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Izhaja vsak  
torek in petek.

»Moja mami, ati, babi,  
dedi, teta, stric ... vsi berejo  

Gorenjski glas ...

... jaz pa rešim križanko  
in preberem šale.«

Naročite se na Gorenjski glas, saj s tem veliko prihranite.
Tel.: 04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si  
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PREDDVOR je priloga časopisa 

PREDDVOR (ISSN 2670-6687) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Danica Zavrl Žlebir (danica.zavrl@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: Delo, d. o. o, Tiskarsko središče; Dunajska 5, 1000 Ljubljana. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Preddvor izhaja 
v nakladi 19.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor, priložen je tudi izvodom Gorenjskega glasa. Na naslovnici: Zgodnja pomlad ob 
jezeru Črnava / Foto: Tina Dokl

www.visitpreddvor.si
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STRAN 7
V izrednih razmerah hitro organizirani
Ob izbruhu novega koronavirusa smo nekaj vprašanj 
naslovili na Aleša Drekonjo, poveljnika Civilne zaščite v občini 
Preddvor.

STRANI 10 IN 11
Mehka pot Maje Povšnar
Judoistko Majo Povšnar, Roblekovo s Kokre, dobro poznamo, 
saj se z evropskih in svetovnih tekmovanj v jiu-jitsuju vselej 
vrne z medaljo.

STRAN 14
Preddvor ima neprecenljive bisere
Med domačini, ki so lani opravili tečaj in pridobili licenco 
lokalnega turističnega vodnika, je tudi Josip Ekar.

STRAN 16
Gozdno ustvarjanje
Gozdni škrat je otroke iz vrtca Storžek povabil na pravo 
gozdno pustolovščino.

STRAN 17
Gregorjevo tudi v Preddvoru
Na gregorjevo so tudi v Preddvoru “vrgli luč v vodo”.

STRAN 23
S srcem na Triglav in naprej v prihodnost
Slepi in slabovidni, med njimi Jožef Gregorc, so lani osvojili 
Triglav.

STRANI 26 IN 27
S telovadbe se vrača prerojena
Ob prvi obletnici jutranje telovadbe 1000 gibov v Preddvoru 
predstavljamo najstarejšo telovadko, 84-letno Ano Svetelj iz 
Nove vasi.
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Občina Preddvor ima od začetka le-
tošnjega leta novo uradno spletno 
stran, najdete jo na www.preddvor.
si. Nova spletna stran občanom 
omogoča neprekinjen spletni stik z 
občino. Na voljo je storitev oddaje 
elektronskih vlog s spletnim plače-
vanjem takse (zavihek Vloge in ob-
razci), kar pomeni, da je vse vloge 
mogoče oddati elektronsko, plačilo 
takse pa opravite z nalogom UPN, 
Moneto ali plačilno kartico. Novost 
je tudi oddaja pobud oziroma pre-
dlogov (zavihek Predlagajte občini). 
Poleg uradnih občinskih področij 
(občinskih novic, obvestil, razpisov, 
uradnih glasil, obrazcev, občinskih 
predpisov, predstavitve projektov 
in investicij) na novi občinski stani 
lahko spremljate tudi vse, kar ste do 
sedaj brali na portalu MojaObčina.
si, torej tudi lokalni utrip, novice dru-
štev in drugih organizacij ter kole-
dar dogodkov. Občinske novice, ob-
jave društev in organizacij, napoved 
prihajajočih dogodkov ter aktualni 
razpisi so občanom posredovani 
tudi v tedenski elektronski pošti – 
na brezplačne tedenske e-novice se 
lahko naročite v rubriki Bodite ob-
veščeni ali v zavihku E-Občina – E 
obveščanje občanov. Aktualne ob-
jave delimo tudi na Facebooku na 
strani Občine Preddvor. Vabljeni, da 
tudi po spletu poslujete z občino in 
spremljate dogajanje v Preddvoru. 
Petra Lombar Premru

Nova spletna stran

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA LETO 2020

Občina Preddvor obvešča, da so od začetka marca na spletni strani www.preddvor.
si objavljeni javni razpisi za leto 2020, in sicer:

1.  Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in dejav-
nosti v Občini Preddvor v letu 2020 – prijava je možna do 4. maja 2020;

2.  Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v občini 
Preddvor v letu 2020 – prijava je možna do 4. maja 2020;

3.  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja v Občini Preddvor v letu 2020. Javni razpis obsega:

 – ukrep št. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
 – ukrep št. 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
 – ukrep št. 5 Podpora investicijam za varno delo v gozdu,
 –  ukrep št.6 Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdar-

skih programih,
 –  prijava za ukrepe št. 1.1.,1.2.,5 in 6 je možna do 4. maja 2020,
 –  ukrep št. 7 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in ra-

zvoja podeželja,
 – prijava za ukrep št. 7 je možna do 1. oktobra 2020;
5.  Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju občine 

Preddvor v letu 2020 – prijava je možna do 4. maja 2020;
6.  Javni razpis za sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih prireditev v Občini 

Preddvor v letu 2020 – prijava ja možna do 4. maja 2020.

Vse informacije kot tudi razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na naslovu 
občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, po telefonu 04/275 10 00 v času 
uradnih ur ali po elektronski pošti obcina@preddvor.si.

OBČINA PREDDVOR

Župan Rok Roblek med otroki v Vrtcu Storžek

Konec januarja smo v Vrtcu Storžek gostili župana Občine Preddvor Roka Robleka. 
Otroci in vzgojiteljice smo se napovedanega obiska zelo razveselili. Pričakali smo 
ga v avli in mu pripravili pravi sprejem. Skupaj smo zapeli nekaj pesmic, nato pa žu-
pana povabili še v igralnice. Otroci so ga takoj povabili k igri in mu z navdušenjem 
pokazali raketo, ki so jo izdelali s pomočjo vzgojiteljic. Kljub obilici dela župan 
povabila ni odklonil ter je tako s svojim toplim odnosom in igrivostjo vsem skupaj 
polepšal dan. Otroci bodo še naprej razvijali svojo igro in domišljijo s pomočjo 
didaktičnih igrač, ki jih je župan podaril vrtcu, hkrati pa se že veselijo njegovega 
naslednjega obiska. Suzana Delavec, pomočnica ravnatelja za vrtec

Obisk župana v vrtcu



ŽUPANOV UVODNIK I 5

Rok Roblek, vaš župan

Prisotnosti virusa in svetovne zdra-
vstvene krize ne gre podcenjevati, pa 
vendar največ za svoje zdravje lahko 
naredimo prav sami. 
V svetu in v življenju je precej izzivov, 
s katerimi se dnevno srečujemo in jih 
bolj ali manj uspešno premagujemo. 
Ponekod v svetu besnijo vojne, lako-
ta in pomanjkanje, potem pa pride 
majhna, nevidna stvar – virus! Mar-
sikdo se v tej situaciji počuti nemoč-
nega, ranljivega, morda osamljenega, 
a hkrati nam je to opomnik, da v živ-
ljenju štejejo solidarnost, medčloveš-
ki odnosi in vera v boljši jutri. Iz tega 
bomo, upam, izšli močnejši, morda 
bolj povezani, vsekakor pa razumnejši.
Zadrževanje doma in izolacija je krat-
kotrajen ukrep, ki bo preprečil najhuj-
še, škoda, ki bo pri tem nastala, pa 
nikakor ne odtehta najhujšega, kar 
se lahko zgodi – zato ostanite doma 
in spremljajte obvestila, ki jih za vas 
pripravljamo na spletnih straneh ob-
čine in spletnih omrežjih drugih dr-
žavnih institucij.
Civilna zaščita Preddvor je v stalnem 
stiku z institucijami in vestno izpol-
njuje svoje poslanstvo. Na tej točki gre 
posebna zahvala za prizadevnost po-
veljniku g. Alešu Drekonji, vsem pro-
stovoljcem, še posebej pa tistim, ki po-
magajo zagotavljati stalno prisotnost 
v štabu. Če potrebujete pomoč, se vsak 
dan od 10. do 13. ure lahko obrnete 
na štab po telefonu 04 275 10 23 ali 
spletni pošti civilnazascita.preddvor@
gmail.com. 
Za vse občane velja omeniti, da občina 
posluje nemoteno. Stika s strankami 
sicer ni, sprejemna pisarna fizično ne 
obratuje, a vendar nam nova spletna 
stran omogoča stalen stik z občani in 
reševanje njihovih vprašanj. Več in-

formacij lahko občani pridobite na že 
omenjeni spletni strani – s pomočjo 
elektronskih vlog in obrazcev ter po 
elektronski pošti. 

Gradnje in obnove
Letošnje leto bo izredno pestro, mila 
zima in ugodna pomlad sta kazali na 
izvedbo marsikaterih projektov, ki 
smo jih načrtovali v blaginjo življenja v 
občini. Nekatera večja dela bodo sicer 
zaradi nepredvidljive nastale situacije 
zastala. Tako smo preklicali objavo in 
sprejem ponudb za obnovo vodovoda 
v Bašlju, saj varnostna situacija in te-
renska usklajevanja vseh udeleženih 
v gradnji ne omogočajo nemotenega 
in skrbnega dela na terenu. V prvem 
delu leta tako pričakujemo več obnov, 
sanacij in ureditev odsekov, ki so bili 
morda zasenčeni zaradi večjih strate-
ških investicijskih projektov v občini. 
Tako se bomo lotili tudi sanacije ne-
katerih odsekov po lanski ujmi v Kok-
ri, kjer smo se pravočasno uskladili z 
državo in kjer računamo na povračilo 
stroškov zaradi naravne nesreče. 

Zaključuje se ureditev gradnje rondo-
ja v Tupaličah, ki v današnjih dneh že 
kaže končno podobo. Upamo, da nam 
bo uspelo še letos z državo uskladiti 
ureditev notranjega dela rondoja, ki 
bo izkazoval podobo in dobrodošlico v 
našem kraju. 
Upamo, da bo kljub situaciji objavljen 
razpis za obnovo državne ceste skozi 
Tupaliče, kar je največja investicija v 
občini in hkrati tudi najpomembnej-
ša. Pripravljamo idejno zasnovo in 
prostorsko umestitev namakalnega 
sistema v Tupaličah, država pa hkrati 
preverja vir vode za namakanje tega 
polja. V drugi polovici leta se načrtuje 
zamaknjena izvedba obnove vodovo-
da v Bašlju in obvozne ceste mimo vrt-
ca in šole z mostom čez potok Suha. 
Izgradnja športnega parka, zlasti no-
gometnega igrišča, se je premaknila 
na prihodnje leto, saj je zaradi velikos-
ti igrišča treba izvesti presojo vlivov 
na okolje.
Večina del se bo tako izvajala v dru-
gi polovici leta, do takrat pa ostanite 
zdravi!

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
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VODOVODNA ZADRUGA PREDDVOR, z. b. o.
Goričica 7, 4205 Preddvor                                                                                                                                                Datum: 20. 3. 2020

Letno poročilo Vodovodne zadruge Preddvor  
o kakovosti pitne vode za leto 2019

Vodovodna zadruga Preddvor oskrbuje s pitno vodo iz vodovodnega sistema Nova vas prebivalce v naseljih Nova vas, 
Preddvor, Breg ob Kokri, spodnji del Tupalič, Hrib, Sp. Bela, Sr. Bela in Zg. Bela.

Za zagotavljanje ustrezne pitne vode po Pravilniku o pitni vodi ima Vodovodna zadruga Preddvor  v vodohranu v Novi vasi 
nameščeno UV-napravo za spremljanje stanja kakovosti pitne vode po sistemu HACCP (mesta vzorčenja, načini odvzema 
vzorcev, pogostost odvzema, vrsta preskusa vzorca – mikrobiološka analiza ali fizikalno-kemijska) in strokovnega sode-
lavca, ki v skladu s Pogodbo o poslovnem sodelovanju z  Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano – enota 
Kranj sodeluje pri spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 
35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) na vodovodu, ki je v upravljanju Vodovodne zadruge Preddvor.
Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode zajema: vzorčenje pitne vode, terenske meritve, mikrobiološke in kemij-
ske preiskave pitne vode in oceno skladnosti.
S strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so bili v letu 2019 odvzeti naslednji vzorci:

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA 
FIZIKALNO-KEMIJSKA  
PRESKUŠANJA

FIZIKALNO-KEMIJSKA  
PRESKUŠANJA

redna občasna redna občasna občasna

štev. odvzetih 
vzorcev 

štev.  
neskladnih 

štev. odvzetih 
vzorcev 

štev.  
neskladnih 

štev. odvzetih 
vzorcev 

štev.  
neskladnih 

štev. odvzetih 
vzorcev štev. neskladnih 

8 0 2 0 3 0 1 0

V okviru državnega monitoringa Ministrstva za zdravje je bilo odvzetih 5 vzorcev za mikrobiološki in/ali kemijski preskus.

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA FIZIKALNO-KEMIJSKA  
PRESKUŠANJA

FIZIKALNO-KEMIJSKA  
PRESKUŠANJA

redna občasna redna občasna občasna

štev. odvzetih 
vzorcev 

štev. neskladnih štev. odvzetih 
vzorcev 

štev. neskladnih štev. odvzetih 
vzorcev 

štev. neskladnih štev. odvzetih 
vzorcev 

štev. neskladnih 

4 0 1 0 4 0 1 0

Kot je razbrati iz odvzetih vzorcev za preizkus, v letu 2019 ni bilo treba razglasiti preventivnih ukrepov prekuhavanja pitne 
vode, ker so bili vsi preskušani parametri skladni s Pravilnikom o pitni vodi. 

Porabnike tudi želimo opozoriti, da je treba primerno vzdrževati hišni vodovodni sistem. Redno je treba pregledovati in 
čistiti vodomerni jašek, ki mora biti vedno dostopen. Posebno opozorilo velja uporabnikom na območju, kjer imajo že 
nameščene vodomere za daljinsko odčitavanje, kajti prej je popisovalec vsako leto fizično pregledal vodomer in jašek 
ter zaznal eventuelno puščanje na območju vodomera, kar z daljinskim odčitavanjem odpade. Zato vas na to še posebej 
opozarjamo, da ne bi prišlo kasneje do težav z obračunom porabe vode in obračunom okoljske dajatve, ki jo zaračunava 
Komunala Kranj.
Redno je potrebno tudi čiščenje mrežic na pipah, ob daljših odsotnostih pa je treba točiti vodo na pipah toliko časa, da se 
temperatura stabilizira (nekaj minut). Največjo potencialno nevarnost predstavljajo rokavi v napeljavi, ki so dolgi in imajo na 
koncu samo eno pipo, ki jo redko uporabljamo. Takšne »mrtve rokave« je najbolje ukiniti ali pa redno točiti vodo iz njih.
Obveščamo vas tudi, da vsako leto na hrbtni strani decembrske položnice objavimo načine obveščanja ob izrednih dogod-
kih (preventivni ukrepi, okvare in prekinitve dobave ...).

Vodovodna zadruga Preddvor
Ker dobra pitna voda ni naključje!
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Danica Zavrl Žlebir

 V Preddvoru ste vajeni izrednih razmer, ki so vam jih 
v preteklosti povzročale naravne nesreče, kajne?
V Preddvoru smo resnično že vajeni izrednih razmer, saj 
smo imeli v relativno kratkem času kar nekaj dogodkov. Od 
vetroloma, žleda, vetroloma na Jezerskem, ko smo prisko-
čili na pomoč, in pred kratkim, ko je močan veter podiral 
drevesa v Kokri in na Spodnjem Jezerskem.

 Koronavirus pa je nekaj povsem novega in neznane-
ga. Kako se spopadate s tem?
Osebno sem po izbruhu koronavirusa v Italiji začel premiš-
ljevati, kako se bomo v Preddvoru spopadli s to nevarno 
nadlogo, in si ustvarjati sliko in okvirni program, kako 
bomo reagirali ob nastanku izrednih razmer. Sprva sem bil 
neprijetno presenečen, ker z regijskega in državnega nivoja 
dolgo časa ni bilo nobenih usmeritev in navodil. Ko pa so 
prišla, smo bili v Preddvoru deloma že pripravljeni in smo 
lahko v kratkem času vzpostavili delovanje štaba Civilne 
zaščite.

 Verjetno v prvi vrsti sledite državnim navodilom, so 
pa pri vas tudi posebnosti. Katere bi poudarili?
Po prejemu prvih navodil smo se v soboto, 14. marca, ude-
ležili seje regijskega štaba Civilne zašite (CZ), kjer smo se 
župan, moj namestnik in jaz temeljito seznanili z ukrepi in 
postopki. Že v ponedeljek, 16. marca, zjutraj sem sklical štab 
CZ Preddvor, kjer smo predstavili problematiko in načrt. Ta-
koj smo tudi obvestili vsa društva v Preddvoru in istega dne 
ob 17. uri v domu krajanov sklicali sestanek predsednikov 
oz. predstavnikov društev ter izdali poziv k evidentiranju 
prostovoljcev ter jih seveda seznanili s postopki in zaščitni-
mi pogoji.

 Kako deluje štab CZ, kako ste povezani z ostalimi de-
javniki? Koliko vas je dnevno vključenih v dogajanje?
Štab se po 16. marcu glede na usmeritve v fizični obliki 
ni več sestajal, temveč smo v rednih stikih po telefonu in 
elektronski pošti. S torkom, 17. marca, smo začeli izvajati 
dežurno službo štaba CZ, objavili smo posebno telefonsko 
številko in elektronski naslov ter podali jasna navodila, 
komu in zakaj je služba namenjena. Posebnost Preddvora 
je, da smo v izrednih razmerah izredno hitro organizirani 
in smo brez zapletov pripravili vse potrebno za delovanje. 
Trenutno nas je dnevno vključenih pet članov, vključno z 

dežuranjem, če pa se bo izkazala potreba, bomo aktivirali 
dodatno število prostovoljcev.

 Ali delujejo tudi prostovoljci za npr. pomoč starejšim 
in drugim ranljivim osebam?
Na naš poziv se nam je v dveh dneh javilo skoraj trideset 
prostovoljcev, njihovo število pa še narašča. Trenutno de-
lujemo z ožjim krogom pri zagotavljanju dežurne službe, 
ostalim prostovoljcem pa smo se zahvalili za njihov odziv 
in jih obvestili, da so razmere v naši občini obvladljive 
in jih bomo aktivirali, ko jih bomo potrebovali. Srčno pa 
upam, da do tega ne bo prišlo in bomo te razmere prebro-
dili kar se da varno. Oskrba starejšim in drugim ranljivim 
osebam v občini še vedno poteka po ustaljenih poteh, kot 
pred izbruhom.

 Kako osebno doživljate to stanje, kako je s službo, 
kako se varujete pred morebitno okužbo?
Trenutno sem polno zaseden, saj poleg vodenja štaba CZ in 
dnevnega komuniciranja na relaciji občinski štab–regijski 
štab, spopadanja s problematiko zagotavljanja zaščitnih 
sredstev, vodim tudi Planinsko društvo Preddvor, kjer za-
radi ukrepov naloge izvajam večinoma sam, saj ne želim 
po nepotrebnem izpostavljati drugih. Delam na policiji, v 
tamkajšnjem OKC-ju, kjer smo tudi nepogrešljivi, saj je 113 
ena ključnih številk v teh časih. Že zaradi vseh nalog, ki 
jih opravljam, moram še posebej paziti, da se ne bi okužil, 
saj bi s tem lahko povzročil nepopravljivo škodo drugim. 
Tako so moji najbližji prijatelji v tem trenutku prenosni 
računalnik, telefon, prenosni polnilci in podobno. Ampak 
verjamem, da bo kmalu prišel čas za sprostitev.

V izrednih razmerah hitro organizirani
Ob izbruhu novega koronavirusa smo nekaj vprašanj naslovili na Aleša Drekonjo, 
poveljnika Civilne zaščite v občini Preddvor.

Aleš Drekonja / Foto: Arhiv GG
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Slavko Prezelj

Iz Preddvora preko Srednje in Spodnje 
Bele do Hraš so dobri štirje kilometri. 
V središču vasi žive vsi prebivalci, ra-
zen enega. En kilometer naprej proti 
severu je na samem kmetija Pr' Sirc. 
Tam gospodari vedno nasmejani Jože 
Sirc. V hlevu ima 45 glav živine. »Nas 
je težko najti. Novi poštar nas je iskal 
tri ure,« pravi Jože, ki je že dopolnil 
petdeset let. »Cesta do nas je slaba. 
Pred 25 leti sem dal 15 tisoč nemških 
mark za asfalt. Promet je začel teči 
po novi cesti, makadamska občinska 
cesta nedaleč stran pa je šla v pozabo. 
Želim si, da bi nas na občini malo bolj 
''porajtali'',« je še povedal Jože.

Pridni in mirni ljudje
Hraše so v zgodovinskih virih omenje-
ne že leta 1374. V vasi so svojo kme-
tijo imeli tudi celjski grofje. Rebolova 
kmetija je največja v Hrašah. Pred leti 
so imeli živino tudi Pr' Štefet in še 
pred letom dni tudi Pr' Bohinčevih. 
»Njihov svet imamo zdaj mi v naje-
mu,« je povedala Francka Rebol, ki se 
je pred 54 leti primožila iz Praš v Hra-
še. Pred šestimi leti sta hlev za sto glav 
živine zgradila Marko Rebol in njego-
va žena Alenka, ki se je v Hraše primo-
žila iz Škofje Loke. »V vasi pogrešam 
živahnost,« je povedala energije polna 
Alenka. Trije otroci so pri hiši. Najsta-

rejši Nejc se v BC Naklo izobražuje za 
gospodarja na podeželju. Leto mlajša 
Urška v Naklem obiskuje gimnazijski 
program. Najmlajša je Ana, ki je v vasi 
edina osnovnošolka. Obiskuje šesti 
razred v Osnovni šoli Matije Valjav-
ca v Preddvoru. Otroci iz Hraš so v 
prejšnjih časih do šole hodili peš. Eno 
uro tja in nazaj, včasih tudi več. V se-
demdesetih letih prejšnjega stoletja 
jih je avtobus že pripeljal na Zgornjo 
Belo. Pešačenja je bilo za pol ure manj. 
Danes v Hraše Ano pripelje šolski av-
tobus. Hrašani so bili vedno pridni in 
mirni ljudje. Markova sestra Jana pra-
vi, da so že pred dobrimi šestdesetimi 
leti, ko so napeljevali vodo na Belo, na-
nje pozabili. »Ko je Bela dobila telefon, 
smo mi spet ostali brez njega. Cesto 
smo dolgo s Spodnje Bele imeli široko 
le za kimpež, proti Tatincu pa samo za 
koreto,« je povedala Jana.

Vas brez gostilne
Na domačiji Pr' Rebolovih se je leta 
1876 rodil duhovnik in profesor ger-
manistike ter slavistike Frančišek 
Rebol. Poučeval je na Dunaju. Kot 
zaveden Slovenec je dosegel, da so v 
dunajskem XVI. okrožju brali tudi 
slovensko mašo. Španska gripa konec 
leta 1918 je bila zanj usodna. V središ-

ču vasi stoji tudi Bohinčeva domačija. 
V poletnih počitnicah je na rojstni 
dom svojega očeta zelo rad zahajal 
dolgoletni ravnatelj kranjske gimna-
zije Franci Rozman. Na domačiji poleg 
mladih živi tudi zgovorna osemdese-
tletna Marija. »Gostilne pa u Hrašah 
ni bo nkol. Mošk so hodil k Markovc u 
Tatinc, d so se odžejal. Učash se u naš 
vas nismo nkol kregal, smo bl us prjatl 
med zboj,« mi je povedala. Stopil sem 
še do Štefetove domačije, kjer živijo 
tri mladenke. Vse tri so se rodile na 
Vojskem nad Idrijo. Rozalija bo kmalu 
dopolnila 94 let, Fanika jih ima 90 in 
Jožica 84. O njih bom še pisal.

Hrašanov je dva ducata
Še pred dobrim mesecem je v vasi ži-
velo 23 prebivalcev. Zdaj je Hrašanov 
24. Pridružil se jim je namreč Martin. 
Čestitke staršema za prvorojenca! »V 
Hraše je zmerj lepo pridt, ker morš 
zmerj čez vodo it,« je povedala 94-le-
tna Rozalija. Res je tako. Če želite 
spoznati Hraše in doživeti pomladni 
mir v prebujajoči se naravi, si privošči-
te enourni sprehod po krožni poti od 
Spodnje Bele do Hraš in naprej mimo 
kmetije Pr' Sirc do Čadovelj ter naprej 
skozi Žablje nazaj na Spodnjo Belo. 
Srečno pot!

Hraše, vas  
dobrih ljudi
Majhne vasi, ki so spravljene 
med gozdove in travnike, 
pozna le malo ljudi. Takšne  
so tudi Hraše. Vas ima osem 
hišnih številk in leži na 
ravnini povsem na zahodni 
meji preddvorske občine.

Družina Rebol



Jana Smolej

Glede na situacijo, ki jo trenutno pre-
življamo, žal za letos še nimamo do-
godkov, ki bi vam jih predstavili, ra-
zen pustnega kresovanja in občnega 
zbora na začetku marca. Na slednjem 
sem bila kot predsednica izvoljena 
za še nadaljnja štiri leta in trudila se 
bom, da bom mandat upravičila, hkra-
ti pa se vsem zahvaljujem za podporo.
Leta 2019 je TD Bašelj delovalo zelo 
uspešno in lahko sem ponosna na vso 
skupnost, ki dela z nami, se trudi in 
nam na takšen ali drugačen način po-
maga. Pri številnih dogodkih je ude-
ležena skoraj vsa vas: čistilna akcija, 
materinski dan, velikonočni zajček 
skriva sladke dobrote po Gamsovi 
poti, za velikonočni ponedeljek vsako 
leto gostimo starejše od osemdeset 
let, jim popestrimo dan s kratkim kul-
turnim programom in jih pogostimo s 
kosilom. V juniju se fantje in dekleta 
pomerijo v nogometu, vlečenju vrvi, 
otroci v igrah brez meja. Vsak teden 

potekajo delavnice angleščine, nem-
ščine, otroške urice, ročna dela in še bi 
lahko naštevali. Skoraj ves avgust pa 
je posvečen Kmečkemu prazniku pod 
Storžičem, s katerim diha cela vas. 
Tokrat je bilo slavnostno, saj smo pra-
znovali petdesetletnico obstoja, za kar 
smo izdali tudi zbornik 50 let turizma 
v Bašlju. Upam, da bomo letos prav 
tako uspešni kot vsakič. Po veselici pa 
se malo sprostimo in se podamo na 
enodnevni izlet po Sloveniji, kar dvak-
rat pa smo obiskali tudi Bosno.
Projekt Mednarodna kuhinja poteka 
že četrto leto, nadpovprečno je obi-
skana in hvala vsem, ki kuhajo, da 
spoznavamo kulturo različnih svetov-
nih in slovenskih kuhinj. V decembru 
postavimo drevesce, okrasimo vasi, 
opravimo pohod z laternami in priž-
gemo lučke, imamo pohod na polnoč-
nico. Obišče nas tudi Božiček, dekleta 
in fantje pa nastopijo s kratko igrico.
Pri vsem je ključno sodelovanje s 
kmečkimi ženami, bašljansko mla-
dino, agrarno skupnostjo, KO Bašelj, 
RK Bašelj, seveda zahvala tudi Občini 

Preddvor, saj nam brez subvencij mar-
sikaj ne bi uspelo. Sodelujemo tudi z 
drugimi društvi, TIC Preddvor in vse-
mi, ki nas povabijo.
Uredili smo Gamsovo pot, naredili 
svojo peč za peko pic, posmodulj, kru-
ha ..., naredili oder in plesišče ter te-
meljito uredili okolico brunarice. Vse-
ga tega ne delamo samo za vas, ampak 
ste dobrodošli vsi ljudje dobre volje in 
z željo spoznati našo skupnost.
Prišli so trenutki izolacije, miru in 
želje po čimprejšnjem izboljšanju si-
tuacije, šele sedaj vidim, kako smo ak-
tivni in kako lepo delujemo. Zdržimo, 
čim manj se družimo, poskrbimo, da 
se nahranimo v svoji okolici in da po 
nepotrebnem ne obiskujemo trgovine. 
Počistimo zaloge, ki so se nam nako-
pičile. Če bi karkoli nujno potrebovali 
ali boste v tem času v stiski, iz katere 
ne vidite izhoda, se nam javite in po 
najboljših močeh se bomo potrudili, 
da vam pomagamo. Pridružuje se še 
RK Bašelj.
Odbor TD Bašelj vam želi, da ostanete 
zdravi in mirni.

Pri mnogih dogodkih je udeležena vsa vas
Turistično društvo Bašelj uspešno deluje, pri mnogih dogodkih je udeležena vsa vas.  
Lani slovesno zaokrožili petdeset let delovanja.

Po veselici pa na izlet
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Ivka Sodnik

Z Majo sva se srečali na kavi v enem od kranjskih lokalov, 
ker je v Kranju Majino delovno mesto, kjer cele dneve tre-
nira mlade. Petindvajsetletna Maja, ki se zelo rada smeje, 
me je presenetila s svojo zrelostjo, odločnostjo in pogu-
mom, saj pravi, da tekmuje zato, ker v tem preprosto uživa.

 Maja, kako da sta vas starša spustila s kmetije v 
šport? Kmečki otroci morajo po navadi doma pomagati 
staršem.
Starša mi pravzaprav nikoli nista vsiljevala dela na kmetiji, 
temveč sta mi pustila uživati običajno otroštvo, tudi zato, 
ker je več interesa za pomoč na kmetiji pokazala moja sta-
rejša sestra, ki je tudi diplomirala iz zootehnike. Sama sem 
kmalu pokazala interes za drugačen način življenja.

 Kako to, da ste med športnimi disciplinami izbrali 
ravno judo?
Že od malih nog sem bila zelo živahna in fizično močna. 
Nisem bila neka nežna punčka, zato sem se družila pred-

vsem s fanti, ker sem se v njihovi družbi bolje počutila. 
Najprej sem hotela trenirati nogomet, kot večina mojih so-
šolcev, ampak moji mami ideja ni bila všeč. Kašno leto kas-
neje sem od sošolke izvedela za začetni tečaj juda v Judo 
klubu Kranj. Juda najprej sploh nisem poznala, sošolka mi 
je obrazložila samo, da je veliko borb, kar se mi je slišalo 
zabavno. V judo sem se zaljubila že na prvem treningu.

 Je judo kot športna disciplina primeren za vsakogar 
ali je zanj potreben poseben talent?
Judo je izredno primeren za otroke, saj z njim ogromno pri-
dobijo – disciplino, motoriko in še marsikaj drugega. Judo 
je primeren tudi za odrasle, predvsem za tiste, ki bi se radi 
naučili samoobrambe. Poseben talent ni potreben, samo 
da imaš občutek za človeka, da prepoznaš njegove gibe.

 Jiu-jitsu – kako se beseda sploh izgovori in kaj po-
meni? Zakaj ravno ta šport?
Jiu-jitsu se izgovori džudžicu, beseda sama v japonščini 
pomeni mehko veščino, kar je podobno pomenu juda – 
mehka pot. Ta šport sem izbrala zato, ker sem ga vzljubila 
že na prvem treningu. Najlažje bi ga primerjala z igranjem 
šaha, saj je v njem poleg borbe ogromno razmišljanja, tak-
tiziranja in razvijanja novih tehnik.

 Pravite, da si nikoli vnaprej ne ogledate tekem 
nasprotnic. Da bi vas to obremenjevalo. Tekmico sku-
šate odkriti na svoj način. Vas je pred tekmo strah?
Res je, ne preverjam, koga imam v kategoriji, niti tega, s 
kom se bom borila. Enostavno se počutim boljše, če ne 
vem, saj nisem nikoli taktizirala in prilagajala svoje igre 
drugim. Stavim na svoje znanje in moč. Pred tekmo me ni 
strah, vsekakor pa je prisotna mešanica nervoze in adrena-
lina, ki je po eni strani nujna, saj vsakič komaj čakam, da 
stopim na blazino.

 Kako se fizično in psihično pripravljate na tekmo?
Treniram vsak dan, včasih tudi dvakrat na dan. Med ted-
nom treniram v Judo Klubu Triglav Kranj, ob koncih tedna 
pa potujem v Zagreb, kjer treniram v Black Dragon Aka-
demiji. Treningom juda in jiu-jitsa seveda dodajam tudi 

Mehka pot Maje Povšnar
Judoistko Majo Povšnar, Roblekovo s Kokre, Preddvorčani in vsa športna Slovenija dobro 
poznamo, saj se z evropskih in svetovnih tekmovanj v jiu-jitsuju vselej vrne z medaljo.

Maja Povšnar / Foto: Gorazd Kavčič

Stavim na svoje znanje in moč. Pred tekmo me ni 
strah, vsekakor pa je prisotna mešanica nervoze 
in adrenalina, ki je po eni strani nujna, saj vsakič 
komaj čakam, da stopim na blazino.
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treninge za moč in kondicijo, ki ju nujno potrebujem, če 
hočem vzdržati na tekmah, ko imam od pet do šest borb, 
ki trajajo po 6–7 minut. Psihično se posebej ne pripravljam, 
ker imam sposobnost, da se v trenutku, ko stopim pred 
tekmo v dvorano, umirim in zberem. Takrat pozabim na 
vse drugo in sem osredotočena samo na tekmo in na zma-
go. Tja pridem, da uživam v borbi enako kot na treningu.

 Ali lahko na kratko opišete svojo tekmovalno pot, 
kdaj in kje ste dosegali najvišja mesta, koliko medalj 
imate?
Začelo se je v zgodnji mladosti, ko sem v judu osvojila dva-
najst naslovov državne prvakinje in zastopala Slovenijo v 
kadetski in mladinski reprezentanci, bolj resno pa se je na-
daljevalo z jiu-jitsom. Trenutno imam že dvanajst medalj, 
šest z evropskih in šest s svetovnih prvenstev, okusila pa 
sem tudi največjo čast, naslov evropske in svetovne prva-
kinje. Trenutno sem tudi prva na svetovni rang lestvici v 
svoji kategoriji, ki šteje kot uradna lestvica za svetovne igre 
2021, na katere potujejo samo štirje najboljši tekmovalci 
iz vsake težnostne kategorije, in ki bo štela kot uradna le-
stvica za olimpijske igre 2024, če se jiu-jitsu tja uspe uvr-
stiti. Na evropskih prvenstvih sem dvakrat dosegla prvo 
mesto (2017, 2019), dvakrat drugo (2019, 2020) in dvakrat 
tretje (2018, 2019). Na svetovnih tekmovanjih sem doslej 
sodelovala šestkrat in od tega enkrat dosegla prvo mesto 
(2018), dvakrat drugo (2017, 2019) in trikrat tretje (2017, 
2018, 2019).

 Vaše življenje je zapolnjeno s treningi in tekmovanji. 
Kako pa si zaslužite sredstva za vsakdanje življenje?
Večina mojega življenja je podrejena treningom in tekmo-
vanjem, pri čemer sem vesela, da mi stoji ob strani Občina 
Preddvor in moj sponzor Frankstahl Slovenija. Seveda mo-
ram poleg te pomoči tudi trdo delati, da pokrijem preostale 
stroške za šport in vsakdanje življenje. Poleg vseh svojih 
treningov delam kot trenerka v Judo Klubu Triglav Kranj 
in sem včasih tudi po cel dan v telovadnici.

 Imate kaj prostega časa? Če, kaj počnete?
Prostega časa imam sicer izredno malo, ampak ko pa ga 
najdem, ga rada izkoristim za druženje s prijatelji, branje 
dobre knjige oziroma za izlet v hribe.

 Se vas fantje kaj bojijo? Ne samo zato, ker obvladate 
judo, tudi zato, ker ste tako delovni, samozavestni in 
odločni. Točno veste, kaj hočete.

Ne vem, na take fante nisem bila nikoli pozorna, saj imam 
okrog sebe samo delovne in odločne ljudi. Je pa res, da se 
dosti ljudi ustraši oseb, ki imajo cilje in prioritete točno za-
črtane, saj vedo, da so psihično močne.

 Kakšno delo bi radi opravljali, ko boste prenehali 
tekmovati? Do katere starosti pa je v judu dovoljeno 
tekmovati?
V judo in jiu-jtisu ni omejitve, do kdaj lahko tekmuješ, o 
dolžini tekmovalne kariere se odloči vsak sam. Vsekakor 
bi želela, da je moje delo tudi po koncu športne kariere 
povezano s tem športom. Delo trenerke bi rada povezala 
z delom v marketingu preko socialnih omrežij, saj sem di-
plomirala kot organizatorka informacijskih sistemov.

 Kje bi v prihodnje radi živeli? Bi radi imeli družino?
Nerada razmišljam preveč daleč v prihodnost, saj še nisem 
čisto odločena, ali bi rada ostala v Sloveniji ali pa svojo ka-
riero in življenje nadaljevala v tujini. Vsekakor pa si v pri-
hodnosti želim družino.

 Kaj vam pomeni domača vas, Roblekova domačija, 
Preddvor?
Pomeni mi veliko, saj je to moj dom. Poleg navezanosti na 
dom in družino mi veliko pomeni tudi to, da mi ob strani 
stoji Občina Preddvor, ki me podpira na moji športni poti.

Na stopničkah

»Od sošolke sem izvedela za začetni tečaj juda 
v Judo Klubu Kranj. Juda najprej sploh nisem 
poznala, sošolka mi je obrazložila samo, da je 
veliko borb, kar se mi je slišalo zabavno. V judo 
sem se zaljubila že na prvem treningu.«
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Slavko Prezelj

Ni veliko takšnih ljudi, ki čutijo in si 
želijo z delčkom svoje biti pomagati in 
delati dobro tudi drugim ljudem. Ta 
čut za soljudi ima Simona v sebi že od 
otroštva. Sediva za mizo. Milina nje-
nega obraza in toplota njenih oči sta 
pomirjajoči. Njena govorica prijetno 
boža.
»Nekaj je v tebi. Čutiš. Želiš. V časopi-
su sem videla, da iščejo prostovoljce, ki 
bodo po telefonu pomagali tistim, ki 
jih pesti nasilje. V treh mesecih uspo-
sabljanja sem se prvič v življenju za-
vedala, da sem živela v balončku, kjer 
sem vse naokrog videla samo idilično 
življenje. Imela sem predstavo, da se 
grde stvari dogajajo samo v Ameriki. 
Potem spoznaš, da je nasilje prisotno 
vse okrog nas. V mestih, ko so stene 
blokov zvočne, sosedje prej zaznajo 
nasilje. Na podeželju stiske ostajajo 
bolj ali manj skrite za štirimi stena-
mi, stigma je še vedno velika,« pravi 
Simona, ki je v Ljubljani na Društvu 
SOS telefon z dežurstvi začela v letu 
2007. Enajst let je poslušala ženske, ki 
so v obupu iskale pomoč, enajst let je 
poslušala stiske na drugi strani žice, 

tudi otroške. Enajst let! Doma jo njeni 
trije moški – mož Sandi, sin Luka, ki je 
absolvent kineziologije, in Anže, ki je v 
četrtem letniku srednje veterinarske 
šole – pri njenem delu povsem podpira-
jo. »Tisti čas, ko pomagam, je čas zame. 
Takrat sem srečna. Takrat sem umirje-
na in izpopolnjena. Rabiš biti ti,« pravi 
Simona in doda: »Prostovoljstva se ne 
moreš iti, to si ali pa nisi.«
V pripovedih, ki jih je poslušala vsa ta 
leta, je spoznala, da nasilje ne izbira. 
»Nič ne pride čez noč. Vse se zgodi pos-
topoma. Udarec pride, ko je ženska na 
osebo svojega življenja najbolj priko-
vana. Svetlim dnevom sledijo temni, 
in spet svetli, ujete so v začaranem 
krogu. Ženska potrebuje ogromno 
moči, da to preživi. Šele takrat, ko se 
naposled odloči za izhod, se ji odpre 

pot na bolje.« Simona je vedno vzela 
vsak klic z vso resnostjo. »Vsaka, ki 
pokliče, zahteva svoj čas. Njeno zgod-
bo moraš začutiti in se ji prilagoditi. 
Včasih ženska, ki pokliče, potrebuje 
samo nekoga, ki jo posluša in razume, 
spet druga potrebuje pomoč pri izho-
du iz nasilja. Enostavno moraš vedeti, 
kako klic izpeljati, kako izbrati pravo 
spodbudno besedo. To delo ni šala. 
Včasih, ko je kdo sredi pogovora preki-
nil stik, si dobil občutek, da nisi nare-
dil nič,« pravi Simona.
Po vseh teh letih pomoči ljudem v sti-
ski si je Simona pred dobrim letom dni 
zaželela spremembe. »Pri svetovanju 
po telefonu konkretnega stika z osebo 
nimaš. Ne vidiš je v oči, zato sem se 
odločila, da grem delat kot prostovolj-
ka v Varno hišo Gorenjske. Otroci in 
starejši so mi blizu, najbolj ranljivi so, 
najbolj nemočni. Težko je videti, ko-
liko so nekatere ženske pretrpele. Ko 
pridejo mame z otroki v varno hišo, 
najprej potrebujejo svoj čas, da se umi-
rijo, in ko v hiši začutijo mir in svobo-
do, lahko spet začnejo živeti. Otroci so 
največje žrtve, ranjeni v najzgodnej-
šem obdobju. Vse, kar potrebujejo, sta 
mir in toplina. Lepo so me sprejeli, s 
skupnimi napori rešujemo učne teža-
ve. Povem jim, da verjamem vanje in 
da se je vredno truditi za lepše življe-
nje.« Njen poziv vsem čutečim ljudem 
naj velja za nas vse: »Če vidiš nasilje, 
ne glej proč. Pomagaj!«   
Simona zelo uživa v branju knjig. 'Ime-
novali so jo dvoje src' je zdaj tudi v nje-
nem srcu. »Zelo rada imam odbojko, 
sprosti me narava, z možem Sandijem 
se ob koncu tedna rada odpraviva na 
kakšnega od bližnjih vrhov.« Čudoviti 
so ljudje, kakršna je Simona.         

»Rabiš biti ti!«
Šla je lahkih nog mimo kozolcev tja gor proti Novi vasi. Nekje na sredi se makadamska 
pot odcepi proti Bistrici. Stopila je nanjo. Ob potoku je doma. Simona. Simona Šteblaj je 
ekonomistka in prostovoljka.

Simona Šteblaj

»Otroci in starejši so mi blizu, 
najbolj ranljivi so, najbolj 
nemočni. Težko je videti, koliko 
so nekatere ženske pretrpele. 
Ko pridejo mame z otroki v 
varno hišo, najprej rabijo svoj 
čas, da se umirijo, in ko v hiši 
začutijo mir in svobodo, lahko 
spet začnejo živeti.« 
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TEMPOS, okoljsko gradbeništvo, d. 
o. o., s sedežem v Tehnološkem parku 
v Ljubljani je podjetje, ki se ukvarja s 
problematiko urejanja vodotokov in 
hudournikov, erozijo, stabilnostjo 
brežin in zemeljskimi plazovi. Direk-
tor leta 2016 ustanovljenega podjetja 
je domačin, dr. Jošt Sodnik, univ. dipl. 
inž. grad., višji predavatelj za področje 
gradbeništva in okoljskega inženir-
stva in raziskovalec na Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo Univerze v 
Ljubljani, kjer je dopolnilno zaposlen 
na Raziskovalnem inštitutu za geo in 
hidro tveganja (RIGHT). Poleg razi-
skovalnega dela sodeluje tudi v peda-
goškem procesu. Študente seznanja s 
praktičnim delom na terenu, da lahko 
s tega področja izbirajo teme diplom-
skih nalog.

V podjetju TEMPOS so zaposleni inže-
nirji gradbeništva in okoljskega grad-
beništva, pri čemer je vsak specializi-
ran za določeno področje. Dejavnosti 
podjetja so podrobno opisane na njiho-
vi spletni strani (www.tempos.si), na 

splošno pa bi lahko rekli, da se ukvarja 
z obvladovanjem naravnih nesreč, kot 
so poplave, zemeljski plazovi, erozija 
in drobirski tokovi. Pri tem je ključna 
preventiva z ocenjevanjem nevarnosti 
pred posegom v okolje, pravilno načr-
tovanje ukrepov in umeščanje objek-
tov v prostor. Ta proces je danes, ko 
se soočamo z vse pogostejšimi in in-
tenzivnejšimi vremenskimi pojavi, še 
toliko bolj pomemben. Podjetje TEM-
POS pripravlja strokovne podlage s 
področja poplav in načrtuje ukrepe 
in ureditve za zmanjševanje poplavne 
nevarnosti. Izdeluje tudi geološko ge-
omehanska poročila in raziskave, s 
katerimi se določita sestava in karak-
teristika tal, ki so potem vhodni poda-
tek za načrtovanje objekta (temeljenje, 
odvodnjavanje, stabilnost pobočij). 
Ključna je preventiva, saj je sanacija 
praviloma dražja od ukrepov, ki bi jih 
bilo treba izvesti pred samo gradnjo 
objekta. Z analizami in modeliranjem 
se lahko določi poplavna nevarnost 
območja in se temu primerno načrtuje 
in umesti objekt, da ni poplavno ogro-
žen oz. je grajen na način, da je proti 
poplavam odporen. Prav tako je treba 
primerno načrtovati ceste na nestabil-
nem terenu (plazljiv teren, prečkanje 
hudournika), da se izogne kasnejšim 
težavam s stabilnostjo ceste. Pri in-
dividualnih objektih pa se lahko s 
primernim načrtovanjem ustrezno 
stabilizira plazljiv teren (podporne 
in oporne konstrukcije, ustrezna od-
vodnja) in predvidi ustrezno temelje-
nje, ki je pogoj za stabilnost objekta in 
trajnost gradnje. Naročniki storitev 
so državne direkcije (za vode, za in-
frastrukturo), občine, zasebni investi-
torji in druga projektantska podjetja, 
ki potrebujejo specialiste za to podro-

čje. V Sloveniji je poplavno ogroženih 
približno deset odstotkov celotne po-
vršine države, aktivnih je okoli deset 
tisoč zemeljskih plazov, kar kaže na 
aktualnost predstavljene problemati-
ke, ki je močno pogojena tudi s pod-
nebnimi spremembami, s katerimi se 
trenutno soočamo. Podjetje TEMPOS 
je član mednarodnega raziskoval-
nega konzorcija ICL, ki se ukvarja s 
problematiko zemeljskih plazov in je 
pobudnik Sendajskega sporazuma za 
zmanjšanje naravnih nesreč v obdob-
ju 2015–2030, katerega podpisnik je 
tudi Slovenija. Vpetost v mednarodno 
raziskovalno sfero s področja obvlado-
vanja naravnih nesreč podjetju zago-
tavlja vpogled in uporabo najnovejših 
pristopov in metod s tega področja. 

Ukvarjajo se z obvladovanjem naravnih nesreč
Podjetje Tempos se ukvarja s problematiko urejanja vodotokov in hudournikov, z erozijo,  
s stabilnostjo brežin in z zemeljskimi plazovi.

Dr. Jošt Sodnik

TEMPOS, okoljsko gradbeništvo, d.o.o.
Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana
G: 041 288 442
E: info@tempos.si
I: www.tempos.si
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Danica Zavrl Žlebir

 Kaj vas je vodilo k odločitvi, da 
postanete lokalni turistični vo-
dnik?
Glede na to, da sem že doslej veliko de-
lal v turističnem društvu, v kulturnem 
društvu in v kraju sicer, kot član turi-
stičnega društva pa sem tudi že prej 
kaki skupini kaj povedal o domačem 
kraju, odločitev ni bila težka. Izkoristil 
sem priložnost za poglobitev znanj o 
domačem kraju in turističnem vode-
nju. Čeprav človek kot domačin meni, 
da veliko ve o domačem kraju, pa v 
vsem vendarle ni dobro podkovan.

 Je bilo koristno?
Seveda. Vsakogar določene stvari za-
nimajo bolj in druge manj. O tistih, 
ki te bolj zanimajo, verjetno veš več 
in tudi poiščeš dodatne informacije. 
So pa stvari, o katerih veš manj. Kot 
primer naj navedem gradove, ki so 
na našem območju kar štirje, eden 
od njih sicer v ruševinah. Ko se o njih 
podrobneje poučiš, izveš, da so bili v 
nekem obdobju med seboj povezani, 
da so bili njihovi lastniki v sorodstve-
nem razmerju, in to te spodbuja k na-
daljnjemu raziskovanju.

 Ste že opravili turistična vode-
nja, odkar imate licenco?
Vodil sem že skupino na Turnu, ki je 
obiskala spominsko sobo Josipine 
Turnograjske, prve slovenske pisatelji-

ce, pesnice, skladateljice in pravljičar-
ke. Vodil sem tudi skupino otrok s po-
sebnimi potrebami pri ogledu cerkvice 
sv. Miklavža nad Mačami. Preden sem 
uradno postal lokalni turistični vo-
dnik, pa sem še kot član turistične-
ga društva v gradu Hrib predstavljal 
zgodbico o grajskem vrtnarčku.

 Kateri so turistični biseri, ki bi 
jih kot turistični vodnik predstavili 
obiskovalcem?
Zagotovo so to podružnične cerkve, 
poslikane s čudovitimi freskami, ki 
jih radi pokažemo obiskovalcem. Že 
prej sem omenil štiri gradove, kar je 
posebnost na tako majhnem obmo-
čju. Tri gradove (Turn, Hrib in Dvor) 
si lahko ogledajo, četrti (Novi ali 
Pusti grad) je v ruševinah. Tudi jeze-
ro Črnava z okolico je vredno obiska, 
tu lahko začutiš posebno energijo. Pa 
hribi, ki obdajajo naše kraje, so kulisa, 
kakršno težko vidiš kje drugje. Vse to 
je povezano z zgodbami in legendami, 
ki jih pripovedujemo obiskovalcem. 
Znana je legenda o Hudičevem borštu 
na Zaplati. V bližini so Blata, narav-
no mokrišče. Za vsakogar je nekaj: 

zgodovina, kultura, narava, doživetja 
... Lani smo denimo odprli literarno 
pot pod Storžičem, ki povezuje naše 
najvidnejše literarne ustvarjalce: Jo-
sipino Turnograjsko, Matijo Nagliča 
in Matijo Valjavca. Pomembno mesto 
želimo dati tudi drugim za naše kraje 
pomembnim osebnostim. Med njimi 
je zagotovo tudi Fran Lakmayer, du-
hovnik, ki je pred stoletjem služboval 
v Preddvoru in zanj veliko naredil, 
sicer pa je najbolj znan po svojem Um-
nem čebelarju, knjigi, ki jo čebelar-
ji še danes cenijo. V Preddvoru pa je 
spodbudil tudi kulturno dogajanje in 
gradnjo kulturnega doma. Prednosti, 
ki jih ponujamo gostom, pa je še več, 
od kulinarike do gostoljubnih doma-
činov.

 Pravite, da se zdaj selite na Do-
lenjsko. Torej ne boste več turistič-
no vodili v Preddvoru?
Potem bom pa v Mokronogu, kjer sva 
z ženo kupila poslovno in stanovanj-
sko stavbo, kamor seliva tudi poslov-
no dejavnost, nabral ljudi, jih z av-
tobusom pripeljal v Preddvor in jim 
predstavil naš turistični biser. 

Preddvor ima 
neprecenljive 
bisere
Med domačini, ki so lani 
opravili tečaj in pridobili 
licenco lokalnega 
turističnega vodnika,  
je tudi Josip Ekar.

Josip Ekar / Foto: Tina Dokl
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Ernesta Koprivc

Običajno se skupaj s pomladjo prebudimo tudi mi, saj v tem 
času prvi dogodki že naznanjajo prihod živahnega poletne-
ga utripa in narava kar vabi v svoje okrilje. Žal so prihod 
letošnje pomladi in s tem aktivnosti zaznamovale izredne 
okoliščine s koronavirusom, ko je treba biti odgovoren in 
se čim manj družiti. In prav je tako, saj se bomo le tako 
lahko čim prej vrnili v običajno življenje.
Veseli nas, da je decembrsko dogajanje pod skupnim nazi-
vom gRajski Preddvor kljub slabemu vremenu uspelo nad 
pričakovanji. Čeprav je odpadlo nekaj dogodkov: koncert 
Borta Rossa, delavnica kamišibaja in animacija domačega 
folklornega društva, so bili vsi drugi dogodki dobro obiska-
ni. Verjamemo, da je k temu pripomogel tudi čarobni graj-
ski ambient, ki se je izkazal z izredno akustiko in intimnim 
prostorom. Dogajanje se je zaključilo z Božičnim koncertom 
ob cerkvici sv. Lovrenca, ki je bil letos izveden prvič. Vsako 
leto bomo poskušali še popestriti in nadgraditi čarobno de-
cembrsko dogajanje, kjer se bomo z veseljem srečevali.
Čeprav smo sredi meseca zaprli svoja vrata ter odpo-
vedali vse dogodke v organizaciji Zavoda za turizem 
Preddvor, nam je kljub temu uspelo izpeljati kar nekaj 
dogodkov. V počastitev meseca kulture smo organizirali 
koncert Vlada Kreslina z nazivom Pojezije, ki je bil v ce-
loti razprodan. Veseli smo bili, da se je dogodka udeležila 

tudi naša domačinka pesnica Neža Maurer. Uspešno smo 
do karantene izpeljali tudi vse kmečke tržnice. Zadnja je 
bila v čast 8. marcu, dnevu žena, ko so obiskovalke po-
leg domačih dobrot za svoj dan dobile v poklon rožico. 
Tik pred zdajci pa smo uspeli izpeljati tudi prireditve 
ob gregorjevem. Poleg vodenega ornitološkega spreho-
da okoli jezera smo letos prvič spustili tudi gregorčke v 
jezero. Učenci 5. a in 5. b razreda OŠ Matije Valjavca so 
pripravili krajši kulturni program, v šoli pa je vsak tudi 
izdelal svojega gregorčka, ki so jih nato s pomočjo doma-
čih gasilcev spustili v vodo. V teku je tudi obnova Male 
gozdne učne poti. Predvideni sta nova trasa ter postavi-
tev informacijskih tabel za vsako drevo. V nadaljevanju 
pa pripravljamo tudi razne animacije za otroke, ki bodo 
popestrile sprehod po poti. Vse druge aktivnosti pa so 
žal do nadaljnjega ustavljene.
Ker ne vemo, koliko časa bo izredno stanje trajalo, žal ne 
moremo objaviti koledarja dogodkov. O vsem dogajanju 
vas bomo sproti obveščali, zato nam sledite na naši FB-
-strani Visit Preddvor. Ta trenutek pa vsem vam želimo le 
eno – da ostanete zdravi.

Vse diši po pomladi
Odprite okna in jo spustite v dom, da vam polepša dneve.

Na valentinovo smo v Kulturnem domu Preddvor gostili enega najuspešnejših in naj-
bolj priljubljenih slovenskih glasbenikov Vlada Kreslina. S programom, naslovljenim 
Pojezije, je nastopil sam s svojo črno kitaro. »Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek 
razveseli … V Preddvori,« je zapel na začetku, nato pa navdušene obiskovalce raz-
veselil še z drugimi uspešnicami, kot so Še je čas, Od višine se zvrti, Tvoje jutro, Iz 
Goričkega v Piran, Vsi so venci vejli … in nepogrešljiva Tista črna kitara. Glasbo je pre-
pletal s poezijo in vse skupaj začinil z anekdotami iz bogatega ustvarjalnega življenja. 
»Pravzaprav smo na večeru glasbe in poezije v mesecu kulture gostili kar dve veliki 
imeni iz sveta umetnosti: koncert Vlada Kreslina je v prvi vrsti spremljala tudi pesnica, 
pisateljica, publicistka in od nedavnega tudi Preddvorčanka Neža Maurer,« so pouda-
rili na Zavodu za turizem Preddvor. »Čeprav so obiskovalci prišli od vsepovsod, smo 
zelo zadovoljni, da so glavnino predstavljali domačini, ki jim je bil dogodek prvenstve-
no namenjen.« Po koncertu se je slavni Prekmurec podružil z obiskovalci, nato pa z 
obiskom razveselil še goste Gorskega priveza. Nad odzivom publike je bil navdušen, 
očaral pa ga je tudi Preddvor in dejal je, da bo še prišel. Petra Lombar Premru

Pojezije z Vladom Kreslinom

Na valentinovo je Vlado Kreslin nastopil 
v Preddvoru. / Foto: Gorazd Kavčič
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Donacija Čričku Ustvarjalnost v gozdu

Ana Ekar, vzgojiteljica

Storžek v Preddvoru, Čriček na Zgor-
nji Beli in Palček na Jezerskem so 
vrtci pri OŠ Matije Valjavca Preddvor, 
kjer uspešno deluje tudi šolski sklad. 
Čeprav je šolski sklad skupen, šola in 
vrtci sredstva zbiramo ločeno, prav 
tako pa tudi porabimo le vsak svoj pri-
dobljeni delež.
V Vrtcu Storžek sredstva pridobiva-
mo na različne načine: ob vsakem 
začetku šolskega leta razdelimo pris-
topne izjave staršem, ki jih lahko 
prostovoljno izpolnijo in namenijo 
nekaj denarja šolskemu skladu; več 
let zapored smo organizirali novole-
tno tržnico, na kateri smo v zameno 
za prostovoljne prispevke ponudili 
različne izdelke in voščilnice, ki smo 
jih izdelale strokovne delavke; dvak-
rat letno zbiramo odpadni papir; je-
seni smo prvič priredili večji dogodek 
Jesenski ringaraja, na katerem smo 
zbirali prostovoljne prispevke, otroci 
pa so se lahko skupaj s starši zabava-
li pri raznovrstnih delavnicah, lovili 
srečo na srečelovu in se posladkali s 

palačinkami. Pomemben del sredstev 
v naš sklad prinesejo donacije: že več 
let zapored nam jih namenjata Elek-
tro Pangeršič in Petrol; slednji je letos 
prvič donacijo nameni Vrtcu Čriček.
Sredstva, ki jih pridobimo, so vsakok-
rat dobro in zelo premišljeno izkori-
ščena. V preteklih letih so bila name-
njena nakupu didaktičnih sredstev in 
pripomočkov ter iger in igrač za vse 
starostne skupine. Vse, kar smo kupi-
li, je bilo razstavljeno v naši avli, da so 
starši, ki prispevajo glavnino sredstev, 
lahko videli, kam gre vrtcu namenjeni 
denar.
Letošnje šolsko leto so sredstva iz šol-
skega sklada namenjena financiranju 
obogatitvenih dejavnosti, torej pre-
vozom na izlete in predstave, vstop-
ninam v gledališča, muzeje in podob-
no. Zbrana sredstva vzgojiteljicam 
omogočajo načrtovanje in izvedbo 
raznovrstnejših dejavnosti, otrokom 
pa še več nepozabnih doživetij, ki so 
hkrati optimalna spodbuda za njihov 
celostni razvoj. Zato se vsem, ki ste že 
in ki še kdaj boste prinesli odpadni pa-
pir ali namenili denar za šolski sklad, 
iskreno zahvaljujemo.

Šolski sklad za vrtec
Premišljeno izkoriščajo sredstva, pridobljena v šolski sklad. »Sem gozdni škrat, vaš prijatelj in ve-

lik ljubitelj narave. Najraje se igram in 
ustvarjam v gozdu. Sprehajam se med 
drevesi, poslušam ptičje petje in opa-
zujem gozdne živali. Najraje od vsega 
pa ustvarjam gozdne slike.« Tako se 
je glasil uvod v pismo, ki nas je priča-
kalo v škratovih rokah na vratih Vrtca 

Storžek. Gozdni škrat nas je povabil 
na pravo gozdno pustolovščino. Polni 
navdušenja in pozitivne energije smo 
se odpravili v bližnji gozd, kjer smo 
ustvarjali in se ob tem neizmerno zaba-
vali. S skupnimi močmi, medsebojnim 
sodelovanjem in polno mero kreativno-
sti smo škratu pričarali gozdne slike, 
škratje hišice ter nove prijatelje, ki smo 
jih poimenovali kar gozdni možici. Vsi 
v skupini Rožice že nestrpno pričaku-
jemo naslednjo gozdno pustolovščino.  
Tanja Žura, vzgojiteljica

Gozdno ustvarjanje

Gozdna »risba«
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Klavdija Prosenc Zemljič 
Mentorica in organizatorica dogodka

Za sv. Gregorja je od nekdaj veljalo, da 
»luč v vodo vrže«. God sv. Gregorja, ki 
ga praznujemo 11. marca, je veljal za 
prvi pomladni dan. Pomlad je pome-
nila daljši dan, več svetlobe in toplote. 
Dan se je takrat že toliko podaljšal, 
da obrtniki pri svojem delu niso več 
potrebovali umetne razsvetljave. Luč 
so tako na predvečer gregorjevega 
simbolično vrgli v vodo, mi pa danes 
običaj obujamo s spustom gregorčkov. 
Učenci 5. a razreda OŠ Matije Valjavca 
so že sredi februarja skupaj z učite-
ljico razmišljali, kakšni bodo njihovi 
gregorčki. Ker letošnje šolsko leto na-
menjamo tudi raziskovanju ljudskih 
in avtorskih pravljic, smo se odločili, 
da pravljice upodobimo tudi na gre-
gorčkih. Ustvarjali smo iz reciklira-
nih materialov, iz materialov, ki smo 
jih nabrali v gozdu in bližnji okolici. V 
šoli se je naša učilnica za eno dopol-
dne spremenila v kalilnico idej, mi 
pa smo se prelevili v prave mojstre. 
Lepili, barvali, rezali in brusili smo, 

da se je kar kadilo. Na pomoč so nam 
priskočili tudi vrtčevski otroci iz sku-
pine Sončki z vzgojiteljicami in takrat 
je postalo še posebej živahno. Tako so 
po jezeru Črnava tik po sončnem za-
hodu na predvečer gregorjevega, 10. 
marca, zaplavali najrazličnejši gre-
gorčki. Med drugim smo lahko videli 
hišo čarovnice, v katero sta se ujela 
Janko in Metka, drevo, na katerem 
rastejo zlata jabolka, z rajsko ptico, tri 
prašičke pred svojimi hišicami, Palči-
co na lokvanju in otroško igrišče, kjer 

se otroci igrajo in prebirajo knjige. 
Ujeli pa smo tudi delček preddvorske 
zgodovine z gregorčkom s klopjo pred 
gradom, na kateri je nekoč počivala 
Josipina Turnograjska. Pred spustom 
smo pripravili še krajši kulturni pro-
gram z učenci in učiteljico 5. b razre-
da, na pomoč pa so nam nesebično 
priskočili tudi preddvorski gasilci. 
Iskrena hvala vsem staršem učencev, 
vrtčevskim vzgojiteljicam in gospodu 
ravnatelju  Bogdanu Sušniku, ki ver-
jame v nas.

Gregorjevo tudi v Preddvoru

Po jezeru Črnava so zaplavali gregorčki. / Foto: Tina Dokl

Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor je tudi letos sodelovala na mednarodni raz-
stavi Slike na ledu na Belem jezeru (Weissensee) v Avstriji, ki jo že od leta 2003 prireja 
Koroški medijski center za izobraževanje in pouk. Tokrat smo se – ob idejni zasnovi 
učiteljice Milene Tavželj – odločili, da pokažemo nekaj na fotografijah ujetih trenutkov 
preddvorske preteklosti, ob čemer se je kar sam ponudil slogan za zastavo in razgle-
dnice Pozdrav iz preteklosti. Zaplata, kakršna je bila pred več kot petdesetimi leti, paša 
na njej, središče vasi s potokom Suha, jezero, ob katerem še ni hotela, ročno sušenje 
sena in kozolec – v ozadju starih slik pa sedanjost. Naša zastava je tako turistom na 
Belem jezeru pokazala lepote našega domačega kraja. Upamo, da je vzbudila zanima-
nje in morda celo koga nagovorila za obisk Preddvora. Krog raznolikih slik iz Avstrije, 
Italije in Slovenije so si na dan odprtja razstave ogledali tudi udeleženci ekskurzije iz 
naše šole. Čeprav je bilo vreme nekoliko južno in zato led malce mehak, so preživeli lep 
drsalni dan. Sedaj pa naša najnovejša zastava – tako kot že vse njene predhodnice – 
krasi prostore šole, razglednico z enakim motivom pa boste kmalu lahko dobili v TIC-u 
Preddvor. Koordinatorici projekta Petra Lombar Premru in Katarina Klakočar Teršek

Pozdrav iz preddvorske preteklosti
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Učenci 1. b razreda razmišljajo o 
mamicah
Moja mami je supermami, ker …
… nam skuha kosilo. Žan Ž., Tinkara 
V., Lenart
… mi skuha, kar hočem. Gal
… je kupila kužka. Thor
… mi vse obljubi, kar želim. Nejc Š.
… mi pusti gledati risanko. Lenart
… skrbi za nas. Lovro M.
… mi je pomagala, ko sem bila bolna. 
Tinkara A.
… me ima rada. Zala V.

Najlepša je, ko …
… dela. Thor
… mi pomaga. Primož, Val
… mi pomaga pospraviti sobo. Lenart
… kam gre, na primer v službo. Žan Z.
… greva na sprehod z Lišo. Gal
… pride izpod tuša. Lovro A., Lovro M.
… se preobleče. Žan. Ž.
… se obleče v kaj lepega. Zala V., Anže

Rad/-a jo imam, ker …
… je prijazna. Žan Ž.
… je prijazna do naju z bratom. Veliko 
nama kupi. Žan Z.

… se igra z mano. Nejc Š.
… mi pomaga. Primož
… me veliko objema. Anže
… mi da poljubčka za lahko noč. Val
… je moja! Tinkara V.

Zapisala učiteljica Damjana Žumer.

Lisica, volk in zelje
Bil je lep sončen dan, ko je šla lisica na 
njivo in je srečala volka.
Pozdravila ga je: »Bogdaj, gospod volk, 
kam pa tako hitite?«
Volk ji je odgovoril: »Ah, nikamor. 
Samo malo postopam tu okoli. Kam 
pa ste vi namenjeni?«
»Na njivo grem zelje plet,« je odvrnila 
lisica, ki je bila res delovno oblečena.
Volk se je ponudil: »Če potrebujete po-
moč, vam z veseljem pomagam.«
»Če se že ponujate, lahko pomagate. V 
dvoje bova hitreje končala,« se je odre-
zala lisica.
»No, pa pojdiva,« je rekel volk.
In res sta šla na njivo zelje plet. 
Ko sta končala, je lisica rekla volku: 

»Oba sva tako pridno delala, kaj ko bi 
si razdelila pridelek?«
»Ne, ne, to je vaša njiva, vaše seme, jaz 
sem samo pomagal pleti,« se je branil 
volk, medtem ko mu je lisica še naprej 
ponujala zelje. Potem pa je odnehala 
in se užaljeno odpravila domov. 
Nejc Lipar, 6. a

Indija Koromandija
Indija Koromandija je izmišljena dr-
žava. V moji domišljiji leži na drugem 
koncu sveta. 
To je majhna država, v kateri živijo 
pikaste mačke. Prav zato ima obliko 
mačje glave. Njeno glavno mesto se 
imenuje Mače. V Mačah živi 356 pre-
bivalcev. Tam je tudi veliko gostiln, ki 
ponujajo mačje brikete. Okrog države 
je veliko belega morja. To belo morje je 
polno mleka, v katerem se mačke rade 
kopajo.
To je moja izmišljena država, ki morda 
res obstaja na drugem koncu sveta.
Sara Arh, 3. b

Otroci rišejo in pišejo

Luka Šlibar, 7. a

Ajda Naglič, 4. a

Nika Pajk, 4. b
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Viharne kavke

Volki (skavti, stari od 9 do 10 let) so 
se potopili v zgodbo Knjige o džungli, 
izvidniki in izvidnice (skavti, stari od 
11 do 16 let) pa so spoznavali zgodbo 
Zlate ptice. Korona virus je tokrat kla-
nu (starejši skupini) načrtovan konec 
tedna preprečil.
Kmalu po božično-novoletnih prazni-
kih so se volčiči in volkuljice zbrali na 
Šenturški Gori, kjer so si od 11. do 12. 
januarja ustvarili svoj brlog. Zgodaj 
zjutraj, ko je sonce počasi premagova-
lo mraz, jih je pesem starih volkov po-
vezala v krog in kmalu je bilo po vasi 
moč slišati razigrane glasove. Izdelali 
so si posebne zastavice gruč, ki so jih 
zavzeto hiteli predstavljati tujim skav-
tom na obisku. Ti so jim delali družbo 
dobršen del dopoldneva ter jih naučili 
tudi igro spretnosti, hitrosti in pozor-
nosti. Po dobrem kosilu so jim stari 
volkovi predstavili nekaj džungelskih 
veščin. A ob trenutku nepazljivosti 
je iz brloga izginila postava džungle. 
Odločno so se lotili iskanja in sledili 
skrivnostnim sledem bananinih olu-
pkov. Pot jih je vodila daleč stran od 
njihovega brloga in dan se je že močno 
prevesil v noč. S pomočjo mojstrskih 
besed in z varstvom starih volkov so 
se zoperstavili banderlogom (opicam), 
ki so skočili iz teme in pošteno nagna-
li strah v kosti vsakemu volku našega 
krdela. Kljub bojnim barvam na obra-
zih, drznemu ugašanju ognjenih sveč 
in Akelinemu napoju so boj skoraj 
izgubili. Rešili pa so se s plesom kače 
Kaje, zaradi katerega so banderlogi 
otrpnili. Pogumno so rešili postavo 
džungle in se ponosni vrnili v svoj 
brlog, kjer jih je po topli večerji kmalu 

premagal spanec. V sončno jutro nas-
lednjega dne jih je prebudila pesem, ki 
ji je sledilo pretegovanje tačk. Uredili 
so svoj brlog, ustvarili volčje maske 
in igraje na travniku pričakali starše. 
Skupaj z Balujem (duhovni asistent) 
so se s sveto mašo zahvalili za prekra-
sen konec tedna in prosili za dober lov 
na vseh naslednjih dogodivščinah. 
Dober mesec kasneje, od 28. februar-
ja do 1. marca, pa se je na zimovanje 
odpravila tudi četa. Iz Preddvora so 
se odpeljali z avti, a nekaj hribčkov 
do cilja (čez Polhograjsko Grmado) 
pot nadaljevali peš. Na poti so videli 
letošnji težko pričakovani sneg in do-
čakali sončni zahod. Zadnji del poti 
so po skavtsko nadaljevali v temi in 
uspešno našli Planinski dom na Rav-
neku. Večer je minil v znamenju Zlate 
ptice ter številnih iger. Naslednji dan 

so jim voditelji pripravili delavnice, 
kjer so se učili, kako slediti ter prepo-
znati živalske sledi. Svoje znanje so 
še isti dan preizkusili na nekajurnem 
pohodu po vodih (manjših skupinah). 
Popoldan je bil slavnostno obarvan, 
saj so podelili zlato zastavico najvzor-
nejšemu vodu. Nagrado so po težki 
odločitvi naposled podarili Surika-
tam (skupina skavtinj). Med igro skri-
valnic pa je četi Zlata ptica ukradla 
večerjo. S pomočjo skritih namigov 
so razvozlali uganko in se posladkali 
s palačinkami. Noč so pogumni pre-
spali kar zunaj v bivakih, ki so si jih 
postavili sami. Na nedeljsko deževno 
dopoldne so vse pospravili ter v dolini 
s sveto mašo zaključili tabor. 
Po končani karanteni pa bomo svoje 
dogodivščine zopet nadaljevali.
Bodite pripravljeni!

Skavtska zimska potepanja
V zimskih mesecih sta se najmlajši skupini skavtov stega Preddvor podali na dogodivščin 
polna konca tedna.
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Franceska Žumer

Svojo življenjsko pot je pred skoraj 
devetdesetimi leti začela v Podvinu 
pri Polzeli. Po osnovni šoli v Polzeli 
je obiskovala srednjo šolo v Celju in 
učiteljišče ter študij na Filozofski fa-
kulteti (ob delu) v Ljubljani. Svoje vrli-
ne, kot so delavnost, pogum in odloč-
nost, je prenesla tudi na svoja otroka, 
prvo slovensko diplomirano klovneso 
Evo Škofič Maurer in sina Miklavža 
Škofiča Maurerja. Zadnja leta svojo 
razigranost in veselje do življenja deli s 
sostanovalci Doma starejših občanov 
v Potočah. Z obiskom kulturnih pri-
reditev v Preddvoru pa razvedri tudi 
Preddvorčane – ne glede na leta, tako 
kot letos februarja ob nastopu Vlada 
Kreslina. 
Najprej je kot novinarka delala na Te-
leviziji Slovenija, kasneje kot novinar-
ka in urednica pri različnih časopisih 
in revijah, npr. Kmečki glas, Otrok in 

družina, Rodna gruda, Prosvetni de-
lavec, in zadnja leta kot samostojna 
svetovalka za kulturo pri Komiteju za 
informiranje Slovenije. 
Neža Maurer literarne navdušence 
bogati s poezijo in prozo za otroke, 
mladino in odrasle ter s prevodi. Šte-
vilne pesmi so uglasbene in posnete 
na filmski trak. Število izdanih knjig, 
kaset, prevodov in objav v revijah in 
časopisih se ustavi po Cobissu pri 864. 
Za svoje delo je prejela številna literar-
na in novinarska priznanja in nagra-
de, med drugim Prešernovo nagrado 
Gorenjske za literaturo, je Levstikova 
nagrajenka, častna občanka rojstne 
občine Polzela, Slovenka leta 2008, 
leta 2010 je prejela tudi zlatnik poezi-
je za življenjsko delo. Nežino življenje 
je bilo globoko povezano z otroki, ki 
jih vseskozi navdihuje s svojo poezi-
jo. Vrline, ki jih živi sama, prenaša 
na bralce igrivo in rahločutno, zabav-
no in vzgojno, preprosto in globoko, 
odvisno od tega, kaj in kako bereš. V 

pogovoru z njo sem vedno začutila 
iskrivost duha in duše, magnetično 
ljubezen do ljudi, še posebno otrok.
Naključij v življenju ni. Tudi zato draga 
Neža Maurer sedanje življenje pogosto 
uživa v miselni družbi s prvo sloven-
sko pisateljico, pesnico in skladateljico 
Jospino Urbančič Turnograjsko. 

Neža Maurer – razigrana in iskriva gospa
Kadarkoli iščem pesmi o mami, ženski, ženi ali si želim naužiti tišine  
in razmišljati, vedno pobrskam med poezijo Neže Maurer.

Pesnica Neža Maurer v družbi 
glasbenika in pesnika prekmurske 
ravnice Vlada Kreslina / Foto: Zavod za 
turizem Preddvor

Neža Maurer je danes prebivalka Doma starejših občanov Preddvor v Potočah.

Mamici

Zvončki so zate,
tudi marjetke, 
vzemi še mene 
v šopek za cvetke.

Primi za lička me, 
pa me poljubi, 
jaz bom pa tebe, 
ne boš, ne, na zgubi, 
pet, šest poljubčkov, 
petkrat in šestkrat, 
še več in še več, če želiš.  

Mamica moja, 
zakaj se smejiš?
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Tereza Lombar, 9. b, in Brigita Košmrlj, vodja prireditve  

Dramsko-recitatorska skupina je najprej uprizorila venček 
ljudskih ljubezenskih pesmi, smiselno povezanih v igro: 
zaljubljeni par, ujet v okvir socialnih razlik, se mora raziti 
zaradi neodobravanja staršev bogatega dekleta (Pia Krč). 
Revnega kmečkega fanta (Jernej Volčjak) kliče vojska, zato 
zapusti zaljubljeno deklico, ki se preda usodi, vedoč, da ga 
ne bo videla nikoli več. V tonu te teme je pevska skupina 
pod mentorstvom Irene Varl Peneš ob spremljavi različnih 
instrumentov ubrano zapela belokranjsko pesem Pastirče 
mlado in ljudsko Teče mi vodica, Tobija Smrtnik pa je ob 
spremljavi klavirja na evfonij virtuozno zaigral skladbo 
Arioso gloria.

Sledila je uprizoritev Prešernove Lepe Vide. Mladi ženski 
(Zoja Bobnar) se je v nesrečnem zakonu rodil otrok, ki je 
nenehno bolan in jo bolj obremenjuje kot osrečuje, zato 
odide z zapeljivim mladeničem na španski dvor, kjer sicer 
spozna svojo zmoto, a ker je ne prizna, je obsojena na več-
no hrepenenje po domu.
Za veselo vzdušje je poskrbela starejša otroška folklorna 
skupina pod mentorstvom Blaža Logonderja, ki je prisrčno 
odplesala venček ljudskih plesov, Zala Šenk in Maja Arnež pa 
sta skladno zapeli popevko Ne bodi kot drugi. Urša Merljak 
je na prečno flavto precizno odigrala odlomek iz Mozartove 
Male nočne glasbe, Tereza Lombar pa na klavirju zahtevni 
Chopinov Nocturno v cis-molu. Vrhunec večera je predsta-
vljal zaključek: preplet moderne poezije, predstavljene na so-
doben način, z glasbo, igro in plesom. V sodobnem svetu ka-
osa, stresa, apatije, razčlovečenja in odtujenosti, ki razdvaja 
ljudi, se pojavita fant (Tobija Smrtnik) in dekle (Brina Križaj), 
ki hrepenita po svobodi, povezanosti, ljubezni in solidarno-
sti. Fant sveta ne prenese in se umakne, dekle pa spozna, da 
lahko le v povezanosti z naravo in drugimi ljudmi osmisli 
svoje življenje, najde stik s sabo v tišini in pristni iskrenosti. 
Igra se je zaključila s triumfalnim plesom, ki je nadgradil 
govorjene verze in nakazal vero v lepšo prihodnost, mar-
sikateremu obiskovalcu pa ponudil misel za popotnico in 
razglabljanje o sodobni kulturi.

Proslavili so slovenski kulturni praznik
Na predvečer praznika je bila v OŠ Matije Valjavca osrednja občinska prireditev v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika. Po zapeti državni himni je občinstvo nagovoril župan Rok 
Roblek, v kulturnem programu z naslovom Usojenost – hrepenenje – ujetost in svoboda pa 
so nastopili učenci – nadarjeni pevci, instrumentalisti, igralci in plesalci.

Nastop mladih folkloristkLepa Vida

Morali bomo spet bosi v zarji prek rosnih trav  
se napotiti!
Morali bomo spet bosi v zarji prek rosnih trav se napotiti!
Morali bomo utišati zvočnike po cestah, 
utrniti mnogo sveč po oltarjih in prižgati novih luči, 
da osvetlijo človeka njegovih poti!
Zakopati bomo morali mnogo preglasnih besed
in spregovoriti novih, dobrih, tišjih, resničnih!
Iz recitala Ujetost
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Slavko Prezelj

Mlinarjeva hiša in mlin sta edina v 
Novi vasi, ki sta dobila svoje mesto tik 
ob potoku. Druge hiše in kmetije so 
spravljene varno na prisojah na visoki 
rob nad potokom. »Kaštrunov svet je 
bil to. Mojemu očetu Janezu, Janček 
so ga klicali, je mlin kupil njegov oče 
Janez Lombar, ki se je iz Babnega Vrta 
priženil v Novo vas h Kaštrunu,« mi je 
povedala Marinka Lombar Peternel. 
Mlin in hišo je že pred letom 1880 
dala postaviti Mina Kaštrun iz Nove 
vasi, ki je bila v letu 1857 primožena 
na Zgornjo Belo k Bizjaku, v hišo, kjer 
gostilniška tradicija vse od leta 1804 
traja še danes. Kot edinka je kmetijo 
v Novi vasi prepustila stricu, obdržala 
pa je zemljiške pravice in podjetna ter 
napredna, kot je bila, si je Mina omis
lila še mlin ob Bistrici. 

»Moj oče Janček, ki je bil rojen leta 
1897, bi rad zagospodaril na domači 
kmetiji pri Kaštrunu. Za ženo je vzel 
Ano Polajnar, Sokovo z Zgornje Bele. 
Ker je bila Ana samo bajtarska hči, je 
bilo to premalo, da bi mlad par lahko 
prevzel kmetijo. Ponujen jima je bil 
mlin, kjer sta potem tudi živela. Pet 
otrok nas je bilo. Najstarejši je bil brat 
Janko, njemu smo sledila še štiri de
kleta, Francka, Anica, Johanca in v 
letu 1940 sem prišla na svet še jaz,« 
pove Marinka, ki je nadvse vedrega 
duha.
»V mlinu so bili trije mlinski kamni. 
En kamen je bil za belo moko, drugi za 
črno moko, tretjega pa smo imenovali 
pšenar, ki je bil za kašo.« V mlinu so 
bile tudi stope, pet jih je bilo, da so z 
njimi ječmen oluščili.
Za Kaštrunov mlin je bil speljan od ve
likega jezu navzdol okoli tristo metrov 
dolg umeten potok, po katerem je bila 

voda speljana do lesenih rak, ki so bile 
narejene vzdolž kamnite stavbe. Rake 
so bile visoko postavljene, da je voda z 
višine pritekala na mlinsko kolo, ki je 
imelo korce. Manjše mlinsko kolo, ki 
je bilo vgrajeno pod rake, je poganjalo 
dinamo za elektriko, za žarnico v mli
nu in v hiši. 
»K nam so žito vozili Novljani, Poto
čani, Preddvorčani in tudi nekateri 
kmetje z Brega. Za mojega očeta se je 
govorilo, da je ''noveljski mlinar prav 
lepo ajdovo kašo devov''. Tako kot je 
bila navada, so oče zaračunavali me
rico. Mislim, da je bilo dva odstotka 
od zmletega žita. Moj oče je na Belo h 
kovaču nosil ''klepalni kvadu'', da mu 
ga je kovač dobro ošpičil, da je potem 
lahko z njim dobro sklepal mlinski ka
men. Še to moram povedati, da med 
vojno, ko ni bilo kruha, ga pri nas ni 
manjkalo in marsikdo, ki se je oglasil 
pri nas, je dobil kakšen hleb. Od leta 
1954 naprej je naš mlin občasno še 
''brcal'' spomladi in jeseni. Po tem letu 
je nekoč velika voda odnesla jez in tak
rat je bilo vsega konec. Moj oče je imel 
sedemdeset let, ko je umrl. Zdravnik je 
takrat rekel, da je to za mlinarja lepa 
starost. Vidiš, takšen je bil naš mlin,« 
je še povedala Marinka in mi pokazala 
oljno sliko, ki jo je okoli leta 1960 na
slikal Drago Križnar iz Preddvora. 

Mlinar pod Zaplato
V skalni globeli Skodovnika izvirajo vode Zaplate. Že davno 
nazaj so potok, ki se proti Novi vasi prebija po ozki dolini 
in se naposled v vsej svoji bistrosti ustali v jezeru Črnava, 
poimenovali Bistrica.

Marinka Lombar Peternel

Mlin, kot ga je naslikal Drago Križnar iz Preddvora
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Marjan Bogataj

Pohod s slepimi osebami na Triglav je bil eden izmed 
osrednjih lanskoletnih dogodkov, s katerim smo obeležili 
120-letnico Planinskega društva Kranj. Jožef Gregorc je bil 
eden od treh pohodnikov, ki so kljub slepoti osvojili najviš-
ji slovenski vrh, hkrati pa je tudi ožji sorodnik zakoncev 
Polone in Marjana Bogataj, ki sta mu kot spremljevalca po-
magala na vrh. Za piko na i je bil v isti navezi še legendarni 
Andrej Štremfelj, pred štirimi desetletji prvi Slovenec na 
najvišjem vrhu sveta Mount Everestu, ki je poskrbel za pro-
fesionalno varovanje od Kredarice do vrha Triglava.
Priprave na ta podvig so trajale več kot eno leto in so vklju-
čevale vsakotedenske pohode na Sveti Jakob nad Preddvo-
rom (do 14. decembra jih je bilo v lanskem letu že sto), več 
krožnih poti čez Kališče, Srednji vrh in Cjanovco, Zavetišče 
Hudičkov boršt sredi Zaplate ter tudi dva vzpona na vrh 
Storžiča v mesecu avgustu. Članek o tem je bil objavljen 
tudi v Gorenjskem glasu.
Prireditvi, s katerima je bil obeležen ta velik podvig, sta 
bili novembra lani. To sta bili osrednja kulturna prireditev 
v Prešernovem gledališču Kranj ob 120-letnici PD Kranj, 
kjer se je zavrtel predstavitveni film o pohodu slepih na 
Triglav, in pogovor z udeleženci pohoda v Stolpu Škrlovec, 
ki so s prisotnimi delili to svojo izkušnjo. 
Z zgoraj omenjenim pa našim izzivom sploh še ni videti 
konca. Nasprotno – pojavili so se novi cilji, predvsem pa 
nove poti. Že januarja se je pojavila pobuda »SSP po SPP« 
(Slepi/slabovidni planinci po Slovenski planinski poti 
2020–2022) v organizaciji PZS. Na kulturni praznik, 8. 
februarja, se je v Mariborski koči nad Mariborom in v Ru-
ški koči na Arehu začel triletni projekt, 8. marca ob dnevu 
žena se je že nadaljeval na Slavniku, čez tri leta pa naj bi se 
končal z vsemi pridobljenimi žigi SPP v Ankaranu. Vmes pa 
nam ostajajo redni pohodi na Sveti Jakob in okoliške vrho-
ve ter teki na dolge proge okrog kompleksa Brdo za ohra-
njanje splošne kondicije. 
Če bo ostala takšna volja, kot je bila do sedaj, nas tudi no-
ben svetovni virus ne bo ustavil! Vsem srečno ter predvsem 
zdravo pri odkrivanju novih poti. In kot nam govori Nejc 
Zaplotnik: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, 
kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.«

S srcem na Triglav in naprej v prihodnost
Sobota, 14. september 2019, bo za vedno ostala v srcih Sabine Dermota, Sandija Novaka  
in Jožefa Gregorca, ki so premagali vse ovire in kljub slepoti s pomočjo gorskih vodnikov  
in spremljevalcev osvojili Triglav.

Lani na vrhu Triglava

www.pogrebnik.si

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje
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Roman Rogelj, Marjan in  
Slavko A. Bogataj, Mojca Kavčič

V začetku marca so se v Umag najprej 
odpravili starejši in mlajši dečki ter 
starejši cicibani, nato še kadeti in mla-
dinci. Vse selekcije so ponovno vzbu-
dile pozornost z enotno športno opre-
mo, tako na igriščih kot tudi v prostem 
času, in tudi vzornim vedenjem, tako 
da smo pri organizatorjih priprav že 
prepoznani kot odlično delujoč in 
organiziran klub. Za nemoten potek 
priprav in izvedene treninge mlajših 
selekcij je skrbela trenerska ekipa, ki 
so jo sestavljali David Golob, Gregor 
Pavlič, Luka Perne, Luka Potkonjak in 
Slavko A. Bogataj, za mladince in ka-
dete pa sta skrbela David Golob in Iz-
tok Pavc. Gledano v celoti, smo v klubu 
z letošnjimi pripravami zelo zadovolj-
ni, enako pa lahko, upoštevajoč njiho-
ve vtise, rečemo tudi za igralce. Tako 
so na primer najmlajši ob odhodu do-
mov soglasno sklenili, da bi šli nasled-
nje leto kar za cel teden. Podrobnejše 
poročilo s priprav in slikovne utrinke 
si lahko ogledate na naši spletni strani 
www.sd-preddvor.si.
Po vrnitvi s priprav so najmlajše selek-
cije opravile še nekaj treningov, potem 
pa so se razmere zaradi širjenja novega 
koronavirusa tako zaostrile, da smo se 
tudi v ŠD Preddvor nemudoma pridru-
žili priporočilom državnih institucij, 
Nogometne zveze Slovenije in Medob-
činske nogometne zveze Gorenjske 
Kranj in za vse ekipe odpovedali vse 
organizirane nogometne aktivnosti 
(treningi, tekme). Ukrep bo veljal vsaj 
toliko časa, dokler bodo zaprte šole.

Zapleti pri gradnji športnega parka
V decembrskem prispevku smo še 
optimistično napovedali gradbeno 
dovoljenje za športni park in gradnjo 
v letu 2020 kot začetek praznovanja 
šestdesetletnice delovanja društva. 
Žal so se stvari zelo zapletle. Na UE 
Kranj je podpisnik že napisane od-
ločbe praktično zadnji dan leta 2019 
ugotovil, da v predloženi dokumen-
taciji manjka dokument, zaradi ka-
terega se prenese odločanje o izdaji 
gradbenega dovoljenja na Ministr-
stvo za okolje in prostor po integral-
nem postopku.
Predstavnica projektantov je na 12. 
sestanku GO 5. februarja predstavila 
Uredbo o posegih v okolje, za katere je 
treba izvesti celostno presojo vplivov 
na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 
57/15 in 26/17), in kam naj bi se uvr-
ščal projekt izgradnje Športnega parka 
Preddvor. Če bi projekt tako presojo in 
okoljevarstveno soglasje potreboval, 

je to najslabša možnost predvsem za-
radi časovno zelo dolgotrajnih postop-
kov pristojnih organov.
Trinajsti sestanek je bil sklican za 18. 
februar z namenom uskladiti korake 
pridobivanja gradbenega dovoljenja 
glede na okoliščine, ki izhajajo iz prej 
omenjene Uredbe. Ugotovili smo, da 
lahko utemeljimo tolmačenje tako, da 
bi bili podvrženi zgolj eni točki, ki zah-
teva le t. i. predhodni postopek. Z njim 
se ugotovi, ali je presoja vplivov na 
okolje dejansko potrebna oziroma ali 
je treba pridobiti okoljevarstveno so-
glasje. Strinjali smo se, da projektanti 
dokumentacijo ustrezno prilagodijo z 
upoštevanjem določenih omilitvenih 
pogojev. Želimo si, da bi pristojni or-
gani sledili našemu tolmačenju in od-
ločili v najkrajšem možnem času.
V danih razmerah vam želimo vse 
dobro. Ravnajte odgovorno, spoštujte 
ukrepe in navodila pristojnih ter osta-
nite zdravi!

Zadovoljni s pripravami
Če je letošnja mila zima povzročala precejšen glavobol smučarjem, pa so bili z 
vremenskimi razmerami bolj zadovoljni nogometaši. Cel januar in februar so pridno 
trenirali na zunanjem igrišču z umetno travo ob osnovni šoli in nestrpno pričakovali 
tradicionalne obmorske priprave.

Ena od preddvorskih nogometnih selekcij, U19
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Slaba zima je povzročila svoje in po-
sledično tudi nekaj osipa prijavljenih 
tečajnikov na že tradicionalni smu-
čarski tečaj v organizaciji Športnega 
društva Preddvor. Bilo jih je še vedno 
več kot petdeset, saj se je v zadnjem 
tednu po nekaj odjavah in prijavah 
končna številka ustavila pri 52. Ker 
nismo hoteli nižati v preteklosti dose-
ženega standarda, smo se odločili, da 
vseeno najamemo dva avtobusa in se 
tokrat še malo bolj udobno transpor-
tiramo do smučišča. 

Začetek tedna smo imeli povsem spo-
mladanske razmere z mokrim težkim 
snegom in visokimi temperaturami, 
zadnja dva dneva pa s hitro ohladitvi-
jo skoraj popolno zimsko idilo. Lahko 
rečemo, da smo že dvanajsti smučar-
ski tečaj vseeno kvalitetno izpeljali in 
ga zaključili s tradicionalno barvasto 
kačo v novih barvnih odtenkih, ki so 
se ji tudi tokrat priključili škofjeloški 
Rovtarji s smučanjem po starem. »Po-
sodili« smo jim tudi našo tečajnico 
Živo, ki že tretjo generacijo vzdržuje 

njihovo tradicijo. Zaključek tečaja z 
razglasitvijo rezultatov in podelitvijo 
diplom smo tudi tokrat imeli v hotelu, 
kjer smo med tednom kosili. 
Kot vedno gre naša zahvala seveda star-
šem za zaupanje in dobri volji tečajni-
kov, predvsem najmlajšim začetnikom, 
ki so napravili prve korake na smučeh 
in se naučili smučati, ter že preizkuše-
nim smučarjem, ki so uspešno utrdili 
in nadgradili svoje znanje. Prav tako 
gre zahvala tudi vsem podpornikom 
tečaja, ki so nam olajšali izvedbo.

Uspešno izpeljali dvanajsti smučarski tečaj
Športno društvo Preddvor je priredilo že dvanajsti smučarski tečaj za otroke. Letos se je 
smučanja učilo dvainpetdeset udeležencev. Za dobro voljo so se jim pridružili škofjeloški 
smučarji po starem, Rovtarji.

Udeleženci letošnjega smučarskega tečaja
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Franceska Žumer

 Ali se nam lahko predstavite?
Rojena sem na kmetiji pri Barletu v Šenčurju, kjer nas je 
bilo osem otrok in sem na delo in gibanje navajena od otro-
štva dalje. Zjutraj nas je ata prebudil že navsezgodaj, nas 
vrgel iz postelje, da smo šli delat. Po študiju na ekonomski 
fakulteti sem šla v Nemčijo samo na prakso, a sem ostala 
12 let. Tam sem rodila tri otroke, hčerko in dvojčka. Sedaj 
imam šest vnukov in dva pravnuka. Po vrnitvi iz Nemčije 
smo najprej živeli na Primskovem, leta 1983 smo se prese-
lili v Novo vas. 

 Po vrnitvi iz Nemčije, ste se zaposlili na Trgovski šoli 
v Kranju. Kaj ste učili?
Učiti sem začela leta 1973 in delala do 1996. Imela sem 
praktični pouk, kar pomeni, da sem po trgovinah spre-
mljala delo trgovk. Učila sem še blagoznanstvo in organi-
zacijo trgovine, statistko, skratka več predmetov, povsod 
so me uporabili, kjer so me potrebovali. Delo z mladimi je 
bilo čudovito. Začutili smo se z učenci, zelo so bili pridni 
in smo bili zelo povezani med seboj, lahko rečem, da so 
me imeli res radi. Mogoče tudi zato, ker sem z njimi zelo 
veliko hodila po terenu. 

 Narava dela v trgovini se je odtlej verjetno spreme-
nila?
Res je. Ko so me pred kratkim povabili v bohinjski konec 
na obletnico mature, sem videla, kako so nekdanje trgovke, 
danes že v pokoju, resnično zdelane. Roke in noge imajo 
zelo pokvarjene, so res reve in pošteno polomljene. Včasih 
je bilo več fizičnega dela, še posebej tam, kjer so prodajali 
tehnične materiale, npr. cement in gradbeni material, pija-
čo in zabojnike, so morale vse dvigovati in nosit ročno. Ni 
bilo vozičkov in nakladalcev. 

 Po upokojitvi najbrž niste sedeli križem rok?
Res je, jaz sem najprej še eno leto in pol delno delala v 
službi, potem dokončno prekinila. Začela sem plesati pri 
folklori v Naklem, kamor me je povabil moj nekdanji sople-
salec pri Francetu Maroltu, ki je tedaj postal plesni učitelj 
v Naklem. V Naklem sva začela plesati skupaj z možem in 
prihodnje leto bo že 25-letnica Folklorne skupine Društva 
upokojencev Naklo. Vaje so dvakrat do trikrat tedensko, 
nastopali smo po vsej Evropi. 

 Na jutranjo telovadbo v Preddvoru ste prišli že prvič.

Za jutranjo telovadbo 100 gibov so mi povedale prijateljice 
iz Šenčurja, kjer so jo že imeli. Vedno znova sem spraše-
vala Preddvorčane, kdaj bo telovadba tudi pri nas. Ko sem 
videla plakat, sem se takoj navdušila zanjo, prišla prvič in 
jo redno obiskujem. Pred tem sem hodila na telovadbo za 
osteoporozo, sicer sem smučala, plesala in veliko hodila v 
hribe. Sedaj poleg jutranje telovadbe obiskujem še nordij-
sko hojo in plešem. 

 Kako se spopadate z vajami, vam kdaj delajo težave? 
Z vajami nimam težav, vse delam z lahkoto. Tudi vaje za 
ravnotežje, stojo na eni nogi, zamahovanje z nogo, čapljo, 
izpadni korak, lastovko … Ko grem po telovadbi nazaj do-
mov, se počutim kot prerojena. Če me kdaj kaj boli, ko grem 
zjutraj peš iz Nove vasi v Preddvor, me nazaj ne boli nič več! 
Za svojo gibčnost se moram zahvaliti tudi plesu. Za vrat in 
rame delam še posebne vaje doma, še preden grem na jut-
ranjo telovadbo. Tudi jutranji mraz me ne moti. Letos sem 
prvič pozimi oblekla rokavice.

 Kaj vam pomeni druženje?
To je zelo pomembno, saj to človeka »gor drži«. Ne samo 
zdravstveno, tudi umsko. Med ljudmi izveš vse, doma niče-
sar. Jaz sem zelo rada med ljudmi. Zato sem za rojstni dan 
imela več praznovanj, z vsako družbo posebej. Pa tudi zelo 
veliko prijetnih spominov imam na pretekla leta. Spom-
nim se, da smo enkrat šli v toplice brez kopalk, pa so se 
nekatere ženske kar v modrčkih in spodnjih hlačah kopale. 
Z dobro voljo in smehom sem pogosto dvigovala vzdušje 
v različnih skupinah. Smeh mi je bil položen že v zibelko.

 Kako pa ste vi reševali težave, če so se pojavile?

S telovadbe se vrača prerojena
Ob prvi obletnici jutranje telovadbe 1000 gibov v Preddvoru predstavljamo našo  
najstarejšo telovadko od prvega dne dalje – 84-letno Ano Svetelj iz Nove vasi.

Ana Svetelj
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Predvsem so mi pomagali prijatelji. Povedala sem za 
svoje probleme in dobila številne nasvete. Vedno je tre-
ba zaupati ljudem, predvsem je treba pomagati drugim 
in drugi pomagajo tebi.

 Kaj sporočate ljudem?
Kakršen si ti do drugih, taki so drugi do tebe. Če lahko 
pomagaš, pomagaj, sicer se umakni. Pričakuj to, kar da-
ješ drugim. Dobro se z dobrim vrača, slabo s slabim. To 
si zapomnite.

 Ali bi še koga povabili na jutranjo telovadbo?
Mnogi mlajši bi lahko hodili na jutranjo telovadbo, a 
so rajši doma in tarnajo. Ko jih povabim, rečejo, da se 
jim zjutraj ne ljubi tako zgodaj vstati, zjutraj so radi v 
postelji. Menim, da imaš celo noč za spanje in potem še 
ves preostali dan! Potem se cel dan prekladajo s stola 
na stol, gledajo televizijo in jih vse boli. Saj ni čudno, če 
se ne gibljejo. Jaz sem navajena od četrtega leta naprej 
zjutraj zgodaj vstajati, se gibati in delati. 
Ani Svetelj želimo še veliko razgibanih, veselih in zdra-
vih let, saj je naša vzornica pri jutranji telovadbi.

Draga prijateljica in nekdanja sodelavka!

Tvoja življenjska pot se je začela na Bregu, kjer si prijokala na 
svet pred skoraj 86 leti mami Micki kot nezakonska hči. Tu 
si naredila prve korake in preživela otroštvo pri stari mami, 
potem pa pri teti Rozali. Najprej si se zaposlila v tovarni Ibi, 
nato v Tekstilindusu in leta 1977 si prišla na OŠ Matije Va-
ljavca Preddvor, kjer si se zaposlila kot čistilka v Vrtcu Stor-
žek in tam ostala do odhoda v pokoj.
Najini poti sta se križali septembra leta 1978, ko sem kot 
mlada učiteljica prišla na šolo. Bila si vedno dobre volje, pri-
jazna in zabavna. Otroci so te imeli neizmerno radi, saj si v 
svojih žepih vedno skrivala sladke priboljške za male sladkos-
nedneže. 
Draga Cilka, življenje ti ni prizanašalo. Na pot ti je postavilo 
veliko ovir in težkih preizkušenj. Svoj topel dom pa si našla 
pri teti Rozali na Bregu ob Kokri. Tu si rasla skupaj z Marin-
ko, Slavko in Vero. 
Poleg dela v službi si delala tudi na polju in vrtu ter skrbela 
za dve kravici. Čeprav si bila bolj majhne postave, se je v tebi 
skrivala neverjetna moč. Rada si nam kuhala kavo, pekla pe-
civo, piškote, kruh in celo delala rezance. Tvoje veliko veselje 
in ponos je bil vrt, vedno poln zelenjave in čudovitih rož.
Tvoja vrata so mi bila vedno odprta. Včasih sva se greli na 
soncu, včasih hladili v senčki. Veliko kavic sva popili skupaj 
in se pogovarjali. Tudi naučili sva se veliko druga od druge! 
Imela si tudi izjemen smisel za humor, kjerkoli si bila. Noben 
pust ni minil brez tvojih preoblek in vragolij.
Zadnjih sedem let si preživela v Domu Medvode. Ko sem te 
prišla obiskat, si bila že hudo bolna. Nisem vedela, ali me 
sploh še poznaš. Govoriti nisi mogla več, samo gledala si me 
in me držala za roko. 
In tako sva se poslovili.
V nedeljo, 8. marca, zjutraj se je tvoje zemeljsko življenje iz-
teklo. Našla si svoj mir. Sedaj si nekje zgoraj in paziš na nas.
Cilka, hvala ti za vso podporo in lepe trenutke, ki sva jih pre-
živeli skupaj. 
Za vedno boš ostala z nami v naših srcih.

Mirjana Črnac, nekdanja sodelavka 
OŠ Matije Valjavca Preddvor

V SPOMIN

Cilka Orehar

V organizaciji RKS Območnega združenja Kranj in komisije 
za krvodajalstvo ter prostovoljk in prostovoljcev krajevnih 
odborov Rdečega križa Preddvor in Bašelj je bila v začet-
ku februarja v Domu starejših občanov Preddvor izvedena 
terenska krvodajalska akcija. Kljub gripi in ostalim obole-
njem se je krvodajalske akcije udeležilo veliko krvodajal-
cev, kri jih je darovalo 110. Med darovalci krvi so bili tudi 
župan Občine Preddvor Rok Roblek in nekaj darovalcev, ki 
so kri darovali prvič. Po odvzemu krvi so se krvodajalci iz 
KORK Preddvor in Bašelj odpeljali na izlet. V Divači so si 
ogledali Muzej slovenskih filmskih igralcev in se sprehodili 
po Škocjanskih jamah, ki so v neposredni bližini. V prijetni 
gostilni v Senožečah so imeli pozno kosilo. Po kosilu je 
predsednica KORK Preddvor Milena Zupin izročila prizna-
nja večkratnim krvodajalcem in simbolična darila krvoda-
jalcem, ki so kri darovali prvič. Krvodajalci, še enkrat hvala! 
Marjana Podpeskar

Terenska krvodajalska akcija

Krvodajalci pred vhodom v Škocjanske jame
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Franceska Žumer,  
foto: Janez Polajnar

Na občnem zboru Društva upokojen-
cev Preddvor 5. marca letos, ki ga je 
vodila delovna predsednica Marjana 
Podpeskar, se je zbralo 120 upoko-
jencev od 464 članov. Poročilo o delu 
za leto 2019 in program za leto 2020 
je predstavila predsednica Marija 
Velikanje. Zahvalila se je vsem, ki so 
pomagali pri delu društva, še poseb-
no tajnici Mojci Hribernik in županu 
Roku Robleku za finančno in moralno 
podporo. Poudarila je, da je pomemb-
na dejavnost druženje, zato so bili ja-
nuarja v Dolenjskih Toplicah, na pust-
ni karneval so šli v Cerknico, aprila so 
obiskali Padovo, maja so starejše od 
osemdeset let odpeljali v Radmirje k 
maši, v juniju so se udeležili srečanja 
gorenjskih upokojencev v Snoviku, ju-
lija so si ogledali Kaprun in na pikniku 
v Bašlju so se srečali v avgustu. Je-
senski del se je začel z obiskom Pohor-
ja in Vitanja ter v oktobru nadaljeval z 
izletom v Kočevje in Ribnico, na mar-
tinovanje so se v novembru odpravili 
na Senovo, v Boštanj in Otočec ter v 
decembru na posestvo Salaj v Čazmi 
in v božični Zagreb. Srečanj se je ude-
ležilo 189 članov, izletov pa 403 člani. 
Nato je predstavila delo sekcij. Kolesar-
ji so pod vodstvom Milana Tičarja iz-
vedli 22 kolesarskih izletov, pohodni-
ki opravili 31 pohodov s planinskim 
vodnikom Janezom Planincem, pevke 
v Ženskem pevskem zboru Josipine 
Turnograjske so pod vodstvom Mimi 
Roblek in ob spremljavi Francke Šavs 
na citre vadile vsak ponedeljek in ime-
le 11 nastopov, pet članic je delovalo v 
recitacijski skupini, Gelike, ki jih vodi 

Vanja Žibert, so napletle copate za no-
vorojenčke preddvorske občine. Z raz-
ličnimi delavnicami so se vključevali v 
dejavnosti VGC Gorenjske v Preddvo-
ru, imajo tudi tombolo, umovadbo, 
jogo, ples, angleščino, peko kruha in 
slaščic. Vsako jutro so se pred Majčem 
zbrali na jutranji telovadbi Šola zdrav-
ja – 1000 gibov. V novembru so v okvi-
ru projekta Sožitje za večjo varnost v 
cestnem prometu obnovili znanje pro-
metnih predpisov. Organizirali so tudi 
mesečno merjenje krvnega tlaka, slad-
korja in holesterola v krvi.
Tudi v letu 2020 bodo aktivnosti po-
tekale v vseh že omenjenih sekcijah v 

skladu z možnostmi glede na trenutno 
situacijo. DU Preddvor ima sklenjeno 
pogodbo za nakup kurilnega olja s po-
pustom do tri odstotke in brez stro-
škov prevoza, če je količina naročila 
večja od osemsto litrov, naročilnico pa 
zainteresirani dobijo v času uradnih 
ur v prostorih društva, to je vsako sre-
do med 10. in 11. uro, razen v juliju in 
avgustu. Še naprej bodo svoje člane na 
zadnjo pot k večnemu počitku pospre-
mili z zavojem sveč in praporščakom 
s praporom društva, ki ga bo nosil Ja-
nez Velikanje, nadomeščala ga bosta 
Ivan Lipar in Ivan Kociper.
V kulturnem delu programa so nasto-
pile pevke Ženskega pevksega zbora 
Josipine Turnograjske, za smeh sta 
poskrbela humorista Matija in Ivan 
ter za ples ob pogostitvi godci Matija, 
Korel in Jaka. Naj se vsem uresničijo 
besede predsednice DU Preddvor Ma-
rije Velikanje: Dajte vsakemu dnevu 
možnost, da bo najlepši dan našega 
življenja.

Ustvarjalnost upokojencev
Občni zbor Društva upokojencev Preddvor: poročila društva so pokazala delavnost članov 
ob realiziranem programu v letu 2019 in razigranost v zabavnem delu.

Preddvorski muzikantje so občni zbor upokojencev naredili zabavnejši.  
/ Foto: Janez Polajnar

Z različnimi delavnicami so se 
vključevali v dejavnosti VGC 
Gorenjske v Preddvoru, imajo 
tudi tombolo, umovadbo, jogo, 
ples, angleščino, peko kruha in 
slaščic.
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Danica Zavrl Žlebir

Samo teden dni po tem, ko smo obi-
skali preddvorske telovadke in dva 
telovadca, ki so se dotlej vsako jutro 
zbirali pri telovadbi na dvorišču go-
stilne pri Majč, so začasno ustavili 
vsakodnevno druženje. Dan pred 
tem so odšli še na izlet na Jamnik, 
naslednje jutro pa še zadnjič skupaj 
telovadili v varnostni razdalji, nam 
je sporočila voditeljica skupine Irena 
Križnar. »Po skupnem posvetu smo 
se v petek zvečer odločili, da je sku-
pna vadba do preklica prekinjena. 
Sem jih pa spodbudila, da sami vadijo 
doma in se sami gibljejo na svežem 
zraku ter tako vzdržujejo kondicijo 
in krepijo imunski sistem. V povra-
tnih SMS-sporočilih so mi odgovori-
li, da bodo to delali, ampak da to ni 
to, ker ne bo druženja. Ja, socialni 
stiki so bistvo. V teh časih jih bodo 
delno nadomestila socialna omrežja 
in telefon. Ampak, to ni to. V soboto 
dopoldne sem potem dobila obvesti-
lo o prekinitvi vadbe tudi od vodstva 
društva Šola zdravja,« je dodala Križ-
narjeva.
O skupini, ki telovadi po načelu 1000 
gibov, smo že pisali, tokrat pa je bilo 
druženje nekaj posebnega, saj je 
zaznamovalo prvo leto dela. Prihaja 
jih več kot dvajset, jutranjo vadbo pa 
vodi pet usposobljenih prostovoljk. 
Udeleženci, med katerimi je glavnina 
žensk, spoznamo pa jih po oranžnih 
majicah, telovadnim vajam sledijo po 
svojih sposobnostih in v jutranji uri 
druženja razgibajo vse sklepe telesa in 
mišične skupine. Tako ostajajo zdra-

vi, pravijo razpoloženi telovadke in 
telovadci, zelo pomembno pa je tudi 
druženje. Čeprav je treba zjutraj vstati 
in se ob vsakem vremenu odpraviti k 
telovadbi, se jim to zdi vredno.
»Vsak dan izstopijo iz svoje cone 
udobja in se pridružijo vadbi. Nanje 
to dobro vpliva,« je prepričana Irena 
Križnar. Skupina je polna pozitivne 
energije. Rekreacija, druženje, zdrav-
je pa so tri točke, ki jih pri jutranji 
telovadbi Šole zdravja omenja Metka 
Štok. Metka je bila leta 2014 pobu-
dnica tovrstnih skupin v Kranju, kjer 
je v Prešernovem gaju začelo telova-
diti dvanajst zagnanih telovadcev, 
danes jih je že okoli dvesto v desetih 
skupinah. V Kranj je prej hodila telo-
vadit tudi Irena Križnar, pobudnica 
skupine v Preddvoru. O tem, kako se 
je vse skupaj začelo, pove: »Že dolgo 
sama vsako jutro telovadim. Ko sem 

k telovadbi povabila prebivalke in 
prebivalce Preddvora in okolice, sem 
si mislila: če ne bo nihče prišel, bom 
pa še najprej telovadila sama. Toda 
že prvič nas je bilo enaindvajset.« Za 
Preddvor, kjer se težko kaka stvar pri-
me in je težko dobi toliko ljudi skupaj, 
je to presenetljivo dobro, je navduše-
na članica skupine Franceska Žumer. 
Tudi vsi ostali udeleženci imajo za 
vadbo le lepe besede. Vsem skupaj pa 
je navdih najstarejša udeleženka Ani-
ca Svetelj, ki jo na straneh naše revije 
posebej predstavljamo. Prvo obletni-
co so preddvorski telovadci in telo-
vadke proslavili s torto, ki jo je spekla 
Irena Križnar. 
Zdaj so druženja ob jutranji telovadbi 
začasno ustavljena, vsi skupaj pa upa-
mo, da se bodo kmalu vrnili časi, ko 
se bodo spet lahko družili in krepili 
zdravje in socialne stike.

Dan začnejo z gibanjem in nasmehom
Med številnimi skupinami Šole zdravja, ki po Sloveniji vsako jutro telovadijo po metodi 
ruskega zdravnika Nikolaja Grišina 1000 gibov, je od lanskega marca tudi preddvorska. 
Vadili so vsako jutro, vsak delovni dan, ob vsakem vremenu. Do živega jim je prišel šele 
koronavirus, ko so začasno razpustili vse skupine po Sloveniji.

Med več kot štiri tisoč udeleženci jutranje telovadbe v 82 občinah po Sloveniji so 
tudi člani preddvorske skupine. 
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Iz Rdečega križa iz Bašlja sporočamo, da na velikonočni po-
nedeljek iz objektivnih razlogov ne bomo pripravili vsakole-
tnega srečanja za Bašljanke in Bašljane, starejše od osem-
deset let. To pa ne pomeni, da bomo pozabili na starejšo 
generacijo. Srečanje bomo le prestavili na bolj ugoden čas. 
Če kdo potrebuje kakršnokoli pomoč – od dostave hrane in 
zdravil do klepetov po telefonu –, naj, prosim, obvesti kogar-
koli, ki bo potem sporočilo predal Rdečemu križu Bašlja. Se-
daj pa vam želimo obilico zdravja, dobre volje in spomladan-
skega sonca. Aleksandra Zibelnik Badii

Na starejše ne bomo pozabili

V začetku marca smo se člani Turističnega društva Bašelj 
srečali v brunarici. Govorili smo o preteklih štirih letih in se 
toplo zahvalili dosedanji predsednici, ki je poskrbela za to, da 
je Bašelj postal nadvse živahna vas, kjer sodelujemo otroci, 
mladi, odrasli in starejši. Člani smo enoglasno podprli kan-
didaturo dosedanje predsednice, h kateri smo jo nagovarjali 
že celo leto. S hvaležnostjo, ker se Jana Smolej tako trudi 
za celo vas in vsakega posameznika, smo potrdili njen man-
dat in jo z aplavzom pospremili v nova štiri leta. Aleksandra  
Zibelnik Badii

Predsednici potrdili nov mandat

Špela Bohinec

Preddvorski gasilci smo ponosni na 
podmladek, ki nam vsakič znova 
dokaže predanost osvajanju nove-
ga gasilskega in splošnega znanja, 
predvsem pa interes obiskovanja te-
denskih vaj. V mesecu februarju je 
mladina izvedla občni zbor, kjer so 
predstavili svoje delo in načrte za 
letošnje leto, prejeli pa so tudi gasil-
ska priznanja, ki jih je podelilo naše 
društvo in GZ Kokra. Po uspešnem 
mladinskem občnem zboru smo 
preddvorski gasilci izvedli tudi 124. 
redni letni občni zbor, na katerem 
smo pregledali aktivnosti preteklega 
leta in postavili usmeritve in cilje za 
leto 2020. Izvolili smo novega pred-
sednika društva, to je z glasovalno 

večino postal Aleš Traven, potem ko 
je prejšnji predsednik Marko Bohinec 
na upravnem odboru podal neprekli-
cen odstop, za katerega se je odločil 
iz osebnih razlogov – oziroma kot je 
pojasnil v svojem poročilu: predvsem 
zaradi ugotovitve konflikta interesov. 
Vsi člani PGD Preddvor se mu na tem 
mestu zahvaljujemo za trud, uspešno 
delo, predvsem pa dvanajstletno nep-
ristransko vodenje našega društva. 
Verjamemo, da bo še naprej tesno so-
deloval z vodstvom društva ter poma-
gal s svojimi izkušnjami in znanjem, 
ki ga je gradil in pridobil v petdese-
tih aktivnih letih v gasilskih vrstah. 
Hkrati pa želimo novemu predsedni-
ku Alešu Travnu, da z odliko opravlja 
svoje poslanstvo in delo.
V teh dneh, ko je na območju Slove-
nije razglašena epidemija in ko se vsi 

prebivalci soočamo z grožnjo koro-
navirusa, se gasilci pripravljamo na 
morebitno interveniranje in posredo-
vanje v primeru kakršne koli nesreče 
oziroma nezgode. Zavedamo se, da 
obstaja velika nevarnost širjenja viru-
snega obolenja, zato upoštevamo pre-
ventivne ukrepe in rešitve, da se virus 
ne pojavi v naši vrstah in ne povzroči 
zmanjšanja zmožnosti pri nesebični 
in solidarni pomoči drugim. V gasil-
skih vrstah so odpovedane vse nenuj-
ne obveznosti, kar pa seveda posledič-
no pomeni, da so začasno prekinjena 
vsa izobraževanja in usposabljanja 
kot tudi udeležba na tekmovanjih. Na 
tem mestu vse občanke in občane po-
zivamo, naj ravnajo skladno z navodi-
li vlade in Civilne zaščite, ne ogrožajo 
sebe in drugih ter ostanejo doma. Z 
gasilskim pozdravom: Na pomoč!

Aktivno in solidarno v letu 2020
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

ANITA KERŽAN CELAR S.P.
Gorièica 3, 4205 Preddvor
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041 635 043  (Janez)

051 650 230  (Simon)

avtoservis.kerzan@siol.net
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»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

Sredi februarja se je v Preddvoru končal 16-urni tečaj krščan-
ske meditacije in kontemplacije, ki ga je vodil jezuitski pater 
Jože Roblek. Tečaj je bil namenjen predvsem razbijanju mitov 
in predsodkov pred jogo in novimi oblikami molitve, ki prodi-
rajo tudi med krščanske vernike. Prvo sporočilo je, da mora 
človek najprej poskrbeti za svoje telo, ki je neke vrste baro-
meter človekovega počutja in hkrati inštrument, s katerim 
lahko spremeni svojo notranjo držo. Šele ko je telo umirjeno 
in sproščeno, lahko začnemo meditacijo in še bolj zahtevno 
kontemplacijo. Pater je večkrat poudaril, da bi morali ljudje za 
bolj zadovoljno in umirjeno življenje vsak dan, najbolje zjutraj, 
najti čas in prostor za meditacijo ali kakšno drugo obliko mo-
litve, da se pripravimo na nov dan. Tako kot jutro je pomembna 
tudi večerna molitvena vaja za pregled iztekajočega se dneva 
(eksamen). Za poglabljanje verskega življenja je pater Roblek 
priporočil različne duhovne vaje v Ignacijevem domu duhov-
nosti v Ljubljani, še zlasti petdnevne duhovne vaje v tišini.  
Ivka Sodnik

Tečaj krščanske meditacije

Lokalna novica je kraljica

Gorenjski glas je najbolj bran časopis na Gorenjskem, ki 
izhaja že 73 let. Raziskava branosti kaže, da branost narašča, 
in v letu 2019 je imel Gorenjski glas kar 65.600 bralcev. Tudi 
letos bo časopis v vaše domove vsak torek in petek prinašal 
gorenjske novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše  
velike družine naročnikov!

Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine 
deležni 25 odstotkov popusta, pri polletnem 20 odstotkov, 
pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta. 
Vse informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 
04/201 42 41 ali po elektronski pošti: narocnine@g-glas.si.

Matjaž Tičar, s. p. 
GSM: 041 338 038
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Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

CAPTUR
SUV Renault

Novi

Bonus 300 € ob menjavi staro za novo** 
Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €***

5 let podaljšanega jamstva**** 

 Že za  
13.990 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popus-
tom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € ob nakupu preko Renault financiranja. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 300 € bonusa. 
Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko 
Renault Financiranja. ****5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 6,7 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 152 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217-0,0454 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00081 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03 – 0,6. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
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Renault priporoča      renault.si

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

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


