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Drage občanke, spoštovani občani
Rok Roblek, vaš župan

Pred vami je novo glasilo Občine Preddvor, ki vključuje kar
nekaj novih vsebin, ima drugačno ime in je malce drugačnega formata. Glasilo bodo odslej lahko brali po celotni
Gorenjski in kot tako predstavlja temelj novic iz našega
kraja tudi za širšo regijo. S pridom izkoristite prednosti, ki
vam jih prinaša, za občane predvsem rubrika Predstavljamo vam. Želim vam prijetno prebiranje in prijeten vstop v
jesenski čas, ki naj nas očara s svojimi barvami.
Naj vas seznanim z letošnjimi gradbenimi in vzdrževalnimi deli. Med večjimi gradbišči je prav Preddvor, kjer poteka druga faza ureditve grajskega parka ob gradu Dvor,
z ureditvijo parkirnih mest in struge vodotoka Suha. Območje celotnega gradbišča pripada grajskemu parku, ki je
pod kulturnovarstveno zaščito. Gradnja in usklajevanje
zato terjata izjemno veliko časa. Skozi Preddvor, pred
nekaj časa pa tudi skozi Novo vas, se je izvajalo širjenje
optičnega omrežja. Večje gradbišče predstavlja gradnja
kanalizacijskega omrežja v Tupaličah. Gradi se fekalna
in meteorna kanalizacija, obenem pa bo na celotnem območju urejena javna razsvetljava, optika, elektrika pa se
bo dala v tla. Hkrati se ureja celoten ustroj voziščne konstrukcije in asfaltiranje, kar predstavlja ureditev prej tako
dotrajane ulice. V Mačah moderniziramo vodovod, saj je
ta vas dobila nov vodni vir. Izvajajo se prevezave in priklopi na javno omrežje. V enem delu gre za novogradnje, v
principu pa gre za združitev in uravnoteženje več ločenih
omrežij v naselju.

Intenzivno se ukvarjamo z uvedbo kolesarskega
omrežja. V zvezi s tem smo imeli na
medobčinski ravni kar nekaj sestankov, velika in
primarna želja pa je, da povežemo Preddvor in
Bele ter te povežemo s Kranjem.
Letos se je nad območjem Kokre, natančneje na območju
Grintavca in Kalškega grebena, razlila večja količina dežja.
Ob dogodku so posredovali preddvorski gasilci, najhujše
pa so prav gotovo rešili kar domačini sami. Ob tej priložnosti iskrena zahvala. Uspelo nam je državi dokazati, da
je šlo za naravno nesrečo (ker mora po zakonu biti škoda
zaradi nesreče na državni ravni zadosti visoka), kasneje si
je območje in prijavljeno škodo, ki je je bilo za dobrega četrt
milijona evrov, ogledala tudi država. Najnujnejše ukrepe
sanacije smo izvedli takoj, s tem pa omogočili normalno
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življenje krajanov in nemoteno gospodarjenje z gozdom in
kmetijskimi zemljišči.
Na zadnji seji smo obravnavali rebalans proračuna. Predvsem gre za dejstva, da država ne bo pristopila k izvedbi
vzdrževalnih del na cesti skozi Tupaliče, s tem pa občina ne
more izpolniti pogodbene obveznosti za prestavitev avtobusnih postaj in pločnikov. Večja sprememba je vključitev
ureditve jezera Črnava v proračun, za kar predvidevamo
pridobitev sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Sprejet je bil tudi OPPN Jelovica, kar predstavlja,
da se delno degradirano območje na severnem in južnem
delu tovarne hiš Jelovica spremeni v naselje stanovanjskih
hiš, kar bo omogočalo večje stanovanjske priložnosti mladih v našem okolju. Pridobili smo novo gradbeno dovoljenje za vodovod Možjanca. V občini poteka širitev omrežja
z optiko. Nova vas je izvedena, trenutna izvedba poteka na
Belski cesti, v prihodnje pa se bo omrežje zgradilo še v ulicah Pungart in Šiška. Hvala vsem občanom za potrpljenje.
V petek, 20. septembra, sem imel piknik za občane. Predvidena je bila delovna akcija s čiščenjem gradu, a nam ni
uspelo pridobiti vseh potrebnih soglasij, zato smo piknik
prestavili na lokacijo gradu Turn, kjer smo se hkrati tudi
medgeneracijsko družili s starejšimi občani.
Med prihodnjimi načrti naj omenim ureditev ceste Hotemaže–Tupaliče in nevarni odsek iz Bašlja proti Mačam,
pripravljamo tudi pobudo za uvedbo namakalnega sistema, za začetek na breškem polju. Intenzivno se ukvarjamo
z uvedbo kolesarskega omrežja, primarna želja pa je, da povežemo Preddvor in Bele ter te povežemo s Kranjem.
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Vrednotenje nepremičnin
Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin je bil prenovljen z novim zakonom, ki je začel veljati januarja lani. Lastniki bodo lahko od 1. do vključno 30.
oktobra prek spleta preverili, kakšna
je vrednost njihove nepremičnine z
dnem 27. junijem 2019, in oddali pripo
mbo na modele, ki bodo uporabljeni za
njihovo občino. Občine bodo pripombe
lastnikov zbrale, se do njih opredelile in
jih posredovale Gursu v obdelavo. Od 1.
do 30. oktobra pa bo v sejni sobi Občine
Preddvor, Dvorski trg 10, v času uradnih
ur potekala javna razgrnitev predloga
modelov vrednotenja nepremičnin. Javna predstavitev modelov vrednotenja
bo potekala v četrtek, 17. oktobra, od
10. do 13. ure v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana 15, Slovenski trg 1,
Kranj.

Srečanje prvih posredovalcev
Preddvor je septembra ob jezeru Črnava gostil drugo srečanje prvih posredovalcev. Na srečanju si je bilo mogoče
ogledati reševanje padlega padalca, reševanje poškodovanca na težko dostopnem terenu s pomočjo helikopterja,
reševalna in gasilska vozila, simulator
za usposabljanja, se naučiti oživljanja
... Tekmovanja se je udeležilo 16 ekip
iz vse Slovenije, sodelovala je tudi ekipa domačih prvih posredovalcev, članov operativne enote PGD Preddvor.
Prvi posredovalci pridejo na pomoč v
primeru zastoja srca, hude krvavitve,
tujka v dihalih, kapi in ostalih življenje ogrožajočih nujnih stanj. Aktivira
jih urgentni zdravnik pristojne ambulante po lastni presoji. Prvi posre-

Prvi posredovalci v Preddvoru
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dovalci s prihodom na kraj pred ekipo
nujne medicinske pomoči prihranijo
dragocene minute in s tem izboljšajo
možnost preživetja.

Služnosti v Mačah

Objava javnih razpisov
Občina Preddvor obvešča, da je od
četrtka, 12. septembra 2019, na spletni strani www.preddvor.si objavila
Javni razpis za zbiranje predlogov za
sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2019 – prijava je možna
do 25. 10. 2019.
Prav tako je še vedno objavljen Javni
razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini
Preddvor za leto 2019 – UKREP 7:
Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja – prijava je možna do
3. 10. 2019.

Obvestilo o javni dražbi
Na spletni strani Občine Preddvor je
objavljena Javna dražba za prodajo
stanovanja št. 15 v pritličju objekta
ID znak 2083-235-15 k. o. Breg ob
Kokri. Javna dražba bo potekala v
sredo, 16. oktobra, ob 11. uri v sejni
sobi občine.

V prihodnjih dneh in tednih bo občina intenzivno pridobivala služnosti v zvezi z
gradnjo kanalizacije in vodovoda v Mačah. Trenutno kaže, da bo še nekaj sredstev
na voljo iz DRR za izvedbo vodovodnih omrežij, upajo pa tudi na sredstva za kanalizacijo. V primeru ugodne kombinacije sredstev za vodovod in kanalizacijo pričakujejo, da pokrijejo še dve manjkajoči in neurejeni naselji v celoti, to so Potoče in
Mače, ter dopolnijo manjkajoče predele v Bašlju.

Varuh človekovih pravic v Preddvoru
Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo v sredo, 2. oktobra, s sodelavci prvič v
svojem mandatu posloval v Preddvoru. Vsi, ki menijo, da so jim kršene pravice
in bi jim lahko varuh s sodelavci pomagal, lahko pokličejo na telefonsko številko
030 720 225. To lahko storijo najkasneje do ponedeljka, 30. septembra, do 15.
ure in se naročijo na polurni pogovor. Pogovori bodo potekali v prostorih občine
na naslovu Dvorski trg 10 v Preddvoru. Ta dan bo varuh obiskal tudi nekatere
institucije v občini, kjer se bo seznanil z njihovim delom in težavami, s katerimi
se srečujejo pri uresničevanju pravic ljudi. Srečal se bo tudi z županom Rokom
Roblekom in njegovimi sodelavci ter z njimi govoril o prizadevanju občine za
spoštovanje pravic občanov. S poslovanjem zunaj sedeža se skuša institucija
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije približati tistim, ki jo potrebujejo.
Enkrat na mesec varuh s sodelavci obišče določen predel Slovenije in se pogovori z vsemi, ki bi pri uveljavljanju svojih pravic potrebovali pomoč institucije, ki
jo vodi. To obliko dela institucija izvaja že vse od začetkov svojega delovanja
leta 1995. Ker je občin v Sloveniji 212, bi vse lahko obiskali v približno 17 letih,
zato namen poslovanja ni priti v vse občine, ampak se vsaj regionalno približati
vsem, ki bi potrebovali pomoč, pa ne (z)morejo priti v Ljubljano.
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Junija so v Preddvoru praznovali
Junija so v Preddvoru s številnimi prireditvami zaznamovali občinski praznik.
Začeli so s slavnostno akademijo, praznovanje pa zaokrožili s Petrovim sm’nom.
Danica Zavrl Žlebir

Občina Preddvor praznuje 1. junija v čast prvi slovenski
pisateljici, pesnici in skladateljici Josipini Urbančič Turnograjski, ki je živela in ustvarjala na gradu Turn v Potočah, 1.
junija 1954 pa pri 21 letih starosti umrla v Gradcu. Praznik
so počastili s slavnostno akademijo, na kateri je zbrane
nagovoril župan Rok Roblek, slavnostni govornik pa je bil
pater Polikarp Brolih, preddvorski rojak. Duhovnik, ki pri
95 letih starosti še vedno mašuje in spoveduje na Brezjah,
je letos obhajal železno mašo, sedemdeset let mašništva,
pred osemdesetimi leti pa je vstopil v frančiškanski red.
Ob prazniku je spregovoril o vrednotah, ki se v današnjem
času izgubljajo. Gre za krščanske vrednote, za božjo ljubezen, za sposobnost ljudi biti dobri, je navzočim na praznovanju občinskega praznika položil na srce v domačem kraju
in širše spoštovani duhovnik.
Ob občinskem prazniku je župan Rok Roblek podelil dve
priznanji. Eno je prejel Miro Roblek, ki je vrsto let vodil
Krajevno organizacijo Rdečega križa Bašelj, v domačem
kraju deloval tudi v turističnem društvu, pred nastankom
občine tudi v krajevni skupnosti, dva mandata pa je bil tudi
član občinskega sveta. Priznanje je Miru, srčnemu človeku,

Občinsko priznanje je ob petdesetletnici prejelo tudi
Turistično društvo Bašelj. / Foto: Tina Dokl

ki rad pomaga, tudi lepo darilo ob njegovi letošnji sedemdesetletnici. Ob petdesetletnici delovanja pa je priznanje
prejelo tudi Turistično društvo Bašelj.

Ministra obiskala Preddvor
Poleti sta se v Preddvoru mudila dva ministra. Minister
Zdravko Počivalšek se je seznanil s stanjem tamkajšnjega
gospodarstva, predvsem turizma, ki bi mu v Preddvoru spet
radi vrnili nekdanji sijaj. Za to potrebujejo strateškega partnerja, od države pa po besedah župana Roka Robleka potrebujejo pomoč, in sicer da bi nekatere lokacije prepoznala kot
strateške. Minister Počivalšek je v Preddvoru obiskal tudi tri
uspešna podjetja: Jelovica hiše, kjer se je seznanil z njihovim trajnostnim pristopom, Orodjarstvo Toporš v Tupaličah
in podjetje Deproma na Beli, ki sta po njegovem mnenju lep
primer, kako naj se razvijajo mala in srednje velika podjetja.
Nekaj dni zatem je sledil obisk ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec. V preddvorski občini
si je ogledala gradnjo zahtevne gozdne ceste v Bašlju, ki je
edinstvena po principu gradnje, obiskala gorsko kmetijo v
Kokri, nato pa obisk nadaljevala v sosednji občini Šenčur in
se udeležila razprave o namakalnem sistemu.

Minister Počivalšek si je ogledal proizvodnjo hiš
v Jelovici. / Foto: Tina Dokl
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Navezan na domačo hišo in vas
Miro Roblek iz Bašlja je letos prejel občinsko priznanje za dolgoletno vodenje
Krajevne organizacije Rdečega križa Bašelj. Deloval je v turističnem društvu in bil
član občinskega sveta.
Danica Zavrl Žlebir

Kaj vam pomeni občinsko priznanje?
Vse življenje sem bil aktiven na številnih področjih, v krajevni skupnosti in turističnem društvu precej dlje kot pri
Rdečem križu. Priznanje pa so mi namenili za vodenje
Rdečega križa v Bašlju, s čimer sem ravno letos zaključil.
Za svoje delo se imam zahvaliti tudi ljudem, ki sem jih imel
okoli sebe, tako da je priznanje namenjeno tudi njim. Sem
pa vesel, da so prepoznali mojo aktivnost in jo nagradili.
V Bašlju, kjer ste doma, ste bili sicer aktivni še na
drugih področjih. Katerih?
Še preden je bil Preddvor občina, sem deloval v Krajevni
skupnosti Bašelj. Bil sem denimo v organizacijskem odboru za telefonijo leta 1989: hodil sem po Bašlju in pobiral denar za telefon ter nagovarjal ljudi, da so kopali za kabel po
vasi. Z denarjem sem imel opraviti tudi v turističnem društvu, kjer sem bil dva mandata blagajnik. In zdaj pri Rdečem križu, kjer sem bil enajst let predsednik, prej pa član.
Vodil sem finance, ko smo v vasi zbirali denar za zvonove
pri sv. Lovrencu. Moram reči, da sem bil kar uspešen, ljudje
so mi zaupali, čeprav so mi tudi rekli: kadar pa tebe vidim,
moram takoj pripraviti »tošel«. Rad sem delal na različnih
področjih. Če si doma na vasi, moraš vedeti, da se delo ne
konča na domačem dvorišču.
Bašelj velja za vas, kjer so ljudje še posebno delavni
in povezani. Zakaj je tako?
V Bašlju smo se vedno zavedali, da če bomo delali in sami
prispevali, bo tudi občina dala kaj zraven. To je bilo prepričanje prejšnjega župana Mirana Zadnikarja. Zato je bilo v
Bašlju veliko narejenega in so nas nemara drugje zaradi
tega malce postrani gledali. Sicer pa drži, da smo v Bašlju
ljudje povezani med seboj. Upam, da bodo to uspele ohranili tudi mlajše generacije. Rad živim v Bašlju, tu sem rojen
in vedno sem želel tu tudi ostati, ker sem navezan na domačo hišo in vas.
Bili ste tudi občinski svetnik, kjer ste delovali predvsem na področju sociale. Zakaj?
Takoj ko sem se upokojil, sem se aktivno vključil v občinsko
politiko in kandidiral za občinski svet. V pokoju sem 12 let,
delal sem v Iskri, najprej v kino delavnici, nato v telefoniji,
do upokojitve sem bil projektant v razvoju. Bil je lahek pre-

Miro Roblek / Foto: Tina Dokl

hod v pokoj, doma imam marsikaj početi – delo na vasi in v
društvih, rad nabiram gobe, z ženo sva pazila vnuke, skrbiva za najino Matejo, ki ima Downov sindrom. Očitno mi
področje sociale še posebej leži, spoznaval sem ga tudi prek
hčere, ko sem deloval v društvu Sožitje. Kot svetnik sem
vodil odbor za socialo, in ker sem obenem delal še v krajevnem Rdečem križu, sem imel vpogled v socialno sliko
tega okolja. Kot odbornika za socialo so me predlagali tudi
v članstvo sveta zavoda Doma starejših občanov Preddvor.
Ste bili kot predsednik Rdečega križa tudi sami krvodajalec?
Do 65. leta sem tudi sam daroval kri, organiziral pa tudi
veliko krvodajalskih akcij. Ob krvodajalstvu smo se tudi
veliko družili: šli smo darovat kri, nato pa na izlet, ogled
kulturnih in drugih zanimivosti, nato pa kulinarika in
druženje. Danes je teh srečevanj manj, saj je vse več terenskih krvodajalskih akcij.
Kaj boste počeli zdaj, ko ste se »upokojili« tudi pri
Rdečem križu?
Dejal sem si, da se bom pri šestdesetih upokojil, pri sedemdesetih pa dal iz rok tudi vse druge dejavnosti. Tako
zdaj ostajam brez uradnih zadolžitev. V Bašlju sicer nimam
funkcije, še vedno pa rad sodelujem, kjer me potrebujejo.
Prav je, da za nami mladi prevzamejo naloge. Udeležujem
se čistilnih akcij, ravno jutri pa bo v Bašlju mednarodna
kuhinja, kjer bom kuhal gobe.
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S turističnim društvom v Rezijo
Marija Bergant

Sredi septembra smo člani TD Kokra
obiskali dolino Rezijo na italijanski
strani meje. Po okoli dvajset kilometrov dolgi Kanalski dolini, ki jo na
severu obdajajo Karnijske Alpe, smo
skozi vasice Žabnice, Ukve, Lužnica in
Dipalja ves, kjer danes živi le še malo
slovensko govorečih prebivalcev, prispeli do naselja Tablja, kjer se je naša
pot usmerila proti jugu in pri vasici Na
Bili smo zavili v dolino Rezijo. Želeli
smo si ustvariti sliko ozemlja, na katerem so v zgodovini živeli in ustvarjali
tudi Slovenci.
Nekateri še govorijo rezjanščino

Danes v dolini približno 1200 prebivalcev, od katerih le nekateri še govorijo staro slovensko narečje – rezijanščino, saj do njih ni nikoli prišla prava
knjižna slovenščina. Tako Rezijani
obvladajo le narečno zvrst slovenskega jezika. Uradni jezik je italijanščina,
slovenski jezik pa gojijo le v dvojezičnem centru v Vidmu (Udine), v Reziji
pa jo poučujejo le zasebna društva.

Najbolj zavedni pa se učijo slovenščine
v Ljubljani. V vasi Na Bili smo se v Kulturni hiši srečali s prijaznim lokalnim
vodičem Sandrom, ki nam je s svojimi
kolegi ob diapozitivih predstavil rezijsko dolino z njenimi značilnostmi.
Ob njihovi tradicionalni glasbi, ki jo
izvajajo godci na »citirah« in »bunkulah«, so nam predstavili še svoje plese.
Folklorna skupina obstaja pri njih že
180 let in je znana s svojimi nastopi
po vsem svetu. V vasi Ravanca smo
obiskali stolno cerkev, posvečeno Mariji Vnebovzeti. Cerkev je bila v času
hudega potresa v letu 1976 hudo poškodovana, a so jo lepo obnovili. Žal
imajo sedaj župnika, ki govori samo
italijansko, tako da Rezijani tudi s
strani cerkve nimajo nobene jezikovne opore. Je pa za prebivalce največji
cerkveni praznik Marijino vnebovzetje 15. avgusta, ko pridejo domov tudi
sorodniki od blizu in daleč in se skupaj udeležijo maše in vseh vzporednih
prireditev. Ogledali smo si tudi muzej
Julijskih predalp in bogato notranjost
cerkvice svetega križa nad vasjo. V
vasi Solbice, ki v potresu edina ni bila
poškodovana, smo si ogledali dva mu-

zeja. Muzej brusačev priča o življenju
moških s tega območja, kako so služili
kruh po bližnji in daljni okolici z brušenjem škarij in nožev, saj jim skopa
hribovska zemlja ni omogočala preživetja. Ogledali smo si še razstavo lovskih nožev. V muzeju Ta rozajanska
hiša nam je prijazna gospa razkazala
staro hišo, v kakršnih so živeli predniki, najmlajše pa je najbolj navdušila
razstava raznih lutk iz pravljic Zverinice iz Rezije. Nekaj pravljic smo tudi
poslušali. Za spomin je vsaka družina
z otroki prejela še knjigo teh pravljic.
Za konec Belopeška jezera

Domov smo se vrnili po dolini Reklanica in čez prelaz Na Žlebeh (Sella
Nevea), po strmi ovinkasti cesti, ki
jo je naš šofer Andrej spretno obvladal. Spuščali smo se mimo Rabeljskega jezera in naselja Rabelj, kjer so do
nedavna kopali svinčevo in cinkovo
rudo. Mimo Rabeljskega jezera pelje
tudi cesta na prelaz Predel, od tam pa
v Soško dolino. Preostanek dneva smo
se odločili obiskati še Belopeški jezeri,
ki se razkazujeta pod markantno severno steno Mangarta.

Jesenski pohod po stari tovorni poti
Septembra so pohodniki že enajstič zapored krenili po stari tovorni poti z Možjance v Kokro. Pot jih je vodila do Mengarjeve
kapelice, preko Kope in Davovca v dolino Kokre. »Pot je bila
za večino pohodnikov že znana, kajti veliko jih je že zvestih
na teh pohodih, vendar nas narava vedno znova preseneča s
svojimi lepotami – pa tudi dobra volja in vztrajnost naredita
svoje,« pravi Tatjana Štirn, ki skupaj z možem Francijem organizira pohod. Iz Kokre so se z avtobusom odpeljali do postajališča v Tupaličah, od tam pa spet pot pod noge na Možjanco v
okrepčevalnico Rožmarin, kjer jih je za dobrodošlico pričakal
Marko s svojo frajtonarico. Ob njenih zvokih so nekateri najbolj
vztrajni tudi zaplesali. Po pohodu se je prilegla tudi klobasa s
krompirjevo solato, čas pa je minil tudi ob pogovorih o lepih
doživetjih in spominih.

Pohodniki na Možjanci

Jubilej križa na
Storžiču
Danica Zavrl Žlebir

Avgusta letos je bil še en pomemben
jubilej: minilo je dvajset let, odkar
so na Storžiču na pobudo Bašljanov
znova postavili križ. Pobudo je takrat
podprla občina z županom Miranom
Zadnikarjem in še vrsta drugih organizacij, projekt je bil delo Francija Bizjaka. Na križu je bil ob postavitvi, ki jo
je s helikopterskim prevozom takrat
omogočilo Planinsko društvo Kranj,
naslednji napis: »Križ je tu, za tebe in
za mene, zamere zemske ni nobene,
saj se v razgledu duša razodene kot v
snu.« Stihe je napisal Marjan Krišelj,
nekdanji urednik Planinskega vestnika. Napis je pozneje izginil s križa, je
povedal Franci Bizjak, ki bi si želel,
da bi napis znova namestili. »Križ je
bil postavljen s soglasjem in veliko
vnemo številnih sodelujočih različnih
nazorov in prepričanj. Križ z napisom

Dvajset let je minilo od postavitve križa na Storžiču.

naj bi predstavlja simbol, ki bi združeval, ne razdvajal, kar bi moralo ostati
tudi danes, ko je duh sprave še bolj potreben,« je dejal Bizjak.
Križ so posvetili na veliki šmaren leta
1999, dogodka se je udeležilo več kot
petsto ljudi. Od takrat je maša pod

križem vsako leto na prvo soboto po
šmarnu. Tudi letos je bilo tako, ko so
proslavili dvajseto obletnico postavitve in posvetitve križa. Obletnico so
proslavili tudi v Bašlju na prireditvi ob
še enem jubileju, petdesetletnici Turističnega društva Bašelj.

Učijo se tujih jezikov

Tretjič Mednarodna kuhinja

V Bašlju nadaljujemo tečaje angleščine in nemščine, ki jih ponuja Turistično društvo Bašelj. Zadovoljni študenti se vračajo in vas vabijo v svoje vrste. Pokrivamo
različne stopnje znanja za različne starosti. Lani smo imeli na različnih skupinah
prisotnega dojenčka, ki je bil star tri mesece in je, bodimo pošteni, samo spremljal
mamico in se smehljal navzočim, najstarejši udeleženec tečaja pa je bil star sedemdeset let! Nobenih predsodkov nimamo pred nikomer. Dobrodošli! Poskrbimo
tudi za dobro voljo pri učenju. Jana Smolej

V soboto, 28. septembra, bo po 13.
uri v Bašlju Mednarodna kuhinja,
kjer spoznavamo, da smo si zelo
podobni, čeprav smo raznoliki. Dobrodošli vsi, ki želite pokusiti dobro
hrano z različnih koncev sveta. Na
voljo bodo mehiška, iranska, srbska,
angleška ... hrana. Da ne bomo preveč naštevali, pridite pogledat in zanesljivo boste še prišli. Ta dogodek
pripravljamo že tretje leto zapored
in vedno bolje je obiskan. Manjkale
ne bodo niti domače dobrote izpod
rok pridnih gospodinj. Veseli bi bili
tudi vseh na novo priseljenih v Bašlju, da se nam pridružijo, da se bolje
spoznamo med seboj. Jana Smolej

Tečaj joge
Vsi, ki iščete sproščujočo in kakovostno vadbo in si želite prijetne skupine za vadbo joge, se nam lahko pridružite vsak torek od 1. oktobra dalje ob 18. uri v telovadnici Vrtca Storžek. Vadba joge je celostna, na fizičnem nivoju ohranjamo zdravo
hrbtenico, uravnavamo delovanje hormonskega sistema ter sproščamo telo in um.
Tečaj joge je primeren za osebe vseh starosti, tako za ženske kot moške in ne
glede na začetno predznanje ali fleksibilnost telesa. S seboj prinesite podlogo (armafleks) in odejo. Prva vadba je informativna in brezplačna. Za ostale informacije
pokličite na 040 956 573 (Daša).
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Kmečki praznik pod Storžičem
Kmečki praznik pod Storžičem je Turistično društvo (TD) Bašelj v domači vasi letos
organiziralo že štiriintridesetič.

Člani Kluba starodobnikov Voklo na poti na Kmečki praznik

Alenka Brun

Tudi letos je bil Kmečki praznik dobro
obiskan. Dan prej je bilo v Bašlju rav
no tako veselo, saj so podelili prizna
nja vsem, ki so se letos petdesetkrat
povzpeli na bližnji Sv. Lovrenc; o tem,
kako je vrh Storžiča dobil križ – letos
mineva dvajset let od tega – pa je sp
regovoril domačin Franc Roblek, ki je
pri postavitvi tudi sodeloval.
Za živahno glasbeno razpoloženje so
v soboto poskrbeli člani Zvite feltne,

Prikazali so striženje ovac po starem.

v nedeljo pa Veseli Begunjčani. Nede
lja je bila tradicionalno obarvana tudi
s prikazom starih kmečkih običajev.
Letos so se organizatorji Praznika
osredotočili na ovčerejo, ovce, ovčje
izdelke; obiskovalci so lahko kegljali
za jarca, če so bili v zmagovalni eki
pi, ki je vlekla vrv, pa so si »privlekli«
plato piva. Zaplesali so folklorniki iz
Preddvora, po stari navadi so se ogla
sili tudi iz Kluba starodobnikov Voklo.
Tokrat je Praznik gostil prav posebne
ga gosta, državnega prvaka v striže
nju ovac Alojza Novaka z Dolenjskega,

Kmečki praznik ljudje poznajo tudi po pečenih svinjskih rebrih.

ki se je udeležil svetovnega prvenstva
v Franciji. Z njim je prišel tudi Primož
Krišelj z ekološke kmetije pri Šuštarju
v Hotemažah in prikaz striženja po
spremil z razlago o tem, kaj tovrst
no tekmovanje v svetu pomeni in kaj
mora tekmovalec znati oziroma ka
kšna so pravila tekmovanja.
Na Kmečkem prazniku seveda ni ma
njkalo dobrih domačih okusov, eno
stezno kegljišče je ponovno razveselje
valo obiskovalce, plesni oder je zdržal,
znameniti Pekel oziroma Peku pa rav
no tako.

Zaplesal je tudi župan Rok Roblek.
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Navdušili tudi ministra Počivalška
Podjetje Jelovica hiše s sedežem v Preddvoru je poleti obiskal minister za gospodarstvo
Zdravko Počivalšek. Navdušen je bil nad razvojno usmerjenostjo podjetja in nad
informacijo, da bodo v kratkem lansirali leseno montažno hišo z vgrajeno tehnologijo,
ki zagotavlja ne le prihranek, temveč celo presežek potrebne energije za bivanje.
Danica Zavrl Žlebir

Jelovica hiše, sicer del skupine Slovenijales, lesene montažne hiše izdeluje že več kot sedemdeset let, danes
je vodilni proizvajalec lesenih energetsko varčnih montažnih objektov.
»Energetska varčnost in trajnostna
naravnanost sta vodili k zmanjševanju obremenjenosti okolja, k čemur
lahko pomembno prispevamo kot vodilni na področju lesene gradnje. Naše
konstrukcijske zasnove hiš in vgrajene
komponente v kombinaciji s fotovoltaiko omogočajo v primerjavi z drugo
gradnjo večjo energetsko učinkovitost. Naš korak k energetski varčnosti
je bil narejen tudi pri lansiranju hiš
na trg, ki so z vidika porabe energije
na letnem nivoju ne le energetsko samozadostne, temveč celo prispevajo
presežek električne energije. Tu gre za
prihodnost energetsko varčne gradnje,
kjer je Jelovica korak pred drugimi,«
pojasni namestnik direktorja podjetja
Jelovica hiše Tomaž Rogelj.
»V kratkem bomo lansirali na trg hišo,
ki zagotavlja celo presežke energije, ob
tem, da so v hiši vgrajeni nekonvencionalni sistemi ogrevanja. Ob tem je treba povedati, da je v podjetju Jelovica
hiše vsa energija, potrebna za proizvodnjo lesenih montažnih hiš in objektov, proizvedena izključno s pomočjo
energije sonca (fotovoltaični paneli na
strehi proizvodnje) in vodnih virov (iz
lastne elektrarne), medtem ko svoje
prostore ogrevamo z lesnimi odpadki,
nastalimi v proizvodnji. Vse našteto je
povezano s ključnimi vrednotami našega podjetja: izdelujemo energetsko

Tomaž Rogelj

varčne objekte, smo samozadostni,
delujemo praktično brez ogljičnega
odtisa ter smo na ta način družbeno
odgovorni. Na ta način s skrbjo za svoje zaposlene predstavljamo pozitivno
zgodbo v tem prostoru.«
Jelovica hiše približno trideset odstotkov svojih hiš proizvede za slovenski
trg, sedemdeset odstotkov pa jih izvozi na tuje trge (Švica, Nemčija, Italija).
Posebno ponosni pa so na vrtec, ki so
ga pred nekaj leti zgradili v Preddvoru
in predstavlja prvi pasivni vrtec, ki je
bil izdelan v Sloveniji. »Veseli nas, da
se je načrtovanje tega vrtca kot pasivnega objekta odrazilo v zadovoljstvu
uporabnikov, otrok in zaposlenih, ki
nam radi sugerirajo pozitivno mnenje
o bivalnem udobju v tem vrtcu,« poudari Tomaž Rogelj.
Njihovo proizvodnjo si prihajajo ogledovat številni ugledni gostje iz Slovenije in tujine. Letošnje poletje jih
je v okviru uradnega obiska v občini
Preddvor obiskal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko

Počivalšek. Tomaž Rogelj je o ministrovem obisku dejal: »Minister je bil ob
obisku zelo pozitivno presenečen nad
našimi razvojnimi usmeritvami, posebej pa nad informacijo, da v prihodnje
lansiramo leseno hišo, ki bo na letnem
nivoju zagotavljala celo suficit električne energije. To navdušenje je botrovalo
temu, da bo on eden od prvih kupcev
tega objekta. To zelo cenimo in nam
dalje potrditev, da smo na pravi poti.«
Ministru so ob tej priložnosti predstavili tudi svoja opažanja, da bi država
morala poskrbeti, da se trg lesene montažne gradnje načrtno regulira in naj
bi na trgu lahko delovali le tisti kvalitetni ponudniki, ki imajo svoje sisteme
preverjene in certificirane. Kritični so
bili tudi do daljših postopkov pri izdaji
gradbenih dovoljenj in učinkovitosti
države pri teh postopkih.

Jelovica hiše, d.o.o.,
Hrib 1, 4205 Preddvor
T: 04 2750 324,
E: info.hise@jelovica.si
www.jelovica-hise.si
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Specialisti
za 3D-tisk
Družinsko podjetje Deproma,
ki izdeluje prototipe in male
serije s 3D-tehnologijo,
je pred petimi leti začelo
v domači garaži. Danes
so na področju 3D-tiska
tehnološko najmočnejši
v Sloveniji.
Danica Zavrl Žlebir

Preden je Matej Roblek skupaj z ženo
Vesno ustanovil danes tehnološko in
poslovno hitro rastoče podjetje Deproma, je bil tehnični direktor v podjetju Savatech. Že takrat ga je zanimala
tehnologija 3D-tiska in pogumno se je
spopadel z novim izzivom. Za cilj si je
zadal, da bo v petih letih v garaži spet
prostor za avto, to pa se je zgodilo že
veliko prej. V današnje prostore na
Srednji Beli so se preselili leta 2017,
zdaj pa v njih delajo z vse več stroji za
3D-tisk po tehnologijah SLS (selektivno lasersko sintranje) in SLA (stereolitografija). »Lastnega produkta nimamo in ne prodajamo končnih izdelkov,
pač pa izdelujemo plastične prototipe
za podjetja, ki jih potrebujejo v fazah
razvoja izdelkov, in maloserijske izdelke, kjer je zaradi majhne količine
ali kompleksnosti izdelkov tak način
izdelave ekonomičnejši, saj izdelava
poteka neposredno iz računalniškega
modela brez investicije v orodje,« pojasni Roblek. Z ženo sta za zdaj edina
zaposlena, že letos pa nameravata zaposliti še enega sodelavca. V teku je še
naložba v dodatne kapacitete, uvajajo
tudi tehnologijo hitre izdelave orodij.
Prihodki rastejo 25 odstotkov na leto,
kar pričakujejo tudi letos, cilj pa je seveda delati kakovostno, kar Depromi

Vesna in Matej Roblek v svoji delavnici / Foto: Gorazd Kavčič

že zdaj priznavajo vsi poslovni partnerji.
»Naš cilj je postati ne le največji ponudnik v Sloveniji, temveč širše v regiji.
Za Hrvaško, Avstrijo in Nemčijo delamo že zdaj, na večjo širitev v tujino
pa računamo zlasti v segmentu malih
serij,« pove Matej Roblek, ki že zdaj
našteje več kot sto strank na domačem
trgu in več kot deset na tujih. Njihovo
področje trženja je pretežno industrija, in sicer avtomobilska industrija,
industrija gospodinjskih aparatov in
bele tehnike, elektro industrija in elektronika ter tudi izdelava prototipov
za medicinske aparate in izdelkov za
avtomatizacijo. Delajo z najboljšimi
materiali izključno iz Nemčije in Nizozemske. Nenehno dodajajo nove
tehnologije. V Sloveniji so že tehnološko najmočnejše podjetje na področju
3D-tiska, v tujini pa so primerljivi s
srednje velikimi podjetji. Pričakujejo
nadaljnjo rast in širjenje, v prihodnosti
pa tudi selitev v večje prostore. Upajo,
da jih bodo našli v prihodnje zgrajeni
obrtni coni v Preddvoru. Z željo po razvoju in novih tehnologijah skupaj s
fakulteto razvijajo tehnologijo potopnega barvanja SLS-kosov. Na področju
razvoja tehnologije priprave 3D-tiskanih plastičnih vložkov za injekcijsko
brizganje termoplastov pa sodelujejo
z nizozemskim partnerjem. V Depromi so specialisti za 3D-tisk, ki ima po
mnenju Mateja Robleka prihodnost:

»Pričakovati je nadaljnjo rast uporabe 3D-tiska na področju prototipov.
Razlog je vse hitrejši razvoj izdelkov in
njihova vse krajša življenjska doba. Še
večjo rast pa pričakujemo pri uporabi
3D-tehnologij na proizvodnem področju izdelave startnih serij in maloserijskih izdelkov.«
Njihovo podjetje si je julija letos ob
obisku v občini Preddvor ogledal tudi
minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Klub slovenskih podjetnikov
pa jih je povabil v sekcijo SBC Mladi, s
katero klub vzpostavlja sekcijo najbolj
perspektivnih mladih podjetnikov.

Mi ustvarjamo vaše ideje.

3D TISK
PROTOTIPI in
MALE SERIJE
DEPROMA, d.o.o.
Srednja Bela 10, 4205 Preddvor
Slovenija
T: +386 40 29 77 55
E: info @deproma.si
W: www.deproma.si
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Letošnje poletje uspešnejše od lanskega
Poletje se je poslovilo, prihaja zlata jesen.
Ernesta Koprivc / Foto: Tina Dokl

Odkar smo pred dvema letoma začeli spremljati zasedenost namestitvenih kapacitet, letos beležimo desetodstotno rast glede na pretekli dve leti, kar je dober kazalnik, da
destinacija postaja čedalje bolj zanimiva in prepoznavna za
obiskovalce. Letos smo pridobili sedem novih ponudnikov
namestitvenih kapacitet in to kaže, da so domačini začeli
prepoznavati potencial v turistični dejavnosti in se s svojo
ponudbo aktivno vključujejo v turistični utrip.
Ravno tako glede na pretekla leta beležimo rahlo povečan
obisk v TIC-u, obiskalo pa nas je največ tujih gostov iz Nizozemske, Nemčije in Hrvaške, povečuje se tudi obisk domačih gostov. Uspešno smo zaključili strokovno izobraževanje vodnikov za pridobitev lokalne licence, uspešno ga je
zaključilo kar enajst oseb, od tega devet domačinov. Zdaj
pospešeno pripravljamo privlačne vodene ture, ki naj bi
zaživele v začetku novega leta in ki bodo pripomogle k še
večji prepoznavnosti naših naravnih, zgodovinskih in kulturnih lepot. Uspešno smo zaključili tudi javni natečaj za
novo celostno grafično podobo naše turistične destinacije
in že počasi oblikujemo enotno podobo, s katero se bomo
predstavljali na trgu.

Glede zasedenosti turističnih kapacitet beležimo
desetodstotno rast glede na pretekli dve
leti. Letos imamo sedem novih ponudnikov
namestitvenih kapacitet. Povečan je obisk
v TIC-u, obiskalo pa nas je največ tujih gostov
iz Nizozemske, Nemčije in Hrvaške, povečuje
se tudi obisk domačih gostov.
Dogajanje je bilo najbolj pestro v mesecu juniju, ki je bil v
znamenju občinskega praznovanja. V začetku meseca je luč
sveta ugledala obsežna knjiga o rodbini Wurzbach, ki velja
za utemeljitelje turizma v Preddvoru. S štirimi odmevnimi
dogodki smo uspešno izpeljali Pohodniški festival, ki ga
vsako leto organiziramo v sklopu Združenja Kamniško-Savinjske Alpe. Novost sta bila dva nova produkta: pohod po
Literarni poti pod Storžičem ter pohod po evropski veji slovenske Jakobove poti. Na letošnjem mednarodnem glasbenem festivalu Free Forms Preddvor 2019 smo uspešno
lansirali Zvočno razglednico Preddvora, kjer so obiskovalci
med sprehodom po naših znamenitostih snemali zvoke

Julija je izšla knjiga o preddvorski družini Wurzbach.

narave in dogajanja, na koncu pa s seboj odnesli zvočno
razglednico, ki jih bo spominjala na dogodek. Dober obisk
smo zabeležili tudi na tradicionalnem Petrovem sm'nu, Petrov mednarodni folklorni festival pa je letos gostil kar nekaj tujih folklornih skupin. V grajskem parku smo prvič izvedli filmski večer pod zvezdami, ki se ga je udeležilo lepo
število gledalcev, ki so v čudoviti okolici uživali v slovenski
filmski klasiki Dolina miru. Na Bled Water Festival 2019 je
izvir Podlebelca prejel priznanje za Najbolj okusno vodo v
Sloveniji, kar nas še posebej veseli, saj voda postaja čedalje
pomembnejša in dragocena dobrina. Največja turistična
pridobitev to poletje so trije čolni, ki znova plujejo po jezeru, vlada tudi izredno zanimanje za njihov najem.
Jeseni bodo otroci lahko ob sobotah znova uživali v Pravljičnih uricah, ki jih bo tokrat izvajala Mestna knjižnica
Kranj. Vsako prvo soboto v mesecu se boste lahko založili z
domačimi izdelki in pridelki na kmečki tržnici na grajskem
dvorišču. Znova pa se začenjajo aktivnosti v sodelovanju
Večgeneracijskega centra Kranj, kjer vsak lahko najde nekaj
zase. Pripravljajo pa se še druge aktivnosti, zato nas spremljajte na FB strani Visit Preddvor ali na občinskem portalu
Mojaobčina.si, kjer objavljamo vse tekoče dogajanje. Lahko
se pa zglasite v TIC-u, kjer vam bomo ravno tako z veseljem
postregli z vsemi potrebnimi informacijami. Želimo vam pisano jesen, polno prijetnih izletov ter zanimivega dogajanja.

14 I TURIZEM

Prvič po novi Jakobovi poti
Preddvorsko varianto gorenjske Jakobove poti so krstili kolesarji, prvi romarji
pa so se peš po njej podali ob koncu letošnjega julija.
Danica Zavrl Žlebir

Preddvorska pot sv. Jakoba se začenja pri cerkvi sv. Jakoba v Hrašah pri
Vodicah, kjer se odcepi od prekmursko-štajerske veje slovenske Jakobove poti, speljane tod mimo od Prekmurja prek Štajerske v Ljubljano. Pot
vodi skozi t. i. vodiško gmajno mimo
Voklega in Šenčurja čez Srednjo vas,
Luže, Olševek in Tupaliče do Preddvora (ena od možnosti je tudi mimo Visokega in Hotemaž ob reki Kokri), kjer
se od gradu Turn vzpne na Sv. Jakob,
od tam pa spet v Preddvor mimo jezera Črnava v Mače, skozi Bašelj, Trstenik, Goriče, Golnik, Senično, Udin
boršt, Sebenje, Križe, Retnje in Kovor
na Brezje. Pot je trasiral in z rumenimi
puščicami označil Vladimir Žumer z
Bele, smerne table je pripravilo Društvo prijateljev poti sv. Jakoba, občine
na vsej trasi pa so k poti dale soglasje.

Romarji na postanku v cerkvi v Srednji vasi / Foto: Primož Pičulin

Dvodnevnega romanja se je konec julija udeležilo 36 pohodnikov, nekateri
od njih so hodili le en dan. Začeli so pri
cerkvi sv. Jakoba v Hrašah in nadaljevali pot proti svojemu cilju, vmes pa so

Jutranje oranžne majice v Preddvoru
Vse poletje in naprej v jesen z oranžnimi majicami in jutranjo telovadbo ob pol
osmih zjutraj na dvorišču gostilne Pri Majču telovadimo. Izvajamo vaje po programu Nikolaja Grišina. Najprej se ogrejemo s tekom, ki mu sledi medsebojna
masaža hrbta ter vaje za roke in ramenski obroč, vrat, trup, za ravnotežje in
noge. Sledi še jutranji pozdrav soncu in zaključimo v krogu z medsebojnim
pozdravom ter našo himno Ne čakaj pomladi. Pri jutranji telovadbi ne gre le
za krepitev fizičnega zdravja, ampak tudi za sklepanje novih prijateljstev in
sobivanje v družbi. Temu je namenjena tudi skupna petkova jutranja kavica, ko
pri pogovoru odpiramo najrazličnejše teme in se z izmenjavo informacij medsebojno bogatimo. Telovadimo v vsakem vremenu vsak dan od ponedeljka do
sobote, razen nedelj in praznikov. Vsakdo dela vaje po svojih zmožnostih, naloga vaditelja je le, da vsako vajo razloži čim bolj jasno in obenem preprosto.
Ni pa dovoljeno nikogar popravljati ali kritizirati pred skupino, če določene vaje
nekdo ne zmore ali jo mogoče naredi malo po svoje. To je eno od temeljnih načel delovanja Društva Šola zdravja. Vabljeni, da se nam pridružite, kajti vsakdo
dela zase in po svojih zmožnostih! Mag. Franceska Žumer

se ustavili v cerkvah v Srednji vasi in
na Bregu, na Sv. Jakobu nad Preddvorom je bila ob tej priložnosti maša, ki
jo je vodil pater dr. Metod Benedik. Na
poti so doživeli več dobrodošlic, med
drugim jih je s čajem na deževno nedeljo pogostil župan Rok Roblek. Med
romarji je bila tudi družina Rogelj z
Jezerskega, mama Tatjana z otrokoma
Matejem in Ano, Matej je ves čas nosil
zastavo Jakobove poti, Ana pa je pobirala smeti. Romarjem, ki jih je na poti
vodila Franceska Žumer, pobudnica te
poti, sta se pridružila tudi Marjeta in
Metodij Rigler, ki sta pred desetletji po
vrnitvi z Jakobove poti v Španiji začela
odkrivati slovensko Jakobovo pot in sta
ustanovitelja društva s tem imenom.
Jakobovo pot, ki je eden od turističnih
produktov v Preddvoru, je pohvalila
tudi Ernesta Koprivc, direktorica Zavoda za turizem Preddvor, ki je kos poti
prehodila z romarji. Svoj cilj so romarji
dosegli v nedeljo popoldne, ko so se na
Brezjah pridružili sveti maši.
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Doživetij polno poletje
Steg Preddvor 1, Viharne kavke
Kje pravi skavt preživi večino svojih
poletnih dni? V naravi, na poletnih taborih s svojimi vrstniki. Tudi to poletje je bilo za preddvorske skavte polno
dogodivščin. Za nami so trije poletni
tabori: tabor čete, kjer so teden dni
živeli z naravo in spali v šotorih (jamboreejih), potovalni tabor klana, na
katerem so prekolesarili z Goričkega v
Piran, in avgusta prav poseben (zgodi
se le na nekaj let) vseslovenski tabor
skavtskih voditeljev. Takole so zapisali svoj vtise o taborih:
Biti skavt je čudovito! Čudovito je,
ko se zaveš, da si med svojimi skavti
nepogrešljiv, nenadomestljiv in da te
potrebujejo – takega, kot si! Najboljši
del skavtskega leta je poletni tabor. Poletnega tabora pa sploh ne bi bilo brez
sodelovanja! Prvi in drugi dan tabora
smo postavljali vse potrebne zgradbe
(jamboreeje, kuhinje, stranišče …) Ko
smo končali, smo bili sila ponosni,
da smo vse to postavili sami! Tema
letošnjega poletnega tabora so bile
olimpijske igre. Preko krasnih katehez
in zabavnih iger smo spoznali vrline
športnika: vztrajnost, pogum, sodelovanje, ponižnost in fair play. To so krasne vrline, ki jih mora imeti tudi skavt.
V bližini pa so taborili tudi skavti iz
Komende 1. Pridružili smo se jim na
igrah preživetja in – hvala Bogu – tudi
vsi preživeli! Potrebovali smo kar nekaj poguma, da smo skočili v blato, se
plazili po mrzlem potoku, v njem držali »plenk«, se borili z insekti, ki so nas

Za skavti so trije poletni tabori:
julija tabor čete pod šotori
in potovalni tabor klana,
avgusta pa prav poseben
vseslovenski tabor skavtskih
voditeljev.

Z Goričkega v Piran

pikali … A vse to je bilo zabavno zaradi
ljudi, ki so ti stali ob strani.
Meni je najlepši del dneva na poletnem taboru večer ob ognju. Ko končaš vse svoje zadolžitve za ta dan in
skupaj s svojimi prijatelji gledaš ogenj,
ki razsvetljuje noč, ki bo še celo noč
svetil, ki meče iskrice v nebo, ob katerem se smejemo in pojemo … Težko si
je vse to predstavljati, če tega ne doživiš v živo.
(Dobrosrčna puma o taboru čete)
Kaj pomeni Ta dob'r pleveu? To odkriješ na poletnem taboru. Tam spoznaš,
da kul ni tako »basic« in da plevel lahko bujno cveti. Tam postaneš del skupnosti, se prepustiš naključjem in tako
doživiš največje dogodivščine. Naučiš
se »jamrati«, a ob tem tudi vztrajati,
premagovati še tako nemogoče izzive,
igrati osla, uporabljati ice power, delati »šmorn« in »gres« ter na splošno
živeti preprosto in nasmejano. Vsaka
kapljica vode postane dragocena in

vsako milo odrešitev. Prijazni ljudje
postanejo tvoj cilj in skoraj vedno tudi
dosežek. Vsak travnik ob večerih postane osvetljen, vsako drevo v bližini
pa opora za naš spanec. Clio postane
največja tetovirana atrakcija in rdeča strela Ta dobr'ga plevela. Kraj, kjer
si, ni več pomemben, le da si s svojo
skavtsko družino. Spoznaš, da je Slovenija majhna, ko se usedeš na vlak,
in velika, ko sediš na kolesu. Ni nujno, da takoj, ko skočiš v slano morje,
dobiš osvežitev, lahko jo dobiš šele, ko
desetkrat popiješ vodo, medtem ko se
trudiš potunkati voditelja. Ob petju se
naučiš tudi repati in beatboxati, še posebej pa zaupat soskavtu, da ne padeš
v morje. Naučiš se tudi, da je včasih
težje hoditi kot kolesariti, v vsakem
primeru pa vedno pomaga, če je v bližini Mc Donald's s hladno kokakolo.
To je na kratko vse, če pa bi napisala
na dolgo, pa bi ostala brez besed. Bilo
je naravnost plevelsko kul!
(Intenzivna hrčica o taboru klana)

16 I VRTEC

Gremo peš!
Urška Bizjak, vzgojiteljica

Za nami je Evropski teden mobilnosti (16.–22. septembra),
katerega moto je bil Gremo peš! V vrtcih Storžek Preddvor,
Palček na Jezerskem in Čriček na Zgornji Beli smo ga obeležili z različnimi dejavnostmi. V tem šolskem letu smo se
namreč vključili v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih.
Vzgojitelji smo starše že na prvih roditeljskih sestankih povabili k sodelovanju v projektu, katerega cilj je prispevati k
spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih bližnjih v
smeri trajnostne mobilnosti (premagovanje razdalj peš, s
kolesom, rolerji, javnim prevozom ali na način skupne vožnje z osebnim avtomobilom), posledično pa k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev, zmanjšanju okoljskih obremenitev, spodbujanju gibanja otrok in h krepitvi
njihovega zdravja. V vrtcu smo tako s pomočjo staršev izvedli igrico Beli zajček. Otroke smo motivirali z zgodbico
o zajčku, katerega kožušček je umazan zaradi izpušnih
plinov, ter jih povabili, da mu očistijo kožušček s tem, da v
vrtec prihajajo peš (vsaj del poti), s kolesom, poganjalcem,
skirojem ali avtobusom. Izdelali smo različne zajčke, na
katere smo lepili bele žetone, ki so si jih otroci prislužili ob
prihodu v vrtec. Spoznavali smo varnost v prometu, poklic

policista, se pogovarjali o onesnaženosti in zdravju. Igrali
smo se različne gibalne igre, izvedli daljše sprehode ter se
vozili s kolesi, poganjalci, skiroji in potovali s »pešbusom«.
Ob tej priložnosti se vzgojiteljice iz Vrtca Čriček zahvaljujejo Gostilni Pr' Bizjak in g. Zvonetu Jagodicu, ki so prijazno odstopili prostor za parkirišče staršem in zaposlenim,
da smo lažje izvedli akcijo in del poti do vrtca prehodili. Za
sodelovanje se zahvaljujemo tudi staršem, saj je bil način
prihodov otrok v vrtec odvisen prav od njih. Skupaj nam je
uspelo narediti nekaj koristnega: otroci so spoznavali, da
lahko tudi sami pripomorejo k temu, da je okolje, v katerem
živimo, varnejše in čistejše. Pridobljene izkušnje so zanje
zagotovo dobra naložba za kasnejšo samostojno in varno
udeležbo v prometu.

V Vrtcu Čriček nas je več
Mateja Mušič, vzgojiteljica

Z novim vrtčevskim letom je v Vrtec Čriček na Zg. Beli
vstopilo kar 14 otrok več kot običajno. Po skoraj štiridesetih letih delovanja smo z letošnjo jesenjo odprli še en oddelek v zgornjih prostorih Doma krajanov, kjer ima vrtec
svoje prostore. Deset let je že od obnove doma, ko smo v
spodnjem delu dobili novo veliko igralnico, telovadnico in
vse spremljajoče prostore. Hkrati se je spremenila tudi oblika programa, saj smo po tridesetih letih krajše, poldnevne oblike, dodali vse boj potreben celodnevni program.
V zadnjih letih nam ni uspelo sprejeti v vrtec vseh novincev,
ki so jih starši želeli vpisati v naš oddelek tri- do šestletnih
otrok. Tudi V vrtcu Storžek v Preddvoru je že nekaj let problem pri vpisu zlasti najmlajših otrok. Tako je po letošnjem
razpisu vodstvo vrtca skupaj z županom Rokom Roblekom
začelo iskati najboljše možnosti, kako zagotoviti prostor
za več otrok. Spomladi smo začeli načrtovati preureditev

zgornjih prostorov za igralnico, garderobo in sanitarije,
da bodo ustrezali tehničnim pogojem in bodo primerni za
sprejem še enega oddelka mlajših, tri- do štiriletnih otrok.
Konec avgusta so bila vsa dela končana in vzgojiteljice smo
prostore pripravile za sprejem novih otrok.
Kot je v vrtcih običajno, ima vsak oddelek tudi svoje ime.
Za skupini smo izbrali malce navihani imeni: Gumbki in
Knofki. Gumbki so v zgornji igralnici z vzgojiteljicama
Simono Jekovec in Kristino Karničar, spodaj pa Knofki,
za katere skrbiva vzgojiteljici Mateja Mušič in Cirila Bukovnik. Vrtec bo tudi v prihodnje ohranjal in spodbujal
gozdne dejavnosti z veliko igre, raziskovanja, učenja, gibanja na prostem, v lastni gozdni igralnici in drugih kotičkih v naravi, ki jih z otroki radi obiskujemo. Vzgojiteljice bomo omogočile otrokom veliko druženja, priložnosti
za socializacijo in sobivanje različno starih otrok, spodbujale jih bomo k samostojnosti, sodelovanju, pomoči in
si prizadevale za dobro sodelovanje s starši in za kvalitetno vzgojno delo.
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Poletni tabor v Libojah
Vsakoletni tabor v Libojah sofinancira Občina Preddvor, ki omogoči prevoz
iz Preddvora v Liboje in nazaj. Se že veselimo naslednjih Liboj, v spisih zapišejo učenci,
udeleženci tabora.
za obroke, dežurstvo, urejanje garderobe in sob. Tabor financirajo starši,
sofinancira pa ga Občina Preddvor,
saj nam vsako leto omogoči prevoz
iz Preddvora v Liboje in nazaj. Veseli
smo, da nam vedno znova uspe in želimo si, da bi bile Liboje še naprej naš
kraj počitnikovanja.

Sprejem prvošolcev

Nuša Zadražnik

Že 15 let vodim otroke na počitniški
tabor v Liboje. Gospod Jože, ki je župnik v cerkvi svete Neže, nas vedno
znova gosti v tamkajšnjem župnišču,
kjer se otroci in učitelji dobro počutimo. Vsako leto se na tabor prijavi več
kot 45 otrok. S seboj vzamemo tudi
kuharico Janjo Bodlaj, ki poskrbi, da

naši želodci niso prazni. Petdnevni
program sestavljamo učiteljice same.
Pozorne smo na to, da so vsebine zanimive, razgibane in raznolike. Tako
obiščemo zunanje bazene v Podčetrtku, se podamo na Šmohor, si v kinu
ogledamo film in izvajamo različne
dejavnosti, s katerimi razvijamo ročne spretnosti. Otrokom je program
izredno všeč. Vsekakor pa imajo tudi
dolžnosti, kot so pripravljanje mize

Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu
Na Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor že 22. leto zapored izvajamo vzgojno
dejavnost Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu, s katero želimo spodbuditi
učence k lepemu vedenju, spoštljivemu odnosu do ljudi, stvari in narave ter prizadevnemu delu za šolo. Pravzaprav gre za tekmovanje, pri katerem se oddelki
od šestega razreda navzgor potegujejo za nagradni izlet. Pri seštevku točk se
upošteva, kako se učenci izkazujejo glede vedenja, koliko je pohval in na drugi
strani negativnih vpisov in neopravičenih ur, kakšna je kultura malicanja, kako
prizadevni so učenci pri zbiranju starega papirja, seveda pa je pomemben tudi
šolski uspeh. Na koncu šolskega leta najboljši oddelek prejme prehodni pokal,
najboljša dva oddelka ter učenci, ki so prejeli pohvalo za vzorno vedenje, in posamezniki, ki so najbolj vestno delali domačo nalogo, pa odidejo na nagradni
izlet v Terme Snovik. Erna Meglič, vodja vzgojne dejavnosti Na poti k zdravju,
prijaznosti in uspehu

Ponedeljek, 2. september 2019, je bil
tudi na Osnovni šoli Matije Valjavca
Preddvor prazničen: šolski prag je prvič
prestopilo 38 prvošolcev, 12 deklic in
26 dečkov. Ob spremstvu staršev so
se zbrali v glasbeni učilnici, kjer so jim
lep sprejem pripravili starejši učenci in
učenke, še posebno pa so jih navdušili
sedmošolci z uprizoritvijo Mojce Pokrajculje. Šolarčke in starše sta nagovorila
tudi ravnatelj Bogdan Sušnik, ki je izrazil željo, da bi veselje otrok nad šolo trajalo čim dlje, in župan Rok Roblek, ki je
prvošolčkom podaril slikanice Mravljica
Sanja in poudaril, da je vsakdo – tako
kot mravljica v pravljici – lahko najboljši na nekem področju. Nato so šolarčke
sprejele učiteljice in jih pospremile v
učilnici, kjer so preživeli prvo učno uro,
starši pa so medtem dobili najpomembnejše napotke za prve dni pouka ter v
sproščenem druženju izmenjali občutke. Ob prvem šolskem dnevu sta ravnatelj in župan obiskala tudi Podružnično
šolo Kokra, kjer imajo letos enega prvošolčka. Tudi tu je bil prvi dan slovesen:
po srečanju z najpomembnejšima možema šole in občine so otroci – nekateri
kot igralci, drugi kot gledalci – uživali v
predstavi Kdo je napravil Vidku srajčico, nato pa so izdelovali ovčke in pajke.
Petra Lombar Premru

18 I OTROCI PIŠEJO IN RIŠEJO
Liboje 2019

V ponedeljek, 24. junija 2019, smo se učenci naše šole, bilo
nas je poln avtobus, odpravili v Liboje. Tam smo se namestili v župnijski dom, kjer smo bivali cel teden. Prvi večer
smo imeli spoznavni večer. Vsak je povedal, kako mu je
ime in nekaj o sebi. V torek smo se odpravili v Aqualuno.
Spuščali smo se po toboganih in plavali. V sredo smo šli na
Šmohor. Hodili smo približno tri ure in pol. Ko smo si malo
odpočili, smo odšli v kino. Ogledali smo si film Skrivno
življenje hišnih ljubljenčkov 2. Na naše veselje smo se v četrtek spet odpravili v Aqualuno. Ker je bilo zelo vroče, nas
je osvežilna voda prijetno hladila. Zadnji dan, v petek, smo
pridno pospravili prostore, v katerih smo bivali, in spakirali svoje stvari. Nato smo si v knjige, ki smo jih sami izdelali,
zapisali spomine na preživet tabor. Teden je minil prehitro,
zato se že veselimo naslednjih počitnic. Teja Prestor in Lena
Jagodic, 6. b

Mojca Pokrajculja

Prvi šolski dan je za vse nekaj posebnega, še posebej za
prvošolčke, ki so na drugi septembrski dan postali pravi
šolarji na Osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru. V šoli
so imeli slavnostni sprejem. Del tega sprejema je bila tudi
gledališka predstava Mojca Pokrajculja, ki smo jo pod vodstvom gospe Brigite Košmrlj pripravili učenci 7. a. Katjuša
Žumer je bila mali zajček, Jernej Volčjak je bil seveda volk,
jaz, Miha Svoljšak, sem bil medved, v vlogi lisice se je izkazala Neja Čater, Mojco Pokrajculjo pa je odlično odigrala
Pia Krč. Predstavo smo pripravili v lanskem šolskem letu,
seveda pa smo jo povadili tudi čisto na koncu počitnic, ko je
šola še samevala. Ugotovili smo, da nismo preveč pozabili.
Na začetku smo imeli malo treme, a je ta kmalu pošla.
Prvošolcem je bila predstava zelo všeč, saj so nas zbrano
gledali in poslušali. Ko sem bil jaz prvošolec, mi je predstava na prvi šolski dan veliko pomenila in vesel sem, da smo
s sošolci prvošolčkom pričarali nasmeh na obraz. Od gospe

Matjaž Šenk: Pot v šolo

Brigite Košmrlj smo izvedeli, da je bila predstava zelo všeč
tudi gospodu županu. Upam, da jo bomo še kdaj zaigrali.
Miha Svoljšak, 7. a

Literarni tabor v Preddvoru

V torek, 18. junija 2019, smo imeli enodnevni literarni tabor
v Preddvoru. Zjutraj je deset učencev z učiteljicama z naše
šole pričakalo dvajset učencev in njihove učiteljice z dveh
avstrijskih šol pri jezeru Črnava. Skupaj smo se pod mentorstvom gospe Mirjane Črnac in gospe Franceske Žumer
odpravili proti gradu Turn. Tam so nas pričakali gospa Mira
Delavec kot Josipina Urbančič Turnograjska, župan Rok Roblek, ravnatelj Bogdan Sušnik in direktor Doma starejših občanov Matej Križanič. Mira Delavec nam je v vlogi Josipine
Turnograjske povedala veliko zanimivih reči o pesničinem
življenju in delu. Bilo nam je všeč, zato smo jo z zanimanjem
poslušali. Kasneje smo se odpravili na kosilo in v skupinah
napisali spise z naslovom List iz grajskega dnevnika. Nato
smo se vrnili k jezeru, kjer smo se vozili s čolni. Zelo je bilo
zabavno. Preživeli smo krasen dan. Teja Markun, 7. b
Snovik 2019

Tako kot vsako leto ob koncu šolskega leta smo bili učenci
dveh najboljših razredov na višji stopnji nagrajeni z izletom v Terme Snovik. V šolskem letu 2018/19 smo se na
prvo mesto v projektu Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu povzpeli učenci 8. a generacije 2005, drugo mesto pa
je osvojil 6. a generacije 2007. Pridružili so se nam še učenci, ki so prejeli pohvalo za vzorno vedenje, in učenci, ki so
skozi vse leto najmanjkrat pozabili domačo nalogo. Vreme
je bilo sončno – kot nalašč za kopanje v zunanjem bazenu.
Kdor pa je želel, se je lahko osvežil tudi v notranjem bazenu. Najbolj smo uživali na toboganih. Zabavali smo se tudi
z različnimi igrami. Tik pred odhodom smo se pred termami še fotografirali. Imeli smo se enkratno. Lahko rečem,
da se je vredno potruditi za tako nagrado. Kristina Muri, 9. a

Ana Križaj: Petelinji boj
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Strelcem uspelo doseči zastavljene cilje
V tekmovalnem letu 2018/2019 so bili tekmovalci Strelskega društva Preddvor
zadovoljni, saj so se rezultati na tekmah pri vseh izboljšali. Vedno ko pri športu
napreduješ in zmaguješ, si tega še želiš; tak je šport.
Marija Žižmond

Devetindvajseto državno prvenstvo
v streljanju z malokalibrsko puško je
bilo 6. julija na Pragerskem, na strelišču Gaj. Nastop z doseženimi normami je uspel trem tekmovalcem, vsi so
bili v članski konkurenci. Pričakovanja
in občutki so bili dobri in kljub visoki
temperaturi in močnemu soncu jim je
uspelo ekipno doseči tretje mesto in
bronasto medaljo s pokalom. Posamezno: Mitja Žižmond – 5. mesto, Domen
Fink – 24. mesto in Krištof Medja (sicer še mladinec) – 23. mesto. Krištof
Medja se je izkazal tudi na regijskem
prvenstvu kot mladinec v disciplini
MK 60 leže, kjer je zasedel prvo mesto.
Z zračno puško so člani tekmovali v
drugi državni ligi – severozahod. Tekmovanje je potekalo v šestih krogih in
tekmovanje zaključili ekipno na tretjem mestu (39 točk). Posamezno: Mitja Žižmond, 3. mesto – 121 točk, Nejc
Podjed, 5. mesto – 106 točk, Aleksander Lokatelj 14. mesto – 50 točk in
Domen Fink 15. mesto – 50 točk. Regijsko prvenstvo so ekipno prav tako
zaključili na tretjem mestu, posamezno na 6., 8. in 15. mestu. Za državno
prvenstvo za člane je imel doseženo
normo samo Mitja Žižmond, ki pa so
mu službene obveznosti onemogočale
kvalitetne treninge za boljši rezultat
in je dosegel zanj skromno 44. mesto.
Kadet Aleksander Lokatelj je po 12
krogih Gorenjske strelske lige po seštevku krogov osvojil tretje mesto, na
Regijskem prvenstvu je bil na petem
mestu in na državnem prvenstvu na
26. mestu. Najmlajši so tekmovali v
gorenjski strelski ligi in po 12 krogih

po seštevku krogov so dosegli mlajši
pionir Adam Šamperl prvo mesto, Sergej Rajgelj sedmo mesto in cicibanka
Ana Lucija Rajgelj drugo mesto. Na Regijskem prvenstvu je Adam Šamperl
osvojil prvo mesto. Vsi trije so dosegli
normo za nastop na državnem prvenstvu. Tudi tu smo pričakovali kakšno
medaljo, saj so rezultati preteklih tekmovanj to nakazovali. Tako je Adam
Šamperl med mlajšimi pionirji osvojil
bronasto medaljo. Sergej Rajgelj je v
isti disciplini osvojil 56. mesto, med
cicibankami pa je Ana Lucija Raglelj

osvojila 14. mesto. Tekmovanja najmlajših za Kekčev pokal poteka v šestih krogih in se odvija po celi Sloveniji.
Mlajši pionir Adam Šamperl osvojil
tretje mesto – 113 točk, Sergej Rajgelj
14. mesto – 54 točk in cicibanka Ana
Lucija Rajgelj šesto mesto – 109 točk.
Vsem iskrene čestitke in veliko poguma in dobre volje za začetek novega
tekmovalnega obdobja. V oktobru jih
čakajo že prve tekme v ligah in če si
takrat že pripravljen z dobrimi rezultati je več možnosti po končanih krogih
vseh tekem, biti na vrhu lestvice.
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Aktivni
na zelenicah
Po opravljenih intenzivnih
treningih avgusta so
nogometaši dočakali tudi
uradni začetek tekmovalne
sezone 2019/2020.
Roman Rogelj, Slavko A. Bogataj,
Marjan Bogataj

Člani so prvi dve prvenstveni tekmi,
proti lanskemu prvaku Bohinju in letos zelo močni Škofji Loki, izgubili, v
pokalnem tekmovanju pa so premagali Kranjsko Goro in se uvrstili med
osem najboljših ekip na Gorenjskem.
Na trenerskem mestu članske ekipe
je sicer prišlo do spremembe, saj se je
dosedanji trener Iztok Pavc po osmih
sezonah odločil za krajši nogometni
premor, zamenjavo pa smo našli v
domačem okolju, tako da se je z izzivi
preddvorskega članskega nogometa
spoprijel Anis Mehić.
Pri mlajših selekcijah, kjer sodelujemo
s ŠD Visoko, je trenerska ekipa ostala

Kadetska ekipa pred tekmo v Žireh, na kateri so fantje zmagali s 4 : 0

enaka. Mladince in kadete vodi David
Golob, njegovo dobro delo pa se že
kaže tudi na rezultatih, saj so mladinci trenutno s tremi zmagami vodilni
na lestvici, kadeti pa so na treh tekmah dvakrat zmagali in so trenutno
tik pod vrhom. Selekcija starejših dečkov U15 je v prvenstvo vstopila igralsko nekoliko oslabljena, saj je sosednji
klub iz Šenčurja v svojo sredino zvabil
tri igralce, ki so bili nosilci igre v lanski
sezoni. Uvod v sezono je bil tudi zato
nekoliko slabši, trener Gregor Pavlič
pa meni, da bodo z dobrimi trenin-

Aktivnosti gradbenega odbora
Gradbeni odbor za izgradnjo Športnega parka Preddvor se je od imenovanja
februarja sestal na devetih sejah, praktično enkrat mesečno. Dejaven je bil
tudi v času dopustov. Projekt je razdeljen na več faz, ki bo omogočal postopno
pridobivanje potrebnih gradbenih dovoljenj: servisni objekt in veliko igrišče z
ograjo in temelji za razsvetljavo, zalivalni sistem in vsi komunalni priključki, cestni priključek, dostopna pot in parkirišče v makadam izvedbi, zastave in javna
razsvetljava objekta ter parkirišč; malo igrišče, tribune; reflektorji za osvetlitev
igrišč; asfaltiranje priključka, dostopne poti in parkirišča; otroško igrišče, telovadnica v naravi ter grbinasti poligon (t. i. pumptrack). Projektna dokumentacija za prvo fazo je pripravljena za vložitev za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Manjka še nekaj nujnih soglasij in ureditev služnosti. Cilj je pridobitev gradbenega dovoljenja do konca leta in sodelovanje na razpisih Fundacije za šport
jeseni in Nogometne zveze Slovenije spomladi naslednje leto. Delo gradbenega
odbora in vsebina projektne dokumentacije sta dostopna tudi na spletni strani
http://www.sd-preddvor.si/go-poslovnik.html. ŠD Preddvor

gi v nadaljevanju prišle tudi zmage.
Mlajši dečki U13 so se letos številčno
okrepili, z udeležbo na treningih in
prizadevnostjo pa je zadovoljen tudi
trener Luka Perne. Zanimanje za igranje nogometa se je povečalo tudi med
starejšimi cicibani U11, tako da letos
v uradnem tekmovanju lahko ponovno nastopamo z dvema moštvoma, ki
jima poveljujeta David Golob in Luka
Potkonjak. Zadnji skrbi tudi za mlajše
cicibane U9, ki so v tej sezoni že nastopili na turnirju v Britofu, do konca
oktobra pa jih čakajo še tri podobna
druženja in tekme z vrstniki iz drugih
gorenjskih klubov. Nepogrešljivi član
strokovne ekipe je tudi Slavko Bogataj, ki skrbi za vratarske treninge pri
vseh selekcijah.
Kot je že običaj, smo tudi ob začetku
letošnjega šolskega leta v sodelovanju
z OŠ Matije Valjavca za učence prve
triade pripravili predstavitev nogometnih dejavnosti. Zanimanja je bilo veliko, tako da z optimizmom pričakujemo začetek nogometnih krožkov, ki so
za učence brezplačni in bodo potekali
enkrat tedensko v šolski telovadnici.
Otroke, ki bi si želeli pridobiti še več
nogometnega znanja, pa bomo seveda z veseljem povabili, da se včlanijo
v klub in začnejo trenirati v selekciji
mlajših cicibanov.
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Duhovništvo je poslanstvo, Božji klic
Avgusta je Župnija Preddvor dobila novega duhovnika. Ker je v manjših krajih duhovnik
poleg župana in ravnatelja šole pomembna in vplivna oseba, saj ima v oskrbi več sto
vernikov, nas je zanimalo, kdo je gospod Pavle Okoliš in s kakšnimi načrti prihaja.
Ivka Sodnik

Kako ste doživeli in sprejeli nadškofov dekret, da
morate za župnika v Preddvor? Je bila to za vas kazen
ali priznanje in izziv?
Z dogodki v Preddvoru in razlogih za nepričakovan odhod prejšnjega župnika vse do prihoda nisem bil kaj prida
seznanjen. Nadškof me je sicer opozoril, da so razmere v
župniji zapletene in težke in naj bom zato pazljiv ter kot
duhovnik odprt do vseh ljudi. Sicer pa sem sam želel zamenjati župnijo in začeti nekje na novo. Moji prvi vtisi o
Preddvoru so dobri, kraj je zelo lep in srečujem same dobre
in prijazne ljudi.
Preddvor je razdeljen, veliko je razočaranih zaradi
odhoda prejšnjega župnika. Kako se boste lotili povezovanja naše skupnosti?
Ob srečevanju z ljudmi sem hitro opazil, da imajo vsak svojo izkušnjo s prejšnjim župnikom. Razumem in spoštujem
bolečino tistih, ki so doživeli razočaranje, ko so se zgrajene
vezi nenadoma pretrgale. Toda vse, kar je bilo dobrega, se
bo na svoj način ohranilo in bo dajalo rast našim odnosom.
Kar pa je bilo nepopolno, naj počasi odide v pozabo. Vsi se
moramo potruditi, da nas bo navdihovalo lepo in dobro v
odnosu do ljudi, ki se z nami ne strinjajo ali so nam celo nasprotni. V moči duhovniškega poslanstva in delovanja se
želim srečevati in biti v odnosih z vsemi ljudmi. Kristus, ki
ga vsak duhovnik oznanja in po zakramentih prinaša, osvobaja strahu in zaprtosti pred sočlovekom. Kdor resnično živi
po Jezusovem nauku, bo premagal tudi težke zamere in ravnal v dobro bližnjega. Vse priznanje tem, ki so po začetnem
razočaranju premislili v sebi, se dali nagovoriti Ljubezni in
se iz spoštovanja do občestva vrnili v župnijsko življenje.
Kako razumete duhovništvo – kot poklic ali poslanstvo?
Kot poslanstvo, kot Božji klic, ki me odpira za potrebe ljudi.
Verjamem, da po meni kot duhovniku Bog zdravi človeka,
ga blagoslavlja in usmerja. Razumem, da je verovati v Boga
poseben dar, ki v človeku gradi duševno in duhovno polnost. Zanimivo, nikoli nisem razmišljal, da bi opravljal kak
drug poklic.
Od duhovnikov se pričakuje, da so vsestranski. Da
živijo zgledno duhovno življenje in so hkrati strokovni

Pavel Okoliš, preddvorski župnik / Foto: Gorazd Kavčič

pri učenju kateheze, so dobri govorniki, znajo komunicirati z ljudmi, so ljudem všečni … Vas teološka fakulteta dobro pripravi na vse te izzive?
Teološka fakulteta da veliko, vendar se mora vsak sam
dodatno izobraževati. Vabljeni smo na razne seminarje in
predavanja, čeprav smo že več let v župnijah. Vendar ima
vsak dan svoj izziv, ki ga je treba sprejeti in se iz njega veliko naučiti. Od duhovnika se pričakuje, da je prijazen in
naklonjen vsem ljudem, tudi ko je treba biti odločen. Razumeti druge, se vanje vživeti in z njimi neobvezno poklepetati, je pogosto pomembneje, kot imeti brezhibno pridigo.
Pridiga izhaja iz razmerja z Bogom. O Bogu lahko govori le
tisti, ki je z njim v odnosu in ki moli. Zato lahko pridigaš
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tudi preprosto in razumljivo. Govori tvoje izkustvo, zato je resnično. In
lahko nagovori.
Ali sme duhovnik pokazati tudi
svojo ranljivost, človeško šibkost?
Duhovnik je človek, zato tudi ranljiv.
Včasih težko obvlada svoja čustva in
se kdo ob njegovo nerodnost tudi spotakne. A če deluje pristno, mu je tudi
prizaneseno. Molitev ustvarja to ozračje.
Ali veliko molite? Kdaj in za koga?
Ne morem si zamisliti duhovnika brez
molitve. Vsak duhovnik je ob posvečenju obljubil svojemu škofu, da bo trikrat na dan molil brevir za svoje župljane. Zanje duhovnik redno mašuje, za
vse ob nedeljah in praznikih. Vsak dan
naj bi bil prepleten z molitvijo za župljane. Potrudim se, da dnevno molim
rožni venec za različne skupine ljudi
in proti večeru z Najsvetejšim v roki
blagoslovim vse, ki so mi zaupani. Pri
tem čutim, da Bog nanje deluje s svojim mirom in spokojnostjo.
V današnjem svetu je težko biti
duhovnik, srečujete se s številnimi
preizkušnjami.
Da, duhovnikom danes ni lahko, ker
jih javnost velikokrat dojema kot osebe, ki družbi ne prinašajo napredka
in v določenih krogih postajajo celo
sinonim za nazadnjaštvo. Zanimivo,
v osebnih stikih pa ljudje duhovnika
veliko bolj cenijo.
Kakšne načrte imate za Župnijo
Preddvor, kako boste povezali vernike?
Načrt je življenje po evangeliju. Preizkušnja, ki je povzročila zastoj v odnosih med verniki, je predvsem pokazala, da življenje po veri ni enostavno.
Živeti, kot uči Jezus, je pravi izziv. Le
kdor ga sprejme in želi ravnati tako,
kot bi Jezus, pride do nove kvalitete.
Vsem iskreno voščim, da bi tudi zaradi pretekle preizkušnje, naredili nov
korak v zrelosti svoje vere. Veselim se
tako prerojenih in na novo zgrajenih
župljanov, ki že in še bodo sprejemali
razno razne dejavnosti v župniji.

Predsednik republike Borut Pahor je odlikoval dr. Mirka Cudermana.
/ Foto: Gorazd Kavčič

Državno odlikovanje Mirku Cudermanu
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je preddvorskega rojaka in častnega
občana naše občine dr. Mirka Cudermana, ki se je 18. julija leta 1930 rodil pri Tonetu v Tupaličah, odlikoval z medaljo za zasluge. To je po zlatem znaku svobode
že drugo državno odlikovanje za vrhunskega slovenskega dirigenta, zborovodjo,
doktorja muzikologije, zbiralca zborovskega gradiva in duhovnika. Radovednega,
znanja željnega in nadarjenega fanta sta glasba in petje prevzela že v osnovnošolskih letih, ko se je sam učil na šolskem harmoniju in na orglah na preddvorskem
koru, kasneje pa sta postala njegova najljubša življenjska sopotnika. Po doktoratu iz muzikologije na dunajski univerzi leta 1960 je vodil zbor ljubljanske stolnice
in kasneje najuglednejše komorne sestave v Sloveniji, tudi znameniti Consortium
musicum in več kot deset let Slovenski oktet. Brez dr. Mirka Cudermana se Slovenija ne bi uvrstila med tiste države, ki imajo nacionalne zborovske arhive. Mi ga
imamo in naš rojak iz Tupalič mu je podaril ves svoj arhiv, ki ga je sam zbiral leta in
leta ter tako ohranil notne zapise, ki bi bili sicer pozabljeni ali uničeni. J. K.

Železni jubilej patra Polikarpa
Frančiškanski pater Polikarp Brolih, preddvorski rojak, je ob svoji sedemdesetletnici duhovništva julija letos na Brezjah daroval železno mašo. Konec leta
bo star 96 let. Če ga pogledaš, bi mu prisodil veliko let manj! Rodil se je kot Anton na dan pred miklavževim leta 1923 na Zgornji Beli, potem pa se je odločil
za duhovniško pot kot frančiškan. Za Marijin oltar na Brezjah je »železni mašnik« stopil skupaj s provincialom slovenskih frančiškanov Marjanom Čudnom,
nadškofom metropolitom Stanislavom Zoretom, gvardijanom frančiškanskega
samostana na Brezjah dr. Robertom Bahčičem, nekdanjim preddvorskim župnikom Mihom Lavrincem in nadškofijskim tajnikom Boštjanom Prevcem. Za
patra Polikarpa, ki zadnjih dvanajst let deluje na Brezjah in je že osemdeset
let zvest frančiškanskemu redu, v duhovnika pa je bil posvečen pred sedemdesetimi leti, je ljubljanski nadškof Zore dejal, da bi njegovi železni maši lahko dejali tudi rubinasta, saj za vernike, ki še prihajajo k njemu v spovednico,
razdaja svoje uho in srce. Polikarp pa je bogu neizmerno hvaležen, »da lahko
že sedemdeset let vsak dan kliče Jezusa na oltar«. Jubilantu je provincial slovenske frančiškanske province pater Marjan Čuden izročil posebno papeževo
zahvalno listino. J. K.

Mi se pa
nismo uklonili
Samo spomeniki nam
danes najbolj trdno in
prepričljivo povedo, da se je
vojna dogajala tudi v naših,
preddvorskih vaseh.

Tisti, ki se niso hoteli podrediti okupatorju, so začeli odpor. Težko je bilo.
Bile so žrtve. Barvo v kamen izklesanih imenih danes spira dež, biča veter
in uničuje zmrzal.
»Za spoštovanje gre, za pieteto do vseh
žrtev, ki so dale življenje za svobodo.
Prav zato moramo za spomenike, ki
nam najbolj nazorno pričajo o grozodejstvih druge svetovne vojne, skrbeti in ne smemo dopustiti, da bi jih
zagrnilo grmovje ter da bi jih odnesla v
pozabo brezbrižnost današnjega časa,«
pravi predsednik preddvorske organizacije za vrednote NOB Franci Ekar.
Občinska oblast z županom Rokom
Roblekom na čelu daje poudarek temu,
da je ta prostor z vsem, kar so skozi čas
ustvarili naši predniki, od cerkva do
znamenj, skupaj s partizanskimi spomeniki naša identiteta, so tudi naša
nadvse pomembna turistična podoba,

ki turistom iz prve roke pokaže zgodovino kraja in njene ustvarjalce.
Spominu na požig Kokre, spominu
na ustreljene gospodarje in talce iz
begunjskih zaporov v letu 1942 v dolini Kokre preddvorska organizacija
za vrednote NOB namenja osrednje
mesto v svojem delovanju. Spominska
svečanost je vsakoletno spominjanje
tega, da je okupator želel izbrisati s
tega ozemlja slovensko tisočletno
identiteto, da je želel postrgati slovenski živelj z zemlje do žive skale. Uničiti je hotel slovensko besedo – in kot
pravi sijajen koroški pisatelj Florjan
Lipuš: »Jezik je začetek in konec vsega narodnega, jezik nas dela posebne
in enkratne.« Žal se danes, ko imamo
mir, tega premalo zavedamo.
V Preddvoru smo med drugo svetovno vojno imeli srečo z enim od dveh
nemških visokih oficirjev. Okoli 150
nemških vojakov je bilo nastanjenih v
župnišču in gradu. Nemški oficir Josef
Scheiber je z naklonjenostjo gledal na

partizanski boj. »Kaj mi hodite to pripovedovat!« se je nekega dne razjezil
na žensko, ki mu je prišla povedat, kje
je videla partizane.
Partizanska bolnišnica Košuta v
vznožju Storžiča nad Bašljem, ki je delovala od leta 1944 naprej, je največja
vrednota partizanskega gibanja. Po
več ur v snegu in mrazu so partizani
nosili ranjence do prostora, kjer je stala iz desk zbita bajta z nekaj pogradi in
železno pečico. Do bolnišnice Košuta,
visoko tja gor v goro, si je pokojni predsednik Marjan Gorza pred leti zamislil
tri pohode: spomladanski, družinski
poleti in zimski pohod. Ura hoda, topel
čaj, piškoti Anice Celar Gorza in šilce
žganja, ki ga vsakemu pohodniku natoči skrbni oskrbnik bolnišnice Milan
Tičar, izbrana recitacija in vedno prisrčen govor predsednika Francija Ekarja
dajejo tem pohodom sporočilo, da je
bila edina prava pot, da se v za slovenski narod težkih vojnih časih Slovenci
nismo uklonili!

Ponudba tahografov, kontrole in popravila
Sodno izvedništvo in cenilstvo za tahografe in tahografske zapise
Strokovno svetovanje, izobraževanje in tehnična podpora
Programska oprema TahoPRO (snemanje, analiza in evidenca delovnega časa)
PE KRANJ

Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj
Tel.: 059 975 651, Gsm: 031 275 651
E:info@tahografi-cuderman.si

PE TRZIN

Blatnica 3a,1236 Trzin
Gsm: 064 277 373
E: as@tahografi-cuderman.si

Tahografi Cuderman d.o.o., Bašelj 5a, 4205 Preddvor

konkurenčne cene • kakovostne storitve • strokovnost • izobraževanje • vse na enem mestu

Tahografi Cuderman d.o.o., Bašelj 5A, 4205 Preddvor

Slavko Prezelj
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Na Storžič z angelom na rami
Nič ni lepšega kot oditi v gore, tja gor na višave, kjer se v lepem vremenu odpre razgled
daleč naokrog. V ta skalnat gorski svet, na sam vrh Storžiča, je konec julija prvič stopil tudi
Jožko Gregorc iz Mač; 14. septembra letos je stal tudi na vrhu Triglava.
Slavko Prezelj

Jožko se je pred 32 leti pridružil svojim trem sestram Silvi,
Mojci in Heleni. Mami Marinki in očetu Jožetu je bil prvi
sin v veselje in ponos. Kaplja pelina je hitro kanila v to radost. Jožko se je namreč rodil slep. Za njim sta prišla na
svet še dva živahna sinova, Primož in Tomaž.
»Jaz sem se rodil čisto slep. V otroštvu sem imel vrsto operacij. Po teh operacijah sem videl barve. Zaradi glavkoma se
mi je stanje poslabšalo, tako da imam zdaj manj kot pet odstotkov vida.« S šolo Jožko ni imel težav. Po osnovni šoli v
Ljubljani in po škofijski gimnaziji v Šentvidu se je izobrazil
še na fakulteti za socialno delo. Zaposlen je v Slovenskem
državnem holdingu. »Če sem iskren, je pri tej moji slepoti
tako: česar ne poznaš, ne pogrešaš. S tem se navadiš živeti.
Veš, da ne moreš z glavo skozi zid, zato greš ob zidu in iščeš
razpoke v njem.«
»Hribi so v moje življenje prišli pred tremi leti. Kot otrok te
vlečejo sem in tja, vendar to ni to. V meni je bila vedno želja,
da bi nekoč osvojil Triglav. To je tako, ko si kot otrok želiš
postati pilot. Pred tremi leti sva s sestro Silvo začela hoditi
na Kališče. To so bili začetki in v tej hoji ni bilo uživanja. Ko je
Silvo na Košutnikovem turnu v letu 2016 trikrat zapovrstjo
ugriznil gad, se je končala najina skupna pot v hribe.«
Brez vodnika Jožko sam ni mogel nikamor. Pred dvema letoma je prišlo povabilo. »Mož sestrične Polone Marjan Bogataj mi je povedal, da me je voljan spremljati v gore. Moja
kondicija je bila šibka, vendar sem z vsakim novim vzponom na Sveti Jakob pridobival kondicijo, do večje telesne
zmogljivosti mi je pomagala tudi psica Bina. Z njo sem začel hoditi po cesti od Mač proti Kališču in lani novembra
se je pokazal očiten napredek pri hoji. Začel sem uživati in
letošnje poletje po šestdesetih obiskih na Svetem Jakobu
in po testni hoji z Zaplate do Svetega Jakoba mi je Marjan
rekel: »Jožko, vidim, da si sposoben, da stopiš na vrh Storžiča!«
Zadnji petek v juliju je Jožkova najljubša druščina prišla na
Kališče. Odpravili so se najprej po široki poti do Bašeljskega sedla. Tam se je začelo zares. Jožko se je držal Marjanovega nahrbtnika, Polona je hodila tesno za njim in mu govorila, kam naj postavi nogo. Za pomoč so bili še Mirjana,
Amadeja, Kristina …

»Gamsi in kozorogi že vedo, zakaj po skalah hodijo po vseh
štirih. Tudi sam sem imel veliko boljši občutek, če sem se z
rokami lahko prijel kakšnega oprimka. Ko sem naenkrat
zavohal ovčke, sem vedel, da je vrh blizu. Pri križu me je
prevelo predvsem začudenje, da smo že na vrhu. Bal sem se
te poti, ker ljudje govorijo, da priti na Storžič ni lahko. Uspel sem in zdaj sem vedel, da zmorem in da bom lahko čez
tri tedne, ko bo na Storžiču maša, spet prišel gor. Na vrhu
sem začutil brezdanjo praznino. Nad menoj je bilo samo še
nebo.«
Jožko in njegovi spremljevalci so prišli s Kališča na vrh v
eni uri in dvajsetih minutah. To je neverjeten čas! »Če se
česa v gorah bojim, je to pot navzdol. Ko greš gor, pot vohaš, dol greš na pamet. Dol gredo noge pred glavo in zato
sem na izpostavljenih delih moral iti ritensko. Šele ko si
enkrat z nogami na varni poti, se zaveš, da je ves čas hodil s
teboj na desni rami tvoj angel varuh.« Jožko je šel na Storžič spet, ko je bila na vrhu sveta maša. Z njim so bili najboljši prijatelji: Marjan, Polona, Slavko, Franci, Vilko … »Neizmerno sem jim hvaležen za vse, za njihov trud, potrpljenje
in vzpodbudo. Zlati so!«
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Kundalini joga tudi v tej sezoni
Ena od poti do krepitve fizičnega in duševnega zdravja je tudi
kundalini joga, ki bo tudi letos od novembra dalje tedensko
potekala na Zgornji Beli v Domu krajanov. Sporočilo kundalini
joge je: tvoja z rojstvom pridobljena pravica je, da si zdrav,
srečen in svet. Zakaj kundalini? Dr. Jože Roblek, pater jezuit,
ki ga je 17. maja 2019 v Preddvoru gostila Ivka Sodnik, tudi
sam vsakodnevno že od leta 1963 dalje izvaja jogo. Na vprašanje, zakaj različne joge, je čudovito povedal, da je z jogo
tako kot z različnimi verami. Med seboj so si različne, a vse
imajo namen prebuditi, umiriti in povezati človeka samega s
seboj na vseh nivojih – telo, dušo in duh. Poleg sklopa vaj,
ki se v kundalini jogi imenujejo krije, tj. zaporedje položajev
s statičnimi in dinamičnimi pozami, uporabljamo različne
vrste dihanja, mudre (različne položaje in gibe prstov in rok),
mantre (zloge, besede ali besedne zveze v jeziku gurmuku ali
sanskrtu z izjemno močno duhovno močjo), zapore ali bandhe (npr. vratna, trebušna, korenska), meditacije. Kundalini
joga je tudi joga kotov in številk, saj položaj in čas izvajanja
posamezne vaje različno vplivata na nas. Dragoceno učenje kundalini joge nas hitro popelje v središče telesa, srca
in duše, kar v nas vzbuja občutek neskončnosti in nam daje
zanos za življenje, nas pomirja in odkriva naš resnični Jaz,
da slišimo svoj notranji glas, mu zavestno sledimo in občutimo srečo in radost v vsem, kar delamo, in se opolnomočimo.
Mag. Franceska Žumer

V šoli več kot štiristo otrok
Osnovno šolo Matije Valjavca Preddvor v tem šolskem letu
obiskuje 445 učencev; 399 jih je v matični šoli, 33 v podružnični šoli na Jezerskem in 13 v podružnični šoli v Kokri. V
šoli v Kokri imajo letos enega samega prvošolca.

Akcija Bodi (pre)viden
V okviru nacionalne preventivne akcije Pešec bodo člani SPV Občine Preddvor v četrtek, 3. oktobra, med 16.
in 19. uro organizirali preventivno akcijo, kjer bodo opozarjali in ozaveščali pešce v prometu ter jim razdeljevali
odsevne trakove in s tem dodatno poskrbeli za njihovo
varnost. V središču Preddvora bo postavljena stojnica,
kjer boste prejeli preventivno gradivo ter odsevnike. Člani SPV bodo omenjenega dne tudi na terenu oziroma
na lokacijah v občini Preddvor, kjer so pešci pogosteje prisotni, ter bodo mimoidočim razdeljevali odsevne
trakove. Miran Murnik, predsednik odbora SPV Občine
Preddvor

ODPRODAJA ZALOG
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Rajko in Vili imata že ogenj v peči
Dobrodošli v preddvorskih gorah, kjer vas čakajo tri planinske koče.
Slavko Prezelj

V preddvorskih gorah bivajo tri planinske koče. Najstarejša in največja
stoji najvišje. S 1545 metrov zre v
dolino koča na Kališču. V avgustu je
minilo 60 let, odkar so člani Planinskega društva Kranj navdušeno odprli
njena vrata. Tudi drugo kočo, malce
pod 1000 metri, na Svetem Jakobu, so
v letu 1988 zgradili Kranjčani, delavci
takrat še velike Iskre.
Za zgraditev tretje koče in to v samem
osrčju gozdnega rezervata Hudičev
boršt na Zaplati so se končno odločili tudi domačini. Pet let že na višini

Lucija Mali, s. p.,
Potoče 1a, 4205 Preddvor

Ponujamo vam:
razčesavanje striženje
trimanje kopanje
nego oči, ušes in krempljev
celotno nego
Delovni čas po dogovoru.
Naročanje na: 041/692 770

čo Rehberger … Na Kališču je končno
vzniknila ideja, da Preddvorčani potrebujejo planinsko organizacijo. Zaživela je planinska sekcija v okviru PD
Kranj, ki jo je 15 let vodil neutrudni
organizator in med člani nadvse priljubljeni načelnik Živko Drekonja.
Prav njemu gre velika zahvala, da je

RETRA, d.o.o.,PRAPROTNA POLICA 34, CERKLJE

Pasji salon Bela

1328 metrov člani Preddvorskega planinskega društva odpirajo vrata zavetišča vsem ljubiteljem gora. Preddvor,
ki ima nad seboj tako lepe gore, vse
tja do leta 1998 ni imel planinskega
društva. Tisti najbolj predani goram,
so se vključili v PD Kranj, Nežka Jocif, Franci Ekar, Živko Drekonja, Sre-

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
www.geodetske-storitve.com

PRODAJA ORIGINALNIH IN ORIGINALOM ENAKOVREDNIH
REZERVNIH DELOV ZA VSE TIPE TRAKTORJEV.
DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 17. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 064 191 422, E-pošta: info@agrotehnika.si
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navdušil številne člane za prostovoljno delo. Urejene poti,
planinski smerokazi, lesena korita pri studencih, hrastove
klopi in mize na razglednih mestih so obogatili naš gorski
svet. Naposled se je nabralo na kupu že toliko izkušenj in
prijateljstva, da je bila odločitev za gradnjo koče v Hudičevem borštu samoumevna. Vedno ni bilo lahko, zakonski
predpisi so terjali svoje, ampak ljudje so bili krasni. Člani
društva in domačini so pomagali in delali, kot bi delali zase – Živko, Franci, Jože, Stanko, Rajko, Miran, Aleš,
Tone, Marko, Slavko, Franc, Janez, Bojan, Andrej, Srečko,
Borut, Jure … To poletje se je žal Jure Tomašič poslovil
od nas. Odšel je za vedno, ampak s svojo dobrotljivostjo,
prisrčnostjo bo z nami živel naprej. Vedno je bil pripravljen
vsakomur pomagati. »Jure hvala ti, za ves tvoj čas, ki si ga
delil z nami! Verjemi, ne bomo te pozabili!«
Šest let so zdaj že preddvorski planinci zbrani pod streho svojega planinskega društva pod uspešnim vodstvom
predsednika Aleša Drekonja. Papirnate vojske je danes v
planinskih društvih, ki opravljajo s kočami, obilo. Srčnosti predsednikom ne sme nikoli zmanjkati in ne sme jim
manjkati dobrih in delovnih ljudi okoli sebe. Predsednik
Aleš ima prvo in drugo. Pred dvema letoma, ko je Občina
Preddvor dokončno postala lastnica Planinske koče Iskra
na Svetem Jakobu, jo je v najem oddala Planinskemu društvu Preddvor. »Koča nam je v dveh letih prinesla kar precej stroškov, saj smo morali zamenjati dotrajane naprave,
zamrzovalne skrinje, hladilnik, štedilnik na plin, akumulatorje, sončne celice. Opravili smo tudi belež sten znotraj
in barvanje zunanje zidne in lesene fasade,« je povedal gospodar koče Marko Cvek.
Jesen bo lepa in oskrbnika Rajko na Zaplati in Vili na Svetem Jakobu imata za vse pohodnike že ogenj v peči in vroč
čaj v čajniku. Nič ni lepšega, ko človek s premočeno majico
in oznojenim čelom stopi v prijetno toplo kočo. Oba, Rajko
in Vili, sta odlična oskrbnika, ki vas ne bosta pustila žejnih
in lačnih. K Rajkotu na Zaplato je sicer treba konec tedna,
ko je koča odprta, prinesti svoj kos kruha in recimo kos
domače klobase. Brez težav boste svojo hrano postavili na
mizo v jedilnici. Tako po domače jeste lahko samo še doma.
Ker so že sredi septembra ovčarji z Zaplate odgnali trop
ovac, se boste na travnatih pobočjih, kjer trave že postajajo zlate, zdaj lahko spogledovali z gamsi. Na vrhu Zaplate,
ki se imenuje Cjanovca, z nekaj koraki že lahko stopite na
Srednji vrh in naprej v Dolgo njivo. V jeseni je tod tako lepo,
da ne boste želeli oditi nazaj v dolino. Tam gori se duša v
prostranem miru spočije kot nikjer drugje.
Preddvorski planinci imamo srečo, da imamo gore tako
blizu doma. Na Svetega Jakoba zdaj po cesti vrtijo pedala kolesarji, pod Hudičevim borštom pa so jadralni padalci
s petimi dolgimi koraki že v zraku. Zatorej, dobrodošli v
preddvorskih gorah!

www.pogrebnik.si

Na kmetiji Pr' Žulc z mlinom na kamen meljemo
domača žita. Nudimo vam domačo ajdovo, pirino, koruzno,
rženo in pšenično moko. Imamo tudi polnovredni
pšenični, pirin in koruzni zdrob.
Na voljo je tudi domača prosena in ajdova kaša.
Veseli bomo vašega obiska.
Marjan Valjavec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Srednja Bela 21, 4205 Preddvor,
031/694 225, mvaljavec@siol.net

www.kmetija-zulc.si

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si
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Dobri gospodarji štirih rodov
Stopil sem do prve hiše v Novi vasi. Pri Strniševih se reče po domače. Sternisha so se
pisali pri tej hiši že leta 1680. Pred 109 leti sta z nakupom kmetije k hiši prišla Janez in Ana
Šenk. Zelo pomenljiv priimek sta prinesla v Novo vas. Šenkanje – darovanje! Ljudje v tej
hiši so bili vedno dobrotljivi in pošteni.
Slavko Prezelj

Janez Šenk, moj sogovornik, 74 let ima, me je že na dvorišču pričakal s kozarčkom žganja. »Mau sm ga z medm zmešou, d nau premočen.«
Na kmetiji, ki je bila pred 109 leti velika samo za kravo in
vola, ima danes mladi preudarni gospodar Ivan poln hlev
krav, petdeset sem jih naštel, tja do devetdeset glav živine skupaj pa navržejo še teleta in prašiči. Izbrati pravega
gospodarja za kmetijo ni mačji kašelj, še bolj važno pa je,
kakšno ženo k hiši pripelje mladi gospodar. Vsi štirje gospodarji Šenkove kmetije so izbrali odlične žene – Janez
Ano, Žani Francko, Janez Tončko in Ivan Bernardo.
Brez korajže, ki jo je imel v letu 1910 49 letni Janez Šenk,
Mihčev iz Potoč, te zgodbe danes ne bi bilo. Svoji 15 let mlajši ženi Ani, ki je bila Kovačeva iz Nove vasi, je omenil, da se
prodaja Strniševa kmetija. Žena mu je pritrdilno prikimala
in iz preddvorskega gradu, kjer je bil Janez za hlapca, sta ste
s sedmimi otroki vselila pod svojo streho. Za vračanje dolga
v cerkveno hranilnico pa je kmalu zmanjkalo denarja. Na
poti je bil že osmi otrok. Še predno je bil rojen, je Janez na
svetega Marka dan v aprilu leta 1911 star petdeset let odšel
v Ameriko. »Čez štir leta pridem nazaj,« je rekel.
Zaradi prve svetovne vojne se je vrnil šele sredi leta 1919.
Objel je ženo Ano, ki je sedem let sama skrbela za osem otrok. Osemletni Nace je očeta videl prvič. Objel se je tudi z 22
letnim sinom Žanijem, ki mu je granata na bojišču na Južnem Tirolskem leta 1917 odtrgala desno roko v zapestju. S
privarčevanimi dolarji je Janez lahko odplačal dolg in kupil
še nekaj zemlje. Boljše življenje je bilo pred njimi, a mu je
žena Ana že naslednje leto umrla zaradi pljučnice. Sam je
dočakal 91 let.
Družina s sedmimi otroki

Najstarejšemu sinu Žaniju je kljub izgubi roke takoj, ko se
je pri 39 letih poročil, izročil kmetijo. Žani je k hiši pripeljal Žagarjevo Francko iz Spodnjih Potoč. Ugledal jo je, ko
je z vozom fural hlode po dolini Kokre na Dolenčevo žago
v Preddvoru. Sedmim otrokom sta dala življenje. Na svet
so najprej prišla štiri dekleta, tretja po vrsti je bila Ana, ki
mi je za ta članek tudi povedala precej zanimivosti o svo-

jih prednikih. Peti je na svet na začetku leta 1945 prišel sin
Janez. »A boš še enga spiu?« Odkimal sem. »Moj oče, ki je
imel na roki protezo, je lahko opravljal skoraj vsa dela. Še v
Zaplato sva šla kosit in napravljat stogove. Bil je gospodaren in v hlevu smo imeli vsako leto kakšno kravo več. Leta
1970 je kmetijo prepisal name. Takrat sem k hiši iz Praprotne police pripeljal ženo Tončko. Držala sva se kmetije,
nihče ni šel v službo. Prvo leto sva dobila sina Ivana, za njim
pa so tja do leta 1980 na svet prišli še Marinka, Tomaž in
Rok. Oče Žani, ki je umrl pri 93 letih, jih je zelo obrajtal. Za
dopust časa na kmetiji ni nikoli dovolj. Edino, za kar smo
porabili kakšen dan, je bilo to, da sva z ženo Tončko otroke
sedemkrat peljala na vrh Triglava. Najmlajši Rok je prvič,
ko je šel, imel sedem let. Ko smo po osvojitvi vrha prespali
na Kredarici, so otroci hoteli drugo jutro spet oditi na vrh.
Gore imam res rad, vode pa ne maram.« Na kmetiji, ki ima
dvajset hektarjev svoje zemlje in trideset hektarjev najete,
zdaj vzorno gospodari sin Ivan z ženo Bernardo. Pred 16
leti jo je pripeljal s Spodnje Bele. Zalka, Žan in Lovro delajo
zdaj veselje atu Janezu. »Skupaj imam dvanajst vnukov in
pravnukinjo Ano. Ponosen sem nanje. Razumemo se in to
je največ vredno. Vesel sem, da še lahko pomagam pri delu
in da lahko živim brez zdravil. Vsako leto grem z Novljani
enkrat peš na Brezje in tudi to pripomore k zdravju. Ob nedeljah pa, če se le da, po jutranji maši skočim še na Zaplato
do Boštka, na Srednji vrh, kdaj pa tudi na Storžič. Če bo šlo
tako tudi naprej, bo kar dobro!«

PRIREDITVE I 29

Koledar dogodkov za september, oktober in november
SEPTEMBER

Torek, 8. 10. 2019

Ponedeljek, 30. 9. 2019

Dom krajanov Zgornja Bela, 17.00–19.00

Zdravilne rastline – zelišča

TIC, 19.00

Sporazumevanje v angleščini
VGC, T: 031 721 149, E: mkc-prijava@luniverza.si

VGC, T: 031 721 149, E: mkc-prijava@luniverza.si

Torek, 8. 10. 2019

Dom krajanov Zgornja Bela, 16.30–20.30

Delavnica: Govorim z žarom in z veseljem
javno nastopam

OKTOBER
Torek, 1. 10. 2019

Dom krajanov Zgornja Bela, 16.30–20.30

Saša Avsec, T: 051 697 736, E: media.butik@siol.net

Delavnica: Govorim z žarom in z veseljem
javno nastopam

Torek, 15. 10. 2019

Prijave na delavnico sprejemamo še do 29. 9. 2019 na kontakt

VGC, T: 031 721 149, E: mkc-prijava@luniverza.si

Saša Avsec, T: 051 697 736, E: media.butik@siol.net

Torek, 22. 10. 2019
Vsak torek

Vrtec Storžek – telovadnica, 18.00

Dom krajanov Zgornja Bela, 16.30–20.30

Delavnica: Govorim z žarom in z veseljem
javno nastopam

Iyengar joga v Preddvoru
Zavod Stik, T: 040 956 573

Sreda, 2. 10. 2019

TIC, 19.00

Sporazumevanje v angleščini

Saša Avsec, T: 051 697 736, E: media.butik@siol.net

prostori občine

Varuh človekovih pravic s sodelavci v Preddvoru
E: info@varuh.rs.si

Torek, 22. 10. 2019

TIC, 19.00

Sporazumevanje v angleščini
VGC, T: 031 721 149, E: mkc-prijava@luniverza.si

Četrtek, 3. 10. 2019

Kulturni dom Preddvor, 19.00

Pogovorni večer: Ptički brez gnezda
Ivka Sodnik, E: 041 509 678, E: ivka.sodnik@gmail.com

Torek, 29. 10. 2019

Dom krajanov Zgornja Bela, 16.30–20.30

Delavnica: Govorim z žarom in z veseljem
javno nastopam
Saša Avsec, T: 051 697 736, E: media.butik@siol.net

Vsako soboto

TIC, 10.00–11.00

Pravljične urice

Torek, 29. 10. 2019

Mestna knjižnica Kranj, E: helena.krampl.nikac@mkk.si

TIC, 19.00

Sporazumevanje v angleščini
VGC, T: 031 721 149, E: mkc-prijava@luniverza.si

Vsako nedeljo

Dom krajanov Zgornja Bela, 20.00

Plesni tečaj – nadaljevalni
Ivka Sodnik, E: 041 509 678, E: ivka.sodnik@gmail.com

Torek, 8. 10. 2019

igrišče vrtca Storžek, 16.00–18.00

Jesenski ringaraja preddvorskih vrtcev
Kulturni program ter ustvarjalne delavnice. Poleg druženja je namen
dogodka zbiranje prostovoljnih prispevkov za šolski sklad za kritje
stroškov nadstandardnega programa za vrtčevske otroke in pomoč
socialno ogroženim družinam.
OŠ Matije Valjavca, E: suzana.delavec@os-preddvor.si

Torek, 8. 10. 2019

Dom krajanov Zgornja Bela, 16.30–20.30

Delavnica: Govorim z žarom in z veseljem
javno nastopam
Saša Avsec, T: 051 697 736, E: media.butik@siol.net

Konec oktobra OŠ Matije Valjavca organizira akcijo zbiranja starega
papirja. Več informacij bo objavljenih na mojaobčina.si ter FB strani
Visit Preddvor.

NOVEMBER
Vsako nedeljo

Dom krajanov Zgornja Bela, 20.00

Plesni tečaj – nadaljevalni
Ivka Sodnik, E: 041 509 678, E: ivka.sodnik@gmail.com

Četrtek, 7. 11. 2019

Kulturni dom Preddvor, 19.00

Pogovorni večer: Kakšnega duhovnika potrebuje
današnji čas
Ivka Sodnik, E: 041 509 678, E: ivka.sodnik@gmail.com

Četrtek, 28. 11. 2019

OŠ Matije Valjavca, 17.00

Božično-novoletna tržnica

www.visitpreddvor.si
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Nova klančina je hitro dobivala končno podobo.

Nova klančina za invalide

REDNI ABONMA
Goran Vojnović
RAJZEFIBER

Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor je v poletnih dneh dobila novo klančino za gibalno ovirane, ki vodi do zunanjih športnih površin, do katerih sicer vodijo stopnice. Tam pod okriljem
Društva paraplegikov Gorenjske košarko namreč igrajo tudi
nadarjeni igralci, ki jim kakovostno igrišče omogoča nenehen
napredek in razvoj. Vendar pa jim je precej preglavic povzročal
ravno samostojni dostop, saj so pred treningom vedno potrebovali pomoč drugih. Po besedah občinske svetnice Darje Delavec je bila v občinskem proračunu klančina sicer predvidena,
vendar se potem s financami ni izšlo. Vseeno pa so projekt
klančine uspeli izpeljati s pomočjo donacije podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires. Podjetje namreč vsako leto razpiše projekt Boljša prihodnost, s katerim pomagajo lokalni skupnosti.
Povezali so se tudi z osnovno šolo in Zavodom za turizem
Preddvor in tako je skoraj 14-metrska klančina v okviru družbeno odgovorne kampanje Goodyeara Boljša prihodnost zelo
hitro dobila svojo končno podobo: tudi s pomočjo zaposlenih
v podjetju v enodnevni prostovoljni akciji.

Henrik Ibsen
STRAHOVI

Neda R. Bric
DR. PREŠEREN
Oče Romuald/Lovrenc Marušič
ŠKOFJELOŠKI PASIJON
www.pgk.si

GRAGOR TOMAŽ ROGLEJ S.P., NOVA VAS 40, PREDDVOR

Rok Vilčnik rokgre
VEČJA OD VSEH

ZANIMIVOSTI I 31

Promocija prometne
varnosti
Miran Murnik, predsednik odbora SPV Občine Preddvor

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Preddvor se je junija na Petrovemu sm'nu predstavil s
promocijskim šotorom Agencije za varnost prometa. Pod
šotorom so bile različne demonstracijske naprave. Na motorju so udeleženci preizkusili svoj reakcijski čas in izvedeli, kolikšna bi bila reakcijska ter zavorna pot pri določeni
hitrosti. Z uporabo t. i. alko-očal, ki simulirajo alkoholiziranost, so obiskovalci lahko na poligonu občutili, kako je
naše vizualno zaznavanje zmanjšano, in je marsikdo težko
vdel ključ v ključavnico. Spoznali so tudi tehtnice, ki so prikazovale naletno težo. Ta nam pove, koliko smo pri različnih hitrostih (30/50/90 km/h) v trenutku trka dejansko

Promocija prometne varnosti na Petrovem sm'nu
/ Foto: Tina Dokl

težki oz. kakšne so sile, ki delujejo na nas. Obiskovalci so
bili navdušeni nad predstavitvijo. SPV Občine Preddvor
vabi na naslednje bližnje dogodke oktobra in novembra.
Več o njih lahko izveste na strani SPV Občina Preddvor na
Facebooku.

prodaja odkup prepis vozil rent a car

Računovodski servis, davčno in
poslovno svetovanje

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

Belska cesta 15, 4205 Preddvor
T: 04/2559 500, E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si

Sebastjan Prestor
Gsm: 041 614 466,
Tel., faks: 059 950 288

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA
POGREBNIH STORITEV

24 ur na dan

041 628 940

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Navček, d.o.o. Visoko 140, 4212 Visoko

ODKUP CELULOZNEGA
IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

Zeussolar oglas lokalno:Layout 2

11/12/12

9:38 AM
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sedež in razstavni prostor toplotnih črpalk
Cargo Partner logistični center
Zgornji Brnik 390, 4210 Brnik-Aerodrom

M 040343333
W www.ekoenergija.eu
E info@ekoenergija.eu

Alpha InnoTec GmbH, Industriestrasse 3, 95395 Kasendorf, Nemčija
www.alpha-innotec.de

20 let v Sloveniji
Toplotne črpalke, ki ne potrebujejo vzdrževanja in servisov!

Novi

Renault
CLIO
Navdihnjen z življenjem.

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,3 l/100 km. Emisije CO2 109–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175–0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev:
0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,72. 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. 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, 1511 Ljubljana.
Renault priporoča

Vaš trgovec
trgovecvvCerkljah
Ljubljani
Vaš
na Gorenjskem
AVTOHIŠA
IN
NJENO
URADNO
IME
PREŠA CERKLJE,
Slovenska
cesta 51,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Naslov
trgovca
eni vrstici
T.:
04/281
57 00,vwww.rpresa.si

renault.si

