijo k dob-
rim rezultatom.
Dobri odnosi na delovnem mestu po-
menijo, da zaposleni z veseljem priha-
jajo v službo ter delajo odgovorno in 
zavzeto, ob vsem tem pa še vedno naj-
dejo čas za pogovor in namenijo lepo 
misel sodelavcu. Šola je pod okriljem 
Zavoda za šolstvo že nekaj let vključe-
na v projekt Varno in spodbudno učno 
okolje. Dobro počutje in klima kot 
učinka varnega in spodbudnega učne-
ga okolja sta v projektu pomembna de-
javnika učne zavzetosti in uspešnosti, 
tako pri učencih kot učiteljih oziroma 
zaposlenih.

 Ͱ V programu vodenja ste posebej 
poudarili nujnost vseživljenjskega 
učenja in izobraževanja, še posebej 
učiteljev.
Učitelj mora s svojim zgledom poka-
zati veselje do učenja. Če se učitelj 
sam permanentno ne izobražuje, ne 
izpopolnjuje svojega znanja in ni ve-
doželjen, ne more tega pričakovati od 
svojih učencev. Temeljna značilnost 
učenja je sprememba. Ko se nekaj nau-
čimo, nas to izoblikuje, zato se ves čas 
spreminjamo. Temu sledimo v učnem 
procesu. Vse bolj so pomembna tudi 
znanja s področja nevropedagogike.

 Ͱ Kaj pričakujete od nove šolske 
ministrice?
Glede na dosedanje izkušnje ne priča-
kujem ničesar posebno novega, ne za 
ravnatelje in ne za učitelje. Glede na 
to, da bo predvidena nova ministrica 

(v času nastajanja pogovora še ni bila 
izbrana) prišla iz šolstva, pričakujem, 
da bo imela večji posluh za predloge 
učiteljev in ravnateljev. Mogoče bo to 
prva ministrica, ki bo upoštevala po-
bude stroke.

 Ͱ Kako gledate na nacionalno pre-
verjanje znanja? V kolikšni meri so 
učenčevi rezultati odvisni od pou-
čevanja posameznih učiteljev?
Nacionalni preizkusi znanja niso 
edini kazalnik znanja in uspešnosti 
poučevanja, so pa pomembna po-
vratna informacija za šolo, učitelje 
in učence. Rezultati preverjanja so 
odvisni tako od kakovosti poučeva-
nja učiteljev kot od resnega pristopa 
učencev in tudi od tega, koliko starši 
spremljajo otrokovo domače delo. Za 
pravi pomen vrednosti nacionalnih 
preizkusov znanja je zelo pomembna 
temeljita analiza doseženih rezulta-
tov, saj le na osnovi teh ugotovitev 
šola lahko načrtuje morebitne izbolj-
šave. Bolj pomembna kot primerjava 
med šolami je primerjava rezultatov 
znanja znotraj šole med posamezni-
mi leti.

 Ͱ Slovenski učitelji pogosto tožijo, 
da so učenci nemotivirani in neza-
interesirani za resno delo v šoli.
Na naši šoli nisem zaznal, da bi se uči-
telji pogosto pritoževali nad nemotivi-
ranostjo učencev, vendar se naši učen-
ci ne razlikujejo od povprečja učencev 
v Sloveniji. Na hospitacijah sem začu-

til, da so morda celo bolj motivirani in 
vedoželjni.

 Ͱ Dlje časa se že govori, da so v 
slovenski šoli potrebne večje spre-
membe, da so učni načrti prenatr-
pani s preveč podrobnimi podatki, 
da je učna snov neživljenjska in za 
otroke nesmiselna. Vaša ocena?
Ta debata se vleče kot jara kača. Za 
manjše spremembe v okviru svo-
jih zmožnosti lahko poskrbimo šole 
same, za sistemske spremembe pa naj 
ministrstvo upošteva naše pobude.

 Ͱ Učni rezultati učencev in nji-
hovo počutje v šoli je v veliki meri 
odvisno od sodelovanja in poveza-
nosti šole s starši, od medsebojnega 
zaupanja in odkrite komunikacije. 
Kakšne načrte imate glede sodelo-
vanja s starši?
Starše vidim kot pomembne partner-
je, ki s svojimi idejami in pobudami 
preko sveta staršev lahko veliko pri-
spevajo k boljšemu delu šole. Najbolj 
pomembno pa je, da starši svoje otro-
ke podpirajo pri učenju, jih spodbujajo 
in jim tudi ob slabših rezultatih stojijo 
ob strani.

 Ͱ Od novega ravnatelja veliko pri-
čakujeta tudi obe občini, predvsem 
preddvorska. Občani si želimo, da 
bi bila šola središče izobraževalne-
ga in kulturnega dogajanja v občini. 
Prepričani smo, da bi povezanost 
šole in občine dolgoročno veliko 
prispevala k temu, da bi bili mladi 
bolj pripadni svojemu lokalnemu 
okolju in bi tukaj tudi želeli ostati.
Tudi meni se zdi sodelovanje z obema 
občinama izredno pomembno. Priza-
deval si bom, da bo naša šola vpeta v 
življenje občine kot živa celica in da 
bomo lahko marsikaj doprinesli h kul-
turnemu utripu občine. In obratno, 
tudi starši in občina lahko marsikaj 
prispevajo k hitrejšemu razvoju šole.

V tokratnem pogovoru z ravnateljem 
smo pozornost namenili samo šoli, o 
vrtcu, ki prav tako sodi pod njegovo 
vodenje, pa kdaj drugič.

Zavedam se, da ciljev, ki sem si 
jih zadal, ne morem uresničiti 
brez podpore kolektiva. 
Prizadeval si bom, da jih bom 
navdušil za ideje, za katere sem 
prepričan, da so dobre, sicer 
pa bom zadane cilje prilagajal 
potrebam in željam kolektiva. 
Pripravljen sem na pobude 
zaposlenih, ker verjamem v 
njihove dobre ideje.
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Sodelovali smo 
na občinski  
čistilni akciji

Osnovna šola Matije Valjavca 
Preddvor je tudi letos z množično 
in aktivno udeležbo vseh razredov 
in podružnic sodelovala na čistilnih 
akcijah občin Preddvor in Jezersko. 
Potem ko sta bili za konec tedna na-
povedani akciji zaradi neugodnega 
vremena dvakrat prestavljeni, smo 
se čiščenja lotili med tednom popol-
dne, na Jezerskem v torek, po na-

seljih v občini Preddvor pa v sredo. 
Učenke in učenci so v spremstvu uči-
teljic in učiteljev čistili okolico v svojih 
domačih vaseh – že pred leti smo na-
mreč ugotovili, da je ta način smiseln 
in najučinkovitejši. Takšne delovne 
akcije lahko povezujejo krajane, raz-
lično stari otroci iz iste vasi se spozna-
jo in začutijo pripadnost domačemu 
kraju. In če blizu doma pobiraš smeti, 
ki jih je odvrgel nekdo drug, se tega 
spomniš, preden bi sam kaj mimogre-
de odvrgel v naravo.
Pobrali smo veliko odpadkov: ob po-
teh največ pločevink, vrečk, mask, 
druge embalaže ter raznih natrganih 
plastičnih folij in podobnih delcev, ki 
jih je s kdove katerega dvorišča prine-

sel veter, ter kar precej vrečk s pasjimi 
iztrebki. Tudi letos so otroci odkrili 
več manjših divjih odlagališč, saj ne-
kateri odrasli – kljub vsemu ozavešča-
nju – odpadke še vedno raje odpeljejo 
v gozd kot pa v zbirni center. Malo so 
se čudili, potem pa najdbe iz kupov 
navdušeno pobrali v vreče. Kaj vse se 
skriva v gozdu! Od starih konzerv za 
ribe in paštete, odsluženega žleba in 
mrež do počenega zarjavelega lonca, 
vilic, oblačil in para škornjev.
Po opravljenem delu in ob pogledu na 
kupe vreč, ki so čakale, da jih s trak-
torji odpeljejo v zbirne centre, smo bili 
zadovoljni, otroci pa tudi ponosni, saj 
so opravili dobro delo za domači kraj. 
Naj čim dlje ostane čist!

Petra Lombar Premru

Čistilna akcija na Bregu / Foto: Anja Maček

Tabor za nadarjene in radovedne
Po dveh letih nam je zopet uspelo organizirati tabor za nadarjene. Potekal je od 
8. do 10. aprila v CŠOD Cerkno. Udeležilo se ga je 16 radovednih in novega znanja 
ter dogodivščin željnih učencev predmetne stopnje naše šole. Pridružili so se vr-
stnikom OŠ Jakoba Aljaža iz Kranja. Na poti do Cerknega smo se najprej ustavili 
v Loškem muzeju, kjer so nam kustosinje predstavile zanimivo zgodovino Škofje-
loškega gradu ter življenje in delo okoliških prebivalcev od preteklosti do danes. V 
Cerknem so učitelji učence razdelili v mešane delovne skupine, v katerih so skupaj 
opravljali različne naloge in preizkušnje. S fotolovom so spoznavali Cerkno in nje-
govo zgodovino, sami oblikovali besedilo kratke igre in jo uprizorili, v naravi postavi-
li bivake iz naravnih materialov in se veliko družili. Najbolj se jim je vtisnil v spomin 
obisk muzeja laufarije, kjer so videli oblačila likov, ki v njej nastopajo. Učenci so 
stkali nova prijateljstva, si nabrali veliko lepih vtisov in neprecenljivih izkušenj tako 
na socialnem kot intelektualnem področju. Veselimo se že prihodnjega tabora. 
Maja Šenk Zidar

Uspešna pomladna tržnica
Sedmega aprila je bila na igrišču 
OŠ Matije Valjavca Preddvor po-
mladna tržnica, na kateri smo zbi-
rali sredstva za šolski sklad. Učenci 
in zaposleni smo potrebovali veliko 
časa, truda in dobre volje, da so se 
ideje udejanjile kot čudoviti izdel-
ki: stojnice so se šibile pod ličnimi 
gobanicami, velikonočnimi izdelki, 
ročno izdelanimi uporabnimi pred-
meti, glinenimi okraski ter najrazlič-
nejšimi drugimi dekoracijami. De-
vetošolci so izpeljali tudi srečelov, 
s katerim so zbirali denar za končni 
izlet. Morda so nas tokrat k še večji 
želji po druženju, ki ga je polepšal 
nastop šolskega pevskega zbora, 
in k solidarnosti vodile dvoletne 
drugačne razmere. Tržnica je bila 
zelo uspešna, saj smo s prosto-
voljnimi prispevki v šolski sklad 
prispevali kar 3.643,93 evra. Zato 
velja iskrena zahvala vsem, ki ste 
kakorkoli prispevali in s tem nare-
dili nekaj res dobrega, predvsem za 
otroke. Člani Šolskega sklada



Vrtec I 19

Legende naših gora

Našo lepo Slovenijo krasijo čudovi-
te gore in Slovenci smo že od nekdaj 
narod, ki rad hodi v hribe, planinstvo 
je naša tradicija. Ker tudi naš vrtec 
domuje pod čudovitimi gorami, je 
vzdušje v skupini Knofki v Vrtcu Čri-
ček letos zelo planinsko. Praznujemo 
planinske rojstne dneve, s starši in 
tudi v vrtcu obiskujemo bližnje hri-
be in sledimo knjižici S sovico Mico v 
preddvorske hribe, ki sva jo ustvarili 
vzgojiteljici in je bila pred leti izdana 
v sodelovanju s preddvorskim Turi-
stičnim društvom. Pripravili pa smo 
tudi poseben nahrbtnik Knofkov po-
hodnik, s katerim družine ob koncih 
tedna lahko obiščejo tudi kake zani-
mive oddaljene gore. O njihovih doži-
vetjih pa potem otrok poroča v vrtcu 
ob fotografijah, preberemo družinski 
zapis v planinski dnevnik in slovesno 
postavimo kamen z imenom gore v 
naš planinski kotiček, ki krasi vrtec. V 
njem zbiramo tudi razglednice s pla-
ninskimi pozdravi z gora.
Rdeča nit celega leta pa je raziskovanje 
legend, starih zgodb, povezanih s slo-
venskimi gorami. Začeli smo seveda z 
domačimi gorami in legendo o Hudi-
čevem borštu, našli pa tudi zanimivo 
zgodbo o Storžiču. V povezavi z našim 
očakom Triglavom smo prebrali le-
gendo o Zlatorogu in se pogovarjali o 
triglavski roži, kje vse najdemo simbol 
Triglava. Spoznali smo Aljažev stolp 
(in si ga kot kotiček naredili v igralni-
ci) ter pesem Oj, Triglav, moj dom … 
Spoznali smo tudi planoto Pokljuka 
in se igrali kot pokljuški škrati, ki so 
varovali železovo rudo. Pod goro Peco 
pa je skrita votlina kralja Matjaža, 
o katerem govori znana legenda. Mi 
smo si v igralnici naredili grad kralja 
Matjaža in se igrali Matjaževo vojsko, 

ki se bori z nevidnimi Turki, meče in 
ščite pa smo si seveda izdelali sami. 
Na svoj način smo izmerili, koliko bo 
dolga brada, ko se bo devetkrat ovila 
okoli mize in se bo Matjaž zbudil. Gor-
ski greben Košuta in mesto Tržič pod 
njim sta povezana z zgodbo o Zmaju, 
ki se je izvalil iz petelinjega jajca. Tako 
so po vrtcu letali zmaji, mi pa smo se 
igrali gregorjevo in tržiški običaj »vuč 
v vodo«. Izdelali smo si vsak svojega 
gregorčka, ki so ga nekateri spustili po 
jezeru Črnava na preddvorski priredi-
tvi. Namišljeno pa smo se odpravili 
na znane Kofce in si pripravili slastne 
štruklje in se posladkali z njimi. Z le-
gendo o Ledencu smo spoznali, kako 
je nastala gora Špik in oba Martulj-
ška slapova, zgodbo smo podoživeli s 
plesom z velikimi lutkami na palicah, 
ki so jih morali hkrati voditi kar trije 
otroci. Raziskovali smo led tako v na-
ravi kot tudi v igralnici, celo risali smo 
z ledom. Pa veste, zakaj narcisam pra-
vijo ključavnice? No, mi vemo, saj smo 
legendo prebrali in spoznali Golico in 
se naplesali ob znameniti Avsenikovi 
skladbi, se igrali igro s podajanjem 

klobuka in izvajali ob njej ritmično 
telovadbo.
Veliko smo že doživeli, naslikali prav 
vse legende vsak v svojo Knjigo gora, 
ki jo ustvarjamo ob planinskem doga-
janju. V njej bo otrok tako imel zbra-
na ilustrirana besedila vseh legend in 
druge vsebine dejavnosti ter svoje iz-
delke. Kakšna legenda pa nas še čaka, 
tista izpod Vitranca o najbolj znanem 
slovenskem pastirčku, pogumnem 
Kekcu, ki ga bomo obiskali junija na 
izletu v Kekčevo deželo.
In za konec le še Knofkov planinski ju 
ju juhuhu!

Mateja Mušič, vzgojiteljica 
Foto: arhiv vrtca
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Kdaj ste nazadnje poskrbeli 
za vaš vid in vaše oči?

Brezplačen okulistični pregled, brez čakalnih 
vrst, strokovna obravnava in prijazno osebje.

Dobite nas na telefonski številki 064 198 171 in na 
e-naslovu info@optika-cerklje.si, kjer se predhodno 
naročite tudi na pregled.

www.optika-cerklje.si

Z vami smo vsak delovni dan, med 9.00 in 18.00 
uro v Hribarjevi vili sredi Cerkelj.

*Kupon je unovčljiv v Očesni ordinaciji in optiki Cerklje,
ob nakupu očal v vrednosti nad 150,00 €.

VELJA V MESECU MAJU IN JUNIJU 2022

Storžkov vrtiček

Vrtec Storžek Preddvor ima kar nekaj zelenih površin in tri 
visoke grede. Zato smo se v lanskem letu odločili, da sku-
paj z otroki zasadimo nekaj koristnih rastlin. Otroci so s 
posebnim navdušenjem sprejeli projekt in z bujno domišlji-
jo narisali arhitekturo nastajajočega vrtička. Po tehtnem 
premisleku so sklenili, da v gredice posadimo zelišča, rože, 
zelenjavo in sadje.
V prvo gredico smo zato nasadili razna zelišča (citronska 
melisa, žajbelj, materina dušica, evkaliptus, origano in 
sivka). V naslednjo gredico smo posejali rože (suha roža, 
napihnjena mrežica, črna kumina, petelinov greben). V 
zadnjo pa sadje (jagode) in zelenjavo (redkvica, korenje, pa-
prika in češnjev paradižnik).
Ker pa je bilo idej preveč, gredice pa so se hitro zapolnile, 
smo naš vrtiček še malo razširili in ob ograji pripravili tri 
dodatne gredice, kjer bomo prav kmalu nasadili tudi sadno 
grmičevje, in sicer rdeči ribez, maline in ameriške borov-
nice.

Za gredice skrbijo otroci starejših skupin skupaj z vzgojite-
ljico Blažko. Kar nekaj jih je namreč pokazalo veliko zani-
manja in veselja za ta opravila. Sami prekopavajo, sadijo, 
sejejo, odstranjujejo plevel in zalivajo. Nobeno delo jim ni 
odveč in z veseljem poprimejo zanj. Dobili smo tudi novo 
otroško vrtno opremo, s katero delo teče precej lažje. Ot-
roci so najbolj navdušeni nad zalivanjem, ki bo v vročih 
dneh, ki prihajajo, še kako dobrodošlo. Mali nadobudneži 
pa imajo pri delu mnogo vprašanj in polnijo svoje glavice z 
novim znanjem.
Vsaka gredica ima tudi svoj namen. Iz zelišč se bodo otroci 
jeseni naučili izdelali zeliščni sirup in čaj, iz rož pa bomo 

Blažka Gašperlin, vzgojiteljica, foto: arhiv vrtca
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prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76, Preddvor
info@spavto.si 
www.spavto.si

Sebastjan Prestor
GSM: 041 614 466 
TEL., FAX: 059 950 288

»Vodimo vas varno mimo  
davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  

Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

Otroci skozi igro spoznavali  
drugačnost

V mesecu maju smo na Zavodu za razvijanje in izvajanje 
podpornih storitev za samostojno življenje (ZRIPS) 
sodelovali z vsemi predšolskimi skupinami Vrtca Preddvor 
– vrtcev Storžek, Čriček in Palček. Izvedli smo projekt 
Igrajmo se, spoznajmo se.

Projekt smo začeli predvsem z name-
nom razbijanja stereotipov in predsod-
kov, ki jih ima družba do oseb z motnjo 
v duševnem razvoju. Otrokom smo že-
leli približati naše varovance, jim dati 
varno okolje in priložnost, da se z nji-
mi družijo in jih spoznajo. Najbolj brez 
predsodkov so zagotovo otroci v pred-
šolskem obdobju in začetnem šolskem 
obdobju. Prav zato smo za sodelovanje 
v tem projektu izbrali mlajšo popu-
lacijo in tako so s skozi igro pridobili 
prve pozitivne stike z osebami, ki ima-
jo motnje v duševnem razvoju. Zara-
di pozitivnih odzivov bomo projekt v 
mesecu juniju izvedli tudi v obeh prvih 
razredih OŠ Matije Valjavca Preddvor.
V uvodni delavnici, ki sva jo izvedli 
zaposleni na Zavodu, sva se otrokom 
predstavili, jih spoznali in jim s po-
močjo simpatične pravljice Malo dru-

gačen pingvin (Steve Smallman) ter 
pogovora, približali invalide, drugač-
nost in sprejemanje.
Nato smo skupaj z otroki ter osebami 
z motnjo v duševnem razvoju izved-
li igralno dopoldne, kjer si je vsak od 
udeležencev izbral tisto igro, ki mu 
je ustrezala. Tako so na zelo nevsiljiv 
način dobili pozitiven stik drug z dru-
gim, kar bo zagotovo pripomoglo k 
sprejemanju drugačnosti.
Varovanci kot odrasle osebe so imeli 
zelo nežen, usmerjevalni in mentor-
ski pristop do otrok, kar je in bo tudi 
v prihodnje pozitivno vplivalo na nji-
hovo samozavest ter samopodobo. 
Otroci pa so jih zelo hitro »začutili«, 
jih sprejeli in se z njimi spoprijatelji. Ni 
bilo nikakršnih nenavadnih pogledov, 
umikanja ali nesprejemanja – s katere-
koli strani. Opazili smo takojšnje spre-
jemanje in interes otrok po tem, da 
pokažejo uporabnikom vse, kar imajo 
in znajo.

Jerca Kozelj, strokovna vodja

izdelali suhe šopke. Zelenjava in sadje 
bosta poleti nudila prijetno in zdravo 
osvežitev.
Pri željah po nasadu gredic in sadja 
nam je na pomoč priskočilo Vrtnar-
stvo Grah s Praprotna. Priskrbeli so 
zelenjavo in sadje. Sadike zelišč pa 
smo dobili iz gradu Dvor od »grofice« 
Tanje. Za vse podarjeno smo zelo hva-
ležni. Posebna zahvala gre tudi hišni-
ku Tonetu, ki je z veseljem prisluhnil 
našim željam in uredil vse potrebno za 
nasaditev sadja, in Primožu, ki je prip-
ravil lesene tablice z oznakami rastlin. 
Z otroki pa obljubimo, da bomo skrb-
no pazili na rastline in pridno urejali 
gredice, se sladkali s sadjem in zelenja-
vo ter se tudi kaj novega naučili.
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Otroci rišejo in pišejo

Ekskurzija v London 2022
V noči s srede na četrtek, 17. maja 
2022, smo se učenci 9. razreda malo 
pred polnočjo zbrali pred šolo in se 
odpravili na pot proti Londonu. Noč-
na vožnja z avtobusom nas je najprej 
vodila v Celje, kjer se nam je priklju-
čila ena izmed tamkajšnjih šol. Po ne-
kaj manj kot štirih urah vožnje smo 
prispeli v Zagreb, od koder smo nato 
odleteli proti Londonu.
Okrog devetih zjutraj smo pristali na 
letališču London Stansted. Po pristan-
ku smo se takoj odpravili v hotel, kjer 
smo odložili prtljago in se odpravili na 
podzemno železnico, ki nas je peljala 
do Camden Towna, soseske tržnic in 
mini trgovin. Kasneje smo se odpra-
vili do Narodne galerije in spomenika 
admiralu Nelsonu, ki se mu pripisuje 
velik delež pomoči pri porazu Napo-
leona. Proti koncu prvega dneva smo 
se sprehodili še skozi China Town, 
potem pa smo se vsi izmučeni odpra-
vili v hotel na zelo potrebno večerjo in 
spanec.
Petkovo jutro se je začelo že zelo zgo-
daj z obiskom konjeniške straže in 

Buckinghamske palače, ničelnega pol-
dnevnika ter modernejšega dela Lon-
dona. Dokaj mrzlo jutro nam je pogre-
lo sonce na griču pri Observatoriju, 
kjer se nam je ponujal čudovit pogled 
na Queen's House, Naval College in v 
ozadju še glavno mesto Anglije.
Popoldan smo preživeli na reki Tem-
zi, s katere se nam je ponujal pogled 
na Tower Bridge, znameniti dvižni 
most, in The Shard, najvišjo stolpnico 
na otoku. Seveda je treba omeniti še 
gledališče Globe, v katerem je deloval 
Shakespeare in Millennium Bridge, 
prav tako pa Londonsko oko ter Eli-
zabeth Tower, bolj znan kot Big Ben. 
Po plovbi smo obiskali še katedralo sv. 
Pavla.
Sobotno jutro se je začelo z ogledom 
naravoslovnega muzeja Natural His-
tory Museum, v katerem smo preži-
veli celo dopoldne, popoldanski čas pa 
smo izkoristili za kosilo in ogled mu-
zeja voščenih lutk Madame Tussaud's, 
kjer smo se slikali in uživali večer med 
znanimi zgodovinskimi osebami in 
igralskimi zvezdami.
Zadnji dan smo si privoščili še obisk 
plaže v Brightonu. Po končanem na-
makanju nog nas je avtobus odpeljal 
na letališče London Gatwick, kjer smo 
se z letalsko družbo Easyjet odpravili 
domov. Okoli 19. ure smo se vrnili na 
letališče Jožeta Pučnika na Brniku in 
se odpeljali v Preddvor, kjer se je naš 
nepozabni izlet zaključil.
Jernej Volčjak, 9. a

Ti požrešni pralni stroj
Nekoč je bil en pralni stroj. To ni bil 
navaden pralni stroj. Bil je drugačen 
od ostalih. Bil je zelo požrešen in tudi 
izbirčen. Ko si vanj dal oblačila, jih je 
razgrizel in pojedel. Ko pa je v kopalni-
ci zmanjkalo oblačil, je šel po celi hiši 
in pogledal v vse omare ter pojedel vsa 
oblačila, ki so bila v omarah. Ko pa je 
res zmanjkalo vseh oblačil v celi hiši, 

je šel k sosedom in še njim pojedel vsa 
oblačila. Ljudje so se ga ustrašili in be-
žali stran, saj je imel zelo velike zobe. 
Tako je šel v vse hiše, ki so bile v vasi, 
in pojedel vsa oblačila, ki jih je našel 
v omarah. Bil je že ves poln in kar na-
enkrat je počil. Lastniki so ga našli in 
ga hitro odpeljali v bolnišnico. Tam so 
ga povili s povojem in polepili z obliži. 
Tako se je izučil in rekel, da tega nikoli 
več ne bo počel in se basal z oblačili.
Ula Šenk, 4. a

Prijateljstvo
Prijateljstvo je nekaj,
kar se ne da kupiti,
to si moraš sam izboriti.
Sam se odločaš,
koliko prijateljev imaš
in koliko prijateljstva jim daš.
Prijatelj te potolaži,
ko ti je hudo,
in o tebi ne govori grdo.
Če slab prijatelj si,
ti dolgčas po glavi leti.
Ni nujno, da je prijateljem prav vsaka 
stvar skupna,
le da so srca drug drugemu zaupna.
Bodi dober prijatelj, da prave prijatelje 
imaš
in da z njimi vsak dan se lahko igraš.
V okviru projekta Spodbujamo pri-
jateljstvo je pesem napisala Zoja 
Rozman v sodelovanju z Lejo Mehić, 
Elo Roblek in Zojo Rifelj, vse učenke 
2. a v OPB1.

Petra Lombar Premru

Pred Big Benom / Foto: osebni arhiv

Situla, Sara Arh, 5.b
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Novice iz Krajevne knjižnice Preddvor
Že veste, kaj boste brali poleti?

Majski topli in sončni dnevi počasi napovedujejo prihaja-
joče poletje, naše misli pa prav gotovo sem in tja že pobeg-
nejo na morje in k času poletnih dopustov. Če vas bo pot 
zanesla mimo knjižnice, pa boste na plaži lahko uživali še 
ob prebiranju knjižnih uspešnic in zanimivih knjig.
Vsako leto v sredini junija za naše bralce pripravimo zdaj 
že dobro znane Poletne malhe, v katerih se skriva po pet 
dobrih dopustniških knjig po našem izboru. Počitniške 
paketke bomo seveda pripravili tudi za otroke. Za dobri-
mi naslovi lahko pobrskate na spletnem portalu s pripo-
ročilno kakovostno literaturo Dobre knjige (https://www.
dobreknjige.si/), med priporočilnimi seznami (npr. Bralci 
priporočate) na spletni strani knjižnice (https://www.
mkk.si/) ali na spletnem portalu, ki je v sklopu projekta 
Knjižnice čustev zaživel konec lanskega leta (http://mkk.
loveforlivres.com/).
Mednarodni projekt Knjižnice čustev je v osnovi projekt 
spodbujanja branja, saj ima za svoj glavni cilj ohranjanje 
poslanstva knjižnic, torej promocijo in spodbujanje branja 
(na inovativen način) ter podporo prilagajanju knjižničnih 
praks digitalnemu okolju. Pri projektu je Mestna knjižnica 
Kranj poleg še treh evropskih splošnih knjižnic (Poljska, 
Litva, Belgija) aktivno sodelovala od septembra 2020. V 
okviru projekta smo pripravili nekoliko drugačen način 
izbire knjig, saj so te na police postavljene po čustvih, ki 
so med branjem najbolj prepoznana. Ker smo idejo projek-
ta želeli predstaviti tudi v krajevnih knjižnicah, se je letos 
rodila bralna akcija Beremo s čustvi. Akcijo smo začeli iz-
vajati 23. aprila, na svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 
trajala pa bo vse do konca meseca novembra. Za vas smo 
pripravili res raznolik priporočilni seznam romanov različ-
nih žanrov, tako da se za vsakega najde nekaj. Vaša naloga 
je, da s priporočilnega seznama gradiva preberete tri knjige 
in jih na zato namenjenih kuponih ocenite s predloženimi 
emotikoni, obrazec oddate v knjižnici in prevzamete nag-
rado.
Če vas skrbi, da gradiva ne boste mogli pravočasno vrniti, 
naj vas spomnimo še na možnost uporabe storitve Moja 
knjižnica oz. aplikacije mCOBISS, kjer si lahko gradivo 
podaljšate sami po spletu. Če pa vas skrbi prevelika koli-
čina prtljage, vabljeni k uporabi eKnjižnice Biblos (https://
www.biblos.si/), kjer si lahko izposodite elektronske knji-
ge, ki si jih naložite na mobilne naprave, osebne računalni-

ke ali e-bralnike. Za oboje potrebujete geslo, ki vam ga – če 
zanj še niste zaprosili – dodelimo v knjižnici.
Delovni čas v Krajevni knjižnici Preddvor v poletnih me-
secih ostaja enak. Pričakujemo vas od ponedeljka do srede 
med 14. in 19. uro, ob četrtkih in petkih med 8. in 14. uro 
ter ob sobotah med 9. in 12. uro. Ko je knjižnica odprta, pa 
smo za vas dosegljivi tudi na telefonski številki 04 255 64 
10 ali po elektronski pošti preddvor@mkk.si.

 Manca Štefe, bibliotekarka

Polne police kriminalnih romanov, ki v domači knjižnici 
čakajo na bralce
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od svetnika do svetnika

Na velikonočni ponedeljek 2020, ko smo bili zaradi korone »zaprti« v domače občine, je 
preddvorski župnik Pavel Okoliš namesto sorodnikov peš obiskal vseh devet cerkva fare. 
Obhod je kasneje večkrat ponovil, letos pa je prvič organiziral župnijsko spravno romanje 
od svetnika do svetnika.

Ko mi je idejo omenila prijateljica Si-
mona Zorman, je bil moj prvi odziv: 
»A veš, kako je to daleč!« Z malce stra-
hospoštovanja sva vseeno sprejeli iz-
ziv. Bova pa zadaj, počasi hodili ...

Romanje odpade
Dne 27. aprila malo pred četrto uro 
sem – res čudno, da čisto prva – čakala 

pred preddvorsko cerkvijo. Pridružil 
se mi je Janez Šenk, Strnišev, in nego-
tovo pogledoval proti župnišču, kjer je 
bilo vse temno. Ko je prišla še Simona, 
smo na oglasni deski opazili obvestilo: 
Romanje zaradi napovedanega dež-
ja odpade, bodo pa litanije v Kokri in 
maša za spravo nad Mačami. Kaj pa 
zdaj? Ker smo že vstali in šli od doma, 
bomo vseeno vzeli pot pod noge. Koli-
kor in do koder nas bo pač volja, smo 
si rekli. Janez se je namenil do Mač, 

Simonin cilj je bil »vsaj Lovrenc«. Jaz 
pa ... Važno, da hodimo. Za spravo. In 
tudi za mir.

Možjanca in Kokra
Kot je bilo narisano v župnijskih ozna-
nilih, smo šli najprej k sv. Nikolaju na 
Možjanco. Kljub zgodnji uri smo bili 
dobro razpoloženi in smo se takoj uje-
li v koraku in prijetnem klepetu. Prve 
kapljice dežja so nas »požegnale«, še 
preden smo prišli na prvo postajo.
Z Možjance proti Kokri še nihče izmed 
nas ni hodil. Podali smo se v neznano, 
na gozdno vlako pod Vrtičnikom. Še 
vedno z lučkami in dežniki. »Ne vem, 
ali gremo prav,« je podvomil Janez. 
»V to smer moramo! Sicer smo pa ro-
marji, ne moremo vsega vedeti vnap-
rej,« sem sledila čutu, ki nas je vodil 
po levem bregu reke in čez star, načet 
most, čez katerega si pri belem dne-
vu morda sploh ne bi upala. Sledilo je 
pešačenje ob robu praznično prazne 
glavne ceste.
K cerkvi sv. Marije Brezmadežne v 
Kokri smo prispeli dobre pol ure pre-
zgodaj. Namenili smo se dalje, saj bi 
se čakajoč na litanije utegnili preveč 
ohladiti. A na pobudo cerkovnika, ki 
nam je odprl cerkev za najdaljši poči-
tek celega dne, smo ostali. Župniku 
smo obljubili, da pridemo tudi nad 
Mače, a bomo mašo najbrž zamudili. 
»Bom pa malo zavlekel,« nas je poto-
lažil.

Na Jakoba in nad Mače
Spet smo v četici hodili ob robu ceste, 
nato pa čez Polano, mimo Mihčevega 
in Šavsovega na Pristavo. Ob Jane-

 Petra Lombar Premru

Na Sv. Lovrencu, v družbi župnika Pavla Okoliša / Foto: osebni arhiv
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PICE. MALICE.
KOSILA. 

DOSTAVA NA DOM
ALI V PISARNO. 

ZAKLJUČENE
DRUŽBE.

 

VSAKODNEVNA
DOSTAVA

STAREJŠIM NA
DOM.

 

Cirles d.o.o., Tupaliče 21, 4205 Preddvor
Ciril 041 629 415, Klemen 041 422 067  

info@cirles.si

 trgovina z lesom

 ročna in strojna sečnja

 žično in traktorsko  
spravilo lesa

 prevozi lesa in  
gradbene mehanizacije

 priprava drv in biomase

 sanacija in nega  
gozdov

 izkopi in gradnja  
gozdnih poti

Prodajamo bukova 
in hrastova drva.

zovih zgodbah iz preteklih časov so 
bili kilometri krajši. Tik preden smo 
zagrizli v klanec, je dež ponehal, de-
žnike so zamenjale pohodne palice in 
z neverjetno lahkoto smo se povzpeli 
k »najvišjemu svetniku« sv. Jakobu. 
V planinski koči so nas gostoljubno 
sprejeli: »Ker ste romarji, je že v redu.«
Med sestopom je spolzka pot terja-
la dodatno previdnost in čas. Nato 
pa spet odločno navkreber. Pri sv. 
Miklavžu nad Mačami so nas zbrani, 
ki so ravno prišli od maše, pričakali z 
aplavzom. V duhu sprave med živimi 
in mirnega pokoja rajnih smo postali 
v Parku spomina na Strmolske. Kot je 
načrtoval, se je Janez tam obrnil pro-
ti Novi vasi, midve pa sva nadaljeva-
li. »Vi hodite hitreje, ne ozirajte se na 
naju, imava danes že nekaj za seboj,« 
sva rekli župniku, ki je sklenil, da se 
nama pridruži. A se je prilagodil ter 
naju spremljal.

Lovrenc, Bela, Breg, Tupaliče, 
Preddvor
Simona, ki kot domačinka pozna tam-
kajšnje stezice, nas je vodila do Bašlja 
in po Gamsovi poti proti Lovrencu. 
Zazvonilo je poldne, zmolili smo če-
ščenje. »Še nikoli nisem bila tako ve-

sela češčenja,« je postanek dobro del 
Simoni. Meni pa je kot še nikoli teknil 
bob v koči, kjer smo se malce okrepča-
li. Razgled s sv. Lovrenca nam je kazal 
pot, ki nas je še čakala: sestop in rav-
nina, to bo pa že šlo.
Med z regratovimi cvetovi posutimi 
travniki smo se sprehodili do Zgornje 
Bele in naprej do cerkve sv. Egidija na 
Srednji Beli, nato pa za brško ograjo k 
sv. Lenartu na Breg. Kot prej v Jane-
zovi družbi se je tudi v pogovoru z žu-

Na Sv. Jakobu, v družbi Janeza Šenka  
/ Foto: osebni arhiv

pnikom Pavlom preostanek poti hitro 
krajšal. Ujela nas je kratka ploha, ko-
maj se je splačalo razpeti dežnike. Pri 
cerkvi sv. Klemena v Tupaličah sta ve-
drila Polona in Tomaž, ki sta se iznad 
Mač podala na svoj delček romanja. 
Skupaj smo krenili proti Preddvoru, 
kjer imava s Simono skupnega za-
vetnika sv. Petra. Cilj. Stopili smo v 
cerkev. Tišina, mir, zadovoljstvo, hva-
ležnost za vsak korak, za enajstinpolu-
rno pot, za sklenjen krog. Kot prvi sva 
se vpisali v posebno knjigo romarjev.
Župnik pravi, da bo romanje spet pri-
hodnje leto 27. aprila. Vabljeni! Če vas 
mika cel krog, je časa za pridobivanje 
kondicije in trdne volje še več kot do-
volj.
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Neznani Preddvor
Bašelj (1)

Med najdenimi starimi predmeti z Gradišča nad Bašljem 
je bilo veliko vojaške opreme in orožja. Na primer kovinski 
pasni okovi (recimo v podobi ptic), zaključki in obešalniki za 
meče ter železni glaviči mečev, puščične osti in bojni noži. 
Značilno okrašeni deli sestavljajo pasne garniture. Štirje 
kosi jezdečeve opreme so bili zakopani skupaj in bili pred 
desetletji odkriti kot zakladna najdba. Najdragocenejši, 
umeteleno izdelani pozlačeni in posrebreni bronasti kosi, 
ki so pripadali slovanskemu vojaškemu plemstvu zgod
njesrednjeveške dežele Karniole, so karolinškega izvora ter 
primerljivi z najdbami iz knežjih grobov na Slovaškem in 
Češkem. Od predmetov za vsakdanjo uporabo so se v ze
meljskih plasteh ohranili ključi, kresila, ponve z dolgim ro
čem, noži, klešče, sekire, britev in deli šatuljic. Okrasne igle, 
steklene jagode za ogrlice in uhane, bronasti prstani in kra
guljčke so Slovanke prevzele tudi po starejši noši tukajšnjih 
staroselsk. Kot poljedelsko orodje so služili rovnica, lemež, 
srpi, kose s kosirji. Preživljanje z ovčarstvom dokazujejo 
najdbe več škarij strižnic. Številni ostanki zgodnjesrednje
veškega lončenega posodja, tipično okrašenega z valovni
cami in žlebiči, ter ostanki žlindre, drugih surovcev in pol
izdelkov pa pričajo o obrtnih znanjih naseljencev. Izjemna 
je najdba bronaste kadilnice, namenjene krščanskemu bo
goslužju. Vse naštete najdbe nam odslikavajo tako vojaško 
kot vsakdanje življenje tukaj živeče skupnosti. V peščenem 
nanosu ob strugi Belice so bili z Gradišča naplavljeni še bro
nast obešalnik za meč in železno streme ter pri hiši doma
čina Janka Bruna dobro ohranjena tulasta železna sekira, 
izvirajoča še iz prazgodovinske poselitve Gradišča.
Utrdba je bila sredi 12. stoletja, ko se Gradišče prvič omenja 
v stari listini, zagotovo že v razvalinah, a številna ognjišča 
in živalski ostanki potrjujejo zadrževanje človeka na gori 
tudi še dolgo po tem obdobju. Opustošenje postojanke se 
je zgodilo verjetno s strani Frankov po zatrtju slovanskega 
upora okoli leta 820, toda naselbina bi bila lahko požgana 
še v prvi polovici 10. stoletja med madžarskimi plenilnimi 
vpadi v bogato Furlanijo. Gradišče nad Bašljem velja z najd
bami iz treh arheoloških dob v razponu skoraj treh tisočle
tij za pomembno najdišče v proučevanju starejše poselitve
ne zgodovine slovenskega prostora. Zaradi izjemnih najdb 
in kot izstopajoče najdišče zgodnjeslovanske dobe pri nas 
je uvrščeno med spomenike državnega pomena in kot šir
ša dediščina Karla Velikega v pot Francia Media Heritage 

Rout. Ta vključuje deset najvidnejših in najraznovrstnejših 
arheoloških najdišč z območja srednjeveške Frankovske 
države vse od Nizozemske na severu in tja do Italije in Hr
vaške na jugu.

Kališče in Zaplata
Obiskovalcem samotnejših planinskih poti bo gotovo za
nimivo še troje manjših arheoloških najdišč v storžiškem 
pogorju. Na poti proti Bašeljskemu vrhu (1744 m n. m.) je 
pod grebenom lokacija, ki na površini daje slutiti temelje 
stavbe. Glede na drobne najdbe, med katerimi je bila tudi 
čebulasta bronasta zaponka, kakršne običajno pripisujejo 
moški noši, je iz pozne rimske dobe. Višje se nahajajo teme
lji večje, verjetno zgodnjesrednjeveške stavbe, z najdbami 
lončenine in poznorimske omega zaponke. Na manjši rav
nici na Dolgi njivi pod Cjanovco (1606 m n. m.), kjer poleti 
še vedno pasejo ovce, je bila pri pastirski koči najdena rim
ska keramika; arheologi sklepajo na pastirsko naselbino. 
Na gozdnatem vrhu Zrd (1378 m), precej daleč za Zaplato 
že proti Sp. Jezerskemu, je domačin v koreninah podrtega 
drevesa našel odlomke grobe prazgodovinske lončenine, 
sled prazgodovinske poselitve na tem mestu. (Konec)

¹Prispevek je povzet tudi po VS št. 25 in 36, razstavnem katalogu Srednje
veške zgodbe s stičišča svetov (NMS, 2016) in članku T. Knifica v Prilozi 
instituta za arheologiju u Zagrebu (2007).

 Polona Zalokar

Konjeniška oprava z Gradišča nad Bašljem iz zgodnje 
slovanske dobe/ Foto: T. Lauko (hrani NMS)
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Kar sem prejela, želim dajati naprej
To je poklicno in življenjsko vodilo naše občanke in letošnje nagrajenke ob 60-letnici Bralne 
značke mag. Franceske Žumer. Državno priznanje je prejela za izjemno mentorsko delo na 
področju bralne kulture in Bralne značke.

Bralna značka se je pred dobrimi 
60 leti rodila na pobudo koroškega 
otroškega in mladinskega pisatelja 
Leopolda Suhodolčana in profesorja 
slovenskega jezika Stanka Kotnika v 
osnovni šoli na Prevaljah. Od podeli-
tve prve bralne značke daljnega leta 
1961, takrat imenovane Prežihova 
značka, je gibanje preraslo v vseslo-
vensko in zajema mlade od vrtca do 
srednje šole, sega pa celo med zamej-
ske Slovence. Danes v Bralni znački 
sodeluje od 65 do 70 odstotkov vseh 
slovenskih osnovnošolcev, knjižnice 
po Sloveniji pa so razvile tudi bralno 
značko za odrasle.
Mag. Franceski Žumer je ljubezen 
do branja v tretjem razredu osnovne 
šole privzgojila preddvorska učitelji-
ca Anica Bolka. Spominja se, da ji je v 
poročilu o prebrani knjigi z umetni-
škim lepopisjem naslove polepšala 
sovaščanka Marjanca Perko. V viš-
jih razredih jo je za branje in pisanje 

navduševala učiteljica slovenščine 
Berta Golob. V 7. in 8. razredu je pos-
tala pionirska dopisnica za takratni 
Pionirski list. Iz tega obdobja ji bo 
ostalo v spominu večdnevno srečanje 
nagrajenih dopisnikov s slovenskimi 
pisatelji v Velenju. Spoznala je, kako 

pomembno za mlade bralce je v živo 
spoznati in se pogovarjati z znanimi 
in uveljavljenimi pesniki in pisatelji. 
To izkušnjo je kasneje kot osnovno-
šolska knjižničarka prenašala na svoje 
učence. Prav v vseh šolah, kjer je bila 
zaposlena – v Cerkljah, Preddvoru, na 
Gimnaziji Kranj in najdlje v Ljubljani 
v OŠ Poljane –, je imela knjižničarski 
krožek in bila mentorica Bralne znač-
ke. V Ljubljani je učence vodila v naj-
bolj uveljavljene knjižnice in založbe 
na predstavitve novih knjig in celo v 
prostore Društva pisateljev, da so se 
otroci lahko pogovarjali z različnimi 
ustvarjalci. Ob izidu novih knjig slo-
venskih avtorjev ali prevodov je pe-
snike, pisatelje in ilustratorje pogosto 
vabila na šolo, da so jih lahko spozna-
li tudi tisti učenci, ki niso bili preveč 
navdušeni za branje. Med najbolj ime-
nitnimi gosti na šoli je bila, ob obisku 
Slovenije, tudi astronavtka slovenske-

ga porekla Sunita Williams. Da so bili 
nad prizadevno knjižničarko navdu-
šeni tudi ustvarjalci, dokazuje pisatelj 
Ivan Sivec, ki je o Franceski leta 2008 
napisal knjigo z naslovom Prstani za 
princesko Francesko.
Kot mentorica Bralne značke je Fran-
ceska, kljub priporočenemu naboru 
knjig za branje, učencem dovolila, da 
so izbirali knjige po svojem okusu, saj 
je prepričana, da se otrok k branju in 
izboru knjig ne sme siliti. Da otroci 
sežejo po knjigah, jim je najprej treba 
vzbuditi radovednost in zanimanje, 
kaj piše v knjigah, zato so njeni učenci, 
namesto da bi pisali dolgočasne obno-
ve knjig, pri urah Bralne značke vse-
bino in svoja doživetja ob prebranih 
knjigah predstavljali svojim vrstni-
kom. Mag. Franceska Žumer meni, da 
si ljubezen do branja otroci privzgojijo 
celostno, v vrtcu, šoli ter s spodbuda-
mi in zgledi staršev.

Ivka Sodnik

Mag. Franceska Žumer / Foto: Alenka Brun

Da so bili nad prizadevno 
knjižničarko navdušeni tudi 
ustvarjalci, dokazuje pisatelj 
Ivan Sivec, ki je o Franceski leta 
2008 napisal knjigo z naslovom 
Prstani za princesko Francesko.
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Ligaška tekmovanja po dveh letih spet 
izpeljana do konca
Če smo v preteklih dveh letih tekmovalni sezoni morali zaključiti predčasno, nam 
letos kaže precej bolje. Smučarski tečaj med zimskimi počitnicami smo tako že lahko 
uspešno izpeljali, spomladanski del sezone pa poteka tekoče in po začrtanem programu 
tekmovalnega sistema.

Ko smo se zaradi suše sredi marca 
morali obrniti na domače gasilce, da 
so nam zalili travnato površino no-
gometnega igrišča Za žago, nam še na 
misel ni prišlo, da se bo konec meseca 
iz istega razloga tako blizu nas zgodila 
katastrofa. V pomoč intervenciji med 
požarom na Potoški gori je bilo pokli-
cano tudi Športno društvo Preddvor. 
K sreči so usposobljene službe kmalu 
obvladovale situacijo in se nam (razen 
izposoje naših klubskih klopi in miz za 
utrujene gasilce) ni bilo treba dodatno 
aktivirati. Vseeno pa je spodbudna že 
misel, da v kritičnih situacijah znamo 
stopiti skupaj in drug drugemu poma-
gati po najboljših močeh. Tako smo 
lahko zgledno pripravili tudi nogome-
tni teren za spomladanski del sezone 

– med drugim tudi s sodelovanjem na 
občinski čistilni akciji.

Tekmovanja se zaključujejo
Trenutna tekmovanja pod okriljem 
MNZG Kranj, v okviru katerih nasto-
pajo nogometne ekipe ŠD Preddvor, se 
počasi že bližajo koncu. Kadeti, ki so 
v gorenjski ligi trenutno na drugem 
mestu, morajo odigrati še dve tekmi, 
starejši dečki U15, ki trenutno zase-
dajo sedmo mesto, pa še štiri. Člani 
so pomladanski del sezone začeli z 
odmevnim neodločenim izidom 1: 
1 pri sosedih na Visokem, ki so sicer 
na najboljši poti k osvojitvi naslova 
gorenjskega prvaka. V nadaljevanju 
so člani še po dvakrat zmagali in izgu-
bili ter enkrat remizirali, pet krogov 
pred koncem tekmovanja pa zasedajo 
deveto mesto. Aktivni so tudi mlajši 
dečki U13 in U12 ter starejši in mlajši 

cicibani U10 oziroma U9. V društvu 
smo še posebno zadovoljni z udeležbo 
otrok pri nogometnih krožkih, ki jih 
za učence prve triade izvajamo brez-
plačno. Krožki potekajo vsak petek 
v času podaljšanega bivanja, v dveh 
skupinah pa jih skupaj obiskuje skoraj 
štirideset otrok.

Dela potekajo intenzivno
Gradbeni odbor se je v zvezi z izgra-
dnjo nogometnega igrišča in Športne-
ga parka Preddvor sestal konec marca. 
Župan je takrat povedal, da dela pote-
kajo zelo intenzivno, o čemer smo se 
na terenskem ogledu lahko prepričali 
tudi sami. Razprava je potekala o fa-
zah gradnje oziroma njenih korakih: 
izvajalec gradbenih del ima v pogodbi, 
da teren poravna na s projektom do-
ločeno višino in prva dva sloja ustroja 
oz. gramoza; v prvi oz. najnižji sloj se 

Marjan Bogataj

Mlajši dečki U12–13 na igrišču z umetno travo OŠ Preddvor; trenerja sta David Golob in Iztok Pavc. / Foto: ŠD Preddvor
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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
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

vgradijo drenažne cevi, nato sledi na-
sutje drugega sloja. Do konca aprila pa 
naj bi pripravili še razpis za naslednjo 
fazo del v letošnjem letu – nekako je 
bilo zavzeto stališče, da se na celot-
nem območju opravijo vsa zemeljska 
dela vključno z vgradnjo potrebnih 
inštalacij (elektrika, voda, fekalna 
kanalizacija, odvajanje voda, cisterna 
za lovilnik vode) in da se na glavnem 

igrišču pripravi teren do zatravitve, 
po možnosti pa tudi že zatravitev. 
Izvedba pa bo odvisna tudi od raz-
položljivih finančnih sredstev, ki so s 
proračunom namenjena športnemu 
parku.

Tradicionalne prireditve
Omenimo še, da si bomo po koncu 
tekmovalne sezone v juniju prizade-
vali izpeljati tudi naše tradicionalne 
prireditve: zaključek za mlajše staro-
stne kategorije, Srečanje generacij NK 
Preddvor in Občinski turnir v malem 
nogometu.

Medalja na državnem prvenstvu 
z zračno puško
V Strelskem društvu Preddvor se je strelsko leto 2021/22 
začelo septembra 2021 in se bo končalo julija 2022.

Prva tekmovanja z zračno puško so se 
začela že oktobra lani.
Vključeni smo v državne lige, Pokal 
prijateljstva, Pokal Slovenije – držav-
na liga mladih, kjer v 6. krogih tek-
mujejo dečki in deklice, starejši dečki 
in deklice ter kadeti in mladinci. Da 
se ne vozimo na tekmovanja po celi 
Sloveniji, sedaj ta potekajo po regijah, 
rezultati pa se združujejo na ravni 
Strelske zveze Slovenije iz vseh regij 
in tako je tudi končna uvrstitev na dr-
žavni ravni, za vsak krog posebej. Bil-
teni so enotni, rezultati so prikazani 
za vso Slovenijo.
Po 6. krogih smo osvojili naslednja 
mesta: 3. mesto Adam Šamperl (105 
točk), 4. mesto Ana Lucija Rajgelj (105 
točk), oba starejši dečki/deklice, 25. 
Sergej Rajgelj (7 točk), 28. mesto Urh 
Torkar (5 točk) oba kadeti, 43. mes-
to Nejc Petek. Tekmovali smo tudi v 
članski 2. DL severozahod, kjer smo 
po 6. krogih osvojili ekipno 3. mes-
to (34 točk), posamezno pa: 7. mesto 
Urh Torkar (71 točk), 8. mesto Domen 

Fink (60 točk), 9. mesto Adam Šam-
perl (58 točk) in 11. mesto Sergej Raj-
gelj (55 točk).
Regijsko prvenstvo z zračno puško je 
bilo v Trzinu. Prvi je bil Urh Torkar, 
drugi Sergej Rajgelj, oba v kategoriji 
kadeti, Ana Lucija, starejša deklica, je 
bila četrta. Vsi, ki so dosegli norme, 
so lahko nastopili na 31. državnem 
prvenstvu v Ljubljani. V društvu smo 
imeli med starejšimi dva favorita: 
Ana Lucija Rajgelj je osvojila bronas-
to medaljo, na prva mesta pa je ciljal 
tudi Adam Šamperl. Bron je izgubil po 
pravilu desetk v zadnji seriji, sicer sta 
imela enak rezultat s tekmecem za 3. 
mesto. V tej kategoriji je nastopilo 40 
tekmovalcev. Tudi pri Sergeju Rajglju 
je bil uspeh vidnejši kot po zaključku 
tekmovanj v državni ligi mladih, os-
vojil je 12. mesto. Urh Torkar pa je bil 
22. Tekmovanja z zračnim orožjem so 
tako za strelsko leto 2021/22 zaklju-
čena.
Začenjajo se treningi z MK-orožjem 
na strelišču v Dragi nad Preddvorom. 
Če nam uspe doseči norme za državno 
prvenstvo, bomo veseli, ker so zahte-
ve vsako leto višje.

Marija Žižmond

V društvu smo še posebno 
zadovoljni z udeležbo otrok pri 
nogometnih krožkih, ki jih za 
učence prve triade izvajamo 
brezplačno. Krožki potekajo 
vsak petek v času podaljšanega 
bivanja, v dveh skupinah pa 
jih skupaj obiskuje skoraj 
štirideset otrok.



30 I Prireditve 

Koledar dogodkov za maj, junij in avgust

MAJ
Petek, 27. 5. 2022, grad Dvor, ob 19. uri

Pogovorni večer: Šenkova domačija na Jezerskem, 
Polona in Andrej Karničar
Ivka Sodnik, E: ivka.sodnik@gmail.com

JUNIJ
Sreda, 1. 6. 2022, Kulturni dom Preddvor, ob 18. uri

Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih 
priznanj
Občina Preddvor, E: obcina@preddvor.si

Petek, 3. 6. 2022, grad Dvor, ob 19. uri

Pogovorni večer: Srečanje preddvorske mladine  
z županom
Ivka Sodnik, E: ivka.sodnik@gmail.com

Sobota, 4. 6. 2022, Preddvor, od 10. do 13. ure

70-letnica folklore v Preddvoru: Plesne delavnice  
na prostem
Folklorno društvo Preddvor, E: fdpreddvor@yahoo.com

Sobota, 4. 6. 2022, grad Turn, ob 18. uri

Dan rodbine Urbančič s svečano prireditvijo ob 
predstavitvi knjige Po poteh rodbine Urbančič
KD Josipine Turnograjske, E: info@kdjt.si

Petek, 10. 6. 2022, grad Dvor, ob 19. uri

Pogovorni večer: Špela Šavs, ultramaratonka
Ivka Sodnik, E: ivka.sodnik@gmail.com

Sobota, 11. 6. 2022, Preddvor, ob 9.30

4. Literarna pot pod Storžičem: Po poteh rodbine 
Urbančič
Zavod za turizem Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Sobota, 11. 6. 2022, jezero Črnava, od 15. do 18. ure

Festival pitne vode v Preddvoru s pestrim 
programom
Center za trajnostni razvoj podeželja, E: info@ctrp-kranj.si

Sobota, 11. 6. 2022, Kulturni dom Preddvor, ob 18. uri

Josipinke prepevajo že 30 let
Društvo upokojencev Preddvor, E: du.preddvor@gmail.com

Petek, 14. 6. 2022, grad Dvor, ob 19. uri

Pogovorni večer: Slavni Preddvorčani v knjigah dddr. 
Mire Delavec
Ivka Sodnik, E: ivka.sodnik@gmail.com

Sobota, 18. 6. 2022, Kulturni dom Preddvor, ob 20. uri

Ogled dokumentarnega filma Ovčarstvo v 
preddvorskih gorah
KUD Matije Valjavca, E: petra.lombar@guest.arnes.si

Četrtek, 23. 6. 2022, Podružnična šola Kokra, ob 17. uri

Proslava ob dnevu državnosti in odprtje novega 
športnega igrišča
Podružnična šola v Kokri, T: 04 25 51 438

Petek, 24. 6. 2022, grad Dvor, ob 19. uri

Zaključek pogovornih večerov: Koncert violinistke 
Inge Ulokine
Zavod Grof in Grofica, E: subelj.tanja@gmail.com

Sobota, 25. 6. 2022, grajski park gradu Dvor

Zaključek 12. Mednarodnega Ex Tempora Preddvor
Likovno društvo Preddvorski samorastniki, E: info@visitpreddvor.si

Sobota, 25. 6. 2022, grajski park gradu Dvor, od 11. do 17. ure

Festival bombonov Štoflc
Zavod za turizem Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Sobota, 25. 6. 2022, grajski park gradu Dvor, ob 20.30

Retro fest: koncert ABBAMia Slovenije
Pijar; pijar@pijar.si

Nedelja, 26. 6. 2022, grajski park gradu Dvor, od 11. ure dalje

Petrov sm'n s folklornim festivalom ter koncert s Čuki
Zavod za turizem Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Četrtek, 30. 6. 2022, Kulturni dom Preddvor, od 17. do 20. ure

70-letnica folklore v Preddvoru: Delavnica petja 
ljudskih pesmi
Folklorno društvo Preddvor, E: fdpreddvor@yahoo.com

AVGUST
Sobota, 20. 8. 2022, Bašelj, od 8. do 20. ure

Kmečki praznik pod Storžičem: Koncert Chicas
TD Bašelj, E: jana.smolej@gmail.com

www.visitpreddvor.si
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Naše prednosti:
  hitra odzivnost
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi 
standardi

  zelo ugodna cena

Poženik 35, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 031 280 771
E: info@simon-oil.si
I: www.simon-oil.s

Hitra dostava kurilnega olja

Razvažamo po celi Gorenjski  
in Ljubljani.

Nedelja, 21. 8. 2022, Bašelj, od 11. do 18. ure

Kmečki praznik pod Storžičem: Koncert Veseli 
Begunjčani
TD Bašelj, E: jana.smolej@gmail.com

Ponedeljek, 22. 8. 2022, TIC Preddvor, od 8. do 16. ure

Počitniške dejavnosti: Spoznavne igre in lov  
za zakladom
VGC, E: info@luniverza.si

Torek, 23. 8. 2022, TIC Preddvor, od 8. do 16. ure

Počitniške dejavnosti: Peka kruha in spoznavanje 
Francije
VGC, E: info@luniverza.si

Sreda, 24. 8. 2022, TIC Preddvor, od 8. do 16. ure

Počitniške dejavnosti: Prva pomoč in priprave na 
nastop v DSO Preddvor
VGC, E: info@luniverza.si

Četrtek, 25. 8. 2022, TIC Preddvor, od 8. do 16. ure

Počitniške dejavnosti: Celodnevni pohod na  
Sv. Jakoba in Potoško goro
VGC, E: info@luniverza.si

Petek, 26. 8. 2022, TIC Preddvor, od 8. do 16. ure

Počitniške dejavnosti: Nastop v DSO Preddvor  
in filmsko doživetje
VGC, E: info@luniverza.si

Vse ostale redne mesečne aktivnosti, ki jih izvaja VGC, najdete na 
spletni strani https://www.vgc-gorenjska.si/koledar-aktivnosti/.

Po poteh rodbine Urbančič
Občina Preddvor ima bogato kulturno dediščino, v kateri za-
vzemajo zelo pomembno mesto nekdanji graščaki Urbančiči. 
Dddr. Mira Delavec Touhami, Jurij Kurillo in Gregor Šitum so 
pripravili izjemno zanimivo knjigo o preddvorskem delu rod-
bine Urbančič z naslovom Po poteh rodbine Urbančič, v ka-
teri so prišli do novih odkritij in povezav. Poljudna knjiga je 
obogatena s še nikoli predstavljenim fotografskim gradivom. 
Povezave rodbine Urbančič segajo od Slovenije, Avstrije, Bo-
sne in Hercegovine vse do Združenih držav Amerike. Urbanči-
či so bili tudi več kot sto let lastniki gradu Dvor v Preddvoru, 
kamor je v obdobju romantike zahajala smetana slovenske 
meščanske družbe. V okviru predstavitve knjige na gradu 
Turn, ki bo 4. junija, bo prvič po dvajsetih letih v Slovenijo 
prišla tudi Sibyl Urbancic, potomka preddvorske rodbine, ki 
živi na Dunaju in je hkrati tudi potomka islandske rodbine Ur-
bančičev. Kljub 85 letom (ta dan celo praznuje rojstni dan) je 
zelo aktivna in povezana s Preddvorom. Na prireditvi bo prvič 
predstavila, kako je njen oče doživljal Preddvor. Prvič se bos-
ta tudi srečali potomki Urbančičev, katerih očeta se zaradi 
krute igre usode v šestdesetih letih prejšnjega stoletja nista 
mogla srečati. Dogodek je izjemno zanimiv za vse, ki bi radi 
izvedli več o ljudeh, ki so zaznamovali zgodovino Preddvora 
ter širšega slovenskega in mednarodnega prostora.

Josipinke praznujejo
Ideja za ustanovitev pevskega zbora pri Društvu upokojen-
cev Preddvor se je porodila pred 30 leti. Tončka Šenk, ki je 
bila takrat tajnica društva in hkrati velika ljubiteljica petja, je 
okrog sebe zbrala še nekaj somišljenic. Leta 1992 je prevzela 
vlogo pevovodkinje Polonca Jekovec in zbor vodila do leta 
2004. Za kratek čas je vodenje zbora prevzela Regina Martin-
čič, potem se je vrnila Polonca Jekovec in zbor vodila vse do 
prihoda zborovodkinje Mimi Roblek. Pod njenim vodstvom so 
se članice zbora prvič začele učiti petja po branju not. Pred 
devetimi leti se je pevkam pridružila citrarka in pevka Franc-
ka Šavs. Šele po desetletnici delovanja je bila sprejeta odloči-
tev, da zbor dobi ime, in sicer po domačinki Josipini Urbančič 
Turnograjski: ŽPZ Josipine Turnograjske DU Preddvor. Tre-
nutno zbor šteje 14 pevk. Nastopa na društvenih, občinskih, 
pokrajinskih in državnih prireditvah ter tudi na prireditvah čez 
mejo v Železni Kapli. Pevke tudi zelo rade obiščejo in zapo-
jejo občanom, starim 90 in več let. Želijo si, da bi še naprej 
z veseljem in dobro voljo prihajale na vaje ter da bi svojim 
poslušalcem še velikokrat s pesmijo popestrile in polepšale 
trenutke njihovega življenja. Anica Celar Gorza
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*Informativni izračun je narejen na dan 30. 3. 2022, za  Kangoo Van Comfort Furgon Blue dCi 95 Open Sesame. Maloprodajna priporočena cena z že upoštevanim popustom in brez DDV znaša 17.080,60 €. Izračun je narejen 
za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva polog v višini 4.624,13 €. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih 
pri izračunu.  **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. Velja preko Renault Financial Services.  Slika je 
simbolična. 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.

179€
5 let podaljšanega jamstva za 99 € + DDV**
PRO+ paket za 199 €

najširši stranski dostop v kategoriji : 1.45 m

že za
  
/mesec + DDV* 

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

NOVI

RENAULT KANGOO VAN mednarodni dostavnik 
leta 2022


