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Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si, http://www.kzcerklje.si
CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20

KC CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/29 26 750
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

VSE ZA VRT
zemlja, vrtno orodje, sadike, 
semena, gnojila ... 

• lončnice
• šopke
• rezano cvetje
• poročne aranžmaje
• aranžiranje
• žalni program

V CVETLIČARNI  
NUDIMO:

  

V S E  Z A  D E L A V N I C O ,  D O M  I N  V R T

SEMENSKI KROMPIR

DOMAČE DOBROTE: 
suhe mesnine (salame, klobase,  
narezki, zaseka …), domači siri, štruklji,  
testenine, moka, kaša, zdrob …

SADNE SADIKE 
(ameriške borovnice, jagodičevje, sadike jablan, hrušk, češnje, žižula …), 

TRAJNICE, OKRASNE ZUNANJE RASTLINE

Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam  
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
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www.gorenjskiglas.si  
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PREDDVOR je priloga časopisa 

PREDDVOR (ISSN 2670-6687) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Alenka Brun (alenka.brun@g-glas.si), odgovorna urednica Marija Volčjak, 
oblikovanje Matjaž Švab, oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 041/704 857). Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (info@g-glas.si, 
tel. 04/201 42 00). Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Preddvor izhaja v nakladi 19.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo 
vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor, priložen je tudi izvodom Gorenjskega glasa. Na naslovnici: skupina Oblački, vrtec Storžek / Foto: Gorazd Kavčič

www.visitpreddvor.si
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STRAN 9
Nakvačkala je preddvorski grb
Jana Smolej iz Bašlja se je lansko jesen pridružila projektu 
Slovenija kvačka, v okviru katerega je vsaka slovenska občina 
dobila kvačkan grb.

STRAN 10
Prihodnost vidi v družabništvu
Februarja letos je Dom starejših občanov Preddvor dobil novo 
direktorico, in sicer Lidijo Kos. Prihaja z Zgornje Bele. V bistvu 
je že od končane srednje šole naprej povezana z domom. 
Zadnja štiri leta je delovala tudi kot predsednica sveta.

STRAN 14
Turizem se vrača ...
... vendar ne v stare tirnice. Po dveh letih vsekakor lahko 
rečemo, da je turizem, kot smo ga poznali pred epidemijo, 
spremenil tokove zanimanja obiskovalcev, kar se odraža v 
letošnjih povpraševanjih.

STRAN 16
Ob zaključku dela na preddvorski šoli
Bogdan Sušnik, ravnatelj Osnovne šole Matije Valjavca 
Preddvor – vodil jo je od marca 2017, se je s prvim marcem 
letos upokojil. Ob slovesu je strnil nekaj misli in vtisov o 
svojem delu v Preddvoru.

STRANI 18, 19, 20
Prešernova nagrada za stotine pevcev
Med letošnjimi Prešernovimi nagrajenci je tudi naš rojak 
dr. Mirko Cuderman iz Tupalič. Veliko Prešernovo nagrado 
je prejel kot mednarodno priznan zborovodja, muzikolog, 
dokumentarist in glasbeni pedagog.

STRAN 24
Babica številnih talentov
Letošnje gregorjevo je v Preddvoru z razstavo in delavnico 
izdelovanja rož iz krep papirja dodatno popestrila Sonja 
Roblek iz Bašlja.
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Občina Preddvor obvešča, da je 1. marca 2022 na spletni 
strani www.preddvor.si objavila javne razpise za leto 2022, 
in sicer:

1. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kul-
turnih programov in dejavnosti v občini Preddvor v letu 2022 
– prijava je možna do 31. marca 2022. 

2. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje špor-
tnih programov v občini Preddvor v letu 2022 – prijava je 
možna do 8. aprila 2022. 

3. Javni razpis za sofinanciranje projektov varovanja kultur-
ne dediščine v občini Preddvor v letu 2022 – prijava je mo-
žna do 31. marca 2022. 

4. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spod-
bujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini 
Preddvor v letu 2022. Javni razpis obsega: 
• ukrep št. 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev; 
• ukrep št. 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov; 
• ukrep št. 5 Podpora investicijam za varno delo v gozdu; 
•  ukrep št. 6 Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih 

kmetijskih ter gozdarskih programih – prijava je možna do 
1. aprila 2022;

•  ukrep št. 7 Podpora delovanju društev s področja kmetij-
stva, gozdarstva in razvoja podeželja  
– prijava je možna do 3. oktobra 2022.

5. Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti dru-
štev na območju občine Preddvor v letu 2022 – prijava je 
možna do 1. aprila 2022.

6. Javni razpis za sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih 
prireditev v občini Preddvor za leto 2022 – prijava je možna 
do 1. aprila 2022.

7. Javni razpis za priznanja Občine Preddvor – oddaja pre-
dlogov je možna do 1. aprila 2022. 

8. Javni poziv za vložitev zahtevkov za delno povračilo stro-
škov vzdrževanja javnih poti v krajevni skupnosti Kokra v 
letu 2022 – oddaja zahtevkov je možna do 1. aprila 2022. 
Vse informacije zainteresirani prejmejo po telefonu 
04/275 10 00 v času uradnih ur in po elektronski pošti na  
obcina@preddvor.si. 

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA LETO 2022

V soboto, 2. aprila, Občina Preddvor vabi krajane na tradici-
onalno spomladansko čistilno akcijo. Začela se bo ob 8. uri, 
zbirna mesta in vodje pa bodo objavljeni na spletni strani in 
oglasnih deskah. Pri vodjih akcije bodo zagotovljene vrečke 
in rokavice. Po končani akciji bo na standardnih mestih kot 
vsako leto poskrbljeno za malico. Akcije se bodo udeležili 
tudi učitelji in učenci Osnovne šole Matije Valjavca. Organi-
zatorji prisrčno vabijo, da sodelujete v čistilni akciji in s tem 
prispevate k čistoči in urejenemu okolju v občini.

Vabljeni na aprilsko čistilno akcijo

Alenka Brun

Občina Preddvor je na pobudo svetnikov leta 2020 krajev-
nim odborom (KO) iz proračuna prvič namenila določen 
znesek denarja, in sicer 4100 evrov. Pogoj župana je bil le 
– ne glede na to, za kaj bo KO denar porabil, morda tudi v 
sodelovanju s sosednjim KO – da sta dogovarjanje in izved-
ba projekta v celoti v njihovi domeni. V primeru, da kra-
jevni odbor denarja ne porabi, ker v določenem letu nima 
primernega projekta, zneska ne more prenesti v naslednje 
leto.
KO so odločitev pozdravili, marsikaj pa je s tem denarjem 
tudi že nastalo. Tako je na primer KO Bela lanski denar 
namenil postavitvi dveh tabel z napisom Dobrodošli na 
Beli, letošnjega pa bodo namenili ureditvi zunanje okolice 
ob vrtcu na Zgornji Beli oziroma med potokom Kamnek in 
novimi prostori KO Bela. KO Tupaliče je na primer prispe-
val denar k sanaciji cerkve na Bregu. Kaj bodo z letošnjim 
denarjem, še razmišljajo. Morda bodo kupili defibrilator ali 
dva. KO Bašelj se je odločil, da za brunarico v dolini Belice 
nad vasjo uredi grbinasti poligon. Ravno v teh dneh so ga 
tudi asfaltirali, zanj pa so porabili sredstva za leto 2021 in 
2022. Nekaj denarja je zagotovilo tudi TD Bašelj. Agrarna 
skupnost Bašelj je prispevala zemljišče, v projekt pa je vlo-
ženega tudi veliko prostovoljnega dela. Tega je bilo veliko 
tudi pri enem vidnejših projektov KO v občini: projektu KO 
Preddvor oziroma realizaciji ideje Miloša Šavsa, ko so ob 
preddvorski osnovni šoli postavili trim otok Suh-a. 
Krajevnim odborom občine idej tudi v prihodnje ne bo 
zmanjkalo. Na vprašanje, ali bo morda v prihodnosti 
sredstev več, župan Rok Roblek odgovarja, da bodo videli, 
kaj bosta pokazala praksa in čas.

Delo krajevnih odborov

Grbinasti poligon so ravno v teh dneh asfaltirali.w
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Rok Roblek, vaš župan

Marec je poseben in po svoje čaroben mesec. V Preddvoru 
smo na predvečer gregorjevega na svojevrsten način zaz-
namovali prebujanje narave in vsega, kar nam daje naša 
okolica.
Letošnje leto se je začelo malce drugače kot kakšno poprej. 
Trud in delo vseh, tako svetnikov kot uprave, sta privedla 
do tega, da se ustrezno rešujejo tako infrastrukturna kot 
tudi razvojna vprašanja prihodnosti.
Razširitev ceste proti Možjanci gre proti koncu, nato bomo 
začeli graditi vodovod do naselja Možjanca in v njem. Prav 
tako se je začela gradnja vse potrebne infrastrukture v na-
selju Mače. Nadaljujemo drugo in tretjo fazo gradnje no-
gometnega igrišča. Razlog za zamik v gradnji je bil izziv v 
pridobivanju več kot trideset tisoč kubičnih metrov ustrez-
nih materialov za nadaljevanje gradnje. Ob koncu lanskega 
leta smo izvedli večino del za ureditev površine za pešce v 
predelu Srednje Bele. Dela se bodo v najkrajšem možnem 
času nadaljevala. Do konca aprila bo izveden zaključek mo-
dernizacija državne ceste. 
Dela v Tupaličah pri projektu 5. faze kanalizacije, ki obsega 
spojitev fekalnega in meteornega kanala ter ureditev ceste 
do križišča proti Možjanci ter ureditve površin za pešce, 
potekajo po načrtu. Ureditev avtobusnega postajališča ter 
parkirišča in ceste na območju Laškega se bližajo koncu. Na 
območju Rebra v Bašlju bomo začeli urejanje dveh krajših 
odsekov meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda.

Največja investicija v občini Preddvor zadnjih nekaj let pa je 
zagotovo dograditev Osnovne šole Matije Valjavca z uredi-
tvijo sodobnih prostorov za izvajanje telovadbe. Pri samem 
projektu je zaradi cen v gradbeništvu prišlo do krajšega za-
ostanka. Začetek del je tako predviden za drugo polovico 
poletnih šolskih počitnic.
Še nekaj pomembnih projektov in ureditev bi lahko pose-
bej omenil, vendar se jim bomo podrobneje posvetili v pri-
hodnjih številkah našega glasila.
Nedavno smo pridobili gradbeno dovoljenje za kanalizacijo 
v Bašlju in najpomembnejše – gradbeno dovoljenje za vodo-

vod in kanalizacijo v Potočah. Vso manjkajočo infrastruk-
turo smo prijavili na razpis ministrstva za okolje in pros-
tor, kjer si obetamo okrog dva milijona evrov nepovratnih 
sredstev. Infrastruktura se bo v primeru ugodnega izida 
gradila v prihodnjih letih. 
Občina Preddvor je le korak pred uveljavitvijo lokalne bla-
govne znamke. V zaključni fazi je celostna podoba, izdelan 
je pravilnik. Lokalne izdelke bo moč kupiti v domači trgo-
vinici v gradu Dvor, kasneje pa se predvideva še njena digi-
talna nadgradnja. Lokalna blagovna znamka bo predvsem 
prispevala h kratki dobavni verigi preskrbe s hrano, hkrati 
pa bo uveljavila pomen kmetijstva za ohranjanje naše kra-
jine.
Mesec, ki je na pragu poslavljanja, pa nas opominja tudi z 
druge perspektive. Praznovali smo že dan žena ter štiride-
set mučencev. Dneva, ki si vsako leto sledita, sta nam pred-
vsem v opomin in priznanje vloge posameznika v družbi. 
Lahko rečemo, da skupaj predstavljata temelj ravnovesja in 
medsebojnega razumevanja. V mesecu marcu, na krščan-
ski praznik Marijinega oznanjenja, pa praznujemo tudi 
materinski dan, ki je ne glede na versko prepričanje posa-
meznika zagotovo blagoslov vsake matere.
Vsak izmed nas je rad ljubljen in spoštovan, vendar nič ni 
samoumevno, zato si moramo vsak dan sproti s svojimi 
dejanji prizadevati k temu cilju. Iskrene čestitke vsem ma-
teram!

Spoštovane občanke, spoštovani občani

Rok Roblek / Foto: Gorazd Kavčič
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Letošnje leto se je začelo malce drugače kot 
kakšno poprej. Trud in delo vseh, tako svetnikov 
kot uprave, sta privedla do tega, da se ustrezno 
rešujejo tako infrastrukturna kot tudi razvojna 
vprašanja prihodnosti.
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OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG. SAVE – 4. SKLOP,  
IZGRADNJA VODOVODA V OBČINI PREDDVOR IN OBČINI NAKLO

Občina Preddvor in Občina Naklo skupaj nastopata v projek-
tu – operacija Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – 4. 
sklop. Občina Preddvor je tudi vodilna občina, kar pomeni, da 
se je oddajala skupna vloga ter oddalo skupno javno naročilo 
po sklopih, tako za gradnjo kot za inženirski nadzor.
Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Odločitev o podpori št. 
6-1-53/PZS-4/0 z dne 25. 5. 2021 in Sklep o sofinanciranju št. 544-
128/2019-2550-26 z dne 29. 7. 2021 in tako operaciji Oskrba s pi-
tno vodo na območju zgornje Save – 4. sklop dodelilo prispevek 
v višini največ 1.109.575,74 EUR. Na podlagi določb v Pogodbi o 
izgradnji in financiranju projekta Oskrba s pitno vodo na obmo-
čju zgornje Save – 4. Sklop pogodbenih strank Občine Preddvor 
in Občine Naklo z dne 22. 9. 2020, podatkov v Vlogi za odločitev 
o podpori (verzija 5, 13. 4. 2021) ter Študiji izvedljivosti (verzija 4, 
marec 2021) je delitev sofinancerskih sredstev naslednja: Občini 
Preddvor 649.141,65 EUR in Občini Naklo 460.434,09 EUR. Sofi-
nancerska sredstva prispevata Republika Slovenija (15 odstot-
kov) in Kohezijski sklad (85 odstotkov). 

Občina Naklo je prijavila gradnjo vodovoda in vodohrana v Za-
dragi in Dupljah, zanjo izvaja gradbena dela Gorenjska gradbe-
na družba, d. d., Kranj, pogodbena vrednost 503.812,76 EUR, ter 
nadzor Domplan, d. d., Kranj, v vrednosti 13.800 EUR. Vsi zneski 
so brez DDV.
Občina Preddvor je prijavila gradnjo vodovoda za naselje Mož-
janca ter naselje Mače. Poleg vodovoda se bo na Možjanco ure-
dila cesta in v Mačah zgradila kanalizacija in ostala infrastruk-
tura, kar je sicer neupravičen strošek in ga občina financira v 
celoti. Gradbeno pogodbo je podpisala z izvajalcem HIS, d. o. 

o., iz Ljubljane v skupni vrednosti 1,7 milijona evrov, inženirski 
nadzor pa s podjetjem Domplan Kranj, d. d., v skupni vrednosti 
30.200 EUR. Vsi zneski so brez DDV.

Obe občini sta pogodbe tako za gradnjo kot nadzor podpisali 
20. 12. 2021. Gradbena dela v obeh občinah potekajo po načr-
tih, zaključena bodo do konca meseca septembra 2022.
Namen izvedbe projekta je vzpostavitev kvalitetnega sistema 
oskrbe s pitno vodo na območju občin Preddvor in Naklo ter 
mestne občine Kranj v okviru vodovodnega sistema Kranj (ID 
1190).
Operativni cilji projekta so izgradnja 6.828 metrov vodovodne-
ga sistema v občinah Preddvor in Naklo (od tega 5.941 metrov 
v občini Preddvor in 887 metrov v občini Naklo), izgradnja  
1 vodohrana v občini Naklo kapacitete 300 m3 ter izgradnja  
1 črpališča v občini Preddvor.

Naložbo v oskrbo s pitno vodo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Tik pred slovenskim kulturnim praznikom smo v gostilni Pri 
Bizjaku na Zgornji Beli v organizaciji Rdečega križa Slovenije 
– Območno združenje (RKS OZ) Kranj, Komisije za krvoda-
jalstvo ter prostovoljk in prostovoljcev Krajevne organiza-
cije Rdečega križa (KORK) Preddvor, tokrat že drugič na tej 
lokaciji, izpeljali tradicionalno terensko krvodajalsko akcijo. 
Skupno se je akcije udeležilo 99 krvodajalcev, kar je v času 
številnih okužb z novim koronavirusom zelo dober rezultat. 
Poleg zadovoljnih krvodajalcev in krvodajalk, ki jih je ob re-
dni malici čakalo še presenečenje v obliki slastnih flancatov, 
je kri daroval tudi župan Občine Preddvor Rok Roblek. Vsem 
prostovoljkam in prostovoljcem KORK Preddvor, ki so poma-
gali ustvariti prijetno vzdušje in vsem udeležencem krvoda-
jalske akcije se iskreno zahvaljujemo za dober odziv in vas 
vabimo na krvodajalske akcije tudi v prihodnje. RKS OZ Kranj

Uspešna krvodajalska akcija

Terenska krvodajalska akcija na Zgornji Beli je bila dobro 
obiskana. / Foto: Občina Preddvor
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Slavko A. Bogataj

Predstavniki ŠD Preddvor smo se v 
začetku januarja srečali z županom 
Rokom Roblekom. Glavna tema po-
govora so bile aktivnosti za izgradnjo 
športnega parka. Sestanek se je iz-
kazal za konstruktivnega. Ugotovili 
smo, da izgradnja športnega parka (in 
v njegovem okviru ustrezno nogome-
tno igrišče) še nikoli ni bila tako blizu 
dejanske izvedbe. Projekt, ki je nasta-
jal od leta 2002, je bil zelo dobro prip-

ravljen: dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja v primerjavi z 
izhodišči iz idejnega projekta ni bila 
vsebinsko okrnjena. Izjemna lokacija 
parka pa omogoča tudi širjenje in ra-
zvoj v prihodnosti (po izvedbi do sedaj 
načrtovanih aktivnosti) tudi na dru-
ge športne in prostočasne dejavnosti. 
Župan je predstavil tudi potek tekočih 
aktivnosti projekta, ki je zaradi laž-
je operativne izvedbe in financiranja 
razdeljen na faze. Prva faza vsebuje iz-
gradnjo velikega nogometnega igrišča 
s spremljevalnim objektom predvido-

ma do konca leta 2023. Na Fundacijo 
za šport je bila oddana tudi vloga za 
sofinanciranje. Ker optimistično zre-
mo v prihodnost, smo podali tudi po-
budo, da se gradnja igrišča z umetno 
travo nadgradi z montažnim šotorom.
Prav tako smo se na začetku novega 
leta srečali z vodstvom osnovne šole. 
Skupaj smo še potrdili, da naše dobro 
sodelovanje z uporabo šolskih špor-
tnih površin že vseskozi poteka v obo-
jestransko zadovoljstvo, hkrati pa po-
udarili strateški pomen nogometnega 
igrišča z umetno travo.

O športnem parku in sodelovanju s šolo

Jure Eržen, Lokalna energetska 
agencija Gorenjske

V prvem tednu marca 2022 je ministr-
stvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo objavilo dva razpisa, namenjena 
malim in srednje velikim podjetjem. 
Z razpisoma želi ministrstvo poma-
gati podjetjem na poti k prehodu v 
nizkoogljično, krožno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo. Razpisa sta 
namenjena le določenim občinam 
oz. območjem, kamor spada tudi 
Preddvor. 
Prvi razpis je namenjen za sofinanci-
ranje začetnih investicij. Skrajni rok 
za prijavo na razpis je 12. april 2022. 
Namen javnega razpisa je spodbuja-
nje investicij v novo tehnološko opre-
mo, digitalizacijo proizvodnje ter za 
prehod v nizkoogljično, krožno in 
podnebno nevtralno gospodarstvo. S 
skupno razpisanimi 20 milijoni evrov 
se načrtuje podprtje okoli dvesto pro-
jektov. Intenzivnost sofinanciranja 
je največ sto odstotkov upravičenih 

stroškov projekta. Na razpis se lahko 
prijavijo mikro, mala in srednje velika 
podjetja z najmanj enim zaposlenim 
za polni delovni čas. Podjetja morajo 
obratovati vsaj 18 mesecev. 
Med upravičene stroške spadajo nakup 
osnovnih sredstev (zgolj nakup nove 
opreme in naprav), nakup neopredme-
tenih osnovnih sredstev, stroški tran-
sporta, montaže in zagona opreme. 
Za prijavo na razpis je treba izpolniti 
prijavni list, pridobiti neobvezujoče 
predračune in ponudbe, izdelati akcij-
ski načrt okoljsko odgovornega rav-
nanja, predstavitveni načrt podjetja s 
finančnim načrtom in nekaj dokazili. 
Drugi razpis je namenjen sofinancira-
nju investicij, ki zasledujejo cilje digi-
talizacije in prehoda v nizkoogljično, 
krožno in podnebno nevtralno gospo-
darstvo. Rok za prijavo na razpis je 11. 
april 2022. Namen javnega razpisa 
je spodbujanje začetnih investicij in 
ustvarjanje novih delovnih mest. Na 
javnem razpisu je na voljo 30 milijo-
nov evrov. Višina sofinanciranja sledi 
novi karti regionalne državne pomoči 

za obdobje 2022–2027; skladno z njo 
je za Občino Preddvor intenzivnost za 
srednje velika podjetja 25-odstotna, za 
mikro in mala podjetja pa 35-odsto-
tna. Predmet javnega razpisa je sofi-
nanciranje začetnih investicij v opred-
metena in neopredmetena osnovna 
sredstva. Tako med upravičene stroške 
sodijo gradbeno-obrtniška dela (razši-
ritev obstoječe poslovne enote, vzpo-
stavitev nove poslovne enote), nakup 
strojev in opreme in nakup nemate-
rialnih naložb. Za prijavo na razpis je 
treba izpolniti vlogo prek aplikacije in 
dodati potrebne priloge: predračune 
ali ponudbe, zemljiškoknjižne izpiske, 
grafične priloge, poslovni načrt s ter-
minskim planom, bilanco stanja, stra-
tegijo oziroma akcijski načrt okoljsko 
odgovornega ravnanja itd. 
Za podrobnejše informacije si oglejte 
objavljena razpisa na strani ministr-
stva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo ali pa se obrnite na Lokalno 
energetsko agencijo Gorenjske, ki vam 
lahko pomaga tudi pri pripravi pot-
rebnih prilog in prijavi na razpis. 

Investicije in konkurenčnost
Razpisi za začetne investicije in povečanje konkurenčnosti v podjetjih
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VODOVODNA ZADRUGA PREDDVOR, z. b. o., Goričica 7, 4205 Preddvor

Datum: 6. 3. 2022

Letno poročilo Vodovodne zadruge Preddvor o kakovosti  
pitne vode za leto 2021
Vodovodna zadruga Preddvor oskrbuje s pitno vodo iz vodovodnega sistema Nova vas prebivalce v naseljih Nova vas, Preddvor, Breg 
ob Kokri, spodnji del Tupalič, Hrib, Spodnja, Srednja in Zgornja Bela.

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

S strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so bili v letu 2021 odvzeti naslednji vzorci:

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA FIZIKALNO-KEMIJSKA PRESKUŠANJA

redna občasna redna občasna

štev. odvzetih 
vzorcev 

štev.  
neskladnih 

štev. odvzetih 
vzorcev 

štev.  
neskladnih 

štev. odvzetih 
vzorcev

štev.  
neskladnih 

štev. odvzetih 
vzorcev 

štev.  
neskladnih 

8 0 2 0 3 0 1 0

V okviru državnega monitoringa Ministrstva za zdravje so bili odvzeti naslednji vzorci:

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA FIZIKALNO-KEMIJSKA PRESKUŠANJA

redna občasna redna občasna

štev. odvzetih 
vzorcev 

štev.  
neskladnih 

štev. odvzetih 
vzorcev 

štev.  
neskladnih 

štev. odvzetih 
vzorcev

štev.  
neskladnih 

štev. odvzetih 
vzorcev 

štev.  
neskladnih 

4 0 1 0 4 0 1 0

Kot je razbrati iz zgornjih podatkov so bili vsi vzorci, odvzeti v okviru notranjega in državnega nadzora, zdravstveno ustrezni in skladni s 
Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009).

Vodovodna zadruga Preddvor ima nameščen online merilec motnosti na viru, ki neprestano meri odstopanja od običajne motnosti vode 
in v letu 2021 smo 17. 5. 2021 zaznali povečane vrednosti. Vzrok so bile povečane padavine. Preventivno smo podali razglas o prekuha-
vanju pitne vode. Vzporedno smo izvajali dodatne mikrobiološke analize, ki pa niso pokazale neskladnosti ali zdravstvene neustreznosti 
pitne vode. Zato smo podali preklic prekuhavanja takoj, ko je motnost vode padla na običajno raven.

Porabnike tudi želimo opozoriti, da je treba primerno vzdrževati hišni vodovodni sistem. Redno je treba pregledovati in čistiti vodomerni 
jašek, ki mora biti vedno dostopen. Posebno opozorilo velja uporabnikom na območju, kjer imajo že nameščene vodomere na daljinsko 
odčitavanje. Namreč prej je popisovalec vsako leto fizično pregledal vodomer in jašek ter zaznal eventuelno puščanje na območju vodo-
mera, kar z daljinskim odčitavanjem odpade, zato vas na to še posebej opozarjamo, da ne bi prišlo kasneje do težav z obračunom porabe 
vode in obračunom okoljske dajatve, ki jo zaračunava Komunala Kranj.

Redno je potrebno tudi čiščenje mrežic na pipah, ob daljših odsotnostih pa je treba točiti vodo na pipah toliko časa, da se temperatura 
stabilizira (nekaj minut). Največjo potencialno nevarnost predstavljajo rokavi v napeljavi, ki so dolgi in imajo na koncu samo eno pipo, ki jo 
redko uporabljamo. Takšne »mrtve rokave« je najbolje ukiniti ali pa redno točiti vodo iz njih.

Obveščamo vas tudi, da vsako leto na hrbtni strani decembrske položnice objavimo načine obveščanja ob izrednih dogodkih (preventivni 
ukrepi, okvare in prekinitve dobave ...).

Vodovodna zadruga Preddvor
Ker dobra pitna voda ni naključje!
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Petra Lombar Premru

Ideja za kvačkanje grbov vseh slo-
venskih občin se je porodila Jadran-
ki Smiljić, Guinnessovi rekorderki 
v kvačkanju. Na njeno pobudo se je 

odzvalo 211 kvačkaric in en kvačkar. 
»Za vsako občino se je javila kvačka-
rica, ni nujno, da iz občine, za katero 

je izdelovala grb. Ker sem želela, da je 
preddvorska občina zastopana z gr-
bom izpod domačih rok, sem se zanj 
javila jaz,« je povedala Jana Smolej.
Dejstvo, da sta bila za izdelavo grba 
potrebna dva kilograma in pol volne 
ter predvidenih kar sto ur ročnega 
dela, je ni ustavilo: »Grb je velik 131 
krat 160 centimetrov, s ponosom sem 
ga kvačkala in vesela sem, da sem del 
te fantastične ekipe. Vse skupaj je tra-
jalo približno sto ur, tako kot je bilo 
predvideno, največ časa pa sta vzela 
šivanje in zaključek.« 
Smolejeva se je kvačkanja učila v šoli, 
po tridesetih letih pa je ponovno zače-
la. »Sedaj se vse učim s pomočjo sple-
tnih posnetkov, branja načrtov se prej 
nisem nikoli lotila. Grb pa je bil nare-
jen po načrtu, a tako dobro razlože-
nem, da mi ni predstavljal ovir,« pravi 
vztrajna Bašljanka.
Uspešno udejanjen projekt skupini 
marljivih žensk in enega moškega ter 
tudi Sloveniji prinaša nov Guinnessov 
rekord z naslovom Svetovno največja 
kolekcija kvačkanih grbov. Ob začetku 
so sicer upali, da bodo grbi dovolj, a so 
se pogoji pri Guinnessu spremenili in 
za zadostitev pogojev za rekord je mo-
ral vsak dodati še pet izdelkov.

Nakvačkala je preddvorski grb
Jana Smolej iz Bašlja se je lansko jesen pridružila projektu 
Slovenija kvačka, v okviru katerega je vsaka slovenska 
občina dobila kvačkan grb. 

Jana Smolej je grb kvačkala kar sto ur. 
/ Foto: Občina Preddvor

Na 23. redni seji občinskega sveta 
Občine Preddvor so svetniki za po-
džupana potrdili predlaganega sve-
tnika Jožeta Cudermana, ki je sicer 
tudi predsednik Krajevnega odbora 
Bašelj in še odborov za infrastruk-
turo ter gospodarstvo, kmetijstvo 
in turizem. Svetnik je prvi mandat. 
Cuderman se je najprej zahvalil žu-
panu občine Roku Robleku za izka-
zano zaupanje in nadaljeval, da bo 
tudi vnaprej tako kot doslej deloval 
v dobro celotne občine. Dokler na 
občini še niso imeli gradbenega 
odbora za novi športni park, je bilo 
vodenje odbora njegova domena, 
potem pa je bil imenovan na mes-
to predsednika gradbenega odbora 
za izgradnjo nove športne dvorane, 
ki pa je za Občino Preddvor eden 
večjih, obsežnejših projektov, ki ga 
začenjajo v tem letu. Gre tudi za 
predsedovanje, ki novemu podžu-
panu Preddvora Jožetu Cudermanu 
predstavlja prioriteto, je še povedal. 
Alenka Brun

Preddvorčani dobili 
podžupana

Računsko sodišče je Občini 
Preddvor podalo zahtevo po 
imenovanju podžupana. Funkcijo je 
prevzel Jože Cuderman iz Bašlja. 

Družba Ekoenergo, d. o. o., ki je del skupine Interenergo in Kelag, je v oktobru leta 
2021 prevzela koncesijo za upravljanje daljinskega sistema ogrevanja na lesno 
biomaso v občini Preddvor. Ekoenergo je zavezan h krepitvi trajnostnih načinov 
upravljanja energije, zato v naslednjih letih načrtuje temeljite izboljšave in prenove 
sistema. Za doseganje ciljev boljših okoljskih kazalnikov, optimizacije sistema da-
ljinskega ogrevanja in zagotavljanja dobre uporabniške izkušnje bodo letos zunaj 
kurilne sezone v občini Preddvor prekinili obratovanje kotlovnice ter izvedli potreb-
na vzdrževalna dela in investicije. Posodobitve bodo v poletnih mesecih izvajali 
predvidoma še naslednjih pet let.

Obvestilo o posodobitvah sistema
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Alenka Brun

Lidija Kos je doma z Zgornje Bele. Že 
kmalu po končani srednji tekstilni 
šoli v Kranju se je spoznala z oko-
ljem Doma starejših občanov (DSO) 
Preddvor, kjer je kasneje delala tudi 
kot vodja pralnice. Tu je prišla v stik 
s socialnim delom in ugotovila, da je 
to delo, ki bi ga v življenju rada opra-
vljala. Vpisala se je na izredni študij na 
Fakulteto za socialno delo in leta 2011 
diplomirala. Pripravništvo je zaključi-
la v Centru za socialno delo Kamnik, 
opravila strokovni izpit in tam na-
daljevala delo. Zadnjih šest let je bila 
strokovna vodja kamniškega dnevne-
ga centra Štacjon, centra za osebe s te-
žavami v duševnem zdravju. Veliko je 
sodelovala z lokalno skupnostjo, z Ob-
čino Kamnik in pristojnim ministr-
stvom ter tudi z drugimi občinami, ki 
jih Center pokriva. Tu je pridobila šte-
vilne izkušnje z različnih področij. De-
lala je tako s starejšimi kot z invalidi, 
brezdomci, zaporniki, bila tudi skrb-
nica varovancem. Se je pa že takoj, ko 
je dobila delo v Kamniku, odločila, da 
ostane v stiku z DSO Preddvor. Tako 
se je prijavila za članico sveta zavoda 
doma ter bila izbrana. Zadnja štiri leta 
je delovala tudi kot predsednica sveta.  
Za kandidaturo se je odločila, pravi, 
ker je pač začutila, da je nekako pravi 
čas za to. Zaveda pa se, da dom zadnja 
tri leta ni bil ravno na dobrem glasu. 
Dom je socialnovarstveni zavod, kar 
pomeni, da ima vizijo in poslanstvo, 
meni. »V to zagotovo sodi zagotavlja-
nje varnega okolja in dobre oskrbe naj-
bolj ranljivim – in to so starejši. So pa 
tu vključeni tudi njihovi svojci. Varno 
okolje pa mora biti tudi za zaposlene 
– za vse, ki so kakorkoli aktivni in pri-
sotni v domu.« Kosova se zaveda, kako 

pomembno je, da obdrži dobre prakse, 
s spremembami pa začne tam, kjer so 
nujno potrebne. Misli pa vseeno, da se 
spremembe ne delajo čez noč, temveč 
se zanje odločiš čez čas, ko vidiš, kaj 
bi se dalo izboljšati, kaj pa je dejansko 
treba spremeniti. Zagovarja tudi širi-
tev javne mreže v lokalno skupnost. 

K sodelovanju so v domu že povabili 
prostovoljce in odziv je bil dober. Nje-
no razmišljanje gre v smeri večjega 
nudenja pomoči na domu, sploh pa 
družabništva – o tem bi se rada v na-
daljevanju pogovarjala. Dom namreč 
želi v kar največji meri vključiti v lo-
kalni utrip.

Prihodnost vidi v družabništvu
Februarja letos je DSO Preddvor dobil novo direktorico, in sicer Lidijo Kos. 

Lidija Kos 

Zaposleni in stanovalci DSO Preddvor so se sredi januarja ponovno spopa-
dali z okužbami s koronavirusom. Novi val je povzročil kar nekaj okužb zapo-
slenih in stanovalcev. Spremenila se je organizacija dela, kar je posledično 
pomenilo večjo obremenitev za zaposlene. Ponovno so nam priskočili na 
pomoč prostovoljci Rdečega križa iz Preddvora in Bašlja. Zahvaljujemo se 
jim za nesebično pomoč in zavzetost pri oskrbi stanovalcev. S trdim delom 
in doslednim spoštovanjem ukrepov tako zaposlenih kot stanovalcev smo v 
drugi polovici februarja zaključili z okužbami. Dom je ponovno odprt za obi-
skovalce, seveda z omejitvami ene zdrave osebe na stanovalca in pogojem 
PCT. Stanovalci se v domu lahko ponovno družijo in se udeležujejo aktivno-
sti, tako smo že pustno rajali in izvedli skupni sestanek s stanovalci in vod-
stvom doma. S prihodom pomladi pa si vsi želimo sproščenega in prijetnega 
vzdušja. Lidija Kos

Zahvala
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Alenka Brun, foto: osebni arhiv župana

V osnovi je šlo za obisk Izraela, program je bil raznolik, 
medtem ko so bile teme, ki so se nanašale na gospodarstvo, 
tiste, ki so župana prepričale. Skupino, s katero je tokrat 
raziskoval in spoznaval Izrael, so sestavljali še predstav-
niki in predstavnice Švice, Portugalske, Nemčije, Latvije, 
Romunije, Bolgarije in Finske. 
»Program obiska je bil zasnovan tako, da smo videli stvari, 
ki jih kot turisti ali zgolj obiskovalci Izraela ne bi mogli,« 
pove Roblek. »Začeli smo v Tel Avivu, nadaljevali do meje 
z Gazo na jugu, videli Jeruzalem in potem šli nazaj v Tel 
Aviv,« na kratko oriše pot. Obiskali so kneset oziroma 
parlament, kar v Izraelu ni ravno enostavno. Srečali so se 
s poslanci, kosili z ambasadorji svojih držav, videli Kerem 
Shalom, točko oziroma mejo med Izraelom in Gazo. Poka-
zali so jim tudi sistem mobilnih enot Iron Dome defense 
system battery oziroma zračni obrambni sistem, zasnovan 
za prestrezanje raket in topniških granat. Spoznali so žu-
pana mesta Sderot, enega najbolj cvetočih in rastočih mest 
blizu meje z Gazo, ki pa je tarča stalnih obstreljevanj. Spoz-
nali so izraelske prebivalce kibutca Netiv Ha'asara, ravno 
tako na meji z Gazo – gre za vrsto izraelskega naselja, za-
družne kmetijske skupnosti posameznih kmetij. Roblek ne 
more pozabiti, kako je naselje sicer urejeno, ampak njihove 
avtobusne postaje so v bistvu bunkerji. … 
Obisk je skupina nadaljevala v Jeruzalemu, ki je politična 
prestolnica Izraela, v Tel Avivu ima svoj sedež le ministrstvo 

za obrambo. Ob tem omenimo, da je Tel Aviv med najdraž-
jimi mesti na svetu. Župan se nasmehne, da je minimalna 
plača Izraelcev 1800 evrov. Imajo izjemno hitro rastoče in 
razvijajoče se gospodarstvo, pove. Tudi turizem cvete, doda. 
Ogledali so si še uradni spomenik Izraela žrtvam holoka-
vsta Jad Vašem ter se za konec v Tel Avivu srečali z Jeremie 
Kletzkine, šefico zagonskega podjetja Start UP Nation Cen-
tral. Tega se je Roblek najbolj veselil, ker razmišlja, kako bi 
občina ubrala pot tudi v tej smeri. »Kultura zagonskih pod-
jetij je pri njih dozorevala zadnjih dvajset, trideset let. Pri 
nas se te stvari odvijajo drugače. Tam zadeva funkcionira 
na principu zaupanja in enkratni priložnosti. Če sem prav 
izračunal, imajo na leto v povprečju en 'unicorn startup', 
zasebno zagonsko podjetje, ki je vredno več kot milijardo 
dolarjev. Pri njih je dinamika razmišljanja popolnoma dru-
gačna in tudi z denarjem so bolj fleksibilni.« 
Seveda je v času obiska nanesla beseda tudi na vprašanje o 
izraelsko-palestinskih odnosih. »Želeli smo slišati tudi nji-
hovo razlago,« pojasni. Na koncu je iz slišanega sklenil, da 
si svet zatiska oči pred realnostjo, problem pa ostaja nere-
šen. Ugotovil pa je tudi, kako zelo odprt in liberalen narod 
so Izraelci. Predvsem pa ga je fasciniralo, kako hitro so se 
zmožni odzvati, ko gre za izredno stanje. »Ukrajinska kri-
za se jih je zelo dotaknila, vendar o njej ne govorijo javno. 
Pomagajo po svojih najboljših močeh. Pričakujejo štiristo 
tisoč Judov, ki živijo v Ukrajini, ki bodo prišli in verjetno 
tudi ostali,« pravi Roblek. In tisto, kar se mu zdi še poseb-
no zanimivo: »Zanje že gradijo stanovanja, z gradbenimi 
dovoljeni pa se bodo ukvarjali naknadno.«

Imajo poplavo zagonskih podjetij
Med 13. in 17. marcem je Izrael gostil mednarodno konferenco mladih političnih voditeljev. 
Vabilo nanjo je v Sloveniji prejel župan Rok Roblek in ga po premisleku sprejel.

Pogled na Tel Aviv

Avtobusna postaja, ki je v osnovi tudi bunker ...
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Jana Smolej, TD Bašelj

Kljub epidemiji smo pomen veselega decembra ohranili. 
Fantje so postavljali smreko na začetku vasi, kar je že tra-
dicija, okrasili smo brunarico in okolico. Mladina je delala 
laterne za pohod z lučkami, skupaj z RK Bašelj pa čestitke 
za DSO Preddvor. Potem smo imeli pohod z lučkami okoli 
vasi in pevski nastop otrok ter se peš podali k polnočnici. 
Najbolj pa nas razveseli potujoči Božiček, ki ga je Rudolf 
s štirikolesnikom vozil po občini. Otroci so pri vhodnih 
vratih našli darila, po Zoomu pa spremljali igrico, ki jo je 
odlično izpeljala Klaudija Rakovec.
Leto 2022 pa se je v TD Bašelj začelo zelo aktivno. Že v ja-
nuarju smo dali razpis za najem brunarice, 19. in 26. fe-
bruarja smo pomagali pri čiščenju brunarice in okolice ter 
potem tudi že izbrali novega najemnika, ki je brunarico 
odprl 1. marca. Brunarica bo odprta vse dni razen srede 
med drugo in polnočjo, v soboto in nedeljo pa med deveto 
in polnočjo. Vse, ki se boste oglasili pri nas, čakajo mirno 
okolje, igrala za otroke, v kratkem pa tudi grbinasti poli-

gon, ob katerem boste v miru popili pijačo zraven pa še pa-
zili na svoje otroke. 
Na pustni torek je mladina pripravila kres in nas pogostila 
z brezplačnim kuhanim vinom in čajem, mladinke pa so 
ocvrle miške. Res se jim lahko zahvalimo za sodelovanje 
in zagnanost. Tudi pustnih šem je iz leta v leto več in s tem 
ohranjajo tradicijo.
Petega marca smo imeli občni zbor, na katerem smo 
predstavili trenutno situacijo in načrte za naprej.
V polnem teku so še urejanje okolice igrišč, popravilo ograj 
in kar sodi zraven, kajti veliko škode je bilo storjene v oko-
lici igrišč zaradi objestnosti. Žal nam je, da do tega prihaja, 
ampak vseeno upamo, da se v prihodnje to ne bo dogajalo.

Leto smo začeli aktivno

Brunarica je marca ponovno začela obratovati.  
/ Foto: Alenka Brun

Kandidiram za vašo poslanko v občinah Kranj, 
Naklo, Preddvor, Jezersko, Cerklje in Šenčur.

Želim živeti v Sloveniji, v kateri se nihče ne bo bal 
prihodnosti. To je mogoče doseči. Moramo pa 
začeti delati drugače.

SENKA PUCELJ
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ZAKAJ NAM ZAUPATI?
- izkušena ekipa pod vodstvom župana Mirana Zadnikarja, ki je s svojim delom 
   pomembno prispevala k uspehom v občini Preddvor v obdobju 2010 – 2014:
  • nov vrtec
  • centralna čistilna naprava
  • kanalizacijski sistem
  • dokončan občinski prostorski načrt
  • pridobljena nepovratna evropska sredstva
  • brezplačna pridobitev gradu Dvor

Ambiciozni realni načrti za naprej:
  • nadaljnja izgradnja infrastrukture
  • vzpostavitev medgeneracijskega centra v gradu Dvor
  • novi stanovanjski in poslovni objekti
  • gradnja športnega parka Voke
  • spodbujanje razvoja kmetijstva, turizma in podjetništva
  • priprava dolgoročnih razvojnih načrtov
  • vzpodbujanje vseh aktivnosti, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja občanov

Vsak glas šteje, zato Vas vabimo, da se v nedeljo, 5. oktobra 2014, udeležite volitev in glasujete za župana 
Mirana Zadnikarja in svetnike z liste PLS. Hvala za Vaš glas - glas zahvale in glas za ekipo, vredno zaupanja.
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Spoštovane občanke in občani!
Stranka povezane lokalne skupnosti, občinski odbor 
Preddvor, vas vabi k sodelovanju. Vsi, ki želite delati  
v lokalni skupnosti, delati za razvoj občine in s tem pri-
spevati za napredek kraja, dobrodošli!

Aktivni in uspešni želimo biti tudi vnaprej, zato vas  
vabimo, da s svojimi predlogi in delom prispevate, da  
bo življenje v naši občini pestro in kakovostno. 

Prosimo vas tudi, da nam pošljete predloge za kandi-
date  za člane občinskega sveta Občine Preddvor in  
župana v novem mandatnem obdobju. Kandidati so 
lahko tudi občani, ki niso člani stranke.

Seveda pričakujemo tudi, da nam boste posredovali  
predloge, kaj je treba urediti v občini, kaj pogrešate,  
z namenom, da pripravimo program dela občine, ki bo 
čim bolj po meri občanov. 

Dosegljivi smo po elektronski pošti 
stranka-pls@gmail.com

 
POVEZANI ZMOREMO VEČ!
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080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si

  
  
  

Prodaja  
in dostava:

  EKSTRA LAHKO  
 KURILNO OLJE
 PLINSKO OLJE

Aprila bo ponovno čistilna akcija, Materinski dan bo dan 
kasneje, 3. aprila, na nogometnem igrišču v Bašlju – toplo 
vabljeni. Za zdaj je predviden začetek ob 14. uri, za pester 
program bodo poskrbeli mladi z gosti. 
Načrtujemo tudi delavnice čez vse leto. Nekatere tudi na 
pobudo RK Bašelj, saj se tičejo oživljanja in uporabe AED, ki 
ga v Bašlju imamo. Vse delavnice bodo objavljene na spletu. 
V velikonočnem času upamo, da bomo z RK Bašelj lahko 
izpeljali tudi pogostitev starejših, velikonočni zajček pa bo 
po gamsovi poti skrival sladkarije. Pripeljite otroke, da jih 
poiščejo, pospravite papirčke za seboj in pustite kaj tudi za 
otroke za vami.
Upamo, da nam tokrat avgustovska veselica uspe. Načrtu-
jemo jo 20. in 21. avgusta. Pohodi na Sv. Lovrenc so v pol-
nem teku, najbolj pridni so že uspeli doseči največje število 
vpisov. Drugi pa imajo čas še do 15. avgusta. Na veselici 
je načrtovana razglasitev in podelitev nagrad najbolj pri-
dnim.
Ob tej priložnosti se moramo iz srca zahvaliti odboru TD 
Bašelj in Agrarni skupnosti Bašelj, da so nam pomagali 
s skupnimi močmi uresničiti naše cilje, seveda pa ne gre 
pozabiti, da lepo sodelujemo z RK Bašelj, našo mladino, 
kmečkimi ženami in KO Bašelj, saj se zavedamo, da sami 
težko, s skupnimi močmi pa mnogo lažje – in upam, da 
nam bo v prihodnje to uspelo ohraniti.

kandidat za poslanca  
Franc  

Čebulj

Ni več časa za zamere,
naj odločen vsak bo naš korak.

Ni več naših, ni več vaših,
vseh utrip je zdaj srca enak.

                      Oto Pestner
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Ernesta Koprivc

Po dveh letih vsekakor lahko rečemo, da je turizem, kot 
smo ga poznali pred epidemijo, spremenil tokove zanima-
nja naših obiskovalcev, kar se odraža v letošnjih povpraše-
vanjih. Če so v letu 2020 največ nočitev ustvarili domači 
gostje, so v lanskem letu za razliko od slovenskega turistič-
nega prometa pri obisku naše destinacije že prevladovali 
tuji gostje, ki so ustvarili dobri dve tretjini vseh nočitev. 
Vsekakor pa je spodbudno, da smo glede na predhodno leto 
kar lepo presegli število nočitev. Tudi lani so bile najbolj obi-
skane gorske destinacije, sledijo ji zdraviliške in obmorske 
destinacije, vendar še vedno velja, da so tuji gostje izbirali 
destinacije v bližini, da so se v primeru spremenjenih ukre-
pov lahko brez težav vrnili domov. Sprememba glede na 
prejšnje leto na državnem nivoju je izbira tipa namestitve. 
Prevladovale so nočitve v hotelih, sledijo jim manjše name-
stitve, kot so apartmaji in hiške. Pri nas je povpraševanje 
po slednjih – enako kot prejšnje leto – znova prevladovalo. 
Še vedno se kaže trend povečanja nočitev na enem mestu, 
gostje bivajo dlje, kar pomeni, da imajo naši obiskovalci do-
volj atraktivne ponudbe, kako dobro doživeti in preživeti 
svoj prosti čas. Očitno se bo trend, da bodo največ zani-
manja deležne destinacije, ki vzbujajo zaupanje, so izred-
no varne, skrbijo za svoje okolje v smislu trajnostne infra-
strukture ter mobilnosti, se zavedajo pomena digitalizacije 
in za povrh ponujajo še pristna, avtentična doživetja, ki so 
vpeta v lokalno okolje, nadaljeval še v prihodnje. Čeprav 
smo obtičali brez dogajanj, smo prvega pol leta vseeno dob-
ro izkoristili. Lansirali smo popolnoma prenovljeno sple-
tno stran, kjer so zbrane vse potrebne informacije, kaj naša 
destinacija ponuja. Vzporedno s tem smo izdali tudi novo 
destinacijsko brošuro, ki je odlična dopolnitev promocij-
skega materiala. Lanski junij je bil v znamenju občinskega 
praznika; kljub omejitvam druženja nam je uspelo izpeljati 
nekaj dogodkov: Mednarodni simpozij Matije Valjavca in 
Matije Nagliča, organizirali smo Literarno pot pod Stor-
žičem ter tradicionalni Petrov sm'n, sicer s prilagojenim 
folklornim festivalom. Ker so obnovitvena dela na gradu 
Dvor potekala izredno hitro, smo v začetku julija pripravili 
velik dogodek ob odprtju grajskega pritličja za obiskoval-
ce. Takrat smo začeli ponujati tudi vodenja po gradu, ki si 
ga je do konca leta ogledalo lepo število ljudi. V gradu smo 
glede na dane možnosti organizirali kar nekaj dogodkov, 
kot so koncerti, Dan čarovnic in Dan reformacije, gRajski 

Preddvor s tremi glasbenimi večeri ter drugimi animacija-
mi, obdarovanje otrok iz naše občine, Free Forms 2021 z 
Mednarodnim Ex temporom, pogovorne večere … Vključe-
ni smo v pet evropskih projektov, med njimi smo enega že 
zaključili. Kar se turizma tiče, nam je projekt Turizem rib-
jih doživetij prinesel ureditev zahodne obale jezera, tako da 
z letošnjim letom napovedujemo odprtje nove pridobitve, 
v katero je vključen tudi manjši gostinski obrat. V sklopu 
Združenja Kamniško-Savinjskih Alp smo v poletnem času 
izpeljali pilotno krožno vožnjo okoli Kamniško-Savinjskih 
Alp, ki je bila zelo dobro sprejeta, tako da jo bomo izvaja-
li tudi letos. S tem bomo obiskovalcem ponudili možnost 
raziskovanja bližnje okolice na trajnosten način. V Združe-
nju bomo letos izdali tudi atraktiven promocijski filmček, 
v katerem bodo predstavljene najzanimivejše aktivnosti 
na posameznih destinacijah. Naj posebej omenimo še te-
matsko-orientacijsko pot Skrivnosti preddvorskih štorkelj, 
na kateri naši najmlajši odkrivajo skrivnosti in spoznavajo 
obnašanje v gorah. 
Tudi letošnje leto se je začelo delavno. Ravnokar je za nami 
Gregorjev vikend, v katerem smo uspešno izdelali in spus-
tili gregorčke v jezero Črnava, zdaj pa se pospešeno prip-
ravljamo na še en tradicionalni dogodek – Okusi čemaža 
v Preddvoru. Ves teden bodo naši gostinci v svoji ponudbi 
imeli tudi jedi iz čemaža, teden pa bomo zaključili s Čema-
ževo kuhinjo na prostem. Seveda to ne bo edini dogodek, 
saj jih v rokavu skrivamo še celo kopico. Če želite biti na 
tekočem o vseh novostih in dogajanju, bo klik na našo sple-
tno stran ali na stran Visit Preddvor na Facebooku prava 
odločitev. Medtem pa vam želimo vesele velikonočne pra-
znike in toplo vabljeni v Preddvor.

Turizem se vrača ...
... vendar ne v stare tirnice
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Tanja Žura, vzgojiteljica

Tako so mi zapele maškare v vrtcu Storžek, ko sem jih na 
pustni torek vprašala, kam so se skrili vsi naši otroci, saj 
sem videla le polno princesk, vil, živali, palčkov ter najra-
zličnejših junakov. 
Pust je čas, ko oživijo različne pustne maske, čas za zabavo, 
ples in odganjanje zime. V našem vrtcu je bilo zelo veselo. 
Na ta dogodek smo se vsi skupaj, od najmlajših do najsta-
rejših, dobro pripravili. V tednu pred pustom smo imeli 
polne roke dela. Pogovarjali smo se o maškarah, kaj je pust, 
kdo so kurenti, kaj jemo na pusta … V revijah smo iska-
li pustne maske, z njimi naredili pustni plakat, izdelovali 
pustno dekoracijo, naslikali različne maske, si ogledovali 
knjige o pustu ter se šemili v različna oblačila. Veliko smo 

tudi prepevali pustne pesmi, se učili deklamacijo o kuren-
tih ter veselo rajali. Na pustni torek pa smo se v vrtcu pre-
dali pustnim norčijam ter s svojo razigranostjo in veseljem 
preganjali zimo. 
Iz starejših skupin je bilo slišati glasno prepevanje kitice 
»Od hiše do hiše, od vrat do vrat, prinašamo smeh vam in 
smehom pomlad. Zato nam dajte en dinarček dva, tri kro-
fe, tri bobe in košček mesa,« (J. Bitenc). In ker pusta res ni 
brez slastnega krofa, so nam naši kuharji pri kosilu narisali 
nasmeh na obraz – z največjim veseljem smo se posladkali 
s krofom, nato pa odšli na zaslužen počitek.
S svojo glasnostjo in igrivostjo smo poskušali odgnati 
zimo in priklicati pomlad, s tem pa spoznali simbolno vlo-
go pusta, torej odganjanje zime in začetek novega letnega 
časa – pomladi. Otroci stopajo v svet kulturne dediščine z 
majhnimi koraki, ki rastejo iz dneva v dan, ter širijo svoje 
znanje, kulturo, prijateljstvo in pristne odnose, mi pa jim 
pri tem z največjim veseljem pomagamo ter jih spodbujamo. 

Pust širokih ust v vrtcu Storžek 
»Tralala, hopsasa, pustne smo šeme, tralala, hopsasa, nič nismo lene. Tralala, hopsasa,  
mi se vrtimo, tralala, hopsasa, in veselimo.« (M. Voglar)
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

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

Sebastjan Prestor
GSM: 041 614 466 
TEL., FAX: 059 950 288
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Ob tem smo se veliko ukvarjali z odnosi med strokovnimi 
delavci, starši in učenci. Zagovarjal sem dialog argumentov 
in iskanje rešitev, ki bi bile za učence dolgoročno najboljše. 
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem prihajal na sestanke z učen-
ci na Šolskem parlamentu. Tam sem dobil številne dobre 
zamisli, čeprav so se včasih zdele nemogoče. Dragocene 
nove izkušnje sem dobil ob stikih z učenci stanovanjske 
skupnosti. Te so vplivale, da sem postal velik zagovornik 
projekta Varno in spodbudno učno okolje.
Žal sem se moral v zadnjih dveh letih predvsem ukvarjati z 
organizacijo dela v administraciji, kar mi kot učitelju ni bilo 
blizu. V pomoč mi je bilo dobro sodelovanje z vsemi župani 
občin Preddvor in Jezersko ter tudi z občinskimi uradniki.
Zahvaljujem se sodelavcem obeh šol in vrtcev za sodelova-
nje in potrpežljivost, učencem, ki sem jih učil, da so mi po-
magali pri vse večjih težavah z vidom, predstavnikom star-
šev, s katerimi smo se srečavali na svetih staršev, za strpen 
in kulturen dialog. Posebej pa bi se rad zahvalil obema po-
močnicama ravnatelja ter vodjema podružničnih šol. Brez 
njih ne nam ne bi uspelo doseči, da sta delo in pouk pote-
kala dokaj nemoteno tudi v izrednih razmerah. Ob odhodu 
upam, da med nami ni ostalo zamer, in se opravičujem, če 
sem koga nezavedno prizadel. Veselim se morebitnih  pri-
hodnjih srečanj.«

Petra Lombar Premru

Bogdan Sušnik: »V preddvorsko šolo sem prišel na po-
budo ministrstva za šolstvo z željo, da raznovrstne iz-
kušnje vodenja šole v Cerkljah prenesem v novo okolje. 
Program sem naravnal k spodbujanju strokovnih de-
lavcev, da učno-vzgojni proces usmerijo k razvoju tistih 
kompetenc učencev, ki so pomembne za izzive sodob-
nega časa.

Ob zaključku dela na 
preddvorski šoli
Bogdan Sušnik, ravnatelj Osnovne šole 
Matije Valjavca Preddvor – vodil jo je od 
marca 2017, se je s prvim marcem letos 
upokojil. Ob slovesu je strnil nekaj misli in 
vtisov o svojem delu v Preddvoru.

Bogdan Sušnik ob kipu Valjavčevega Pastirja pred 
preddvorsko šolo

Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor že vrsto let v so-
delovanju z Zavodom 7 iz Solkana organizira preventivne 
dejavnosti v okviru programa Neodvisen.si. Gre za vses-
lovenski družbeno odgovoren program, ki ozavešča mla-
de in odrasle o različnih pasteh odvisnosti. V četrtek, 10. 
februarja, smo izvedli dva ciljnim skupinam prilagojena 
dogodka z naslovom Konec igre, in sicer v dopoldanskem 
času za učence sedmega, osmega in devetega razreda, 
zvečer pa za starše in učitelje. Zaradi koronavirusa so 
aktivnosti potekale po spletu – v živo iz profesionalnega 
studia programa Neodvisen.si. Vsebine z razlagami in raz-
mišljanji strokovnjakov in znanih osebnosti je dinamično 
povezoval vodja programa Bojan Kodelja. Tako mladi kot 
tudi odrasli udeleženci smo najprej spoznali sedem dej-
stev o zasvojenosti: da danes ni več to, kar je bila včasih; 
kaj je v resnici zasvojenost in kdaj lahko postane resna 
bolezen; zakaj se kljub vsemu zdi, da se »meni to ne more 
zgoditi«; kdo ji najlaže podleže ter kakšni so najpogostejši 
vzroki in prvi znaki zasvojenosti. Ob posnetkih smo prido-
bili pomembno znanje o hormonih in čustvih, ob pričeva-
njih in vprašanjih pa smo odkrivali pasti mladosti ter hojo 
po robu in vzroke zanjo. O obeh dogodkih smo od učencev, 
staršev in učiteljev prejeli kar nekaj pozitivnih povratnih 
informacij. Erna Meglič, šolska svetovalna delavka

Neodvisen.si na OŠ Matije Valjavca Preddvor

Tradicionalno šolsko tržnico – običajno imamo božično-no-
voletno – smo letos prestavili v pomladni čas. Načrtujemo jo 
v četrtek, 7. aprila, ob 17.30. Na njej vam bodo učenci ponudi-
li izdelke, ki jih boste lahko uporabili za pomladno dekoracijo, 
butarice (»gobance«) za cvetno nedeljo in podobno. Deveto-
šolci bodo pripravili nagradno žrebanje, s katerim bodo zbi-
rali prispevke za organizacijo zaključne ekskurzije. Vabimo 
vas, da se na ta dan srečamo in skupaj preživimo prijetno 
spomladansko popoldne. Maja Šenk Zidar

Spomladanska tržnica bo predvidoma aprila
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Petra Lombar Premru

Pustne šeme so pregnale zimo, po-
mlad je tu! Je že navdihnila mlade pi-
sce, pesnike in likovne umetnike.

Bila sem pustna šema
Bila sem kavbojka in na sebi sem ime-
la klobuk, kavbojski jopič, rdečo rutko, 
modro-belo karirasto srajco, kratke 
kavbojke in žabe. Na obrazu sem imela 
narisano žito in namazane oči. V torbi 
sem imela dolgo vrv, ki sem jo vrtela 
kot prava kavbojka. Tinkara Arh, 3. b

Živali in začetek pomladi
Nekega dne se je začela pomlad. Tro-
bentice so cvetele. Lisičke so veselo 
gledale skozi okno. Stekle so k mami in 
jo prosile, ali gredo lahko ven. Mama 
jim je dovolila, a jim je naročila, naj ne 
gredo predaleč. Lisičke je niso uboga-
le in so šle globoko v gozd. V gozdu so 
srečale grdino. Ta jih je prepoznala, da 
so tiste lisičke, ki jih je rešila rusica. 
Prestrašila se je in zbežala daleč proč. 
Lisičke pa je našel volk in jih peljal na-
zaj k mami. Tomaž Ravnikar, 2. b

Lisica in njeni otroci so šli nabirat 
rože. Mimo je prišel medved. Prine-
sel je kolačke in jih ponudil lisici. Ko 
je lisica pogledala, kje so mladički, jih 
ni bilo. Lisica je zajokala. Medved je 
poklical volka, zajca in majhno rusico. 
Lisici so pomagali poiskati mladičke. 
Našli so jih na jasi, kjer so se mastili z 
gozdnimi jagodami. Enej Volčjak, 2. b

Bila je pomlad. Iz dreves je začelo ras-
ti cvetje in listi. Medved se je začel 
prebujati in ostale živali so zavohale 
in začutile pomlad. Dan pred pomlad-
jo so se spomnile, da ima medved jut-
ri rojstni dan. Zato mu bodo priredile 
zabavo. Zmenili so se, da vsak njegov 
prijatelj pripravi nekaj za pod zob. 
Volk je pripravil meso, lisica je pris-
krbela vino in pijačo, zajec je pripravil 
sladico in sladkarije. Mravlja je pos-
lala vabila medvedovim prijateljem. 
Ko je imel rojstni dan, je bil zelo vesel 
in mu je bilo všeč, da so se spomnili 
nanj. Pojedina mu je bila zelo všeč.  
Lara Markič, 2. b

Medved se je zbudil. Poklical je vol-
ka. Šla sta v gozd nabirat zvončke. 

Tam sta srečala mucka. Vsi so nabrali 
veliko zvončkov. Nesli so jih domov.  
Kaja Zavrl, 2. b

En zvezek, to ni nič.
dva zvezka tudi ne.
Ko pa torba poči,
ata jezen je.
Bine Lobnik Šavs, 2. a

Ko se znoči,
mami zakriči: 
Pod tuš, punci!
Zapreva oči.
Spiva do polnoči.
Naprej pa me zbudi,
ker očka smrči.
Leja Mehić, 2. a

Otroci rišejo in pišejo

Ula Šenk, 4. a

Srečna družina, Nejc Zakrajšek, 6. b

Pomladni večer, Brina Šubic, 7. b
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Ivka Sodnik

Dr. Mirko Cuderman je vzgojil števil-
ne uspešne zborovodje in prepričan 
je, da morajo ti dobiti veliko tehnič-
nega znanja, da bodo znali iz notnih 
zapisov razvozlati, kaj je hotel pove-
dati skladatelj, ne pa da sebe iščejo v 
glasbi. Odgovoren zborovodja mora 
biti skromen in preprost služabnik, je 
povedal v enem od številnih intervju-
jev ob prejemu Prešernove nagrade. 
Zanjo pravi, da je to nagrada za sto-
tine slovenskih pevcev, saj nobena dr-
žava nima toliko ljubiteljskih pevcev 
in toliko zborov kot ravno naša. 

Spomini na leta otroštva in  
dijaška leta
Danes 92-letni Mirko Cuderman se je 
rodil v Tupaličah očetu Vinku in ma-
teri Frančiški, po domače pri Nacetu. 
Z glasbo se je srečal doma, saj je njegov 
oče pel v preddvorskem cerkvenem 
zboru, ki je občasno ob večerih vadil 

in zapel tudi v njihovi domači gostil-
ni. Mali Mirko je ves vznemirjen petje 
poslušal v izbi nad gostinsko sobo – 
in to leže na podu, da bi bolje slišal. 
Glasba pa ga je povsem prevzela, ko je 
pri petih letih prvič v domači cerkvi 

zaslišal orgle in petje na koru. Skriti 
talent in močna želja po učenju glasbe 
sta ga spodbudila, da je po posluhu na 
šolskem in starem domačem harmo-
niju poizkušal zaigrati preproste ljud-
ske pesmi. V dijaških letih se je začel 
učiti igranja orgel in ustanovil svoj 
prvi, preddvorski otroški zbor.
Po končani osnovni šoli je šel Mirko 
Cuderman najprej za dve leti v me-
ščansko šolo, nato pa v srednjo tek-
stilno. Po koncu vojne je sprva delal 
v tekstilni tovarni, vendar je kmalu 
ugotovil, da to ni zanj, čeprav sta ga 
starša zgodaj naučila trdega dela. 
Rad bi se še naprej šolal, je prosil 
očeta. In on se je strinjal. Z dopolnil-
nimi izpiti se je vpisal na kranjsko gi-
mnazijo, kjer je leta 1948 maturiral. 
Pri odločitvi za nadaljnji študij ga je 
vodila želja, da bi rad delal z ljudmi, 
zato je nihal med medicino in teolo-
gijo.

Prešernova nagrada za stotine pevcev
Med letošnjimi Prešernovimi nagrajenci je tudi naš rojak dr. Mirko Cuderman iz Tupalič. 
Veliko Prešernovo nagrado je prejel kot mednarodno priznan zborovodja, muzikolog, 
dokumentarist in glasbeni pedagog. 

Dr. Mirko Cuderman / Foto: Gorazd Kavčič

S ponosom in hvaležnostjo gledam na svojega prijatelja Mirka. Poznava se od 
otroštva, čeprav sem osem let mlajši. Ko sem bil star enajst let, me je skupaj 
z mlajšo sestro Mimico povabil v otroški zbor, ki ga je ustanovil kot srednje-
šolec. Dobro se spomnim otroških ljudskih in cerkvenih pesmi, ki nas jih je 
naučil – in me za vse življenje navdušil za petje. Hvala mu! Neizmerno pa sem  
mu hvaležen, da se je zavzel zame, ko sem hodil na kranjsko gimnazijo (1953–
1955), kjer sem imel veliko težav. V razredu sem bil edini s kmetov. Najhujše pa 
je bilo zapostavljanje in poniževanje s strani profesorja slovenščine, ker sem 
bil veren. Mirko je bil takrat kaplan v Trnovem in je vse to vedel. Ponudil mi je 
možnost, da zadnja dva letnika gimnazije dokončam na škofijski klasični gim-
naziji v Pazinu. S tem je ustregel škofu Vovku, ki je iskal kakega dobrega fanta, 
ki bi postal duhovnik. Z veseljem sem odšel jeseni 1955 v Pazin, kjer sem leta 
1958 tudi maturiral. To je bil najlepši čas moje mladosti. Pater Jože Roblek

Poznava se od otroštva 
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Študentska leta v semenišču  
in kasneje na Dunaju
Ko se je med počitnicami pred vstopom v semenišče s ko-
lesom peljal z orglanja v preddvorski cerkvi, ga je pri žagi 
ustavila milica in ga odpeljala v večdnevni zapor in zasliša-
nja. Po nekaj dneh so ga vklenjenega odpeljali v Ljubljano, 
kjer so mu jasno povedali, da je njegov edini prekršek to, 
da hoče študirati teologijo, česar oblast ne more dopustiti. 
Kljub pritiskom se je po pol leta vseeno vpisal na teološko 
fakulteto, ki pa so jo nato zaprli. Poklicali so ga v vojsko, 
ki jo je najprej služil na Hrvaškem, potem pa v Črni gori, 
obakrat daleč od civilizacije. Po odsluženju vojaškega roka 
se je končno lahko vpisal na teološko fakulteto in začel pre-
pevati v semeniškem zboru, ki ga je vodil znameniti Franc 
Kimovec. Od njega se je naučil, kako delati z zborom, kako 
naj potekajo pevske vaje in kako se izogniti najpogostejšim 
zborovodskim napakam. Zborovodja Kimovec je hitro pre-
poznal izjemni glasbeni talent Mirka Cudermana, zato je 
škofu Vovku predlagal, da mladega duhovnika pošljejo na 
Dunaj študirat cerkveno glasbo. V dobrih dveh letih, ko je 
čakal na potni list, je bil kaplan v Trnovem v Ljubljani. Tam 
je bil župnik pisatelj Fran Saleški Finžgar, sosed pa zname-
niti arhitekt Jože Plečnik. Z njima se je veliko pogovarjal 
o umetnosti in kmalu ugotovil, da sta teologija in glasba 
povsem združljivi, zato se je s še večjimi pričakovanji od-

pravljal na Dunaj študirat cerkveno glasbo, zborovodstvo 
in muzikologijo. Iz slednje je leta 1960 tudi doktoriral. Du-
naj ga je s svojo umetnostjo in bogato glasbeno ponudbo 
povsem očaral. Z zaslužkom od študentskega dela je obi-
skoval koncerte in brskal po bogato založenih knjigarnah 
za različnim glasbenim gradivom.

Vodenje vrhunskih zborov
Ko se je leta 1960 vrnil domov, je v ljubljanski stolnici prev-
zel vodenje zbora. Tako organist kot župnik sta bila navdu-
šena nad njegovo idejo, da dvignejo raven cerkvenega petja 
na evropsko primerljiv nivo. Takrat je Ljubljana v cerkvi 
prvič slišala izvedbo največjih glasbenih mojstrovin, Mo-
zarta, Brahmsa, Verdijev Requiem …, v izvedbi zbora in 
orkestra. Ko sta umrla stolni organist in župnik, za Cuder-
manove ideje ni bilo več posluha. Novi župnik je zahteval, 
da se v cerkvi izvaja predvsem ljudsko petje, kar je bilo za 
dr. Cudermana povsem nesprejemljivo. Od »sekiranja« je 
dobil rano na želodcu in zapustil stolnico. 
Dr. Mirko Cuderman je bil trdno prepričan, da v cerkve-
no bogoslužje sodita tudi vrhunska orkestralna glasba in 
zborovsko petje. Zato je leta 1968 ustanovil znameniti 
mešani pevski zbor Consortium musicum, ki je imel prvi 
javni nastop leta 1969. Z zborom so na koncertih izvajali 
vokalno-instrumentalna dela, v tujini celo več kot doma. 
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Nastopili so v skoraj vseh evropskih 
državah ter zmagovali na domačih 
in tujih zborovskih tekmovanjih. S 
tem zborom je Cuderman v trnovski 
cerkvi posnel tudi zbirko šestnajstih 
plošč in sedem kaset celotne sloven
ske cerkvene glasbe z naslovom Mu
sica sacra Slovenica. Zanimanje za 
te plošče je bilo izjemno, nekatere so 
izšle v več deset in celo sto tisoč izvo
dih, zato jih je Mirko Cuderman oseb
no razvažal po slovenskih župniščih, 
župniki pa so jih širili naprej med lju
di. Prodaja cerkvene glasbe takrat v 
trgovinah še ni bila dovoljena.
Poleg zbora Consortium musicum je 
dr. Cuderman vodil še nekaj drugih 
znanih in uspešnih slovenskih zbo
rov: Komorni zbor RTV Slovenija, 
Zbor Glasbene matice in Slovenski 
oktet. Leta 1991, v času kulturnega 
ministra Andreja Capudra, pa mu 
je uspelo ustanoviti poklicni pevski 

ansambel Slovenski komorni zbor, v 
katerega se je vključilo veliko pevcev 
radijskega zbora. Zbor je vodil sko
raj dvajset let in izvajali so program, 
ki je bil primerljiv s programi drugih 
evropskih prestolnic. S tem zborom 
so posneli kar 88 plošč – 33 s sakral
no glasbo in 55 z izborom posvetne 
zborovske glasbe od sredine 19. stole
tja do sodobnosti – ter tako sestavili 
dve obsežni antologiji slovenske zbo
rovske glasbe. Z zborom so izvajali 
tudi prvi vokalni abonma v Slovenski 
filharmoniji, kar je bilo v naši glasbe
ni ponudbi nekaj povsem novega. 

Ob vodenju številnih zborov, zbor 
Consortium musicum je vodil več 
kot štirideset let, se je dr. Cuderman 
od študentskih let dalje ukvarjal 
z zbiranjem glasbenega gradiva in 
muzikalij ter je Sloveniji zapustil 
arhiv neprecenljive vrednosti. Svojo 
materializirano glasbeno dediščino 
je prepustil v upravljanje Javnemu 
skladu za kulturo. Ko se je leta 2014 
tam zamenjal direktor, so arhiv zapr
li za javnost in to je njegova največja 
bolečina, je povedal dr. Mirko Cu
derman. Sicer pa se, skromen kot je, 
ne hvali in ne ponaša s svojo bogato 
glasbeno zapuščino. Le mladim zbo
rovodjem sporoča, naj trdo delajo in 
naj bodo prepričani o svojem prav, pa 
jim bo uspelo.
Iskrene čestitke ob Prešernovi nag
radi za življenjsko delo, dr. Mirko  
Cuderman, vam voščijo vaši Pred
dvorčani.

Dr. Mirko Cuderman se je od 
študentskih let dalje ukvarjal  
z zbiranjem glasbenega gradiva 
in muzikalij ter je Sloveniji 
zapustil arhiv neprecenljive 
vrednosti. 

Nudimo vam okulistične in optometristične preglede brez čakalnih vrst 
- pri nas boste na vrsti takoj.
Imamo velik izbor korekcijskih in sončnih očal za vse generacije in za 
vsak žep.
Za vas in vaš vid skrbi strokovno usposobljena ekipa.

Z vami smo vsak delovni dan, med 9.00 in 18.00 uro na našem naslovu 
v najlepši hiši daleč naokrog - Hribarjevi vili sredi Cerkelj.

www.optika-cerklje.si

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

OČESNA ORDINACIJA IN OPTIKA
CERKLJE
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ZOBNA ORDINACIJA KLINIKE DR. FABJAN ŠENČUR

Ordinacija za odrasle in otroke

Smo zobozdravstvena ordinacija za odrasle in otroke, nahajamo se v prostorih  
Klinike dr. Fabjan v Šenčurju pri Kranju. Naše storitve zajemajo vse konserva-
tivne in protetične storitve s kakovostnimi materiali. Pri protetičnih rešitvah 
na zobnih vsadkih sodelujemo s specialistom oralne in maksilofacialne kirur-
gije. V ponudbi imamo tudi nevidne zobne aparate (alignerje). Za dolgoročno 
ohranjanje zdravja zob, dlesni in trajnosti protetičnih izdelkov skrbi diplomira-
na ustna higieničarka. Poudarek dajemo ohranitvi lastnih zob, individualnemu 
pristopu in prisluhnemo željam pacienta. Nimamo čakalnih dob. Sodelujemo 
z izkušenimi zobotehniki, ki imajo znanje, opremo in materiale za vse nivoje 
protetične oskrbe. Med najbolj estetske protetične izdelke štejemo brezko-
vinske polnokeramične krone in zobne luske.

Primož Arko, dr. dent. med.

KLINIKA DR. FABJAN, POSLOVNA CONA A32, ŠENČUR
T: 051 489 055, 051 357 200, E: zobna@fabjan.si
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Kaja Murko, Franceska Žumer in 
Irena Križnar, vaditeljice projekta 
Dihamo z naravo, in Zdenka Katkič, 
predsednica Društva Šola zdravja

V Društvu šola zdravja smo lani us-
pešno začeli nov projekt Dihamo z 
naravo. Na 18 lokacijah po Sloveniji 
smo našteli 1460 udeležencev, letos 
na vadbo vabimo tudi vas.
Dobimo se vsak četrtek ob 17. uri na 
lokaciji Trim otok Suh-a pri OŠ Mati-
je Valjavca Preddvor.
Vadba Dihamo z naravo je primerna 
za vse, ki želijo nadgraditi znanje o 
svojem telesu in umu. Zanjo ne pot-
rebujete predznanja, saj vas skozi gi-
banje in vizualizacijo ves čas vodijo 
usposobljene vaditeljice in vaditelji. 
Naučite se preproste in enostavne 
metode za umirjanje uma. Zaradi 
polnih urnikov in poplave informa-
cij, ki jih nezavedno sprejemamo 
vsak dan, se je dobro znati umiriti in 
sprostiti. Iz umirjenega stanja lažje 
prepoznamo vpliv čustev na svoje 
odločitve in komunikacijo. Spoznali 
boste tudi vaje za bolj gibljivo hrbte-
nico, ki je steber živčnega sistema, in 
vaje za dvig imunskega sistema. Ce-
lotna aktivnost je sestavljena iz spre-
hoda v naravi, umirjanja uma in tele-
sa, dihanja s trebušno prepono, vaj za 
hrbtenico in dvig imunskega sistema 
ter tapkanja celega telesa. Vadba traja 
približno šestdeset minut in se izvaja 
enkrat tedensko.
Vadba Dihamo z naravo je odgovor 
na dve leti trajajočo zdravstveno kri-
zo, med katero so se s socialno izola-
cijo povečale duševne stiske mladih 
in starejših prebivalcev Slovenije. 
Naš projekt je humanitaren, medge-
neracijski in brezplačen za vse udele-
žence. 

Dihamo  
z naravo Desetega marca letos nam je uspelo izpeljati zbor članov DU Preddvor. Za uvod 

so nam zapele »josipinke«, ki letos praznujejo že 30-letnico obstoja. Pregledali 
smo finančna poročila in poročila o delu za leto 2021, ki je bilo za nas skromno, 
a kljub koroni nismo obupali. Najbolj aktivni so bili pohodniki in kolesarji, vse, 
kar se je dogajalo v notranjih prostorih (ples, joga, ročna dela ...) pa je bilo 
okrnjeno. Tudi letos imamo obsežen program dela, in če bodo razmere dopuš-
čale, bomo še bolj aktivni in si pomagali med seboj. Zbor članov smo zaključili 
z dobrimi željami, predvsem zdravjem in mirom v letu 2022. Marija Velikanje

Zbor članov Društva upokojencev Preddvor
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Franceska Žumer

 Kdaj sta se priključili kolesarski 
sekciji DU Preddvor?
Danica: Jaz sem začela kolesariti pri 
sekciji leta 2005, tedaj nas je bilo samo 
pet. Zakonca Anica in Marjan Gorza, 
Francka Šavs in midva z možem Pe-
trom. 
Slavka: Jaz sem se priključila dve leti 
kasneje, mož Franci pa že leto dni prej. 

 Ali sta kolesarili že prej?
Danica: S Petrom sem veliko kolesari-
la že pred upokojitvijo. Letos je Peter 
že začel, jaz bom malo kasneje. 
Slavka: Jaz kolesarim na daljše proge 
samo z drugimi. Sama nikoli, razen 
na Breg in na polje.

 Obe radi obujata spomine na naj-
zanimivejša kolesarjenja. 
Najboljši in najzanimivejši so izleti v 
bolj oddaljene kraje. Trikrat na leto 
imamo take ture. Kolesarili smo od 
Bohinjske Bistrice do slapa Savica, ob 
slovenski obali od Dekanov in potem 
ob vsej obali do Dragonje ter nazaj, 

tudi v Avstriji smo bili večkrat, oko-
li Vrbskega, Baškega in Osojskega 
jezera, od Gorij po dolini Radovne s 
spustom v Mojstrano pa od doline 
Vrat do Planice in naprej do Belope-
ških jezer. Od doma pa smo se peljali v 
vse okoliške kraje, tudi na Jezersko do 
jezera in Jezerski vrh, v Kamniško Bi-
strico ... Najbolj vzdržljivi pa celo čez 
hribe, Tunjice, Šenturško Goro, Štefa-
njo Goro in Možjanco v Preddvor. 

 Kakšen pa je vajin pogled na ko-
lesarjenje z električnim kolesom?
Danica: Če sem odkrita, mene jezijo, 
ker me nenehoma prehitevajo. Meni 
to ni všeč.
Slavka: Meni je vseeno, nič me ne mo-
tijo. Kljub vsemu smo lani »starejše« 
ustanovile »žensko podsekcijo«. 

 Zakaj taka odločitev?
Slavka: Z mlajšimi upokojenci ne mo-
remo več voziti, saj je med najmlajšimi 
in najstarejšimi več kot dvajset let raz-
like. Vozijo prehitro in tudi razdalje so 
za nas predolge. 
Danica: In večina mlajših kolesarjev 
ima že električna kolesa. Ne moremo 
enakovredno voziti z njimi. 

 Pa kaj razmišljata o električnem 
kolesu?
Slavka: Jaz bom kolesarila s klasič-
nim kolesom, dokler bom lahko. Po-

tem ne bom več kolesarila, tako sem 
se odločila. Sedaj je zame petdeset 
kilometrov preveč vožnje, zato jih me 
naredimo manj, okoli dvajset. Poleg 
tega izbiramo ravninske ture. 
Danica: Tudi jaz bom vozila samo kla-
sično kolo – dokler bom lahko. 

 Kaj potrebuje človek, da posta-
ne strasten in zagret kolesar tudi v 
tretjem življenjskem obdobju?
Slavka: Vsak si lahko in mora vzeti 
vsaj dve uri na dan zase. Pa tudi eno 
dopoldne na teden ali cel dan. In ni-
koli ne smeš reči, da nimaš časa zase. 
Nekaj je treba narediti za svoje zdrav-
je. Če jih ne moreš prekolesariti pet-
deset, narediš deset ali manj kilome-
trov, in to po ravnini.
Danica: Midva pozimi veliko hodiva 
– sedaj bolj po ravnem, od pomladi do 
jeseni pa kolesariva. Hodiva vsak dan, 
redno gibanje je pomembno. 

 Leta prinesejo modrost, a kot vi-
dimo tudi manjšo fizično moč. Kako 
pa doživljata to?
Danica: Meni pomaga redno jutranje 
kolesarjenje na sobnem kolesu. To je 
moja motivacija. 
Slavka: Vsaka zima prinese spremem-
be, spomladi vedno znova vidim, da 
naredim manj. Taka so dejstva in z 
njimi se moramo pač sprijazniti. 

Kolesarili bova 
le s klasičnim  
kolesom
Naši sogovornici Danica 
Polajnar in Slavka Cvek 
sta med najstarejšimi 
kolesarkami Kolesarske 
sekcije DU Preddvor. 
Zanimivi in navdihujoči 
sogovornici, ki sta vse 
življenje povezani z 
gibanjem in naravo. 
Predvsem se zavedata,  
da zase največ lahko 
naredita sami. 

Slavka Cvek in Danica Polajnar 
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PICE. MALICE.
KOSILA. 

DOSTAVA NA DOM
ALI V PISARNO. 

ZAKLJUČENE
DRUŽBE.

 

VSAKODNEVNA
DOSTAVA

STAREJŠIM NA
DOM.
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Alenka Brun

Prav na rojstni dan so slavljenko obi-
skale tudi predsednica preddvorskega 
društva upokojencev Marija Velika-
nje, predsednica ŽPZ Josipine Turno-
grajske Anica Celar Gorza, poverjenica 
za naselje Potoče Cirila Grilc, soseda 
in nekdanja sopevka Rozika Roblek, 
ob tako visoki obletnici rojstva pa se 
je oglasil in Tičarjevi voščil tudi župan 
Rok Roblek. Dan pred rojstnim dnem 
so ji vaščani prinesli darilo in ji pos-
tavili visok mlaj. Pred hišo je prišleke 
pozdravljal tudi velik plakat s fotogra-
fijo slavljenke. 
Pavla Tičar se je rodila 6. januarja 1922 
v Novi vasi pri Oreharju. Ko jo povpra-
šamo, ali se je res rodila v družini s 14 
otroki, se nasmehne, da je bil še kak-
šen več, a je kakšen tudi umrl. So bili 
pač takšni časi, doda. Bila je dvojčica z 
bratom Vencljem, ki je že pokojen. Ni 
dočakal šestdesetega rojstnega dne, 
pove. »Ker sem bila pri starejših otro-
cih, sem šla služit pri 14 letih,« nadalju-
je. »Za dve leti na grad Turn, potem pa s 
16 leti, leta 1938, k Dolencu, v Penzion 
Slanc.« Tam je ostala šest let. Iz pogo-
vora razberemo, da je delala v strež-
bi in da je bil Slanc v tistih časih zelo 
obiskano letovišče. Bil pa je tam, kjer 
je grad Hrib. Tu je spoznala tudi svoje-
ga soproga Naceta. Nasmehne se, da je 
delal na preddvorski žagi in se je vedno 
vozil mimo, ko je šel v Potoče. Poročila 
sta se leta 1944. Ona je bila stara 22 
let, on je bil devet let starejši od nje.
Po poroki sta se zakonca Tičar preseli-
la na moževo kmetijo v Potoče. »Mož je 
delal na Dolenčevi žagi, jaz pa na kme-
tiji. Bilo je veliko dela. Zgradila sva 
tudi novo hišo,« pripoveduje. Spomni 

se, kako so takrat delali »vse na roke«, 
saj strojne pomoči še niso poznali.
V zakonu so se Tičarjevima rodile tri 
hčerke: Darinka, Slavka in Tončka. Se-
daj je že kar lepo število let vdova, je 
pa tudi soprog doživel visoko starost: 
umrl je star 92 let. Hči Darinka ima 
podjetje, kjer se je Pavla zaposlila in v 
njem dočakala tudi upokojitev. Danes 
pa živi v hiši skupaj s hčerko Slavko, 
ki ji veliko pomaga. »Ona živi zgoraj. 
Skuham že, pospravi pa potem Slav-
ka,« se pošali slavljenka in doda, da je 
v Potočah že 77 let.
Pavla Tičar je bila aktivna tudi v Dru-
štvu upokojencev (DU) Preddvor, bila 
je članica upravnega odbora DU ter 
tudi poverjenica za Potoče. Pri doma-
čih »josipinkah« je pela skoraj dvajset 
let, praktično od ustanovitve zbora. 
»Bila je dobra pevka in tudi izredno 
dobra prijateljica, vedno dobre volje 
in nasmejana,« pa pove predsednica 
ŽPZ Josipine Turnograjske Anica Celar 
Gorza.

Sto let Aklarjeve Pavle
Šestega januarja letos je Pavla Tičar, rojena Zadnikar, po domače Aklarjeva Pavla  
iz Potoč, praznovala stoti rojstni dan. 

Pavla Tičar je ena tistih, ki so stoti 
rojstni dan dočakali z nasmehom. 
Lotila se je celo peke – brez potice na 
mizi pač ne gre. Je čila in energična. In 
da bi tako ostalo, so ji zaželeli prisotni, 
zazvenela pa je tudi priljubljena pesem 
Vse najboljše. 
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Mateja Nosan, FD Preddvor

Skupine odrasle sekcije so takoj, ko je bilo dovoljeno, za-
čele izvajati vaje, in kar nas najbolj veseli, težki časi niso 
vplivali na številčnost udeležbe. Se pa močno čuti, kako 
smo pogrešali eden drugega, druženje, ples, glasbo in ve-
čere, ki nas družijo ob isti strasti, to je ohranjanje kulturne 
dediščine.
Jasno je, da je covid-19 močno zaznamoval ljubiteljsko de-
javnost, ampak mi se ne damo. Sestavili bomo nove splete 
plesov, se pripravili na nastope, ki nas čakajo, in skušali 
izpeljati projekte, ki so čakali na boljše čase. Potrudili se 
bomo vsem Preddvorčanom približati svoje delo, plesno in 

oblačilno dediščino, običaje in ne nazadnje se bomo trudi-
li, da bodo tudi otroci vzljubili ta delček zgodovine. 

Vpisi do aprila
Vabimo vse osnovnošolske in srednješolske otroke, da se 
pridružijo otroški sekciji Folklornega društva Preddvor 
kot plesalci ali godci. Prosimo, prijavite tudi otroke, ki so 
že bili v društvu pred epidemijo covida-19. V sekcijo odra-
slih pa ste vabljeni vsi, ki gojite ljubezen do plesa, glasbe 
in kulturne dediščine. Prijave zbiramo na elektronskem 
naslovu fdpreddvor@gmail.com do petka, 1. aprila 2022. 
Vaje otroških skupin bodo predvidoma ob torkih oziro-
ma sredah, mladinske, mlajše in starejše odrasle pa ob 
nedeljah.

Pridružite se Folklornemu društvu Preddvor

Ivka Sodnik

Sonja Roblek je gospa številnih talentov. Zna šivati, tkati, 
izdelovati rože iz krep papirja, delati vseh vrst štruklje, 
propagirati kozmetiko in kot skrbna babica občasno po-
paziti na katerega od svojih desetih vnukov. Po dveh ste-
čajih v tekstilnih tovarnah in še tretjem v predelovalnem 
podjetju, je začela doma šivati in s tem možu pomagati 
preživljati družino. V teh dveh letih se je odločila za študij 
računovodstva na visoki upravni šoli in potem dvajset let 
delala v zasebnem računovodskem servisu. Ves čas je sa-
njala, kako bi prišla do statev, saj si je želela tkati in ustvar-
jati nekaj povsem svojega. Zato se je odpravila na dvoletni 
tečaj tkanja. Prijateljica Marina, ki je poznala njeno skrito 
željo, jo je povabila v oddajo Dan najlepših sanj na eni na-
ših komercialnih televizij in tam jo je čakalo neverjetno 
presenečenje, prave statve, ki si jih je tako dolgo želela. 
Nakar je Sonja dve zimi samo tkala in tkala, dokler ni bila 
cela družina zasuta s pisanimi šali. Počasi se je naveličala 
stalnega ždenja v podstrešni sobi in ustvarjalni nemir jo 
je silil, da se loti česa novega. Takrat ji je pot prekrižala 
gospa Dragica iz Kamnika, ki je znala oblikovati čudovi-
te rože iz krep papirja, in Sonja je šla k njej v uk. Naprej 

se je izpopolnjevala sama in danes je prava mojstrica, saj 
zna iz papirja narediti vrtnice, nageljne, marjetice, teloh, 
tulipane, narcise, žafran, cinije in različno drobno cvetje. 
S papirnatimi rožami vsako leto ob materinskem dnevu 
obdari bašljanske mame, ob letošnjem gregorjevem pa je 
okrasila mize in sobane v gradu Dvor. Konec marca bo So-
nja Roblek začela izvajati delavnico izdelovanja rož v sobi 
za krajane v našem gradu. Predvidena so tri srečanja: prvo 
31. marca, drugo 7. aprila in tretje 14. aprila, vselej od 17. 
do 19. ure. Delavnice bodo brezplačne, udeleženci naj bi 
pokrili le stroške materiala, ki znašajo skupaj deset evrov. 
Da se bo mentorica lahko posvetila vsakemu udeležencu 
posebej, je predvidenih le sedem odraslih tečajnikov, otro-
ci ne štejejo. S seboj morate prinesti samo škarje. Glede na 
to, da Roblekova ne skriva svojega znanja in talentov, bo 
lahko izdelovanja papirnatih rož naučila še druge občane.
Mogoče pa bo sedaj, ko smo jo odkrili, dobila stalni raz-
stavni prostor v našem gradu. To bi si oba zaslužila – ona 
in grad. Njene šopke pisanega, ročno narejenega papirna-
tega cvetja bi lahko vključili tudi med turistične spomin-
ke Preddvora.

Babica številnih talentov
Letošnje gregorjevo je v Preddvoru z 
razstavo in delavnico izdelovanja rož iz krep 
papirja dodatno popestrila Sonja Roblek iz 
Bašlja. 

Sonja Roblek / Foto: Alenka Brun
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Manca Štefe, bibliotekarka

Lani je tudi knjižnice v veliki meri 
zaznamovala epidemija covida-19 in 
s tem povezane omejitve: v prvih me-
secih so uporabniki večinoma naro-
čali gradivo na spletu ali po telefonu, 
zaprte so bile čitalnice, prost dostop 
do gradiva ni bil mogoč, na žalost pa 
so odpadle tudi druge dejavnosti v 
knjižnici. Najbolj smo se še razveseli-
li v mesecu maju, ko smo uporabnike 
končno lahko spustili do knjižnih po-
lic, ljudje so namreč to najbolj pogre-
šali. Vendar pa nam je jesen ponovno 
prinesla slabšanje razmer in posledič-
no velik porast okuženih v državi, zato 
je tudi v knjižnici postal obvezen po-
goj PCT (za zaposlene in uporabnike). 
Seveda je to pomenilo upad pri splošni 
uporabi knjižnice, vendar smo se vse-
skozi trudili, da smo uporabnikom 
na takšne in drugačne načine lahko 
priskrbeli želeno gradivo. Nadvse ve-
seli smo, da je bilo kljub zaostrenim 
pogojem v naših krajevnih knjižnicah 
več aktivnih uporabnikov kot v letu 
2020; ti so opravili bistveno večje šte-
vilo obiskov knjižnice zaradi izposoje, 
v primerjavi s preteklim letom pa je 
narasla tudi izposoja fizičnega gradiva 
– v Krajevni knjižnici Preddvor za 35 
odstotkov. Izkazalo se je, da so ljudje 
kljub vse več digitalnim storitvam, ki 
smo jih ponudili, zelo pogrešali (fizič-
ne) knjige in obisk knjižnic. In prav 
slednje nas navdaja z velikim optimiz-
mom.
V knjižnici se namreč še kako dobro 
zavedamo svoje vloge pri spodbujanju 
branja in bralne pismenosti, izboljše-

vanju informacijskega opismenjeva-
nja, podpori vseživljenjskemu učenju 
in krepitvi medgeneracijskega sodelo-
vanja, zato se bomo tudi v letošnjem 
letu potrudili, da bomo za bralke in 
bralce pripravili pestro (bralno) po-
nudbo.
V mesecu februarju smo že začeli bral-
no akcijo Beremo prešerno – Prešerni 
duh v prešernem branju s slovenski-
mi avtorji. Z akcijo želimo spodbuditi 
člane knjižnice k prebiranju slovenske 
književnosti. V času akcije se bodo 
zvrstili štirje vsebinski sklopi: do kon-
ca marca še lahko prebirate poezijo 
slovenskih avtorjev, tematika v mese-
cih od aprila do junija je Beremo in se 
gibamo, od julija do konca septembra 
bo čas za poletno branje Prosto po Pre-
šernu, v oktobru in novembru pa bodo 
na vas čakala dela Prešernovih nagra-
jencev. Izberete lahko katero koli le-
poslovno, strokovno ali poljudno delo 
slovenskega avtorja iz omenjenih sklo-
pov. Na posebne kupončke, ki jih dobi-
te v knjižnici ali natisnete na spletu, pa 
o prebranih knjigah napišete misel, s 
katero boste navdušili druge bralce, da 
bodo knjigo prebrali, in dela ocenite. 
Izpolnjene letake lahko oddajate vse 
do 20. novembra 2022 – prejeli boste 
nagrado; 3. decembra, ob praznova-
nju Prešernovega rojstnega dneva, pa 

bo žreb enemu od bralcev naklonil še 
glavno nagradno presenečenje. 
Seveda nismo pozabili na najmlajše, 
ki v letošnji, osmi sezoni že pridno 
sodelujejo pri projektu Družinsko 
branje, tiste bolj ustvarjalne pa vsak 
mesec čakajo kuverte z materialom 
in idejami za ustvarjanje – Pravljične 
rokodelnice. Vabljeni tudi k reševanju 
uganke in izpolnjevanju literarnega 
kviza Modrega psa. 
Ob našem prvem oglašanju v letoš-
njem letu pa bralce in bralke želimo 
še opozoriti, da bo krajevna knjižnica 
Preddvor zaradi inventure gradiva 11. 
in 12. aprila zaprta. V tem času si gra-
diva ne bo mogoče izposoditi, za dne-
ve, ko bo knjižnica zaprta, pa ne bomo 
beležili zamudnine. 

Novice  
iz Krajevne  
knjižnice 
Preddvor

Pravljične rokodelnice 
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Polona Zalokar, foto: T. Lauko, NMS

Arheološko najdišče Gradišče nad Bašljem leži na visoki in 
odlično naravno zavarovani vzpetini. S severa in vzhoda 
jo obdaja prepadna strmina globeli potoka Belice, nekoli-
ko položnejši južno in zahodno pobočje pa sta preobliko-
vani s terasami, ki pričujejo o njeni nekdanji poselitvi. Na 
precej ostrem skalnatem vrhu, s katerega je lep razgled na 
kranjsko ravnino, stoji koča nekdanjega kranjskega trgov-
ca Edvarda Dolenca, ki je ob urejanju vrta naletel tudi na 
nenavadno stare predmete. Oblikovanost površja, značil-
no ime gradišče ter odkrite najdbe so kar klicali po izkopa-
vanjih, ki jih je na vzpetini leta 1939 prvi opravil dr. Rajko 
Ložar, kustos Narodnega muzeja, s pomočjo domačinov. 
Odkopal je majhen del poznoantične zidane utrdbe, stran-
ska vrata v obzidju in še nekaj drugih ostankov stavb. 
Med izkopavanji so bili najdeni odlomki prazgodovinske 
in antične lončenine, nekaj netipičnega orodja ter med ve-
liko količino oglja ter živalskih kosti zgodnjesrednjeveški 
predmeti. 
Kasneje je ekipa Narodnega muzeja Slovenije tu leta 1998 
vodila revizijo izkopavanj. Znotraj zahodnega dela utrdbe 
so poleg že znanih ožjih stranskih vrat v obzidju odkrili 
temelje poznoantične kamnite zidane hiše iz 5.–6. stoletja, 
do katere je vodilo dvoje stopnic. V bližini so našli železne 
ploščice redkega lamelnega oklepa iz druge polovice 6. ali 
začetka 7. stoletja in črepinje amfor vzhodnosredozemske-
ga tipa. Podobna lamelna oklepa sta bila nedavno izkopana 
v starem jedru Kranja, ploščice z Gradišča pa si lahko ogle-
damo na stalni razstavi Zgodbe s stičišča svetov v ome-
njenem muzeju v Ljubljani, kjer je na ogled okoli trideset 
predmetov iz Bašlja.
Obzidje, zidano iz lomljenega kamenja, je bilo široko od 
60 do 70 centimetrov in ponekod ohranjeno do poldruge-
ga metra visoko. Prvotno je segalo verjetno še višje ter je 
obdajalo utrdbo s severa, zahoda in juga. Štirikotna stavba 
na zunanji južni strani obzidja je bila znotraj tlakovana in 
ometana, in kasneje, domnevno v slovanski fazi gradnje, 
dograjena z lesenimi bruni. V notranjosti so bili med dro-
birjem najdeni odlomki lončenine in stekla, drobni ko-
vinski predmeti, kamniti brusi ter kosi žlindre in drugih 
surovin. Iz časa pozne antike ali zgodnjega srednjega veka 
izvirajo še fragmenti žrmelj iz sivega kremenovega konglo-
merata. Življenje romanskih staroselcev pa se ni odvijalo 
samo znotraj utrdbe. Na edinem ravnem platoju severno 

od vzpetine so arheologi zaznali morebitne ostanke objek-
tov iz žgane gline, ki nakazujejo na lončarsko dejavnost.
Utrdba na Gradišču nad Bašljem je, podobno kot naselbini 
na Sv. Lovrencu in Sv. Jakobu nad Potočami, spadala med 
poznoantične višinske utrjene naselbine, ki so obkrožale 
širšo kranjsko ravnino v takratni deželi Carnium patria s 
sedežem v Karniju (današnji Kranj). Deželo v svojem delu 
opisuje anonimni geograf iz Ravene. Utrdba je bila uničena 
v ognju, toda opuščena naselbina je bila čez čas obnovljena. 
Novi naseljenci Slovani, ki so prišli na Gradišče najkasne-
je ob koncu 8. oziroma v začetku 9. stoletja, so uporabili 
deloma že porušene stavbe in jih ponekod nadgradili z le-
som. Ker so se tudi slovanske ostaline ohranile večinoma 
v žganinski plasti nad starejšimi poznoantičnimi, se prav 
tako domneva nenaden, buren konec njihovega zatočišča. 
Številni ohranjeni predmeti s konca 8. do najmanj začet-
ka 10. stoletja pripadajo vojaški opremi, konjski opravi, 
orožju, orodju in drugim predmetom vsakdanje rabe, med 
katero prevladuje lončenina, nekaj malega je bilo nakita. 
Vrhunsko skovani železni predmeti, med katerimi je bilo 
nekaj pokositrenih, so služili opremi vojaka konjenika. Po-
leg njih so bili posamezni bronasti, posrebreni in pozlačeni 
umetelni kosi, ki so jih premogli le pripadniki najvišjega 
družbenega sloja tistega časa.
1. Prispevek je povzet tudi po zloženki Gradišče nad Bašljem, Francia Media 
Heritage Rout (2015) in istoimenskem internetnem članku, članku Veronike 
Pflaum v Slovenskem zgodovinskem magazinu SLO (2018) in članku Špele 
Karo s sodelavci, objavljenem v zagrebškem Zborniku za arheologijo (2017). 

Neznani Preddvor
Bašelj1 (nadaljevanje)

Poznoantične najdbe z Gradišča nad Bašljem (hrani NMS) 



V SPOMIN I 27

Marjan Valjavec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,  
Srednja Bela 21, 4205 Preddvor,  
031/694 225, mvaljavec@siol.net

www.kmetija-zulc.si

Na kmetiji Pr' Žulc z mlinom na kamen meljemo  
domača žita. Nudimo vam domačo ajdovo, pirino, koruzno, 

rženo in pšenično moko. Imamo tudi polnovredni  
pšenični in koruzni zdrob.  

Na voljo sta tudi domači prosena in ajdova kaša.
Veseli bomo vašega obiska.

Franci Ekar

Po daljši bolezni nas je lani v božičnem 
času zapustil Tone Roblek, rojen leta 
1938 v Preddvoru. 
Po poroki je živel na Spodnji Beli, kjer 
si je ustvaril družino in dom. Bil je bil 
izjemno delaven, ni poznal počitka in 
ne mirovanja. Bil je človek napredne-
ga razmišljanja, idej in ustvarjalnosti 
s posluhom in čutom za pridobivanje 
sodelavcev, občanov, krajanov; za ure-
sničevanje ciljev v dobro človeka, kraja 
in javnega dobrega. 
V mladosti je z velikim veseljem 
obiskoval preddvorske gore. Bil je 
vsestranski kulturnik, požrtvovalen 
organizator in koordinator dela in ak-
cij. Med letoma 1974 in 1978 je bil tudi 
predsednik Krajevne skupnosti Bela. 
Pripomogel je k pridobitvi telefonskih 
priključkov, se zavzemal za posodobi-
tev vodnega omrežja in posodabljanje 
cest. Posebnost za tisti čas pa je bila 
izgradnja družbenega centra oziroma 
doma krajanov na Zgornji Beli. Tako 
kot v matični občini Kranj je bilo tudi 
v njegovi krajevni skupnosti izjemno 
odmevno sodelovanje s slovenskimi 
kulturnimi organizacijami na avstrij-
skem Koroškem, kjer se je zavzemal 

za ohranitev slovenske besede in slo-
venstva. Pozornost je namenjal tudi 
ohranjanju vrednot partizanskega 
odporniškega gibanja. V času njego-
vega mandata so v centru vasi Zgornja 
Bela pred domom krajanov postavili 
osrednji spomenik padlim borcem, 
partizanom in talcem. Na mestu nek-
danje Košute so v letu 1975 postavili 
v Storžičevem gozdu partizansko am-
bulanto – bolnišnico Košuta. Veliko 
je sodeloval in prijateljeval s »prvim« 
koroškim partizanom Karlom Prušni-
kom in precej pozornosti namenil tudi 
pripravi in uresničevanju urbanizacije 
v krajevni skupnosti. 
V njegovo bogato zapuščino spada 
tudi uresničitev priprave in izdaje 
zbornika Preddvor v času in prostoru, 
kjer je bil Tone Roblek aktiven stro-
kovni koordinator, raziskovalec, soav-
tor in iskalec še neodkrite in zapisane 
preddvorske preteklosti. V zborniku 
sta objavljeni njegovi temi: Kulturno 
in športno življenje v Preddvoru in 75 
let bojev za preddvorski vodovod.
Kot je v poslovilnem nagrobnem govo-
ru zapisal domačin Cveto Zaplotnik, 
Tonetovo življenje ni bilo le nepopisan 
list, ampak je bil Tone »ta pravi« patri-
ot, Preddvorčan, ki se je hote ali neho-
te seznanjal z izjemnimi zgodovinski-

mi in arheološkimi vrednotami in tudi 
s stalnimi bogatimi arheološkimi naj-
dišči in odkrivanji na Preddvorskem. 
Tone Roblek si je namreč vedno želel 
postati arheolog. Žal mu to zaradi 
gmotnih razmer ni bilo omogočeno. 
Postal je telefonski mehanik in nato je 
ob delu študiral in postal višji upravni 
pravnik. Najprej se je zaposlil na Pošti 
in po kratkem času odšel v Iskro, to-
varno sodobne evropske telefonije. 
Petnajst let je bil zvest in zaprisežen 
»iskraš«, potem je nadaljeval drugje, 
upokojil pa se je kot prvi direktor Spa-
ra Slovenija. Imel je še veliko načrtov, 
vendar mu je nenadna težka bolezen 
vse to preprečila. Tone Roblek je os-
tal trdno zapisan v zgodovini občine 
Preddvor kot velika ustvarjalna oseb-
nost, kajti njegova pozitivna dela in 
doseženi cilji nas še vedno vsakodnev-
no spremljajo in nanj zremo s spoštlji-
vim spominom. 

Tone Roblek (1938–2021)

OO ZB Preddvor je letos februarja pripravil manjšo slo-
vesnost ob osemdeseti obletnici požiga Sempetove 
koče in smrti partizanov v njej. Poleg polaganja venca 
k spominskemu obeležju padlim borcem in prižiga sveč 
je imel osrednji nagovor Milan Tičar iz OO ZB Preddvor, 
ki je podrobno opisal dogodek pred osemdesetimi leti. 
Župan Rok Roblek je v pozdravnem nagovoru posebej 
poudaril pomen ohranjanja zgodovinske preteklosti in 
kulturnih vrednot, je pa lani občina v sodelovanju z OO 
ZB Preddvor izvedla zaščito ruševin pogorele Sempero-
ve koče. Franci Ekar 

Obletnica požiga Sempetove koče
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Marjan Bogataj

Čeprav smo na začetku imeli na se-
znamu tudi pet deskarjev, nam tokrat 
ni uspelo zagotoviti usposobljenega 
kadra, saj je bilo letos povpraševanje 
zares veliko. S prijavami pa smo pre-
segli kvoto izpred dveh let, saj je bilo 
tečajnikov več kot šestdeset. Učitelj-
ski zbor smo letos uspešno pomladili 
z dvema domačima, na novo usposob-
ljenima učiteljema smučanja. Na teča-
ju nas je bilo tokrat aktivnih kar devet 
ustreznih strokovnih delavcev.
Vreme je bilo odlično, delo po skupi-
nah pa je potekalo tekoče. Po jutra-
njem »spreoblačenju« in obveznem 
slikanju na sto načinov smo bili na 
terenu, še preden so zagnali žičniške 
naprave. Obveznemu ogrevanju je sle-
dilo nekaj lepih voženj za uživanje, po-
tem pa smo se počasi potopili v neiz-
merno gnečo v vrstah pred žičnicami. 

Po obilnem kosilu se nam je že komaj 
ljubilo ponovno v vrste in južen, grbi-
nast teren. Ampak mi se nismo dali in 
smo do konca »oddelali« dnevni plan.
V četrtek smo izpeljali prestižno ve-
leslalomsko tekmo. Vsi tekmovalci, 
merilci časa, napovedovalec in ne na-
zadnje tudi zvesti navijači so svoje delo 
opravili odlično ter spet pripomogli k 
dvigu popularnosti smučanja. Zaklju-
ček tečaja z razglasitvijo rezultatov in 
podelitvijo diplom smo imeli v petek v 
hotelu, kjer smo med tednom kosili. Z 
okusno sladico in v prihajajočem snež-
nem metežu smo se poslovili iz Kranj-
ske Gore. Na veselje in zadovoljstvo 
vseh smo organizatorji povzeli, da 
med trajanjem tečaja ni nihče zbolel ali 
se poškodoval. Vzdušje je bilo vseskozi 
enkratno, saj smo že vsako jutro med 
vožnjo sproti ugotavljali, da smo vsi 
»pozitivni« …
Na koncu se še enkrat zahvaljujemo 
zaupanju staršev in dobri volji tečaj-

nikov, predvsem množici najmlajših 
začetnikov, ki so napravili prve za-
voje na smučeh in se naučili smučati. 
Pa tudi že izkušenim smučarjem, ki 
so uspešno utrdili in nadgradili svo-
je znanje. Prav tako gre zahvala tudi 
vsem podpornikom tečaja, ki so nam 
olajšali izvedbo. Podrobnosti, odzive 
in slikovni material pa si lahko ogle-
date tudi na naši spletni strani www.
sd-preddvor.si – in se zopet vidimo 
prihodnje leto!
Ampak tudi na nogomet nismo 
pozabili. Mlajše nogometne ekipe 
(U10, U12 in U13) so med zimskim 
odmorom nastopale na Zimski ligi 
v Šenčurju in vmes pridno trenira-
le na nogometnem igrišču z umetno 
travo pri šoli, člani gredo tokrat na 
priprave v Novigrad, vsi skupaj pa 
že nestrpno čakamo, da se začne 
pomladanska sezona – zadnji konec 
tedna marca. Vabljeni na oglede te-
kem!

Smučarski tečaj smo uspešno izpeljali
Po lanskoletnem izpadu tečaja, ko se leta 2021 zaradi epidemije skoraj ne spomnimo  
več, smo se zopet optimistično lotili tokrat že 13. tradicionalnega smučarskega tečaja za 
osnovnošolce v Kranjski Gori. 

Letos se je smučarskega tečaja udeležilo rekordno število tečajnikov. / Foto: osebni arhiv



Preddvor je letos gostil Gregorjev vikend, petek pred gre-
gorjevim pa je bil namenjen izdelovanju gregorčkov in nji-
hovem spuščanju po jezerski gladini Črnave. Najmlajši in 
malce starejši so na terasi gradu Dvor v Preddvoru pustili 
domišljiji prosto pot in ustvarjali iz naravnih, razgradljivih, 
naravi prijaznih materialov. Hišice, hiše, podobne tistim 
iz risank, čolnički, gusarske ladje, celo cerkev z zvonikom 
so ob mraku s svečkami v njih razsvetlili gladino jezera. 
Do jezerske obale pa se je od gradu večina ustvarjalcev 
ob zvokih harmonike podala kar peš. Tam so s pomočjo 
gasilcev potem vrgli »luč v vodo«, kot pravimo. Ob obali 
se je zbralo precej ljudi, je pa organizatorjem dogodka 
malce zagodla višina gladine jezera, saj je v zadnjih dneh 
upadla, zato so gregorčki potrebovali malce več potiska. 
Za glasbeni uvod v dogajanje pa so s pesmijo poskrbeli 
učenci OŠ Matije Valjavca Preddvor. Tekst in foto: Alenka 
Brun

Gregorčki na jezeru Črnava

Milena Jenko, TD Kokra

Vsak od udeležencev je naredil izdelek po svoji želji: copate, 
klobuk, sedalnik in milo. Petra se je odločila za copate, svo-
je prve je pred leti naredila na eni od naših delavnic. Nad 
njimi je bila tako navdušena, da jih je preskrbela še osta-
lim družinskim članom. Marta si je naredila sedalnik in ga 
okrasila z odtenki barvne volne. Mojca se je lotila izdelave 
klobuka in mila, Marko pa je naredil copate. Vsi so že ime-
li nekaj predhodnega znanja, ki smo ga ob delu obnovili, 
tako da se je volna hitro začela sprijemati pod namiljenimi 
rokami. Potrebnih je bilo kar nekaj ur dela, da smo prišli 
do zastavljenih ciljev. Proti koncu je bila potrebna moč v 
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Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

Volni bi radi vrnili sloves, ki ga je nekoč že imela
Že nekaj let se člani Turističnega društva Kokra dobivamo na delavnicah polstenja.  
V lanskem novembru se nas je zaradi upoštevanja protikoronskih ukrepov zbralo nekoliko 
manj. 

Udeleženci delavnice polstenja / Foto: osebni arhiv

rokah, da so se izdelki skrčili do primerne velikosti. Med 
delom smo si vzeli tudi čas za malico in klepet, da volja in 
moč nista prehitro usahnili. 
V društvu tako ohranjamo več tisočletij staro tehniko mo-
krega polstenja. Uporabljamo domačo ovčjo volno jezer-
sko-solčavske ovce, ki na ta način dobi dodano vrednost, 
nas pa nagradi z lastnostmi: je naravna, obnovljiva, odbija 
umazanijo in maščobo, diha, je dober izolator (pozimi greje 
in poleti ščiti pred vročino), je antibakterijska, ne povzroča 
alergij in ima moč zaščite pred UV žarki. Poleg vsega je tudi 
negorljiva in biorazgradljiva. Volni bi radi vrnili sloves, ki 
ga je nekoč že imela. Žal je danes mnogokrat odpadek pri 
reji ovac.
Veseli smo podpore občine pri ohranjanju tradicionalnih 
znanj in se tako veselimo vsakoletnih delavnic, ki združu-
jejo prijetno s koristnim.
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Koledar dogodkov za marec in april

www.visitpreddvor.si

Petek, 25. 3. 2022  grad Dvor, ob 18. uri

Pogovorni večer: O mamah tako in drugače
Poznamo različne vrste mam, ki se vse trudijo biti dobre mame, in na to 
temo bo Ivka Sodnik z našimi gostjami odkrivala njihove zgodbe.
Ivka Sodnik, E: ivka.sodnik@gmail.com

Četrtek, 31. 3. 2022  grad Dvor, od 17. do 19. ure

Delavnica izdelava rož iz krep papirja
Delavnico bo vodila Sonja Roblek. Število mest je omejeno. Obvezne 
prijave na sonja.roblek@gmail.com. Participacija za material je 10 EUR.
Sonja Roblek, T: 031 387 355, E: sonja.roblek@gmail.com

APRIL
Petek, 1. 4. 2022  Kulturni dom Preddvor, ob 19. uri

Koncert: Tinkara Kovač
Cena vstopnice v predprodaji znaša 14 EUR, na dan dogodka 16 EUR.
Zavod za turizem Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Od ponedeljka, 4. 4. 2022, do nedelje, 10. 4. 2022

Okusi čemaž v Preddvoru
Ves teden bodo domači gostinci v svojo ponudbo vključili jedi iz čemaža.
Zavod za turizem Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Četrtek, 7. 4. 2022  grad Dvor, od 17. do 19. ure

Delavnica izdelava rož iz krep papirja
Delavnico bo vodila Sonja Roblek. Število mest je omejeno. Obvezne 
prijave na sonja.roblek@gmail.com. Participacija za material je 10 EUR.
Sonja Roblek, T: 031 387 355, E: sonja.roblek@gmail.com

Petek, 8. 4. 2022  grad Dvor, ob 19. uri

Pogovorni večer: Lidija Kos, direktorica Doma 
starejših občanov Preddvor
Ivka Sodnik, E: ivka.sodnik@gmail.com

Nedelja, 10. 4. 2022  terasa gradu Dvor, od 11. do 17. ure

Čemaževa kuhinja na prostem
Zavod za turizem Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Četrtek, 14. 4. 2022  grad Dvor, od 17. do 19. ure

Delavnica izdelava rož iz krep papirja
Delavnico bo vodila Sonja Roblek. Število mest je omejeno.  
Obvezne prijave na sonja.roblek@gmail.com. Participacija za  
material je 10 EUR.
Sonja Roblek, T: 031 387 355, E: sonja.roblek@gmail.com

Petek, 15. 4. 2022  grad Dvor, ob 19. uri

Pogovorni večer: Kako prenašati trpljenje in v njem 
najti smisel?
Ivka Sodnik se bo na dano temo pogovarjala s patrom Jožetom  
Roblekom.
Ivka Sodnik, E: ivka.sodnik@gmail.com

Nedelja, 17. 4. 2022  grad Dvor

Iskanje velikonočnega zajčka
Zavod za turizem Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Nedelja, 17. 4. 2022  tiskarna v gradu Dvor, od 15. do 16. ure

Delavnica lepopisja z Mari Gregorin in demonstracija 
starega tiska z mojstrom Janezom
Mojster Janez, E: janez@manufaktura.org

Petek, 22. 4. 2022  grad Dvor, ob 19. uri

Pogovorni večer: Marija in Andrej Štremfelj –  
Objem na vrhu sveta
Ivka Sodnik, E: ivka.sodnik@gmail.com

Nedelja, 24. 4. 2022  tiskarna v gradu Dvor, od 15. do 16. ure

Delavnica lepopisja z Mari Gregorin in demonstracija 
starega tiska z mojstrom Janezom
Mojster Janez, E: janez@manufaktura.org

Nedelja, 30. 4. 2022  tiskarna v gradu Dvor, od 15. do 16. ure

Delavnica lepopisja z Mari Gregorin in demonstracija 
starega tiska z mojstrom Janezom
Mojster Janez, E: janez@manufaktura.org

V naslednjih 18 mesecih se bo v občini Preddvor, v na-
seljih Možjanca in Kokra, gradilo optično širokopasovno 
omrežje, s katerim bo interesentom zagotovljena sodob-
na telekomunikacijska povezava, ki omogoča stabilne in 
visoke hitrosti prenosa podatkov. Podjetje GVO, ki gradi 
omrežje, ki se delno sofinancira iz Evropskega kohezij-
skega sklada za regionalni razvoj, bo na vaše naslove 
posredovalo obvestilo o predvideni gradnji. Na tak način 
vas bo izvajalec seznanil z osnovnimi podatki o omrežju 
in vas tako hkrati pozval, da izrazite svoj interes po pri-
ključitvi nanj. 

Zgradili bodo optično širokopasovno omrežje  
v naseljih Možjanca in Kokra



»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

D.o.o., s.p., zasebniki (zdravniki, odvetniki ipd.)
Zasebni zavodi, ustanove, politične stranke  

in društva

Preveritev poslovnih idej tudi z davčnega vidika
Preoblikovanje poslovnih subjektov

Gratis skrbni pregled ob začetku poslovnega 
sodelovanja

Naše prednosti:
  hitra odzivnost
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi 
standardi

  zelo ugodna cena

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

Hitra dostava kurilnega olja

Razvažamo po celi Gorenjski  
in Ljubljani.

Viharne kavke,  
foto: arhiv Viharnih kavk

Skavti pogumno nadaljujemo svojo 
pot. Tako je med drugim vodnike v 
mesecu februarju gostila Kruhkerija 
Gorjanc. Lastnik jim je predstavil delo 
kuharja, potek priprave kruhkov in jih 
prijazno popeljal v zakulisje kruhkeri-
je. Voditelji so se na svojem že tradi-
cionalnem celodnevnem načrtovanju 
skavtskega leta potepali na Jezer-
skem, kjer so sicer zaman iskali sneg, 
a uspešno začrtali potek druge polo-
vice leta. To gorsko vas so v enem od 
svojih srečanj obiskali tudi popotniki 
in popotnice ter si v višje ležečih legah 

na snegu zakurili ogenj in si skuhali 
kosilo. Najmlajši volčiči pa so v zad-
njih mesecih redno obiskovali okoliš-
ke travnike in hribe ter tam urili svoje 
tačke in možgančke.
V marcu so se vse tri starostne sku-
pine skavtov odpravile na zimovanja. 
Najstarejši so se podali na Krstenico 
in po globokem snegu gazili do koče, 
v kateri so tudi prenočili. Malo mlajši 

so se odpravili v Ledenice, kjer so urili 
svoje znanje veščin, saj jih poleti čaka 
pomemben in najboljši tabor vseh go-
renjskih čet Kvajdej. Volčiči so konec 
tedna skupaj preživeli v Tunjicah in 
tam spoznavali ter pregnali (svoje) 
zmaje. Voditelji pa so imeli v marcu 
tudi konec tedna državnih izobraže-
vanj, ki so po dveh letih končno spet 
potekala v živo. 

Skatvska  
zimska  
potepanja

Gasilska fotografija z zimovanja



  

renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault CAPTUR Limited E-Tech 145 hibrid in začetno ceno 21.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 € ter dodatni 
popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services prejmete obvezno in 
osnovno kasko zavarovanje za 150 € v prvem letu in bon za 50€ v drugem letu ter vzdrževanje za motor po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli 
se zgodi prej). Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi 
prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Velja preko Renault Financial 
Services. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 108-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0039-0,0061 g/km. 
Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo 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. Pridržujemo si pravico do napak. 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.

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

RENAULT CAPTUR 
E-TECH  HIBRID
 

179 €
5 let podaljšanega jamstva

/mesec*
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Poskeniraj 
kodo in pošlji  
prošnjo.

Če si raje na terenu kot  
v pisarni, se nam pridruži.  
Izberi dinamično in  
zanesljivo službo.

w
w

w
.p

os
ta

.s
i  


