
Prva stran I 1

w
w

w
.p

re
d

d
vo

r.
si

Glasilo Občine Preddvor I številka 3 I September 2022



2 I Oglasi 

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 

Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje

Tel.: 04/252 90 10

info@kzcerklje.si, http://www.kzcerklje.si

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20

KC CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/29 26 750

VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41

MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84

ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40

KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

DOMAČE 
DOBROTE  

 

OZIMNA ŽITA
V PONUDBI VEČ SORT OZIMNIH ŽIT PO UGODNIH CENAH!   

V CVETLIČARNI  
NUDIMO:

  LONČNICE, 
  ŠOPKE, 
  REZANO CVETJE, 
  POROČNE ARANŽMAJE,  
  ARANŽIRANJE DARIL,  
  ŽALNI PROGRAM

  SIR, SKUTE, JOGURTI …
  SUHE MESNINE
   SVEŽI KRUH, TESTENINE, ŠTRUKLJI
   DOMAČI PIŠKOTI, PECIVO, ČOKOLADA

KRIZANTEME, CALLUNE, MAČEHE –  
RASTLINE ZA VAŠE JESENSKE ZASADITVE  
NA GREDICE IN V POSODE

Bi radi sami izdelali 

milo? Nič lažjega s 
pomočjo knjige, v 
kateri boste dobili 
napotke o izdelavi 
mil po hladnem 
postopku, z lugom 
ali brez. Ta mila so še 
posebej primerna za 
otroke, ki se bodo 
zabavali ob izdelavi. 
60 receptov za mila 
s slikami in nasveti, 
kaj narediti, če gre 
kaj narobe. Knjiga 
vsebuje tudi video 
posnetek poteka  
izdelave mila  
po hladnem 
postopku.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

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

168 strani, trda vezava        

                        + poštnina

24
EUR

NOVO

Škofjeločanka  

Lea Filipovič, bolj 

znana kot vlogerka 

Lepa afna, je izdala 

knjigo s svojimi  

najljubšimi 

jedmi, ki jih zanjo 

pripravlja mami 

Bernarda. Recepti 

so preprosti in vas 

bodo pogosto 

rešili iz zagate, ko 

ne boste vedeli, 

kaj skuhati.  

Preizkusite jih, 

jedi vam bodo 

zagotovo 

teknile!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

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

                        + poštnina

2289 strani, trda vezava        

EUR

NOVO
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PREDDVOR (ISSN 2670-6687) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Alenka Brun (alenka.brun@g-glas.si), odgovorna urednica Marija Volčjak, 
oblikovanje Matjaž Švab, oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 041 704 857). Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (info@g-glas.si, 
tel. 04/201 42 00). Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Preddvor brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki 
v občini Preddvor. Na naslovnici: Park Bor, sprehajalna pot ob jezeru Črnava / Foto: Gorazd Kavčič

PREDDVOR je priloga časopisa 

www.visitpreddvor.si

STRAN 7

Belska cerkev dobila nova zvonova

Cerkev sv. Egidija na Srednji Beli pri Preddvoru je dobila nova 
zvonova. Kaj kmalu po tistem, ko sta prispela na Belo, so ju 
slovesno dvignili v zvonik, kjer sta prvič zazvonila.

STRAN 10

Živahno in uspešno
Turistično društvo Bašelj je uspešno sodelovalo z ostalimi 
društvi na Štoflcfestu in na Petrovem semnju. Najbolj pa jim je 
bilo v čast, da so jih povabili v Goriče na Kmečke igre.

STRANI 12, 13

Najpomembnejši cilj so zadovoljni 
oskrbovanci in zaposleni
Če bodo zadovoljni stanovalci, bomo posledično zadovoljni 
tudi zaposleni, je prepričana Lidija Kos, ki je vodenje Doma 
starejših občanov Preddvor z veliko vnemo prevzela februarja 
letos.

STRANI 14,15

Prihodnje leto jih čaka prvi okrogli jubilej
Ljubezen do hribov je Alešu Drekonji že v najzgodnejši dobi 
privzgojil oče Živko, ki je bil tudi prvi predsednik Planinske 
sekcije Preddvor med letoma 1998 in 2013. Nato je bilo 
ustanovljeno Planinsko društvo (PD) Preddvor in predsednik je 
postal Aleš Drekonja.

STRAN 20

Z veseljem so se prilagodili gradbišču
Novo šolsko leto se je za učence in zaposlene ter tudi za starše 
in druge, ki so tako ali drugače povezani z Osnovno šolo Matije 
Valjavca Preddvor, začelo drugače, kot so bili vajeni.

STRAN 24

Ledinska imena
Ledinska imena so najmanjša zemljiška imena, ki zaradi 
prenatrpanosti redko najdejo prostor na zemljevidih in kartah. 
Živijo s prebivalci posameznih vaških skupnosti in odslikavajo 
njihov način življenja in miselnosti.
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novi defibrilatorji na beli, Možjanci in v Tupaličah
Pred kratkim je Krajevni odbor (KO) Bela za zainteresirane krajane organiziral prikaz 

temeljnih postopkov oživljanja ter uporabe defibrilatorja. Po novem imajo defibrilatorja tudi 
v Tupaličah in na Možjanci.

Na Zgornji Beli so na vidno mesto, in 

sicer pri vhodu v vrtec, namestili AED 

oziroma avtomatski zunanji defibrila-

tor. Vse zainteresirane krajane so po-

vabili tudi na praktični prikaz temelj-

nih postopkov oživljanja ter uporabe 

defibrilatorja. Prikaz so organizirali 

v novih prostorih Krajevnega odbora 

(KO) Bela.

Miran Perko iz KO Bela je pojasnil, 

da so defibrilator financirali iz pro-

stovoljnih prispevkov krajanov, imeli 

so tudi šest lokalnih donatorjev. Pot-

rudili so se, da so našli cenovno ugo-

dnejšo različico, hvaležni pa so tudi 

območnemu združenju Rdečega križa 

iz Kranja, da je pokazalo razumevanje 

in jim priskočilo na pomoč s transak-

cijskim računom. Odslej bo za aparat 

in njegovo pravilno delovanje skrbela 

občina. Pokazal nam je tudi, kako so 

uredili zunanji del prostorov odbora, 

kjer sedaj lahko tudi posedite, not-

ranji prostor pa morajo še dokončno 

urediti. Potem pa razmišljajo tudi, da 

bi ga morda v prihodnosti lahko odda-

jali, vendar le lokalno, krajevno. »Je 

bil pa včasih tu dom krajanov, sedaj je 

vrtec,« pokaže na stavbo.

Tupaliče in Možjanca
V občini Preddvor so pred kratkim 

namestili defibrilatorja še v dveh na-

seljih: v Tupaličah in na Možjanci.

Janez Brolih iz KO Tupaliče: »V leto-

šnjem letu smo se na pobudo članov 

krajevnega odbora odločili, da denar 

iz občinskega proračuna, ki je name-

njen za interno porabo v vaseh, upo-

rabimo za nakup dveh defibrilatorjev: 

enega za namestitev na Možjanci in 

drugega v Tupaličah.« Na Možjanci je 

dobil svoj prostor sredi vasi, v križi-

šču; v Tupaličah, ravno tako na sredi, 

pri pitniku za vodo. Načrtujejo tudi 

prikaz uporabe, o datumu bodo vašča-

ni še obveščeni.

Menijo, da so denar porabili pametno 

in se občini zahvaljujejo za prejeta 

sredstva. »Naj še povem, da smo lan-

ska sredstva namenili za obnovo zvo-

nika cerkve na Bregu,« je še dodal.

Bašelj

Iz Rdečega križa Bašelj pa sporočajo, 

da so kar nekaj časa iskali primeren 

datum in se odločili, da boste znanje 

iz prve pomoči lahko osvežili 1. okto-

bra. Dobite se ob 16. uri pri brunarici 

v dolini Belice na koncu vasi.

Alenka Brun

Defibrilator občutno poveča možnost preživetja ob srčnem zastoju, zato je 
pomembno, da je v bližini, da je na razpolago. / Foto: Alenka Brun

Poslovna cona: izpeljali prodajo zemljišč
Pred dvema mesecema so na občini pridobili gradbeno dovoljenje, pred enim pa 
so se prijavili na javni razpis na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za 
sofinanciranje infrastrukture. Uspešno so izpeljali tudi prodajo zemljišč. Trenutno 
poteka parcelacija po želenih kupnih kvadratnih metrih, izkazan je bil namreč inte-

res, da so površine večje. Do konca tega tedna pričakujejo objavo javnega razpisa 
za gradnjo, ki bo zajemala vso cestno infrastrukturo, vse, kar bo šlo v tla, priključke, 
del kanalizacije, pločnike, javno razsvetljavo. Upoštevani morajo biti tudi vsi vodo-

varstveni ukrepi, ker gre tu za območje druge poplavne ogroženosti in se mora cona 
dvigniti po višini, v načrtu pa je še vodni zadrževalnik. Zaključek del je predviden ob 
koncu maja 2023.
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Spoštovane občanke, spoštovani občani

Letošnje poletje je minilo v znamenju dogodkov, projektov 
in odločitev, ki bodo imeli dolgoročen in pomemben vpliv 
na življenje in delo v občini.
Še pred koncem šolskega leta je bil letos prvič izpeljan 
najslajši festival Štoflcfest. Letos tridnevni dogodek, ki 
temelji na bombonih, imenovanih »štoflc«, ki so jih okrog 
leta 1950 izdelovali v Bašlju, odpira nove priložnosti obli-
kovanja tako turistične in kulturne kot tudi gastronom-
ske identitete kraja. Festival organizira Zavod za turizem 
Preddvor, zahvaliti pa se je treba vsem društvom in po-
sameznikom, ki soustvarjajo tako festivalsko vsebino kot 
njegovo vedrino.
Dela pri vseh investicijskih projektih potekajo nemoteno 
in v skladu s terminskimi načrti. Sušno poletno obdobje 
je sicer imelo precejšen pozitiven vpliv na gradnje na tere-
nu, medtem ko je pomanjkanje vode jasno pokazalo ran-
ljivosti okolja in našega odnosa do narave. Najkrajši konec 
je prav gotovo potegnilo kmetijstvo, kjer je suša drastično 
zmanjšala pridelek lastne krme na kmetijah, s tem pa po-
večala stroške pri nakupih dodatne krme ali celo ogrozila 
eksistenco nekaterih kmetij. Kljub izjemno bogatim virom 
pitne vode smo se tudi v naši občini srečevali s pomanj-
kanjem vode tako v Kokri, na Možjanci kot tudi v Bašlju. 
Za zagotavljanje nemotene oskrbe so za transport več sto 
kubičnih metrov vode poskrbeli naši pridni gasilci PGD 
Preddvor. Zaradi nizkih vodostajev v rekah, predvsem v 
Belici in Kokri, so se pokazale potrebe po nadgradnji in 
dopolnitvi sistemov čiščenja in hkratni zavezanosti k od-
govornemu ravnanju do okolja.
Z vidika varovanja okolja in rokovanja z vplivi podnebnih 
sprememb nam ni treba odkrivati nečesa povsem novega. 
Najpomembnejše se mi zdi dvoje: da nekje na svetu zago-
tovo poznajo rešitev za vsak naš izziv, pomembno pa je, 
da rešitev v celoti razumemo in jo na pravilen način vk-
ljučujemo v naše ekosisteme, in tudi zavedanje, da je vsak 
izmed nas lahko zgled sprememb. Prav gotovo se vsaka 
sprememba začne pri sebi, kar pa je tudi v življenju zago-
tovo najtežje.
Strategije prihodnjega razvoja so strateški dokumenti, ki 
so ne le pomoč pri odločanju, pač pa tudi pomemben doku-
ment z vidika pridobivanja evropskih in drugih sredstev. 
Da strategija predstavlja pripomoček in sredstvo pri od-
ločanju ter ni le zgolj črka na listu papirja, je nujno, da je 
vključena širša javnost. V skladu s potrebami in priča-
kovanji občanov ste bili v letošnjem letu že povabljeni k 

izpolnjevanju anket, ki so bile predstavljene v kulturnem 
domu v Preddvoru. Istočasno smo izpeljali še krajše vse-
binske delavnice, ki bodo vsled posameznih področij in 
vsebin pripravljavcem omogočile začrtati detajlnejše in 
poglobljene vsebinske cilje.
Od vseh projektov, ki se izvajajo po vsej občini ali se bodo 
pričeli izvajati v prihodnje in o katerih bo še kaj napisa-
nega, pa naj morda posebej omenim težko pričakovano 
ureditev obale jezera Črnava. V poletnem času je dokonč-
no zaživel Park Bor, v bližnji prihodnosti bo luč sveta ug-
ledal še trojček promocijskih videov o Preddvoru in s tem 
se dvoletni projekt Turizem ribjih doživetij bliža koncu. V 
letošnjem letu nas čaka še sanacija puščanja jezera in pa 
ureditev obale, ki naj bi se pričela izvajati v teh dneh. Že 
vnaprej se vsem obiskovalcem zahvaljujem za razumeva-
nje ob gradnji kot tudi vsem deležnikom in izvajalcem del 
za njihovo požrtvovalnost.
Če malce pobrskam po spominu in jih evolucijsko nanizam 
– ekonomska, finančna, gradbena, zdravstvena in energet-
ska  ... Krize imajo poleg vpliva na naše denarnice še eno 
skupno lastnost, to je, da krhajo medsebojne odnose.
Pomembno je, da ostanemo ljudje, v tistem pravem, širo-
kem pomenu besede, kjer stisk roke in beseda premagata 
vsako stisko in oviro.

Župan Rok Roblek / Foto: Gorazd Kavčič

 Rok Roblek, vaš župan
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V spomin na požgano Kokro

Zaključujejo dela
Zaključek gradnje vodovoda na Možjanci ter vodovoda in kanalizacije v Mačah je bil 
predviden za konec letošnjega septembra. Župan Rok Roblek pove, da so dela na 
vodovodu Možjanca zaključena. V zadnjih dneh septembra zaključujejo vse, kar se 
tiče gradnje. Tu so še montažna dela v jašku v Tupaličah, torej črpalni del; asfaltira-

nje v vasi Možjanca pa bo najverjetneje potekalo v dveh delih tudi zato, ker je jesen 
in je vreme rahlo nepredvidljivo. Nato bodo po etapah asfaltirali še glavno cesto, ki 
vodi v dolino. »Predviden zaključek z asfaltnimi in gradbenimi deli je 15. oktober 
2022. Montaža črpalk in hidravlike bo verjetno potekala še v tistih dneh. Pričakuje 
pa se, da bo do konca oktobra praktično celotna Možjanca zaključena.« Pojasni še, 
da je bilo zaradi statične ogroženosti vodovoda, ker se cesta poseda, to treba precej 
razširiti in za vodovod zakopati v stabilnejši teren. Ugotavljajo pa, da je stara glavna 
cesta zares odslužila in bo zdaj praktično popolnoma sanirana. Tudi v Mačah je 
datum zaključka del enak. Asfaltiranje po vasi že poteka. »Mače se zaključujejo v 
štirih etapah, v tem tednu pa bodo zaključena tudi izkopna dela.« Pri slednjih gre za 
manjši, zadnji krak, obnavljajo del meteorne kanalizacije in računajo, da bo delo do-

kaj hitro končano. Vzporedno pa potekajo tudi druge ureditve, da bodo asfaltiranje 
lahko nadaljevali. A. B.

V spomin na tragični dogodek, ko je bila 
julija pred osemdesetimi leti požgana 
vas Kokra, ustreljeni domačini in talci 
ter ženske in otroci odpeljani v izgnan-

stvo, so pri spomeniku NOB ob cesti 
Preddvor–Jezersko letos pripravili sve-

čanost, skozi katero je z vezno besedo 
krmarila Mirjana Črnac. K spomeniku 
so Irena in Brane Rezman ter Andrej Krč 
položili venec (na fotografiji), z minuto 
molka so prisotni počastili preminule. 
Ker bo letos decembra sto let od rojstva 
Karla Destovnika - Kajuha, so Marjana 
Podpeskar, Vilma Zavadlav in Polona 
Hribar recitirale njegove pesmi. Priso-

tne je nagovoril preddvorski župan Rok 
Roblek, predsednik ZB za vrednote NOB 
Kranj Božo Janež je prebral delo Bran-

ka Dežmana Ponosna si vas Kokra. Kot 
slavnostni govornik je pred mikrofon 
stopil še predsednik OO ZB za vrednote 
NOB Preddvor Franc Ekar. Zahvalil se je 
zbranim, da so se udeležili slovesnosti 
ob jubileju v spomin na tragedijo, črno 
poletje, ki so ga pred osemdeset leti do-

živeli v Kokri, ter nekaj besed namenil 
opisu takratnega dogajanja. Še posebej 
je pozdravil Kokrjane, ki skupaj z občino 
skrbno negujejo spominsko obeležje, 
občini pa se je zahvalil za razumevanje 
tovrstne kulturne dediščine. A. B.

Tudi v Mačah naj bi dela zaključili oktobra. / Foto: Alenka Brun

Odlok o proračunu za prihodnje leto v prvem branju sprejeli

»Ključno je razumevanje, zakaj ta sestav sprejema proračun za novi mandat,« je 
bil jasen župan Rok Roblek in razložil, da se je občinski svet na predzadnji, predpo-

letni seji namreč odločil, da bo zaradi nemotenega poteka ključnih projektov, kot 
je to recimo gradnja nove športne dvorane s širitvijo šole, v dveh branjih sprejel 
proračun za prihodnje leto še v tem sestavu. Brez dodatnih projektov. Tako se je 
svet zavezal, da sprejema proračun v identičnih postavkah, kot so v njem v letoš-

njem letu, Če je treba, se le finančno korigirajo oziroma se posamezne postavke ob 
realizaciji izločijo. Na nedavni seji so tako že prvič obravnavali Odlok o proračunu 
Občine Preddvor za leto 2023 in ga sprejeli. A. B.
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belska cerkev dobila nova zvonova
Cerkev sv. Egidija na Srednji Beli je dobila nova zvonova. Kmalu po tistem, ko sta prispela 

na Belo, so ju slovesno dvignili v zvonik, kjer sta prvič zazvonila. Občina Preddvor je cerkev 
leta 2006 razglasila za spomenik lokalnega pomena.

O novih zvonovih smo se pogovarjali 
s ključarjem Marjanom Valjavcem, ki 
nam je zaupal, da ima belska cerkev še 
enega ključarja, Cirila Zormana, njen 
cerkovnik pa je Jože Štefe. Slednji je 
dal tudi idejo, da nova zvonova nalo-
žijo na voz in odpeljejo po vaseh, kar 
je pozdravil tudi domači župnik Pavel 
Okoliš. Ta je ponosno povedal, da si je 
zvonova ogledal dr. Matjaž Ambrožič 
in podal mnenje glede uglašenosti. 
S slišanim naj bi bil zelo zadovoljen. 
Pravi, da so zvonovi pravzaprav glas-
bilo, melodija belskih pa bo lepa, pri-
jetna za ušesa.

Minilo naj bi dobrih sto let, kar so bili 
zvonovi zamenjani, pripoveduje Va-
ljavec. »Stari železni zvon ima letnico 
1922, medtem ko ima mali bronasti 
zvon, ki je ostal v zvoniku in smo ga 
le očistili, obnovili, letnico 1927.« Na-
daljuje, da ostaja v zvoniku še eden 
od starih jeklenih zvonov, ki ga upo-
rabljajo v primeru t. i. hude ure. Na-
mesto treh bodo sedaj v zvoniku štirje 
zvonovi, še doda.
Prvotno so razmišljali le o obnovi no-
silne konstrukcije zvonika, ki je bila 
popolnoma dotrajana; nagajala jim je 
tudi elektronika za zvonjenje. Potem 
so se cerkovnik in ključarja odločili, 
da gredo po vaseh, od hiše do hiše, ter 
povprašajo ljudi, kaj menijo o tem, da 
bi železna zvonova zamenjali za bro-

nasta. Šlo je namreč za kar velik fi-
nančni zalogaj, saj je bila končna cena 
za zvonova krepko čez trideset tisoč 
evrov. Odziv je bil pozitiven, pripove-
duje Valjavec. V primeru, da bi se de-
jansko odločili za menjavo zvonov, pa 
sta se javila tudi dva večja donatorja. 
Povprašali so še na občino, ali obstaja 
kakšna možnost sofinanciranja, in s 
pomočjo razpisa, namenjenega tovr-
stnim obnovam, so pridobili še ne-
kaj sredstev za nosilno konstrukcijo. 
Takrat pa so se pogumno odločili, da 
gredo v investicijo.
Ko sta zvonova prispela na Srednjo 
Belo, so ju shranili pri Valjavčevih – 
po domače pr' Žulc. Tisto soboto zgo-
daj zjutraj so ju okrasili in naložili na 
voz, ki je bil del povorke, na čelu katere 
so jezdili trije konjeniki z zastavami. 
Zvonova sta svojo praznično pot za-
čela v Hrašah, nadaljevala skozi Spo-
dnjo in Zgornjo Belo ter jo zaključila 
pri Valjavčevih. Tu sta tudi prenočila 
do nedeljskega jutra, ko so ju slovesno 

dvignili v zvonik. Nedeljska slovesnost 
se je začela s spustom padalcev s slo-
vensko zastavo in se nadaljevala z bla-
goslovom in maziljenjem novih zvo-
nov, ki ju je posvetil škof Franc Šuštar. 
Zadoneli so streli iz lovskih pušk. Po 
sveti maši so zvonovi že prvič »zapeli«, 
farani pa so poskrbeli za prijetno dru-
ženje. Zaigral je tudi domači ansambel 
Fantje z vasi, ki se je prav v ta namen 
ponovno zbral po sedmih letih.

Alenka Brun

Na velikem zvonu je reliefna upodobitev sv. Roka in sv. Egidija, na manjšem  

pa podoba Marije Pomočnice. / Foto: Alenka Brun

Zvonova so vlili v livarni v Žalcu. 
Veliki tehta 765 kilogramov, 

srednji 471 kilogramov.

Tudi cerkev v Kokri bo zasijala v vsej svo-

ji lepoti. Najprej so razmišljali o sanaciji 

kritine na zvoniku, izvemo, a se je izka-

zalo, da bo treba zamenjati tudi ostreš-

je, tako da bo zvonik popolnoma preno-

vljen. Denar za sanacijo je bil pridobljen 

tudi s pomočjo občine preko razpisa. Po 
mnenju domačega župana gre za po-

memben del naše kulturne dediščine, za 
kar nam enostavno mora biti mar. A. B.

Zvonik v Kokri bo obnovljen
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krvodajalci smo srčni ljudjeObiskali Posavje

V petek, 26. avgusta, smo v OZRK 
Kranj – KO Preddvor organizirali 
krvodajalsko akcijo. Ob 6. uri je naš 
veseli avtobus krenil proti UKC – Za-
vodu za transfuzijsko medicino v 
Ljub ljano, kjer smo darovali dragoce-
no življenjsko tekočino za sočloveka. 
V prihodnje se obračam predvsem na 
mlade, ki so stari najmanj 18 let, da se 
na poziv za darovanje krvi odzovejo v 
še večjem številu. Zgornja starostna 
meja za odvzem krvi pa je 65 let.
V zavodu so nas po odvzemu krvi 
pogostili, potem smo si ob plačilu za 
udeležbo naredili lep dan. Z avtobu-
som smo se odpeljali proti morju, kjer 
so nas v Izoli sprejeli iz OZRK Izola. 
Popeljali so nas v muzej Izolana – hiša 
morja. Ogledali smo si maketo stare-
ga mestnega jedra, kjer se je v sklopu 
privlačnih avdiovizualnih elementov 
predvajala digitalna pripoved, ki nas 
je pospremila skozi glavna zgodo-
vinska obdobja Izole. Po ogledu mu-
zeja pomorstva nas je ob obali čakala 
ladja in sledila je panoramska vožnja 
do Mesečevega zaliva v Naravnem 
rezervatu Strunjan. Na poti sta nas 
spremljala dva razigrana delfina. Med 
potjo smo se ustavili in poskakali v 
morje. Po osvežilnem kopanju nam je 
kapitan postregel ribe in pijačo, potem 
pa smo bosi in dobro razpoloženi ve-
selo zaplesali. Vso pot nas je na našem 
izletu spremljal harmonikar, poverje-
nik RK Jože, z veselimi vižami; in kjer 
smo se v tistem dnevu pojavili, je bilo 
veselo. Po vrnitvi v pristanišče smo 
si ponovno privoščili kopanje, nato 
pa smo se zbrali ob večerji v hotelu 
Delfin. V poznih večernih urah smo 
se vračali proti domu z dobrim občut-
kom, da smo naredili nekaj dobrega 
za sočloveka, preživeli pa smo tudi 
lep dan v veseli družbi in si ob slovesu 

rekli, da se naslednje leto spet vidimo.
Ob tej priložnosti bi pozvala ljudi ple-
menitega srca, ki ste pripravljeni da-
rovati krvotvorne matične celice, da 
se vpišete v slovenski register nesoro-
dnih darovalcev krvotvornih matič-
nih celic Slovenija Donor. Za bolnike 
s krvnim rakom, za katerim obolevajo 
tako mlajši kot starejši, je presaditev 
KMC velikokrat edina možnost za 
preživetje. Več informacij na www.
dajsenaseznam.si.
Zahvaljujem se vsem srčnim ljudem, 
ki ste sočloveku vedno pripravljeni 
priskočiti na pomoč. In to krvodajalci 
prav gotovo smo.
Pridružite se krvodajalski akciji tudi v 
prihodnje. Upam, da v še večjem šte-
vilu in da bo med nami še več mladih.

V petek, 16. septembra, je bilo napo-
vedano slabo vreme, toda upokojen-
ci se ne damo kar tako. Avtobus nas 
je odpeljal po dolenjski avtocesti do 
prve kavice v Trebnjem in naprej do 
Brestanice, ki je manjše naselje s kar 
štirimi cerkvami. Nad njimi na hribu 
ponosno izstopa grad Reichenburg, ki 
je bil večkrat prezidan in dozidan, kot 
smo videli po maketah. V 19. stoletju 
ga je kupil meniški red trapistov, kjer 
so izdelovali sir, likerje in čokolado. 
Med vojno pa je bil zbirno taborišče 
Slovencev – izgnancev, ki so jih Nemci 
izgnali na Hrvaško, v Srbijo in Nemči-
jo. Prav iz tega gradu je bila v Nemči-
jo izgnana moja mami. Po vojni je bil 
grad nacionaliziran in do 1965 leta so 
bili v njem zapori. Danes so v njem na 
ogled muzejske razstave o zgodovini 
gradu, menihih trapistih, slovenskih 
izgnancih, političnih zapornikih in 
internirancih.
Sledil je obisk mestnega jedra v Kr-
škem, kjer sta živela protestanta Jurij 
Dalmatin in Adam Bohorič ter Janez 
Vajkard Valvasor. Zapeljali smo se tudi 
do Mirne in si v industrijski prodajal-
ni Dani lahko nakupili raznih pijač 
in sokov. Okusno kosilo pa nas je že 
čakalo v gostišču Ravnikar na Čate-
žu pri Trebnjem. Po romarski poti do 
cerkve Marije Pomagaj na Zaplaz je bil 
naš naslednji cilj. Cerkovnik in klju-
čar cerkve nam je približal zgodovino 
cerkve. Kapela na Zaplazu je bila zgra-
jena leta 1800 – kot kapela na Brezjah 
– in romarji so ji dolgo časa pravili kar 
»dolenjske Brezje«.
Nazaj na Gorenjsko smo se odpeljali 
po manj znani poti: čez gričevje pod 
Kumom do Šmartnega pri Litiji in 
mimo Ljubljane.
Bilo je zares lepo in upam, da se nam 
letos posreči še kakšen izlet.

Milena Zupin, KORK Preddvor

Po darovanju krvi je bilo zadovoljstvo 

pristno. / Foto: arhiv KORK Preddvor

Fizioterapija na domu

Iz ZD Kranj so obvestili, da od sep-

tembra dalje ponujajo novo dodatno 

storitev, fizioterapijo na domu, ki pa bo 
samoplačniška. Kot so pojasnili, gre za 
komplementarno dejavnost, vzporedno 
z ambulantno terapijo, ki jo predpiše 
zdravnik in plača zdravstvena blagajna, 
možno pa je kombinirati oboje.

Marija Velikanje, DU Preddvor
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Za nami je pestro poletje

Po intervenciji na Potoški gori smo 
se gasilci iz Preddvora udeležili tudi 
gašenja požara na Krasu. V sklopu 
konvoja gorenjske regije smo dvakrat 
gasili požar v nočni izmeni. Tako kot 
druga društva, ki so gasila na Krasu, 
smo tudi mi pri domačinih za spo-
min pustili majico s kratkimi rokavi 
preddvorskih gasilcev. V času od po-
žara na Potoški gori smo vso uniče-
no opremo zamenjali z novo, tako da 
je tudi s tega vidika intervencija za 
nas zaključena. Sicer pa se je od maja 
do danes zvrstilo deset intervencij, 
zagotovo največja je bil požar hleva 
kmetije pr' Mavšč v avgustu, ko smo 
do jutranjih ur opravljali gasilsko stra-
žo. S požarno stražo smo pospremili 
Štoflcfest, v Cerkljah pa smo se udele-
žili tradicionalnega srečanja gasilskih 
vozil Scania. Dokler ne bo zgrajen 
vodovod na Možjanco, po dogovoru z 
Občino Preddvor tamkajšnje prebival-
ce oskrbujemo s pitno vodo. Pri vsem 
tem so sodelovali tudi naši novi pri-
pravniki, ki so po izročilu naših pred-
hodnikov po intervenciji doživeli tudi 
gasilski krst.
S prvim septembrom smo v gasilski 
dom sprejeli 5. b razred Osnovne šole 
Matije Valjavca, ki se bo zaradi pre-
nove šole in gradnje nove dvorane do 
izgradnje šolal v naših prostorih. Želi-
mo si, da bi se šolarji dobro počutili pri 
nas in se morda nekoč pridružili na-
šim vrstam. Tako kot vsako leto so na 
prvi šolski dan in tudi še kakšen dan 
kasneje naši veterani z usmerjanjem 
prometa poskrbeli za varnost prvo-
šolčkov in njihovih staršev v okolici 
šole. V sredo, 7. septembra, pa sva se 
predsednik in poveljnik PGD Preddvor 
na vabilo predsednika države Boruta 
Pahorja udeležila slovesnosti na Brdu, 
kjer je predsednik vsem gasilcem in 

gasilkam ter vsem prostovoljcem po-
delil jabolko navdiha za sodelovanje 
pri gašenju letošnjih požarov.
V PGD Preddvor se zopet lahko po-
hvalimo z novimi člani, ki si želijo 
usposabljanj in izobraževanj za opera-
tivno enoto. Upamo, da bomo v sklo-

pu Gasilske zveze Kokra lahko jeseni 
pozdravili nove pripravnike ali pa ga-
silce v Preddvoru. Vaje za mladinke in 
mladince smo začeli v septembru, za 
mladino pa se bodo gasilske vaje zače-
le v oktobru. Lepo vabljeni vsi, ki si že-
lite spoznati naše delo in poslanstvo.

Aleš Traven, PGD Preddvor

Na Brdu so gasilci in vsi prostovoljci prejeli jabolko navdiha. 

/ Foto: PGD Preddvor

Iyengar joga je primerna tudi za bolnike z osteoporozo

Joga je vedno bolj priljubljena. Na človeka učinkuje celostno. Pripomore k boljši 
gibljivosti telesa in nas psihično sprosti. Vadi jo lahko vsak, ne glede na spol in 
starost. Za vadbo potrebujete blazino, odejo in udobna oblačila. Vabljeni na vadbo 
iyengar joge, ki bo potekala v Preddvoru vsak torek ob 18. uri, in sicer od 4. oktobra 
dalje. Več informacij na telefonski številki 040 956 573 (Daša Grašič). Obenem pa 
od 4. oktobra dalje vabljeni še k jogi v Preddvor, ki bo prilagojena članom Društva 
bolnikov z osteoporozo Kranj in bo potekala vsak torek od 19.30 dalje. Terapevtska 
vadba pod vodstvom fizioterapevtke za člane društva pa bo v Preddvoru vsak če-
trtek ob 18.30 od 6. oktobra dalje. Ker je 20. oktober svetovni dan osteoporoze, bo 
16 društev v Sloveniji, povezanih v zvezo, ta dan zaznamovalo 15. oktobra letos v 
Hrastniku. Letošnje geslo se glasi: Moje kosti, moja odgovornost. Vse informacije 
o društvu dobite v pisarni društva na Jezerski cesti 41 (Dom krajanov Primskovo) 
ob ponedeljkih od 9. do 11. ure ali na telefonski številki 041 382 270 (Milena Zupin). 
Daša Grašič
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Živahno in uspešno

Tisto aprilsko soboto je pred Bruna-
rico pod taktirko Klaudije Rakovec in 
Jere Zorman potekal krasen kulturni 
program z različnimi gosti za mate-
rinski dan. Vsaka ženska je dobila 
darilce: sončnična semena za sajenje. 
Programa je bilo za celo uro, kar je res 
pohvalno.
Čistilne akcije se je kot vedno udeleži-
lo precejšnje število Bašljanov, seveda 
gre zahvala tudi osnovnošolcem.
Na velikonočni ponedeljek zjutraj smo 
skupaj z Rdečim križem Bašelj povabi-
li vse stare nad 80 let na prijetno dru-
ženje in kosilo. Veselimo se takšnih 
druženj, saj se vedno naučimo kaj no-
vega drug od drugega. Popoldne je ve-
likonočni zajček skrival sladke dobro-
te po Gamsovi poti in okoli Brunarice.
Vsak teden imamo tudi ustvarjalne 
delavnice. Kdaj, je objavljeno na Face-
booku in Instagramu, ki ga upravljajo 
bašljanske mladinke. Uspešno smo 
z ostalimi društvi sodelovali tudi na 
Štoflcfestu in na Petrovem semnju. 
Najbolj pa nam je bilo v čast, da so nas 
povabili v Goriče na Kmečke igre. So-
delovali smo s srečelovom in kmečko 
kuhinjo. Na avgustovskem Kmečkem 
prazniku pod Storžičem pa nam je tr-
žiška in kranjska podeželska mladina 
vrnila uslugo in uprizorila kmečke 
igre in delo na vasi. Po dveh letih pre-
mora smo praznik izpeljali fenome-
nalno. Trajal je dva dni: prvi dan so 
nastopile Chicas, drugi dan so za glas-
beni del poskrbeli Veseli Begunjčani. 
V soboto smo razglasili tudi najbolj 
zavzete pohodnike na Lovrenca, ki so 
dobili majice, otroci pa tudi praktična 
darila. Dobro se je obnesel tudi novi t. 
i. koktajl šank, ki so ga vodile »Bašlan-
ske« mladinke, za dobro zabavo v po-
sebnem prostoru, imenovanem Peku, 
pa so poskrbeli mladinci. V nedeljo 

je bil v vlogi moderatorja sam župan 
Rok Roblek, niti dežne kaplje nas niso 
prepodile. Imeli smo kmečko kuhinjo, 
kegljanje, srečelov … Še enkrat iskre-
na hvala vsem in vsakemu posebej, ki 
je na kakšni koli način pripomogel k 
izvedbi prireditve.
Jeseni nas čaka še ena čistilna akcija, 
urejanje Gamsove poti, pa tudi nova 
pridobitev, igrala za otroke pred bru-
narico. V soboto smo gostili nogome-
tni turnir, pa mednarodno kuhinjo, v 

novembru pa načrtujemo izlet za vse, 
ki so sodelovali pri izvedbi veselice. 
Tudi Brunarica Bašelj deluje nepreki-
njeno, edino ob sredah je zaprta.
Veseli smo tudi nove pridobitve 
pumptracka ali grbinastega poligona 
Bašelj, ki ga je realiziral KO Bašelj z 
velikim sodelovanjem Anžeta Bizja-
ka z ekipo. Vidi se, da je bila to dobra 
odločitev, kajti vsak dan ga obišče-
jo otroci in tako aktivno preživljajo 
prosti čas.

 Jana Smolej, TD Bašelj

Materinski dan / Foto: TD Bašelj

Na tradicionalnem prazniku pod Storžičem ste se lahko preizkusili v vlogi 
tekmovalca na kmečkih igrah. / Foto: Alenka Brun
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Letošnje poletje se je ob 

preddvorsko jezero Črna-

va ponovno vrnilo življe-

nje. Na zahodni strani je-

zera so namreč odprli Park 

Bor z urejeno obalo, prijet-

nim lokalom in izvirnimi 

lesenimi igrali za otroke. 

Lokal v Parku Bor bo v je-

senskem času ob lepem 

vremenu odprt ob petkih 

popoldan ter ob sobotah 

in nedeljah.

Park Bor je prevladujoča 

naložba operacije Turi-

zem ribjih doživetij, ka-

tere glavni cilj je razvoj 

sonaravnega turizma z 

močnejšim vključevanjem 

ribogojstva, ribje kulina-

rike, sonaravnega ribištva 

in ustvarjanjem celovitega 

območja zelenega ribjega 

turizma. Naložba je stala 

nekaj manj kot tristo tisoč 

evrov in je poleg novih 

vsebin omogočila tudi eno 

novo delovno mesto.

Obisk parka je primeren za 

obiskovalce vseh starosti. 

Ponuja možnost krajših 

sprehodov, popoldansko 

rekreacijo in igro na lesenih 

igralih, ob sončnih in vročih 

poletnih dneh tudi osve-

žitev v jezeru ali pa zgolj 

poležavanje na lesenih po-

molih, opazovanje rib, račk 

in labodje družine.  Prav 

tako je Park Bor lahko tudi 

odlično izhodišče za ce-

lodnevne izlete, saj od nje-

ga in okoli njega vodijo šte-

vilne peš in kolesarske poti 

do ostalih preddvorskih 

znamenitosti in zanimivo-

sti – obnovljenega gradu 

Dvor v središču Preddvora, 

spominske sobe Josipine 

Urbančič Turnograjske na 

gradu Turn, tematsko-ori-

entacijske poti Skrivnost 

preddvorskih štorkelj in se-

veda številnih planinskih in 

gorskih postojank. Na na-

sprotni strani jezera Črnava 

je mednarodno znan špor-

tni park Fitko z igriščem za 

odbojko na mivki, nad par-

kom pa je uradno pristajali-

šče jadralnih padalcev.

Ernesta Koprivc, direkto-

rica Zavoda za turizem 

Preddvor: »Park Bor od 

prvega dne odprtja nav-

dušuje domače in tuje tu-

riste, nadvse pomembno 

se nam zdi, da so ga lepo 

sprejeli tudi domačini. S 

projektom Turizem ribjih 

doživetij smo pridobili go-

stinsko ponudba ob eni 

naših najbolj privlačnih 

turističnih točk – jezeru Čr-

nava, Park Bor pa je postal 

odlično stičišče za druže-

nje in aktivno preživljanje 

prostega časa. Veseli nas, 

da s takimi naložbami 

dvigamo prepoznavnost 

destinacije ter kakovost in 

raznolikost naše ponudbe. 

Verjamemo, da obiskovalci 

ne bodo obiskali le Parka 

Bor, ampak bodo odkri-

vali tudi druge kotičke in 

znamenitosti, ki jih okolica 

Preddvora ponuja.«

Turizem ribjih doživetij ob preddvorskem jezeru Črnava

Park Bor predstavlja del operacije Turizem ribjih doživetij, katere cilj je razvoj sonaravnega turizma z močnejšim vključevanjem in povezovanjem ribogojstva, ribje kulinarike, sonaravnega ribištva in spoznavanje oz. doživljanje ribje 

narave ob jezeru Črnava s svojim širšim zaledjem ter s tem ustvarjanjem celovitega območja zelenega ribjega turizma.

Operacijo sofinancirata EU iz evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. V dvoletnem projektu, ki se je začel novembra 2020, poleg Občine Preddvor in  

Zavoda za turizem Preddvor sodelujejo še BSC – poslovno podporni center, d. o. o., Kranj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj ter Biro Bizjak, Franc Bizjak s. p.

ČRNAVO

ZABAVO

• VINARSTVO MUŽIČ

Občina 
Preddvor

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenije v okviru
Programa razvoja podeželja 2014 -2020 Projekt Turizem Ribjih doživetij: Ribce z Belce.

Na uradni otvoritvi Parka Bor so postregli  
tudi Ribce z Belce (Foto: Alenka Brun)

Igrišče z izvirnimi lesenimi igrali navdušuje najmlajše 

(Foto: Alenka Brun)

Ekipa projekta Turizem ribjih doživetij (Foto: ZT Preddvor)
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Najpomembnejši cilj so zadovoljni oskrbovanci in 
zaposleni

Če bodo zadovoljni stanovalci, bomo posledično zadovoljni tudi zaposleni, je prepričana 
Lidija Kos, ki je vodenje Doma starejših občanov Preddvor z velikim zagonom prevzela 
februarja letos.

 Ͱ Preddvorski dom starejših ob-

čanov se je zadnja leta spopadal 

s številnimi težavami in aferami. 

Prevzem vodilne funkcije v takšnih 

razmerah terja veliko poguma in 

jasno vizijo, kako razmere izbolj-

šati.

Da, poguma, vztrajnosti, delavnosti in 
znanja z izkušnjami mi ne manjka, so 
me pa vseeno ob prihodu presenetila 
izredno velika pričakovanja stanoval-
cev in zaposlenih po hitrem urejanju 
težav. Trudim se, da bi jih s skupnimi 
močmi čim hitreje odpravili.

 Ͱ Težave so povezane s slabimi bi-

valnimi pogoji starostnikov, nekva-

litetno pripravo hrane in pomanj-

kanjem kadra.

Glede izboljševanja bivalnih pogojev 
imamo pripravljene načrte. V gradu 
bomo večposteljne sobe predelali v 
eno- in dvoposteljne. Novi dom bomo 
nadgradili in prostore nekoliko pre-
uredili. Na grajskem dvorišču bomo 
uredili idilično kavarno. Kuhinja je 
ponovno v naših rokah in je začela 
obratovati maja. Da bo pripravljena 
hrana ves čas pestra in kakovostna, 
bodo skrbeli tudi stanovalci, saj bodo 
imeli svoj odbor za prehrano. Raču-
namo, da bomo oktobra začeli hrano 
ponovno razvažati zunanjim naročni-
kom. Seveda pa je za dobro počutje na-
ših oskrbovancev poleg urejenih sob 
in okusne hrane zelo pomembno tudi 
to, da ima dom dovolj zdravstvenega 
in negovalnega kadra in kakšni odno-
si prevladujejo med stanovalci in za-

poslenimi, kakšno je vzdušje v domu.
 Ͱ So se kadrovske razmere že iz-

boljšale?

Da, počasi se približujemo zahteva-
nim normativom. Letošnje poletje 
smo si pomagali s študenti zdravstve-
ne nege, med njimi so bili večinoma 
domačini. Postopno sestavljamo tudi 
strokovni tim, ki mi bo pomagal in 
svetoval pri vodenju, dobila sem tudi 
namestnico. Načrtujemo tudi, da bi v 
domu usposobili skupino zdravstve-
nih delavcev, ki bi hudo bolnim sta-
novalcem nudila paliativno oskrbo. 
Cilj paliativne oskrbe je, da bolnika 
in njegove svojce pravočasno sezna-
nimo s potekom bolezni in načinom 
zdravljenja, da se bolniku omogoči kar 
najvišja možna kakovost življenja in 

se mu olajšajo težave procesa umira-
nja. Pomembna novost je tudi ta, da 
bi občanom lahko poleg dopoldanske 
ponudili tudi popoldansko pomoč na 
domu, če bo zanjo zanimanje.
Razmišljamo tudi o tem, da bi prosto-
re v gradu, ki jih imamo sedaj rezervi-
rane za vzpostavitev sive in rdeče cone 
v primeru ponovnega izbruha covi-
da-19, kasneje namenili vedno več-
jemu številu bolnikov z demenco in 
dnevnemu varstvu. Slednjega za zdaj 
zaradi pomanjkanja prostora še ne 
moremo organizirati. Kadrovski po-
goji pa se bodo še izboljševali, saj smo 
sredi julija dobili spremenjeni pravil-
nik o standardih in normativih soci-
alnovarstvenih storitev, ki podrobne-
je določa standarde posamezne vrste 

 Ivka Sodnik

Lidija Kos / Foto: Alenka Brun
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oskrbe in katere dodatne storitve 
bodo za oskrbovance plačljive. Pravil-
nik posledično ureja tudi normative 
za zaposlene v domovih. Število zapo-
slenih se bo za petino povečevalo vsa-
ki dve leti tja do marca 2030. V našem 
domu smo se pri uvajanju pravilnika 
odločili za prehodno obdobje, da o no-
vostih res dobro poučimo tako stano-
valce kot njihove svojce.

 Ͱ V okviru izobraževanja za direk-

torico socialnovarstvenega zavoda 

ste za temo svoje projektne nalo-

ge izbrali petletno razvojno vizijo 

preddvorskega doma starejših ob-

čanov. Katere bodo prednostne na-

loge?

Postopno urejanje bivalnega standar-
da, številčno in strokovno obogatena 
kadrovska sestava, zadovoljstvo sta-
novalcev, njihovih svojcev in zapo-
slenih, spremenjena organizacijske 
struktura, celostna obravnava stano-
valcev po metodah kongruentne od-
nosne nege, postopno uvajanje enega 
od modelov kakovosti, sodelovanje z 
lokalno skupnostjo in izvajanje sku-
pnih aktivnosti, medgeneracijsko po-
vezovanje in sodelovanje, razvijanje 
prostovoljnega dela in seveda prizade-
vanje za to, da bi naš dom užival ugled 
in bil dobro sprejet tako na lokalni kot 
državni ravni. Naj pojasnim, za kaj 
gre pri kongruentni odnosni negi. Ta 
koncept in metoda nege ter skrbi za 
starejše v bolnišnicah in domovih se 
že dlje časa uveljavljata v Nemčiji, Av-
striji in Švici in se počasi širita tudi v 
slovenske socialnovarstvene zavode. 
Kongruentna odnosna nega temelji 
na spoznanju, da je pogoj za kakovost 
oskrbe osebni medčloveški odnos. Iz-
kušnje kažejo, da oskrbovalne stori-
tve dosežejo svoj pravi učinek samo, 
če je medčloveški odnos med oskrbo-
valcem in oskrbovancem skladen in 
pristen (kongruenten), pomemben 
pogoj pa so tudi skladni in pristni 
odnosi med zaposlenimi. Raziskave 
kažejo, da se pri takšni negi močno 
poveča dobro počutje in zadovoljstvo 

oskrbovancev ter tudi počutje in zado-
voljstvo osebja, ki skrbi za starostni-
ke. Ti doživljajo manj stresa, imajo več 
energije in so bolj zadovoljni s svojim 
težkim delom. Bolje doživljajo svoje 
zmožnosti in smisel svojega dela. Za 
delo po novi metodi se bo strokovno 
osebje dodatno izobraževalo.
Dobri odnosi in zadovoljstvo oskrbo-
vancev, njihovih svojcev in zaposlenih 

pa sta cilj in velika želja vsakega direk-
torja, zaključuje pogovor direktorica 
Lidija Kos. Mi ji lahko pritrdimo in za-
želimo, da se direktorici in njeni ekipi 
sodelavcev veliki načrti tudi uresniči-
jo. Skrb za dobre odnose med vsemi 
deležniki doma in čim učinkovitejšo 
oskrbo je zagotovo ena najzahtevnej-
ših nalog. Srečno, direktorica Lidija 
Kos.

04/25-31 267
Hotemaže 3a

PICE. MALICE.
KOSILA. 

DOSTAVA NA DOM
ALI V PISARNO. 

ZAKLJUČENE
DRUŽBE.

 

VSAKODNEVNA
DOSTAVA

STAREJŠIM NA
DOM.

 

Najlepši nageljni so doma na Beli

Na letošnjem srečanju gorenjskih turističnih delavcev, ki je bilo konec avgusta v 
Gozdu - Martuljku, so bila podeljena številna priznanja Gorenjske turistične zveze: 
za okrogle obletnice TD, za najzanimivejše gorenjske izletniške kraje v okviru akcije 
TZS Moja dežela – lepa in gostoljubna, za dolgoletne uspešne in prizadevne turi-
stične delavce, za najlepše gorenjske nageljne, kot letošnja novost pa tudi za naj 
gorenjski vrt, tako sadni kot zelenjavni ali cvetlični. Priznanje Gorenjske turistične 
zveze je v kategoriji izletniških krajev prejel tudi Preddvor in komisija pri GTZ je 
v obrazložitev napisala: Preddvor je v zadnjem času dobil novo ureditev zahodne 
obale jezera, kjer je obiskovalcem na voljo manjši lokal in za otroke zanimiva otro-
ška igrala. Grad Dvor v središču Preddvora vabi obiskovalce na oglede, dobil pa 
je tudi novo fasado. Center kraja je lepo ocvetličen in tako nudi številnim obisko-
valcem lepši videz. Preddvor obiskujejo številni planinci, ki imajo veliko možnosti 
za obiske gora, številni padalci, ki pristajajo ob jezeru, pa še številnejši kolesarji 
in pohodniki. Tako kraj Preddvor kot okoliške vasi pa imajo še mnogo lepo ocve-
tličenih hiš in urejenih vrtov. Priznanje za najlepše gorenjske nageljne pa je preje-
la Lidija Kos z Zgornje Bele, ki že dolgo vrsto let svoj vrt in hišo krasi z nageljni. 
Mirjam Pavlič, Gorenjska turistična zveza
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Brezplačen pregled vida ob nakupu
očal ali menjavi stekel.

 
OPTIKA CERKLJE

Trg Davorina Jenka 10, Cerklje

tel.: 064 198 171

Vrednostni bon lahko unovčite v Optiki Cerklje
pri nakupu korekcijskih ali sončnih očal v

vrednosti nad 160,00 €.

VREDNOSTNI BON

40,00 €
 veljavnost bona: 31. 10. 2022

prijazni
strokovni
dostopni
ugodni
z veliko izbiro za vse generacije in
vsak žep

Zakaj bi izbrali nas?

Prihodnje leto jih čaka prvi okrogli jubilej

Ljubezen do hribov je Alešu Drekonji že v najzgodnejši dobi privzgojil oče Živko, ki je bil 
tudi prvi predsednik Planinske sekcije Preddvor med letoma 1998 in 2013. Nato je bilo 
ustanovljeno Planinsko društvo (PD) Preddvor in predsednik je postal Aleš Drekonja.

 Ͱ Najprej me zanima delovanje 

koče na Sv. Jakobu.

Kočo je leta 2017 dobila v last Občina 
Preddvor. Upravlja jo PD Preddvor. 
Odprta je vsak dan v tednu razen 
ponedeljka. Do velikih sprememb je 
prišlo v času covida-19, ko je bila koča 
zaprta. Od tedaj dalje koča ni več v na-
jemu, ampak jo upravlja PD Preddvor 
preko svojih članov in zaposlenih, 
podobno kot Zavetišče v Hudičevem 

borštu. Oskrbnica koče je Mojca Mar-
kun, gospodar Marko Cvek ter širši 
tim, v katerem so Lea Drekonja, Katja, 
Sebastijan in Andrej Cvek ter Janez 

Polajnar. Konec tedna nam na pomoč 
priskoči kuharica Stanka Kozjek. Se-
stanek imamo vsak ponedeljek, ko se 
domenimo glede nabave, zalog in te-

kočih vzdrževalnih del, kar je odvisno 
tudi od prihajajočega vremena.

 Ͱ Lani ste s sodelovanjem na raz-

pisu dobili nepovratna sredstva. Z 

njimi naj bi v prihodnje zagotovili 

cenejše vzdrževanje, manjšo pora-

bo, ekološki pristop in večjo var-

nost. Za kaj ste namenili denar?

Franceska Žumer

Planinsko društvo Preddvor bo prihodnje leto staro deset let, tako 

da vas že sedaj vabijo k praznovanju in obenem na predsednikov 
golaž leta 2024 ob desetletnici Zavetišča v Hudičevem borštu.
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T:04 252 66 00, 

E: servis@ah-jenko.si 

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

PRAKTIČNO UPORABNI

-30%
akumulatorji

Ponudba velja do 31. 12. 2022 za izbrane izdelke iz nabora originalne dodatne 
opreme. Točnejšo ponudbo za vaše vozilo preverite pri pooblaščenih serviser-
jih Citroën. Več o splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCITROËN 
plus in MyCITROËN za podjetja ter pripadajočih ugodnostih vam je na voljo 
na www.citroen.si. Slika je simbolična. Citroën si pridržuje pravico do napak v 
vsebini in ponudbi

Aleš Drekonja / Foto: Slavko Prezelj

Javili smo se na razpis za energetsko 
sanacijo koče. Zgradili smo že nov to-
plovod po vsej stavbi, čistilno napravo, 
novo sončno elektrarno, kar pomeni 
nove akumulatorje, sončne celice in 
ostalo pripadajočo opremo. V juliju in 
avgustu letos smo zamenjali vsa okna 
in fasado, vključno z izolacijo koče. Po 
obnovi bo imela enak videz kot prej. 
Koča je bila zgrajena leta 1988 in v 
mrzlem vetrovnem vremenu je pošte-
no vleklo skozi špranje.

 Ͱ Kaj pa ste zgradili z lastnimi 

sredstvi?

Vzpostavili smo novo omrežje Wi-Fi 
in z njim povezano spletno kamero, 
kupili štiri nove cisterne za sanitarno 
vodo, dve novi črpalki, ki črpata vodo 
v vodni sistem koče, razširili cesto na 
Sv. Jakob in jo zavarovali z varovalno 
ograjo pod cerkvijo. Zaradi covida-19 
in zaprtja koče smo prepleskali vso 
notranjost, kupili dodatni inventar 
v spalnem delu. Posodobili smo ku-
hinjo, tako da imamo po štiri zamr-
zovalne skrinje in hladilnike, deset 
plinskih kuhališč, dve pečici. Letos 
moramo dela izpeljati do konca, ure-
diti tehnični prevzem, predložiti vse 

račune, da dobimo povrnjena vložena 
lastna sredstva, torej vrednost nalož-
be v višini 120 tisoč evrov, od katerih 
dobimo povrnjenih 80 odstotkov.

 Ͱ Kako je z zunanjim avtomatom?

Imamo samo zunanji točilni pult, 
avtomata nimamo, in sicer iz več ra-
zlogov. Predvsem je prevelika razlika 
med vložkom in povrnjeno vredno-
stjo. Tako nakup lastnega avtomata 

kot najem sta prevelik finančni zalo-
gaj, tretji faktor je prevelika količina 
porabljene električne energije za de-
lovanje.

 Ͱ Kako je s spanjem na Sv. Jakobu 

in možnostjo ogleda cerkve?

Spanje je možno samo od petka do ne-
delje. Ključ pa je pri oskrbnici in ga je 
možno dobiti, cerkev pa ni odklenjena 
zaradi varovanja sakralne dediščine. 
Tudi zvoniti ne more vsak, ampak 
med tednom to dela oskrbnica, pogos-
to ji priskoči na pomoč Tine Rozman 
z Brega, ki običajno pred poldnevom 
pride na Sv. Jakob.

 Ͱ PD Preddvor skrbi tudi za Zave-

tišče v Hudičevem borštu.

Glede na dela in lastni vložek imamo 
zavetišče brezplačno v najemu za 30 
let. Tu je oskrbnik Rajko Fende, za go-
spodarska dela je odgovoren Marko 
Cvek. Zavetišče je odprto ob koncih 
tedna in praznikih.

 Ͱ Ali ste tudi tu zaprosili za nepo-

vratna sredstva?

Ne, ker moramo najprej izpeljati in 
zaključiti projekt obnove na Sv. Ja-
kobu. Vse imamo končano, sedaj ča-
kamo, da dobimo denar od razpisa 
nazaj na račun PD Preddvor. Potem pa 
bomo začeli obnovo tudi v Zavetišču v 
Hudičevem borštu.
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Cirles d.o.o., Tupaliče 21, 4205 Preddvor

Ciril 041 629 415, Klemen 041 422 067  

info@cirles.si

 trgovina z lesom

 ročna in strojna sečnja

 žično in traktorsko  

spravilo lesa

 prevozi lesa in  

gradbene mehanizacije

 priprava drv in biomase

 sanacija in nega  

gozdov

 izkopi in gradnja  

gozdnih poti

Prodajamo bukova 

in hrastova drva.

Iz Kokre v Davčo 
na Dan teric

Z veseljem smo se v TD Kokra odzvali 
povabilu TD Davča in se 21. avgusta 
letos udeležili praznika Dan teric. 
Postavili smo stojnico in ponosno 
predstavili najdaljšo vas v Sloveniji, 
ki se po številu prebivalcev istoveti z 
Davčo, ki slovi kot največja slovenska 
vas. Obiskovalcem smo ponudili flan-
cate in seveda naše bombone, ki smo 
jih pripravili dan prej. Recept smo že 

Vili  Šušteršič, TD Kokra

tako izpilili, da smo bombone izdelo-
vali tudi pred obiskovalci, ki so z za-
nimanjem opazovali postopek. Mile-
na pa je bila obkrožena z obiskovalci, 
saj je prikazovala izdelavo polstenih 
copat, izdelke pa so lahko tudi kupili.
Uspelo nam je poklepetati z novim 
predsednikom društva in se seznaniti 
z delom in načrti. Njihova prireditev 
je vsako leto zelo obiskana, v progra-
mu prikažejo celoten postopek obde-
lave lana – od puljenja, sušenja, trenja 
do končnega izdelka, platna za lanena 
in dragocena oblačila ali le material za 

izdelavo vrvi. Terice trejo lan, da se 
ovojnina odlušči od olesenelega debla. 
Enostavno, a zamudno opravilo. Peč 
za sušenje me je še posebno navdušila, 
saj so lan sadili tudi v Kokri. Pri Pro-
danovih imajo še vedno rov, po kate-
rem je tekel vroč zrak do sušilnice.
Res prijetno vzdušje je pričaral še an-
sambel Spev.
S skromnim darilom smo se zahvalili 
gostitelju in se dogovorili, da se nas-
lednje leto ponovno srečamo ter da 
naj bi sodelovanje največje in najdaljše 
slovenske vasi postalo tradicionalno.

Sto let mame rozalije

Rozalija je kot drugorojenka 13. avgu-
sta 1922 povečala družino Marjance 
in Matija Oreharja na domačiji Toma-
žovc na Bregu in je torej letos dopolni-
la sto let. Kot mlado dekle se je šla učit 
za »šuštarsko« šiviljo zgornjih delov 
za čevlje pri Vrtaču na Visokem. Tam 
se je zagledala v mojstra Matevža Ga-
zvodo. Bila je ljubezen na prvi pogled. 
Leta 1941 sta se poročila na novoletni 
dan. V zakonu so se jima rodile tri 
hčere. Ko se je sestra Micka odselila, 
sta na Bregu prevzela kmetijo. Njena 
najstarejša hči Cilka je ostala z njima. 
Z možem sta doma delala »šuštarijo« 
obnavljala hišo in zgradila večji hlev. 
Kmalu po rojstvu zadnje hčere je odšla 
na delo v Tekstilindus, potem pa v to-
varno čevljev Planika. Upokojila se je 
leta 1982 in z januarjem 1983 posta-

la članica DU Preddvor. Vedno je bila 
pripravljena pomagati pri organizaciji 
in pripravah v društvu. Rada je hodi-
la na društvene izlete, do svojega 80. 
leta se je udeležila prav vsakega obč-
nega zbora. 

 Anica Celar Gorza

Nasmejana stoletnica Rozalija Gazvoda 

/ Foto: osebni arhiv



»Vodimo vas varno mimo  

davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  

Belska cesta 15, 4205 Preddvor

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

prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76, Preddvor

info@spavto.si 

www.spavto.si

Sebastjan Prestor

GSM: 041 614 466 

TEL., FAX: 059 950 288

Uresničila se ji je želja
Julija je častitljivih sto let praznovala Ana Polajnar, rojena 16. 
julija 1922 v Kokri. Od leta 2020 biva v Domu starejših obča-
nov Preddvor, kjer so ji pripravili prijetno praznovanje. Na njen 
stoti rojstni dan so se z njo veselili sorodniki in znanci, voščila 
sta ji tudi preddvorski župan Rok Roblek in direktorica doma 
Lidija Kos, ki sta jo tudi obdarila. Njena srčna želja je bila, da bi 
dočakala sto let – in ta želja se ji je uresničila. Čeprav je vrsto 
let živela v Ljubljani, je njeno srce vedno živelo in ostalo v rodni 
Kokri. Še danes večkrat obuja spomine ter sprašuje po tam-

kajšnjih domačijah in ljudeh. Kljub temu da je imela težko živ-
ljenje, je ostala vitalna, le noge ji ne služijo več. Maša Likosar Ana Polajnar / Foto: Gorazd Kavčič

Vsako jutro se malo pred pol osmo odpravim od doma iskat 
svojo dozo gibanja. Zagotovo ste me že opazili – oblečena 
sem v živo oranžno majico in hitim na jutranjo telovadbo.
Pa ne samo jaz. Nekateri hitijo peš, drugi s kolesom, tretji 
celo z avtom. Naša skupina društva 1000 gibov šteje okrog 
25 članov. Ob pol osmih se zberemo na dvorišču gostilne 
Majč. Začetek dneva v družbi pozitivnih ljudi mi vlije do-
volj energije za ves dan. Srečujemo se tako ob vsakem vre-
menu, tudi koronski časi nas niso zaustavili. Najboljše pa je 
to, da nas nihče ne sili – to počnemo prostovoljno.
Pred vadbo poskrbimo za kratek klepet, sledijo vaje, po 
vadbi pozdrav soncu in zahvala. Na koncu zapojemo še 
našo himno.
Priznam, prav zasvojeni smo s temi gibi, saj je nekaj najlep-
šega začeti dan z gibanjem. Tako skrbimo zase, ohranjamo 
in izboljšujemo zdravje. Tudi če nas kaj boli, se stanje iz-
boljša.

Pomembno je tudi druženje in povezovanje. Pogosto sku-
paj popijemo kavico, praznujemo rojstne dneve, se povese-
limo ob pomembnih dogodkih.
Letos smo izvedli tudi dva zanimiva izleta: z vlakom smo 
se odpeljali na Kočevsko jezero in se povzpeli na Jamnik. 
Načrtujemo še jesenski izlet, a ta naj ostane presenečenje. 
Udeležite se lahko tudi projekta Dihamo z naravo, ki pote-
ka vsak četrtek ob 17. uri ob potoku Suha. V okviru društva 
se lahko tudi izobražujete in preživljate aktivne dneve v to-
plicah ali na srečanjih.
Vse, ki nimate težav z jutranjim vstajanjem, vabim, da se 
nam pridružite pri vadbi in tako naredite nekaj dobrega 
zase.

Mirjana Črnac

Šola zdravja
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Barvito poletje bo 
 zamenjala zlata jesen

Letošnje poletje je postreglo z odličnim 
obiskom.

Po dveh letih omejitev in okrnjenega dogajanja se znova 
vračamo v normalne tirnice, kar se pozna tudi v turistič-
nem utripu. Četudi smo sredi poletja ostali brez največje-
ga namestitvenika na destinaciji, Hotela Alma, že zdaj 
beležimo povečan obisk in do konca leta bi se lahko po 
zasedenosti približati referenčnemu letu 2019. Čeprav je 
Preddvor med domačimi gosti zelo priljubljen, je letos našo 
destinacijo obiskalo več tujih gostov. Prevladujejo gostje iz 
Nemčije, sledijo pa jim gostje iz držav Beneluksa, ki radi 
obiskujejo kraje z neokrnjeno naravo ter naborom različ-
nih aktivnosti – in vse to Preddvor tudi ponuja. Poletje je v 
znamenju dogodkov in eden izmed večjih je tudi občinski 
praznik, saj traja ves mesec. Letos smo pripravili še poseb-
no pester program, saj smo ga lahko znova izvedli brez 
omejitev. Organizirali smo festival bombonov Štoflc, prvi 
in edini slovenski festival bombonov. Štoflc so se imenova-
li bomboni, ki so jih med letoma 1950 in 1960 izdelovali v 
gostišču Hiša na Laškem v Bašlju pri Preddvoru. Za izpelja-
vo dogodka smo povabili lokalna društva ter zavode, ki so 
za obiskovalce pripravili nadvse zabaven program s staro-
davnimi igrami, k sodelovanju pa sta pristopili tudi Ljud-
ska univerza in Mestna knjižnica Kranj. Folklorno društvo 
Preddvor letos praznuje sedemdeset let in v počastitev te 
visoke obletnice so pripravili kup zanimivosti, od plesne 
delavnice na prostem, folklornega festivala do delavnice 
petja ljudskih pesmi. Trideset let delovanja pa je s koncer-
tom počastil Ženski pevski zbor Josipine Turnograjske. 
Kulturno društvo Josipine Turnograjske je uspešno izdal 
novo knjigo Po poteh rodbine Urbančič, v kateri je pred-
stavljena izjemna slovenska dinastična zgodba, iz katere 
izhaja tudi naša Josipina Turnograjska. Poletje je prineslo 
še eno veliko pridobitev. V sklopu projekta Turizem ribjih 
doživetij smo ob jezeru Črnava uspešno odprli Park Bor. 
Poimenovali smo ga v spomin na nekdanji hotel Bor, ki je 
bil s svojo veduto najbolj prepoznavna točka Preddvora. 
Čeprav smo odprtje lokala načrtovali sredi maja, se je zara-
di vseh logističnih zapletov odprtje premaknilo na začetka 
julija, ko smo končno lahko postregli prvim obiskovalcem. 
Že od samega začetka je Park Bor odlično obiskan, kar 
samo potrjuje, da je tovrstne ponudbe res primanjkovalo. 

V projektu Mreža vodnih poti nameravamo vzpostaviti še 
drugi del Stare tovorne poti s povezavo vse do Jezerskega, 
kar bo svojevrstno pohodniško doživetje. Poletje je zak-
ljučil tradicionalni Kmečki praznik pod Storžičem v orga-
nizaciji Turističnega društva Bašelj. Drugo leto zapored 
smo v okviru Združenja Kamniško-Savinjske Alpe izvajali 
krožni javni promet okoli Kamniško-Savinjskih Alp, kar je 
odlična priložnost za izlete spoznavanja bližnje okolice. S 
prihodom jeseni Mestna knjižnica Kranj za otroke vsako 
soboto dopoldan pripravlja Pravljico na obisku, česar bodo 
še posebno veseli naši malčki. Tudi na gradu Dvor aktivno-
sti pospešeno potekajo. Poleg izvajanja rednih vodenj se je 
začela popolna obnova fasade gradu, ki naj bi bila zaključe-
na do konca tega leta. S prvim koncem tedna v oktobru za-
čenjamo dvorne dneve na gradu Dvor. Na predvečer dneva 
angela varuha vas vabimo na praznik angelov – Angelsko 
noč. Po gradu vas bosta popeljala Grof in Grofica in vam v 
soju sveč odkrivala tako svojo kot zgodbo dvornih angelov. 
In če pridete v nočni obleki, boste lahko pokramljali z gro-
ficami, ki se bodo pripravljale na nočni počitek, iz sobane v 
sobano pa vas bo popeljal mladi baron Ludvik. Pripravlja-
mo tudi Dan čarovnic ter Dan reformacije z obilo pestrega 
dogajanja. Z oktobrom se začenjajo pogovorni večeri, na 
katerih bomo znova gostili zanimive goste. V teku so tudi 
že priprave na decembrski gRajski Preddvor, vendar o tem 
več v prihodnji številki.
Verjamemo, da smo vam navedli več kot en razlog za obisk 
Preddvora, vse podrobnejše informacije najdete na naši 
spletni strani ali pa obiščite našo FB-stran Visit Preddvor.
Čeprav se dnevi krajšajo, nas obiščite, saj je Preddvor lep v 
vseh letnih časih!

Ernesta Koprivc

www.visitpreddvor.si
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Poletje, eno najljubših delov leta za skavte, je bilo letos pol-
no dogodivščin. Prvi so na potovalni poletni tabor odkora-
kali popotniki in popotnice. Zauber klan, kot se imenujejo, 
se je podal od Mosta na Soči pa vse do izvira Soče. Tabo-
ra seveda ni zaznamovalo le premagovanje kilometrov v 
strme klance, ampak so iskali in raziskovali tudi skrita ko-
rita Nadiže, Sočo in prelepo naravo.
Naša četa je imela čast biti del prav posebnega tabora vseh 
gorenjskih čet, ki poteka le vsakih pet let. V sredini julija 
so tako teden dni preživeli sredi travnika blizu reke Save, 
obkroženi s skoraj sedemsto mladimi skavti. Že samo to, 
da so do tabora prišli peš, da so vse potrebno prinesli s se-
boj, si postavili čisto svoje šotore in jambor, kuhinje, si ku-
hali obroke, preživeli gromozansko pot preživetja, opravili 
dobra dela na Brezjah, se zabavali in prepevali ter v veliki 
vročini ob prepovedi kurjenja in pomanjkanju vode doži-
veli lepe skavtske dogodivščine, nam pove, da je naša četa 
zares »ta prava«!
Naši najmlajši volčiči pa so letos obiskali planino Kavka. 
Tam so pomagali Brinclju, Miškolinu, Kosobrinki, spodbu-
jali Rožleta in se učili ukan Kekca. Vse do Porezna so se peš 
podali, da bi našli Pehtine skrivne kapljice za Mojčine oči. 
Sredi noči pa so iz rok Bedanca in njegovih bratrancev rešili 
Mojco, Jerico in celo Kekčevega očeta Milana. Ob pomanj-
kanju tekoče pitne vode v koči so svoje kožuščke namočili v 
kristalno mrzlih Davških slapovih. Da so bili zares skrbno 
umiti, jih je na poti domov dodobra »opral«  dež. Opazova-
li so zvezdnato nebo – in to prav od blizu, s teleskopom. 
Skuhali so si čisto pravi pastirski golaž z ogromno čebule. 
Kot pravi pastirci so si sešili klobuke in na majice zapisa-

li misel, ki jih je vodila skozi celoten tabor: Dobra volja je 
najbolja!
Da je bilo poletje res polno, so v septembru na svoje taborne 
šole, metodologije in načrtovanje leta odšli še voditelji. To 
skavtsko leto bodo skavti začeli kot vedno – pripravljeni.

Viharne kavke

Kaj mi poje ptičica ... / Foto: Kavke (Manja Primožič)

Naše prednosti:

  hitra odzivnost

   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi  

standardi

  zelo ugodna cena

  

Poletje Viharnih kavk

V vrtce pri Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor, poleg 

preddvorskega Storžka sta to še Čriček na Zgornji Beli in Pal-
ček na Jezerskem, je bil v začetku vrtčevskega leta vpisan 
skupaj 201 otrok. V Preddvoru jih je v osmih skupinah 135, 
na Beli v dveh skupinah 33, prav toliko tudi v dveh skupinah 
na Jezerskem. »Skozi leto se bo število še spremenilo, saj 
januarja 2023 načrtujemo odprtje novega jasličnega oddel-
ka v prostorih Podružnične šole Kokra. Tako bomo zagotovili 
varstvo za večino otrok, ki so ostali na čakalnem seznamu,« 
je povedala pomočnica ravnatelja za področje vrtca Suzana 
Delavec. Petra L. Premru

Načrtujejo jaslični oddelek
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Z veseljem so se prilagodili gradbišču

Novo šolsko leto se je za učence in zaposlene ter tudi za starše in druge, ki so tako ali 
drugače povezani z Osnovno šolo Matije Valjavca Preddvor, začelo drugače, kot so bili 
običajno vajeni.

Pričakala jih šola z enim samim vhodom, porušeno telo-
vadnico, šotorom na igrišču, z močno okrnjenimi zuna-
njimi površinami, brez priljubljene nogometne površine z 
umetno travo, skorajda brez bližnjih parkirišč ter s prese-
ljenimi zobno ambulanto, razdelilno kuhinjo in jedilnico. 
Petošolci so zaradi povečanega števila oddelkov in s tem 
povezanega pomanjkanja prostora začasni učilnici dobili v 
župnišču in gasilskem domu.
»Kljub prostorskim spremembam je utrip v prvih tednih 
pouka navzven videti precej običajen. So pa težave med 
rekreacijskimi odmori, saj je izhod le eden, zunanji pros-
tor pa omejen,« je povedal ravnatelj Jože Povšin. Potek 
odmorov za malico in rekreacijo so prilagodili, razredna in 
predmetna stopnja jih nimata hkrati. V trenutni situaciji je 
to optimalna rešitev in omogoča vsem učencem, da preži-
vijo en daljši odmor zunaj. Samo en izhod predstavlja tudi 
manjšo požarno varnost, zato si prizadevamo za ureditev 
dodatnih petih izhodov iz pritličnih učilnic na južni strani.
Pouku športa namenjen šotor se izkazal za zelo uporabne-
ga. »Telovadne površine so celo večje kot v telovadnici. Je 
pa res, da ga bomo z veseljem zapustili, ko bo zgrajena nova 
dvorana,« meni ravnatelj, ki si je že v prvih septembrskih 
dneh ogledal tudi, kako poteka pouk v gostujočih učilnicah. 
»V župnišču je malo manjši prostor, obiskal sem jih, ko so 
ravno malicali, bili so povsem zadovoljni. V gasilskem domu 
pa so navdušeni, saj je učilnica svetla, na novo opremljena 

in celo prostornejša, kot so učilnice v šoli. Vemo pa, da kva-
liteta ni odvisna samo od učilnic, temveč h kvalitetnemu 
pouku pripomorejo učenci in učitelji v sodelovanju starši.«
Žal pa ne moremo trditi, da so enako kvalitetne in varne 
druge prometne razmere v okolici šole. Parkirišč praktično 
ni, enosmerni promet na dvorišču in v smeri vrtca ni več 
mogoč. »Prometne težave zaradi gradnje rešujemo skupaj z 
občino. Eno zelenico ob vrtcu bomo nasuli z gramozom in 
uredili začasno parkirišče. Problem imajo predvsem starši, 
ki želijo otroke pripeljati čisto do vrat. Ker ni več krožnega 
prometa, je treba obračati. Bilo je že nekaj krive pločevine, 
k sreči nič hujšega. Verjamem pa, da gradnja na drugi stra-
ni šole varnosti ne bo poslabšala.«
Sicer pa ravnatelj in učitelji spodbujajo šolarje, ki so že 
dovolj stari, da prihajajo v šolo peš oziroma z avtobusom. 
»Sploh četrtošolci ter starejši so zagotovo že sposobni priti 
sami, tudi drugošolci, zahtevano je le spremstvo prvošol-
cev. Otroke moramo spodbujati k odgovornosti in samo-
stojnosti.«

Petra Lombar Premru

Nadgradnja šole z dograditvijo nove športne dvorane 
pomeni v prvi vrsti rešitev prostorske stiske. Rušenje 
telovadnice se je začelo avgusta letos, tako da so otroci v 
novo šolsko leto zakorakali malo drugače, a so se dobro 
prilagodili. / Foto: Alenka Brun
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Računovodske in knjigovodske storitve

Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur

Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

Sprejem prvošolcev

Slovesen sprejem 43 prvošolcev matične šole v Preddvoru 
in njihovih staršev so letos pripravili v šotoru na športnem 
igrišču. Učiteljice so poskrbele za program s predstavo, de-
klamacijami in pesmijo, nastopili pa so mlajši učenci. Pred 
prejemom rumenih rutic in simboličnim korakom skozi šol-
ska vrata sta zbrane nagovorila ravnatelj in župan.

Ravnatelj Jože Povšin je poleg dobrih želja ob pomembni 
prelomnici poudaril pomen v domačem okolju pridobljenih 
otrokovih delovnih navad in samostojnosti pri skrbi zase, ve-
ščin, kot sta računanje in pisanje, pa se bodo učili ob vodenju 
učiteljic.
»Več kot znaš, več veljaš, bolje greš skozi življenje in uspe-
šnejši si. Znanja vam nihče ne more vzeti, zato se le pridno 
učite. Šola ni šala, čeprav je včasih fino, da se malo pozaba-
vate,« pa je šolarčkom razložil župan Rok Roblek, jim zaželel 
uspešno šolsko leto, v spomin na prvi šolski dan pa jim je 
podaril slikanice. V imenu kolektiva šole in tudi občine se je 
staršem zahvalil za potrpežljivost v času gradnje nove špor-
tne dvorane, s katero bo šola pridobila tudi sedem novih učil-
nic in jedilnico. Petra L. Premru / Foto: A. Jurančič

Prvič v vrtec
Ne le za otroka, tudi za druge družinske 
člane je odhod v vrtec prelomni dogodek, ki 
vse vpletene postavi pred nove izzive.

September je v vrtcu zato uvajalni mesec. Večina otrok, ki 
prihajajo v vrtec, je prvič daljši čas ločena od staršev, kar 
od njih zahteva veliko energije, prilagajanja in spoprije-
manja z lastno negotovostjo.
Ob vstopu v vrtec se otroci odzovejo različno. Nekateri 
hitro usvojijo novo rutino in se sprijaznijo s spremembo 
oz. ločitvijo od staršev, drugi potrebujejo več časa, spod-
bude, potrpljenja in vztrajnosti. Slednji imajo običajno 
nekoliko več prilagoditvenih težav in težav ob ločitvi od 
staršev. Takšne težave lahko hitro minejo, občasno pa 
vztrajajo do enega meseca. Ko mu tako strokovni delavki 
oddelka kot starši nudite občutek varnosti, topline, spre-
jetosti in zaščite, se bo otrok hitreje navadil na drugačen 
način življenja. A pri navajanju vsak otrok potrebuje svoj 
čas, zaposleni v vrtcu pa se trudimo, da smo mu v oporo, 
ohranjamo občutek varnosti in sprejetosti. Da boste starši 
otroku pomagali, priporočamo, da pred vstopom v vrtec 
skupaj z otrokom obiščite vrtec. Pogovorite se z vzgojitelji-
co, posredujte ji informacije, ki ji bodo omogočale hitrejše 
zbližanje z otrokom (kaj rad počne, česa se boji …). Za uva-
janje si vzemite dovolj časa, saj boste tako mirni in se bos-
te otroku lažje posvetili. Prve dni naj bo otrok v vrtcu le 
nekaj ur, po potrebi pa starši ostanite nekaj časa ob njem. 
Otrok naj ima prve dni s seboj svojo najljubšo igračo, saj 
ima tako občutek večje varnosti. V času uvajanja je otrok 
običajno občutljivejši, zato potrebuje doma več pozornos-
ti, potrpežljivosti in nežnosti. Otrok naj doživi, da se star-
ši sproščeno in naklonjeno pogovarjate z vzgojiteljico in s 
pomočnico vzgojiteljice – ob takšnem odzivu se bo bolje 
počutil. V času uvajanja niso priporočljive sprememb, ki bi 
otroka še bolj obremenjevale, npr. odvzem dude. Otroku 
povejte, kam odhajate in kdaj pridete ponj. Če je le mogo-
če, ne prekinite uvajanja, razen če otrok zboli. Priporoča-
mo stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca, kar daje 
otroku občutek varnosti in zaupanja. Poslavljanja od otro-
ka ne zavlačujte po nepotrebnem, naj bo kratko. Vedite, da 
stisko staršev občuti tudi otrok.
Na začetku so prilagoditvene težave običajne, a bodo mi-
nile. Zaupajte v proces uvajanja. Če pa težave le trajajo 
predolgo, predlagamo ponoven razgovor z vzgojiteljico ali 
svetovalno službo.

Bojana Kvartuh, svetovalna delavka
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Otroška ustvarjalnost
Tokrat so svoje vtise zapisali učenci 5. a.

Pouk v župnišču
Vesela sem, da smo samo mi, saj ni-
kogar ne motimo. Župnik pa nas je 
enkrat pogostil s hruškami. Všeč mi je 
tudi, da imamo pri glavnem odmoru 
ves župnijski vrt. V torek so nam na-
mestili tudi nov projektor. Všeč mi je 
tudi, da ne poslušam drugih učencev. 
Učiteljica se mi zdi zelo prijazna, ima 
zelo lepo ime, kot moja mami, Mateja. 
Kaja Kalan

Ko sem izvedel, da se bom šolal v žu-
pnišču, sem bil presenečen. Bil sem ve-
sel in žalosten. Vesel sem bil, da bom 
imel bližje do šole in da bomo imeli 
veliko snega zase, ker je za župniščem 
travnik, ki bo poln snega. Žalosten 
pa zaradi tega, ker se ne bom videl s 
prijatelji iz drugih razredov. Vsak dan 
moram nositi težko torbo do matične 
šole, ko grem na kosilo in v OPB. Zdaj 
je bolje, ker se lahko učimo tudi zunaj, 
saj imamo mizo, za katero se lahko 
učimo. To mi je zelo všeč, saj smo hkra-
ti še na svežem zraku. Luka Pajk

Imamo travnik, kjer se lahko igramo 
za glavni odmor in za šport. Imamo 
mir, saj se nihče ne dere iz drugih ra-
zredov. Zdaj mi je tam lepše kot v šoli, 
čeprav bo še nekaj dni trajalo, da se 
čisto navadim. Tonja Ribnikar

Imamo manjšo učilnico. V njej so 
mize, stoli, šolska tabla, računalnik, 
omare in projektor. Posebnost naše 
učilnice je, da imamo na steni križ. 
Pred učilnico imamo garderobo, v ka-
teri se preobuvamo. Poleg garderobe 
imamo stranišče, ki si ga delimo vsi. 
Pred župniščem imamo dvorišče, ki je 
dovolj veliko, da se lahko vozimo s ski-
roji. Na dvorišču imamo tudi športno 
vzgojo. Poleg dvorišča se lahko igramo 
tudi na travniku pri župnišču. Igramo 
se več različnih iger. Letošnje šolsko 
leto imamo malico po 3. šolski uri, 
glavni odmor pa po 2. šolski uri. Hi-
šnik nam malico pripelje s kombijem. 
Pouk poteka bolj umirjeno, saj šolski 
zvonec ne zvoni. Ula Šenk

Šola v naravi
V 5. razredu smo odšli v šolo v nara-
vi v Savudrijo. Odpravili smo se 12. 
9. 2022. Ko smo prišli do hišk, smo 
se namestili in pripravili na učno uro 
plavanja. Ko je bilo plavanja konec, se 
je bližal večer in odšli smo na sprehod. 

Na sprehodu se je zgodila nesreča. 
Moja prijateljica Lucija si je prebila ko-
molec. Mi smo nadaljevali pot, Lucija 
pa je z učiteljico odšla nazaj do hišk.
Vsak dan smo se zbujali ob 7.00. Zjut-
raj smo imeli jutranji tek in telovadbo. 
Nato je sledil zajtrk, potem pa učna 
ura z učiteljico Matejo Štefelin in uči-
teljico Majo Logar. Tej učni uri je sledi-
lo plavanje. Ko sem izvedela, da bom v 
skupini za plavanje z najboljšima prija-
teljicama, sem bila zelo, zelo, zelo, zelo 
vesela. Kosilo smo imeli ob pol enih. 
Po njem smo imeli najdaljši odmor, 
eno uro in 30 minut. Moja sošolka 
Lina pa si je pri plavanju poškodovala 
glavo, zato z nami ni nadaljevala ure 
plavanja. Vsak večer smo imeli večerjo 
ob 18.30. V sredo pa sem jaz pred našo 
sobo narobe stopila in se je do kopal-
nice, ki je bila na drugem koncu sobe 
slišalo, kako je nekaj počilo. Naslednji 
dan smo odšli v Izolo in so mi slika-
li nogo. Ugotovili so, da imam zvin 
gležnja. Dobila sem elastičen povoj in 
bergle. Zvečer smo imeli modno revijo 
in ples. Plesala sem z berglami in pela.
16. 9. 2022 smo se odpravili domov. 
Peljali smo se kar 4 ure. Meni pa je to 
zelo hitro minilo, ker smo vmes pele.
Šola v naravi mi je bila všeč kljub po-
škodbam. Eva Fras

Jerca Valjavec, PŠ Kokra, 5. razred 

/ Foto: arhiv šole

Jakob Miklavčič, 4. a / Foto: arhiv šole
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Novice iz Krajevne knjižnice Preddvor
Knjižnica na festivalu Štoflcfest, knjigobežnica in jesenske novosti

Prvi dan poletnih počitnic je bilo v grajskem parku zelo 
živahno. Potekal je namreč prvi festival bombonov Štofl-
cfest, na katerem se je s svojimi storitvami predstavila tudi 
Krajevna knjižnica Preddvor. Ker je spodbujanje bralne pi-
smenosti in bralne kulture eden od temeljnih ciljev splo-
šnih knjižnic, se trudimo, da aktivnosti knjižnice čim bolj 
približamo tudi lokalni skupnosti. Na stojnici so se obisko-
valci lahko vpisali v knjižnico, si izposodili knjige in prip-
ravljene bralne pakete. Za otroke smo pripravili nagradno 
uganko in pobarvanke, reševali so kviz Modrega psa ter 
prebirali knjige. Obiskala nas je tudi naša maskota Modri 
pes, še posebej veselo pa je bilo v popoldanskih urah, ko je 
bila na sporedu predstava Mojce in Kaličopka.
Na ta dan se je v grajskem parku odprla tudi t. i. knjigo-
bežnica. Gre za slovensko podružnico širše iniciative Little 
Free Library, ki spodbuja ljudi k branju in izmenjavi dobrih 
knjig. Vse skupaj deluje na način »vzemi knjigo – podari 
knjigo«. Knjigo, ki jo želite podariti, pustite v eni od hišk, 
vanjo pa lahko zapišete tudi sporočilo za nove bralce ali 
objavite njeno fotografijo na Facebooku, in sicer v skupini 
z imenom Knjigobežnice. Tako oglašujete dobre knjige in 
posamezno hiško oziroma lokacijo. Knjigobežnice so do-
stopne celo leto in nagovarjajo tako naključne mimoidoče 
kot tudi turiste in načrtne iskalce posameznih knjižnih 
naslovov.
Knjige, za katere želite, da bi jih prebral še kdo in jih ne 
potrebujete več, lahko odložite v knjigobežnico. Opozarja-
mo pa, da ta kotiček ni namenjen odlaganju knjig, ki jih še 
potrebujete, so last nekoga drugega, kot tudi ne odlaganju 
tistih knjig, ki jih morate vrniti v knjižnico! Knjige, ki so v 
knjigobežnici, so namreč namenjene temu, da najdejo no-
vega bralca, novega lastnika in si jih lahko izposodite ali pa 
vzamete v trajno last.
Pa še nekaj novosti: z veseljem sporočamo, da se v mese-
cu oktobru v prostore knjižnice vračajo pravljične urice, 
ki bodo potekale vsako soboto med 10. in 11. uro. Otro-
ci bodo najprej prisluhnili pravljici in se nato zabavali z 
ustvarjanjem. Začnemo 8. oktobra, obisk urice pa priporo-
čamo otrokom od tretjega leta starosti dalje.
Prvega oktobra pričnemo novo, že deveto sezono Dru-
žinskega branja. Glavni namen projekta je, da s pomočjo 
kvalitetnih in raznovrstnih knjig otroke vzgojimo v dobre 
bralce za vse življenje. K sodelovanju lepo vabljeni starši in 

otroci do 12. leta starosti. Za več informacij obiščite spletni 
portal za otroke Modri pes ali povprašajte v knjižnici. Od-
rasli bralci pa do konca novembra lahko še vedno sodeluje-
te v bralnih akcijah Beremo prešerno (spodbujanje branja 
slovenskih avtorjev) ter Beremo s čustvi.
Člani si po novem v knjižnici lahko izposodijo tudi e-bral-
nik, ki omogoča izposojo in branje e-knjig. Rok za izposojo 
je 28 dni, uporabniško ime in geslo za dostop do e-knjig pa 
pridobite v knjižnici. E-knjige lahko prebirate tudi na oseb-
nem računalniku, tablici ali pametnem telefonu, storitev 
pa je za člane knjižnice brezplačna. Več informacij lahko 
dobite na spletni strani https://www.biblos.si/.

Manca Štefe, bibliotekarka

Knjigobežnica stoji v grajskem parku. / Foto: osebni arhiv

Marjan Valjavec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,  

Srednja Bela 21, 4205 Preddvor,  

031/694 225, mvaljavec@siol.net

www.kmetija-zulc.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 in koruzni zdrob.  

Na voljo sta tudi domači prosena in ajdova kaša.

Veseli bomo vašega obiska.
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Ledinska imena

Uvod¹

Ledinska imena so najmanjša zemlji-
ška imena, ki zaradi prenatrpanosti 
redko najdejo prostor na zemljevidih 
in kartah. Živijo s prebivalci posame-
znih vaških skupnosti in odslikavajo 
njihov način življenja in miselnosti. 
Nastala so s stalno naselitvijo, ko so 
prvi prebivalci začeli obdelovati ved-
no večji krog zemlje in jo pri tem po-
imenovati z različnimi imeni, s čimer 
so izboljšali medsebojno sporazume-
vanje in orientacijo v naravi. Ta bi-
stveni smoter ohranja ledinska imena 
pri življenju, saj se njihova vloga kljub 
natančnemu parcelnemu številčenju 
in digitalizaciji kartografskih načrtov, 
ki jih izvaja katastrska uprava po vsej 
državi, do danes ni spremenila. Se-
veda so se imena sama skozi stoletja 
tudi spreminjala, odmirala so stara in 
nastajala so nova. Ker so današnje slo-
vensko ozemlje v preteklosti poselje-
vala in prečila številna ljudstva in pred 
tem še prazgodovinska plemena, naša 
najstarejša ledinska in tudi druga ze-
mljepisna imena izvirajo iz nam nera-
zumljivih ali celo nepoznanih jezikov. 
V Preddvoru je takšno npr. ime reke 
Kokre (lat. Chocher, nem. Kanker), ki 
je predrimskega, verjetno keltskega 
izvora. Zlasti ob prihodu in naselitvi 
Slovanov v vzhodnoalpski prostor pa 
se je na naših tleh začel velik »ime-
noslovni proces«, ki je z ledinskimi 
imeni pokril vse ozemlje, na katerem 
so živeli predniki Slovencev. Tako npr. 
na avstrijskem Koroškem, južnem Ti-
rolskem ali v Reziji še vedno srečamo 
povsem slovenska zemljiška imena, 
kot so Dolina, Lesje ali Peč (v pomenu 
skala), ki marsikje celo prevladujejo. 
Po drugi strani so ledinska imena ali 
mikrotoponimi tako kot vodna, re-

liefna ali krajevna imena (toponimi) 
tudi zelo trdoživa, saj ostajajo stoletja 
ali tisočletja dolgo nespremenjena. Iz 
roda v rod se prenašajo ustno, zato jih 
kot del slovenskega ljudskega izročila 
uvrščamo med živo kulturno dedišči-
no.
Ledinska imena so preteklost, ki živi 
v sedanjosti. Ker nosijo v sebi zapis o 
stanju ali dogajanju iz preteklih ča-
sov, so pomemben del strokovnega 
proučevanja. Geografi bodo pozorni 
na izraze, s katerimi so naši predni-
ki opisovali teren in naravne pojave, 
biologi in botaniki pa na obstoj in po-
znavanje raznolikega živalskega oz. 
rastlinskega sveta. Imena, ki odsevajo 
vpliv človekovega posega v naravo, so 
zanimiva predvsem zgodovinarjem 
in arheologom kot namigi pri razi-
skovanju poselitvene zgodovine slo-
venskega prostora ter etnologom pri 
proučevanju načinov gospodarjenja, 
starih obrti, šeg in navad ter celo so-
ciološkega in psihološkega obzorja 
naših prednikov. Strokovno se z nji-
mi vendarle največ ukvarjajo jeziko-
slovci, saj jim predstavljajo nekakšen 
periskop v razvoj slovenskega jezika. 
Vendar je treba biti pri razlagi ledin-
skih imen zelo previden, opozarja iz-
jemen jezikoslovec in starosta sloven-
skega imenoslovja prof. dr. Dušan Čop 
(1921–2016), pranečak Prešernovega 
prijatelja Matije Čopa. Ustno izročilo 
je določeno ledinsko ime lahko pre-

oblikovalo do te mere, da sta prvotni 
pomen in izvor povsem zabrisana. 
Poleg tega je imenoslovje pri nas še 
mlada in precej neuveljavljena veda o 
lastnih imenih, kamor sodijo ne na-
zadnje tudi naša osebna imena.
Ledinska imena se v osnovi delijo na 
živa ledinska imena, to je tista, ki jih 
uporabljamo v vsakdanjem izražanju 
in zanje vemo, katere predele ozna-
čujejo ali da vsaj živi spomin nanje, 
ter na opuščena ali odmrla ledinska 
imena. Na primer imena, kot so Za 
starim gradom, Za fajfo in Za klju-
ko bodo izumrla z domačinom, ki je 
še hodil snarit v pobočje Storžiča. So 
na poti odmiranja besed, ki vodijo v 
odmrle mikrotoponime, ti pa se ne 
uporabljajo več. Procesa odmiranja 
ledinskih imen ni mogoče ustaviti, 
saj je jezik živ sestav, stalno prilaga-
jajoč se dobi in razmeram. Kar lahko 
storimo, je, da jih zapišemo. Zapiso-
vanje ledinskih imen lahko doprinese 
k ohranjanju ljudskega izročila z roba 
spomina. Ljubiteljem preteklosti do-
mačih krajev pa gotovo ne bo odveč 
poiskati že zapisana stara ledinska 
imena v urbarjih in katastrih, večina 
že dostopnih na medmrežju, in tudi 
še v ostale arhivske dokumente kot so 
stare listine, zemljevidi ali kronike.

1 Članki so pripravljeni s pomočjo literature avtorjev 
D. Čopa, P. Merkuja, I. Kaiser - Kaplaner, J. Škofic, J. 
Titla ter sproti navedene literature.

Polona Zalokar

Lega breških Novin (TTN, Kamnik 1; hrani: UE Kranj)
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Uspešen začetek tekmovalne sezone 2022/2023

Kljub omejenim možnostim pri izva-
janju treningov smo novo tekmoval-
no leto začeli zelo uspešno. Vodenje 
članske ekipe je prevzel trener Miha 
Žnidaršič, še posebno pa nas veseli, 
da so se za vrnitev v Preddvor, kjer so 
v preteklosti že nastopali pri mlajših 
selekcijah, odločili številni mladi no-
gometaši.
Po odigranih treh tekmah v Gorenjski 
ligi člani še ne poznajo poraza, saj so v 
gosteh premagali Britof z 0 : 1, na do-
mačem igrišču pa igrali neodločeno 1 
: 1 z ekipo iz Naklega ter bili boljši od 
Poleta s 4 : 2. Tako kot že lansko sezo-
no ŠD Preddvor pri kadetih in starej-
ših dečkih tudi tokrat sodeluje s sose-
dnjima kluboma NK Velesovo Cerklje 
in ŠD Šenčur. V obeh ekipah igrajo 
fantje iz vseh treh nogometnih sredin, 
začetek sezone pa je bil podobno uspe-
šen kot pri članih. Kadeti so premagali 
Železnike, Bohinj-Bled in Visoko ter 
remizirali na Jesenicah, starejši dečki 
pa so po dveh neodločenih rezultatih 
v četrtem krogu na igrišču Za žago 
premagali vrstnike iz Tržiča s 4 : 0. 
Aktivni, tako na treningih kot na tek-
mah, so tudi mlajši dečki ter starejši in 
mlajši cicibani. V društvu tudi upamo, 
da bomo lahko čim prej začeli izvajati 
nogometni krožek v osnovni šoli, ki je 
temelj za kasnejši prehod nadobudnih 
nogometašev iz prve triade v proces 
rednega treniranja v klubu.
Po šestih letih izgradnje in uporabe 
nogometnega igrišča z umetno travo 
so nas z Občine Preddvor po koncu 
šolskega leta obvestili, da so se pri 
Osnovni šoli Matije Valjavca začela 
pripravljalna dela za gradnjo športne 
dvorane s širitvijo šole in hkrati poz-
vali k delovni akciji priprave terena 
za njegovo prestavitev v novi Športni 
park Preddvor. V dveh dneh se nas je 

zbralo toliko, da smo lahko prvi dan 
skupaj z županom v malem bagru 
razgrnili, pograbili in izravnali mate-
rial. Naslednji dan pa smo ga potem z 
vleko armaturne mreže dodatno urav-
nali in z valjanjem dokončno pripra-
vili. Selitev malega igrišča z umetno 
travo je bila strokovno izvedena konec 
avgusta. Lahko rečemo, da je delovna 
akcija uspela, sedaj pa čakamo še na 
postavitev lovilnih mrež in prestavi-
tev reflektorjev. Upamo, da se bo zače-

to delo ustrezno končalo do zaključka 
jesenskega dela nogometne sezone 
in bomo igrišče v novembru že lahko 
uporabljali za zimsko vadbo.
Razveselila nas je tudi novica, da je 
župan z izbranim izvajalcem za grad-
njo velikega nogometnega igrišča v 
športnem parku Preddvor podpisal 
pogodbo, dela pa že potekajo. Tako 
upamo na delovno in tekmovalno us-
pešno jesen. Več pa na spletni strani 
ŠD Preddvor.

Marjan Bogataj

Člani ŠD pri pripravi podlage za selitev malega nogometnega igrišča z umetno 
travo v ŠP Preddvor / Foto: ŠD Preddvor

Zlata medalja Maje Povšnar v Ameriki

Maja Povšnar iz Kokre se, odkar je članica slovenske reprezentance, vsako leto ude-
ležuje vseh večjih tekmovanj pod okriljem evropske in svetovne zveze  za jiu-jitsu. 
Tekmuje v ne-wazi v kategoriji žensk do 63 kilogramov – tako na evropskih kot tudi 
svetovnih prvenstvih, kjer posega po najvišjih mestih. Na tekmovanjih zastopa Judo 
klub Triglav Kranj, trenira pa v društvu Gracie Barra Ljubljana pod vodstvom trenerja 
Carlosa Maie in v BJJ Litija pod vodstvom trenerja Nejca Hodnika. Julija letos se je 
Povšnarjeva udeležila svetovnih iger v Ameriki. Gre za najvišje športno tekmovanje 
v športih, ki niso vključeni v program olimpijskih iger. V svoji tekmovalni kategoriji 
je Gorenjka osvojila zlato. Pravi, da je občutek neprecenljiv, saj se za doseženim 
rezultatom skriva več kot deset let trdega dela oziroma profesionalnih treningov. 
Ravno zaradi osvojenih športnih naslovov in uspehov je Maja Povšnar tudi letošnja 
prejemnica grba Občine Preddvor, priznanja, ki ga kot častni znak podeljuje župan 
za izjemne zasluge, dosežke in dejanja, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju, 
ugledu in uveljavitvi občine v širšem prostoru. A. B.
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Koledar dogodkov za oktober in november

OKTOBER

Sobota, 1. 10. 2022, grad Dvor, od 20. do 22. ur2

Angelska noč
Zavod Grof in grofica, E: info@visitpreddvor.si

Torek, 11. 10. 2022, Picerija Gorski privez, od 17. do 19. ure

vpis gledališkega abonmaja Smejmo se v Kulturnem 
hramu ignacija Borštnika Cerklje
Zavod Smejmo se, E: info@smejmose.si, www.smejmo.se

Petek, 14. 10. 2022, grad Dvor, ob 19. uri

Pogovorni večeri Ivke Sodnik: Tam, kjer živijo srečni 
ljudje: Popotovanje po Altaju z Mario Ano Kolman
Ivka Sodnik, E: info@visitpreddvor.si

Sobota, 22. 10. 2022, TIC Preddvor, ob 10. uri

Oblikovanje v spletnem programu Canva
Ljudska univerza Kranj – VGC, E: mojca.rozman@luniverza.si

Sobota, 22. 10. 2022, Kulturni dom Preddvor, ob 19. uri

Koncert seksteta Kostanarji ob 10-letnici delovanja
E: info@visitpreddvor.si

Sreda, 26. 10. 2022, grad Dvor, ob 19. uri

O življenju s psihoterapevtko Katjo Lesar: Živeti s 
čim manj stresa – predavanje in pogovor z avtorico, 
novinarko, založnico in publicistko Majo Megla
Ljudska univerza Kranj – VGC, E: mojca.rozman@luniverza.si

Ponedeljek, 31. 10. 2022, grad Dvor, od 11. do 17. ure

Dan čarovnic
Vstopnina 3 € (otroci), 5 € (odrasli), 9 € (družine: 1-2 odrasla in do 4 otroci 
Zavod grof in grofica, E: info@visitpreddvor.si

Ponedeljek, 31. 10. 2022, grad Dvor, od 11. do 16. ure

dan reformacije
Vodeni ogledi tiskarne, izdelava odtisa Trubarjevega portreta s kratkim 
orisom zgodovine tiskarstva ter izvedba dveh delavnic ob 11.00 in 
15.00: Izdelava Abecednika z Mojstrom Janezom. Cena 6 EUR/knjiga. 
Predhodne prijave na subelj.tanja@gmail.com 

Mojster Janez, E: info@visitpreddvor.si

NOVEMBER

Nedelja, 6. 11. 2022, grad Turn, ob 15. uri

Odprtje spominske sobe Josipine turnograjske
KD Josipina Turnograjska, E: info@kdjt.si

Nedelja, 6. 11. 2022, Kulturni dom Preddvor, ob 17. uri

Podelitev priznanj z natečaja Najlepše ljubezensko 
pismo
KD Josipina Turnograjska, E: info@kdjt.si

Redne mesečne aktivnosti, ki jih izvaja Ljudska univerza Kranj – 
Večgeneracijski center, najdete na spletni strani  
https://www.vgc-gorenjska.si/koledar-aktivnosti/.

Mestna knjižnica Kranj vas vsako soboto ob 10. uri vabi v prostore  
TIC Preddvor na Pravljico na obisku.

www.visitpreddvor.si

Na grajskem vrtu preddvorskega gradu Dvor je junija potekal 
že 12. Mednarodni Ex Tempore. Tematika letošnjega slikar-
skega ustvarjanja na prostem je bila Gorenjska. Kot nam je 
zaupal vodja dogodka, slikar in predsednik likovnega društva 
Preddvorski samorastniki Franc Guček - Guči, je bilo ustvar-
jalcev letos 22. Nastopila je tudi ljubiteljska pesnica Marija 
Cvetko. Najboljšim trem so podelili denarne nagrade. Prvo 
nagrado je prejela Pavla Peranovič iz Kranja, drugo ruska 
ustvarjalka Ljuba Hahonina, tretje mesto pa je pripadlo sli-
karju Vinku Bogataju. Vse zbrane sta s preddvorskega gradu 
Dvor prisrčno pozdravila tudi »grofica« Tanja Šubelj ter »grof« 
Florjan Sušnik. Samo Lesjak

Slikarji v grajski senci

Franc Gučkek - Guči v družbi grajske gospe, s katero sta 
napovedala razglasitev najboljših / Foto: Alenka Brun
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Ponosen sem na svojo sestro

Junijski dnevi so bili za mojo sestro Mimico zelo bogati 
dnevi, polni izzivov in presenečenj. V okviru občinskega 
praznovanja Občine Preddvor ji je župan Rok Roblek po-
delil plaketo Josipine Turnograjske za dolgoletno glasbeno 
udejstvovanje v ŽPZ Josipine Turnograjske, priznanje za 
njen prispevek na področju glasbe in petja, posebno pa ob 
30-letnici delovanja Ženskega zbora Josipine Turnograjske 
Društva upokojencev v Preddvoru, ki ga moja sestra vodi 
že 17. leto. Za to obletnico so 11. junija v Kulturnem domu 
Preddvor organizirali slavnostni koncert. Bil sem očitno 
ganjen nad petjem, nad njihovim navdušenjem do sloven-
ske pesmi in sploh nad slovensko kulturo. Ob tej priložnos-
ti jih je nagovoril sam župan Rok Roblek. Vsem so podelili 
osebne nagrade, a zboru je sam župan podelil najvišjo ob-
činsko nagrado. Polna dvorana je bila navdušena in očitno 
zadovoljna. Na koncu pa so v dvorano prinesli veliko dobre 
hrane in pijače. Nadaljevalo se je srečanje v medsebojnih 
pogovorih s prisotnimi pevci, prijatelji in znanci. Res je bil 
to enkratni bogat kulturni dogodek. Vsi smo bili navdušeni 
nad koncertom, še posebej pa moja sestra, ki se mi je zdela 
tako lepa in čisto pomlajena. Čeprav vstopa v 83. leto, je 
bila vsa lahkotno razigrana v vodenju zbora, ki je prepeval 
s srcem, zbrano in sproščeno. Vse pevke sem samo obču-
doval, bile so tako lepe v svojih dolgih pisanih oblekah in 
Bogu sem se zahvaljeval zanje.

Prenočil sem po dolgem času spet doma v rojstni hiši, ker 
je bila že pozna ura. Naslednje jutro me je Mimica odpeljala 
nazaj v Dom. Med potjo sva ves čas prepevala. Spominjala 
sva se in prepevale otroške ljudske in cerkvene pesmi, ki 
nas jih je naučil dr. Mirko Cuderman v otroškem zboru, ki 
ga je on ustanovil. Celo Mimično življenje je bilo vse do da-
nes prežeto s petjem in z glasbo. Začela je v otroškem zbo-
ru. Izučila se je za organistko in zborovodkinjo in veliko 
let vodila cerkveni zbor v Preddvoru. Ugotovila sva, da sva 
posluh in veselje do glasbe prinesla iz same družine; oče je 
igral orglice in nas že od vsega začetku učil pesmi in je rad 
prepeval s fanti na vasi. Toda prišla je vojna, nam je 1944 
vzela očeta, jaz sem imel šest let. Bilo je hudo biti brez oče-
ta, a pesmi in ljubezni do petja nam ni mogel vzeti nihče. 
Približala sva se Domu, v meni je še odmevala najina pe-
sem in pogovor, ki sva ju imela po poti. Nedeljsko sveže jut-
ro, polno sonca, naju je nežno božalo, ko sva se poslovila, 
oba srečna in hvaležna za vse, kar se je zgodilo včeraj in te 
dni ob praznovanju 30-letnice ŽPZ Josipine Turnograjske 
ali po domače Josipink. Globoko v meni ostaja hvaležnost 
in ponos, da imam tako sestro.

 Jože Roblek

Zahvala

V sredo, 17. avgusta 2022, je našo družino prizadela velika 
nesreča – v požaru nam je do tal pogorel hlev, v njem živali, 
oprema, orodje in nekaj strojev. Rešili smo nekaj kokoši in 
piščancev, večine nam žal ni uspelo.
Ob vsej žalosti pa smo občutili, da v svoji nesreči nismo 
sami. Poleg preddvorskih in kranjskih gasilcev so nam ta-
koj nesebično priskočili na pomoč mnogi prijatelji, sosedje, 
sovaščani, župan Rok Roblek in Občina Preddvor, ki nam 
tudi v dneh po nesreči ves čas dajo vedeti, da v naših kon-
cih ljudje še vedno znamo stopiti skupaj. Tudi zaradi vseh 
vas ne bomo obupali. V polnem razmahu so že načrti za 
nov hlev in prepričani smo, da bomo kmalu oz. čim prej 
spet lahko z ljubeznijo nadaljevali svoje delo.
Ne moremo se poimensko zahvaliti vsem, ki ste nam po-
magali, želimo pa sporočiti, da smo neizmerno hvaležni za 
vsak dar, lepo besedo, stisk roke in objem. Upamo, da se 
vam bomo lahko kdaj oddolžili. Hvala! Družina Arnež Dom starejših občanov Preddvor

Spoštovani občani!

Sporočamo, da z vzpostavitvijo domske kuhinje  

PONOVNO NUDIMO STORITEV RAZVOZA KOSIL.

V kolikor bi želeli prejemati kosilo na dom,  

pokličite na telefonsko številko 051 698 271, kjer  

dobite vse potrebne informacije.

Z razvozom bomo pričeli predvidoma s 1.10. 2022,  

oziroma odvisno od povpraševanj.

Folklorno društvo vpisuje

Osnovnošolski otroci, vabljeni v vpisu v otroško folklorno sku-

pino v torek, 4. oktobra, ob 16. uri v dvorani Kulturnega doma 

v Preddvoru. Mladina in odrasli, za vas pa poteka vpis po ele-

ktronski pošti fdpreddvor@gmail.com do petka, 7. oktobra. 

Vabljeni plesalci in godci. Folklorno društvo Preddvor
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RENAULT  
 MEGANE E-TECH
100% electric

Poraba energije: 15,5–16,1 kWh/100 km, emisije CO2: 0 g/km, doseg do 470 km po standardu WLTP, 

pri različici evolution ER. Slika je simbolična. Renault Nissan Slovenija d. o. o.

  


