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VSEBINA I 3

PREDDVOR je priloga časopisa 

PREDDVOR (ISSN 2670-6687) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Danica Zavrl Žlebir (danica.zavrl@g-glas.si), odgovorna urednica  
Marija Volčjak, oblikovanje Matjaž Švab, oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 041/704 857). Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj 
(info@g-glas.si, tel. 04/201 42 00). Tisk: Delo, d. o. o, Tiskarsko središče; Dunajska 5, 1000 Ljubljana. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Preddvor izhaja 
v nakladi 19.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor, priložen je tudi izvodom Gorenjskega glasa. Na naslovnici: S kolesom po 
preddvorskih vaseh / Foto: Gorazd Kavčič

www.visitpreddvor.si
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STRAN 4
Občinski praznik malo drugače
Koronavirus je dodobra spremenil naše življenje, zato bodo 
letos v občini Preddvor tudi malo drugače praznovali občinski 
praznik. 

STRAN 7
Fran Lakmayer: velikan slovenskega 
čebelarstva
Ob letošnjem občinskem prazniku Občine Preddvor bo 
izšla knjiga o Franu Lakmayerju avtorice ddr. Mire Delavec 
Touhami.

STRANI 8, 9, 10
Vrsta ambicioznih projektov
Občina Preddvor ima vrsto konkretnih projektov, s katerimi 
želi izboljšati stanje v vsaki od vasi. Župan Rok Roblek je 
tokrat govoril o najpomembnejših. 

STRAN 16
Neprecenljivo bogastvo naših vasi
Mirjam Pavlič je napisala knjižico Preddvorske vasi, ki 
bo služila kot turistični vodnik. Navdušena je nad lepoto 
tukajšnjih krajev.

STRAN 18
Šola v času pandemije
Od srede marca je potekal pouk na daljavo, maja so se v šolo 
vrnili učenci prvega triletja in devetošolci.

STRAN 29
Matija Šavs v spominih Brežanov
Kako v spominih Brežanov živi Jernejevčev gospod Matija 
Šavs, dekan iz Shakopeeja v Minnesoti.
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Danica Zavrl Žlebir

Organizatorja občinskega praznova-
nja sta vsakokrat Občina Preddvor in 
Zavod za turizem Preddvor. Tako tudi 
letos, vendar zaradi negotovih razmer, 
povezanih z epidemijo v minulih dveh 
mesecih, tokrat velikega praznovanja 
ne načrtujejo. »Že omejitev glede dru-
ženja do petdeset ljudi organizatorje 
postavlja v neugoden položaj. Tako 
smo se odločili, da se bomo izogibali 
dogajanju v zaprtih prostorih in čim 
več dogodkov pripravili na prostem,« 
je povedala direktorica Zavoda za tu-
rizem Preddvor Ernesta Koprivc.

Namesto množičnih manjši 
dogodki
»Prepletali se bosta promocija turizma 
in predstavitev občine, za kar smo do-
govorjeni na dveh lokalnih radijskih 
postajah, Radiu Sora in Radiu Gorenc, 
kjer naj bi v kontaktnih oddajah sode-
lovali tudi poslušalci. Dne 5. junija na-
črtujemo predstavitev knjige o Franu 
Lakmayerju, ki jo je izdalo Kulturno 
društvo Josipine Turnograjske, napi-
sala pa ddr. Mira Delavec Touhami, 
predstavitev bi bila pri spomeniku 
Franu Lakmayerju v grajskem parku, 
kjer občinstvo lahko razporedimo v 
primerni razdalji. V primeru slabšega 
vremena bo prestavitev prestavljena na 
drug dan, ne vemo, kateri, saj je to tež-
ko načrtovati ob dejstvu, da avtorica 
živi v tujini in ne more biti navzoča ka-
dar koli,« navaja Koprivčeva. Ker letos 
odpade pohodniški festival Kamniško-
Savinskih Alp, katerega odprtje bi mo-
ralo biti v Preddvoru, bodo namesto 
tega pripravili dva pohoda, po Literarni 
poti pod Storžičem in po preddvorski 

veji slovenske Jakobove poti. Petrov 
sm'n in mednarodni folklorni festival, 
ki sta običajno konec junija sklenila 
občinsko praznovanje, sta trenutno 
še v negotovosti, pravi Koprivčeva, saj 
gre za večji prireditvi, ki ju ni smiselno 
organizirati za petdeset ljudi. Julija in 
avgusta sta predvideni dve prireditvi, 
a tudi ti dve sta še pod vprašajem. Ju-
lija sta predvidena rekreativni turnir v 
odbojki na mivki (turnir je del državne 
serije 12 turnirjev, ki potekajo po ce-
lotni Sloveniji za neregistrirane igralce 
odbojke) in državno prvenstvo v odboj-
ki na mivki za otroke do 13 let (gre za 
finalni turnir najboljših registriranih 
igralcev in igralk do 13 let; zmagovalci 

so državni prvaki), avgusta pa kmečki 
praznik pod Storžičem. »Čakamo na 
morebitno sprostitev ukrepov,« na-
daljuje sogovornica. »Avgusta bo tudi 
promocijski dogodek, povezan z Mati-
jem Valjavcem. Prihodnje leto namreč 
o njem načrtujemo simpozij, kot uvod 
vanj pa bi bila letos avgusta predstavi-
tev njegovih pravljic, da se začne o tem 
literarnem velikanu govoriti. Vsako 
leto predstavimo koga od pomembnih 
ljudi, ki so živeli in delali v Preddvoru: 
lani je bila to rodbina Wurzbach, letos 
je Fran Lakmayer, prihodnje leto bo to-
rej Valjavec.«

Premalo poznani Fran Lakmayer
Ob letošnjem prazniku je torej izšla 
knjiga o Franu Lakmayerju. Župan 
Rok Roblek je o tem povedal: »Fran 
Lakmayer je bil eden zelo pomembnih 

ljudi, ki so delovali v Preddvoru. Imel 
je pomemben čut za čebelarstvo in je 
eden prvih, ki je o tem spisal knjigo in 
ljudi učil čebelarstva. Upam si trditi, 
da sodi ob bok velikanom slovenskega 
čebelarstva. Poleg tega je pisal drame in 
skrbel za pomembno kulturno delova-
nje, spodbudil je tudi gradnjo preddvor-
skega kulturnega doma. V Preddvoru 
ga zelo slabo poznamo, zato je dobro, da 
ob letošnjem občinskem prazniku dobi-
mo knjigo o njem. Pisana beseda ostane 
našim rodovom in tu se je avtorica knji-
ge drr. Mira Delavec Touhami posvetila 
branju zgodovinskih del in se poglobila 
tudi v arhivske dokumente, da bi z izda-
jo knjige odstrla neznana dejstva o tem 

duhovniku in človeku širokega obzorja, 
ki je opazno prispeval tudi k razvoju 
Preddvora.«
Župan navaja, da so si v občini zadali 
cilj, da vsako leto izdajo knjigo o kate-
rem od pomembnih ljudi. V preteklosti 
je bila to Josipina Turnograjska, letos je 
Lakmayer, v prihodnje se bodo posvetili 
pesniku in zbiratelju ljudskega slovstva 
Matiji Valjavcu in bukvarju Matiji Nag-
liču. O Valjavcu tudi razmišljajo, da bi 
v spomin nanj naredili kaj več kot spo-
minsko ploščo na rojstni hiši. Lani so 
odprli literarno pot, ki vključuje Valjav-
ca in druge literarne ustvarjalce, zato si 
o njem želijo tudi več vsebine. 
Ob občinskem prazniku pa bo izšla še 
ena knjiga, Preddvorske vasi avtorice 
Mirjam Pavlič. Kdaj bo predstavljena, 
še ne vedo, radi pa bi jo predstavili v 
eni od opisanih preddvorskih vasi. 

Občinski praznik malo drugače
Koronavirus je dodobra spremenil naše življenje, zato bodo letos v občini Preddvor  
tudi malo drugače praznovali občinski praznik. 

Vsako leto s knjigo predstavijo koga od pomembnih ljudi, ki 
so živeli in delali v Preddvoru: Josipino Turnograjsko, rodbino 
Wurzbach, Frana Lakmayerja, prihodnje leto Matija Valjavca.
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Rok Roblek, vaš župan

Občinski praznik Občina Preddvor praznuje letos na pone-
deljek, 1. junija, ko obeležujemo obletnico smrti Josipine 
Urbančič Turnograjske, prve slovenske pesnice in pravlji-
čarke. Josipina je bila še več kot to, predvsem pa je občudo-
vala in spoštovala naravo in kraj, kjer je živela.
Če se ob izteku leta zazremo nazaj, kaj se je v letu dobrega 
zgodilo, kaj je tisto, kar nam bo ostalo v lepem spominu, 
se ob občinskem prazniku lahko ozremo proti domačemu 
kraju. Kaj smo za domači kraj dobrega storili, da bo v naši 
skupnosti življenje boljše in lepše. Prav vsak posameznik je 
namreč najpomembnejši člen družbe, ki z vsako svojo od-
ločitvijo in dejanjem spreminja svet. Eni na bolje, eni pač 
na slabše. Le s skupnimi prizadevanji delati dobro lahko 
oplemenitimo naše sobivanje. 
Brezskrbno vreči pločevinko skozi okno avtomobila ali na 
sprehod vzeti s seboj vrečko in očistiti rob ceste ali gozda. 
Bodimo zgled, predvsem dober zgled svojim otrokom. V 
tajništvu občine lahko prevzamete vrečke za smeti ob ce-
stah, javnih poteh in v naravi, nato pa jih le postavite ob 
svoj zabojnik, ko je na sporedu odvoz mešanih odpadkov. 
Spomladanska čistilna akcija je bila prestavljena in se bo 
izvedla v soboto, 13. junija 2020. Akcija poteka v skladu z 
ustaljeno prakso, poskrbimo pa za ukrepe preprečevanja 
širjenja virusa z zadostno razdaljo v času po čistilni akciji.

Občinska uprava je v teh dneh povezana z velikim številom 
projektov. Med drugimi velja posebej omeniti projektiranje 
mostu čez Kokro in križišča ob vstopu v Preddvor, gradnjo 
ceste mimo šole čez potok Suha, projektiranje Šolske ulice, 
zaključevanje OPPN Poslovna cona in obnovo dotrajanega 
vodovoda v Bašlju. Več o aktualnih projektih si lahko pre-
berete v tem glasilu. V spomladanskem času narava vzbuh-
ti, ker smo na podeželju, je marsikaj za postoriti tudi okrog 

doma in na vrtu. Vljudno vas prosimo, da ne pozabite ob-
žagati in urediti tudi rastlin, ki segajo na občinske ceste in 
ulice. Na spletni strani Občine Preddvor si lahko preberete 
več o načinu vzdrževanja in urejanja okolice in telesa ces-
tišča, hkrati pa si lahko pogledate tudi okvirni razpored, 
kdaj se bo ob cestah urejalo strojno.   
Pisana beseda ima prav poseben pomen, ne samo da oh-
ranja in hkrati razvija slovenski jezik, ampak tudi priča 
o življenju v našem kraju. V Preddvoru je Fran Lakmayer 
pustil pomemben pečat. Velikan slovenskega čebelarstva, 
ki je okoliške kmete učil umnega čebelarjenja in spodbujal 
k smotrnemu izkoriščanju naravnih virov za blaginjo na 
tem koščku sveta. Njegova zgodba pa ni povezana zgolj s 
čebelami in župnijo, velik pečat je pustil tudi na področju 
kulturnega dela in življenja prebivalcev Preddvora in širše. 
Da bo v času občinskega praznika luč sveta ugledala knjiga 
'Fran Lakmayer, velikan slovenskega čebelarstva' gre zah-
vala predvsem ge. ddr. Miri Delavec Touhami, ki je s svojim 
poslanstvom odstrla delček naše preteklosti in ga zapisala 
za vse prihodnje rodove, ter Čebelarskemu društvu Fran 
Lakmayer Preddvor in njegovemu predsedniku g. Jožetu 
Koklu. 
Ob občinskem prazniku Občine Preddvor vsem občankam 
in občanom želim obilo srčnih trenutkov, toplih sončnih 
žarkov, iskrivih pustolovščin in da bi znali spoštovati in 
ohranjati naše kraje za vse prihodnje rodove.

Spoštovane občanke, spoštovani občani
Prihaja praznični mesec junij, ki je Preddvor vsako leto zaznamoval z veseljem, petjem  
in plesom. Letošnji občinski praznik bo zaradi trenutne situacije malce drugačen, bolj 
oseben, a zato nič manj doživet.

Občanke in občane vabimo na čistilno akcijo, ki 
bo v soboto, 13. junija, ob 8.30 na znanih zbirnih 
mestih po naseljih občine Preddvor. Poskrbljeno 
bo za zaščitno opremo in okrepčilo po končani 
akciji. Lepo vabljeni.
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Danica Zavrl Žlebir

Občina Preddvor praznuje občinski praznik v spomin na 
največjo slovensko pisateljico, pesnico, skladateljico in pra-
vljičarko Josipino Urbančič Turnograjsko. Nekaj misli o po-
membni rojakinji je z nami delila poznavalka njenega živ-
ljenja in dela ddr. Mira Delavec Touhami: »Še vedno se zelo 
dobro spomnim leta 2000, ko sem v NUK-u prvič odprla 
ljubezensko pismo Josipine Urbančič Turnograjske Lovru 
Tomanu. Po devetih mesecih vsakodnevnega večurnega 
branja njenih pisem me je kot oseba tako prevzela, da sem 
ji posvetila dvajset let raziskovanja in skušala na različne 
načine posredovati njeno sporočilo javnosti. Postala je del 
mojega življenja in me bo na poseben način spremljala do 
konca. In besede o veličini Josipininega duha bodo moje 
besede sporočale še naprej, do takrat, ko se bova ponovno 
srečali. 
Že od vsega začetka je moja želja, da bi Slovenija spozna-
la to izjemno Slovenko, ki je umrla v cvetu mladosti (stara 
še ni bila 21 let), a je za seboj pustila svojevrsten literarni 
opus, ki je pomemben ne samo z literarnega vidika, ampak 
tudi z vidika dediščine naroda in njegove identitete. Zato 
se večkrat sprašujem, zakaj se literarna dela Josipine Ur-
bančič Turnograjske v 21. stoletju v Sloveniji še vedno ne 
obravnavajo v okviru učnega načrta v osnovni in srednji 
šoli; medtem ko so jo brali v šolah že v času njenega življe-

nja, torej leta 1851? Zakaj se jo še vedno potiska v ozadje 
literarne zgodovine, ko bi morala tvoriti njen osrednji del? 
Zakaj v času, ko je izjemno pomembno naše povezovanje, 
ne znamo v njenih delih najti navdiha za našo narodovo 
bit, za naš obstoj, za našo duhovno rast? To so namreč zna-
li ceniti že sredi 19. stoletja!« 

Prva zvezda na slovenskem literarnem nebu
O pomenu Turnograjske v njenem času pa je njena poz-
navalka in raziskovalka zapisala: »V času, ko je živela, je 
bila Josipina Urbančič Turnograjska tako v slovenskih kot 
slovanskih krogih zelo cenjena. Je ena izmed prvih slo-
venskih avtorjev, katerih dela so prevajali v tuje jezike. Že 
leta 1852 so v hrvaškem listu Neven objavili ilirski prevod 
dela Nedolžnost in sila, leta 1853 pa Slavjanskega muče-
nika. Njeno ime je bilo z naklonjenostjo omenjano v vrsti 
slovenskih revij. Poznali in cenili so jo na Slovaškem, v 
Rusiji, in sicer na dvoru grofice Antonine Dmitrijevne Blu-
dove, caričine dvorne dame, hčere visokega carskega dos-
tojanstvenika D. N. Bludova. S povestico Boris, ki je bila 
prevedena v bolgarščino, pa je zaslovela v Bolgariji in celo v 
Carigradu. V petrograjskem časopisu Severnaja zvezda so 
leta 1852 o njej zapisali: »Njena evropska izobrazba je ni 
odtrgala od njene narodnosti in dasi čisla tuje literature, 
piše v narodnom jeziku. Ta pojav je redek v njenem kraju.« 
Ob iskanju lastnega in svojevrstnega literarnega izraza je 
bila Josipina Turnograjska več ali manj prepuščena sama 
sebi, saj je skupaj z Janezom Trdino ustvarjala svoja dela 
v začetni fazi razvoja slovenske kratke pripovedne proze. 
Bila je zelo tankočutna osebnost, ki je znala prisluhniti z 
globino. Na osnovi razmišljanj, ki so zapisana v njenih pis-
mih in prenesena tudi v njena dela, je predvsem razvidno, 
da je pisateljica poudarjala moč narodov, ljubezen do do-
movine, spoštovanje do slovenskega jezika, željo po svobo-
di vsakega človeka, moč in sposobnosti posameznika, tudi 
ženske. Njene misli so danes še kako aktualne v mednaro-
dnem pogledu. Hkrati se nam ob njenih delih odpirajo tudi 
druge perspektive, iz česar je razvidno, da je bila Turnog-
rajska zelo razgledana po evropski literaturi. Kljub izjemni 
nadarjenosti in spoštovanju s strani evropskih literarnih 
krogov so njena dela po njeni smrti ves čas na Slovenskem 
ostajala v senci pomembnejših. Bila je prva zvezda na 'slo-
venskem literarnem nebu'. Spoštovane Slovenke, spošto-
vani Slovenci – čas je, da ji izkažemo spoštovanje, ki si ga 
kot izjemna Slovenka tudi zasluži. In prepričana sem, da je 
to priložnost hkrati tudi za nas kot narod.«

Preddvor praznuje v Josipinin spomin
Praznik občine Preddvor

Spoštovane občanke,  
spoštovani občani,

ob prazniku Občine Preddvor Vam  
iskreno čestitamo in se zahvaljujemo  

za dosedanje zaupanje in sodelovanje.

Župan Občine Preddvor Rok Roblek,
občinski svet Občine Preddvor in občinska uprava  

Občine Preddvor
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Mira Delavec Touhami

Idejo za nastanek knjige je podal Jo-
žef Kokl, predsednik Čebelarskega 
društva Fran Lakmayer Preddvor, 
spremne besede so napisali predse-
dnik Čebelarske zveze Slovenije Bo-
štjan Noč, predsednik Čebelarske 
zveze Gorenjske Anže Perčič in že 
omenjeni predsednik preddvorske-
ga čebelarskega društva Jožef Kokl. 
Uvodno besedo je knjigi namenil 
preddvorski župnik Pavel Okoliš, re-
cenzijo in bogato slikovno gradivo pa 
Franc Šivic. Prvič pa je v celoti obja-
vljena Lakmayerjeva povest Čebelarji 
v Ljubočah.
V knjigi spoznamo zanimivo življenj-
sko pot Frana Lakmayerja, enega iz-
med najpomembnejših čebelarjev na 
Slovenskem v prvi polovici 20. sto-
letja. Njegova knjiga Umni čebelar je 
svojevrsten čebelarski katekizem, saj 

je prvi sistematični učbenik čebelar-
stva v slovenskem jeziku. Po njegovi 
zaslugi je prišlo po izidu omenjene 
knjige v čebelarski stroki do ključnega 
preloma, saj se je spremenil odnos do 
čebel in čebelarstva na Slovenskem. 
Fran Lakamyer, ki je med drugim 25 
let služboval kot duhovnik v Preddvo-
ru in je pokopan na Vrhniki, je bil zelo 
predan svojemu delu, a je ostal do kon-
ca svojega življenja zelo skromen. 
Če je na primer Anton Janša izdal svoje 
knjige v nemščini, se je Fran Lakmayer, 
čeprav je znal številne tuje jezike, odlo-
čil, da bo knjigo Umni čebelar izključno 
v slovenščini. Kot je sam poudaril, je bil 
njegov namen, da bi pomagala in izo-
brazila čim več slovenskih čebelarjev. 
Ni mu bilo do slave, ampak je živel za 
svoje delo, ki ga je opravljal zelo pleme-
nito. Predvidevamo, da če bi omenjeno 
knjigo izdal v nemščini, bi ga to poneslo 
med svetovna imena čebelarstva in bi 
ga danes poznal cel svet. 
Čeprav je od prvega izida knjige Umni 
čebelar minilo že več kot sto let, so 
Lakmayerjevi nasveti in opisi zelo ak-
tualni in pomembni še danes, zato si 
čebelarji Čebelarskega društva Fran 
Lakmayer v Preddvoru že dolga leta 
prizadevajo in želijo, da bi bila knji-
ga ponatisnjena, saj je pomembna za 
poznavanje slovenske čebelarske zgo-
dovine in njenega razvoja do danes. 
Hkrati pa bi ponatis pomenil zahvalo 
in priznanje Franu Lakmayerju, ki je 
svoje življenje posvetil ljudem in če-
belam. In tudi zato nam je lahko Fran 
Lakmayer še danes zgled čebelarja z 
izjemno predanostjo svojemu pos-
lanstvu, ali kot je sam zapisal: »Od 
čebele se uči marljivosti, domoljubja in 
požrtvovalnosti.«

Fran Lakmayer: velikan slovenskega čebelarstva
Ob letošnjem občinskem prazniku Občine Preddvor bo izšla knjiga o Franu Lakmayerju, 
ki jo je napisala ddr. Mira Delavec Touhami, izdalo pa jo je KD Josipine Turnograjske ob 
sofinanciranju Občine Preddvor in Zavoda za turizem Preddvor.

Naslovnica knjige o Franu Lakmayerju

Spomenik Lakmayerju pri čebelarski lipi 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Predlani so v grajskem parku odkrili 
Lakmayerjev doprsni kip / Foto: Gorazd 
Kavčič
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Danica Zavrl Žlebir

V Bašlju je predvidena obnova vodo-
voda od Celarce do križišča za Trste-
nik, ob tem pa tudi sanacija meteorne 
kanalizacije, ureditev dovozov in cest. 
Prestavili bodo avtobusni postajališči 
(zdaj sta na zasebnem zemljišču, pre-
stavitev pa je potrebna tudi zaradi 
varnosti), pri čemer iščejo cenovno 
sprejemljivo opcijo. Rešiti morajo te-
žavo glede ceste po klancu navzgor, 
kjer v drugi fazi ureditve načrtujejo 
tudi pločnik. V dogovoru z lastniki 
zemljišč bodo uredili parkirišče za Lo-
vrenc, Kališče in Storžič, načrtujejo pa 
tudi avtobusno postajališče Laško.
Zaključiti nameravajo manjkajočo jav-
no razsvetljavo med Srednjo in Spo-
dnjo Belo. Na Spodnji Beli bodo spre-
menili prometno ureditev in uvedli 
omejitve, saj je na cesti veliko prome-

ta iz Kranja. Predvidena je asfaltna 
prevleka te ceste, urediti morajo tudi 
neurejene meje. Na Srednji Beli bodo 
zaradi varnosti pešcev spremenili pro-
metno ureditev glede prednosti. Do 
konca leta naj bi zaključili tudi projekt 
sanacije mostu pri Kračmanu.

Kdaj nogometno igrišče
Med Preddvorom in Srednjo Belo je 
predvidena gradnja nogometnega 
igrišča. Zaradi spremenjene zako-
nodaje je bila vsa dokumentacija za 
gradnjo prenesena z upravne enote 
na ministrstvo za okolje in prostor, 
ki pa pred izdajo dovoljenja opravi 
predhodni postopek, ali je potrebna 
presoja vplivov na okolje. Pričakujejo, 
da bo do julija ta postopek opravljen. 
Na gradbeno dovoljenje računajo do 
konca leta, na gradnjo prihodnje. Kot 
pravi župan Rok Roblek, gre za zelo 
pomembno naložbo v športno infra-

strukturo, obenem pa jim že tiktaka 
ura glede nogometnega igrišča pri Je-
lovici, zato si želijo, da bi se stvar kar 
najhitreje razpletla. 
V Hrašah je predvideno urejanje ceste 
proti Sircu. Sanacijo bi radi izpeljali 
še letos. Gre pa za dve trasi ceste: ena 
je zdaj sicer spremenjena v travnik, 
pod njo pa poteka vodovod, druga je 
obstoječa. Če bi traso ceste prestavili 
na staro in ob tem sanirali vodovod, bi 
bila to velika dražja izvedba, zato so se 
odločili za sanacijo na obstoječi trasi.
Župan Roblek navaja, da so glede na-
črtovane kolesarske povezave Kranj–
Preddvor trenutno v fazi geodetskih 
izmer. Trasa kolesarske steze bo po-
tekala po vzhodnem robu Brda čez 
Breg do Preddvora. Ker gre za zdajšnjo 
poljsko pot in ker je Preddvor podežel-
ska občina, bodo poskrbeli, da bo tu 
nemoteno potekala vožnja traktorjev 
in da tudi ne bodo preveč strogi, če bo 
pot umazana. Bo pa občina poskrbela 
za čiščenje.
Zaradi varnosti je nujna gradnja ploč-
nika med Belo in Preddvorom. Nače-
len dogovor z lastniki zemljišč ob cesti 
so dosegli, projekte rešitve so znane, 
projektna dokumentacija v pripra-
vi. Takoj ko bo mogoče, bodo projekt 
tudi predstavili. Obenem načrtujejo 
tudi kolesarsko stezo čez Novine, ki 
bo obenem pešpot in cesta za dostop 
s kmetijsko mehanizacijo.

Letos gradnja državne ceste?
V Tupaličah je predvidena rekon-
strukcija državne ceste od novega 
krožišča do konca Tupalič v smeri 
proti Jezerskemu, junija pričakuje-
jo javni razpis za izvedbo. Obenem 
bodo nadaljevali gradnjo kanalizaci-
je, zgradili pločnik, javno razsvetlja-

Vrsta ambicioznih projektov
Občina Preddvor ima vrsto konkretnih projektov, s katerimi želi izboljšati stanje v vsaki  
od vasi. Župan Rok Roblek je tokrat govoril o najpomembnejših. 

V kratkem naj bi začeli graditi cesto proti Vokam. / Foto: Gorazd Kavčič



vo in avtobusna postajališča, kar je 
finančna obveznost občine, obnovili 
bodo vodovod na tej trasi, pri čemer 
bodo sodelovale tudi sosednje obči-
ne, ki so povezane nanj. Gradnja naj 
bi se začela še letos, končana naj bi 
bila do konca leta 2021. Župan Rok 
Roblek dodaja, da bo treba sanirati 
tudi infrastrukturo v vasi po klancu 
navzgor in jo dokončati pod češnja-
mi. V dogovoru s podjetjem Logo pa 
je predvidena tudi sanacija ceste nad 
njihovim objektom. V Tupaličah pa je 
pri novozgrajenem rondoju treba na-
rediti še nekaj metrov pločnika.
Občinski podrobni prostorski načrt 
(OPPN) za poslovno cono v Tupaličah 
je v sklepni fazi. Opravili so še uskla-
ditve z vodarji, zdaj pa pričakujejo, da 
se bodo nadaljnji dogovori v zvezi z 
odkupi zemljišč začeli v poletnih me-
secih. Gradnja infrastrukture je oce-
njena na 1,2 milijona evrov. Z lastni-
ki bi želeli čim prej doseči dogovor, 
da slednjič pride do zagona poslovne 
cone, za katero se dogovarjajo že dve 
desetletji.
Na Možjanci je najprej treba sanirati 
udor na cesti, dolgoročno rešitev pa 
prinaša razširitev ceste, kar bi nare-
dili ob gradnji vodovoda. To naj bi se 

delalo prihodnjo jesen, ob tem so od-
visni tudi od nepovratnih sredstev. Še 
letos pa bodo uredili cesto k hišam v 
zgornjem delu Možjance in asfaltira-
li cesto v spodnjem delu. Imajo tudi 
predračun za asfaltiranje ceste Mož-
janca–Štefanja Gora. Na prihodnji seji 
občinskega sveta (junija ali julija) bodo 
razpravljali o rebalansu proračuna, da 
vanj vključijo »paket« cest, poleg Mož-

janca–Štefanja Gora tudi cesto proti 
Sircu v Hrašah, Spodnja Bela–Žablje 
in hrapava podlaga za asfalt Spodnja 
Bela–Tatinec.  

Jezero je treba sanirati
Eden ključnih izzivov v Preddvoru je 
ureditev zahodne obale jezera Črna-
va, kjer kandidirajo za denar Evrop-
skega sklada za ribištvo in pomor-
stvo. Vrednost naložbe je 250 tisoč 
evrov, urejali pa bi poti, namestili 
urbano opremo, namestili lesene plo-

ščadi, poskrbeli za opremo za supanje, 
postavili objekt za strežbo hrane in 
pijače. V proračunu projekta še ni in 
bo prav tako stvar rebalansa. Jezero 
bodo morali v prihodnje tudi sanira-
ti, in sicer zaustaviti odtekanje jezera 
skozi odprtino pod grajskim dvoriš-
čem in sanirati obalo, poleg tega bodo 
odstranjevali tudi invazivno račjo zel 
na tem območju. Namestili naj bi tudi 
igrala in uredili prijeten kompleks za 
družine z otroki.
Občina želi biti udeležena pri prodaji 
hotela ob jezeru. Ima sicer predkupno 
pravico, a je ne namerava izkoristiti, 
pač pa pričakujejo, da se kupci oglasi-
jo in jim predstavijo svojo vizijo. Sle-
dnjič je občina ključna pri sprejema-
nju OPPN, poleg tega želijo, da se tu 
razvija butična turistična ponudba z 
uživanjem gostov v naravi. Poskrbeti 
pa morajo tudi za obvozne poti. Zdaj 
k jezeru vodi že zelo dolgo začasna 
cesta skozi vas Hrib, iščejo pa nove 
rešitve. Opciji sta dve: ena je cesta, ki 
bi šla s ceste Tupaliče–Jezersko, zgra-
diti bi morali most čez Kokro proti 
Potočam; druga pa je pot skozi grajski 
park, ki je v resnici slabo vzdrževan 
gozd. S cesto ga ne bi uničili, temveč 
mu dali možnost za ohranitev in ra-
zvoj, poudarja Rok Roblek, ki tudi 
pove, da pri tem obstajajo težave za-
radi soglasjedajalca naravovarstve-
ne stroke. Zadnja rešitev je cenejša 
od prve z mostom, poleg tega sta že 
zgodovinsko potekali skozi park dve 
cesti. Rešitve z vizualizacijo želijo 
predstaviti občanom takoj, ko bo to 
ob omilitvi sedanjih ukrepov mogoče.
Letos bo zaključen idejni projekt za 
povečanje parkirnih mest ob poko-
pališču, zdaj še urejajo razmerja z la-
stniki. V Preddvoru se bodo lahko v 
kratkem začela dela pri urejanju ceste 
v Voke. V prihodnje bo to cesta k tam-
kajšnjim športnim površinam. 

Šola, vrtec, telovadnica
Ena najpomembnejših pa bo gradnja 
na območju šole. Vrtec in šola sta 
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Med Preddvorom in Belo naj bi zgradili pločnik, čez Novine pa speljali kolesarsko 
stezo. / Foto: Gorazd Kavčič

Občina Preddvor ima 
zastavljenih vrsto projektov, ki 
jih bodo izvajali v vseh vaseh. 
Tokrat vam predstavljamo le 
najpomembnejše.
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zelo na tesnem, naredili so prostor-
sko preveritev obeh in ugotovili, da 
manjka predvsem telovadnica. Zanjo 
delajo projektno zasnovo, v okviru 
katere bodo iskali rešitve tudi za nove 
učilnice in igralnice za vrtčevske ot-
roke. Kot pravi župan Roblek, je ob 
zadnjem vpisu otrok v vrtec (za šolsko 
leto 2020/2021) zmanjkalo prostora 
za 14 otrok. Iščejo alternativne rešit-
ve. Vse kaže, da bo treba odpreti novo 
enoto (bodisi modularno enoto, bodi-
si najem prostorov, bodisi sprememba 
namembnosti kulturnega doma na 
Beli, kjer bi tamkajšnje pritlične pro-
store spremenili v vrtec).
V Mačah intenzivno pridobivajo pro-
jektno dokumentacijo za vodovod in 
kanalizacijo. Pridobljene so še zadnje 
služnosti. V vas se doslej ni veliko vla-
galo, in kot pravi župan, želijo ujeti 
vlak kohezijskih sredstev. 
V Potočah naj bi vlagali v vodovod, 
kanalizacijo in ceste hkrati z vzpore-
dnimi projekti. Ob tem računajo na 
državno financiranje ob možnosti, da 
država spremeni svoje predpise glede 
aglomeracij. V Novi vasi, Mačah in 
Potočah urejajo tudi zadeve v zvezi s 
streliščem in plezališčem. Med ome-
njenimi vasmi iščejo tudi možnost za 
varno šolsko pot in kolesarsko stezo. 
Trenutno je vse še v fazi idejne preve-
ritve. 
V Kokri pri sanaciji zaradi naravne 
nesreče računajo na vračilo sredstev s 
strani države. Gradili so oporni zid in 
sanirali cesto. Projektirajo tudi most 
na Fužinah, predvideno je asfaltiranje 
več odsekov cest do samotnih kmetij, 
potekajo pa tudi pogovori o urejanju 
okolice šole. Odkupili so nepremični-
no v soseščini in na tem mestu naj bi 
uredili zunanje šolsko igrišče in par-
kirna mesta za šolo. Ob tem občina 
pričakuje od krajanov Kokre, da bodo 
svoje otroke vpisovali v to podružnič-
no šolo. Delovanje te šole je za obči-
no drago, a jo želijo obdržati. Šola se 
zapre samo enkrat, svari župan Rok 
Roblek. 

V Preddvoru načrtujejo celostno obnovo male gozdne učne poti. »Postavili 
bomo novo privlačnejšo traso, pot opremili z enotnimi informacijskimi tablami 
z več podatki o drevesih na tej poti, v prihodnje pa načrtujemo tudi interakcij-
ske dogodke, ki bodo na zanimiv način poučevali obiskovalce o posebnostih 
rastja na učni gozdni poti. Ta vključuje tudi edinstveni park ob gradu Hrib, kjer 
je veliko tujerodnega rastja od vsepovsod,« pojasni Ernesta Koprivc, direkto-
rica Zavoda za turizem Preddvor. Za oživitev turizma pa je pomembna še ena 
aktualna novost: občina se je z Javnim zavodom Brdo dogovorila, da imajo vsi 
gostje, ki bodo prenočevali pri nastanitvenikih v občini Preddvor, brezplačen 
dostop na Brdo. 

Obnovili bodo gozdno učno pot

Defibrilatorji (AED) so v večini vasi že veliko let normalni inventar. Ko pa smo v 
Krajevnem odboru Rdečega križa Kokra dobili s strani občanov pobudo, da bi ga 
kupili, smo bili sprva v dvomih. Glede na geografsko obsežnost Kokre je bilo prvo 
vprašanje, kam namestiti AED, da bi bil najhitreje dosegljiv čim večjemu številu 
krajanov. Velik izziv pa je bilo tudi zbiranje denarja za nakup, saj ima Kokra malo 
prebivalcev in praktično nobene samostojne organizacije. Poslali smo kar nekaj 
prošenj in sprva je bil odziv slab, a, ker smo vztrajali, so začele prihajati donacije. 
Zdi se mi prav, da se posebej zahvalim tistim, ki so prispevali največ. To so bili: 
Občina Preddvor, KO RK Preddvor, stranka PLS -OO Preddvor, Rezmat, s. p., Zalo-
žnik, d. o. o., Damjan Pestotnik. Prostovoljne prispevke smo seveda zbirali tudi 
po vasi. Tu pa je bil odziv presenetljivo dober in se tudi vsem občanom še enkrat 
zahvaljujem. Posebna zahvala pa gre Faniki in Cirilu, ki tako vztrajno in zavzeto 
opravljata velikokrat nehvaležno delo. Nadvse zadovoljni, da nam je uspelo zbra-
ti tolikšna sredstva, smo naročili AED, ravno takrat pa nas je presenetil korona-
virus in vse je počakalo. Sedaj, ko se situacija malo umirja, upamo, da bo v nas-
lednjih tednih defibrilator nameščen in da bomo lahko izvedli še tečaj oživljanja.  
Irena Rezman, KO RK Kokra

Dobili so defibrilator

V občini Preddvor bodo letos obnavljali občinsko stavbo. Potrebna je namreč ener-
getske obnove, poleg tega pa morajo vgraditi dvigalo, da bo stavba dostopna tudi 
gibalno oviranim. Obnove bo deležna tudi turistična poslovalnica, in sicer bodo 
obnovili streho, pročelje in okna, uredili pa bodo tudi ogrevanje.

Obnova občinske stavbe

V občini Preddvor so izdelali katalog urbane opreme, ki je po besedah župana Roka 
Robleka korak naprej k uveljavitvi celostne podobe občine. Katalog prinaša predlo-
ge, kako oblikovati koše za smeti, klopi, informacijske table, avtobusna postaja-
lišča, da se bodo lepo skladali z okoljem. Javno predstavitev bodo pripravili takoj, 
ko bo to mogoče.

Katalog urbane opreme
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Namakalni sistem je načrtovan na približno 350 hektarih 
potencialno najboljših kmetijskih zemljišč, ki se razprosti-
rajo na ozemlju obeh občin in predstavljajo vir dohodka 
mnogim kmetijam.
Občini sta s pomočjo lastnih sredstev že začeli nekatere 
pripravljalne aktivnosti v zvezi z določitvijo namakalnih 
polj, pregledom potencialnih vodnih virov in okvirnimi 
finančnimi konstrukcijami za potrebe vzpostavitve načr-
tovanega namakalnega sistema. Za namen konkretizacije 
začetka projekta vzpostavitve namakalnega sistema na 
načrtovanem območju, ki se bo odvijal v več fazah, sta ob-
čini v mesecu marcu sklenili, da naročita izdelavo študije 
preveritve interesa za vzpostavitev namakalnega sistema. 
Študija predvideva opredelitev območja namakalnega sis-
tema z določitvijo zunanje meje območja, analizo parcel in 
rabe zemljišč znotraj območja, preveritev interesa lastni-

kov in upravljavcev kmetijskih zemljišč znotraj območja in 
oceno potreb ter smotrnosti vzpostavitve namakalnega 
sistema z opredelitvijo možnih težav in tveganj pri izvedbi 
projekta. 
Študija bi morala podati odgovor na vprašanje, ali je vzpo-
stavitev namakalnega sistema na predlaganem območju 
v širšem interesu skupnosti in ali je smotrna. Na podlagi 
izsledkov študije bosta obe občini sprejeli odločitev, kako 
in v kateri smeri nadaljevati projekt vzpostavitve novega 
medobčinskega namakalnega sistema.
Namakalni sistem bo predvidoma zajemal območje od 
Tupalič, Hotemaž, Visokega, Olševka, Luž do Velesovega, 
torej na območju občin Preddvor in Šenčur. Kot pa pravi 
župan Rok Roblek, jih zanima tudi območje proti Bregu, ki 
je zagotovo velik potencial in verjame, da bodo z dogovori 
uspeli tudi na tem območju.   

Namakalni sistem na območju Preddvora
Občina Preddvor in Občina Šenčur sta pristopili k prvim aktivnostim pri skupnem projektu 
vzpostavitve novega namakalnega sistema kmetijskih zemljišč. Namakalni sistem bo 
predvidoma zajemal območje od Tupalič, Hotemaž, Visokega, Olševka, Luž do Velesovega.

Danica Zavrl Žlebir

Občina Preddvor se je kot partnerica 
prijavila na evropski projekt, povezan 
z razvojem turizma. Gre za to, da bi 
v Bašlju razvili koncept, ki temelji na 
najdbah iz dobe Slovanov in s katerim 
bi na inovativen način spodbujali raz-
iskovanje tukajšnje zgodovine. Ta pri-
ča, da je bilo to območje poseljeno že 
pred Slovani. 
S turizmom je povezano tudi gorsko 
kolesarjenje. V okolici Preddvora je več 
prog za gorsko kolesarjenje (Jakob, 
Potoška gora, Lovrenc, Kališče, celo 
Hudičkov boršt), za katere pa morajo 
še pridobiti soglasje lastnikov zemljišč 
in jih kartografsko urediti. Imajo tudi 
dobre pogoje za padalstvo (s Potoške 

gore in Hudičkovega boršta), tako da 
želijo nekaj narediti tudi v tej smeri. 
Tudi lokalna hrana je tesno poveza-
na s turizmom, domača hrana pa bi 
lahko gostom nudila posebno lokal-
no doživetje. Načrtujejo projekt, ki bi 
spodbudil pridelavo. Nekaj ponudni-
kov imajo, šepajo pa predvsem pri go-
jenju zelenjave. Tudi s tem namenom 
se vključujejo v projekt namakanja v 
sodelovanju z Občino Šenčur, kamor 
bi vključili zemljišča na poljih proti so-
sednji občini. Še naprej verjamejo tudi 
v potencial, ki v tem smislu obstaja na 
zemljiščih med Bregom in Preddvo-
rom, in upajo, da jim bo uspelo tudi 
na tem področju. Sicer pa bi v zvezi 
z lokalno hrano bodisi ustanovili za-
drugo, ki bi združevala ponudnike in 
jim zmanjševala stroške, bodisi se z 

enakim ciljem povezali s kako drugo 
zadrugo. 
Aktivna doživetja so sedanjost in pri-
hodnost turizma, kolesarjenje pa ena 
od možnosti, ki jo ponujajo na tem 
področju. V Preddvoru si v sodelova-
nju z Občino Jezersko prizadevajo za 
ureditev kolesarske poti med obema 
občinama. Ker gre za pomembno dr-
žavno povezavo po dolini Kokre, se 
pri tem dogovarjajo z državno direk-
cijo za ceste. Želijo, da jo zgradi država 
in obenem dobijo navodila, kakšne so 
v procesu izdelave projektov naloge 
občin. Eden od projektov, povezanih z 
gibanjem, športom in rekreacijo, pa je 
tudi načrtovanje vadbenih naprav, ki 
bi jih namestili v motoričnem parku 
na obrobju Vok. Dogovori potekajo s 
Fakulteto za šport.

Zgodovina, lokalna hrana, rekreacija ...
Nekateri projekti v občini Preddvor so tesno povezani z razvojem turizma.
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Slavko Prezelj

Voda v poletju 1983 iz Mojzesove 
skale ni več pritekla. Takratni vaški 
odbornik Janez Rebernik, Mežnarjev, 
je dejal, da 'se je v tleh moralo nekaj 
povornh premakniti', kajti presahnili 
so tudi drugi studenci v okolici. Z več 
tisoč ur prostovoljnega dela so Mož-
jančani v letu 1985 napeljali vodo s 
tri kilometre oddaljene Zapečnikove 
planine. Zadnja leta analize kažejo, 
da voda ni najboljša. Občina Preddvor 
ima že izdelan projekt. V njem je zapi-
sano, da bo voda na Možjanco po 2,7 
kilometra dolgi trasi pritekla iz Tupa-
lič. 
Ravnega sveta imajo Možjančani 
malo. Samo zahodno od vasi je malo 
daljša planota, vendar se ravnina na 
južnem in severnem delu kmalu pre-
vrne proti dolini. Na koncu te planote 
so v letu 2005 na rdečem lapornatem 
apnencu seizmologi postavili potre-
sno opazovalnico. Takoj so instru-
menti vsako jutro ob isti uri zabeležili 
tresljaje. Minilo je nekaj časa, da so 
ugotovili, da tresljaji prihajajo iz do-
line z desnega brega reke Kokre. Na 
preddvorski žagi so namreč takrat ob 

šesti uri zjutraj zagnali gater Herku-
les, ki je ob zagonu zamajal tudi mož-
janski hrib.  
Pr' Koderman, Pr' Štern, Pr' Rožič, Pr' 
Hariš, Pr' Jergan, Pr' Prgav, Pr' Rjavc 
so stara hišna imena Možjančanov. 
Na Možjanci na vzhodnem gozdnem 
robu stoji tudi trideset počitniških 
hiš. Vseh domačinov, ki jih je naštel 
Franci Štirn, dolgoletni vaški odbor-
nik, je 38. Najmlajša je leto dni stara 
Rožičeva Doroteja, najstarejši Mož-
jančan pa je Janez Vreček, Rjavčev, 
rojen v letu 1942. »V parh leth so 
tastarejš pomrl,« je povedal Janez, 
ki je bil 44 let ključar cerkvice svete-
ga Miklavža in 23 let tudi cerkovnik. 
»Smn mamo zmerj ta druh tedn u 
septembr. Tkt k sm jest u šolo hodu u 
Preddvor, ns je 12 hodiu. Tričetr ure 
smo hodil. Učash smo hodil tud tok 
cajta, da k smo pršl do šole, so šl naš 
sošolc, že dam. Pozim smo pa na san-
ke sedl, smo pa hitrej u šolo pršl.«
Legenda Možjance je bil danes že 
pokojni Prgavov Tone. Tako odlič-
no je igral na frajtonarico, da je igral 
tudi v Švici v najboljših restavracijah. 
Domotožje pa ga je kmalu zvabilo 
domov. Danes pri Prgavu meh frajto-
narice raztegne Natalija, najstarejša 
hči Mirana in Mirjane Jagodic. »Mi, 
Možjančani, smo zmeraj morali sami 

poskrbeti, kako bomo prišli do šole. 
Govorili so, da smo preblizu, da bi ot-
roke vozil kombi,« pravi Miran. Nje-
gov sin Mitja je maturant na šoli IAM, 
Grega zaključuje deveti, Anže pa prvi 
razred osnovne šole. »Občina nekaj 
plača za prevoz otrok v šolo. Težava je 
v tem, da mora biti ves čas nekdo na 
razpolago,« še pove Miran. 
V 26 letih obstoja občine je bil edini 
občinski svetnik z Možjance Metod 
Jagodic, Šternov. Bil je vzoren svetnik. 
Skupaj z mamo Mihelco opravlja delo 
na domači kmetiji. Skupaj s Francem 
Jeričem, Kodermanovim, skrbi tudi 
za cerkev svetega Miklavža. Metod 
je med drugim tudi odličen režiser 
preddvorskega pasijona. Ob obisku 
Možjance se lahko odžejate in okrep-
čate v okrepčevalnici Rožmarin, ki ga 
že 25 let vodita gostoljubna Tatjana in 
Franci Štirn. V prizadevanju za turi-
stično prepoznavnost kraja že šesto 
leto organizirata zanimive pohode po 
tematski Tovorni poti od Možjance 
čez Štefanjo goro v dolino Kokre. Mož-
jančani so navajeni garanja. »Kokr 
trava zrase, tok mamo pa poj žvine u 
hlev,« pravi Prgavov Miran. S kmetij-
stvom se ukvarjajo na treh kmetijah. 
Jezni so na divje prašiče, ki jim razrije-
jo travnike. Lovca pa med Možjančani 
ni!  

Možjanca  
in Mojzes
Tako se je zgodilo onega 
dne na Možjanci. Iz skale je 
pritekla voda in ljudje so ji 
po dogodku iz Stare zaveze 
dali ime Mojzesova skala. 
Mogočni hrib, ki se nad 
Tupaličami dviga nad reko 
Kokro 687 metrov visoko, je 
v listini v letu 1256 zapisan 
kot monte Mosianberch, 
torej Možjanca.

Mlada možjanska družina, Marko in Brigita ter njuni otroci Maja, Anamary in Peter
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 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

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

info@cirles.si

V skoraj treh desetletjih, odkar se 
ukvarjajo z lesom, se je veliko spre-
menilo. Včasih je za posel z lesom ve-
ljal ustni dogovor, danes se sklepa na 
podlagi razpisov, kjer obvelja najnižja 
cena. Ob veliki konkurenci lesnih pod-
jetij in tudi nelojalni konkurenci je vse 
težje preživeti. Ciril Zupin, ki tudi po 
upokojitvi še dela v domačem podje-
tju, s sinom in sodelavci deli tudi skrb, 
kako bo naprej, saj dolgoročno kaže, 
da bodo smreko izsekali. V konkuren-
ci lesnih podjetnikov pa utegne v pri-
hodnje priti do velike selekcije. 
Zdaj je dela dovolj, tudi zato, ker so 
gozdove v zadnjih letih prizadele nes-

reče kot žledolom, vetrolom in napad 
lubadarja. Ob takih naravnih nesre-
čah – zadnja je bila februarja letos, ki 
je največ škode povzročila na območju 
Šenčurja – jim dela ne manjka. Takrat 
jih je kljub hudi konkurenci prema-
lo, izven sezone pa jih skrbi, ali bodo 
njihovi delavci imeli delo. V Cirlesu 
jih zaposlujejo šest, tudi domača dva, 
Ciril in Klemen, sta ob svoji vodstveni 
vlogi neprestano na terenu. Sicer pa za 
težaško delo, ki ga opravljajo v lesnih 
podjetjih, kot je njihovo, ni veliko za-
nimanja.
Podjetje Cirles je bilo pred skoraj tre-
mi desetletji na Gorenjskem prvo, 
ki se je podalo v konkurenčni boj na 
trgu z lesom. Njegov ustanovitelj Ci-
ril Zupin, mizarski tehnik po poklicu, 
je najprej delal kot mizar, nato pa se 
je zaposlil v Gozdnem gospodarstvu 
Kranj. S spremembami v gozdarstvu 
se je gozdnim gospodarstvom zmanj-
šal obseg dela in v takih okoliščinah je 
šel Ciril na svoje in ustanovil podjetje 
Cirles.
Danes se Cirles ukvarja s trgovino z 
lesom: odkupujejo vse vrste hlodo-
vine na panju ali ob kamionski cesti. 
Od kakovosti lesa je odvisno, kam ga 
prodajo – doma, v Avstrijo ali Itali-
jo. Večinoma delajo na Gorenjskem, 
se povezujejo z večjimi gozdarskimi 
podjetji, delajo z državnim podjetjem 
SIDG. Ukvarjajo se z ročno in strojno 
sečnjo lesa, spravilom lesa z različno 
zahtevnih terenov (z zahtevnejših 
terenov v strmini z žičnico s 'harves-
tersko glavo', na ravnini z goseničnim 
'harvesterjem', sicer pa tudi s traktor-
ji). Z dvema gozdarskima kamionoma 
prevažajo les in tudi gradbeno meha-
nizacijo. Ukvarjajo se tudi s pripravo 
drv in lesne biomase, sanacijo in nego 

V družbi z lesom tri desetletja
Majhno družinsko podjetje Cirles s sedežem v Tupaličah je leta 1991 ustanovil Ciril Zupin, 
po njegovi upokojitvi ga kot direktor vodi sin Klemen, gozdarski inženir.

Klemen in Ciril Zupin

gozdov, izkopi in sanacijo gozdnih 
poti.
Prednost manjše družinske firme daje 
tudi možnost, da se lahko ukvarjajo z 
zahtevnejšimi posegi. Veliko denimo 
delajo v Jezerski dolini, kjer so tudi 
precej težko dostopni tereni, a se jih 
ne ustrašijo in vsa dela opravijo, kot je 
treba. Njihova strokovnost in ob tem 
tudi oseben pristop jim v največji meri 
omogočata pridobivanje posla. In do-
ber glas, ki se razširi med strankami, 
ki so bili zadovoljni z njihovim delom.
Cirlesov kmetijsko-gozdarski objekt 
stoji kar na domačem dvorišču. Že dol-
ga leta pa si želijo, da bi imel Preddvor 
poslovno cono (zanjo je predvideno 
zemljišče ob reki Kokri, južno od obra-
tov Jelovice), kjer bi tudi Cirles dobil 
mesto za svojo dejavnost in lesno de-
ponijo. A tudi pri tem se že vsa leta 
srečujejo z birokratskimi ovirami. 
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Ernesta Koprivc

V turizmu bomo gotovo šteli čas pred epidemijo korone in 
po njej, saj se bodo stvari oz. so se že obrnile na glavo. Tu-
ristična panoga je bila zadnja dva meseca v popolnem krču, 
saj so se ustavile vse aktivnosti, vezane na to dejavnost. 
Vsekakor je bil za vse nas, ki delamo v turizmu, to velik 
šok, saj si nobeden ni predstavljal, da je tak popoln kolaps 
na vseh nivojih sploh možen. Dejstvo je, da je življenje pred 
epidemijo teklo z nezadržnim tempom, ki mu ni bilo videti 
konca. Karantena nas je dobesedno prisilila, da se ustavi-
mo in razmislimo, kje smo, kaj si res želimo, in nas spod-
budila, da iščemo ter uberemo nove poti. Čeprav stanje še 
zdaleč ni rožnato, pa je zdaj odlična priložnost, da se pove-
žemo in s skupnimi močmi izpišemo svojo, novo zgodbo, 
na katero bomo vsi skupaj ponosni.

V Zavodu za turizem Preddvor v tem času nismo poči-
vali. Prednostna naloga je bila sprotno obveščanje naših 
turističnih deležnikov o stanju in ukrepih vlade, ki so se 
nanašali na področje turizma. Skupaj z Občino Preddvor 
smo pripravili vso dokumentacijo in se uspešno prijavili 
na razpis Turizem ribjih doživetij, s katerim naj bi končno 
začeli obnovo zahodne strani obale jezera. Močno upa-
mo, da bomo izvedbo del začeli še letos, saj bi urejena 
obala jezera predstavljala precejšen doprinos k turistični 
ponudbi ter privlačnosti destinacije. V načrtu še vedno 
ostaja obnova Gozdne učne poti, ki naj bi jo ravno tako 
izpeljali še letos. Zaradi nastalih razmer bodo čolni letos 
malo kasneje v vodi, tako da bo najem možen najkasneje 
nekje v drugi polovici junija. Veseli nas, da znova obra-

tujejo vse planinske koče na destinaciji, saj je ravnokar 
na novo odprl vrata Dom na Čemšeniku, kjer vam bosta 
nova oskrbnika postregla z odlično domačo hrano ter z 
veseljem predlagala zanimive ture v okolici. Pričakovano 
je, da bomo letošnjo sezono beležili velik obisk domačih 
gostov, zato pripravljamo celovito ponudbo aktivnosti in 
doživetij, s katerimi bodo imeli priložnost še bolje odkri-
ti in spoznati našo deželo. Ena izmed novosti je, da smo 
električna kolesa ponudili vsem zainteresiranim name-
stitvenikom v najem, da bomo naše goste spodbujali k 
raziskovanju okolice na trajnostno mobilen način. Druga 
novica pa je, da bomo z letošnjim poletjem našim gostom 
ponudili brezplačen vstop na posestvo Brdo, kar je dober 
primer povezovanja, širjenja ponudbe ter promocije kra-
ja. Letošnje razmere bodo dodobra premešale strukturo 
gostov, zato je promocija še toliko bolj pomembna. Ker je 
število obiska tujih gostov zelo negotovo, smo se aktivno 
pridružili oglaševalski kampanji 'Zdaj je čas. Moja Slo-
venija.' Slovenske turistične organizacije, s katero nago-
varja domačega gosta, kakor tudi ostalim oglaševalskim 
ponudnikom. 
Obveščamo vas, da bo TIC Preddvor junija znova odprl 
svoja vrata, kjer vam bomo postregli z vsemi potrebnimi 
informacijami. Pripravljamo tudi dogodke, čeprav ta hip še 
vedno velja omejitev števila obiskovalcev. Upamo, da se bo 
ta ukrep do poletja še sprostil. O vsem dogajanju vas bomo 
sproti obveščali na naši FB-strani Visit Preddvor.
Naj poletje prinese vse dobro.

Turizem na preizkušnji
Pred nami so novi izzivi.

Ernesta Koprivc / Foto: Gorazd Kavčič

Irena in Vilko Sitar, nova oskrbnika Doma na Čemšeniku,  
v družbi z županom Rokom Roblekom / Foto: Ernesta Koprivc



Lokalna novica je kraljica

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

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

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



16 I TURIZEM

Danica Zavrl Žlebir

Ob občinskem prazniku bo izšla knjižica Preddvorske vasi, 
namenjena domačinom in obiskovalcem teh krajev. Napi-
sala jo je Mirjam Pavlič, dolgoletna turistična delavka, ki 
je od jeseni pregledovala bogato arhivsko gradivo iz časa 
svojega delovanja v turističnem društvu in iz časov njenih 
predhodnikov.  
»Idejo za knjižico sem dobila po tem, ko sem vsako leto obi-
skovala sejem Alpe Adria v Ljubljani. Vsakokrat znova sem 
se čudila, da je ob vsej današnji digitalizaciji na stojnicah 
še vedno veliko ponujenega tiskanega gradiva o slovenskih 
krajih. Tiskane vodnike imajo celo za najmanjše kraje, za 
katere niti nismo slišali in jih predstavljajo na privlačen 
način. Ko sem šla preteklo jesen na Sv. Jakoba in gledala 
v dolino, me je prešinilo, kako je pri nas lepo in kaj če bi o 
naših privlačnih vaseh, po katerih se mi je odpiral razgled, 
tudi mi imeli turistični vodnik. Gradiva sem imela ogrom-
no in sem lani jeseni kar začela odbirati zapiske in fotogra-
firati vasi v lepih jesenskih barvah,« je povedala avtorica 
Preddvorskih vasi.
Pravi, da je bila v preteklosti do marsičesa v domačem kraju 
kritična, ko pa je spoznavala Slovenijo in tujino, je videla, 
kaj vse promovirajo in ponujajo turistom v drugih okoljih. 
Enako, če ne še več, bi lahko ponudili tudi v Preddvoru, je 
prepričana Pavličeva. Izkušnje ima tudi iz turističnih vo-
denj po domačem kraju in tudi iz teh spoznanj je črpala 
navdih za knjižico. Ko je brskala po gradivu svojih pred-
hodnikov, je spoznala tudi, kako so bili včasih ljudje pre-
dani delu v korist domačega kraja, koliko jim je pomenilo, 
če so lahko k temu prispevali in če so bili kraji zato lep-
ši in privlačnejši tudi za obiskovalce. Zapisovali so si vse 
podrobnosti, radi so se tudi družili. Kot se Mirjam Pavlič 
spominja srečanj z njimi, jo je navduševalo, s kakšnim ža-
rom so pripovedovali o skupnih akcijah in dosežkih. Veliko 
gradiva je tudi iz njenega arhiva. »Toliko ga je, da bi lahko 
napisala zajeten zbornik, in ne knjižice z le 32 stranmi,« 
pravi avtorica. Preddvorske vasi je jeseni in letos spomladi 
tudi fotografirala, saj je želela pokazati, kakšne so danes in 
kaj lahko obiskovalci v teh krajih pričakujejo. 
»Vedno smo se trudili privabljati obiskovalce v Preddvor. 
Ob turističnem vodenju so radi prisluhnili, kar smo jim 

povedali, oni pa so se čudili, kaj vse naša občina premore. 
Spodbujali so me tudi, naj jim kaj povem v domačem nare-
čju. Tudi na sejmih v Ljubljani so se kraji začeli predstavljati 
v lokalnem narečju, to je bilo dobro sprejeto in ponekod so 
takšna vodenja še dodana vrednost temu, kar lahko kra-
ji ponudijo,« je povedala Pavličeva. »Ko se je naša občina 
povezala v RDO Gorenjska (19 občin) in v združenje Kam-
niško-Savinjskih Alp, smo se lahko primerjali z okoliškimi 
občinami in ugotovili, da smo enako atraktivni kot deni-
mo Zgornja Gorenjska. Morda še bolj, na Bled in v Kranjsko 
Goro so vsi nenehno hodili, v Preddvor pa že dolgo ne in 
kraji, ki nimamo množičnega obiska, spet vzbujajo zani-
manje. Kažejo se nove dimenzije turističnega obiska, nove 
generacijea želijo spoznati druge kraje in na drugačen na-
čin. Bogastvo naših vasi je neprecenljivo. Podeželje je privi-
legij, ki nudi bolj kakovostno življenje, in obveza pristojnih 
je, da se to ohrani za prihodnje rodove. Vse bolj se cenijo 
narava, zdrava prehrana, doživetja, to je prihodnost,« skle-
ne Pavličeva. 
Opisala je vasi: Preddvor, Bašelj, Hraše, Hrib, Breg, Kokra, 
Mače, Možjanca, Nova vas, Potoče, vse tri Bele in Tupaliče, 
končala pa z Jezerskim kot spominom na nekdanjo skupno 
občino in kot predlogom za enodnevni izlet, na kakršne so 
ljudje hodili nekoč, ko so najprej obiskali Preddvor, nato pa 
odšli še na Jezersko. 

Neprecenljivo bogastvo naših vasi 
Kako je pri nas lepo, se nad vasmi v domači občini navdušuje Mirjam Pavlič. To se ji 
je zdelo vredno predstavitve in je napisala knjižico Preddvorske vasi, ki bo služila kot 
turistični vodnik. 

Mirjam Pavlič / Foto: Gorazd Kavčič
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Suzana Delavec, pom. ravnatelja za vrtec 

S 16. marcem 2020 so se vrtčevska vrata zaradi izrednih 
razmer zaprla. A kljub temu smo strokovni delavci prvič v 
zgodovini vrtca pri OŠ Matije Valjavca Preddvor organizi-
rali in izvedli vpis novincev za šolsko leto 2020/21 na da-
ljavo. Po prejetih in pregledanih vlogah za vpis (teh je bilo 
61; 49 za enoto Storžek, devet za enoto Palček in tri za eno-
to Čriček) je Komisija za sprejem otrok v času velikonočnih 
praznikov delovala na daljavo preko digitalnih medijev. 
Potrdila je predlagan vrstni red ter tako v vrtec sprejela 48 
otrok, 13 pa se jih je uvrstilo na čakalni seznam.
Vsekakor smo čas zaprtja vrtca izkoristili tudi za dobre 
namene, in sicer smo v centralni kuhinji povsem na novo 
uredili dietno kuhinjo za potrebe celotnega zavoda. Lah-
ko se pohvalimo, da smo ena izmed redkih šol in vrtcev, ki 
imamo primerno opremljen prostor za pripravo diet. S tem 
bomo zagotovili tudi večjo varnost hrane in kvalitetnejšo 
pripravo obrokov.
V začetku meseca maja nas je Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport razveselilo z okrožnico o postopnem 
ukinjanju ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja. 

Časa do ponovnega odprtja vrtca ni bilo veliko, le en dober 
teden. Zato smo se vsi zaposleni od 11. maja dalje intenziv-
no pripravljali na ponovno odprtje vrtčevskih enot. Treba 
je bilo obvestiti starše, pripraviti prostore, zbrati prijave 
oziroma odjave otrok, oblikovati skupine od osem do deset 
otrok … Vzgojiteljice so morale pripraviti prilagojen načrt 
dela in hkrati razmisliti o tem, kako otrokom zagotoviti 
čim bolj naravno in spodbudno okolje, da se bodo še ved-
no počutili dobro in sprejeti. V veliko uteho nam je bilo, 
da bodo lahko veliko časa preživeli zunaj, na prostem. Vse 
to in še kaj nam je rojilo po glavi in z veliko vnemo nam 
je uspelo. Z vsemi poostrenimi higienskimi in zaščitnimi 
ukrepi smo 18. maja ponovno odprli vrtec.
Zaposleni smo ob vseh zahtevah, ki jih narekujejo ukrepi, 
imeli zelo mešane občutke, ker smo se ob tem zavedali velike 

družbene odgovornosti. Predvsem nas je skrbelo, kako bodo 
nova pravila oziroma nov režim v vrtcu sprejeli otroci in star-
ši. Že prvi dan pa se je izkazalo, da so bile naše skrbi odveč. 
Res je, da so nekateri malčki prvi dan potočili tudi kakšno 
solzico ob ločitvi od staršev, ampak v varnem zavetju vzgoji-
teljic so se hitro potolažili. Tudi starši so v tej novi situaciji in 
ob vseh ukrepih izkazali veliko mero zaupanja, solidarnosti, 
strpnosti ter razumevanja. Izkazalo se je, kako ključno in po-
membno je bilo sodelovanje med starši in vrtcem, ko je bil ta 
zaprt, in kako na mestu je bil trud strokovnih delavk, ki so na 
daljavo vzdrževale stike s starši in z otroki.
Ko so v igralnice spet vstopili otroci in sta v njih odzvanjala 
otroški smeh ter veselje, se je vrnil tudi občutek, da se bo 
svet kmalu začel vrteti tako, kot se je pred pandemijo. Do-
ločeni ukrepi bodo verjetno ostali in postali način novega 
življenja, a smo vsi skupaj že dokazali, da smo se zmožni 
prilagajati. 

Pomlad v preddvorskem vrtcu
V času zaprtja so v preddvorskem vrtcu uredili dietno kuhinjo.

Na varni razdalji tako med igro kot med počitkom

Zaposleni smo ob vseh zahtevah, ki jih narekujejo 
ukrepi, imeli zelo mešane občutke, ker smo se 
ob tem zavedali velike družbene odgovornosti. 
Predvsem nas je skrbelo, kako bodo nova pravila 
oziroma nov režim v vrtcu sprejeli otroci in starši.
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Delo na daljavo smo začeli takoj prvi dan, predvsem zato, 
ker smo želeli čim hitreje vzpostaviti in preveriti stike z 
vsemi učenci oziroma njihovimi starši. To nam je uspelo 
že v nekaj dneh, tako da smo se lahko v optimalnem času 
odzvali na težave, ki so se pojavile, če doma niso imeli dob-
rih internetnih povezav ali računalnikov.
 Ko so na zavodu za šolstvo in na ministrstvu ponudili 
opremo, smo že imeli podatke o potrebah in smo lahko 
v zelo kratkem času zagotovili internetne povezave in ra-
čunalnike družinam, kjer je te opreme primanjkovalo. Z 
računalniki sta na pomoč priskočila tudi občina in zavod 
za turizem, za kar se jima iskreno zahvaljujemo, nekaj 
učencem pa smo predali šolske prenosnike. S strani uči-
teljev avtonomno vzpostavljenih komunikacij potem nis-

mo spreminjali in korigirali; na ta način so v aprilu izvedli 
tudi preverjanja znanja, v tem času pa potekajo ocenjeva-
nja. Sicer pa smo bili nekateri skoraj vsakodnevno v šoli 
ter sprejemali klice, predloge, prisluhnili smo staršem, ki 
so poročali o težavah, ter te poskusili v sodelovanju z vple-
tenimi odpraviti. 
Izvedli smo tudi anketo o zadovoljstvu s šolanjem na da-
ljavo. Upam, da so odgovori, ki smo jih dobili, prava slika. 
Ocena sicer ni čisto odlična, menim pa, da je kar dovolj 
dobra. So nam pa odgovori dobro izhodišče, da bomo te 
komunikacije v prihodnje izboljšali, postavili na bolj sku-
pne temelje, saj se zavedamo, da izkušnja iz izobraževanja 
na daljavo podpira tudi delo učiteljev v normalnih razme-
rah. Tudi klasičen pouk v osnovni šoli namreč mora biti 
bolj podprt tudi z načini, s katerimi se učenci naučijo sami 
pridobivati znanje in ga vrednotiti, učitelji pa jih k tem 
orodjem usmerjajo in spodbujajo. Več bi se morali osredo-
točati na številne priložnosti za pridobivanje kvalitetnih 
znanj, ki jih nudi internet, kar smo spoznali prav v tem 
času.
Starši, ki so bili pahnjeni v to izobraževanje, so tudi op-
ravili izjemno delo. Zavedamo se, da brez okoliščin, ki 
so nastale, ko so nenadoma morali ostati doma in so 
na neki način lahko nudili pomoč otrokom, dela v taki 
obliki, kot smo ga, ne bi mogli opraviti. Staršem se zato 
iskreno zahvaljujem, pa tudi za strpnost, ki so jo po-
kazali. Pomembno se mi zdi tudi to, da so starši lahko 
začutili, kako zelo pomembna pri šolskem delu je moti-
vacija in kako veliko lahko pri tem pomagajo starši. Ne 
da delajo namesto otrok ali celo poučujejo, temveč da 
ustvarjajo spodbude za učenje v domačem okolju. Sedaj 
bolje vemo, kje je težišče dela učiteljev v šoli, predvsem 
pri starejših učencih, ko motivacija za šolsko delo začne 
upadati.
Kot kaže v tem trenutku, bo večina učencev šolsko leto 
zaključila od doma, čeprav si vsi želimo, da ne bi bilo 
tako, in se pridružujemo pobudam, da bi pristojni zno-
va pretehtali zadeve in bi učenci leto zaključili v šoli, 
pa čeprav v nekih omejenih razmerah. Ključno pri vsej 
stvari pa je, da se okužba ne začne spet širiti in da bomo 
jeseni novo šolsko leto vendarle lahko začeli zdravi in v 
šolskih klopeh. 

Šola v času pandemije
Kot povsod v Sloveniji je tudi v Preddvoru šola sredi marca zaprla vrata in stekel je pouk na 
daljavo. Večina učencev je še vedno doma. Z 18. majem so se v šolo vrnili učenci prvega triletja, 
en teden za njimi pa še devetošolci. O šolskih izzivih letošnje pomladi je spregovoril ravnatelj 
Bogdan Sušnik.
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Erna Meglič, šolska svetovalna delavka

Starši so rešili anketo za skoraj polovico učencev naše 
šole. Zanimivo je, da je kar štiridesetim odstotkom učen-
cev šolanje na daljavo všeč, 43 odstotkom je delno všeč, 
17 odstotkom pa ta način šolanja ne ustreza. Pa poglejmo 
nekaj izsledkov ankete: Dve tretjini učencev menita, da je 
obseg snovi ravno pravšnji, so pri delu dokaj samostojni in 
motivirani ter za šolsko delo potrebuje dnevno do tri oz. 
štiri ure časa. Kljub nekaterim težavam je kar 93 odstot-
kov učencev pri delu uspešnih, saj opravijo vse ali večino 
predvidenega dela. Več kot polovica učencev ima sedaj več 
prostega časa. Starši so zadovoljni s komunikacijo med 
šolo in starši oz. učenci. Slabi dve tretjini staršev ne čuti-
ta obremenjenosti s šolo, dobra tretjina pa doživlja veliko 
obremenjenost. Učenci na razredni stopnji potrebujejo ve-
liko razlage, spodbude in tehnično-računalniško pomoč. 
Obremenjujoče pa seveda je, če starši hkrati opravljajo še 

delo na domu ali hodijo v službo. Učence za šolsko delo naj-
bolj motivira prisotnost in spodbuda staršev ter učiteljev 
na daljavo; še posebej video stiki in video razlage. Anketa 
je s tem pokazala na dragocenost osebnih odnosov. Učenci 
zelo pogrešajo druženje z vrstniki, oseben stik z učitelji in 
potrebujejo razlago učitelja. Starši so med pohvalami naj-
večkrat omenili učitelje, ki se po njihovem mnenju zelo tru-
dijo, so zavzeti, odzivni, skoraj vedno na razpolago, poma-
gajo, dajejo povratne informacije in spodbude učencem ter 
uporabljajo zanimive nove metode poučevanja. Kaj pa so 
učenci in starši pridobili s tovrstnim šolanjem? Učencem je 
všeč, da si lahko po svoje razporedijo delo. Pridobili so na 
samostojnosti in odgovornosti. Zagotovo se nam je vsem 
izboljšala računalniška pismenost. Nekaterim družinam je 
lepo, da so lahko več časa skupaj. Za zaključek pa še misel 
staršev: »Vsi se trudimo. Skupaj zmoremo več.«

Anketa o šolanju na  
daljavo
Vsi se trudimo, skupaj zmoremo več, je 
misel staršev iz ankete, ki so jo izpolnjevali  
o šolanju na daljavo.

Dvojčka Matic in Miha Roblek (3.d) pri pouku na daljavo

Preprosto vam povem,
da iz hiše ne smem.
Šolam pa se še vedno,
ampak zdaj še bolj bedno. 
Vi mislite, da imamo veliko srečo,
mi pa vse kar napišemo popravimo z rdečo.
Vse kar nam dopoldan v možgane zapiha, 
nam popoldan veter iz možganov odpiha.

Ampak to še ni najhuje,
da nam potrpežljivosti zmanjkuje.
Najhuje je to,
da bi radi, da bi na obisk cel kup prijateljev prišlo.

Ampak to se ne sme
nam minister pove.
V karanteni še ostali bomo ...
nihče ne ve, najbrž toliko časa, da bomo padli v komo.

Kaj pa testi in spraševanja?
Učencem je dovolj pohajkovanja.
Učitelji pa bi radi s tem
čim prej opravili in sprašujejo, smem? 
Upam, da se bo vse čim prej uredilo
in hitro pomirilo.
Za konec pa vam še povem,
kdo je kriv za vse to. Smem?

Za vse to je kriv 
naš slavni virus, ki te je dobil, če si nisi rok umil.
Ime pa mu je korona, 
kot kakšna kraljeva krona.
Jerca Grilc, 5. a

Doma v karanteni
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Moje želje, moje sanje 
Murnov pogled na svet je bil krepko pesimističen. Žarenje 
zvezd je primerjal s človeškimi upi. Povedal je, da tako kot 
zvezda zažari na nebu, tako se v človeškem srcu porodi up. 
In tako kot zvezda na nebu zbledi, tako umre človeški up. 
Ideja pesmi je torej pesimistična. Avtor pove, da ni vredno 
upati, saj se naše želje nikoli ne bodo uresničile. 
Sam menim, da je v življenju treba upati, da se naše želje 
uresničijo. Uresničitev želje pa je v veliki meri odvisna od 
nas samih. Seveda se vsaka želja ne more uresničiti, vendar 
če se trudimo in si upamo, je veliko več možnosti, da se bo 
le-ta uresničila. Na svetu so ljudje, ki so leni in se valjajo v 
samopomilovanju. Taki nimajo želja in upov, saj za uresni-
čitev sanj oz. želja niso pripravljeni nič storiti. Obstajajo pa 
takšne vrste ljudje, ki so marljivi ter pridni in so se priprav-
ljeni odreči vsemu, da bi se jim želja uresničila. Takim se 
tudi bo. Morda ne v prvem poskusu ali petem. V šestem pa 
(če je želja le mogoča).
Želje se lahko uresničijo, če so te mogoče. Nekateri pa imajo 
prevelike in nerealistične želje. Te pa se ne bodo uresničile. 
Po mojem mnenju je na svet bolje gledati realistično kot pa 
v razkolu med ideali in stvarnostjo potem biti razočaran, 
ker tvoja babica ni vstala od mrtvih ali pa ker nisi zadel na 
lotu. Svet je krut, vendar pošten. Močnejši preživijo, šib-
kejši umrejo.
Zelo dober primer je moj oče. On si je vedno želel velike 
hiše, v kateri bi gospodoval, vendar v družini ni bilo dovolj 
denarja, zato ni mogel računati na to, da bo kaj podedoval. 
Ko je odrasel in si nabral izkušenj, je ustanovil gradbeno 
firmo, zaslužil denar in si hišo začel graditi v najbolj nedo-
stopnem in gozdnem terenu (ker mu ni preostalo druge-
ga). Dela je bilo veliko, vendar se ni vdal in zdaj živi v svoji 
sanjski hiši, tako kot si je kot otrok predstavljal. Želja je bila 
precej velika, vendar realna.

Moje želje v prihodnosti so želje večine. Uspešno zaklju-
čiti šolo, si najti poklic, ki me bo veselil, ter živeti srečno 
in zdravo življenje. Za svet upam, da sodobne naprave ne 
bodo zasvojile vseh ter da narava ne bi bila več uničevana. 
Upam tudi, da bo koronavirus kmalu minil in da bo življe-
nje spet prišlo na stare tirnice.
Nekatere želje so odvisne od mene, druge manj, vendar 
menim, da so vse izvedljive, če se potrudim jaz in ljudje 
okoli mene, zato mislim, da se bodo uresničile, dokler bo 
meni mar.
Gregor Rogelj, 9. b (spis na temo Murnove pesmi V daljavi)

Kako se konča zgodba o koronavirusu, so zapisali 
drugošolci iz PŠ Kokra.
Doma smo se na začetku dolgočasili. V ponedeljek so 
nam poslali preko elektronske pošte učno gradivo. Upo-
števali smo navodila, ki smo jih slišali po radiu. Povedali 
so, da si moram umivati roke z milom in biti več na zra-
ku. Svetovali so nam varnostno razdaljo. Hudobni virus 
še vedno napada ljudi. Veliko so jih odpeljali v bolnico. 
Zdravniki so naredili zdravilo. Končno je bil virus pre-
magan in vsi smo bili srečni. Jerca Valjavec
Koronavirus se je širil med starše in otroke, da bi se naselil 
v njih. Mi pa dajemo vse od sebe, da bi ga ustavili. Vemo, da 
koronavirus ne bo odnehal in mi se tudi ne bomo nehali 
boriti. Delamo in se učimo od doma. Pozdravili se bomo in 
ustavili ta virus. Blaž Dermastja
Virus se je prilepil na roko. Roke so prišle domov in so se 
umile s toplo vodo in milom. Virus je šel v kanalizacijo. 
Odplaknilo ga je. Roke so bile čiste in se ni mogel več se-
liti z njih na druge predmete. Dom je bil varen pred njim. 
Marjeta Bergant

Otroci rišejo in pišejo

Učenci so se postavili na sliko enega slovenskih likovnikov in 
se fotografirali, Blaž Zorman (5.a)  je poustvaril Avtoportret 
Jožefa Tominca.

Metulj upanja, Rene Rozman, 4. b
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Meta Arnež

Kljub temu da je sprememba prišla dobesedno z danes 
na jutri, je ministrstvo ukrepalo zelo odločno in samo za 
konec tedna so imele šole čas, da s ponedeljkom začnejo 
šolanje »po novem«, z izobraževanjem na daljavo. Učenci 
in starši so seveda z zanimanjem pričakovali, kako bo vse 
skupaj delovalo, za učitelje pa je tisti konec tedna prinesel 
vse »na glavo«. Nekateri so bili interaktivnih tehnologij si-
cer že vešči, vendar verjamem, da takih ni bilo zelo veliko, 
saj je tradicionalne, poznane in uveljavljene načine pouče-
vanja težko zamenjati za novodobno tehnologijo. Vsak naj-
raje vztraja pri tistem, kar mu je dobro poznano in kar vsaj 
po njegovem mnenju deluje.
Potem pa naenkrat, s petka na ponedeljek, nobenega oseb-
nega stika več, nobenih vedoželjnih in radovednih očk v 
razredu, nobenega nasmeška in nobene dodatne razlage. 
Le zapoved, da morajo stvari teči kot normalno, da se pre-
deluje in utrjuje snov, da nobena ura ne sme iti »mimo«. 
Prvi in drugi teden je bilo nekako dovolj, da smo videli, da 
stvari tehnično funkcionirajo, potem pa so se začele teža-
ve; otroci so videli, da je stvar resna, da snovi kar ne zmanj-
ka, učitelji so ostajali brez realnih povratnih informacij o 
svojem delu, starši so začeli dobivati občutek, da je vse 
narobe. Ko sem sama gledala to zmešnjavo z vseh koncev 
– kot mama, kot učiteljica, kot sodelavka, kot predsednica 
sveta staršev –, sem videla, da se prav vsi deležniki zares 
trudijo. Za nikogar ne morem reči, da je ostal indiferenten. 
Prav vsak se je trudil prispevati svoj delež: učitelji, otroci, 
starši, vodstvo šole in ministrstvo. Rešilo nas je dejstvo, 
da smo bili vsi v istem kotlu in da smo se vsi ukvarjali z 
istimi težavami: opremo, varstvom, časovnim razporeja-
njem obveznosti, dejstvom, da so si otroci različni, učitelji 
pa tudi. Dobro je, da smo starši pri svojih otrocih spoznali 
marsikaj novega, na primer kakšni so kot učenci, pa tudi 
učitelji so učence spoznali še z druge plati – tiste, ki jim je 
bila v razredu včasih skrita. Koliko znanja so otroci morali 
kar naenkrat pokazati v praksi – uradne dopise učiteljem, 
poznavanje računalnika, organizacijo dela, vztrajnost, re-
doljubnost in natančnost. Socialne stike je predvsem pri 
starejših otrocih tokrat reševala tehnologija; starši smo 

vsakodnevno mižali na eno oko pri igricah, kjer so se fantje 
skupaj bojevali po interaktivnih virtualnih bojnih poljih, 
vmes obdelali še svoje nerazumevajoče starše in sitne uči-
telje, dekleta pa vestno dajala v prepis domače naloge in iz-
delovala »plonkiče« za cel razred. Veliko jim je pomenilo, da 
so se z učitelji videli prek videokonferenc, in ko sem nekoč 
prisluškovala za vrati, sem pomislila, da najbrž tudi vsem 
učiteljem ni prijetno izpostavljati se pred kamero, a so se 
dobro znašli in pogovori z učenci so bili prijetni, še posebej 
zahvaljujoč tipki »izklopi mikrofon« pri učencih. Takega 
miru v razredu verjetno ni prav pogosto.
Če bi morala strniti svoje občutke zdaj, ko se stvari vračajo 
na svoje mesto, pa vendar obenem ne vemo, kaj nam pri-
naša jesen, bi jih povzela s temi besedami: Lahko smo po-
nosni nase. Prestopili smo svoje meje, se naučili ogromno 
novega, kar bomo znali uporabiti tudi v prihodnosti, in se 
vsi skupaj na novo povezali. Cenimo to, kar nam je zadnjih 
deset tednov prineslo dobrega, in ne pozabimo, da smo vsi 
v istem čolnu in plujemo v isto negotovo prihodnost.

Šola po novem skozi oči mame in učiteljice
Le kdo si je pred marcem 2020 mislil, da se nam bo življenje tako zelo obrnilo na glavo? 
Učenje na daljavo oziroma šolanje doma je bilo nekaj, o čemer smo sicer brali, redki so 
se na ta način izobraževali, a nihče si ni mislil, da bomo kar čez noč vsi skupaj kot družba 
primorani v temeljito spremembo šolskega ritma. 

Meta Arnež, mama in učiteljica, o izkušnjah šolanja na 
daljavo
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Ivka Sodnik

Boštjan Perovšek je svetovno znan 
glasbenik, skladatelj in izvajalec ek-
sperimentalne ter elektroakustične 
glasbe, raziskovalec zvoka in obliko-
valec zvočnih prostorov. Je tudi pre-
davatelj na Akademiji umetnosti Uni-
verze v Novi Gorici, kjer poučuje zvok 
pri predmetu Digitalni praktikum. 
K sodelovanju na festivalu Free For-
ms ga je povabil Udo Preis, ki prireja 
takšne festivale v vasici Heiligenkre-
uz na Avstrijskem, organizirani pa so 
tudi v največjih evropskih mestih, kot 
so Berlin, Dunaj, Pariz, Budimpešta, 
Bratislava. In sedaj, na pobudo Boštja-
na Perovška, še v Sloveniji.

 Zakaj ste za prizorišče izbrali rav-
no Preddvor, grajsko dvorišče ob je-
zeru Črnava?
Preddvor je iz več razlogov primeren 
in zanimiv kraj, ker je vpet v naravno 
okolje in ima ugodno geografsko lego 
za dostop iz tujine. Tudi prometna 
infrastruktura v okolici Preddvora je 
ustrezna, blizu je tudi letališče. Dvo-
rišče gradu Hrib ima, tako kot vse sta-

re stavbe, nekaj v sebi, poleg tega pa 
zaradi svoje majhnosti omogoča dru-
ženje in pristen stik med izvajalci in 
obiskovalci festivala. Zelo pomemben 
razlog za izbiro Preddvora pa je tudi 
dejstvo, da sem tu doma. 

 Že samo ime Free Forms pove, 
da gre za svobodne oblike in neke 
vrste improvizirano glasbo. Ni ža-

nra. Kakšna je programska zasnova 
in namen tovrstnega festivala?
Namen tega festivala je senzibilizira-
nje poslušalcev, seznaniti jih z drugač-
no glasbo, ki je ni mogoče poslušati v 
prevladujočih medijih. Takšna glasba 
živi predvsem v alternativnih prosto-
rih, ki so pogosto postavljeni nekam na 
rob in imajo dokaj negativen prizvok. 
Ta glasba nam prinaša drugačne izku-
šnje, ki nas bogatijo. Ne smemo pove-
ličevati samo ene vrste kulture, človek 
mora biti odprt za spoznavanje nove-
ga, drugačnega, zato moramo kdaj pa 
kdaj prestopiti meje že znanega. Za 
takšen koncert je značilno, da glasbe-
niki, ki izvrstno in suvereno obvladajo 
vsak svoj instrument, zaigrajo skupaj 
brez vnaprejšnjih priprav, pogosto 
celo s povsem nepoznanimi glasbe-
niki. Koncept je ta, da si pripravljen 
iti v raziskovanje in neke vrste izziv, 
avanturo na odru, zlasti, če igraš z ne-

Boštjan Perovšek je v glasbenem svetu znan tudi kot ustvarjalec 
in kreator zvočnih prostorov na javnih prireditvah, v muzejih 
in galerijah. Z zvokom dopolnjuje vsebino nekega dogodka ali 
razstavni prostor. Za izjemne dosežke s tega področja je leta 
2013 prejel Valvazorjevo priznanje, ki ga podeljuje Slovensko 
muzejsko društvo. V slovensko kulturno dediščino se bo zapisal 
ne samo kot izvirni, mednarodno znan alternativni glasbenik, pač 
pa tudi kot ustvarjalec glasbe za film, gledališče, performanse in 
multimedijske inštalacije. Njegove skladbe lahko poslušamo na 
spletnih naslovih www.perovsek.si.in  
www.youtube.com/bostjanperovsek/.

Treba je kdaj prestopiti meje že znanega
Umetnika Boštjana Perovška, razpetega med Mače in Ljubljano – sam pravi, da je neke  
vrste dvoživka –, je širša preddvorska javnost na novo spoznala leta 2018, ko je v gradu 
Hrib ob jezeru Črnava organiziral prvi mednarodni glasbeni festival Free Forms.
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BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

kom, ki ga prvič vidiš. Ti glasbeniki so različnih profilov in 
prihajajo z vseh koncev sveta. V skupinsko igro se lahko 
vključijo tudi plesalci, pevci, pesniki, slikarji, pogoj je samo 
ta, da prvovrstno obvladajo svoj medij. 

 Domačih obiskovalcev nas na prvem koncertu ni 
bilo veliko in še ti smo bili presenečeni in osupli nad 
videnim in slišanim. Nobenega ritma in melodije, vsak 
instrument igra po svoje. Tak je prvi vtis. Ko pa se zbe-
reš in umiriš, pa začneš slišati … Kaj začnemo slišati, 
gospod Boštjan?
Slišimo zelo zavestno svobodno oblikovane zvočne forme, 
ki jih v medsebojnem prepletanju izmenjujejo glasbeniki. 
Z glasbo poslušamo svet okrog sebe. Današnji človek ima 
težave s poslušanjem, ne razberemo več zvočnih nians in 
ne znamo več poslušati svoje okolice, ne narave in ne sogo-
vornika. Glasba, predstavljena na Free Forms, na radika-
len način ljudem predoči zmožnost ali nezmožnost med-
sebojnega komuniciranja neposredno preko zvoka. Takšna 
glasba želi poslušalcem povrniti zmožnost senzibiliziranja 
z okoljem, dojemanje podrobnosti tudi v odnosu s sočlo-
vekom.

 Festival Free Forms ni komercialne narave, nasto-
pajoči glasbeniki se z njim ne morejo preživljati. Tudi 
poslušalce bo treba šele pridobiti.
Dogodka v Preddvoru zagotovo ne bi mogli izpeljati brez 
pomoči Občine Preddvor oziroma Zavoda za turizem 
Preddvor. Za organizacijo festivala je izjemno zaslužna 
tudi domačinka Janja Rehberger, kulturna menedžerka. 
Za program in nastopajoče pa je poskrbel moj zavod SEATA 
v sodelovanju z Udom Preisem in njegovim kulturnim dru-
štvom Limmitationes. Tovrstni glasbeni dogodki ne bodo 
nikoli finančno donosni, bodo pa uveljavili Preddvor na 
slovenskem in evropskem zemljevidu in prispevali k nje-
govi identiteti ter prepoznavnosti. Če bomo vztrajali, ver-
jeli in imeli vizijo, bo festival zaživel in privabil v Preddvor 
vsako leto več obiskovalcev, komercialen bo postal za našo 
lokalno skupnost. Samo vztrajati je treba. Dokaz za to so 
tradicionalni glasbeni dogodki v Cerknem, na Snežniškem 
gradu in v Tolminu. Kraj mora živeti s takšno prireditvijo. 
Potrebna je kontinuiteta, to je tek na dolge proge.

 Lani ste koncert razširili z zvočno delavnico, ki je po-
tekala v bližnjem gozdu ob jezeru. Kaj se je dogajalo?
Z udeleženci smo se odpravili v gozd poslušat in snemat 
zvočno podobo Preddvora. Poslušali smo ptiče, čebele, 
muhe, veter in oddaljeno žaganje, košnjo trave, veslanje 
in drsenje čolna po gladini jezera. Slišali in izkusili smo 
še zvok Preddvora in naredili Zvočno razglednico našega 
kraja.

 Čeprav ste svojo glasbeno pot v mladosti začeli z 
igranjem harmonike, ste se kasneje, kot svobodnjak, 
ukvarjali predvsem z elektroakustično glasbo.

Vedno me je privlačila elektronska glasba, ker ima druga-
čen zven. Izvor je zelo primaren, zvočnost je neverjetna. 
Skozi elektronsko glasbo odkrivaš popolnoma drugačno 
strukturiranost in organiziranost zvoka. Leta 1977 smo 
s skupino somišljenikov ustanovili SAETO, glasbeno sku-
pino za eksperimentalno glasbo, s katero smo nastopali 
doma in v tujini. Skupina še vedno deluje, vendar imamo 
zelo redko koncerte.

 Z bioakustično glasbo ste pionir v slovenskem pro-
storu. Za kakšno vrsto glasbe gre?
Bioakustična glasba temelji na zvokih živali, posebej žu-
želk. Znanstveniki, bioakustika se imenuje ta veda, po-
snamejo oglašanje živali, jaz pa potem te zvočne vzorce ali 
pustim neobdelane ali pa jih dodatno tudi elektroakustič-
no obdelam. Tem zvokom dodam lahko še druge zvoke iz 
naravnega sveta in glasbenih inštrumentov. Moja najbolj 
znana bioakustična skladba ima naslov Stenice, mrož in 
vrata plešejo kolo.
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV
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Slavko Prezelj

Sedela sva vsak na svoji strani mize, tam pod Storžičem 
v Bašlju. Mimi Roblek mi je bila že od nekdaj zanimiva 
ženska, malce skrivnostno umetniška. »Deset let sem ime-
la, ko nas je v preddvorskem župnišču v letu 1949 zbral 
19-letni Mirko Cuderman, ki je kasneje postal vrhunski di-
rigent več uspešnih zborov. On je hitro uvidel, da imam do-
ber posluh, zato me je poslal kar v mladinski pevski zbor. 
Ko sem prišla na njihovo prvo vajo, so me nagnali ven. Vso 
objokano me je na župnijskem dvorišču tolažila moja uči-
teljica v tretjem razredu Nežka Jocif. Ko je moje solze videl 
tudi Mirko, je med pevkami povzdignil glas. Potem sem 
med njimi pela s še večjim zanosom.«  
Sedem otrok je po vojni sama spravljala h kruhu Mimičina 
mama Marija Roblek, Šiš'nkova. Oče Jože je v letu 1945 že 
kot rešen ujetnik iz nemškega ujetništva v Hamburgu iz-
gubil življenje na ladji, ki so jo po nesreči potopili zavezniki.
»V tretji letnik ekonomske šole v Kranju sem hodila, ko sva 
s Strnišovo Justino prevzeli cerkveni pevski zbor. Vsaka od 
naju je zbor vodila 14 dni. Ob nedeljah sem šla od doma peš 
trikrat na dan v Preddvor. Za jutranjo mašo, za mašo ob 
10. uri in še za nauk ob treh popoldan. Malo več kot pol ure 
je bilo hoje v eno smer. Nikdar mi ni bilo težko iti, ker mi 
je bilo petje in dirigiranje tako močno pri srcu. To je uvidel 
tudi župnik Jeglič, ki me je poslal na enoletni orgelski te-
čaj v Ljubljano. Učila nas je enkratna virtuozinja na orglah 
Angela Tomanič.« 
Pevci in pevke cerkvenega pevskega zbora v Preddvoru so 
imeli Mimi radi, saj je bila strokovna in spoštljiva do vsa-
kogar. Ko si je začela ustvarjati družino z možem Jankom 
in sta prišli na svet hčerki Katja in Melita, je delo v službi 
in delo doma njeno glasbo za dvajset let odmaknilo stran 
od njenega življenja. »Prišla so moja težka leta, ko sem se 
12 let borila z depresijo. Pri tej bolezni si samo želiš oditi s 
tega sveta. Naenkrat pa se je v meni nekaj premaknilo. Ne 
morem reči drugega, kot da se je zgodil čudež.« 
V letu 2005 jo je predsednica preddvorskega društva upo-
kojencev Anica Celar Gorza povabila k vodenju Ženskega 
pevskega zbora Josipine Turnograjske. »Z veseljem sem 
prišla med dobre pevke. Istega leta je tudi Turistično dru-

štvo Bašelj ustanovilo mešani pevski zbor in kar naenkrat 
je bilo moje življenje spet polno petja. Vsa ta leta, povezana 
s petjem v obeh zborih, je vse do današnjih dni vse skupaj 
ena čudovita zgodba prijateljstva, nedvomno tudi skrbi, pa 
vendar predvsem veselja in osebnega zadovoljstva, da lah-
ko še ustvarjam z dobrimi pevci.«
Na reviji pevskih zborov v letošnjem marcu v Cerkljah 
je muzikolog Tomaž Faganel med drugim pohvalno zapi-
sal: »Nastop zbora Josipine Turnograjske je bil ubran in 
prepričljiv, s svojo zavzetostjo je nagovoril. Pesem Roža 
na vrtu je ugajala, jasno uglašena, v dobrem, naravnem 
tempu, z izdatnim skupnim zvokom.« »To pa še moram 
povedati, da pojem tudi pri upokojenskem mešanem 
pevskem zboru v Šenčurju, ki ga vodi odličen zborovodja 
Dejan Herakovič.«
Mimi Roblek je enkratna ženska, prisrčna in odkrita. Lepo 
jo je poznati. Poleg vse glasbe ji življenje lepšajo tudi vnuk 
Julijan in vnukinje Larisa, Alana in Evita! Ko sem odha-
jal, sem jo vprašal, kaj je igrala, preden mi je odprla vrata. 
»Strauss je bil. Nadvse rada ga imam!«

Vsakdo nosi pesem svojo
Nisem takoj pritisnil na hišni zvonec. Iz notranjosti je prihajala glasba. Predstavljal sem 
si njene vitke prste na belih in črnih tipkah. Potem je stopila na prag, vesela, mladostna, 
kakor da bi imela dvajset let. Mimi Roblek. Malce kasneje mi je zaupala, da je lansko leto 
napolnila osemdeset let. Poklon!

Mimi Roblek
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prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

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

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

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

V toplih mesecih poteka vadba Iyengar joge v naravi. Ena 
od mnogih prednosti joge je, da jo lahko izvajate kjerkoli. V 
toplejšem obdobju leta zaprte prostore zamenjajte za neokr-
njeno naravo, saj ima narava dokazano veliko pozitivnih učin-
kov na telo in duha. Vadba je primerna za vse, ki potrebujejo 
kakšno urico zase, tudi za začetnike. Daša Grašič vabi k prija-
vam in informacijam na telefon: 040/956-573.

Joga v naravi

V času epidemije se je svet ustavil. Tudi članice in člani 
Društva bolnikov z osteoporozo (DBO) Kranj smo se ustavili 
z vsem planiranim programom, saj smo upoštevali napotke 
strokovnjakov. Dejavnost pa ni in ne bo zamrla. Ukrepi proti 
koronavirusu so se zrahljali, kar je spodbudna in dobra novi-
ca. Covid-19 se je vsaj za sedaj upehal, zato se bomo ponov-
no dobivale na nordijski hoji vsak ponedeljek ob 8.30 na par-
kirišču hotela Alma v Preddvoru. Odločile smo se tudi za jogo 
na prostem. Upamo, da bomo v septembru lahko odšle na le-
tovanje v Strunjan. S šolskim letom 2020/21 bomo vstopili v 
tretje desetletje delovanja društva. Praznovanja ob 20-letnici 
žal ni bilo, a se še bolj veselimo prihodnosti … Skrbite za svoje 
zdravje, lovite sončne žarke, da boste imeli dovolj vitamina D, 
pojdite na sprehode in izvajajte vaje, ki jih poznate z vadbe, 
upoštevajte navodila o zdravi prehrani! Ostanite zdravi! Mile-
na Zupin, predsednica DBO

Ko se svet ustavi

Turistično društvo Kokra sporoča, da bo letos odpadel tra-
dicionalni semenj v Kokri, prav tako ne bo blagoslovitve 
koles. 

Semnja v Kokri ne bo

»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

Kokrško turistično (TD) društvo si prizadeva, da stari običa-
ji, navade in znamenja ne bi utonili v pozabo. Stari križ, ki je 
stal na skali pred sedanjim novim, so predniki imenovali mi-
sijonski križ, blagoslovil pa ga je 1934. leta kokrški župnik, 
gospod Dimnik. Do danes ga je zob časa skoraj povsem uni-
čil. Člani TD Kokra so na istem mestu letos postavili nov križ. 
Najbolj sta se pri tem angažirala Vili Šušteršič in Viktor Les-
jak. Lep nov macesnov križ z razpelom čaka še na blagoslov. 
Tako bo tu spet mesto duhovnega in telesnega počitka, kot je 
bilo v svoji preteklosti. Prvi del Stare tovorne poti se začne na 
Možjanci in konča na trgu pred cerkvijo v Kokri. Če se boste 
odločili za sprehod po tej čudoviti poti, boste šli mimo skale, 
kjer na levi strani stoji križ in gleda na cerkev v Kokri. Stane 
Bergant in Jana Žebovec

Nov križ v Kokri

Planinski vodniki PD Preddvor so se po koroni sestali in 
modificirali plan izletov za letos. Vabijo, da se jih udeležite. 
Obenem naj vas obvestimo, da je od 23. maja ponovno odprt 
planinski dom na Čemšeniku z novima oskrbnikoma Vilkom 
in Ireno Sitar z Olševka.   

Spet planinski izleti
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Ivka Sodnik

Pater Jože je doma iz Bašlja, vasice pod 
Storžičem. Za to goro pravi, da je lepo-
tica vseh gora, da je to sveta gora, ker 
je v svoje naročje sprejela križ. Tudi za 
Bašljane pravi, da so to od nekdaj dob-
ri ljudje. Že kot otroka, ki je med vojno 
pri šestih letih izgubil očeta in postal 
skupaj s štirimi sestrami in bratom 
vojna sirota, so ga pri vseh hišah imeli 
radi in mu dajali jesti. Posebno rad je 
imel kruh.
Na osnovno šolo v Preddvoru ima 
grenke spomine. V drugem razredu 
je v spisu napisal, da bi rad postal du-
hovnik oziroma gospod. Ker je učite-
ljica spise prebrala na glas, so se mu 
sošolci začeli posmehovati in se iz nje-
ga norčevati, češ gospod dviguje roko, 
pa ne zna odgovoriti. Čeprav je pri sebi 
poznal odgovor, ni mogel spregovori-

ti, ker sta ga zablokirala močan strah 
in stiska. O skriti želji, da bi rad postal 
duhovnik, si še materi ni upal poveda-
ti, saj je bil določen za naslednika kme-
tije. Kmečko delo mu ni dišalo, zelo si 
je želel nadaljevati šolanje na kranjski 
gimnaziji. Po spletu okoliščin mu je to 
tudi uspelo, saj je sestra, ki naj bi šla v 
gimnazijo, nevarno zbolela. Denarja je 
bilo namreč samo za enega otroka. Po 
končanem prvem letniku v Kranju se 
je prešolal na versko gimnazijo v Pazi-
nu, po maturi pa se je odločil za študij 
bogoslovja v Ljubljani. Čez eno leto je 
vstopil v jezuitski noviciat v Zagrebu, 
filozofijo in teologijo pa je študiral v 
Ljubljani, Zagrebu in Innsbrucku. V 
duhovnika je bil posvečen leta 1970, 
leta 1977 pa je na Teološki fakulteti 
v Ljubljani zagovarjal doktorat z nas-
lovom Problem prosilne molitve v 
sekulariziranem svetu. Kasneje je bil 
vzgojitelj v internatu Družbe Jezuso-

ve, precej let pa magister novincev in 
spiritual v ljubljanskem bogoslovju.
Sedaj že nekaj let živi in deluje v skup-
nosti sv. Jožefa v Ljubljani, v Ignaci-
jevem domu duhovnosti. Pater Jože 
Roblek je velik poznavalec ignacijan-
ske in nasploh krščanske duhovnosti 
v praksi, saj je številnim ljudem du-
hovni spremljevalec in voditelj duhov-
nih vaj. Nekaj let je bil tudi duhovni 
asistent slovenske Skupnosti krščan-
skega življenja. Kljub temu da bo 15. 
avgusta dopolnil 82 let, je še vedno 
poln optimizma in zavzet za poživitev 
pripadnosti in prenovo Cerkve. 
Na vprašanje, zakaj se je osebno iz-
postavil s podporo civilni iniciativi 
Dovolj je, ki raziskuje spolne zlorabe v 
Cerkvi, odgovarja, da se je vse življenje 
zavzemal za ljudi, ki so doživljali kri-
vice. Sam je v življenju izkusil številna 
ponižanja in posmehovanja, pa tudi kot 
duhovni spremljevalec je slišal veliko 
izpovedi o spolnih zlorabah in duhov-
nem nasilju s strani duhovnikov. Vedno 
se je postavil na stran žrtev in prote-
stiral, šel je celo k papežu v Rim. Zato 
ga je cerkveno vodstvo zasovražilo, češ 
da deluje proti edinosti. Pravi, da dobro 
razume, kaj pomeni biti zlorabljen, ker 
je to tudi sam doživel. Njegov prijatelj 
škof Uran je bil popolnoma nedolžen in 
po krivici obdolžen ter izgnan iz domo-
vine kot največji zločinec. Za današnjo 
Cerkev pravi, da se bo izvila iz krize 
samo, če se bo prečistila in zaživela v 
Kristusu. Verniki se morajo osebno sre-
čati s Kristusom in živeti evangelij, ne 
pa posvetne duhovnosti. Prepričan je, 
da bodo osebne duhovne vaje postale 
v prihodnosti najmočnejše sredstvo za 
poživitev vere in bodo ljudi uvajale v 
globoko in osebno izkušnjo življenja z 
Bogom.

Kristus me je vzljubil in zame daroval samega sebe
To je zlatomašno geslo jezuitskega patra Jožeta Robleka, ki bo 21. junija letos v Preddvoru 
praznoval zlati jubilej redovnega duhovništva.

Pater Jože Roblek
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Jože Košnjek

V preddvorski občini se je rodilo kar nekaj duhovnikov. 
Sam bolje poznam tri: vodilnega slovenskega muzikologa, 
zborovodjo in pobudnika za ustanovitev slovenskega zbo-
rovskega muzeja in častnega občana dr. Mirka Cudermana, 
Tonetovega iz Tupalič, patra jezuita Jožeta Robleka, Šišen-
kovega iz Bašlja, ki bo letos daroval zlato mašo, in franči-
škanskega patra Polikarpa Broliha, ki se je pred 97 leti, 5. 
decembra leta 1923, rodil pri Lojzelnu na Zgornji Beli. 

Vera daje pogum in optimizem
Pater Polikarp, ki so ga ob rojstvu krstili za Toneta z godom 
na praznik Antona Puščavnika 17. januarja, je najstarejši 
med njimi. Letos petega decembra bo star 97 let. Leta 2007 
se je pridružil bratom frančiškanom na Brezjah in postal 
priljubljeni spovednik in človek, ki zna za vsakega člove-
ka najti prijazno, spodbudno ali tolažilno besedo in mu ni 
nikdar breme stopiti pred oltar in maševati. »Spovedovanje 
je delo, ki ga še posebej rad opravljam. Pred menoj se vrti 
človeško življenje v vseh bolečih oblikah. Odgovore na te-
žave v življenju iščem v evangeliju. Kristus je jasno povedal, 
kako naj živimo in kako naj ravnamo.
Odnos do boga in do človeka je ljubezen. Odnos do sovraž-
nika je odpuščanje in odnos do trpečih je pomoč. Kristjan 
je dober človek, sicer ni kristjan,« je povedal pater Polikarp 
v enem od pogovorov za časopis Gorenjski glas. »Vedno 
pravim, da bolečina opozori človeka, da sam ne more daleč. 
Človek, ki ima vero, ni nikoli sam. Bog je vedno z nami. To 
je vera, ki daje človeku pogum in optimizem. Zato ne obso-
jam ljudi, ki so pozabili na Cerkev in boga, pa se potem, ko 
ne vidijo več izhoda iz težav, vračajo k njima.«

Skromnost, ljubezen, uboštvo
Lojzelnov Anton z Zgornje Bele je prejel redovno ime Po-
likarp 1. septembra leta 1939 v samostanu v Kamniku. 
»Prvič sem si nadel frančiškansko oblačilo. Z novim ime-
nom in oblačilom sem postal drug človek z novim življe-
njem. Sam sem si želel redovniško ime Marijan, ki je Ma-
rijino ime, vendar te takrat predstojniki niso spraševali po 
tvojih željah,« pove pater, ki ob tem rad poudari, da se je to 
zgodilo na dan Hitlerjevega napada na Poljsko in začetka 

druge svetovne vojne. Odločitve za frančiškanski red ni 
nikoli obžaloval. »Naš ustanovitelj Frančišek Asiški terja 
od nas skromnost, ljubezen in uboštvo. Biti moramo dob-
ri in skromni ljudje, zvesti v izpolnjevanju božjih postav,« 
pove.
Za patrom Polikarpom, ki je lani v rojstni župniji Preddvor 
in na Brezjah praznoval sedemdeset let mašništva – pos-
večen je bil 18. decembra leta 1949 –, je dolgo življenje. Ko 
sem ga vprašal, kako mu to uspeva, je povedal, da je treba 
živeti normalno življenje, brez pretiravanja pri hrani, kar 
človeku samo škoduje, in ob varovanju pred alkoholom. 
Najbolj važno pa je življenje v miru brez razburjenja, jeze 
in obupa ter pogumno sprejemanje težav življenja. In seve-
da naša osebna vera. Štiriindvajset ur na dan je vsak med 
nami v božjih rokah.
Varovanje pred morebitno okužbo je zadnje mesece spre-
menilo ustaljen dnevni ritem patra Polikarpa, ko je vstajal 
okrog petih, pol šestih, sodeloval pri skupni molitvi, nato 
maševal in spovedoval ter se po krajšem opoldanskem po-
čitku vrnil v spovednico ali obiskoval bolne. V prvih tednih 
karantene je pogrešal stik z ljudmi in spovedovanje, saj je 
le zjutraj somaševal z brati frančiškani, nato pa je dneve 
preživljal v samostanu.
Večkrat je povedal, da v svojem dolgem življenju še ni do-
živel dni brez maše ali vernikov v cerkvi. Čas si krajša z 
branjem časopisov, knjig, televizije pa ne gleda. Zadnje dni 
zjutraj znova mašuje pri šolskih sestrah in nato spoveduje. 
Zelo rad se sprehodi po samostanskem vrtu. Še naprej želi 
ostati čil in bistrega uma, v službi boga in ljudi …

Veren človek ni nikoli sam
Preddvorski rojak pater Polikarp Brolih bo decembra star sedemindevetdeset let. Kljub 
letom še vedno zjutraj zgodaj vstaja, mašuje in predvsem spoveduje. Pogosto reče, da se 
pred njim v spovednici vrti človeško življenje.

Preddvorski rojak pater Polikarp Brolih bo decembra star  
sedemindevetdeset let. / Foto: Gorazd Kavčič
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Čas koronavirusa je preživela skupaj z vnukinjo Tjašo in 
njenim možem Andresom. Ob obisku je najprej pogleda-
la proti steni, kjer visijo slike ljubih domačih in gori lučka 
spomina na sina Jerneja, in je rekla: »Ne morem si dopove-
dati, da mi je umrl sin.« Po licu ji priteče solza. 

 Kako ste občutili samoizolacijo in kako vam je mi-
neval čas?
Zase bi rekla, da sem že celo življenje v izolaciji. Poleg do-
mačih in obiskov sosedov sem običajno sama. Dolgčas mi 
ni nikoli. Vedno najdem zaposlitev, razmišljam, berem, ku-
ham. Domači me peljejo k zdravniku, v trgovino, k frizerju 
in sem jim hvaležna. Tudi sedaj je bilo tako. Zvečer gledam 
oddajo Vem. (Doda, da pogosto preje pove odgovor kot so-
delujoči. Zelo bistra je gospa Tončka, čeprav sama pravi, da 
se več spomni za nazaj kot od sedaj.)

 Na mizi imate kup revij za branje, saj med karanteno 
niste brali. Zakaj?
Bila sem na operaciji sive mrene takoj na začetku epide-
mije. In sem po njej res počivala. Vnukinja Tjaša je skrbela 
za redno kapljanje zdravil v oko, sedaj že gledam televizijo 
in berem. Zdravniško osebje je bilo v bolnišnici – tako kot 
jaz – z maskami, zelo prijazno in ustrežljivo. Torej sem bila 
tudi v bolnišnici med epidemijo. 

 Tudi kuhate sami, ob zadnjem obisku ste ravno spek-
li odlično orehovo potico!
Kuham si sama, preprosto domačo hrano. Če kaj ostane od 
kosila, ne vržem proč, zamrznem ali shranim za večerjo. 
Tako sem navajena. Kot otrok sem bila pogosto lačna. Bili 
smo revni, a imeli smo dobre sosede in je večkrat padla 
kaka malica, posebej od Kosmatovih. Tudi zato varčno ži-
vim. Po operaciji sem že skuhala sarme za vse domače.

 Kako se spominjate dela v vrtcu na Zg. Beli? 
V vrtcu sem delala šest let. Otroke in vzgojiteljice imam v 
zelo lepem spominu, še posebej vzgojiteljico Vesno in tedaj 
pripravnici Matejo in Mihaelo. Delala sem vse, spremljala 
otroke na sprehodih kot varuhinja, pripravljala malice in 
bila popoldne čistilka. Spomnim se, kako sem jim kuhala 
žgance. Otroci so me imeli radi in jaz njih. Se spominjam 
fantka, ki pri vzgojiteljici ni odprl ust, je pa motil druge. Pa 

ga je poslala k meni v kuhinjo, začel je govoriti in sva se vse 
zmenila.  

 Kaj vam daje voljo do življenja?
Ne vem, sem brez želja. Nimam želje po bogastvu, poto-
vanjih, razkazovanju. Živim preprosto življenje vsak dan 
sproti. Vesela sem, da imam dobre sosede, saj samo pok-
ličem, če kaj potrebujem. Med karanteno je vnukinja Nika 
dobila dve rački in sedaj jaz skrbim zanju. Kar potrebujem, 
dobim. Družbo mi dela tudi kuža Ruby. Veliko sem dožive-
la, težkega in lepega. Nikoli pa nisem hodila in ne grem po 
vasi. (Ko jo vprašujoče pogledam, zakaj, odgovori.) Imela 
sem dvajset let in pol, ko sem rodila nezakonsko hčer Ma-
rijo, ki sedaj živi v Švici. To je bila takrat velika sramota. Še 
vedno na sebi čutim obtožujoče poglede.
Sedaj razumem, zakaj z žarom in veseljem govori o do-
mačih in njihovih uspehih, zakaj na stenah visijo njihove 
slike, še posebej vnukov, vnukinj in dveh 16- in 26-letnih 
pravnukinj. Pokaže mi stenski koledar preddvorskih gasil-
cev, kamor vsako leto najprej zapiše rojstne datume sorod-
nikov in med letom pomembne dogodke ter nakupe. Pred 
seboj vidi lučko, ki ji kaže pot naprej, kot sedaj, ko pričakuje 
vnukinjo. Še na mnoga zdrava leta, gospa Tončka!

Dolgčas ji ni nikoli
Antonija Gortnar, po domače Barončkova Tončka, se je rodila 3. maja 1924 in je najstarejša 
vaščanka Zgornje Bele. Vedno je nasmejana in dobre volje, radovedna in zato  
na tekočem z novostmi ne le na Beli, ampak tudi v občini Preddvor. Bolečine skriva in 
premleva v sebi.
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Slavko Prezelj

Tistega dne v letu 1870, 16. februar-
ja, pred sto petdesetimi leti, je Mari-
ja povila sedmega otroka. Oče Janez 
Šavs, katerega predniki so izhajali iz 
preddvorske Matevževčeve rodbine, je 
vedel, da iz tega fanta še nekaj bo.
Skromno bajtarsko življenje je Matija 
spremljalo v otroških letih. Po tistem, 
ko jim je pogorela lesena hiša, krita s 
slamo, so nekaj Jernejčevih otrok vzeli 
k sebi na 'grunt' Boštkovi z Brega. Med 
njimi je bil tudi Matija, ki je svojo bi-
stroumnost kazal že v osnovni šoli v 

Preddvoru in tudi na klasični gimnaziji 
v Ljubljani, ki jo je v letu 1891 tudi us-
pešno zaključil. V septembru leta 1891 
je odšel čez lužo v Ameriko v Minesso-
to. V mestu Saint Paul se je vpisal na 
študij bogoslovja in ga v letu 1895 tudi 
uspešno zaključil. V letu 1917 je pos-
tal župnik in pozneje tudi dekan. Bil je 
sposoben organizator, saj je zgradil več 
stavb za verske, društvene in družbe-
ne potrebe. Čeprav je deloval med nes-
lovenskimi ameriškimi izseljenci, je 
večino časa posvečal Slovencem. Daleč 
od doma ni nikoli pozabil na domačo 
preddvorsko faro. Dobrotljiv, kot je bil, 
je v letu 1933 poslal župniku Franu 
Lakmayerju denar za plačilo velikega 
bronastega zvona v cerkvi svetega Pe-
tra, katerega vrednost je bila 89.216 
dinarjev. Za primerjavo: graščak na 
Turnu je dal za zvonove le 500 dinar-
jev. Župnik Fran Lakmayer je v pismu 
Matiju v letu 1933 med drugim zapi-
sal: Dragi Matija! Še nikoli nisem vi-
del toliko slavja in veselja kot to pot. 
Ljudje so kar jokali – tudi možje. So pa 
tudi zvonovi občudovanja vredni. Že 
zunanjost je brezhibna. Svetijo se, kot 
bi bili zlati … Povem Ti pa, da največje 
občudovanje je pa vzbujal Tvoj zvon, 
na katerem so brali ime darovalca … 
Tvoj napis na zvonu: Presveti Trojici, 
brezmadežni devici Mariji in sv. Petru 
v čast in zahvalo podaril Matija Šavs, 
dekan v Shakopee, Minnesota, U.S.A. 
Kako vesel bi bil, če bi nas ti lahko obi-
skal. Pa ne samo jaz, vsi farani. Tedaj bi 

tebi rekli hvala. Škoda, da je Amerika 
tako daleč. Pa spominjali se Te bomo. 
Saj nas bo vse k hvaležnosti priganjal 
»Matija« kadar koli se bo oglasil. Bog 
te živi in ohrani zdravega in čilega, da 
boš z veseljem užival trdo zaslužene 
šolske počitnice. Preddvor, 22. 6. 1933, 
Tvoj Fran. 
Matija Šavs je obiskal rodni kraj v letu 
1937. »Ceu Breg je povabu. Ceva vas 
se je tkt zbrava. Jest sm bva takt stara 
5 let. Pr Boštk na dvoriš smo bl. S sabo 
je iz Amerike prpelou sadje (sadike). 
Usm Bržanm je pevcarje dau, d so poj 
drevesa ohk posadl. Pr ns smo dobl 
dve češne. Tm u Novinah še zej rase 
nekj tisth jabuk. Tkt je tud pogodbo 
naredu, da Bržan dobejo negovo verb-
šno, ko bo umru. Polovico verbšne je 
bo namenen za breške reveže, polo-
vico pa za druge reveže preddvorske 
fare,« mi je povedala 88-letna Albinca 
Likozar, Kajžovčeva. Matija Šavs je 
umrl v letu 1944 v Minnesoti. »Moja 
stara mama Katarina, k je bva Ma-
tevževčeva s Preddvora, je bva negova 
sestrična. Ja Brežan ga mamo res ohk 
u lepmu spomin, dej Matija še tm u 
Amerik na ns mislu, koko nm b poma-
gou. Takh ldi ni velik,« mi je povedala 
87-letna Marija Roblek z Brega.
Pred mesecem dni so strokovnjaki 
preddvorskim zvonovom v cerkvi sve-
tega Petra zamenjali kemblje, ker niso 
bili več dobri. Pesem zvonov z Matije-
vim zvonom na čelu je zdaj še veliko 
lepša. 

Matija Šavs  
v spominih  
Brežanov
Praznično ogvantani so se 
tistega dne v letu 1937 zbrali 
na Boštkovem dvorišču 
na Bregu pri Preddvoru 
Brežani, kamor jih je povabil 
Jernejevčev gospod Matija 
Šavs, dekan iz Shakopeeja v 
Minnesoti.

Brežani v letu 1937. Fotografijo hrani Milan Ušlakar.

Matija Šavs
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Vili Čimžar, 51-letni Blan, je poleg tega ljubitelj nogome-
ta, vodja delovne enote Kranj v podjetju Arriva Alpetour, 
občinski svetnik. Vili se mi zjutraj vedno umakne s poti v 
velikih ovinkih ob spustu navzdol. To in pa dejstvo, da je 
med prvimi pohodniki, me vsako jutro znova navdušuje in 
motivira. 
Kako in kdaj sicer zahaja v hribe? »V hribe sem pogosteje 
oziroma redno začel hoditi po končanem aktivnem igranju 
nogometa. Prvič sem se začel vpisovati leta 2007, leto preje 
so uvedli knjigo vpisov. Vsako leto sem šel na Sv. Jakoba več 
kot 200-krat. Leta 2011 sem zlomil gleženj in nisem hodil 
pet mesecev, a sem vseeno naredil 177 vzponov. Osebni re-
kord sem postavil leta 2010, in sicer 264 vzponov,« je pove-
dal sogovornik. Enako je počel v času samoizolacije, ko ni 
bilo vpisne knjige. »V hribe hodim zase, ne zaradi vpisov. Na 
Sv. Jakoba grem dvakrat dnevno, ko sem v službi, pa okoli 
petkrat na teden.« 

Kako je potekal njegov dan v samoizolaciji? Vili pravi: 
»Zjutraj grem na Sv. Jakoba, potem delam običajne stvari 
in tiste, za katere preje nisem imel časa, po potrebi nare-
dim kaj za službo in popoldne se še enkrat vzpnem na Sv. 
Jakoba. Prvi teden je bila gneča in tudi precej smeti ob poti. 
Ko so se zaprle občinske meje, je bilo pohodnikov veliko 
manj. Mislim, da je dobro poskrbljeno za varnost in tudi 
sam se držim pravil.«  
Hoja v hribe je zanj sprostitev glave, med potjo marsikaj 
premisli in naredi nove načrte. Običajno ne hodi s prijatelji 
niti se ne dogovarjajo za hojo. Se pa družijo pred ali v koči, 
če se srečajo. S prijatelji gredo v hribe le nekajkrat na leto 
na daljše poti. »Sicer se veliko in zelo rad družim z ljudmi 
na vasi od otroštva dalje, kasneje pri nogometu, z občani, 
sodelavci,« poudari Vili. Pove tudi o svojih nogometnih za-
četkih: »Na Beli smo otroci igrali nogomet, kar pomnim, 
vaški nogomet, bi rekel. Organizirano ga igram od 12. leta 
starosti naprej. Aktivno sem igral do 30. leta starosti, po-
tem sem bil od leta 1998 trener cicibanov, dečkov in član-
ske ekipe. Imam izobrazbo za trenerja mladih in vsako leto 
obnavljam licenco. Zadnja leta koga nadomeščam ali sem 
tehnična pomoč. Sedaj igramo še na starem igrišču, sem pa 
v gradbenem odboru za izgradnjo novega igrišča.« 
Že drugič je tudi občinski svetnik. V predstavitvi je zapisal, 
da želi prispevati k napredku oz. družbenemu udejstvo-
vanju s pozitivno energijo in druženju z ljudmi. Zavzema 
se za izgradnjo športnega parka in kolesarskih poti, ki bo 
omogočila razvoj športnega turizma in prinesla nova de-
lovna mesta domačinom. Veliko usklajevanja z ljudmi je 
tudi pri njegovem delu v službi. O tem pravi: »Usklajujem 
in načrtujem šolske, mestne in medkrajevne prevoze, ki 
jih s podporo desetih režijskih delavcev izvajamo z več kot 
devetdesetimi vozniki, ter rešujem predloge in reklamaci-
je potnikov. Potrebno je precej diplomacije.« In kaj svetuje 
glede morebitnega drugega vala koronavirusa, ki se menda 
obeta jeseni? »Upoštevajmo navodila, priporočeno varno-
stno razdaljo in poskrbimo za povečano higieno kašlja ter 
rok. To bi nam moralo priti v podzavest,« je prepričan Vili 
Čimžar, ki mu želimo še veliko planinskih poti, uspešnih 
nogometnih tekem na novem igrišču, uspešno delo v ob-
činskem svetu, službi in srečo v osebnem življenju!

Pozitivna energija za delo in druženje z ljudmi 
Preddvorčani smo lahko zadovoljni, ker smo imeli priložnost za gibanje tudi v 
samoizolaciji. Priljubljena pohodniška točka je Sv. Jakob, kjer je bilo gibanje do zaprtja 
občinskih meja varno le v zgodnjih jutranjih urah pred sončnim vzhodom v tišini narave, v 
dužbi ptičjega petja in redkih obiskovalcev. Med vsakodnevnimi jutranjimi obiskovalci je 
tudi Vili Čimžar.

Vili Čimžar
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Roman Rogelj, Marjan in Slavko A. Bogataj

V ŠD Preddvor smo se takoj pridružili priporočilom držav-
nih institucij, Nogometne zveze Slovenije in Medobčinske 
nogometne zveze Gorenjske Kranj, tako da smo v klubu, 
s ciljem preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom 
(SARS-CoV-2), za vse ekipe odpovedali vse spomladanske 
organizirane nogometne aktivnosti (treningi, tekme).
Ko so se nogometaši mlajših selekcij na začetku marca 
vrnili z uspešnih priprav v Umagu, so opravili še nekaj 
treningov na igrišču z umetno travo ob osnovni šoli, nato 
pa smo morali nogometne aktivnosti zaradi širjenja ko-
ronavirusa žal prekiniti. Odpadle so tudi priprave članov, 
predvidene v Istri konec marca. Čeprav smo upali, da se 
bo pomladanski del prvenstva lahko nadaljeval kasneje, 
je Nogometna zveza Slovenije zaradi epidemije covid-19 
sredi aprila sprejela sklep o zaključku vseh tekmovanj na 
amaterski ravni, z enakim ukrepom pa ji je sledila tudi Me-
dobčinska nogometna zveza Gorenjske Kranj. Ne glede na 
to smo v ŠD Preddvor v tem času redno skrbeli za vzdrže-
vanje nogometnega igrišča Za žago. Travnata površina je 
bila že večkrat pokošena, pri čemer z veseljem uporabimo 
novo kosilnico, ki je v lasti občine. Žal pa so nas v zadnjem 
času nekajkrat obiskali tudi vandali, ki so za seboj pustili 
razmetane smeti in ostanke različnih substanc, znesli pa 
so se tudi nad inventarjem in razbili vrata skladišča, sod-
niške garderobe in sanitarij. Nastalo škodo smo že sanirali, 
za naprej pa upamo, da bo naša stalna prisotnost na igrišču 
odvrnila objestneže od njihovih nerazumljivih škodljivih 
obiskov, ki so v sramoto vsem.
Tudi aktivnosti Gradbenega odbora za izgradnjo Športnega 
parka Preddvor so podvržene vplivom in omejitvam zara-
di epidemije. Člani smo bili v stiku preko mobilnih oblik 
komunikacij, glede na trenutne razmere pa bo naslednji 
fizični sestanek lahko že do konca maja. Projektanti so do-
kumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja prilago-
dili in vključili določene omilitvene ukrepe. Sedaj je ključna 
odločitev ARSO, ali bodo zahtevali celostno presojo vpli-
vov na okolje in okoljevarstveno soglasje. Vztrajamo, da bi 
bilo povsem v skladu z Uredbo o posegih v okolje (Uradni 

list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17), če bi bil izveden poe-
nostavljen t. i. predhodni postopek brez pridobivanja oko-
ljevarstvenega soglasja. Vendarle gre večinoma za travnate 
površine in športne dejavnosti na prostem, v naravi. Za-
vedamo se, da tudi menjava oblasti pomeni določen vpliv 
na delovanje državnih organov, vendar kljub temu priča-
kujemo, da bodo sledili našemu tolmačenju in odločili v 
najkrajšem možnem času. Po prvomajskih praznikih se je 
epidemiološka slika v Sloveniji močno izboljšala, tako da so 
bile odpravljene številne omejitve, mi pa smo se najbolj raz-
veselili vladnega odloka o sprostitvi omejitvenih ukrepov 
na področju športne dejavnosti. Od 18. maja dalje ti do-
voljujejo (ob upoštevanju priporočil in navodil NIJZ) tudi 
treninge in tekme v kolektivnih športih. Zato smo se od-
ločili za ponovni zagon nogometnih aktivnosti in treninge 
začeli v ponedeljek, 25. maja. Na to smo že komaj čakali. 

Napotki za organizirane aktivnosti
V skladu s priporočili stroke bodo garderobni prostori do 
nadaljnjega zaprti, zato naj otroci na treninge prihajajo že 
oblečeni v športno opremo. Nahrbtnike oz. športne tor-
be bodo lahko odložili pod nadstreškom, kjer se bodo po 
treningu lahko tudi preoblekli. Uporaba plastenk oziroma 
bidonov je možna izključno osebno, brez menjavanj med 
igralci. Obvezno je dosledno upoštevanje higiene kašlja in 
umivanja rok. Udeležba na treningih je dovoljena izključ-
no zdravim osebam, ki ne kažejo nobenih znakov okužbe s 
COVID-19 in niso bile v stiku z osebami, ki bi takšne zna-
ke kazale. Prosimo vas, da pravočasno pred odhodom na 
vsak trening preverite, ali se pri vašem otroku (ali katerem 
od ožjih družinskih članov) pojavlja kakšen izmed našte-
tih simptomov: povišana temperatura, kihanje, kašljanje, 
driska, slabo počutje, smrkanje, bolečine v grlu. Želimo 
vam vse dobro. Še vedno ravnajte odgovorno, spoštujte uk-
repe in navodila pristojnih, ostanite zdravi in optimistični!

V času epidemije tudi 
brez kolektivnega športa
Med epidemijo odpovedane vse 
spomladanske organizirane nogometne 
aktivnosti 

Nogometno igrišče Za žago je med karanteno samevalo.
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4 leta podaljšanega jamstva**

Odlog plačevanja do 4 mesece*** 
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in v primeru ustrezne bonitete stranke. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu 4,1–7,3 l/100 km. Emisije CO2 109–158 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. 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.  

Renault priporoča      renault.si

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

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

VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si , http://www.kzcerklje.si

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

DOMAČA ŠPAJZA:

DOMAČI ŠTRUKLJI, RAZLIČNI PEKOVSKI IZDELKI, TESTENINE,  
SUHE MESNINE …

VELIKA IZBIRA TEKOČIH IN MINERALNIH GNOJIL PO UGODNIH CENAH

    LONČNICE
   REZANO CVETJE
   ŠOPKE
   ARANŽIRANJE DARIL
   ŽALNI PROGRAM

 
 

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani 

V CVETLIČARNI NUDIMO:

VSE ZA VAŠ VRT: PROGRAM ZA KMETIJSTVO:

     PESTRA IZBIRA ZELIŠČ IN  
ZELENJAVNIH SADIK 

      VELIKA IZBIRA OKRASNIH VRTNIH 
RASTLIN 

    GNOJILA IN ZAŠČITNA SREDSTVA  
ZA VAŠ VRT


