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ki iz ha ja šti ri krat na leto. Pri lo go pri prav lja Go renj ski glas, d. o. o., 
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04/201-42-00, te le fon oglas ne ga tr že nja: 04/201-42-48,  
te le faks 04/201-42-13, Tr že nje ogla sov: Janez Čimžar,  
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»Proračunski prihodki so okoli 4,2 milijona 
evrov, odhodki 5,5. Razliko 1,3 milijona delo-
ma pokrivamo s posojilom, ki ga bomo dobili 
na Skladu za regionalni razvoj (okoli 900 tisoč 
evrov), ostalo pa bomo prenesli iz leta 1013 v 
2014. Proračun je tako uravnotežen,« pojasni 
župan Miran Zadnikar.

Čemu namenjate glavnino proračunskega 
denarja?

»Večji del denarja iz proračuna gre za dokon-
čanje projekta »Kanalizacija in CČN Predd-
vor«, in sicer za dokončanje kanalizacije (Jelo-
vica-Tupaliče in Hrib-Potoče do doma starejših 
občanov) in centralne čistilne naprave. Letos 
smo se tudi odločili, da zaradi dovoda elektri-
ke in vode iz Tupalič do čistilne naprave na tej 
trasi uredimo tudi vso infrastrukturo: fekal-
no in meteorno kanalizacijo ter cesto. V letu 
2014 bomo ta del spodnjih Tupalič dokončali, 
manjka namreč le še asfalt. Velik del denarja 
(skoraj 900 tisoč evrov) pa je tudi na postavki 
»Ureditev infrastrukture od Bašlja, Zg. in Sr. 
Bele«, torej na projektu, ki bo potekal skupaj z 
magistralnim vodovodom Bašelj-Kranj.

Kaj je še v proračunu?
»Načrtujemo nadaljevanje gradnje kanali-

zacije v Tupaličah v spodnjem delu, drugače 
pa drugih novih projektov ne odpiramo, ker 
se bodo nadaljevali začeti projekti iz letoš-
njega leta, ki jih pa ni malo. Tako ostaja vodo-
vod Vaškar, kjer dela še potekajo, vodovod 
Možjanca, kjer z vrtino iščemo nov vodni vir, 
nameravamo pričeti gradnjo zbirnega centra, 
za katerega se že delajo projekti, in planinsko 
zavetišče, kjer je gradnja v sklepni fazi. Imamo 
pa še nekatere »papirne« projekte, denimo za 
gradnjo kanalizacije in vodovoda za Mače ter 
projekt ceste od šole v Šiško.«

V kolikšni meri je na načrte Občine Pred-
dvor vplivala gradnja magistralnega vodo-
voda Bašelj-Kranj?

»Nisem pričakoval, da bo ta projekt sploh 
začet, ker je bilo kar nekaj zapletov pri vlogi, 
oddani na Ministrstvo, ki jih je Mestna obči-
na Kranj kot nosilka projekta kljub vsemu na 
koncu uspešno zaključila. Potem pa smo tako 
rekoč čez noč izvedeli, da je projekt potrjen. 
To se je pri nas precej spremenilo, zlasti zara-
di vrstnega reda gradnje: najnižje so polo-
žene cevi fekalne kanalizacije, nad njimi so 
šele  vodovodne cevi in ostali vodi. Na trasi, 
kjer poteka magistralni vodovod, na Zgornji 
in Srednji Beli, smo tako prisiljeni graditi še 
fekalno kanalizacijo. V sodelovanju s kranj-
sko in nakelsko občino pa bi v sklopu tega pro-
jekta uredili tudi cesto. Pogajamo se tudi, da bi 
finančno obe občini sodelovali, saj sami tega 
zalogaja v celoti ne bi zmogli. Poleg tega ima-
mo tako tudi možnost dobiti denar na kakem 
evropskem razpisu.« 

Po neuradnih informacijah se vam vendar-
le obeta možnost državnega sofinanciranja 
nekaterih projektov?

»V času že pripravljenega osnutka proračuna 
so se razširile informacije, da država pripravlja 
razpis za dodelitev sredstev s področja regio-
nalnega razvoja, na katerega bi se naša Občina 
lahko prijavila s projektom izgradnje fekalne 
kanalizacije v preostalih naseljih. Pogoji za 
razpis še niso popolnoma jasni, tako da imamo 
velike težave s pripravo razpisa. Neuradno smo 
izvedeli, da bodo sprejeti le projekti, ki bodo 
imeli pravnomočno odločbo o izbiri izvajalca 
in gradbeno dovoljenje. Slednjega že imamo, 
intenzivno pa delamo na razpisu za izvajalca. 
Upam, da bomo do roka (15. februarja) imeli 
že izbranega. Če ta denar dobimo, bo to sofi-
nanciralo kanalizacijo in ostalo infrastrukturo 
v višini 85 odstotkov za vse tri Bele, Breg in 
spodnje Tupaliče.«

Ali ni to v neskladju s sprejeto občinsko 
strategijo o gradnji komunalne infrastruk-
ture?

»To je res povzročilo zaplet na občinski seji, 
ker je predstavnica zgornjih Tupalič opozar-
jala, da imamo sprejeto strategijo, ki se je 
moramo držati. Žal se je ne moremo držati, ker 
sodelujemo pri magistralnem vodovodu. Če pa 
želimo ujeti še rok 15. februarja, moramo ime-
ti preprost razpis, ki ne presega vrednosti pet 
milijonov evrov, saj bi v primeru, da to številko 
presežemo, morali razpis obvezno objaviti na 
evropskem portalu, kar nam zadevo zavleče za 
štirideset dni. To za nas ni sprejemljivo. Pre-
pričan sem, da če dobimo ta projekt, bosta tudi 
naselji zgornje Tupaliče in Potoče, ki sta sedaj 
izpadli, prej ali vsaj istočasno prišli na vrsto, 
kot je to opredeljeno v strategiji.«

Kako ste se odločili glede cen vrtcev, ki so 
bile kar dvakrat obravnavane na občinski 
seji?

Nadaljujemo  
že začete projekte

Decembra so občinski svetniki dobili v roke osnutek proračuna za 
prihodnje leto. O tem, kaj prinaša občini, govori župan Miran Zadnikar.

Miran Zadnikar

Cerkveni ženski pevski zbor iz Kokre 
vas v soboto, 11. januarja 2014, ob 19. uri 
vabi na že tradicionalni koncert božičnih 
in narodnih pesmi. Na prireditvi, ki bo v 
Osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru, 
bo nastopil tudi Cerkveni mešani pevski 
zbor Vse za Jur'ja iz župnije Šenčur. Lju-
bitelji petja prisrčno vabljeni!

Koncert božičnih in 
narodnih pesmi

Zavod za turizem Preddvor in Tomihar-
monika (Tomaž Hribar) pred novim  letom 
prirejata koncert Z Gašperji v novo leto, 
ki bo 27. decembra ob 19.30 v Kulturnem 
domu Preddvor. Koncert bo povezoval 
Konrad Pižorn Kondi. Ker so vstopnice 
za ta koncert že pošle, bodo  pripravili še 
en nastop, in sicer istega dne ob 17. uri. 
Vstopnice tudi za to predstavo dobite  na 
Zavodu za turizem Preddvor, na bencin-
skem servisu Logo v Tupaličah in v piceri-
ji Gorski privez, informacije pa pri Toma-
žu (051 344 010).

Koncert 
Z Gašperji v novo leto
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prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car Podjetniki in obrtniki, 
ki se predstavljamo  
v Viharniku,  
vam želimo  
vesele praznike ter srečno  
in zdravja polno leto  

2014!

»Na predzadnji seji občinskega sveta smo 
prvič obravnavali predlog za podražitev vrtcev. 
Cene skrajšanih programov naj bi se povečale 
manj kot tiste za polni program vrtca, kar se 
nam ni zdelo sprejemljivo, saj ocenjujemo, da  
se vrtci podražijo predvsem zaradi skrajšanih 
programov. Zato smo naložili javnemu zavo-
du, da pripravi predlog, po katerem se bodo 
vse cene povišale v enakem odstotku. Naredili 
smo tudi primerjavo z ostalimi občinami na 
Gorenjskem in videli, da so takoj za kranjski-
mi naši vrtci najdražji. Na zadnji seji predlog za 
podražitev ni bil nič drugačen, a smo ga zaradi 
rentabilnega poslovanja vrtcev vseeno sprejeli. 
Pozvali pa bomo občinsko revizijsko komisijo, 
da pregleda cene in zavodu naloži racionaliza-
cijo programov.«

Med zadnjimi odločitvami pred koncem 
leta je tudi delitev skupne infrastrukture. 
Za kaj gre pri tem?

»Ko smo imeli pogodbo o delitvi premoženja 
med občinami, naslednicami nekdanje velike 
občine Kranj, smo napisali, da se infrastruktu-
ra, s katero upravlja Komunala, ne deli. Potem 
je prišel zakon, kjer smo morali vso infrastruk-
turo vnesti v naše knjige in dati Komunali v 
najem in upravljanje. Doslej smo menili, da 
gre za delitev po deležih, torej kolikršen delež 
porabe vode imaš v občini, toliko ti te infras-
trukture pripada. Ugotovili smo, da to ne drži, 
ker zakon pravi, da v kolikor se v šestih mesecih 
ne razdeli infrastruktura, se avtomatično deli 
po legi. Občina Preddvor je že dobila lastnino 
po legi in bi s tem že lahko upravljali. Ostale 
občine pa se niso strinjale in zahtevale delitev 
po deležih. Po novi zakonodaji pa moramo v 
naslednjem letu tudi zaračunavati omrežnino, 
kar predvideva precejšnjo podražitev vode. 
To pomeni, da je količina vode na uporabnika 
pri nas precej višja, kot denimo v Kranju in bi 

gospodinjstva v Preddvoru tako plačala nekaj 
več kot 12 evrov mesečnega prispevka za vodo, 
če pa bi imeli enotno ceno na ravni Komunale, 
pa bi to znašalo nekaj več kot devet evrov na 
gospodinjstvo. Slednje je za nas zelo vabljivo. 
Najprej je naša občina zahtevala delitev po legi 
in enotno ceno, ostale občine pa delitev po dele-
žih in različne cene, kar bi bilo zlasti za Kranj 
ugodneje. Ko smo se s Kranjem potem sami 
pogajali, smo se dogovorili za kompromis za 
delitev infrastrukture po deležih in da veljajo 
enotne cene. Res da smo s tem izgubili neko 
premoženje, a z njim tako ali tako ne moremo 
gospodariti, v zastarel sistem, ki je v precej 
slabem stanju, bi morali le vlagati. Ocenjuje-
mo, da je za občino manj rizična odločitev za 
deleže, saj je najpomembneje, da bi naši občani 
z enotnimi cenami plačali manj, kot bi sicer.«

Ob novih komunalnih odlokih je sedaj 
sprejet tudi odlok o podelitvi koncesije. Kaj 
prinaša?

»S tem odlokom bomo skušali rešiti večni pro-
blem, da Vodovodna zadruga Preddvor začne 
upravljati vodovodni sistem, ki je v občini naj-
večji. Na podlagi odloka in eleborata o obliko-
vanju cen se mora zadruga v roku enega meseca 
prijaviti na razpis in se ji podeli koncesija.«

Kaj je novega glede gradu sredi Preddvora?
»Grad je zaradi nedavnega neurja v poraznem 

stanju in nevaren za okolico. Ker je izpostavljen 
dežju, to lahko ogrozi leseno konstrukcijo in 
povzroči veliko škodo. Te stvari smo fotografi-
rali in ministrstvo za šolstvo pozvali, naj ukrepa. 
Zelo hitro so se odzvali, prišla je tudi delegacija 
ministrstva k nam na pogovor. Ocenili so, da od 
zavarovalnice verjetno ne bodo dobili dovolj 
denarja za odpravo škode, in nas zaprosili, da 
Občina kaj prispeva zraven, oni pa bodo inten-
zivno pospešili prenos gradu na Občino. Gre za 
okoli 75 tisoč evrov, kolikor znaša ocena škode 

po viharju. Kolikšna bodo dodeljena sredstva s 
strani zavarovalnice, še ni znano. Druga teža-
va pa je, da najbrž ne bodo vložili v grad, če ne 
bomo sodelovali pri odpravi posledic neurja, in 
nam bodo grad dali v sedanjem stanju. Zakon 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
nam omogoča, da grad dobimo v brezplačen 
najem, pri tem pa ga pet let ne smemo odtujiti 
oziroma moramo poročati, kaj se z njim dogaja. 
Predlagati moramo tudi ustrezne vsebine: pre-
nos gradu mora namreč prispevati k ohranjanju 
oz. ustvarjanju novih delovnih mest in zagotav-
ljati razvojne programe v korist občanov. Nare-
jene imamo že projekte in pridobivamo grad-
beno dovoljenje za ureditev grajskega parka, ki 
bo javnega pomena in s tem v korist občanom. 
O vsebinah v gradu pa težko kaj rečemo, saj ne 
vidimo kakega denarja zanje. O njih se dogo-
varjamo z Domom starejših občanov Preddvor, 
ki želi v svojem gradu Turn uredili dvoposteljne 
sobe (sedaj so nekatere tudi šestposteljne), osta-
nek zmogljivosti pa bi prenesli v preddvorski 
grad. Zmogljivost slednjega kot izpostave doma 
starejših bi bila vsaj šestdeset postelj, s čimer bi 
oni ohranili 24 delovnih mest. Poleg tega ima 
zamisli o kulturnih vsebinah v gradu tudi direk-
tor zavoda za kulturno dediščino Miloš Ekar, ki 
ima že izdelan projekt mednarodnih likovnih 
kolonij, ki bi se v gradu dogajale v poletnem 
času. Zavod bi bilo dobro vključiti zato, ker 
potrebujemo njegovo sodelovanje pri prihodnji 
adaptaciji gradu.« 

Kako poteka energetska sanacija podruž-
nične šole v Kokri?

»Energetska sanacija je zamaknjena za pol 
leta, saj se zaradi nizkih temperatur v tem času 
ne da delati fasade. Na ministrstvo smo posla-
li prošnjo za prenos sofinancerskih sredstev v 
leto 2014.«

Danica Zavrl Žlebir
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Sedemindvajset gasilcev PGD Preddvor je 
opravilo 326 delovnih ur, v pomoč se je vklju-
čila tudi Civilna zaščita. »Preddvorski gasilci 
smo prvi poziv na pomoč prejeli v ponedeljek, 
11. novembra, ob 3.40, ko je močan veter začel 
odkrivati strehe na Srednji Beli. Potem se je 
izkazalo, da so ovire že na poti do tja, saj so čez 
cesto ležala drevesa,« je povedal Blaž Pfajfar, 
poveljnik PGD Preddvor. Nato je steklo obve-
ščanje prek radijskih zvez, ves čas so bili na 
zvezi tudi s centrom za obveščanje v Kranju. 
Padlo je 67 dreves, ogrožene so bile nekate-
re hiše, odkritih je bilo več sto streh. »Veter 
nam je onemogočal, da bi šli gasilci na strehe 
in ljudem pomagali pri odpravljanju posledic 
neurja. Ne le zaradi varnosti, tudi zato, ker 
je bilo ostalih intervencij preveč. Prednostno 
smo morali namreč zagotoviti prevoznost cest 
(predvsem proti šoli in vrtcem ter domu starej-

ših občanov). Na terenu so bile ves čas štiri eki-
pe gasilcev, ki so odpravljale posledice neurja, 
na teren smo se odpravili s štirimi vozili, dve 
sta bili pri tem tudi poškodovani. Opremljeni-
mi smo bili z motornimi žagami in agregati, 
saj je bilo celotno območje občine Preddvor 
nekaj ur brez električne energije. Sodelovali 
smo tudi pri odstranjevanju podrtih dreves na 
regionalni cesti Preddvor-Jezersko: na cesti sta 
bila med podrtim drevjem ujeta tudi dva poli-
cista. Ponekod nam je z vitlom pomagala eki-
pa poklicnih gasilcev iz Kranja, na regionalni 
cesti pa s svoje strani tudi jezerski gasilci.« Kot 
še dodaja Pfajfar, so akcijo, ki so jo usodnega 
ponedeljka začeli navsezgodaj zjutraj, končali 
zvečer, nekaj pred deveto zvečer pa so jih znova 
aktivirali in vrnili so se ob pol desetih. Tudi 
naslednjega dne niso počivali, saj so vzdrže-
valcu občinskih cest Janezu Alešu pomagali 

pri čiščenju cest. Poveljnik gasilcev dodaja, da 
sta bila v akcijo ves čas vključena tudi župan 
Miran Zadnikar in poveljnik Civilne zaščite 
Branko Košir. Vsem, ki so trdo delali na terenu 
in se borili z vetrom, pa je bila dobrodošla tudi 
pomoč Janeza Seljaka, ki je poskrbel za malico 
in kosilo.  

Po neurju je bilo resneje poškodovanih 14 
objektov, štiri cerkve, nekaj  kozolcev in  avto-
mobilov, prometnih znakov in gospodarskih 
objektov, veter pa je odkril strehe na več kot 
500 objektih. Zavod za gozdove je ocenil, da 
je bilo na širšem območju podrtih približno 
30.000 kubičnih metrov dreves. Po prvih oce-
nah je nastala škoda v vrednosti milijona evrov, 
v njej pa ni zajeta škoda na gozdnih površinah. 

Območje Preddvora in Žirovnice je bilo ob 
tem neurju na Gorenjskem najbolj ogroženo, 
Blaž Pfajfar pa še dodaja, da je bila ta inter-
vencija za gasilce najzahtevnejši dogodek ne le 
letos, pač pa kar v zadnjih nekaj letih. Izrazil pa 
je zadovoljstvo, da so delodajalci dovolj razu-
mevajoči in so gasilcem tega dne omogočili 
odsotnost z dela. So namreč prostovoljci, v svo-
jih vrstah pa imajo tudi štiri poklicne gasilce. Ti 
so bili na dan neurja v službi prosti, kot prosto-
voljci pa so sodelovali v akciji v domači občini. 

Župan je po dogodku pohvalil vodenje inter-
vencije in delo. »Star slovenski pregovor, da 
v nesreči spoznaš prijatelja, se je spet potrdil 
ob zadnjem neurju, ki je divjalo v naši občini. 
Zahvaljujem se vsem gasilcem, tako iz PGD 
Preddvor in PGD Jezersko, kot tudi iz GRS 
Kranj, strojnikom in ostalim ljudem, ki so v 
času vetroloma sodelovali v intervencijah na 
terenu. Prav ob takšnih intervencijah se izkaže 
pomen dobro organiziranega prostovoljstva v 
gasilstvu, zato bi bilo smiselno, da bi država 
takšen nivo vsaj obdržala. Ne pa da smo ob 
sprejemanju državnega proračuna slišali želje 
za črtanje investicijskih sredstev za prostovolj-
no gasilstvo,« je sklenil župan Občine Pred-
dvor Miran Zadnikar. 

Danica Zavrl Žlebir

Škoda na stavbah in v gozdovih
Neurje, ki se je na martinovo razbesnelo na območju občine Preddvor, je na objektih in gozdovih povzročilo 

veliko škode, po prvih ocenah za milijon evrov.

V neurju ogrožene hiše

Veter je naredil veliko škode v gozdovih.

Poveljnik preddvorskih gasilcev Blaž Pfajfar
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V Domu starejših občanov Preddvor so oktobra pripravili 
slovesnost, na kateri so se veselili letos dokončane energet-
ske prenove doma in obnove notranjih prostorov, poleg tega je 
bila ob finančnem sodelovanju Občine Preddvor urejena tudi 
dovozna cesta od odcepa s ceste proti Potočam proti domu, 
pod cestnim ustrojem pa obnovljena vsa komunalna infrastru-
ktura. Uredili so tudi parkirišča. Energetsko prenovo je sofi-
nanciral evropski kohezijski sklad. Na slovesnosti, ki so jo z 
glasbo popestrili muzikantje tria Kranjc in domski Žoga bend, 
so o veliki investiciji spregovorili direktorica doma Andreja 
Valant, župan Miran Zadnikar in Boris Koprivnikar, predse-
dnik upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slove-
nije. Veselje nad lepšim in energetsko varčnejšim domom so 
izrazili stanovalci, v njihovem imenu Ivana Marinšek, ki se je 
zahvalila direktorici, v imenu zaposlenih sta to storili Fran-
cka Prezelj in Katja Gaber. Nekdanjega direktorja doma Petra 
Starca ni bilo med govorniki, nam je pa ob slovesnosti dejal, da 
je ponosen na prenovo, kot bi bila njegova zasluga. Glede na to, 
da je »vzgojil« sedanji vodstveni kader, v nekem smislu tudi je.

Obnovili dom starejših

VobnovljenemdomujezadovoljentudidolgoletnistanovalecMarko
Bolka./Foto:GorazdKavčič

Občankam in občanom občine Preddvor,  
sodelavcem, partnerjem in prijateljem  

želim prijetno praznovanje božičnih praznikov,  
v novem letu pa obilo zdravja, sreče  

in zadovoljnih trenutkov.

Župan Miran Zadnikar
z občinskim svetom in občinsko upravo

VESEL BOŽIČ IN  
SREČNO V LETU 2014

Obenem sporočam, da smo denar, 
namenjen novoletnim voščilnicam, nakazali 

Karitas in Rdečemu križu Preddvor.
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Da postaja Preddvor z okolico prepozna-
ven tudi zunaj Gorenjske, dokazujejo številni 
izletniki in obiskovalci. Več kot prejšnja leta 
je vodenih izletov, ki izletnike vodijo iz Pred-
dvora predvsem proti Jezerskemu in Železni 
Kapli. To so zlasti obiskovalci iz slovenskih 
krajev, tujci pa prihajajo bolj posamično, 
predvsem pohodniki, hribolazci in kolesarji. 
Povprašujejo tudi po električnih kolesih, pravi 
Mirjam Pavlič, češ da sodobni turisti ne hodijo 
le posedat po gostilnah, pač pa si želijo aktiv-
nega oddiha.

Kaj vse so naredili, da bi Preddvor približali 
obiskovalcem? Nadaljujejo projekt oprem-
ljanja s panoramskimi tablami: tri nove so 
postavili pri hotelu Bor, penzionu Zaplata in 
brunarici v Bašlju. V tem projektu so tudi table 
za obrtnike in podjetnike, vse na pobudo zavo-
da za turizem v sodelovanju z BSC v projektu 
Odkrivamo skrite kotičke podeželja. V okviru 
slednjega so pridobili tudi dokumentacijo za 
ureditev Matijeve in Josipinine poti. Končan je 
projekt ureditve otroškega igrišča, enako pro-
jekt, s katerim so pridobili prireditveni šotor in 
oblačila za folklorno skupino. V sodelovanju z 
Občinama Kranj in Šenčur poteka označeva-
nje kolesarskih poti v treh občinah. Preddvor je 
tudi na slovenskem informativno-turističnem 
portalu in na spletni strani www.slovenia.alps. 
Posodabljajo karto za območje Kamniško-Sa-
vinjskih Alp za območje Preddvora. Opremlja-
jo Gamsovo pot v Bašlju, o kateri bo tudi zlo-
ženka. Pripravljajo dokumentacijo za ureditev 
grajskega parka v središču Preddvora. Sodelu-
jejo v akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna. 
Prav tako sodelujejo v Regionalni destinacijski 
organizaciji (RDO) Gorenjske, kjer je vklju-
čenih enajst občin, ponujajo pa zlasti aktivne 
družinske izlete in izlete za otroke. Skupni pro-
jekti z ostalimi na Gorenjskem so še: koledar 
prireditev na Gorenjskem, zelena kartica za 
Gorenjsko in motoristična karta. V letu 2013 
so sodelovali v projektu za šolarje Jejmo zdra-
vo, sedaj pa v zvezi s hrano načrtujejo še gas-
tronomski vodnik občine z gostinsko ponudbo 

pristne preddvorske hrane. Zavod za turizem 
je pomagal tudi pri natečaju Mire Delavec Naj-
lepše ljubezensko pismo, aktivni so bili tudi pri 
projektu Simbioza in so še vedno, saj se v TIC-u 
še vedno vsak četrtek zbere skupina tistih, ki se 
želijo naučiti dela z računalniki.

O načrtih zavoda za leto 2014 pa Mirjam 
Pavlič pravi: »Znova bomo sodelovali na sejmu 
Turizem in prosti čas v Ljubljani, kjer se bomo 
prek RDO v družbi drugih občin predstavljali 
na stojnicah. V TIC-u bomo prirejali delavnice, 
med drugim tudi o ohranjanju starih obrti in 
običajev. Morda nam bo uspelo obnoviti spo-
minsko sobo Josipine Turnograjske na Turnu. 
Izdali naj bi knjigo o oblačilni dediščini Pred-
dvora, skupaj z domačim folklornim društvom. 
Spet bo treba izdati razglednice in prospekte, 
zbiramo pa tudi podatke o sakralnih objektih 
v občini, o čemer prav tako načrtujemo izda-

jo knjižice. Obiskovalcem želimo ponuditi 
tudi nove spominke. Nedavno je bil narejen 
spominek, vrček z nageljčkom. Zavod za turi-
zem bo sodeloval tudi pri različnih prireditvah 
v občini. Pri skupnih projektih sodelujemo s 
šolo, dobro tudi s knjižnico, s katero si delimo 
prostore. Načrtujemo še dodatne informativne 
table za kolesarske poti, prav tako dodatne tab-
le za obrtnike in podjetnike za Tupaliče, Breg, 
Potoče. Že sedaj so vabljeni, da se prijavijo, 
table pa bomo postavili potem, ko bo končana 
gradnja čistilne naprave. Sicer pa naj se občani 
za vse informacije obračajo na Heleno Krampl 
Nikač, vodjo TIC-a, na telefonsko številko 05 
914 88 46.«

Sogovornica pa z vso ekipo Zavoda za turi-
zem dodaja še voščilo: Vsem obiskovalcem Info 
centra želimo vesele božične praznike ter sreč-
no in uspešno novo leto 2014.

O Preddvoru se daleč sliši 
Ne le po Sloveniji, še dlje, saj ga predstavljajo na turističnih sejmih v Ljubljani, Celovcu, Novem Sadu, 

Beogradu, pove Mirjam Pavlič, v. d. direktorice Zavoda za turizem Preddvor. 

V teh dneh v organizaciji Turističnega 
društva Preddvor poteka več prireditev. 
Mimo je že zimski pohod z baklami, 
bližata pa se prav tako tradicionalni pri-
reditvi: tek Božičkov in potop božičnega 
drevesca. Obe bosta na božič, 25. decem-
bra, z začetkom ob 15. uri, najprej tek, ob 
mraku pa potop osvetljenega drevesca v 
jezero Črnava. Med prireditvama pa bo na 
prostoru hotela Bor ob jezeru Črnava mini 
božična tržnica.

Turistično društvo Preddvor vam želi 
vesele božične praznike in vse dobro v 
letu 2014.

Božični prireditvi

Smerokaz proti Gamsovi poti

Nova panoramska tabla v sklopu brunarice TD Bašelj
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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 doma-
ča žita. Nudimo vam domačo ajdovo, pirino, koruzno,  
rženo in pšenično moko. 
Imamo tudi polnovredni pšenični, pirin in koruzni zdrob. 
Na voljo je tudi domača prosena in ajdova kaša.

Želimo vam vesel božič ter srečno in uspešno novo leto!

Spoštovani porabniki pitne vode iz vodovo-
dnega sistema Vodovodne zadruge Preddvor!

Najprej se Vam zahvaljujemo za izkazano 
zaupanje pri plačilu naših storitev, v nadaljeva-
nju pa sledi nekaj pojasnil v zvezi z delovanjem 
Vodovodne zadruge Preddvor.

Zgledno skrbimo za vzdrževanje zajetja v Novi 
vasi, rezervoarja z UV napravo, za omrežja v 
naseljih Nova vas, Hrib, Preddvor, Breg ob Kokri 
ter vse tri Bele. Redno skrbimo tudi za vzorčenje 
pitne vode z mikrobiološkimi in fizikalno kemij-
skimi analizami, za kar imamo sklenjeno pogod-
bo z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj, ki 
po letnem programu vzorčenja (12 vzorcev letno 
za mikrobiološki test in štirje vzorci za fizikal-
no kemični test) redno jemlje vzorce in nam tudi 
v pisni obliki posreduje poročila o stanju vode. 
Vzorci se odvzemajo na različnih mestih (izliv-
kah), ki jih določi odjemalec vzorca naključno. 
Vsi vzorci so že nekaj let zapored neoporečni, kar 
nas zelo veseli in kaže, da pijemo kvalitetno vodo 
in da skrb za dobro vodo v sistemu Vodovodne 
zadruge Preddvor ni zaman.

Nad tem vzorčenjem bedi Zdravstveni inšpe-
ktorat Republike Slovenije – Območna enota 
Kranj, ki tudi neposredno od Zavoda za zdrav-
stveno varstvo prejema rezultate vzorčenja. 
Izvaja se tudi državni monitoring, kjer se vzor-
ce jemlje dvakrat letno v nenapovedanem času 
na nenapovedanem mestu, tako da je vzpostav-
ljena navzkrižna kontrola.

Vsako leto izvedemo tudi občni zbor zadruž-
nikov, kjer podamo poročila o opravljenih 
delih, izdanih soglasjih, načrtih za naprej, 
finančno poročilo, poročilo nadzornega odbo-
ra ter odgovorimo na zastavljena vprašanja.

Ob tej priložnosti bi pozvali naše zadružnike, 
da nas sproti pisno obveščajo o statusu zadruž-
nikov (na koga se prenese delež pokojnika; če 
nekdo ne želi biti več član zadruge ali da sta-
tus s smrtjo preneha). To je pomembno, ker ne 
moremo voditi ažurne evidence o zadružnikih, 
če nimamo teh podatkov, in da se izognemo 
neprijetnostim. 

Sedaj pa še nekaj pojasnil v zvezi z obraču-
nom okoljske dajatve na porabljen »kubik« 
pitne vode. To dajatev zaračunava Komunala 
Kranj na osnovi prejetih podatkov Vodovodne 
Zadruge Preddvor, kar pomeni sledečo razde-
litev: Vodovodna zadruga posreduje podatke o 
porabi, ostalo je pristojnost Komunale Kranj, 
kar pa verjetno že veste, saj mesečno prejemate 
položnico za odvoz odpadkov, kjer je tudi pos-
tavka za okoljsko dajatev, ki se steka v proračun 
Občine Preddvor.

Ob koncu lanskega popisa smo namesto roč-
ne evidence vzpostavili računalniško bazo 
podatkov odjemalcev vode v pristojnosti naše 
Vodovodne zadruge Preddvor. Tako smo lahko 
novembra lani izvedli tudi uskladitev odjem-
nih mest in s tem avtomatski prenos stanj 
vodomerov v informacijski sistem Komunale 
Kranj. Prednost tega sistema je skrajšanje časa 
ažuriranja podatkov in zmanjšanje možno-
sti napak pri vnosu letnih stanj. Pri letošnjem 
popisu smo nova stanja vodomerov že vnaša-
li preko računalniškega programa direktno v 
bazo podatkov in tako ažurno oddali podatke 
takoj po koncu popisa. Čeprav smo tudi lansko 
leto oddali podatke novembra, jih je Komunala 
Kranj obračunala šele decembra, letos pa jih je 

sproti, zato je tokratni obračun pokazal večjo 
porabo.

Obrazložitev Komunale Kranj je naslednja: 
»Tudi letos se nam dogaja, da stranke tudi nas 
sprašujejo glede večje obračunane porabe, 
čeprav naj bi bila letna poraba na nivoju lan-
ske. Do razlik prihaja zaradi tega, ker je bil 
lansko leto vnos stanj vodomerov v mesecu 
decembru, popisi vodomerov pa so bili izve-
deni oktobra ali septembra. Akontacije so bile 
zato obračunane od januarja pa do septembra 
letos, kar znese samo devet in ne 11 akonta-
cij, kot zatrjujejo stranke. Gre torej za krajše 
časovno obdobje. Ker ste nam letos dostavili 
podatke v istem obdobju, kot so bili izvedeni 
popisi, naslednjič tega ne bo, seveda če bomo 
drugo leto zopet prejeli podatke sproti vsak 
mesec med popisom. Strinjamo se tudi, da 
nekatere stranke (npr. tiste, ki imajo hleve, op. 
p.) moti visok poračun, šele naslednji mesec pa 
dobijo dobropis. Žal se to dogaja zaradi samega 
programa, ker v istem  obračunskem obdobju 
avtomatično ne moremo zajeti poračuna in 
dobropisa hkrati.«

Upamo še naprej v obojestransko zadovolj-
stvo in Vam želimo srečno novo leto                                                                           

Vodovodna zadruga Preddvor

Zgledna skrb za pitno vodo
Delovanje Vodovodne zadruge Preddvor

V preddvorskem TIC-u redno potekajo ustvarjalne delavnice za 
otroke, prav tako za otroke s posebnimi potrebami. To so bralna, 
družabna, likovna in ustvarjalna srečanja, polna pozitivne energije, 
pravi vodja TIC-a Helena Krampl Nikač. Naslednje bo 4. januarja  
od 15. do 16. ure, ko bodo udeleženci imeli čajanko in se pogovorili 
o zanimivostih in dogodkih, ki so jih doživeli med prazniki. 

Ustvarjalni otroci s posebnimi potrebami
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Izlet v Prlekijo
Prvi konec tedna v oktobru so se učenci naše 

šole odpravili na dvodnevno ekskurzijo v Prle
kijo. Udeležilo se je je kar 42 učencev od 6. do 9. 
razreda. V petek smo se po koncu 3. šolske ure z 
avtobusom odpeljali proti skrajnemu vzhodne
mu koncu naše Slovenije. Po treh urah vožnje 
smo polni pričakovanja prispeli pred osnovno 
šolo v Stročji vasi, kjer so nas že nestrpno pri
čakovali naši gostitelji. Prijazno so nas pozdra
vili, potem pa so skupaj z nami nadaljevali pot 
proti bližnjemu Ljutomeru. Sprehodili smo se 
skozi mestno jedro, si ogledali vse štiri trge, 
na katere so Ljutomerčani še posebej ponosni, 
nato pa smo se ustavili v mestni hiši, ki pod 
svojo streho gosti tudi muzej mesta Ljutomer. 
Slišali smo marsikaj zanimivega o zgodovini 
mesta, spoznali njegove pomembne osebnosti 
in izvedeli, da se je tukaj rodil Karol Gross
mann, začetnik slovenskega filma. Hecna reč, 
ti prvi črnobeli filmčki. A to ni bil edini muzej, 
po katerem smo se sprehodili prvi dan. Sledil 
je še ogled kasaškega muzeja, ki je navdušil 
ljubitelje konj. Sicer v hlevu ni bilo nobenega 
kasača, smo pa zato na hipodromu lahko videli 
dva, ki sta ravno trenirala. Bržkone za kakšno 
od bližajočih se tekem. Dan se je počasi pre
vešal v večer in nismo mogli verjeti, da je v 
Prlekiji lahko že zelo hladno. Tudi lakota se 
je že oglašala in veseli smo bili, ko smo pri
speli nazaj v šolo. Gostitelji so nam postregli 
z večerjo, potem pa smo si ogledali našo spal
nico. Bila je čisto posebna, ogromna, z viso
kimi stropi in šestimi košarkarskimi tablami. 
Uganili ste. Naša spalnica tistega večera je bila 
šolska telovadnica. Vanjo so nam gostitelji 
postavili petdeset postelj civilne zaščite in reči 
moramo, da je bil prizor prav zanimiv. A pre
den smo utrujeni zaspali, so nas čakale še štiri 
različne ustvarjalne delavnice. Ena skupina 
se je poskusila v izdelovanju klopotcev (prav 
zavidanja vredni so bili končni izdelki), druga 
v pripravi tradicionalne prleške pogače, tretja 
v peki kostanja (nekateri med nami so bili na 
koncu podobni dimnikarjem) in četrta v igra
nju na tamburice (to pa nam je res ogrelo srce 
in dušo). Večer je bil poln izzivov in priznati 
moramo, da so se gostitelji več kot potrudili, da 
bi nam pričarali lepote in posebnosti Prlekije. 
Ob pol desetih smo se odpravili k zasluženemu 
počitku. Če mislite, da smo kar takoj zaspali, 
se pošteno motite. Polni vtisov prvega dne smo 
še kar nekaj časa šepetaje klepetali med seboj, 
a počasi nas je le premagal spanec.

Sobotno jutro nas je pričakalo z lepim vre
menom. Zgodaj smo se zbudili, pripravljeni na 
nova doživetja. Po zajtrku smo se najprej peš 
odpravili na zahteven vzpon na enega izmed 
bližnjih gričev. V Prlekiji pač ni hriba, ki bi 
bil za nas, Gorenjce, lahko izziv. Smo se pa 
res odpravili na krajši pohod po bližnji okolici 
do naselja Slamnjek, kjer so nam na eni izmed 
domačij z vinogradi razložili, kako so včasih 
prešali vino. Za konec smo skupaj zapeli ob 
spremljavi harmonike in tudi grozdje smo lah
ko poskusili. Na poti tja in nazaj nas je ves čas 
spremljal pogled na vinorodne griče. Po kosilu 

smo pot nadaljevali v čebelarski muzej, kjer 
smo spet izvedeli marsikaj zanimivega o živ
ljenju čebel, poskusili smo domače medenjake 
ter izdelali svečo iz voska. Za piko na i pa smo 
popoldne obiskali še Bio terme in se prepustili 
užitkom v tamkajšnjih termalnih bazenih. 

Čas v Prlekiji nam je hitro minil. Polni vtisov 
smo veselo klepetali vse do doma in na koncu 
smo si vsi skupaj zaželeli, da bi bilo takšnih 
izletov čim več.

Katarina Klakočar Zager, 
učiteljica nemščine

Čutna potka v vrtcu Čriček
Sredi oktobra smo se ob svetovnem dnevu 

hoje zbrali na športno družabnem jesenskem 
srečanju s starši. 

Prvi del srečanja je bil namenjen aktivnemu 
sprehodu v gozd, kjer smo obiskali našo »škra
tovo deželo«, kamor z otroki radi zahajamo v 
dopoldanskem času. Staršem smo pokazali, 
kako zabavno, domišljijsko in ustvarjalno pre
življamo čas, ki ga namenimo bivanju v naravi. 

Ko smo se vrnili do vrtca, smo z otroki prese
netili starše z zabavno igrico čutnega potovanja 
po igrišču. 

Staršem smo prekrili oči, otroci pa so jih ob 
napeti vrvici vodili križem kražem po igrišču 
vse do čutne potke, ki je bila skupni delovni 
projekt staršev in otrok v letu 2013. S slovesnim 
odprtjem smo tako tudi uradno obogatili in še 
polepšali podobo našega igrišča in končno so 
lahko tudi starši stopili na potko, sestavljeno 
iz različnih materialov (kamnov, lesenih kock, 
storžev, mozaika, sekancev …) in se skupaj z 
nami tudi  posladkali.

Otroci iz vrtca Čriček 
z vzgojiteljicama Matejo in Cirilo

 Jezikovni dnevi
V sklopu jezikovnih dni na naši šoli smo dobi

li tudi obisk učencev iz Železne Kaple. Prišli so 
v ponedeljek, 14. oktobra. Najprej jih je spreje
la gospa ravnateljica, nato pa so sodelovali pri 
posameznih urah pouka. 

Ob enih smo odšli na kosilo in se skupaj z 
gospo Branko Bajželj in učenci izbirnega pred
meta turistična vzgoja odpravili na kratko in 
zanimivo predavanje v TIC Preddvor, si ogle
dali cerkev sv. Petra in se sprehodili do jezera 
Črnava. Ko smo se vrnili k šoli, nas je že čaka
la gospa Francka Planinc in nas pospremila do 
cerkve sv. Miklavža nad Mačami. Učenci iz 
Železne Kaple so stanovali pri učencih  naše 
šole. Najprej smo se dolgo časa spoznavali in 
vsem je bilo malo neprijetno, vendar smo se kar 
hitro ujeli in se zabavali. Igrali smo se razne 
igre. Ker pa ne govorimo istega jezika, smo se 
sporazumevali v slovenščini in nemščini, prav 
tako pa smo uporabljali tudi angleščino. 

Naslednjega dne smo se zbudili naspani, 
nasmejani, polni nove energije ter zagona za 
nov dan. Zjutraj smo se z našimi obiskovalci 
odpravili v šolo, kjer smo imeli nekaj ur pouka, 
nato pa po kosilu odšli na potep po Gorenjski. 

Najprej smo obiskali Vrbo in si ogledali rojstno 
hišo našega največjega pesnika Franceta Pre
šerna, nato smo krenili proti Bledu, kjer smo 
si ogledali Blejski grad in razstavo na gradu ter 
si nato v mestnem jedru privoščili še slastne 
kremne rezine. 

Dan je bil zanimiv in prijeten. Ko pa so nas 
pred šolo čakali starši in smo odšli domov, smo 
bili od napornega dneva zelo utrujeni. Tre
tjega dne se je jutro začelo zelo zanimivo in 
s povsem nepričakovanim obiskom. Obiskali 
so nas namreč naši vrhunski športniki, ki so 
zaposleni v Slovenski vojski. Bili smo jih zelo 
veseli in prepričana sem, da srečanja z njimi 
ne bomo pozabili. Tistega dne pa nismo imeli 
pouka, temveč smo odšli v Ljubljano na kopa
nje v Atlantis oziroma na nakupovanje v City 
park. Po kosilu smo odšli do Hiše eksperimen
tov, kjer smo preživeli zelo poučno in zabavno 
uro. Sprehodili smo se tudi po ulicah Ljubljane. 
Vodila nas je Marija Okršlar, ki se je dokazala 
kot odlična vodička. Vreme nam je bilo naklo
njeno, vseskozi je prijetno sijalo sonce. Pov
zpeli smo se tudi na Ljubljanski grad, z njega 
občudovali okolico in si ogledali razstavo. Ko 
pa smo se vrnili v Preddvor, je bil za naše obi
skovalce čas odhoda domov. Poslovili smo se in 
si obljubili, da se bomo še srečali in si mogoče 
tudi kdaj pisali. 

Celotna izkušnja je bila zame nepozabna in 
rada se je bom spominjala. Bilo je zelo zanimi
vo in zabavno.  

Ana Roblek, 8. a
 

Comenius
Naša šola letos že drugo leto sodeluje v med

narodnem projektu Comenius z naslovom 
Zdrav duh v zdravem telesu. V projektu  poleg 
Slovenije sodelujejo še šole iz Islandije, Italije, 
Nizozemske, Češke, Škotske in iz Španije. S 
projektom želimo osvestiti učence o pomem
bnosti zdrave prehrane in aktivnega izkori
ščanja prostega časa. V ta namen učenci pri
pravljajo različne ankete, raziskovanja, športne 
prireditve in predstavitve. Izkušnje si izmenju
jejo na srečanjih v državah udeleženkah. Tako 
smo se v lanskem šolskem letu udeležili sreča
nja na Islandiji, v Italiji, na Nizozemskem in 
Češkem, v letošnjem letu pa srečanja na Škot
skem. V mesecu marcu 2014 nas čaka organi
zacija srečanja pri nas, v Preddvoru, maja pa 
sledi zaključno srečanje v Španiji.    

Petra Lesjak, vodja projekta

Projekt Simbioza
Na naši šoli je od 21. do 25. oktobra potekal 

vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@. 
Osnovno poslanstvo tega projekta je sodelo
vanje in prenos znanja med generacijami ter 
spodbujanje vseživljenjskega učenja. V tem 
projektu so sodelovali udeleženci iz okolice 
Preddvora in učenci, ki so z veseljem, dobro 
voljo in potrpežljivostjo predajali svoje znanje 
starejšim. Pri Simbiozi ne gre samo za dvig 
računalniške pismenosti in zanimanje za uče

Iz šolskih klopi
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Šola
nje e-veščin med starejšimi, temveč tudi za 
krepitev vrednot prostovoljstva in odgovorno-
sti med mladimi.

Prvi dan smo skupaj z učenci predstavili delo-
vanje in zgradbo računalnika ter program za 
pisanje Word, naslednji dan pa so udeleženci 
spoznali internet, iskalnike in spletne strani. 
Sredi tedna smo naše znanje še nekoliko poglo-
bili, saj smo ustvarili račun za elektronsko poš-
to ter spregovorili o varnosti osebnih podatkov. 
Zadnja dva dneva sta bila namenjena spoznava-
nju družabnega omrežja Facebook in mobilne 
telefonije. Učenci prostovoljci so svojo nalogo 
odlično opravili. Dogodka pa ne bi mogli ure-
sničiti brez pomoči gospe Alenke Jurančič in 
gospoda Romana Rehbergerja.

Tina Bohinc, koordinatorica projekta

London
Učenci devetih  razredov smo imeli tudi letos 

možnost, da se udeležimo  izleta v London. Za 
potovanje v glavno mesto Združenega kraljes-
tva  se je odločilo 18 učencev naše šole, ki sta 
jih spremljali učiteljici Nina Kristić in Francka 
Planinc. Z nami so potovali tudi učenci dveh 
srednjih šol iz Kamnika in Murske Sobote. 
Odpotovali smo 9. novembra. Pred prihodom 
na letališče Brnik smo pripravili vse, kar smo 
potrebovali za pot, in evre zamenjali v funte. 
Pred letom smo bili vsi zelo nemirni, saj je bil 
za nekatere od učencev to prvi let z letalom. Ko 
smo končno vzleteli, je strah izginil, saj nas je 
prevzel razgled skozi okno, ki je bil še posebej 
čudovit ob pristajanju, ko smo osvetljeni Lon-
don opazovali s ptičje perspektive. Pristali smo 
na letališču London Luton in se z avtobusom 
odpeljali do našega hotela, ki je bil poleg najve-
čjega londonskega letališča Heathrow. Vožnja 
je bila zanimiva, saj v Veliki Britaniji vozijo 
po levi strani ceste. Tudi nad hotelom smo bili 
navdušeni, ker je bil zelo lep in udoben. 

Naslednji dan smo se po zajtrku s podzemno 
železnico odpeljali v London. Ogledali smo 
si nekaj največjih znamenitosti: reko Temzo, 

zvonik Big Ben, London Eye, Westminstrsko 
palačo, v kateri je sedež parlamenta, Westmin-
strsko opatijo, v kateri potekajo pomembni 
dogodki, kot so npr. kronanja, kraljeve poroke 
… Seveda nismo spregledali tipičnih london-
skih dvonadstropnih rdečih avtobusov, črnih 
taksijev in rdečih telefonskih govorilnic. Med 
hojo nam je vodič pripovedoval o znamenito-
stih, ki smo si jih ogledovali, tako da je bilo 
potovanje tudi poučno. Značilni stražarji, ki 
varujejo Buckinghamsko palačo, so nas navdu-
šili, saj so ves čas stali čisto pri miru in bili tiho. 
Ogledali smo si tudi menjavo straže. Spreho-
dili smo se skozi park, v katerem je bilo poleg 
dreves in rož tudi veliko veveric, gosi … Popol-
dne smo se odpravili na Trafalgar Square. To 
je središče Londona, poleg katerega stoji tudi 
Narodna galerija, ki smo si jo lahko ogledali. 
Sledil je ogled naravoslovnega in tehniškega 
muzeja, nato pa smo po nekaj zapletih s pod-
zemno železnico prišli do težko pričakovane-
ga muzeja voščenih lutk, kjer smo se srečali z 
našimi idoli, vzorniki, zvezdniki, športniki …, 
se z njimi objeli, rokovali in seveda slikali. Na 
koncu smo si ogledali 4-D film o super junakih. 
Neverjetni 4-D efekti so nas močno navdušili. 
Za konec napornega, a zelo zanimivega petka 
smo se sprehodili do Tower Bridga – dvižnega 
mostu čez reko Temzo. Zapornice na mostu se 
lahko dvignejo in tako omogočijo neovirano 
plutje večjim ladjam. Nato smo se s podzemno 
železnico odpeljali do hotela.

V soboto smo se sprehodili do Greenwicha 
– greenviški poldnevnik določa čas po vsem 
svetu in deli Zemljo na vzhodno in zahodno 
poloblo. Kasneje smo pojedli ocvrto ribo in 
krompirček, imeli pa smo tudi nekaj prostega 
časa za ogled tržnice. Z ladjico smo se peljali po 
reki Temzi in si London ter njegove znamenito-
sti pogledali še z drugega zornega kota. Nato je 
sledil izlet do zelo težko pričakovanega Oxford 
Streeta – ulice, ki slovi po trgovinah znanih 
trgovskih znamk. Tam smo v treh urah potešili 
vse potrebe in želje po nakupovanju, saj smo 
imeli na voljo ogromno različnih trgovin. Spre-

hodili smo se skozi kitajsko četrt in imeli še 
nekaj prostega časa za večerjo. V nedeljo zju-
traj smo se z  avtobusom odpeljali do letališča 
Gatwick in poleteli do letališča v Zagrebu. Od 
tam nas je avtobus pripeljal v Ljubljano, kjer so 
nas pričakali starši. Zagotovo smo v potovanju 
vsi neskončno uživali – milijonsko mesto je 
navdušilo prav vsakega izmed nas.

Meta Mekuč, 9.a

Sobotna šola za nadarjene učence
Bila je lepa, sončna sobota in veselila sem se 

dneva v šoli. To ni bil samo navaden šolski dan, 
saj smo imeli tega dne izjemno zanimiv pouk. 
Ko sem prišla v šolo, nisem našla vseh učencev 
in sem nekaj časa iskala prijatelje po šoli. Naš 
razred je bil zaklenjen in naenkrat sem zagle-
dala prijateljico, ki je prav tako prišla na sobot-
no šolo. Odšli sva v prvo nadstropje in tam 
našli še dva učenca. Skupaj smo se odpravili v 
glasbeno učilnico in tam počakali na učitelje.

Obiskala nas je gospa Ana Urbanec in nas 
poučila o vremenu in podnebju. Potem smo 
imeli pouk astronomije, kjer mi je bilo najbolj 
všeč, saj smo izvedeli veliko podatkov o plane-
tih. Nato smo se radovedni odpravili h gršči-
ni, kjer smo izdelovali plakat o Grčiji. Bilo je 
zabavno in vesela sem bila, da sem prišla na 
soboto v šolo. Poskusili smo tudi grški jogurt z 
medom, a mi ni bil všeč, nekateri pa so pojedli 
cel lonček. Naučili smo se tudi plesati sirtaki 
(grški ljudski ples, ki ga plešejo moški), ki 
nam ga je pokazala učiteljica Katarina Klako-
čar Zager. Prav hitro smo se ga naučili, saj ni 
bil težak. Nekateri učenci so delali poskuse v 
eksperimentalni in ustvarjali v likovni delav-
nici. Pomagali pa so tudi članom krožka Rde-
čega križa, ki so pekli pecivo za brezdomce. 
Piškoti so bili prav slastni (smo jih poskusili). 
Ta dan mi je ostal v spominu, ker me je vse, kar 
smo se naučili, zelo zanimalo. Vesela sem se 
odpravila domov in doma hitela pripovedovati, 
kaj vse sem doživela.

Tina Nunar, 5.a

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Mati-
je Valjavca Preddvor je novembra v šolski 
telovadnici pripravil zanimivo glasbeno 
čajanko, ki je imela dobrodelno noto. Prva 
prireditev šolskega sklada je bila spomladi, 
ko so namensko zbirali sredstva za poplačilo 
vozička za najmlajšo skupino v vrtcu Sto-
ržek. Tokrat pa so bila zbrana sredstva name-
njena za nadstandard otrok in za pomoč pla-
čila šole v naravi in taborov socialno šibkim. 
Glasbeni program so oblikovali učenci šole, 
nekdanji šolarji, ki prepevajo pri skupinah 
Plamenke in Canticoom, ter šolska dramska 
zasedba. Besedne niti ob čajniku in piškotih 
pa sta tkala starša četrtošolk Saša Pivk Avsec 
in Matjaž Merljak. Ker je za čajanko znači-
len sproščen klepet ob drobljenju piškotov in 
žvenketanju skodelic, so tudi za to poskrbeli 
starši in se z obiskovalci po uradnem delu 
čajanke še dolgo družili v avli šole.

Priredili dobrodelno glasbeno čajanko

Glasbena skupina Canticoom, ki jo sestavljajo nekdanji učenci preddvorske šole. (Foto: Media butik)
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Seniorji

V preteklosti je župan ljudi najbolj častitljivih 
let obiskoval na njihovih domovih, sedaj pa jih 
že nekaj let zapored vabi na sprejem na občino. 
Namen je namreč tudi druženje. »Upam, da se 
bomo še dolgo srečevali,« jim je zaželel župan, 
Terezija Gradnik pa se je zahvalila, da jih vsako 
leto znova povabi k srečanju. »Hvala, ker nas ima-
te še na spisku,« je v šali sklenila 91-letna Terezija. 

Starostnikom so zapele pevke ženskega zbo-
ra Josipine Turnograjske Društva upokojencev 
Preddvor ob citrarski spremljavi Francke Šavs, 
pogostil jih je domači gostinec Seljak, na koncu 
so jih še obdarili in razrezali skupno torto za slav-
ljence, ki skozi življenje prenašajo devet križev. 
Med vsemi najstarejša je Frančiška Zorman, roje-
na leta 1915, iz Bašlja, ki je tudi razrezala praznič-
no torto. Prišli pa so še: Anton Tičar (1922) , Anto-
nija Zadnikar (1920), Ana Prezelj (1923), Terezija 
Gradnik (1922), Marija Roksandič (1923) iz Pred-
dvora, Pavla Tičar (1922) iz Potoč, Angela Likar 
(1921) iz Bašlja, Rozalija Gazvoda (1922) z Brega 
in Marijana Valjavec (1922) iz Tupalič. 

Vsi se radi udeležijo srečanja, Frančiška Zor-
man pa pravi: »Najraje sem doma in težko se 
kam odpravim. A rada se srečam z ljudmi in 
vodim tiste, ki smo približno enakih let. Na sre-
čanje me je tudi letos pripeljala hčerka.«

Medtem ko je v občini dvajset ljudi, starejših 
od devetdeset let, pa je tistih nad osemdeset 
162. Te predstavniki občine decembra obiščejo 
na domu in jih razveselijo z darili,  predstavni-
ki Rdečega križa pa obiščejo tiste, ki živijo v 
domovih starostnikov.

Vsako leto radi pridejo
Župan Miran Zadnikar je pred prazniki spet sprejel občane, stare devetdeset let in več.  

Od dvajsetih jih je prišlo deset, med žensko večino tudi en moški.

Gasilska slika z županom Miranom Zadnikarjem in občinskim svetnikom Mirom Roblekom /Foto: Tina Dokl

Pomenek, ko se po letu dni spet vidijo. /Foto: Tina Dokl

Tudi letos so jih s pesmijo razvedrile »Josipinke«. /Foto: Tina Dokl

Frančiška Zorman je ob županovi pomoči pogumno zarezala v torto. / Foto: Tina Dokl

Najstarejša občanka je leta 1915 rojena Frančiška.
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Zanimivosti

Izpovedali so ljubezenska čustva
Na letošnji natečaj za najlepše ljubezensko pismo je prispelo 195 pisem: 126 so jih napisali osnovnošolci, 69 

dijaki. Ljubezni v njih niso izpovedovala le dekleta, temveč tudi fantje.

Pobudnica natečaja za ljubezenska pisma Mira Delavec z nagrajenci /Foto: Gorazd Kavčič

Skupina za ročna dela Gelike, ki deluje pri Društvu upokojencev 
Preddvor, je letos spet spletla copatke za preddvorske novorojenčke. 
V skupini jih je trenutno devet (Tončka Kociper, Slavka Cvek, Dani-
ca Polajnar, Marinka Lombar Peternel, Francka Kern, Mici Celar, 
Mira Derenčin, Dani Arnež in Metka Bolka), njihove predstavnice 
pa so decembra županu Miranu Zadnikarju izročile 35 parov copatk 
v modri, roza in beli barvi. Občina jih namreč podari staršem novo-
rojenčkov, ki dobijo od Občine tudi nagrado ob rojstvu, 200 evrov. V 
letu 2013 se je v občini rodilo kar 19 dečkov in le osem deklic, tako da 
je modrih copatk, ki so v preteklem letu preostajale, skoraj zmanjkalo.

Gelike, ki jih vodi Tončka Kociper, so za preddvorski podmladek 
pletle ves mesec. Copatke za novorojenčke pletejo že šest let, tako da 
so prvi njihovi obdarovanci sedaj že v šoli. Pa tudi Gelikam se bliža 
jubilej, prihodnje leto bodo stare že dvajset let. Od leta 1997 delujejo 
pod imenom Gelike, ki so ga dobile po svoji ustanoviteljici Angeli 
Logar, učiteljici, ki je v preddvorski šoli učila tudi ročna dela. Učila 
je tudi Metko Bolka, trenutno najmlajšo članico sekcije ročnih del. 
»Nisem še v pokoju, še vedno delam, enkrat na teden pa se k delu 
skupine Gelike vozim iz Kranja,« je povedala Metka. »Rada imam 
ročna dela. Tudi mene je v šoli učila odlična učiteljica Angela Logar 
in tudi zaradi nje sem se sedaj pridružila skupini z njenim imenom.«

Prvi obdarovanci so že šolarji

Gelike so županu Miranu Zadnikarju prinesle copatke za preddvorske 
novorojenčke.

Natečaj je že drugo leto zapored izpeljalo 
Kulturno društvo Josipine Turnograjske v 
sodelovanju z Občino Preddvor, na njem pa 
so sodelovali mladi iz vse Slovenije. 

Pobudnica natečaja dr. Mira Delavec je ob 
podelitvi povedala, da je bila navdih za lju-
bezenska pisma Josipina Urbančič Turno-
grajska, prva slovenska pisateljica, pesnica 
in skladateljica, ki je živela na gradu Turn in 
letos slavimo 180. obletnico njenega rojstva. 
Delavčeva, ki je raziskovala njeno življenje 
in delo vse do doktorata, je analizirala okoli 
tisoč pisem, ki si jih je Turnograjska izme-
njala s svojim zaročencem Lovrom Toma-
nom.

Danes si mladi ljubezni ne izpovedujejo več 
na enak način, Delavčeva pa je vendarle žele-
la spodbuditi mladino, da se od kratkih tele-
fonskih sporočil in medsebojnega sporazu-
mevanja prek računalnikov vrne h klasičnim 
pismom, napisanim na roko, v katerem bodo 
v lepem jeziku izražena njihove misli in čus-
tva. Namen je bil dosežen. Tako je menila tudi 
članica ocenjevalne komisije Renata Reneja 
Škrjanc: »Pisma odlikujejo lep jezik, zanimive 
metafore, lepo izpovedana čustva, zrelo doje-
manje ljubezenskih čustev. Josipina še naprej 
navdihuje.« Komisija je ocenjevala izvirnost 
besedila, način izražanja, bogastvo doživlja-
nja, ljubezensko izpoved, izraženo na kakršen 

koli način. Kot je ugotovila Mira Delavec, se 
znajo avtorji ljubezenskih pisem izražati v 
lepem zbornem slovenskem jeziku in svoja 
čustva zapisovati na izviren način. Komisija se 
je med množico pisem težko odločila in najprej 
izdvojila 17 pisem v kategoriji osnovnošolcev 
ter 15 pisem srednješolcev, nato pa v obeh kate-
gorijah izbrala še po tri najboljše. Zmagovalno 
pismo je med osnovnošolci napisala Liza Turk, 
sledila sta ji Tej Jenko in Anja Papuga, med sre-
dnješolci pa je najbolj blestela Tjaša Abazovič, 
drugo in tretje nagrajena pa sta bila Patricija 
Jamar in Miha Brodarič. Posebno priznanje je 
prejel Matevž Jug, ki je svojo ljubezensko izpo-
ved napisal v številčnem zapisu.
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Kultura

Franšizna skupina

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

Ko sem začela plesati pri folklorni skupini v 
Preddvoru, ki je takrat delovala še pod okriljem 
KUD-a, sem vstopila kot nevešča plesalka ozi-
roma folklornica. Zaradi tega pri vključevanju 
v skupino nisem imela nikakršnih težav, lepo 
so me sprejeli in postopoma sem se naučila vseh 
plesov. Nihče me zaradi neznanja ni gledal pos-
trani in sčasoma sem postala dobra plesalka. 
Odkar se spomnim, je bilo v Preddvoru tako. 
Tudi ko sem sama prevzela vodenje skupine, 
je le redkokateri novi član že znal osnove, na 
primer valček in polko, večina je prišla popol-
noma brez znanja. Danes so to folklornice in 
folklorniki, ki so odlični plesalci in društvo 
držijo pokonci. 

V preddvorski folklori nikoli nismo postav-
ljali kakšnih zahtev ali izvajali celo avdicij, 

ki bi potencialne člane izločale oziroma le 
najboljše sprejele, vedno smo bili, smo in 
bomo veseli vseh, ki se želijo naučiti plesati 
in postati del našega društva. V zgodovini 
folklore v Preddvoru noben član ni bil zavr-
njen in tudi tisti, ki so imeli težave pri učenju, 
so s svojo vztrajnostjo ali včasih celo trmo 
postali super plesalci, kakršnih si lahko želi 
vsaka skupina.  

Žalostno se mi zdi, da se v Sloveniji na raznih 
srečanjih ocenjuje in v isti koš meče skupine, 
ki so take kot mi, ki začnejo z osnovami učenja 
ritma, hoje po ritmu, zibanja po ritmu, poenos-
tavljenimi koraki, s skupinami, ki v svojo sredo 
sprejemajo le člane, ki pridejo skozi sito avdicij 
– ki imajo znanje, ki so si ga prej pridobivali pri 
skupini, kot je na primer naša. Za primerjavo, 

to je tako, kot če bi se na teniški turnir v upanju 
na zmago prijavil amaterski teniški igralec in 
nekdo, ki trenira ta šport že desetletje – utopija. 

Ocena skupine žal posredno temelji tudi na 
»denarju« (ki je temelj za nabavo kostumov, za 
nastopanje v oddaljenejših krajih .., kar skupi-
nam navzven daje pečat uspešnejše oziroma 
boljše skupine). Za neko normalno, varčno 
delovanje in z določenim vložkom članov se 
skupina lahko preživlja tudi z manjšim prora-
čunom. Med folklornimi skupinami so v višini 
razpoložljivih financ ogromne razlike. V dana-
šnjih težkih časih smo vsi veseli vsakega prili-
va, ki pride v proračun, toda poleg financiranja 
iz občinskega proračuna drugih sponzorskih 
sredstev skoraj ni. Skupine denar porabljajo 
predvsem za izdelavo folklornih kostumov, za 

Preddvorska folklora,  
simbol prijateljstva

Prijateljstva ostajajo za vedno, kar je čutiti predvsem ob letnih koncertih, ko pridejo nekdanji  
člani pogledat koncert in se po koncertu z veseljem z nami tudi družijo.

Če si želiš plesati, se igrati, se lepo imeti in potovati, 
se nam pridruži. Če igraš inštrument (harmonika, 
klarinet, violina, kontrabas), si prav tako zelo 
dobrodošel. Glede na starost se lahko pridružiš 
mlajši otroški, starejši otroški, mladinski, vodilni 
odrasli ali drugi odrasli skupini. Prostora je za 
vse dovolj, zato se le opogumi in pokliči eno od 
kontaktnih številk ali nam napiši elektronsko pošto 
(vse je objavljeno na spletni strani www.fd-preddvor.
com) in dogovorili se bomo, kdaj se vidimo.



13

Kultura

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU                               
Beleharjeva 6a, kjer vas čaka široka izbira:

 kmetijske mehanizacije  vrtne opreme  rezervnih delov za  
vse vrste traktorjev in kmetijske mehanizacije  gozdarske opreme     

 akumulatorjev, gum, olja, maziv  potrošnega materiala

NOVO! Servis in popravilo vrtnih kosilnic  
in kmetijske mehanizacije.

AKCIJA! Snežne freze!

DELOVNI ČAS: pon.-pet.: od 8. do 17. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com
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VENCELJ PREDDVOR, D.O.O.
BELSKA CESTA 15, 4205 PREDDVOR, 
T: 04/25 59 500
www.vencelj.si

VODIMO VAS VARNO MIMO 
DAVČNIH ČERI
 
RAČUNOVODSKI SERVIS IN DAVČNO 
SVETOVANJE ZA
 PRAVNE OSEBE
  ZASEBNIKE IN SAMOSTOJNE 

PODJETNIKE
 DRUŠTVA, ZAVODE IN USTANOVE
 KMETE (novo s 1. 1. 2014) 
Stopite na varno stran –  
pridružite se mnogim našim 
zadovoljnim klientom.
 
VSE DOBRO V LETU 2014!

izvedbo lastnih koncertov in za gostovanja po 
domovini in tujini. 

»Bogatejše« skupine si za vsakoletni lastni 
koncert ali srečanja folklornih skupin lahko 
privoščijo vedno nove kostume ali vsaj vsakih 
par let obnavljajo kostume, jih vozijo v čistil-
nico in tako dalje, medtem ko si druge skupine 
komaj privoščimo v parih letih nakup kostu-
ma za en par, čistilnica po vsakem nastopu pa 
nam ne pride niti na misel. No, tu je potrebno 
povedati, da je naša skupina v letošnjem letu s 
pomočjo Občine Preddvor prejela sredstva iz 
javnega razpisa za namen raziskave in izde-
lave kostumov iz konca 19. stoletja. Kostumi 
so izdelani na podlagi fotografij in pričanj o 
oblačenju v Preddvoru in njegovi ožji okolici. 
Tako smo po več kot dvajsetih letih obogateni 
za nove kostume, ki nam bodo poleg obstoječih 
narodnih noš služili vsaj nadaljnjih dvajset let.

Z gostovanji je danes tako, da si je potre-
bno vedno plačati vsaj prevoz tja in nazaj (to 
so gostovanja na najvišjem nivoju, na katera 
lahko prideš le na posebno povabilo in so obi-
čajno precej oddaljena – potreben letalski pre-
voz), večinoma pa si je potrebno delno plačati 
tudi prenočišče. Z nekim malim proračunom 
je tako gostovanje izvedljivo edino z velikim 
vložkom vsakega člana, ki se želi gostovanja 
udeležiti. Skratka, nekatere skupine se vsako 
leto odpravijo z letalom v oddaljene kraje, dru-
ge pa si privoščimo gostovanja v Evropi, ki so 
dostopna z avtobusom in jih lahko dosežemo 
v enem dnevu. Pa vendar lahko z gotovostjo 
trdim, da se imamo na vsakem gostovanju bol-

je, kot če bi z letalom leteli v Avstralijo (čeprav 
tudi to ne bi bilo slabo). Bistvo je v povezanosti 
skupine, v pozitivni energiji, ki jo izžareva in 
ne v destinaciji. 

Druga plat folklore pa so prijateljstva, ki nas-
tajajo v skupinah. Lahko rečem, da sem zelo 
aktivno dekle, ki ima več hobijev, toda družba 
in prijateljstva, ki nastajajo v folklori, so brez 
primere. Vsak član je takoj z veseljem sprejet 
v družbo in prijateljstva, ki se rojevajo, trajajo 
vse življenje. Med mojim članstvom v pred-
dvorski folklori je veliko članov zaradi takih 
in drugačnih razlogov odšlo iz skupine, a vsa-
kega na folkloro vežejo lepi spomini. Prijatelj-
stva ostajajo za vedno, kar je čutiti predvsem 
ob letnih koncertih, ko pridejo nekdanji člani 

pogledat koncert in se po koncertu z veseljem z 
nami tudi družijo.

Četudi niso na vsakem nastopu roke točno 
pod določenim kotom, če se noga katerega od 
članov ne premakne sočasno z drugimi, če fant 
drži dekle namesto za lopatico v pasu, je to še 
vedno folklora. Kot vodja ene od skupine se 
seveda trudim, da bi bili čim bolj usklajeni, ne 
zahtevam pa, da bi bili popolni, saj v tem ne 
vidim bistva folklornega poustvarjanja (o tem 
več drugič). 

Folklora v Preddvoru je večjega pomena kot 
le ples, petje in ohranjanje kulturne dediščine. 
V Preddvoru je folklora tudi simbol povezo-
vanja generacij, zdrave družbe in prijateljstva. 

Mateja Nosan

Vsem občankam in občanom 
Preddvora želimo vesele božične 
praznike in uspešno novo leto,  
polno plesa in pozitivne energije.  
FD Preddvor

Mali folkloristi na letnem koncertu 
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Šport

Takrat se je imenovalo Streljačka družina 
Preddvor. Za predsednika pa je bil izvoljen 
Peter Jocif. Ta dogodek je zabeležil tudi takrat
ni časopis, ki ga še vedno hranijo v kranjskem 
muzeju, kopijo pa hrani tudi Strelsko društvo 
Preddvor. Že takrat so imeli prostor za svojo 
dejavnost v Dragi nad Preddvorom, tako kot je 
to še danes. 

Za jubilej, osemdeset let delovanja v strel
skem športu, nam je  na vsakoletni podelitvi 

Strelec leta Strelska zveza Slovenije podelila 
zlato plaketo. Priznanja smo zelo veseli, tako 
kot je bilo tudi pred desetimi leti ob 70. oblet
nici našega delovanja. 

V desetletnem obdobju je bilo v našem druš
tvu veliko dobrih in vrhunskih rezultatov. Naši 
strelci so sodelovali v mladinski in članski 
reprezentanci Slovenije na mednarodnih tek
movanjih, evropskem in svetovnem prvenstvu. 
Dobili smo priznanje Strelske zveze Slovenije 

leta 2003 za najboljšega pionirja (Mitja Žiž
mond) po zbranih točkah iz vseh tekem v letu, 
leta 2004 priznanje kadetski ekipi za državni 
rekord zračna puška 1140 krogov (Mitja Žiž
mond, Jernej Žižek in Aleš Bolka), priznanje 
posamezno za državni rekord z MK puško 590 
krogov kadetu Mitja Žižmondu. Rekord še 
vedno velja. Dobili smo tudi priznanje za osvo
jeno srebrno medaljo mladinske državne re
prezentance z MK puško 60 leže na evropskem 
prvenstvu, kjer sta sodelovala Mitja Žižmond 
in Jernej Žižek s svojimi rezultati. Ta medalja 
je še vedno edina v mladinski kategoriji, ki jo 
je osvojila Slovenija na evropskih in svetovnih 
prvenstvih. Še vedno imamo željo, da bi še 
naprej delali in se trudili za čim boljši uspeh.

Strelci smo z rezultati letošnje sezone, 
strelskim letom 2012/2013 kljub nekaterim 
nevšečnostmi zadovoljni. Jeseni se za nas 
tekmovalno leto začne septembra. Na kvalifi
kacijskem tekmovanjih smo dosegli zahteva
ne norme in si zagotovili nastope na državnih 
prvenstvih. Strelci, ki so si zagotovili nastope 
na najvišjih tekmovanjih v Sloveniji, so čla
ni Nejc Podjed, Mitja Žižmond, Jernej Žižek 
(ti člani so si zagotovili tudi v ekipnem delu 
pravico nastopa na državnem prvenstvu) in 
Domen Fink ter mladinec Luka Podjed, ki 
je v 2. krogu državne mladinske lige osvojil 
3. mesto – z doseženimi 385 krogi. Čestitke, 
naj ti bo še velikokrat mirna roka, da dosežeš 
podobne rezultate. Tudi pionir Krištof Medja 
in cicibana Aleksander Lokatelj in Markus 
Grum so dosegli rezultate, ki jim omogočajo 
nastope na državnem prvenstvu. 

Strelci SD Preddvor žalimo občankam in 
občanom Preddvora vse dobro v prihajajočem 
letu. Zdravko in Marija Žižmond                         

Jubilej preddvorskih strelcev
Pisalo se je leto 1933, ko so strelci in simpatizerji sklicali sestanek, na katerem so sprejeli sklep,  

da se v Preddvoru ustanovi strelsko društvo.  

Marija in Zdravko Žižmond z zlato plaketo Strelske zveze Slovenije

Sredi oktobra sta ravnateljica naše šole Mateja Sajovec in njena 
pomočnica Petra Lesjak v sodelovanju z načelnikom odseka S5 132. 
GORP Slovenske vojske stotnikom Tomažem Koklom, sicer domači
nom iz Potoč, pripravili posebno presenečenje za učence: pred zbrane 
v telovadnici so prikorakali vrhunski športniki, zaposleni v Sloven
ski vojski: Martina Čufar Potard (športno plezanje), Lucija Polavder 
(judo), Maja Tvrdy (badminton), Teja Zupan (daljinsko plavanje), Nina 
Homovec (gorsko kolesarstvo), Nuša Rajher (taekwandoo), Primož 
Kozmus (atletika – met kladiva), Klemen Bauer (biatlon) in Filip Fli
sar (smučanje – prosti slog).

»Bučen aplavz jih je pozdravil že ob prihodu, še večje navdušenje 
pa je odmevalo ob predstavitvi posameznikov in njihovih športnih 
zvrsti. Goste je nagovoril tudi župan Miran Zadnikar; izročil jim je 
spominke ter jim zaželel obilo uspehov na nadaljnji športni poti.  Da 
bi si športniki obisk naše šole in kraja zapomnili, so jim učenci dram
skoprireditvene dejavnosti Andrej, Mark in Matej pripravili poučen 
kviz o Preddvoru. Po uradnem delu srečanja se kar nismo mogli razi
ti: le redko nam je namreč dana priložnost za zbiranje avtogramov 
vrhunskih športnikov različnih panog ne enem mestu,« o nepozabnem 
srečanju sporoča Petra Lombar, učiteljica s preddvorske šole.

Vrhunski športniki med šolarji

Za avtograme oblegani Filip Flisar
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Njegova vnema za ribolov je res vrhunska in 
zato ni presenetljivo, da se je po štirih tekmah 
v lovu na krapa z obtežilnikom na državnem 
prvenstvu skupaj s Sebastjanom Zupančičem 
iz Dobove uvrstil na svetovno prvenstvo, ki je 
septembra potekalo na Portugalskem. Ivan se je 
zaljubil v ribolov pri osmih letih, in sicer na svoj 
rojstni dan, ko ga je stric Nenad povabil na ribnik 
Bajer v Brežicah. Sedem kilogramov težek krap, 
ki ga je Ivan ujel ta dan, ga je povsem prevzel. 
Pri ribolovu ima tudi sreča svojo težo. In prav to 
so pogrešale vse tri slovenske ekipe na velikem 
portugalskem jezeru Montargil, kajti vsek od 
petdesetih krapov, ki so jih potegnili iz vode, je 
tehtal manj kot kilogram in pol. Na prvenstvu je 
sodelovalo dvajset držav, se pravi šestdeset ekip, 
ki so jih po žrebu razvrstili v tri sektorje na obalo 
jezera. Razdalja med ekipami je bila od štirideset 
do petdeset metrov. Ivan je že doma s kuhanjem 
pripravil boile, vabe z mesno in ribjo moko ter 
ostalimi dodatki, vendar, kot kaže, so bili portu-
galski debeli krapi precej izbirčni. Vreme je bilo 
tistih 72 ur, ko je potekalo prvenstvo, zelo slabo, 
saj so si sledili nalivi z nevihtami, grmenjem 
in vetrom, ki je zadnji dan vlekel do osemdeset 
kilometrov na uro. V takšnih vetrovnih pogojih 
je zelo težko metati daleč vabo, saj če so lepe 
razmere, Ivan s palico vrže vabo tudi 150 metrov 
daleč stran od jezerskega brega. Spanja v 72 urah 
tekme je presneto malo, saj so možgani ves čas v 
stanju, da bi ujeli pisk signalizatorja, ki se oglasi 
takoj, ko riba povleče vabo. Slovenska reprezen-
tanca je na 15. svetovnem prvenstvu v lovu na 
krapa z obtežilnikom osvojila 13. mesto. Temu 
mestu je botroval Ivanov krap, ki ga je ujel zadnji 
dan tekmovanja ob polnoči. Tehtal je dva kilo-
grama. »Solze so mi tekle od ganjenosti. Brez 
tega krapa bi bila Slovenija šest mest nižje,« pove 
Ivan, ki je odšel na prvenstvo z velikimi upi. Ob 

takšnem rezultatu si je dobro priklicati v spomin 
lepše dni in lanskoletni ribolov na jezeru Šumbar 
na Hrvaškem mu bo za vedno ostal v srcu. Krap, 
ki ga drži Ivan na fotografiji, je tehtal 24 kilo-
gramov in 400 gramov.  »Takšnega krapa bom 
nekega dne ujel tudi jaz,« se je na koncu pogovora 
oglasil osemletni Ivanov sin Anže, ki pravi, da je 
biti ribič prava stvar.

Ivan Ribič pa ni prvi ribič iz naše občine, ki 
se je udeležil takšnega svetovnega prvenstva v 
lovu na krape. Kar trikrat je bil namreč ude-
leženec na takšnem svetovnem prvenstvu tudi 
Krištof Cuderman iz Tupalič! Slavko Prezelj 

Portugalski krapi v boju z ribiči
Ribiške zgodbe so zmeraj lepe, kadar jih pripoveduje pravi ribič z dušo in srcem. Eden takšnih, katerega 

predniki so se v urbarje zapisali kot ribiči z veliko začetnico, je tudi Ivan Ribič iz Preddvora.

Ribič Ribič me je ujel ...

Tudi decembra v Info centru v Pred-
dvoru potekajo bralnice, in sicer vsako 
soboto od 10. do 11. ure. Pred nami sta še 
dve: jutri, 21. decembra, ko bodo otroci 
prisluhnili zgodbici Božič v hrupni vasi 
Astrid Lindgren, prihodnjo soboto, 28. 
decembra, pa Božičnim nagajivčkom 
Colleen Monroe. Bralne urice so brezpla-
čne, mlajši otroci se jih lahko udeležijo 
v spremstvu staršev. Med božično-novo-
letnimi prazniki pa vabijo tudi k počitni-
škim delavnicam. Te bodo v petek, sobo-
to in nedeljo, 27., 28. in 29. decembra, 
dopoldne med 10. in 11., popoldne pa med 
15. in 16. uro. Temi delavnic bosta, kaj 
drugega, kot božič in novo leto: barvali 
bodo odlitke iz mavca, izdelovali jelen-
čke in Božičke ter snežake.

Bralne urice in počitniške 
delavnice

Prostovoljci krajevnih odborov Rde-
čega križa Preddvor, Bela in Kokra so v 
preteklih dneh za praznike obiskali pred-
dvorske občane, ki prebivajo v Domu sta-
rejših občanov Preddvor in Naklo. Ob sti-
sku rok so jim za praznike izrekli voščila 
in podarili darila, ki jih je financirala 
Občina Preddvor.

Za praznike obiskali 
starejše

Še preden je zima nasula snega, nas je narava osrečila z zimskimi prizori. Le malo višje je treba iti iz 
meglene doline in že jih uzremo. Eden takih je tudi pogled na Zaplato s Hudičkovim borštom, kakršen se 
vidi z Jakoba. Poslala nam ga je Helena Krampl Nikač, svetovalka za turizem in vodja TIC-a. 



 

Včasih ne veste, kam sodi kakšen odpadek? Obiščite spletno stran 
www.krlocuj.me, kjer boste našli tudi abecednik odpadkov.  
Če med naštetimi odpadka ne najdete, nas pokličite po telefonu 
04 28 11 311 ali nam pišite na info@krlocuj.me.

Na spletni strani www.krlocuj.me objavljamo vse informacije o pra-
vilnem ravnanju z odpadki:
- urnike rednega odvoza odpadkov po posameznih občinah,
- delovni čas zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
-  cenike enkratnega najema večjih zabojnikov (če prenavljate sta-
novanje ali hišo in želite za dan ali več najeti velike zabojnike) in 
ostale cenike ravnanja z odpadki,

-  predstavljamo pravilno odlaganje odpadkov po posameznih vrstah,
- predstavljamo izdelke za lažje ločevanje odpadkov,
-  in ostale koristne informacije, ki vam pomagajo pri vsakdanjem 
ravnanju z vašimi odpadki.

Preko elektronskega obrazca na spletni strani lahko naročite nov 
zabojnik oz. zamenjate obstoječega. Če obstoječi zabojnik ne 
ustreza količini odpadkov, ki jih ustvarite, se odločite za najem 
večjega oz. manjšega.

Predstavljamo pa tudi poseben prostor za zbiranje uporabnih 
predmetov v zbirnem centru Zarica. Kar je za nekoga odpadek, 
je za drugega morda uporaben izdelek. 

V prostorih »PONOVNE RABE« lahko oddate uporabne izdelke 
in po ugodnih cenah izberete nekaj zase.

Zbrali smo odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastav-
ljate. Če odgovora na vaše vprašanje na tem mestu ne najdete, 
nam to sporočite na info@krlocuj.me. Z vašo pomočjo bomo splet-
no mesto bogatili z informacijami.

Svoje znanje glede pravilnega ločevanja odpadkov lahko preveri-
te tudi v spletnem kvizu in igri Očistimo mesto. Posebej za naše 
najmlajše smo pripravili tudi igro Spomin, ki otroka na zabaven 
način uči ločevanja odpadkov. Za uspešno reševanje kviza vas tudi 
nagradimo. Vabljeni k »igranju«!

Vse o ločevanju odpadkov

VSE O ODPADKIH

www.krlocuj.me
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Letošnje poletje se je skupina petih sloven-
skih študentk v sklopu programa POTA, ki ga 
že več let organizira Mladinsko informacijski 
center v Ljubljani, odpravila na prostovoljno 
delo v Peru. Prostovoljke smo dobre tri tedne 
delovale v vaseh Pucara in Sapallanga na višini 
3400 metrov. Dopoldne smo v šolah izvajale 
delavnice, popoldne pa pomagale v knjižnicah, 
kjer se zbirajo otroci pri pisanju domačih nalog. 
Ob vikendih smo sodelovale pri mladinskih 
srečanjih in pomagale animatorjem pri pripra-

vi tem za različne mladinske skupine. 
Skupaj z mladimi smo uspešno prepleskali 

mladinski center, v sklopu katerega deluje tudi 
knjižnica. Organizirale smo slovenski večer za 
mlade in jim predstavile slovenske jedi, običa-
je, plese in znamenitosti. Tudi oni so nam čudo-
vito predstavili Peru v vsej svoji pestrosti obi-
čajev in praznovanj. Imele smo možnost videti, 
kako poteka praznovanje Santiaga, za katerega 
ima vsaka družina določen svoj datum, prazno-
vanje pa traja kar cel mesec. 

V šestih tednih bivanja na južnoameriški 
celini smo si lahko oblikovale delček sicer zelo 
omejene predstave o tamkajšnjem življenju.

Če bi radi dobili še več utrinkov, zanimivih 
prigod in spoznanj o življenju v Peruju, ste lepo 
vabljeni na potopisno predavanje, ki bo v sobo-
to, 1. februarja 2014, ob 18. uri v Kulturnem 
domu Preddvor. 

Ema Marija Hudelja,  
članica prostovoljne odprave Peru 2013

Prostovoljke v Peruju

Spomin na Huarez

Matjaž Tičar s.p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.com

POGREBNIK, d. o. o.

Pogrebne storitve,  
Dvorje 13, 4207 Cerklje
 
Tel.: 04/25-21-424,  
GSM: 041 624 685 ali  
070 443 902 
pogrebnik@siol.net ali  
darkojeric72@gmail.com

Pogrebno podjetje Pogrebnik, d. o. o. obvešča, 
da lahko svoje storitve opravlja tudi v krajih 
Šenčur, Cerklje, Šenturška Gora, Sp. Brnik, 
Lahovče, Komenda, Stranje, Selo pri Kam-
niku, Šmartno v Tuhinju, Zg. Tuhinj, Gozd 
nad Kamnikom, Preddvor, Kokra, Jezersko, 
Trboje, Olševek, Trstenik, Goriče, Kokrica in 
Predoslje.
 

Ob boleči izgubi vaših najdražjih smo vam v 
pomoč s prijazno besedo tolažbe in pogrebni-
mi storitvami, opravljenimi z največjo pieteto.
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Verjetno ga ni gledalca, kadar na televiziji 
pri športu pokažejo kakšen odlomek s cestno-
hitrostne dirke, da si ne bi mislil: »Vau, to pa 
so specialisti!« Verjetno kdo reče tudi kaj dru-
gega. Pred dvema letoma se je z rallyjem začel 
ukvarjati tudi 23-letni Matej Sedej iz Tupalič. 
Kot sovoznik je prisedel v Wolksvagnov polo k 
30-letnemu šoferju Andreju Velkavrhu z Vrh-
nike in fanta sta letos po šestih dirkah osvojila 
prvo mesto in postala državna prvaka v diviziji 
1. Iskrene čestitke! Čeprav si laiki predstavlja-
mo, da je stvar predvsem v vozniku, še zdaleč 
ni tako. Če sovoznik ne pove natančno, kaj je 
pred njima na cesti, je vožnje lahko hitro konec. 
Med voznikom in sovoznikom je zato najbolj 
pomembno, da si drug drugemu zaupata. Posad-
ka avtomobila dva dni pred tekmo dobi tako 
imenovano cestno knjigo z opisom in risbami, 
ki ponazarjajo smer vožnje. Na podlagi knjige 
se tekmovalca dan poprej odpeljeta z navadnim 
avtom na popis proge, kjer sovoznik popiše vse 
situacije. Ta opis potem zgleda recimo takole: 
100, L3, 50, D4 v L5, ne kradi. Prva številka 
pomeni 100 metrov ravnine, potem levi ovinek 
tretje stopnje, ravnina petdeset metrov, iz ostre-
ga levega v še bolj ostrega desnega, in ne kradi, 
če je bankina nevarna. Matej se je na letošnjih 
dirkah v Avstriji (1. mesto), Italiji, na Hrvaškem 
in na treh domačih dirkah (dve prvi mesti) izka-
zal kot odličen »opisovalec« situacij in razmer 
na cesti. V Avstriji in na Hrvaškem sta Andrej 
in Matej vozila 600 km dolg rally, v katerih 
je kar 400 km »brzincev«. To pomeni, da je 
cesta povsem zaprta in da tam »leti« do konca. 
Ostalih 200 km pa morajo tekmovalci voziti 
normalno. Predpisi za tekmovanje so strogi, 
to pa velja tudi za avtomobile, ki jih mehaniki 
lahko »sfrizirajo« samo do zakonsko določe-
nih norm. Polo, v katerem dirkata Andrej in 
Matej, ima 125 konjskih moči. Sestavni deli za 
avto so dragi, saj samo menjalnik stane 6000 

evrov, vendar potem, ko voznik pritisne na plin, 
ima po 200 metrih avto hitrost že 160 km na 
uro. Pri nas v diviziji 1 na posamičnih cestno 
hitrostnih dirkah tekmuje od trideset do štiri-
deset posadk, ki svoje znanje lahko »pilijo« na 
poligonu za varno vožnjo v Logatcu. Pomislek, 
da ti fantje bolj ali manj »dirkajo« tudi pri vsak-
danji vožnji, je ovrgel Matejev oče Zlato, ki je 
bil pred leti tudi sam sovoznik. »Več ali manj 
so to umirjeni fantje. Sploh ne bi verjel, če ne 
bi bil prisoten v tem športu. Oni se »znorijo« 
na dirkah!« Matejeva mami Sonja je dodala, da 
se je tudi že peljala na rally vožnji od Idrije na 

Medvedje Brdo: »To je bila groza, ampak je pa 
užitek. Na koncu ti srce bije do konca!« Če se 
tudi kakšen bralec ali bralka želi peljati bolj 
hitro, ali če želi mogoče kdo komu popestriti 
rojstni dan, se za takšno dogodivščino lahko 
obrne na Mateja. Ko me je zanimalo, koliko bi 
časovno trajala vožnja iz Tupalič na Možjanco, 
je Zlato odgovoril, da minutko in pol. Verjetno 
on že ve, saj je pred leti na gorskohitrostni dirki 
od Todraža do Lučin kot voznik z avtom audi 
quatro S2 dosegel hitrost 180 km na uro.

Za letošnjim uspehom državnih prvakov 
Andreja in Mateja stoji seveda tudi ekipa pet-
ih odličnih mehanikov z Zlatom na čelu. Na 
tekmah pa kot odlični kuharici za preganjanje 
lakote skrbita mami Sonja in Matejevo dekle 
Natalija. Z dobrimi finančnimi pokrovitelji si 
Andrej in Matej nadejata še nadaljnjih uspe-
hov. Zatorej, če želite pomagati tudi vi, se fanta 
za pomoč lepo priporočata. Pa srečno vožnjo 
vsem! 

Slavko Prezelj

Andrej in Matej  
državna prvaka cestnih dirk

Matej Sedej iz Tupalič, sovoznik, in Andrej Velkavrh z Vrhnike, šofer, sta letos na rallyju osvojila  
naslov državnih prvakov.

Andrej in Matej z ekipo

V četrtek, 26. decembra, bo v Preddvo-
ru in na Beli praznična obdaritev otrok, 
starih do šest let. Ob 9. uri bo obdaritev v 
Domu krajanov v Preddvoru, ob 11. uri pa 
v Domu krajanov na Zgornji Beli.

Obdarovali bodo najmlajše

Ob koncu leta naj se lepo zahvalimo 
vsem društvom in posameznikom, ki ves 
čas vestno sodelujete pri nastajanju Vihar-
nika. Še naprej vas vabimo k pisanju in 
fotografiranju za občane pomembnih 
dogodkov. Ker bi radi, da bi bil Viharnik 
v prihodnje še bolj informativen in pester, 
vas prosimo, da pišete krajše prispevke. 
Tako jih bomo lahko več uvrstili na naše 
strani, prostor bo tudi za več slik in občin-
sko glasilo bo lahko še bolj raznoliko. Pro-
simo vas, da nam pošiljate prispevke, ki 
vsebujejo od 2000 do največ 3700 znakov. 

Sodelujte s svojimi 
prispevki

Januarja bodo v krajevni organizaciji 
Rdečega križa Preddvor nadaljevali pre-
davanja o zdravju. Zdravstvenega ozaveš-
čanja bodo deležni tako moški kot ženske. 
Moški bodo lahko prisluhnili predavanju 
o boleznih prostate, ženske pa o življenju 
ženske skozi različna življenjska obdobja. 
Nadaljujejo tudi meritve kostne gostote in 
holesterola. Pri slednjem Rdeči križ sode-
luje z Društvom bolnikov z osteoporozo 
Kranj, ki ima veliko članic tudi iz Pred-
dvora, in Osnovno šolo Matije Valjavca 
Preddvor. 

Vabljeni na zdravstvena 
predavanja
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Srečno vožnjo 2014!

•CENITVE IN POPRAVILA ZA ZAVAROVALNICE
•KLEPARSTVO
•LIČARSTVO

•MEHANIKA
•NADOMESTNA VOZILA
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Za Vas izdelujemo razne kovinske 
izdelke oz. izdelke po naročilu:

DVORIŠČNA VRATA, STOPNICE, INOKS OGRAJE,  
VARJENJE IN  MANJŠA POPRAVILA OZ. PREDELAVE

Janez Kveder s.p., Visoko 2 A, 4212 Visoko  
e-pošta:info@panelo.si   °  www.panelo.so   

 gsm: 041 328 042

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 

Na miklavževo so učenci in učitelji OŠ 
Matije Valjavca v sodelovanju z Zavodom 
za turizem Preddvor otroke povabili na sre-
čanje z Miklavžem in parkeljni. V šolski 

telovadnici so ob tej priložnosti nastopili 
učenci in ansambel Gašperji, pripravili pa 
so tudi tržnico otroških izdelkov. Izkupiček 
so namenili šolskemu skladu. 

Otroke je obiskal Miklavž

Otroke je obiskal Miklavž.

Preddvorske Plamenke vam bomo tudi 
zadnje dni letošnjega leta pričarale čaro-
bno praznično vzdušje z nastopom na odru 
Kulturnega doma Preddvor. V nedeljo, 29. 
decembra, ob 19. uri bomo celoletni trud 
strnile v venček prelepih pesmi mnogih 

zvrsti in različnega izvora. Večer bo pove-
zovala Saša Pivk Avsec, kot gost bo nastopil 
citrar Tomaž Plahutnik. 

Vstopnine ni, veseli bomo vaših prosto-
voljnih prispevkov. Pokrovitelj koncerta je 
Občina Preddvor.

Vsem ljubiteljem lepega petja

Krajevna organizacija Rdečega križa 
Preddvor na krvodajalsko akcijo vabi že 
januarja. Odhod krvodajalcev z običajnih 
mest v Ljubljano bo 28. januarja ob 6. uri. 
Kmalu po novem letu bodo poverjeniki 
začeli obiskovati občane, jih vabiti h krvo-
dajalski akciji, ob voščilu pa bodo zapro-

sili tudi za prostovoljne prispevke. Tisti, 
ki jih do 20. januarja še ne bodo obiskali, 
naj se na akcijo prijavijo pri svojih pover-
jenikih ali pa pokličejo Mileno Zupin (041 
382 270). Vidimo se torej januarja, dotlej 
pa preživite lepe božične praznike in vse 
dobro v letu 2014. 

Obiskali vas bodo poverjeniki
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Najprej smo v septembrskem Viharniku pre-
brali, da je Občina Preddvor prerazporedila 
proračunski denar, namenjen projektu športne-
ga parka Voke, drugam. Projekt naj bi počakal 
na občinski prostorski načrt zaradi problemov 
z zemljišči. Sedaj pa moramo žal tudi poroča-
ti, da nas je po vlomu v garderobne prostore 
v začetku novembra doletela že nova nesreča. 

Orkanski veter, ki je pustošil na Gorenjskem, 
je povzročil pravo razdejanje tudi na igrišču Za 
žago. Okrog igrišča je podrtih več deset dreves 
(nekaj jih je padlo tudi na igrišče, tako da je 
poškodovana športna oprema in premični goli; 
eden je popolnoma uničen), še bolj žalosten 
pa je pogled na naše garderobne in skladiščne 
prostore. Streho nad skladiščnim prostorom je 
enostavno odneslo skupaj z vsemi strešnimi 
tramovi, streha nad kontejnerjem – gardero-
bami je v treh četrtinah povsem uničena, prav 
tako pa je poškodovan eden izmed nosilcev 
strešne konstrukcije spredaj pred garderobami. 
Čaka nas zelo zahtevna, predvsem pa finančno 
obsežna sanacija objektov. To bo sedaj pri-
oritetni cilj našega kluba, ki mu bodo morali 
biti podrejeni tudi preostali cilji. Če bo vreme 
dopuščalo, bomo najnujnejša popravila izvedli 
še pred zimo, glavni del sanacije pa bo potem 
izveden spomladi. Upoštevati bo potrebno, da 
bo treba temu prilagoditi tudi proces nogomet-
nih aktivnosti v spomladanskem delu sezone. 

Teden dni po viharju in opustošenju na 
področju nogometnega igrišča Za žago smo 
se v skladu z dogovorom kriznega štaba lotili 
sanacije garderobnega objekta. Demontirali 
smo del strehe, ki jo je veter odnesel v bližnje 
drevje, in izločili poškodovane dele ostrešja. 
Sanirali in ojačali smo pokriti del nadstreška, 
ki se je posedel skozi teraso. Začasno smo 
pokrili skladiščne prostore in tako vsaj delno 
omejili širjenje škode, ki jo lahko povzroči-
jo deževne ali snežne vremenske razmere. 
Čeprav smo računali, da se vihar v tolikšnem 
obsegu, kot je bil v prvi polovici letošnjega 
novembra, vsaj nekaj let ne bo več ponovil, nas 
je v razmaku štirinajstih dni spet presenetil. 
Odnesel nam je začasno kritino in povzročil 
še nekaj dodatne škode na ostrešju in na tera-
si. V drugi delovni akciji smo potem povsem 
odstranili poškodovan del kritine in celoten 
najstarejši del ostrešja, ki smo ga nad garde-

robnim kontejnerjem postavili pred skoraj 
dvajsetimi leti. Popravili smo vhodna vrata, 
poškodovana med vlomom v dneh pred uni-
čujočim viharjem. Dobili smo že tudi les za 
novo ostrešje, ki smo ga potem v celodnevni 
akciji ustrezno pripravili in postavili na sta-
ro mesto. Dela imamo namen dokončati še 
pred božičem, ko bo potrebno tudi montirati 
dodatno naročeno kritino, ki bo nadomestila 
poškodovano. To pa bo velik finančni zalogaj 
in pri tem računamo tudi na pomoč Občine 
Preddvor vsaj v nadomestilu za škodo povsem 
uničenega materiala.

Mlajše kategorije in naši kegljači sedaj že nas-
topajo v zimskih ligah, še pred tem pa nam je 
uspelo izpeljati jesenski del nogometne prven-
stvene sezone 2013/14, kjer smo spet sodelo-
vali z vsemi možnimi kategorijami od mlajših 
cicibanov U9 (trener Anže Markun), starejših 
cicibanov U11 (trener David Golob), mlajših 
dečkov U13 (trener Ciril Žontar), starejših deč-
kov U15 (trener Mitja Rozman), kadetov U17 

(trener Vili Čimžar) in mladincev U19 (trener 
Gregor Pavlič) ter seveda še s člansko ekipo NK 
Preddvor (trener Iztok Pavc). Včasih je bilo na 
nogometnem igrišču Za žago že pravo mravlji-
šče, ko je prišlo na igrišče več ekip hkrati. 

Zaradi nadaljevanja gradnje primarnega 
voda kanalizacije je bila izvedba tekem v jesen-
skem delu prvenstva kar nekajkrat pod velikim 
vprašajem, a se je na koncu, tudi zaradi aktiv-
nega sodelovanja z izvajalcem del in nadzor-
nikom projekta, vse skupaj uspešno izteklo. Z 
opravljenimi deli smo v glavnem zadovoljni, 
pričakujemo pa, da bosta izvajalec in investi-
tor poskrbela tudi za zaključna dela in ustrezno 
uredila okolico in dovozno pot, kjer so ostale 
vidne posledice uporabe težke mehanizacije. 
Še posebej nas moti način izgradnje črpališča, 
ki je po našem mnenju postavljen previsoko, 
tako da je meteorna voda, ki bi morala odtekati 
v Kokro, speljana nazaj pred garderobne pro-
store in proti igrišču.

Marjan Bogataj

Vihar pustošil na nogometnem igrišču
Pravijo, da nesreča nikoli ne pride sama, in to se je proti koncu letošnjega leta začelo dogajati  

tudi našemu Športnemu društvu Preddvor.

Opustošenje na nogometnem igrišču Za žago

Pravijo, da po novem letu boljše bo! Tudi 
mi menimo tako, medtem ko se že pri-
pravljamo na organiziranje že šes tega 
smučarskega tečaja za osnovnošolske 
otroke med zimskimi počitnicami od 
17. do 21. februarja 2014. Prijave že zbi-
ramo, več o tem pa lahko preberete na 
naši spletni strani www.sd-preddvor.
si. Vsem skupaj želimo vesele božične 
praznike ter srečno, zdravo in športa 
polno novo leto 2014. 

Streha na tleh
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S toplino božič naj vas greje,
srce naj vaše pomiri,
a novo leto naj zaseje

vse, kar srce vam poželi!

Ljubezen, zdravje in obilje
bogato naj vam obrodé.

Da nove vse dosežete cilje –
iskrene naše so željé!

Vsem občanom in občankam se najlepše  
zahvaljujemo za obisk in vam želimo vesel in 
miren božič, v novem letu pa veliko zdravja in 
osebnega zadovoljstva. 

Kolektiv picerije Gorski privez

Vsem obiskovalcem  
se zahvaljujemo za 
obisk in Vam želimo 
vesel božič in srečno 
novo leto 2014.

Odprto tudi na  
silVestrOVO!  
 
tel.: 031 322 193
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Dom na Sv. Lovrencu
Odprto: sobote, nedelje in med prazniki, ostale dni po dogovoru

Telefon: 031 322 193

Gozdarske storitve  
in gradbena mehanizacija  

Janez Lesjak s.p.

PRODAJA DRV

Kokra 24 a, 4205 Preddvor
t: 041 632 846, e: janez.lesjak@siol.net

Čebelarji pravimo, da čebele ustvarjajo naj-
lepšo pesem kmetijstvu, saj je v medu in čebe-
ljih pridelkih zbrano vse najboljše, najslajše 
in najbolj zdravo, kar nam lahko dajo rastline 
na poljih, v sadovnjakih in naravi. Slovenski 
čebelarji smo zelo čustveno navezani na našo 
kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica) ali siv-
ko, kot ji radi rečemo, saj verjetno ni naroda na 

svetu, ki bi bil bolj ponosen na svoje čebele, kot 
smo mi, Slovenci. 

Svetovni trendi nam narekujejo nove poti v 
čebelarstvu, ki predstavljajo premik od kla-
sičnih k novim turističnim destinacijam. Tega 
se dobro zavedamo vsi slovenski čebelarji, ki 
smo na ta način videli priložnost, da združimo 
umetnost čebelarstva s čebelarskim turizmom. 
Slovenci se lahko pohvalimo, da smo med 
začetniki čebelarskega turizma, saj so neka-
teri čebelarji začeli ponujati turistične oglede 
svojih čebelarstev, degustacije in prikaze dela 
v čebelnjaku že pred več kot dvajsetimi leti. 
Sedaj je pa postal čebelarski turizem eden od 
razvojnih projektov Čebelarske zveze Sloveni-
je (ČZS), ki opogumlja čebelarje k takšnemu 
ustvarjanju dodatne vrednosti čebelarstva.

Naraščanje zavesti o zdravju in zdravemu nači-
nu življenja spodbuja povpraševanje po aktivnih 
in doživetih počitnicah, neokrnjeni naravi in do 
okolja odgovornih destinacijah. Povečalo se je 
povpraševanje po destinacijah, kjer bodo narava 
in ljudje v njej odigrali glavno vlogo.

Pred nekaj leti smo se v čebelarstvu Kokl med 
prvimi v Sloveniji uspešno začeli ukvarjati s 
čebelarskim turizmom. V ta namen smo leta 
2000 zgradili sodoben čebelnjak, ki služi za 
promocijo slovenskega čebelarstva tako doma 
kot tudi v tujini. Čebelarimo s 160 čebeljimi 
družinami in nudimo vodene oglede za turiste, 
hotelske goste, poslovne partnerje, šolarje in 
organizirane skupine, ki jih izvajamo v skladu 
s skupnim dogovorom in programom.

Čebelarstvo Kokl

Certifikati odličnosti  
čebelarskim turizmom

Gojenje čebel v Sloveniji ni samo pridobivanje medu, ampak je tudi način življenja ter doživetje na pristen 
način spoznavanja lepot Slovenije.

Na sedežu ČZS v Lukovici je 6. decem-
bra potekal dan čebelarskega turizma. 
Podeljeni so bili certifikati odličnosti za 
certificirane čebelarske turizme. Pre-
jelo jih je dvajset ponudnikov čebelar-
skega turizma v Sloveniji. Certifikat 
odličnosti za čebelarske turizme, na 
katerega smo zelo ponosni,  je preje-
lo tudi naše Čebelarstvo Kokl, Potoče 
24a, Preddvor, ki vam ob tej priložnosti 
želi blagoslovljene božične praznike in 
medeno leto 2014.
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Oktobra smo se preddvorski prostovoljni 
gasilci predstavili našim občanom. Ob dnevu 
odprtih vrat smo namreč 19. oktobra sokraja-
nom predstavili naše delo in opremo. Opera-
tivni gasilci so prikazali napačen in pravilen 
postopek gašenja gorečega olja. Takšna nesre-
ča se namreč lahko zgodi v vsakem gospodinj-

stvu, zato je pomembno vedeti, da gorečega 
olja nikoli ne smemo gasiti z vodo. Z otroškimi 
delavnicami so se predstavili tudi naši najmlaj-
ši člani, ki so kasneje tudi pokazali, da znajo 
gasiti tako dobro kot odrasli. Med dogodkom 
smo namreč gasilci namenoma zakurili gori-
vo in ga nato pogasili z gasilnikom na prah. 
Pokazali smo pravilno gašenje z gasilnikom, 

kasneje pa so lahko tudi obiskovalci preizkusili 
ravnanje z njim. Zbranim smo skušali predsta-
viti, kaj pomeni požarna preventiva. Ni dovolj, 
da imamo doma gasilnik, znati ga moramo 
uporabljati in redno mora biti tudi servisiran. 
Kaj se zgodi, če je gasilnik star in nepregle-
dan, je občanom pokazal eden izmed gasilcev: 
gasilnik lahko eksplodira in v takem primeru 
nam ne preostane nič drugega, kot da pokliče-
mo gasilce.

Veterani so na ogled postavili stare črpalke, 
kasneje pa pričeli peko kostanja, h kateremu 
sodita tudi topel čaj in kuhano vino. Operativni 
gasilci so popoldne izvedli prikazno vajo gaše-
nja objekta in reševanja ponesrečencev. Dan 
smo sklenili z žrebanjem nagrajencev naše 
nagradne igre. Podarili smo dva gasilnika na 
prah, tretji nagrajenec pa je prejel praktično 
nagrado. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
vsem gasilcem, ki so kakorkoli pripomogli k 
izpeljavi dogodka, in seveda našim obiskoval-
cem, ki so nas s pozitivnim odzivom motivirali 
za v prihodnje.

Novembra pa smo v občini doživeli močan 
veter, kakršnega ne pomnimo. Prostovoljni 
gasilci smo 11. novembra intervenirali na več 
lokacijah, število intervencij čez ves dan pa je 
preseglo dvajset. V neurju je  po vsej občini nas-
tala precejšna materialna škoda. Gasilci smo v 
tem dnevu pokazali veliko znanja, ki ga pridobi-
vamo vse leto, in prejeli seveda kar nekaj pohval 
občanov, ki smo jim z veseljem pomagali.

V zahvalo nas je prejšnji teden obiskal sv. 
Miklavž, ki je nagradil naš podmladek. Prejeli 
so tople jopice, ki jih bodo grele v hladnih dneh.

Prostovoljni gasilci iz Preddvora upamo, da 
bomo z našim delom in dobro voljo v prihod-
nje pridobili še kakšnega novega člana, ki bo 
s sočutjem in veseljem do pomoči sočloveku 
pripomogel k še boljši organiziranosti našega 
društva. Naj vam blagoslov, ki prihaja med nas 
v teh prazničnih dneh, podari radostno upanje, 
mir, ljubezen, zdravje in veselje … skrbno shra-
nite te darove, da ostanejo v hiši skozi vse leto.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Urška Lukman Žiberna, Špela Kržan

Aktivni preddvorski gasilci

PGD Preddvor vpisuje nove člane in čla-
nice. Dobiš nas ob petkih od 20. ure dalje  
v gasilskem domu v Preddvoru ali na 
e-naslovu gasilci@preddvor.gz-kokra.si

Krajevni odbor Rdečega križa Bela/Bašelj skupaj z Območnim 
združenjem RK Kranj tudi v letu 2014 organizira krvodajalsko akcijo 
in sicer v ZTM Ljubljana. Vabimo zainteresirane občane in občanke, 
da se nam v sredo, 29. januarja, pridružijo in ta dan izkoristijo za lepo 
humanitarno dejanje ter ga sklenejo s prijetnim druženjem. Vsi, ki se 
počutite zdravi, ki niste mlajši od 18 in ne starejši od 65 let, izpolnju-
jete pogoje, da s tem lepim dejanjem pomagate ljudem, ki vašo pomoč 
potrebujejo. S tem člankom vas obveščamo, da si pravi čas rezervirate 

dan, redne krvodajalce pa, da moški upoštevate trimesečni, ženske 
pa štirimesečni rok, ki je potreben med dvema odvzemoma krvi. Več 
o akciji boste v začetku januarja še dodatno izvedeli iz medijev, z 
oglasnih desk in s spletne strani Občine Preddvor. Ob zaključku leta 
pa vsem v lastnem imenu in v imenu KO RK Bela/Bašelj želim mir-
ne božične praznike, v prihajajočem novem letu pa predvsem mnogo 
zdravja, osebne sreče in združenih moči.

Miro Roblek, KO RK Bela/Bašelj

Povabljeni k darovanju krvi
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Oglasi

VESELI 
DECEMBER
V KRANJU

21.12. - 31.12.
Božično novoletni sejem

7.12. - 5.1.
Razstava jaslic

v rovih pod starim Kranjem

21.12. ob 19. uri 

Queen Real Tribute 
23.12. ob 19. uri županov božični koncert 

Nuša Derenda

27.12. ob 19. uri Orlek

28.12. ob 19. uri Adi Smolar
30.12. ob 17. uri 

Čuki & sprevod Dedka Mraza
31.12. ob 22. uri na Slovenskem trgu

Helena Blagne & 
Ansambel Saša Avsenika 

www.tourism-kranj.si 

21. - 31. december 2013
na Glavnem trgu

ob vodnjaku
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Lokalna  novica je kraljica
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NOV TERMIN:
27. 12. ob 17. uri

RAZPRODANO

TOMI HARMONIKA, TOMAŽ HRIBAS s.p., BREG OB KOKRI 4, PREDDVOR




