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Župan

Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj, 
ki ima veliko članov tudi v občini Predd-
vor, se z jesenjo spet vrača h gibanju. Vsak 
torek od 19.30 do 20.30 bodo vadbe joge 
s certificirano učiteljico joge, vsak četrtek 
od 18.30 do 19.30 pa terapevtska vadba 
pod vodstvom fizioterapevtke. Obe vadbi 
sta v telovadnici vrtca Storžek v Preddvo-
ru. Vsak ponedeljek od 8.30 do 10. ure pa 
vabijo k nordijski hoji: zbor in ogrevanje 
sta na parkirišču hotela Bor. V tednu od 13. 
do 19. oktobra pa bodo v tednu Simbioz@ 
Gibaj spet spodbujali h gibanju. Skupaj s 
hotelom Bor prirejajo pohod z nordijski-
mi palicami Gibam, in sicer v sredo, 15. 
oktobra, ob 17. uri. Zbor je na parkirišču 
hotela Bor. 

Jeseni znova v gibanju

Vodovodna zadruga Preddvor je v sobo-
to, 20. septembra, začela redni letni popis 
vodomerov 2014 v naseljih Nova vas, Hrib, 
Preddvor, Breg ob Kokri ter vse tri Bele. 
Uradna popisovalca sta tudi letos Jože in 
Mija Kaštrun, ki sta na razpolago tudi za 
dodatne informacije. Popis bo trajal vse do 
začetka novembra.

Popis vodomerov

Kaj vam  zadnje tedne predvsem povzroča 
sive lase?

»Ko sem sam pred dvema letoma pregledo-
val opravljeno delo na občini, sem ocenil, da 
bomo do konca tega mandata realizirali večino 
postavljenih načrtov, kar bi pomenilo, da bi bila 
moja naloga opravljena in bi funkcijo župana 
lahko prepustil drugim, sam pa bi se umaknil 
in naslednikom pomagal z nasveti in izkušnja-
mi iz svojih 16 let županovanja. Svojo namero 
sem večkrat tudi javno predstavil in tudi preko 
Viharnika povabil zainteresirane, da jim pred-
stavim delo župana, da bi se lažje odločili za 
kandidaturo na tokratnih volitvah. Res smo 
sicer majhna občina, toda delo župana je bolj 
poslanstvo kot služba ali še manj prostočasna 
aktivnost. Biti župan pomeni biti na razpolago 
občanom več kot osem ur na dan, torej postaneš 
nekako »skupno dobro«, tako kot so bili nekoč 
učitelji, duhovniki in zdravniki. Viri financira-
nja v tako majhni občini so zelo omejeni, zato 
je potrebno biti vsak dan na preži in obvlado-
vati finance, da se ne zgodi, da finance začnejo 
obvladovati župana in občino.«

Ko že omenjate finance, se ustaviva ob 
zadolženosti občine, kar verjetno želite 
občanom natančneje pojasniti.

»Verjetno ni nikogar med nami, ki se ne bi 
strinjal, da je stari vrtec temeljito načel zob 
časa, zato nismo mogli čakati nadaljnjih 15 let, 
kolikor je odplačilna doba posojil, da bi zgra-
dili novega. Tudi število predšolskih otrok se 
je zaradi pospešenega doseljevanja povečalo, 
tako da je bila gradnja novega lesenega vrtca z 
zagotovljeno energetsko učinkovitostjo nujna, 
če pa ob tem dodam še, da so ga v rekordnem 
času zgradili prav v preddvorski Jelovici, pa 
sploh. Vrednost investicije je bila 2,4 milijo-
na evrov.  Za vrtec smo, kot sem že večkrat 
povedal, najeli 1,75 milijona evrov posojila za 
dobo 15 let, s tem, da letna glavnica znaša 120,1 
tisoč evrov, letne obresti pa 12,8 tisoč. Posojilo 
v višini 890 tisoč evrov smo najeli za gradnjo 
kanalizacije. Letno ga bomo nadaljnjih 15 let 
odplačevali v znesku 74,2 tisoč evrov, letne 
obresti pa bodo znašale 7,6 tisoč.

Letno bomo torej naslednjih 15 let za odpla-
čilo glavnice in obresti plačali 62,54 evra na 
občana, torej skupaj z glavnico in obrestmi sla-
bih sedem odstotkov proračuna. Očitno je torej, 
da posojila nikoli niso in tudi ne bodo ogroža-
la občinskega proračuna, še posebej zato, ker 
je navedena posojila odobrilo ministrstvo za 
finance, najeta pa so bila iz namenskih sredstev 
po zelo ugodni obrestni meri.« 

Katere naložbe v komunalno infrastruk-
turo ste v občini še izvajali? 

»Bilo jih je toliko, da jih je kar težko našteti. 
Gradili smo centralno čistilno napravo: vred-
nost projekta je bila 1,8 milijona evrov, od tega 
smo prejeli nepovratna sredstva iz EU sklada v 
višini 566 tisoč evrov in 318 tisoč iz državnega 
proračuna. Kot sem že povedal, smo na Slo-
venskem regionalnem razvojnem skladu najeli 
namensko posojilo v znesku 890 tisočakov. 
Najem posojila je bil nujen, saj brez posojila 
investicija ne bi bila mogoča in bi brez posojila 
zablokirali ostale investicije v občini Preddvor.

Zgrajen je bil tudi kanalizacijski kanal v dol-
žini 1400 m od Energetike s podkopom reke 
Kokre do čistilne naprave ter kanal od naselja 
Hrib do Doma starejših občanov v Potočah. V 
Tupaličah smo začeli prvo fazo gradnje kanali-
zacije in obnove ostale infrastrukture. Zaklju-
čili smo dela na odseku center vasi–CČN, in 
sicer smo zgradili fekalno in meteorno kana-
lizacijo, vodovod, cesto s pločnikom in javno 
razsvetljavo v skupni vrednosti 126 tisoč evrov. 
Za vodovod Vaškar–Bašelj smo zgradili  vodo-
hran v velikosti 50 m3 in 400 m vodovoda v 
skupni vrednosti 100 tisoč evrov. V novem 
naselju nad Možjanco smo zgradili nov vodo-
vodni sistem, vključno z vodohranom, ki je 
namenjen za oskrbo celotne Možjance. Če ne 
bomo našli dodatne vode v vrtinah, jo bomo 
zagotovili iz doline, za kar so projekti že pri-

Župan kot  
»skupno dobro«

Zadnji tedni iztekajočega se mandata so za župana Mirana Zadnikarja 
precej stresni, a ugotavlja, da je to veljalo za vse štiri njegove  

dosedanje mandate in tudi za enega vmes, ko je samo kot občan  
spremljal delo občine.

Miran Zadnikar

Na naslovnici: Jesenski motiv 
Foto: Primož Pičulin

VI HAR NIK (ISSN 1855-0126) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa,  
ki iz ha ja šti ri krat na leto. Pri lo go pri prav lja Go renj ski glas, d. o. o., 
Kranj, Ble i we i so va ce sta 4, Kranj, ured ni ca Da ni ca Za vrl  
Žle bir (da ni ca.za vrl@g-glas.si), ured ni štvo Go renj ske ga gla sa, 
od go vor na ured ni ca Ma ri ja Volč jak. Oglas no tr že nje in pri pra va 
za tisk Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, tisk Ti skar na Lit te ra pic ta, 
d. o. o., di stri bu ci ja Poš ta Slo ve ni je. Gla si lo iz ha ja v na kla di 
1400 iz vo dov, brez plač no ga pre je ma jo vsa go spo dinj stva  
in dru gi na slov ni ki v ob či ni Pred dvor. Te le fon ured ni štva: 
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,  
janez.cimzar@g-glas.si, te le fon: 041/704 857, e-pošta: info@g-glas.si.

Ob či na Pred dvor, Dvor ski trg 10, Pred dvor
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Župan

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je letos objavilo 
osmi javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz 
naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, razvojne 
prioritete Razvoj regij Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015. Za projekte, 
ki jih bo sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, je razpisalo 
nekaj več kot 31 milijonov evrov, ki naj bi jih občine črpale letos in 
prihodnje leto. 

»Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo zaradi 
velikega števila formalno in vsebinsko popolnih vlog veliko napora 
vložili v zagotovitev dodatnih sredstev v okviru javnega poziva,« so 
sporočili z ministrstva, kjer bodo sedaj namesto 31 razdelili 72 mili
jonov evrov. Na javni poziv je sicer prispelo 153 vlog, do prejema skle
pov o sofinanciranju pa je bilo upravičenih 78 prijaviteljev. Med njimi 
je tudi ducat gorenjskih občin in med njimi Občina Preddvor, ki ji je 
za projekt ureditve infrastrukture odobrenih skoraj 3,8 milijona evrov.

Pogoja za prijavo na razpis sta bila pravnomočno gradbeno dovolje
nje in že izbran izvajalec. Občinska uprava Občine Preddvor se je takoj 
lotila priprave projekta, saj je bil izpolnjen že en pogoj, in sicer gradbe
no dovoljenje. Po tehtnem premisleku in preračunavanju s številkami 
je nastal projekt Infrastruktura v občini Preddvor. Že decembra lani so 
na portalu objavili javno naročilo in februarja letos je bil izbran izva
jalec: Gorenjska gradbena družba iz Kranja. Sledilo je dolgo obdobje 
čakanja na objavo razpisa. Rok za oddajo popolne vloge je bil 5. maj, 
časovna lista formalno popolnih vlog pa se je sestavljala po vrstnem 
redu od najprej oddane formalno popolne vloge in naprej po časovni 
vrsti po letu, dnevu, uri in minuti oddaje vloge ali po domače – po 
načelu »kdor prej pride, prej melje«. Ker je bil rok za oddajo vloge 
ravno prvi dan po prvomajskih praznikih, so se župani in občinski 
uradniki znašli tako, da so vloge oddajali na bencinskih črpalkah, ki 
imajo pogodbo s pošto, tako da bi imela njihova vloga čim bolj zgodnjo 
uro oddaje. Preddvorsko so potem, ko so zadnje popoldne pred izte
kom roka preživeli čakajoč na polnoč na bencinskih črpalkah, oddali 
5. maja ob 0:00 in nato čakali na odgovor države. 

V petek, 12. septembra, je Občina Preddvor od ministrstva prejela 
sklep o dodelitvi 3,8 mio evrov iz evropskih in državnih virov, kar celo 
presega osnovni letni občinski proračun. Celoten projekt Infrastruk
tura v Občini Preddvor je vreden 5,4 milijona evrov.   

Projekt obsega ureditev kanalizacije v naseljih Zgornja, Srednja in 
Spodnja Bela, Breg ob Kokri ter Tupaliče spodnji del. Poleg tega se 
bo v Tupaličah v spodnjem delu zgradil sekundarni vodovod, po vseh 
vaseh bodo obnovili meteorno kanalizacijo in uredili cesto. Tako bo 
predvidoma zgrajene 10,3 km fekalne kanalizacije, 5,1 km meteorne 
kanalizacije in 840 metrov vodovoda. S to izgradnjo se bo na čistilno 
napravo priključilo več kot tristo objektov. Gradnja mora biti končana 
v letu dni, za kar bo potrebno veliko volje, razumevanja ter sodelova
nje krajanov za dokončanje projekta. Danica Zavrl Žlebir

Evropski evri za infrastrukturo
Občina Preddvor je uspela na evropskem razpisu in bo za ureditev infrastrukture v občini  

prejela sredstva, ki presegajo višino letnega proračuna.

Gradnja infrastrukture v občini Preddvor / Foto: Gorazd Kavčič

pravljeni in pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Uredili smo fekalno kanalizacijo, vključno z 
vso spremljajočo infrastrukturo, v dolini Belce 
v skupni vrednosti 500 tisoč evrov. Na Sred
nji Beli smo uredili krožišče in obnovili 350 
m dolg odsek lokalne ceste in most ter uredili 
fekalno kanalizacijo, v skupni vrednosti 450 
tisoč evrov, od tega smo 180 tisoč pokrili iz 
državnih nepovratnih sredstev. Prenovili smo 
cesto pri Domu starejših občanov v Potočah 
in istočasno zgradili tudi javno razsvetljavo v 
skupni vrednosti 115 tisoč evrov.

Začeli smo graditi fekalno kanalizacijo in 
ostalo infrastrukturo na Belah, na Bregu in v 
spodnjih Tupaličah v vrednosti 5,4 milijona 
evrov, za kar bo občina naslednje leto dobila 
3,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz EU.  
Za izvedbo navedenega projekta smo letos že 
namenili lastna sredstva v znesku 470 tisoč 
evrov, in sicer za gradnjo fekalne kanalizacije 
na Sr. in Zg. Beli,  na trasah, kjer sočasno gradi
mo  magistralni vodovod Bašelj–Kranj. 

V prejšnjem mandatu smo v Preddvoru po 
dolgih letih dobili novo živilsko trgovino, 
nad katero je 25 stanovanj, dolgo pričakovan 
zdravstveni dom in lekarno, v središču  Pred
dvora uredili Info center s knjižnico. Investi

cija je stala 522 tisoč evrov, od tega smo 300 
tisoč pokrili iz nepovratnih sredstev evrop
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Na odprtju je bil poimenovan kot skupna pred
dvorska dnevna soba, kar je res postal. Poleg 
turistov ga pridno obiskujejo tudi občani 
Preddvora vseh generacij, daje pa  tudi dobre 
pogoje za delo v javni zavod preoblikovanega 
Zavoda za turizem Preddvor, v okviru katere
ga je bila izvedenih vrsta manjših projektov, 
delno sofinanciranih iz EU sredstev, kot so 
na primer ureditev tematskih poti, postavitev 
informativnih tabel, počivališč in podobno. 
Energetsko smo obnovili podružnično šolo v 
Kokri – toplotno smo izolirali fasado in streho 
ter zamenjali okna. Strošek obnove je znašal 
71 tisoč evrov, od tega smo 45 tisoč pokrili z 
nepovratnimi sredstvi kohezijskega sklada in 
države. Poskrbeli smo tudi za zadnji dom: na 
pokopališču v Preddvoru smo tlakovali poti in 
izvedli druga večja vzdrževalna dela, vključ
no z razsvetljavo. Ob letošnjem občinskem 
prazniku smo skupaj s prizadevnimi predd
vorskimi planinci odprli planinsko zavetišče 
na Zaplati.«

V zadnjem trenutku ste se vendarle odloči-
li za ponovno kandidaturo. Zakaj?

Po temeljitem razmisleku o dobrih in slabih 
straneh zadnjega mandata in po pogovorih z 
ljudmi, ki jim zaupam, sem prišel do zaključ
ka, da bi bilo neodgovorno kar tako stopiti z 
občinskega voza. Skupaj z vsemi svetniki in 
občinsko upravo je bilo tudi zadnja štiri leta 
zelo veliko narejenega. Čeprav sem imel že 
načrte za mojo osebno kariero v naslednjih 
letih, je zadnje dni pred oddajo kandidatur pre
vladal moj občutek odgovornosti, zato sem se 
v zadnjem hipu odločil, da sprejmem pobude 
mnogih občanov in znova kandidiram za župa
na. Takoj v prvem tednu sem videl, da sem se 
pravilno odločil. Zadnje dni mandata so obele
žili trije, za razvoj občine pomembni dogodki: 
uspeli smo na razpisu in pridobili 3,8 milijona 
evrov nepovratnih sredstev, prejeli smo sklep 
o neodplačnem prenosu grada Dvor, zaključili 
pa smo tudi občinski prostorski načrt.« 

Kaj bi ob koncu svojega četrtega mandata 
sporočili občanom?

»Na koncu bi se zahvalil vsem, ki ste z mano 
na čelu delali v dobro naše občine. Brez Vas bi 
bili naši načrti ob začetku tega mandata prazne 
besede.«

Danica Zavrl Žlebir
Foto: Gorazd Kavčič



44

Občina

»Rad bi stisnil roko vsakomur od vas, a vas je 
preveč, da bi to zmogel,« je dejal župan Miran 
Zadnikar na letošnji slovesnosti ob prazniku 
Občine Preddvor, ki ga ta slavi v čast rojstva 
prve slovenske pisateljice, pesnice in sklada-
teljice Josipine Urbančič Turnograjske. Slo-
vesnost pa letos ni bila posebna le zaradi pro-
stovoljstva, ki se je kot rdeča nit vleklo skozi 
praznični dogodek, pač pa tudi zato, ker je 
potekala v lepo obnovljeni dvorani kulturnega 
doma. In še ena posebnost je zaznamovala pra-
znik: odprtje dograjenega planinskega zaveti-
šča pod Hudičkovim borštom na Zaplati. Na 
slovesnosti so planinci od župana prejeli ključ, 
naslednjega dne pa so kočo tudi v resnici odprli.

Kar dve naravni nesreči sta samo v pol leta 
zadeli območje Preddvora: novembra 2013 
je pustošil huronski veter, februarja letos pa 
je narava vkovala v led dolino Kokre. Zlasti 
slednja je pokazala, kako odvisen je človek od 
sodobne tehnike in kako nemočen pred silo 
narave, je v prazničnem nagovoru dejal župan 
Miran Zadnikar in se zahvalil vsem tistim, ki 
so v naravni nesreči s pomočjo drugim poka-
zali svojo solidarnost. Vsi so dobili tudi pisne 
zahvale Občine Preddvor. Prostovoljci naj še 
naprej ostanejo srčni in s svojim zgledom vzor 

Zahvala prostovoljcem in  
simbolično odprtje koče

Ob letošnjem občinskem prazniku se je župan Miran Zadnikar na osrednji slovesnosti znova zahvalil 
prostovoljcem, ki so pomagali v dveh naravnih nesrečah. Podelil je tudi občinska priznanja, na prireditvi  

pa so dan pred resničnim odprtjem simbolno odprli planinsko zavetišče na Zaplati.

Župan Miran Zadnikar z občinskimi nagrajenci / Foto: Tina Dokl

Zahvalo vaščanov Kokre za pomoč v februarskem žledolomu je županu Miranu Zadnikarju prenesel predsednik 
tamkajšnjega krajevnega odbora Luka Selšek. / Foto: Tina Dokl
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Občina

Miha Vizjak, inženir gozdarstva in 
športni navdušenec, je pred šesti
mi leti, ko se je kosal s poklicnimi in 
zdravstvenimi izzivi, odkril svojo 
novo strast – zdravilstvo. V letih, ki 
so sledila, se je pri znanih zdravni
kih in zdravilcih (dr. David Ravnik, 
dr. Dušan Kopušar, dr. Neja Zupan, 
Hazel Miller, Vitomir Ravnikar) izu
čil številnih masažnih in terapevt
skih tehnik ter pridobil državne in 
mednarodne certifikate. V svoji praksi združuje 
znanja klasične in športne masaže, manualne terapije, kitajske 
tradicionalne medicine in uporabne kineziologinje.
Kot terapevt je poklicni preboj doživel v zavodu Bisernica iz Kra
nja, v zadnjem času pa s posebno tehniko manualne terapije 
dosega odlične rezultate v zdravilskem centru v Ljubljani. Miha je 
kot učitelj nordijske hoje in teka na smučeh z licenco Smučarske 
zveze Slovenije dejaven tudi v športu. Uspešno sodeluje s števil
nimi podjetji, društvi in posamezniki, za katere izvaja rekreativne, 
terapevtske vadbe in tečaje.
Pred letom dni je stopil na samostojno poklicno pot in pred kratkim 
v Preddvoru odprl svoje podjetje VIZIO, ki je pravi naslov za najbolj
še masaže z izjemnimi zdravilnimi učinki ter športne aktivnosti za 
vsakogar (svetovanje, vadbe, tečaji). Zdravje in dobro počutje sta 
pri njem na prvem mestu, preventiva in kurativa gresta za dobro 
ljudi z roko v roki. Strankam so v studiu VIZIO na voljo:

  terapeVtska Masaža (močne masažne tehnike, odlične 
pri raznovrstnih težavah s hrbtenico, sklepi, mišicami, srcem 
in ožiljem, glavoboli, išiasom, karpalnim kanalom, artrozami, 
revmo, osteoporozo, športnimi poškodbami, pri hormonskih 
motnjah …),

  refleksna Masaža (s stimulacijo refleksnih točk po vsem 
telesu in raznovrstnimi energijskimi tehnikami za večjo vitalnost 
in trdno psihofizično zdravje – za odpravljanje stresa, trden 
spanec, večjo zbranost, boljši spomin, in izboljšanje prebave, 
zmanjšanje težav z visokim krnim tlakom, sladkorjem v krvi in 
holesterolom, krepitev odpornosti ...)  lahko se izvaja tudi 
skozi oblačila!

  sprostitVena Masaža (blagodejna masaža za umiritev, 
sprostitev in boljše počutje)

Cenik (za vse vrste masaž): 
  delna masaža (do 30 min) 20 € 
  celotna masaža (do 60 min) 30 €

Za darilo svojim najbližjim lahko v studiu VIZIO kupite Darilni 
Bon za masažo po želji. Na masažo pri Mihu v studiu VIZIO 
v Preddvoru se lahko naročite po telefonu 041 855 435 ali 
elektronski pošti miha.vizjak@gmail.com. Masaže izvaja vsak 
dan od ponedeljka do petka po dogovoru med 8. in 20. uro.

Masaže in šport  
v Preddvoru

, inženir gozdarstva in 
športni navdušenec, je pred šesti
mi leti, ko se je kosal s poklicnimi in 
zdravstvenimi izzivi, odkril svojo 

mednarodne certifikate. V svoji praksi združuje 

masaža in 
športne storitve

Miha Vizjak, s. p., Belska cesta 59, 4205 preddvor

Gianni Rijavec s projektom Beli golob, ki je pred desetletjem nastal prav v 
Preddvoru. / Foto: Tina Dokl

Božena Eržen Deu, gospa, ki je Občini Preddvor podarila kočo z zemljiščem na 
Zaplati. / Foto: Tina Dokl

drugim ljudem, je še dejal Zadnikar in potem doživel presenečenje, ko 
se mu je v imenu vaščanov Kokre za njegovo pomoč zahvalil predse-
dnik tamkajšnjega krajevnega  odbora Luka Selšek. 

Prostovoljstvo pa odlikuje tudi ljudi, ki so prejeli letošnja občinska 
priznanja. Trije so prejeli velike plakete: Živko Drekonja za delo v 
planinskem društvu in pri obnovi zavetišča na Zaplati, Slavko Prezelj 
za vsestransko družbeno delo, med drugim tudi tri desetletja na podro-
čju kulture, in Jožef Škrvada za prispevek na področju gasilstva. Mali 
plaketi sta prejela Rajko Fende, prav tako zaslužen planinec, in Slav-
ko Alojz Bogataj za svoje delo na področju športa. Priznanje občine 
Preddvor je prejel mladi gasilski poveljnik Blaž Pfajfar, ki je uspešno 
koordiniral delo gasilcev pri lanski in letošnji naravni nesreči. Prizna-
nji Josipine Turnograjske za kulturno dejavnost pa sta prejela igralca 
KUD Matije Valjavca Preddvor Martin Markun in Tone Zorman. Na 
slovesnosti, ki jo je s svojo navzočnostjo počastil doslej edini častni 
občan, glasbenik in duhovnik Mirko Cuderman, letos tudi jubilant, saj 
praznuje šestdeset let duhovništva, so simbolično odprli na novo zgra-
jeno planinsko zavetišča na Zaplati. Tudi tod se vleče rdeča nit prosto-
voljstva: v planinsko kočo je vgrajenih mnogo prostovoljnih delovnih 
ur preddvorskih planincev. Zemljišče in kočo, zgrajeno pred več kot 
osemdesetimi leti, pa je Preddvorčanom podarila dedinja nekdanjih 
lastnikov Božena Eržen Deu, ki je bila prav tako navzoča na priredi-
tvi. V kratkem pomenku je obudila spomin na čase, ko sta na Zaplato 
hodila še s starim očetom in ji je ta v koči skuhal močnik. Spominjala se 
je Preddvora nekoč in takratno majhno vasico primerjala z današnjim 
razvitim krajem, kjer je vse lepo in obnovljeno. Narava pa je bila v teh 
krajih vedno lepa. Župan Miran Zadnikar se je gostji znova zahvalil, 
da je občini podarila kočo z zemljiščem.

Glasbeni gost tokratnega občinskega praznovanja pa je bil Gianni 
Rijavec, ustanovitelj projekta Beli golob, ki ga je predstavil celo v Vati-
kanu. Ustanova pa je natanko pred desetletjem nastala prav v Preddvo-
ru. Danica Zavrl Žlebir M
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»Sodelujemo na javnih razpisih za turizem. V tem letu smo izdali 
prospekta Preddvorske poti in Gastronomski vodnik, kraj promovi-
ramo s projektom Kolesarjenje pod Storžičem, izdali smo trganko in 
postavili informacijske table, na tem področju se povezujemo s sosed-
njimi občinami,« Mirjam Pavlič niza projekte, namenjene turistični 
prepoznavnosti Preddvora in okolice. Zavod za turizem sodeluje tudi 
pri vodenju projektov občine in o njih pripravlja poročila. Za uspešno 
opravljene projekte so dobili tudi nakazana sredstva EU.

Glas o Preddvoru širijo z urejanjem spletnih strani in Facebooka ter 
pojavljanjem na številnih spletnih portalih.  

Rezultat daje sodelovanje z osnovnimi šolami in vrtci. Tako jih je 
letos obiskalo pet skupin in šolskih razredov, šest skupin prve triade 
in učenci, ki imajo v šoli za izbirni predmet turizem. Skupno so pri-
pravili dvajset srečanj. 

V Info centru je dobro zaživel obisk sredinih predavanj, saj beležijo 
okoli sto obiskovalcev. Organiziranih skupnih bralnih uric se vsa-
ko soboto udeleži nekaj otrok s starši, povprečno pet otrok skupaj s 
starši. Organizirane so tudi počitniške delavnice z različno tematiko, 
od zgodovine Preddvora, gradov do arheologije. Beležijo povprečno 
deset obiskovalcev, v vsej sezoni pa okoli tristo otrok, pa tudi starši 
radi pridejo.

»Skrb za promocijo Preddvora se obrestuje: imeli smo objave v diplo-
matskem časopisu za obe Ameriki in v vseh slovenskih medijih, časo-
pisih, na radiu in TV. S tem je tudi prepoznavnost Preddvora večja in 

posledično večji obisk v TIC-u, čez tisoč obiskovalcev čez poletje,« je 
zadovoljna Pavličeva. »Opažamo tudi večji porast nočitev, lani je bilo v 
prvi polovici leta 913 nočitev, letos pa 4390. To pomeni tudi porast pro-
mocijskih aktivnosti, saj obiskovalci povedo, da so informacije našli na 
spletu oziroma videli našo ponudbo Preddvora. Imeli smo obiskovalce 
iz Amerike, Japonske, Kitajske in tudi iz številnih evropskih dežel.«

Skupaj s knjižnico so v Info centru pripravili več delavnic, srečanj, 
predavanj, in tako se širi možnost za izboljšanje in kakovost življenja 
občanov. Zavod za turizem pa je bil letos organizator občinskega praz-
nika, ki je združil društva in koordiniral prireditev v tedenski koledar 
dogodkov. »Praznovanje je bilo pestro in dogodki dobro obiskani, za 
obisk se seveda zahvaljujem vsem obiskovalcem, vsem društvom pa 
tudi za dobro koordinacijo. Zaključek praznovanja je bilo v nedeljo, 
ko se je središče Preddvora napolnilo z obiskovalci Petrovega semnja, 
opoldne je bilo Mednarodno folklorno srečanje, katerega gostitelj je 
bilo domače Folklorno društvo, obisk pa odličen, saj so številni obi-
skovalci napolnili šotor. Popoldne pa je popestril nastop ansambla 
Gašperji, ki letos praznujejo 35-letnico delovanja in 100. obletnico 
rojstva Franca Korena. V TIC-u so bile v tem času tri razstave: 3000 let 
Preddvora, vrteč Čriček je postavil razstavo o sovici Mici, pa razstava 
ročnih del ... Ta dan je Preddvor obiskalo okrog 900 ljudi in imeli so kaj 
videti. Prvo polletje tako ocenjujem kot dobro in aktivno, da smo veli-
ko delali in da so tudi rezultati vidni in pozitivni,« povzema Pavličeva.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor turistično vse bolj prepoznaven
S sistematično promocijo Preddvor z okolico postaja vse bolj prepoznaven,  

pravi direktorica Zavoda za turizem Preddvor Mirjam Pavlič.

Likovno društvo Preddvorski samorastniki je 
organiziralo 4. Mednarodni Ex-tempore Pred-
dvor, kjer so se jim tudi letos pridružili koroški 
Slovenci iz Avstrije. Slikarji so imeli prosto 
izbiro pri uporabi materiala in pri motivu slike, 
ustvarjali pa so na stojnicah v centru Preddvo-

ra. To leto se je likovnega srečanja udeležilo 
17 slikarjev. 

Na 8. Mednarodnem srečanju folklornih 
skupin, ki ga je organiziralo Folklorno društvo 
Preddvor, so se predstavile štiri slovenske in 
dve tuji folklorni skupini. Srečanje je začela 

Otroška skupina FD Preddvor z nastopom Mi 
pa radi plešemo, v nadaljevanju pa so zaplesali 
še: Folklorna skupina Krnica Svečina, Odrasla 
folklorna skupina Ajda, Varaždinski folklorni 
ansambel, Folklorna skupina BC in Volkstanz-
gruppe Villach. Vsaka skupina se je predstavi-
la na izviren način in požela bučen aplavz pri 
poslušalcih.

Letošnji praznik občine Preddvor je bil obo-
gaten s tremi razstavami, ki so si jih obiskovali 
lahko ogledali v TIC-u. Delo pridnih rok je 
razstavljala sekcija ročnih del Gelike. Ženski 
del sekcije je razstavljal vezenine, čipke in osta-
la cvetlična ročna dela, moški del pa izdelke 
iz lesa, pletene košare in izdelke iz kovine. Iz 
naravnih materialov, ki so jih dobili v gozdu, 
so otroci iz vrtca Preddvor naredili različne 
izdelke in jih združili v razstavo Micina igral-
nica v gozdu. Iz Gorenjskega muzeja se je v 
TIC preselila razstava 3000 let Preddvora. 
Na stojnicah so se v okviru Petrovega s'm'na 
s svojimi izdelki predstavili domači obrtniki. 
Obiskovalcem so ponujali unikatne izdelke iz 
čipke, keramike, lesa … Najbolj nasmejani so 
bili ljubitelji sladic, ki so se sladkali z domači-
mi flancati. Dogajanje so s svojim nastopom 
popestrili Gašperji, ki so tokrat peli in igrali 
praznično, saj so prav v Preddvoru naredili 
uvod v praznovanje svojega petintridesetega 
jubileja, v katerega so vključili tudi praznova-
nje stote obletnice rojstva Franca Korena.

Urša Gluščič, foto: Tina Dokl

Preddvor je praznoval
Prvi konec tedna v mesecu juliju je bil v Preddvoru prazničen.

Predstavile so se domače in tuje folklorne skupine.
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Občinski svet

»V prejšnjem mandatu sem si rekel, če dobi-
mo novo trgovino in zdravstveni dom, bom 
zadovoljen. In sem,« razmišlja Janez Polajnar 
iz stranke SDS, ki je bil svetnika dva manda-
ta, v tem času pa je vodil pokopališki odbor in 
krajevni odbor Preddvor ter bil član odbora za 
premoženjsko-pravne zadeve. »V tem manda-
tu pa nam je uspelo uresničiti željo po novem 
sodobnem in energetsko varčnem vrtcu. 
Gradila se je nova kanalizacija, zgrajena je 
čistilna naprava v Tupaličah, za katero smo se 
morali zadolžiti, saj je občinski proračun pre-
majhen. Pridobili pa smo posojilo z majhno 
obrestno mero, tako ga ne bomo veliko prepla-
čali in nam tudi ne bo treba vračati evropskih 
sredstev, ki smo jih porabili za kanalizacij-
ski sistem, če ne bi zgradili čistilne napra-
ve.« Janez Polajnar poleg omenjenega navaja 
tudi ureditev Info centra Preddvor nasproti 
občine, dograditev zavetišča na Zaplati (veli-
ko s prostovoljnim delom planincev), oddajo 
podjetja Energetike v najem (najemnik pa 
se je zavezal, da bo saniral kotlovnico in jo 
tudi redno vzdrževal), ureditev pokopališč v 
Preddvoru in Kokri, razveseljiva in obenem 
zaskrbljujoča pa se mu zdi novica, da bo drža-
va prenesla brezplačno lastništvo gradu Dvor 
z zemljiščem na občino, saj bo potreben velik 
finančni zalogaj  za ureditev gradu in okolice. 
»Nisem pa zadovoljen, da nam ni uspelo zara-
di nasprotovanja nekaterih lastnikov zemljišč 
zgraditi obvozne ceste okoli vrtca s krožiš-
čem nad šolo in dovozom do Vok, kjer bi zgra-
dili športna igrišča,« dodaja še temnejšo plat 
mandata. Prav tako država kljub obljubam ni 
naredila pločnika od mostu do Sodnika s pre-
stavitvijo avtobusne postaje, čeprav je občina 
že pripravila dokumentacijo. Opozarja še na 
nekaj drugih nedokončanih projektov. Nove-
mu občinskemu svetu in županu želi veliko 
uspeha in razumevanje pri delu z občani, sam 
pa ne kandidira več.  

Vrtca velik dosežek
Prav tako se za vnovično kandidaturo ni 

odločil njegov strankarski kolega Danilo 
Ekar, enako svetnik SDS v dveh mandatih. 
Ko je pred štirimi leti ocenjeval delo prej-
šnjega občinskega sveta, ni bil preveč zado-
voljen, v mandatu 2010–2014 pa je drugač-
nega mnenja, saj so po njegovem mnenju vsi 
svetniki angažirano delali na občinskih pro-
jektih. Sam se je veliko ukvarjal z vrtci: v 
prejšnjem mandatu z gradnjo vrtca na Zgor-
nji Beli, kar se mu zdi še posebej pomemben 
dosežek. V pravkar minulem mandatu pa je 
vodil komisijo za gradnjo vrtca v Preddvoru.

»Na Beli smo dobro rešili križišče, ki je 
postalo krožno križišče, s čimer so se zma-
njšale možnosti prometnih nesreč. Žal neka-
teri še vedno ne znajo voziti v krožišču in 
si pravila vožnje razlagajo po svoje,« pove 
Danilo Ekar. V tem mandatu je bil tudi član 

skupščine Komunale Kranj iz občine Pred-
dvor. »Iz naše občine smo kar dobro iztržili 
iz delitvene bilance vodovodnega sistema 
prej skupne občine Kranj, seveda ob pomoči 
župana in direktorja občinske uprave. Dogo-
vorili smo se sicer za delitev po deležih in pri 
tem s pogajanji dosegli ugodno ceno vode, 
pa tudi dogovor, da je treba za vsak pove-
čan odvzem vode dobiti soglasje lokalnih 
prebivalcev,« pojasnjuje Ekar. Sicer pa kot 
velik uspeh iztekajočega se mandata omenja 
gradnjo komunalne infrastrukture: »In celo 
na Belah jo bomo dobili, čeprav prvotno ni 
bila načrtovana, sedaj pa bo tam zgrajena po 
zaslugi nepovratnega denarja, ki ga je občina 
dobila na razpisu.«

Dodana vrednost v turizmu
»Zavzemali smo se za napredek, izboljšave, 

pri delu smo bili enotni in složni, strankar-
skih nasprotij ni bilo. Tudi zaradi tega je bilo 
v občini v preteklem mandatu veliko nare-
jenega in mnogi občani to vidijo in cenijo,« 
pa je o minulih štirih letih povedala Mirjam 
Pavlič iz stranke Povezane lokalne skupnosti 
(PLS). V svojem prvem mandatu (kandidira 
tudi za naslednjega) je vodila odbor za malo 
gospodarstvo in turizem. Pravi, da je delala z 
vso odgovornostjo, prizadevanja na področju 
turizma pa so prinesla občini dodano vrednot. 
Pri tem omenja vzpostavitev Info centra, ki 
je postal nekakšna dnevna soba Preddvora z 
delavnicami, predavanji, srečanji ... Odlično 
je sodelovanje s knjižnico, vrtci, šolo, Gorenj-
skim muzejem, Zavodom za varstvo naravne 
in kulturne dediščine. Z dobro promocijo 
kraja so dosegli njegovo prepoznavnost: z 
objavami v medijih, na spletu, Facebooku, z 
novimi razglednicami, prospekti, vodniki, 
delovanjem TIC-a, Pavličeva kot direktorica 
Zavoda za turizem Preddvor naglo povzame 
tudi uspehe na področju turizma v občini.

Prvi mandat pa je tudi za Cirilom Zorma-
nom, prav tako članom PLS, ki delo svetni-
kov v iztekajočem se mandatu ocenjuje tako-
le: »Delali smo korektno, vedno v dobrobit 
občine in krajev v njej. Kot krajan Bele sem 
zadovoljen, da smo v tem mandatu dobili kro-
žišče, urejeno cesto na Zgornji Beli in most, 
medtem ko je povezovalna cesta Srednja 
Bela–Zgornja Bela ostala za prihodnji man-
dat. V tem mandatu sem sodeloval v odboru 
za komunalno infrastrukturo, pokopališkem 
odboru in odboru za premoženjsko-prav-
ne zadeve. Mislim, da smo dobro delali in 
nismo bili strankarsko razdvojeni. Svetniško 
delo je odgovorno. Že gradivo je obsežno in 
pogosto zahtevno, dobro ga je treba prede-
lati, če hočeš o stvareh odgovorno odločati. 
Kandidiram tudi za novi mandat, v katerem 
bo veliko dela v zvezi z gradnjo komunalne 
infrastrukture, ob tem pa bo tudi veliko kon-
taktov z ljudmi.«

Vzorec volitev po večinskem 
sistemu deluje ...

Da so dobro delali, pravi tudi svetnica PLS 
Anka Bolka, češ da se to vidi že po izvedenih 
investicijah, ki jih je veliko in vse so tudi  veli-
ke. »Občinski svet je bil pri odločitvah vselej 
konstruktiven: odločal se je glede na vsebino 
in ne po politični pripadnosti. To konstruk-
tivnost cenim in je dokaz, da se resnično dela 
v prid kraju,« razmišlja svetnica, za katero je 
drugi mandat. »V naši občini volimo po večin-
skem sistemu, ki teritorialno pokriva občino. 
Enak vzorec pa dobro deluje tudi pri delovanju 
občinskega sveta. Občinski svetniki  delujemo 
tudi v krajevnih odborih in se pri tem veliko 
osebno angažiramo. Tako se v občinskem sve-
tu čuti identifikacija s kraji, od koder prihaja-
mo, kar je navsezadnje tudi prednost majhnih 
občin. Veliko je že narejenega, več projektov 
pa je tudi v pripravi, česar pa občani ne vidijo. 
Medtem ko nekatere investicije izvajamo, se na 
druge pripravljamo. S koncem mandata tudi ni 
vse končano, pač pa se marsikaj še nadaljuje v 
prihodnja leta.« Svetnica, ki je bila aktivna v 
odboru za šolstvo, šport in kulturo ter v krajev-
nem odboru v Tupaličah, se poteguje tudi za 
svoj tretji mandat. Pravi, da svetnikom še »leži 
na duši« neuresničen projekt športnega parka 
v Vokah. Po njenem prepričanju je s tem treba 
nujno nadaljevati, saj je tudi s športno infras-
trukturo povezan razvoj turizma v občini.

Ljudje naj povedo o problemih
Francka Rozman je bila v občinski svet doslej 

dvakrat izvoljena kot svetnica stranke SLS. Ker 

Delali za napredek domačih krajev 
Enajstčlanski občinski svet v Preddvoru je bil sicer res sestavljen iz predstavnikov strank, a skupni interes za 
razvoj krajev v občini je prevladal nad strankarsko pripadnostjo, so menili svetniki sklica 2010–2014, ko smo 

jih vprašali za oceno mandata, ki se izteka prav v teh dneh. 
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je delo stranke zamrlo, pa bo v novem manda-
tu kandidirala s stranko PLS. »Stranki sem se 
pridružila, ker je lokalna in ne politična,« pravi 
Rozmanova in pohvali dosedanje delo občin-
skega sveta. »Se bom pa enako kot prej v SLS 
še naprej zavzemala za kmete. Še vedno se ne 
glede na leta ukvarjam s kmečkim delom (za 
razvedrilo pa sem igralka v ljudskih igrah) in 
mi denimo ni prav, ko nas redarji pri spravilu 
pridelka morijo zaradi umazanih cest. Še nap-
rej se bom zavzemala, da se bo kmeta čim manj 
oviralo pri delu. Čeprav sem zadovoljna z dose-
žki občine v preteklem mandatu, zlasti velik 
uspeh je kanalizacija s čistilno napravo, pa se je 
še vedno premalo naredilo na občinskih cestah, 
neurejeni denimo ostajata cesti proti Hrašam in 
Žabljam.« Rozmanova, ki je v prejšnjem man-
datu delovala v odboru za kmetijstvo, občanom 
še svetuje, naj povedo, če imajo kake probleme: 
»Samo tako se bodo lahko ti rešili, ne pa da 
ljudje potem kritizirajo, da nekaj ni narejeno. 
Težave se rešujejo skupno.«

Končati začeta dela
»V iztekajočem se mandatu sem bil prvič med 

svetniki občine. Sodeloval sem v treh odborih: 
bil sem predsednik krajevnega odbora Tupali-
če, predsednik odbora za kmetijstvo in gozdar-
stvo in član odbora za socialo. Sem pa tudi član 
sveta v javnem zavodu za turizem Preddvor. Za 
nami je uspešen mandat. Dokončali smo več 
projektov, kot so vrtec, čistilna naprava, kar 
nekaj kanalizacij in infrastruktur po vaseh. 
Začeli pa smo tudi nekaj novih projektov, 
predvsem kanalizacij, pridobili smo lastništvo 
gradu Preddvor,« pa pravi svetnik Janez Bro-
lih. »V Tupaličah smo sodelovali pri gradnji 
čistilne naprave, prvi etapi gradnje fekalne in 
meteorne kanalizacije ter ostalih infrastruk-

turnih vodov po delu vasi, in jih tudi predali 
namenu. Na Možjanci se še vedno ukvarjamo 
z iskanjem izvira pitne vode, v teku pa je tudi 
krak novega vodovodnega omrežja proti Šte-
fanji Gori. Postorili pa smo tudi nekaj del na 
dovozni cesti Tupaliče–Možjanca. Najmanj pa 
smo naredili na Bregu in v zgornjih Tupaličah, 
kjer čakamo na gradnjo kanalizacije, ki pa se 
bo (upam, po uspešni pridobitvi nepovratnih 
sredstev) začela graditi še v letošnjem letu. Po 
tako uspešnem mandatu mi je ostal izziv, da še 
enkrat kandidiram za občinski svet, da dokon-
čamo začeta dela. Delamo in gradimo za nas, 
ki tukaj živimo. Smo majhna občina, vendar 
tu je prelepo, da bi zapravili, kar smo dobili.«

Priložnost novim ljudem
Svetnik občine Preddvor je bil zadnja dva 

mandata tudi Miro Roblek (PLS), ki o delu 
občinskega sveta pravi: »S  svojim delom, pred-
vsem pa z delom občinskega sveta in odborov, 
v katerih sem sodeloval, sem zelo zadovoljen. 
Najbolj mi je bilo všeč, da se nismo strankar-
sko opredeljevali in s tem nismo ovirali dela 
po nepotrebnem. Vem, da s svojimi odlo-
čitvami nismo zadovoljili vseh občanov, za 
sebe pa upam reči, da sem se trudil po svojih 
močeh in znanju za dobrobit lokalne skupno-
sti.« Oba mandata je bil predsednik odbora za 
delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo, v 
zadnjem pa predsednik komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, oba mandata 
tudi predsednik krajevnega odbora Bašelj, član 
v odboru za malo gospodarstvo in turizem; pa 
tudi član sveta zavoda v DSO Preddvor; zadnje 
leto pa član sveta zavoda za turizem. Dela je 
bilo veliko, a je v njem užival in mu pomeni 
lepo življenjsko izkušnjo. »Za ponovno kandi-
diranje na letošnjih volitvah se nisem odločil: 

dva mandata sta tista realna doba, v kateri je 
človek lahko stoodstotno aktiven, začneš se 
ponavljati, ne najdeš novih idej, ljudje pa potre-
bujejo novitete in drugačna gledanja. Tudi velja 
tudi v vasi, kjer sem bil predsednik krajevnega 
odbora. Tudi tu so potrebne sveže mlade moči 
in tudi ostalim vaščanom je treba dopustiti 
možnosti, da se vključijo v aktivna dogajanja 
v domačem kraju, ne pa da samo kritizirajo, ko 
so pa sklicani razni sestanki, zbori občanov in 
podobna srečanja, pa jih ignorirajo. Tudi sam 
sem imel drugačne poglede na delo župana, 
občinske uprave in ostalih institucij, predvsem 
zato, ker ga nisem poznal. Občani cenimo 
samo dela, ki so vidna (javna infrastruktura), 
ne poznamo pa priprav za vsak projekt posebej 
(dokumentacija: razpisi, soglasja, služnosti, 
dovoljenja, projektna dokumentacija in podo-
bno), ki v današnji birokratski politiki vzamejo 
precej več časa in truda, kot pa sama izvedba. 
»Novemu« županu, »novemu« občinskemu 
svetu in »novim« odbornikom želim čim več 
uspeha, čim več medsebojnega razumevanja, 
predvsem pa poštenega in v zadovoljstvo lokal-
ne skupnosti namenjenega dela.« 

Franc Hudelja je bil v občinskem svetu pred-
stavnik stranke NSi in v njem ostal en man-
dat. Sodeloval je v odboru za turizem in malo 
gospodarstvo. »Občinski svet je dobro deloval, 
bili smo složni in konflikti niso ovirali našega 
dela,« je povedal Hudelja. »Pri nekaterih stva-
reh smo bili bolj, drugje manj uspešni. Rad bi, 
da bi lahko več naredili za turizem v občini, 
toda žal pri tem ni vse odvisno le od lokalne 
skupnosti. Prav na koncu mandata sprejemamo 
občinski prostorski načrt, ki je pomemben tudi 
za turizem. In tudi v njem je veliko odvisno od 
nareka države.« 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Janez Polajnar Danilo Ekar Mirjam Pavlič Ciril Zorman Anka Bolka

Francka Rozman Janez Brolih Miro Roblek Franc Hudelja

V občini Preddvor 
Občinski svet 
sestavlja enajst 
članov. Čeprav 
sestavljen 
strankarsko, 
pravijo, da delujejo 
za kraj politično 
neobremenjeno.
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Rojen 28. novembra 1977 v Kranju, poročen, 
oče dveh otrok, je svojo mladost preživel na Trs-
teniku in osnovo šolo obiskoval v Kranju. Od 
leta 1993 živi na Zgornji Beli. Šolanje je nada-
ljeval na Srednji gradbeni in Srednji gostinski 
šoli ter kasneje končal Višjo šolo za gostinstvo 
in turizem, Gradbeno in Ekonomsko poslov-
no fakulteto v Ljubljani. Trenutno zaključuje 
magistrski študij podjetništva v Ljubljani. Poleg 

formalne izobrazbe je opravil strokovni izpit na 
Inženirski zbornici Slovenije za pooblaščene-
ga inženirja vodenja in nadziranja objektov za 
enostavne, manj zahtevne in zahtevne objekte 
ter strokovni izpit za člana nadzornega sveta ali 
člana upravnih odborov družb.

Poklicno pot je začel leta 1999 v družinskem 
podjetju kot delavec na gradbišču ter se učil 
delovnih navad in izkušenj na področju vode-
nja, organiziranja, upravljanja s človeškimi viri 
in gospodarjenja s financami. Zadnjih pet let 
je direktor v podjetju, ki zaposluje 21 ljudi ter 
uspešno posluje na področju komunalne infra-
strukture, gradnje in upravljanja cest. Pri svo-
jem delu je odgovoren, dosleden, pošten, odlo-
čen, ciljno naravnan, v stalnem stiku z ljudmi in 
ima odlične organizacijske sposobnosti.

V iniciativo ZZP se je priključil zaradi per-
spektivnih posameznikov, ki so visoko moti-
virani za sodelovanje pri nadaljnjem razvoju 
občine, ki je v primerjavi s sosednjimi obči-
nami razvojno zaostala na področju komunal-
ne, športne infrastrukture, turističnih storitev, 
kulturnih, družabnih dogodkov ter gospodar-
stva. Ker je ZZP naravnana k upoštevanju volje 

ljudstva in ni strankarsko usmerjena, meni, da 
je to prava pot za spodbujanje učinkovitosti in 
inovativnosti za uresničevanje temeljnih pro-
gramskih ciljev. Članstvo je prostovoljno in 
delovanje iniciative je v skladu z demokra-
tičnimi principi in ob upoštevanju slovenskega 
pravnega reda. 

Za kandidaturo neprofesionalnega župana 
se je odločil, ker meni, da je v občini potre-
bno zagotoviti kontinuirani razvoj in spodbu-
jati gospodarstvo. Prepričan je, da je bilo v 
preteklosti premalo narejenega na področju 
pridobivanja sredstev iz evropskih skladov, ki 
pomenijo dvig proračuna občine. Izkušnje na 
področju podjetništva bo prenesel v delovanje 
občinske uprave. Upošteval bo voljo občank 
in občanov ter jih vključil v družbeno, kultur-
no in gospodarsko življenje. Prizadeval si bo 
za transparentno in učinkovito porabo javnih 
sredstev ter enakomerno porazdelitev po vseh 
krajih občine. Skupaj s člani ZZP bo poskrbel 
za ustanovitev sklada z zbiranjem sredstev za 
socialno šibke in pomoči potrebne občane.

Kandidat ima na glasovnici zaporedno šte-
vilko 1.

Boštjan Prestor
Združeni za Preddvor (ZZP) 

Te dni je občina Preddvor napolnila dvajset 
let, odkar obstaja. Bila nam je vsiljena, z njo 
smo ravnali kot z nedonošenčkom. V zadnjem 
hipu sem tedaj pristal na kandidaturo za prve-
ga župana občine. Za samo nekaj glasov raz-
like sem dosegel zahtevano večino in skupaj 
s prvim občinskim svetom oral ledino lokalne 
samouprave. 

Vaš župan sem bil štiri mandate. Z razvojem 
občine sem zorel in vsa leta pridobival dragoce-
ne izkušnje, ki sem jih v dobro vseh uporabil pri 
naslednjih projektih. Ni šlo brez težav in ni šlo 
brez napak – kot nikjer ne gre, če delaš s srcem. 
Po drugem mandatu mi je povsem pošla nujno 

potrebna energija za vodenje občine, strasti za 
delati dobro v občini pa ni bilo več. 

Ko danes gledam nazaj, se mi zdi pravzaprav 
zelo prav, da sem s tem, ko nisem tedaj kandi-
diral, dal možnost občanom, da so lahko v teh 
štirih letih, ko nisem bil župan, bolj realno oce-
nili delo v mojih prvih dveh mandatih. Vedno 
sem zaupal občanom Preddvora, saj so ohranili 
zdravo kmečko pamet in znajo presojati ljudi po 
opravljenem delu in ne po obljubah. Čeprav sem 
tedaj mislil, da so občani name pozabili, temu 
ni bilo tako. Nobena od velikih političnih strank 
me ob naslednjih volitvah ni želela evidentirati 
za kandidata za občinski svet, čeprav sem s tem 
hotel dobiti možnost, da enkrat za vselej zavr-
nem vse očitke, ki so zgrnili name. Marsikdo 
mi je odsvetoval povratek v politiko, vendar 
sem občane, ki so čutili enako kot jaz, navdu-
šil za kandidaturo na listi stranke SZNKS. Če 
smo hoteli delati dobro za vse občane Preddvo-
ra, smo se tedaj morali odločiti, da so na prvem 
mestu občani, ne pa interesi političnih strank. 
Očitno so bili tudi občani tedaj že naveličani 
iskanja mojih napak in niso pozabili pridobitev 
v mojih prvih dveh mandatih, saj so me v tre-
tjem mandatu znova izvolili za župana. V obeh 
zadnjih mandatih svetniki vseh strank deluje-
jo izključno v dobro občine in ne po napotilih 
strank, kar je bila glavna usmeritev za delo v 
občini ob začetku mojega tretjega mandata.

Prav usklajenemu delovanju občinskega 
sveta, veliki zavzetosti občinske uprave in 
vseh občanov, ki aktivno sodelujejo v mnogih 
odborih in komisijah, se lahko zahvalim, da 
sem svojo funkcijo župana opravljal tako, da so 
rezultati tudi v tem mandatu vidni. Ponosen in 
hvaležen sem, da nam uspeva usklajevati toliko 
različnih interesov in da je razvoj Preddvora 
očiten.

Kako pa naprej? Zadnji dve leti sem se trudil, 
da bi vam ponudil zaupanja vrednega kandida-
ta za župana, toda nihče od vprašanih s potre-
bnimi kompetencami ni upal stopiti v moje 
čevlje. Po dolgih pogovorih, tudi z družino, 
sem prišel do zaključka, da si občani Preddvo-
ra zaslužijo župana, katerega delo poznajo in 
ki lahko ponudi, kot sem zapisal pred štirimi 
leti, žlahtni izbor kandidatov za občinske svet-
nike. Moja odločitev o ponovni kandidaturi se 
je izkazala kot pravilna ravno zadnje dni, saj 
smo pridobili pomembna nepovratna sredstva 
za infrastrukturo, država nam je vrnila grad v 
Preddvoru, sprejet je OPN, torej nam tudi ta 
mandat dela na bo zmanjkalo.

Drage občanke, dragi občani, hvala vam, da 
mi zaupate in da boste na volitvah v nedeljo, 
5. oktobra, oddali glas zame. Vsak glas šteje, 
zato lepo povabljeni – naj bo vaša udeležba tudi 
zahvala za vse, ki poleg mene delajo dobro za 
občino.

Miran Zadnikar
Povezane lokalne skupnosti (PLS)

Kandidati za župana
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Sem Preddvorčan, saj od leta 1976 živim in 
delam v tem prelepem okolju pod Storžičem, s 
pridnimi in prijaznimi ljudmi tega kraja. Sem 
diplomirani ekonomist, pred tem pa tudi grad-
beni tehnik, izolater, andragoški delavec in še 
kaj bi lahko naštel, saj sem nenehno vključen 
v različne aktivnosti in izobraževalne proce-
se. Svojo poklicno pot sem začel že davnega 
leta 1974 v gospodarskem sektorju na področju 
gradbeništva, investicijskih poslov ter v zad-
njem času na področju kontrole.

Zakaj sem se odločil kandidirati za župana 
občine Preddvor? Preprosto zato, ker želim 
skupaj z vami, cenjene občanke in občani, kre-

irati in ustvarjati čim boljše življenjske pogoje 
v našem kraju z največjo mero spoštljivosti do 
krajanov, njihovih potreb in teženj po delovnih 
mestih in zaslužkih, vrednih vloženega truda, 
ki omogočajo normalen eksistenčni razvoj 
posameznika. Mnogo je aktivnosti, ki jih je 
treba začeti, če želimo spremembe na področju 
gospodarskega razvoja, problematike mladih 
Preddvora, socialne politike, spoštovanja dela 
in razvoja društev, športa, kulture, šolstva in ne 
nazadnje prostorske ureditve kraja. Dosedanja 
aktivnost občine je usmerjena le na investira-
nje v infrastrukturo, ki je nedvomno potrebno 
in koristno početje. Za vzdrževanje le-tega so 
potrebna sredstva, ki jih lahko pridobimo z 
gospodarskim razvojem, ustvarjanjem novih 
delovnih mest. Verjamem, da smo skupaj spo-
sobni obrniti novi list uspešnosti Preddvora in 
okolice po meri naših občank in občanov.

In še nekaj iz programa Socialnih demokratov 
Preddvor: Občina Preddvor razpolaga z nepre-
cenljivimi naravnimi viri, prebivalstvom, ki 
hrepeni po boljši prihodnosti in je pripravlje-
no marsikaj prispevati k izboljšanju življenja v 
lastnem okolju. Ima pa tudi nekaj lastne pobude, 
koristne ideje in ambicije, ki jih je s prisluhom 
vodstva lokalne skupnosti potrebno strniti in 
oblikovati v skupen interes, ki bo rezultiral na 

novih razvojnih pogledih, ki bodo pomenili 
prispevek k boljši blaginji prebivalcev. V vsem 
novem obdobju žal nismo uspeli prav dosti 
narediti pri ustvarjanju boljših življenjskih 
pogojev, razen urejanja infrastrukture, s kate-
ro pa se tudi ne moremo prav pohvaliti. V pri-
merjavi s sosednjimi in primerljivimi občinami 
ugotavljamo, da je naša uspešnost zelo nizka in 
smo trdno odločeni, da se to stanje spremeni. 
Zato naši programski cilji temeljijo na realnih 
možnostih izkoriščanja ekonomskih virov za  
ustvarjanje boljših zaposlitvenih možnosti v 
občini, aktiviranju gospodarskih dejavnosti, ki 
naj bi v občini prispevale k ustvarjanju večje 
dodane vrednosti, ustvarile živahen ekonomski 
prostor, zanimiv za širše okolje. Torej tak pros-
tor, ki bi postavil občino Preddvor na zemljevid 
aktivnih občin s prebivalstvom, ki ve, kaj hoče, 
in je v svojih namerah aktivno in uspešno. 

Prepričani smo, da to zmoremo, da smo spo-
sobni obrniti nov list sprememb v odnosih, 
delovanju in uspešnosti, tako razvojne kot ose-
bne, in Preddvoru vrniti staro slavo, na katero 
se tako radi sklicujemo, žal doslej bolj kot izraz 
nemoči ali celo nesposobnosti. Verjamemo v 
naše občanke in občane in smo prepričani, da 
bomo s skupnimi močmi dosegli in presegli 
pričakovanja.

Ivan Grginič
Socialni demokrati (SD)

Občina je kot podjetje, ki upravlja z javnim 
(občinskim) premoženjem. V Preddvoru še kar 
nimamo urejene avtobusne postaje. Grad Dvor 
je potrebno porušiti in ga na novo zgraditi kot 
večnamensko dvorano. V Bašlju nas zanima, 
kako je s prodajo vodovoda in ceno vode. Na 
Zgornji in Srednji Beli rabimo dva nova cestna 
odseka, kako je z kanalizacijo na Sp. Beli in 
Hrašah. Samostojno čistilno napravo imamo od 
majhnih občin le v Preddvoru: kakšne stroške 
nam bo prineslo njeno delovanje oziroma zakaj 

se druge občine na tem področju združujejo. 
Nimamo plina, urejenih parkirišč. Voke, osno-
vna šola in Mače potrebujejo cesto. Še vedno je 
preveč makadamskih cestišč, urediti bi morali 
okolico jezera Črnava, cesto proti Potočam, 
poskrbeti za elektrifikacijo Kokre, urejanje 
Suhe. V stranki DeSUS imamo več rešitev za 
nogometno igrišče in prostore za zabave. Voke 
so primerne za individualno gradnjo. Preddvor 
še vedno nima občinskega prostorskega načrta. 
Urediti bi morali lastništvo zemljišč in javnih 
poti ob jezeru Črnava. Stranka DeSUS vodi 
ministrstvo za kulturo, kamor spada varstvo 
naravne in kulturne dediščine. Najmanj tri 
področja so, kjer potrebujemo soglasje zavo-
da: cesta v Potoče, nadomestna gradnja gradu 
Dvor in ureditev industrijske cone ob Kokri. 
V Potočah, na Bregu in v Mačah nas čaka še 
gradnja kanalizacije in meteornih vod.

Na občinski upravi je treba zmanjšati število 
zaposlenih, odpraviti razna svetovanja in obči-
no finančno konsolidirati.  Zaposliti je potre-
bno dipl. gradbenega inženirja.  Problemov je 
veliko, s trdim delom so uresničljivi. DeSUS 
kot uspešna stranka na parlamentarnih volitvah 
pričakuje gladko zmago na občinskih volitvah 
2014 in pragmatično vodstvo občine. Občina 

mora biti gonilna sila v kraju in spodbujati k 
napredku. V programu stranke DeSUS Predd-
vor so prednostne naloge naslednje: zavzemali 
se bomo za transparentnost porabe javnih sred-
stev, da se bodo izbirali izvajalci, kooperanti, 
dobavitelji po legalnih in javnih procedurah; 
javne dobrine naj bodo pravično porazdeljene 
na vsa področja občinskega prostora; ostareli, 
zdravstvene nege potrebni upokojeni občani 
Preddvora bi morali imeti za sprejem v dom 
ostarelih vsaj minimalne prioritete. Gospodar-
ske razmere v občini niso prijazne pri vpraša-
njih, koliko je bilo v zadnjem mandatu novih 
delovnih mest, koliko turističnih nočitev, koli-
ko se je pri določenih delih vključevalo upo-
kojence. Občinski odbor DeSUS tudi opozarja 
na čim bolj varovani odnos in preprečevanje 
prodaje in razprodaje najbolj kvalitetnih kme-
tijsko obdelovalnih zemljišč. Občinski pro-
storski načrt je zato osrednja prioriteta stranke 
DeSUS, ki bo stremela tudi k čim prejšnji ure-
ditvi industrijske cone. Drage občanke in obča-
ni, trdno smo prepričani, da se z našimi pogledi 
strinjate in nas podpirate. Skupaj z vami bomo 
dosegli blagostanje in pravičnost. 

Na predvolilni golaž pa vas vabim v četrtek, 
2. oktobra, ob 17. uri k Selak'.   

Andrej Logar
Demokratična stranka upokojencev (DeSUS)

Kandidati za župana
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Rok Roblek, SDS, VE 1 – Bašelj
»Študiral sem na Biotehniški fakulteti 

v Ljubljani, kjer zaključujem magistrski 
program agronomije na področju zadru-
žništva. Prihajam iz kmetije, zaposlen 
pa sem kot svetovalec na Ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje, kjer se ukvarjam s 
Programom razvoja podeželja. Več let 
sem bil prostovoljno aktiven na podro-
čju mladine in kmetijstva na nacionalni 
in mednarodni ravni, kjer sem pridobil 
ogromno organizacijskih veščin in dra-
gocenih izkušenj z omenjenega podro-
čja. Delo v širšo družbeno korist je moje 
poslanstvo in bom kot vaš kandidat v 

občini in v vasi pustil velik pečat. Pripravljen sem prisluhniti, ker vem, 
da včasih drobne ideje posameznikov prinašajo najboljše rešitve in raz-
vijejo kolektivno moč družbe.«

Miran Perko, ZZP, VE 2 – Bela  
Rojen leta 1972 v Kranju, poročen, oče 

treh otrok je po izobrazbi univ. dipl. eko-
nomist (VII/2). Zaposlen v domačih in 
tujih podjetjih Mercator, d. d., Merkur, d. 
d., Frankstahl, d. o. o., kjer je kot vodstven 
kader opravljal in še opravlja zahtevne 
naloge vodenja podjetja in zaposlenih. 
Zbrane izkušnje iz gospodarstva, financ 
in dela na področju človeških virov želi 
prenesti na pošten in načelen način tudi v 
dobrobit lokalne skupnosti. Svojo vizijo 
in poslanstvo vidi v povrnitvi zaupanja 
občankam in občanom v delo občine in kot 
osnovno vodilo postaviti transparentnosti 

poslovanja z občinskim, tj. njihovim denarjem. Slednje, nestrankarska 
usmerjenost, visoka stopnja kredibilnosti in strokovnosti članov, urejen in 
smiseln program, pozitivnost ljudi in predvsem želja povrniti občini Pred-
dvor ugled, ki ga je že imela v preteklosti, ga je tudi pripeljala v vrste liste 
ZZP. Njegov moto: V življenju ni problemov, so zgolj dobre rešitve! Kandi-
dat ima na glasovnici zaporedno številko 1.

Lidija Kos, SDS, VE 2 – Bela
»V prvi vrsti sem žena in mama treh 

hčera. Na svoji življenjski poti sem se 
preizkusila v dveh poklicih. Zaključila 
sem srednjo tekstilno šolo, v času zapo-
slitve v DSO Preddvor pa sem spoznala, 
da je delo, ki ga imam rada in sem pri 
tem uspešna, delo z ljudmi. Tako sem kot 
izredna študentka zaključila študij soci-
alnega dela in sem trenutno zaposlena 
kot strokovna delavka na CSD Kamnik. 
Trdo delo, vztrajnost, znanje in posluh za 
sočloveka so moje veščine, brez njih moji 
podvigi ne bi bili uspešni. Vsa leta sem 
aktivno sodelovala v odborih v občini, 

sem predsednica OO SDS Preddvor in članica Sveta zavoda DSO Predd-
vor. Popoldanske aktivnosti mojih hčera mi omogočajo širok spekter pri-
reditev, od glasbenih nastopov do nogometnih tekem, ki so mi v veselje, 
moja osebna sprostitev pa je petje. Srce kraja so ljudje, ki pričakujejo, da 
se primerno poskrbi za njihove interese, zato podpiram začete projekte 
v občini in tudi tiste, ki si jih še želimo.«

Brigita Dolžan, DeSUS, VE 2 – Bela
»Rojena sem leta 1962, po poklicu eko-

nomski tehnik. Na Beli je več problemov, 
tako javna razsvetljava, nimamo še kanali-
zacije, most na cesti od Kračmana do ron-
doja je tako dotrajan, da se bo podrl ... V 
vaseh občine Preddvor živi veliko starej-
ših ljudi (naša stranka je znana po tem, da 
se bori za upokojence), tudi takih, ki živijo 
sami. Tem bi vsakodnevno življenje lahko 
olajšali, če bi bila organizirana mobilna 
trgovina, ki bi jih oskrbovala z dnevno 
potrebnimi dobrinami. Na splošno pa si 
tako za občino kot tudi za širšo družbo 
želim več poštenja in manj korupcije.«

Frančiška Rozman, PLS, VE 2 – Bela
»Aktivno sodelovanje v zadnjih osmih 

letih v občinskem svetu občine Preddvor 
je obrodilo dobre sadove. V tem času 
je bilo asfaltiranih na Beli in v okolici 
veliko cest. Ponosna sem na največji pri-
dobitvi, na obnovitev doma krajanov in 
na lep in urejen otroški vrtec, ki dnevno 
osrečuje veliko otrok iz našega okolja. 
Že iz osnovnošolskih let sem aktivna v 
krajevni skupnosti Bela, sem dolgoletna 
članica gledališke skupine Bala – Pred-
dvor in zavzeta članica Rdečega križa. 
V prihajajočem mandatu se bom zavze-
mala za asfaltiranje vseh občinskih cest. 

Največji pobudi, ki jih vztrajno zagovarjam že ves čas, sta, da se telefon-
ska napeljava iz Sp. Bele proti Hrašam namesti v zemljo in da se obnovi 
asfalt proti Žabljam.«

Ciril Zorman, PLS, VE 2 – Bela
»Za kandidaturo člana občinskega 

sveta sem se odločil, ker bi rad še nap-
rej aktivno sodeloval pri uresničevanju 
sprejetih odločitev v tem mandatu. Kot 
inženir gradbeništva sem vesel, da se bo 
s pridobitvijo nepovratnih sredstev lah-
ko nadaljevala izgradnja kanalizacije v 
naseljih Zgornja, Srednja in Spodnja Bela 
ter Breg. Za ta projekt bo seveda potrebno 
še veliko sodelovanja tako z izvajalci kot 
tudi s prebivalci. Prizadeval si bom tudi 
za nadaljevanje sanacije ceste s Srednje 
na Zgornjo Belo ter sodeloval pri drugih 
aktivnostih občinskega sveta, občinskih 
odborov in krajevnega odbora Bela.«

Kandidati za člane občinskega sveta

Miran Perko

Lidija Kos
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Maja Arnež, ZZP, VE 2 – Bela
Rojena leta 1982 v Kranju je po izobrazbi 

univ. dipl. pravnica. Na ljubljanski pravni 
fakulteti je diplomirala leta 2006, leta 2008 
je opravila državni izpit iz javne uprave, leta 
2010 pa pravniški državni izpit. Sodniško 
pripravništvo je opravila na sodišču v Ljub-
ljani. Zaposlena je v pravni službi na Agen-
ciji za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije. Za kandidaturo se je 
odločila, ker verjame, da bi s svojim znanjem 
in izkušnjami lahko pripomogla k temu, da bi 
bila občina Preddvor še uspešnejša. Mnenja 
je, da bi morali izvoljeni občinski funkcionarji 

slediti temu, da se pridobljena sredstva porabijo izključno v korist občanov. 
V mesecu avgustu 2014 se je pridružila iniciativi Združeni za Preddvor, saj 
so v njej zbrani posamezniki z visokimi strokovnimi in etičnimi standardi, 
ki imajo enoten pogled na vodenje občine – pregledno in pošteno za vse. 
Kandidatka ima na glasovnici zaporedno številko 6. 

Eva Serpan Sitar, ZZP) VE 2 – Bela
Rojena 1976 v Kranju, diplomirana slikarka 

(VII). Za kandidaturo svetnice v občinskem 
svetu se je odločila, ker želi sodelovati pri 
spreminjanju aktualne situacije v občini in se 
premakniti korak naprej. Meni, da bi z real-
nim predlogom programa, ki ga zastopa, in s 
strankarsko neopredeljenostjo lahko udejanji-
li pričakovanja občank in občanov. Skupaj z 
ZZP si bo v duhu medsebojnega spoštovanja 
strpno in pošteno prizadevala za uresničitev 
dogovorjenih skupnih temeljnih programskih 
ciljev in načel. Zagovarja transparentnost na 
vseh področjih, zato meni, da bi morali imeti 

volivke in volivci, ne pa vodstva političnih strank in lokalnih ter privatnih inte-
resov, odločujoč vpliv na sprejemanje odločitev. Pravi, da bi s spoštovanjem 
zakonodaje RS, gospodarnim upravljanjem javnih sredstev in ustrezno komu-
nikacijo z občani lahko izvršili pričakovanja volivk in volivcev. Kandidatka 
ima na glasovnici zaporedno številko 7.

Branimir Strle, PLS, VE 2 – Bela
»Kandidiram kot kandidat stranke PLS 

v krajevni skupnosti Bela za svetnika v 
občinskem svetu Občine Preddvor. Če 
bom izvoljen, bom pomagal pri graditvi 
komunalne infrastrukture v krajevni sku-
pnosti. Predlagal bom, da se uredi status 
ulic, ki so v zasebni lasti, na način, ki bo 
omogočal Občini njihovo vzdrževanje. Po 
najboljši volji bom prisluhnil krajanom pri 
vsakdanjih problemih in jih v sodelovanju 
z občinsko upravo skušal reševati. Ker smo 
v začetni fazi izgradnje kanalizacijskega 
sistema na področju celotne KS, kakor tudi 

obnove vodovoda na Zgornji Beli, pričakujem, da bo za dokončanje teh 
del potrebno vložiti veliko energije svetnikov. Z veliko dobre volje in 
potrpljenja nam bo to v primernem času uspelo na najboljši možen način. 
Kot krajan v prihodnje želim vse dobro vsem svojim sokrajanom.«

Viktor Lesjak, DeSUS, VE 3 – Kokra
»Kot krajan Kokre si bom prizadeval, da 

se bodo električni vodi v dolini Kokre polo-
žili v zemljo, saj se je sedanja napeljava po 
drogovih ob zadnjem žledu poškodovala, 
dolgo smo bili brez elektrike. Že če en sam 
dan ostanemo brez nje, ostanemo tudi brez 
telefona in interneta. Vaške ceste do kmetij 
naj se bolje vzdržuje, saj bomo tako lažje 
ohranili življenje na odročnejših kmetijah. 
Ker smo oddaljeni od središč, nas veliko 
stane pot v službo, zlasti še, ker so nam 
ukinili skoraj ves javni prevoz. Ne zdi se 
mi prav, da se v občini ne daje prednosti pri 

zaposlitvi domačih ljudi, pač pa prihajajo od drugod. V prihodnje pa bi 
tudi želel, da se uredijo zajetja vode v zaselkih v Kokri, kjer imajo ljudje 
svoje lastne vodne vire, ob neurjih pa je ta voda nekvalitetna.«

Primož Bergant. ZZP, VE 3 – Kokra
Rojen leta 1974 v Kranju, poročen, oče šti-

rih otrok, univ. dipl. inženir elektrotehnike. 
V preteklosti zaposlen v podjetju Iskratel kot 
produktni vodja, od leta 2010 v družinskem 
podjetju B-TEH, d. o. o, kjer opravlja dela 
sistemskega inženirja in odg. projektanta 
elektroinštalacij. Izkušnje ima tudi v organih 
društev, med drugim je predsednik Ribiške 
družine Kranj. Kot kandidat za svetnika vasi 
Kokra želi svoje izkušnje iz različnih področij 
uporabiti za dobro krajanov in občine kot celo-
te. To priložnost vidi preko nestrankarske liste 
ZZP, kjer so zbrani motivirani posamezniki, s 

katerimi deli skupno vizijo po boljšem upravljanju občine. Prednostne naloge 
bodo usmerjene v večjo transparentnost dela ter zagotavljanje tistih potreb 
krajanom, ki jih dejansko potrebujejo in ki bi jih občina morala zagotavlja-
ti. Želi si postaviti tudi dolgoročno vizijo razvoja vasi ter zagotoviti dovolj 
sredstev, da se bo ta lahko uresničila. Kandidat ima na glasovnici zaporedno 
številko 2.

Mato Stojčević, SD, VE 3 – Kokra
Rojen je leta 1954, upokojen: »Sem kan-

didat za svetnika v Občinski svet občine 
Preddvor v tretji volilni enoti – Kokra. Sem 
upokojenec in kot član občinskega sveta 
želim po svoji moči prispevati k boljšim 
življenjskim razmeram v občini Preddvor, 
predvsem v Kokri.«

Kandidati za člane občinskega sveta

Eva Srpan Sitar

Viktor Lesjak

Primož Bergant

Mato Stojčević
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Primož Gregorc, SDS, VE 4 – Potoče
»Sem nekdo, ki… se lahko prilagodi vsaki 

situaciji. Uspevam v spremenljivih okoli
ščinah in nepričakovanih ovirah, ki so moja 
odskočna deska za dosežke. Imam zelo ustvar
jalni um in širok spekter interesov in hobijev. 
Poleti se najraje odpravim v okoliške hribe in 
si nabiram energije ter moči za delo, pozimi 
pa svoj prosti čas preživim aktivno na smučeh 
po belih strminah. Rad se preizkusim v mno
gih stvareh, zato vedno znova odkrivam nove 
izkušnje in navdihe. Dela, ki jih opravljam kot 
samostojni podjetnik in tehnolog v podjetju 
Creina, me motivirajo za nove izzive ter raz

vijajo komunikacijske lastnosti, strpnost, odločnost, natančnost in predanost.  
Delam kakovostno, pošteno, pravično, kar je najbolje za družbo. Menim, da je 
prava pot do uspeha v življenju ta, da imaš cilj, ki je vreden truda in ga vztrajno 
uresničuješ korak za korakom brez dvoma in oklevanja. To sem jaz.«

Jože Krč, ZZP, VE 4 – Potoče
Rojen leta 1970 v Kranju, po izobrazbi 

strojni mehanik. V sami občini je dejaven 
že dvanajst let v različnih odborih. V enem 
mandatu pa je bil tudi svetnik. Aktiven 
je tudi na kulturnem področju v dramski 
skupini KUD Matija Valjavca Preddvor. V 
vrste liste ZZP je stopil zaradi vizije zavze
manja lokalne samooskrbe. Pridelano doma 
naj ostaja doma. Oskrba vrtcev, šole, doma 
starostnikov – Potoče … s sadjem, zelenja
vo, medom, mlekom … iz lokalnih kmetij. 
Pridelano in predelano naj se poveže tudi s 
turizmom na lokalnih tržnicah. Spodbujal 

pa bo tudi, da bi šola imela v samem programu več dejavnosti v sami občini 
(ogled in spoznavanje kmetij, učno pot po gozdu v spremstvu lovca, čebe
larja  …). Za sam razvoj občine je potrebno ponuditi pomoč pri pridobiva
nju informacij o črpanju EU sredstev iz kmetijskega naslova, spodbujati 
kmetije k dopolnilnim dejavnostim in prodaji na domu doma pridelane 
hrane. Kandidat ima na glasovnici zaporedno številko 2.

Valerija Polajnar, DeSUS, VE 4 – Potoče
»Rojena sem leta 1983, poslovna sekre

tarka, zaposlena kot referentka na tehnič
nih pregledih. Med največjimi prioritetami 
občine vidim potrebo po ureditvi infra
strukture po vseh vaseh v občini, uredi
tev odvodnjavanja, odmeriti meje, jezero 
Črnava kot turistično točko pa napraviti 
privlačnejšo za turiste in tudi domačine. 
Potrebovali bi tudi skupno otroško igrišče, 
ki bi bilo lahko prostor medgeneracijskega 
druženja. Domačim podjetnikom bi mora
li narediti prijaznejše poslovno okolje: ker 
ga sedaj ni, odhajajo v sosednje občine 
(Šenčur, Cerklje), domača občina pa s tem 
izgublja.«

Jožef Kokl, PLS, VE 4 – Potoče
»Kot upokojenec, član upravnega odbora ČZ 

Gorenjske in komisije za tehnologijo čebelar
stva pri Čebelarski zvezi Slovenije, dolga leta  
aktiven čebelar in predsednik Čebelarskega 
društva Frana Lakmajerja Preddvor, se nene
hno zavzemam  za razvoj kmetijstva, ekologije 
in trajnostnega razvoja podeželja, ki ga podpira 
EU. V zadnjih letih sem na področju čebelar
stva prejel preko sto odlikovanj in zlatih medalj 
na ocenjevanjih medu doma in v tujini. Na 
svetovnem ocenjevanju medu sem prejel zlato 
in srebrno priznanje za kvaliteto. Sem dobit
nik najvišjih odlikovanj v čebelarstvu plaket 

Antona Janše vseh treh stopenj in letos proglašen za naj čebelarja Gorenjske. 
Kot občinski svetnik se bom zavzemal za prepoznavnost in enakomeren raz
voj občine in aktivno sodelovanje z vsemi krajani. Bogate izkušnje, ki sem jih 
pridobil med službovanjem v Vodno gospodarskem podjetju, bom z veseljem 
uporabil pri urejanju vodotokov, nasipov in prostorskih ureditev.«

Maja Leban Ercegović, SDS, VE 5 – Preddvor
»Že več kot trideset let kot Primorka na 

Gorenjskem dokazujem, da ni pomembno, 
od kod prihajaš v nov kraj, ampak šteje, kak
šen človek si in kaj kot krajan daš ljudem, s 
katerimi živiš, deliš in soustvarjaš življenjski 
vsakdan. Svojo poklicno in življenjsko poslan
stvo združujem kot specialna pedagoginja v 
zavodu za otroke, ki se na poti v odraščanje 
srečujejo s težkimi preizkušnjami, dolgoletne 
izkušnje in znanje pa uporabljam tudi izven 
delovnega okolja. Povezujem se z mladimi in  
ljudmi v stiski. S svojo iskrenostjo, optimiz
mom, razumevanjem in odločnostjo dokazu

jem, da lahko na oseben in pristen način pomagaš najti ljudem pot v iskanju 
novih priložnosti. Kot svetnica bom podpirala razvoj programov in projektov, 
pomembnih za  mlade pri vključevanju v aktivno športno in kulturno udej
stvovanje. Zavzemala se bom tudi za prijazen okoljski razvoj Preddvora. Tu 
bom zanje oseba, ki zna slišati in podpreti dobre ideje.«

Aleš Drekonja, PLS,  VE 5 – Preddvor
»Zaposlen sem v Policiji, po poklicu poli

cist in diplomant javne uprave univerzitet
ne smeri, ob delu pa opravljam magisterij 
iz upravno pravnih ved. Sem ustanovitelj in 
predsednik Planinskega društva Preddvor, 
planinski vodnik z mednarodno licenco 
in dejaven na področju prostovoljstva. Po
slanstvo svetnika je odgovorna funkcija, ki 
zahteva razgledanost in znanja na različ
nih področjih. S svojim znanjem iz upravno 
pravnih ved, področja nevladnih organiza
cij in človekovih pravic bom konstruktivno 
sodeloval pri sprejemanju dobrih odločitev 

za kraj in vse nas, ki živimo v tem biseru pod gorami. Približevanje 
občinske uprave in občine prebivalcem je ključnega pomena za zaupanje 
v delo občinskih organov, hkrati pa zagotavlja uporabnikom prijazno 
lokalno samoupravo. Prostovoljstvo je v današnjem času vrlina, zato jo 
bom negoval ter vzpodbujal še naprej, kot pri gradnji zavetišča v Hudiče
vem borštu, ki smo ga zgradil izključno s prostovoljskim delom.«

Kandidati za člane občinskega sveta
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Mirjam Pavlič, PLS,  VE 5 – Preddvor
»Delo v turizmu me veseli že dolga leta in 

želim si to pot nadaljevati tudi v bodoče, saj je 
Preddvor dobro obiskan  turističen kraj  in je 
treba obiskovalcem ponuditi vedno več. Čaka 
nas revitalizacija občinskega jedra in nove vse-
bine gradu Dvor, ki bo morda dobil obnovljene 
prostore tudi za kulturne dogodke, razstave, 
srečanja, s katerimi bi obogatili dogodke v kra-
ju. Morda se bo v gradu našel prostor tudi  za 
podjetniški center za predavanja, svetovanja in 
izobraževanja mladih podjetnikov. Čaka nas 
ureditev grajskega parka, spodbujanje poho-
dništva, izletništva in kolesarjenja po naših 

vaseh. Poudarek je na turizmu in gostinstvu s poudarkom na znanju, tudi v 
prihodnje si želim dobrega sodelovanja s knjižnico, saj so se skupni prostori 
s TIC-em izkazali za dobro izbiro in obiskovalci v eno hišo prihajajo po dve 
stvari hkrati. Nadaljevali bomo računalniško izobraževanje, po katerem je 
veliko povpraševanje. Želim si nadgraditi že obstoječe aktivnosti, ker bi bilo 
škoda opustiti že načeto, pa sodelovanje s šolo, vrtci, na mladih je potrebno 
graditi prihodnost in  jih osveščati o kraju, kjer živijo.«

Milan Drolec, DeSUS, VE 5 – Preddvor
»Sem letnik 1955, mlajši upokojenec, pri-

seljen v Preddvor. Kandidiram prvič, vidim 
pa več problemov, ki bi jih morali odpraviti. 
tako se nič ne premakne pri ureditvi špor-
tnega parka Voke, kjer sem sosed. Urediti 
bi morali najprej cesto, nato pa športno igri-
šče, saj sedanje športne površine ne omo-
gočajo razvoja športa v občini, ki je včasih 
slovela po dobrih rokometaših in drugih 
športnikih. Tudi grad Dvor sredi Preddvo-
ra bi se dalo za marsikaj uporabiti, sedaj pa 
klavrno propada. Manjka tudi prostorov za 
druženje mladih, nimamo športne dvora-

ne. Žal pa opažam tudi, da ljudje v občini niso posebno povezani med 
seboj in ni pripravljenosti, da bi kaj skupaj naredili.«

Darja Delavec,  PLS, VE 5 – Preddvor
»Letos sem občanka Preddvora polnih tri-

deset let in enako število let v mednarodnem 
podjetju. Svoje delo opravljam s strastjo in zav-
zetostjo, odgovorno se lotevam novih izzivov. 
V zadnjih osmih letih sem aktivno sodelovala 
v odboru za delo, zdravstvo, socialo in otro-
ško varstvo, kjer smo tenkočutno prisluhnili 
občanom, potrebnim pomoči, in jim z občin-
sko pomočjo skušamo olajšati vsakodnevne 
skrbi. Kot članica humanitarne organizacije 
prirejam dobrodelne dogodke tudi na gorenj-
ski ravni, kjer sem v zadnjih desetih letih pri-
pomogla, da smo zbrali veliko denarja, hrane, 

oblačil, šolskih potrebščin in ostalih pripomočkov, za nekatere samoumevnih 
stvari, nekateri pa se tudi v našem okolju sprašujejo, kaj bomo danes jedli. 
Ponosna sem na sodelovanje z Anito Ogulin in Zvezo prijateljev mladine ter 
na sodelovanje pri projektu Botrstvo in 5 za nasmeh, kjer vsaj dvema otrokoma 
v Sloveniji s svojim prispevkom omogočim šolsko malico. V bodoče  želim 
spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, širiti zavest o kvalitetnejšem živ-
ljenju, vpeljati vsebine za mlade in starejše, poiskati možnost, da pritegnemo 
mlade k delu v občinski skupnosti. Z ljudmi za ljudi z roko v roki.«

Natalija Jambriško, SD, VE 5 – Preddvor
Rojena leta 1980, refleksoterapevtka, 

direktorica hotela Bor, kjer nabira poslovne 
izkušnje. »Zavzemala se bom za razvoj turi-
stične dejavnosti v Preddvoru in na splošno 
za čim boljše počutje občank in občanov. 
Želim si pristnega sodelovanja z vsemi, ki 
v Preddvoru vidijo prostor za ustvarjanje 
svojih življenjskih ciljev.«

Franc Karničar (Aco), SDS, VE 5 – Preddvor
»Rojen 1952, upokojenec, izobrazba: 

kom. tehnik, v občini Preddvor od 1981. 
leta. Za občinskega svetnika kandidiram, 
ker menim, da se moramo prav vsi truditi 
tudi za skupne zadeve. Dosedanjim svet-
nikom in županu je prav gotovo treba dati 
priznanje. V novem mandatu se morajo 
zaključiti vsi že začeti projekti. Iz progra-
ma naše stranke pa je razvidno, za katere 
stvari se bomo zavzemali.«

Matic Štefan, ZZP, VE 5 – Preddvor
Rojen leta 1978 v Kranju, po izobrazbi 

univ. dipl. ing. grafične tehnike, ima kot 
športni navdušenec izkušnje na različnih 
področjih športa. Zaposlen je bil v fitnes 
centru Monika Šport, bil član alpinistične-
ga odseka Kranj, nekajkrat aktiven tudi v 
takratni planinski sekciji Preddvor … Kot 
zaposlen v podjetju DELO,  d.  d., si je pri-
dobil številne izkušnje s področja založniš-
tva in medijskega obveščanja širše javnosti. 
V vrste liste ZZP je vstopil zaradi sorodne 
vizije lokalnega razvoja občine Preddvor 
na področju turizma in športa. Predvsem si 

želi celosten popis in organizacijo turistične in športne ponudbe občine 
v pregledno in javno spletno dostopno obliko na enem mestu s funkci-
jo pospeševanja trženja tovrstne ponudbe. Za razvoj omenjenih dveh 
področij ima tudi vizijo ureditve lokalne okolice in vzbujanja prenove 
obstoječih turističnih in športnih objektov v občini Preddvor. Preddvoru 
želi povrniti to, kar je za obiskovalce bil včasih. Kandidat ima na glasov-
nici zaporedno številko 8.

Kandidati za člane občinskega sveta
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Silvester Vidic, SD, VE 5 – Preddvor
»Sem kandidat za svetnika v Občinski 

svet občine Preddvor v volilni enoti 5 Pred-
dvor Hrib. Po poklicu sem strojni ključav-
ničar in sem samostojni podjetnik. Moja 
prioriteta je gospodarski razvoj Občine 
Preddvor. Veliko vprašanj je, ki bi jih sku-
paj z vami reševal, predsvem na področju 
gospodarstva, okoljske problematike in 
prostorske ureditve.«

Boštjan Celar, SD, VE 6 - Tupaliče
Rojen je leta 1981, magister prava, ki 

opravlja dela zemeljske oskrbe letal. »Sem 
kandidat za svetnika v Občinski svet obči-
ne Preddvor v volilni enoti 6 v Tupaličah. 
Po poklicu sem pravnik, svoje delovne 
izkušnje pa nabiram na letališču. Kandi-
diram prvič, in sicer z željo pomagati pri 
reševanju občinskih zadev in nalog. Skupaj 
smo močnejši.«

Andrej Klanjšek, NSi, VE 6 - Tupaliče
Rojen leta 1957, elektrotehnik, doma v 

Tupaličah

Dušan Bobnar, ZZP, VE 6 – Tupaliče
Doma z Brega, zaposlen kot vodja skladi-

šča hkrati deluje kot samostojni podjetnik 
na področju podkovskega kovaštva, se je za 
pristop k listi ZZP odločil z namenom, da bi 
s svojim znanjem in izkušnjami pripomo-
gel izboljšati možnosti, ki jih imajo v občini 
Preddvor mali podjetniki. Verjame, da bi 
z ustreznim črpanjem evropskih sredstev 
bilo moč izboljšati infrastrukturo, s tran-
sparentnim obveščanjem in enostavnejši-
mi postopki pa pritegniti pozornost novim 
investitorjem in delodajalcem. Kandidat 
ima na glasovnici zaporedno številko 3.

Janez Brolih,  PLS,  VE 6 – Tupaliče
»Imam dolgoletne izkušnje pri gradnji 

infrastrukture, saj sem bil 14 let član KS 
Preddvor in predsednik vaškega obora 
Tupaliče, v zadnjem mandatu pa član 
občinskega sveta, predsednik krajevne-
ga odbora Tupaliče, predsednik odbora 
za kmetijstvo ter član odbora za socialne 
zadeve. Uspešno izvedeni projekti v pre-
teklem mandatu mi dajejo voljo in moč 
za ponovno kandidaturo. Prizadeval si 
bom, da bodo dokončana že začeta dela 
in izpeljani načrtovani projekti. Glavna 
naloga je izgradnja kanalizacije in ostale 

infrastrukture najprej v spodnjem delu vasi Tupaliče in na Bregu, v letu 
2016 pa še v zgornjem delu Tupalič. Seveda pa je še veliko manjših, 
prav tako pomembnih  del, kot so zaključek vodovoda Možjanca, nekaj 
krakov neasfaltiranih cest itd. Zelo sem vesel, da me krajani podpirajo 
pri kandidaturi, saj vidijo, da je z dano besedo in sodelovanjem mogoče 
veliko narediti. Moj moto je: delamo za nas, ki tu živimo in uživamo v 
prelepem delu naše Slovenije.«

Anka Bolka, PLS, VE 6 – Tupaliče
»Za ponovno kandidaturo za članico 

občinskega sveta sem se odločila, ker se 
mi zdi pomembno nadaljevati začeto delo 
in pri tem kar najbolj koristno uporabiti 
sedanje izkušnje. Na Možjanci čakajo na 
izvedbo načrti za zagotovitev zadostne 
količine vode, v Tupaličah in na Bregu pa 
bo vsaj še dve leti ključna naloga izgradnja 
kanalizacije ter ostale infrastrukture, ki 
jo v občini zaradi racionalnosti gradimo 
sočasno. Izvedba bo  zahtevna in bo terjala 
tudi  potrpljenje in sodelovanje krajanov. 
Pomembno področje, ki bi mu morali v pri-

hodnjem obdobju nameniti več pozornosti in sredstev, je  ureditev špor-
tnih objektov, predvsem novega nogometnega igrišča oz. športnega par-
ka. Tudi za naslednje obdobje pričakujem, da bomo uspeli v občinskem 
svetu ustvariti okolje, v katerem bo moč delati složno in vsako tematiko 
obravnavati zgolj z vidika prednosti in slabosti za vsakega občana.«

Kandidati za člane občinskega sveta
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Metod Jagodic,  SDS, VE 6 – Tupaliče
Sem študent na Biotehniški faku-

leteti, smer zootehnika, tu sem si 
nabral nekaj izkušenj, kako prepro-
sta je lahko rešitev za navidez velik 
problem. Ker sem delaven in trmast 
človek, zmorem narediti veliko, saj ko 
že vse kaže, da ne bo šlo več naprej, 
ne obupam in nadaljujem, zato veliko 
dosežem. Vedno sem pripravljen pri-
sluhniti vsem in sprejeti predloge od 
vseh, naredim pa to, kar se izkaže, da 
je najboljše za vse. Rad sprejemam 
nove izzive, ki se jih z veseljem lotim 
in jih z predanostjo, preciznostjo in 

mojo železno voljo premagam. Moj moto je: vedno delaj, kot da delaš 
za sebe, in sicer natančno, preudarno in pošteno.«

Slovenska demokratska stranka
Slovenian Democratic Party 

OBČINSKI ODBOR PREDDVOR

Drage občanke in občani!
Na letošnjih lokalnih volitvah smo za vas 
izbrali kandidate za občinske svetnike,  
ki so ljudje s srcem in odgovornostjo, ljudje, 
ki imajo znanje in izkušnje ter so ustvarjalni 
in pripravljeni delati po pripravljenem  
programu za skupno dobro. 

Verjamemo, da so dolgoletne izkušnje in 
trdo delo tisto, kar trenutno z vsemi začetimi 
projekti Preddvor potrebuje, zato pri  
odločitvi za ponovno kandidaturo podpiramo 
zdajšnjega župana Mirana Zadnikarja.
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Kandidati za člane občinskega sveta

V nedeljo, 5. oktobra, bodo volivke in volivci občine Preddvor 
lahko izbirali med štirimi kandidati za župana in 31 kandidati za 
enajstčlanski občinski svet. Kandidati za župana so: Boštjan Prestor 
(iz iniciative Združeni za Preddvor ZZP), dosedanji župan Miran 
Zadnikar (PLS), Ivan Grginič (SD) in Andrej Logar (DeSUS). 

Za občinski svet pa je kandidate predlagalo pet strank (SD, SDS, 
DeSUS, PLS in NSi) in ena lista (ZZP). Največ kandidatov je predla-
gala stranka PLS, devet, lista Združeni za Preddvor jih ima sedem, 
SDS šest, SD in DeSUS po štiri, NSi pa enega. V občini Preddvor 
volitve za občinski svet potekajo po večinskem sistemu, volivke in 
volivci pa kandidate izbirajo v šestih volilnih enotah. V volilni enoti 
(VE) 1 – Bašelj kandidira en sam kandidat, v VE 2 – Bela jih je osem, 
v VE 3 – Kokra trije, v VE 4 – Potoče štirje, v VE 5 – Preddvor devet 
in v VE 6 – Tupaliče šest. Volilna komisija je izžrebala vrstni red, 
kako bodo kandidati razporejeni na glasovnicah. Po enakem vrst-
nem redu jih na straneh Viharnika objavljamo tudi mi. Vsem kandi-
datom in kandidatkam smo ponudili enake možnosti predstavitve, 
ki pa so jo njihove stranke in lista izkoristili na različne načine. 

V nedeljo na volitve



ZA OBČINO
PREDDVOR

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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Krvodajalci

Krajevni organizaciji Rdečega 
križa Preddvor in Bela-Bašelj sta 
skupaj z Območnim združenjem 
RK Kranj 22. avgusta drugič 
organizirali krvodajalsko akcijo, 
tokrat na Zavodu za transfuzijsko 
medicino v Ljubljani. Akcije se 
je udeležilo trideset krvodajalk 
in krvodajalcev. Upali smo na 
boljšo udeležbo, toda kljub dob-
remu obveščanju nam to žal ni 
uspelo. Akcijo smo združili sku-
paj s prijetnim izletom in poleg 
humanitarnega dejanja družno 
preživeli lep dan. Po končanem 
darovanju krvi smo si najprej na 
Gospodarskem razstavišču ogle-
dali zanimivo razstavo Možgani 
– zgodba od znotraj, nato pa smo 
se odpeljali proti morju. Vre-
me ni bilo najboljše, kar nam ni 
vzelo volje, najbolj hrabri pa so 
se na izolski plaži namočili v 
morju. Nato smo se iz izolskega 
pristanišča z barko odpravili na 
izlet vse do večera, ko smo se v 
Izoli pridružili domačinom ob 
njihovem Ribiškem prazniku. 

Tako da se je povratek domov kar 
malo zavlekel. Kljub določene-
mu denarnemu znesku, ki so ga 
udeleženci akcije prispevali za 
izlet, so bili ob vrnitvi domov vsi 
mnenja, da smo se imeli lepo, in 
poslovili smo se ž željo, da se kaj 
takega še ponovi. Vsem udeležen-
cem se v imenu KO RK Preddvor 
in Bela-Bašelj zahvaljujem za 
humano dejanje ter za dobro dru-
žbo. Povabite prihodnjič še svoje 
prijatelje, sorodnike in sosede, 
predvsem pa vabimo tiste, ki z 
nami še niso bili: prijavite se ob 
naslednji krvodajalski akciji. V 
akcijo želimo vključiti čim več 
novih, mladih darovalcev krvi, 
ki bodo z udeležbo ugotovili, 
da je to lep humanitarno-druža-
ben dogodek, ki ti z dejstvom, 
da si nekomu daroval kri in mu 
mogoče rešil življenje, vzbudi še 
posebej prijeten občutek. Važno 
je premagati strah in se odločiti, 
tako kot smo se tudi mi pred mno-
gimi leti. Pa še prijetno druženje 
vedno sledi. Miro Roblek

Humano dejanje  
in prijetno druženje

Odvzem krvi

V Vrtcu Storžek bo tudi letos potekala vadba joge, in sicer vsak 
torek od 7. oktobra naprej. Jogo vodi certificirana učiteljica Daša 
Grašič, direktorica Zavoda STIK, Preddvor, v sodelovanju z Druš-
tvom bolnikov z osteoporozo. Vadba bo potekala vsak torek od 18. 
do 19.30, za člane in članice Društva bolnikov z osteoporozo in za 
tiste, ki bi se radi včlanili v društvo, pa od 19.30 do 20.30. Prvi obisk 
joge je brezplačen. Prijave in dodatne informacije so vam na voljo 
po telefonu št. 040/956-573 (Daša Grašič).

Sprostitev z jogo

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

Gozdarske storitve  
in prodaja drv

  

tel.: 040/825 242 
www.biomasa-markun.si

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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Na kratko

Projekt gradnje kanalizacije in centralne čistilne naprave v Pred-
dvoru je v sklepni fazi. Za primarno kanalizacijo je občina dobila 
uporabno dovoljenje, za čistilno napravo ga še pričakuje. Čistilna 
naprava obratuje, uspešno je zaključeno njeno poskusno obrato-
vanje. Občanke in občane vabimo, da si centralno čistilno napra-
vo ogledajo ob dnevu odprtih vrat, ki bo v soboto, 11. oktobra, 
z vodenimi ogledi ob 10., 10.30 in 11. uri.

Dan odprtih vrat 
čistilne naprave

Želite pokazati uspehe vašega društva, promovirati vaše dogodke 
ali preprosto vaši okolici sporočiti kaj lepega?

Vsi, ki ste kakorkoli aktivni v Preddvoru, veste, kako pomembno 
je, da se predstavite v lokalnem in širšem okolju. Večina ljudi danes 
bere aktualne novice na spletu, na katerem se pa novice lokalnega 
značaja hitro izgubijo.

Junija 2014 je Občina Preddvor v sodelovanju s podjetjem PriMS, 
d. o. o., odprla nov medijski kanal MojaObčina.si, ki doseže splet, 
mobilne telefone, družabna omrežja in še kaj. Na enem mestu so 
zbrane najbolj zanimive novice iz Občine Preddvor. Sodelujete 
pa lahko vsi zainteresirani. Sodelovanje je za vse aktivne v občini 
Preddvor brezplačno! 

Sedem razlogov je, zakaj sodelovati: priložnost, da vašo aktiv-
nost predstavite lokalni skupnosti; pridobite nove sponzorje; 
pridobite nove člane; izpostavite vaše aktivnosti; povečate obisk 
vaših dogodkov; dvignete klike na vašo spletno stran; ker je za vas 
BREZPLAČNO. 

Zakaj je za vas to brezplačno? MojaObčina.si gradi največjo 
lokalno skupnost v Sloveniji, zato smo se odločili, da sloven-
skim društvom, zavodom, podjetjem in sploh vsem, ki imajo kaj 
za povedati, omogočimo možnost objavljanja reportaž s svojih 
dogodkov, urejanja predstavitvenih profilov organizacij in napo-
ved prihajajočih aktivnosti brezplačno. Pridružite se še danes in 
bodite del največje lokalne skupnosti.

Pokažite sosedu vaše uspehe

OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10, 
4205 PREDDVOR
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Skrbi za računovodstvo in davke preložite na naša  
ramena, saj vodimo poslovne knjige in davčno  
svetujemo samostojnim podjetnikom, zasebnikom, 
d. o. o.-jem, društvom, zavodom, političnim strankam, 
zadrugam, ustanovam, kmetom in drugim davčnim 
zavezancem.

Spremljajte nas na www.vencelj.si.
»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

Tuning je možen na avtomobilih, traktorjih, 
tovornjakih, avtodomih, dostavnih vozilih,  
čolnih in motorjih.
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Ponujamo programsko optimizacijo 
vbrizgavanja v ECU enoti traktorjev. 

Z optimizacijo moči pridobite:
 povečano moč motorja v kW, 
 povečan navor motorja,
 boljši odziv motorja,
  zaradi povečane moči je lažje delo  

s traktorskimi priključki,
  manjšo porabo (samo pri dieselskih motorjih  

s turbino).

Za informacije in naročilo termina  
pokličite na gsm: 030 375 999

  Ponujamo tudi programsko odstranitev  
funkcij EGR ali DPF.

	 	Cena tuninga za traktorje in kombajne preko  
OBD-vmesnika je 480 evrov z DDV.

  Cena tuninga za osebna vozila preko  
OBD-vmesnika do letnika 2007 je 150 E z DDV.

 Garancija na tuning.

power tuning

 



 
 

 

 

prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76, 
4205 Preddvor
info@spavto.si, 
www.spavto.si
Sebastjan Prestor
Gsm: 041 614 466, 
Tel., faks: 059 950 288
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Zanimivosti

Da je Pirfest v organizaciji 
Agencije Media butik že postal 
prepoznaven v širšem slovenskem 
prostoru, dokazujejo obiskovalci, 
ki so se v objem Storžiča množič-
no pripeljali iz različnih koncev 
Slovenije. Pod velikim občinskim 
šotorom so se v petek zvečer zaba-
vali ob zvokih ansambla Biseri, ki 
vse bolj stopa v ospredje na slo-
venski narodno-zabavni sceni, in 
zvokih Ansambla Saša Avsenika, 
za katerega je bila veselica v Pred-
dvoru zadnja v letošnjem letu.

Nepopisno vzdušje pa je vladalo 
tudi v soboto zvečer, ko je ljubi-
telje domačih viž najprej ogreval 
mlad Ansambel Žana Urbanca, 
ki s tovrstnimi nastopi pridobi-
va prepotrebno kilometrino. Žan 
Urbanc, štirinajstletnik iz Zaloga, 
se je igranja na harmoniko začel 
učiti že v drugem razredu. Njegov 
vzornik je Franc Mihelič, učitelj 
pa priznani harmonikar in avtor 
skladb Brane Tičar, ki je pred 
več kot tremi desetletji ustanovil 

ansambel Gašperji. Žan je sle-
dil očetovi želji in ideji in pred 
kratkim je nastal Ansambel Žana 
Urbanca, v katerem mu družbo 
delajo še osemnajstletna pevka 
Neža Zatler iz Ljubljane, šestnajst-
letni pevec Aljaž Pirc z Zgornje 
Bele pri Preddvoru in sedemnajst-
letni Ambrož Rozman iz Šenčurja.

Zvezde večera Modrijani so nato 
še enkrat več dokazali, zakaj so že 
nekaj let številka ena na sloven-
skih glasbenih odrih. Energično, 
neutrudno in z veliko spoštovanja 
so preigravali svoje in uspešnice 
drugih izvajalcev, ogromno šte-
vilo obiskovalcev pa jih zlepa ni 
spustilo z odra. »Izredno vesel 
sem, da nam je uspelo spraviti pod 
streho še eno odlično prireditev 
v Preddvoru. To nam ne bi uspe-
lo brez iskreno pripadne delovne 
ekipe in razumevanja občanov, 
sploh bližnjih stanovalcev ob pri-
reditvenem prostoru, za kar se jim 
iskreno zahvaljujem. Ljudje, ki k 
nam pridejo tudi od zelo daleč in 

vztrajajo do zgodnjih jutranjih ur, 
nam dajejo energijo in spodbudo 
za delo vnaprej. Obenem se zahva-
ljujem Občini Preddvor, ki nam je 
omogočila prireditev izpeljati pod 
občinskim šotorom,« je po izjem-

no uspešni izvedbi Pirfesta pove-
dal glavni organizator Boštjan 
Avsec, ki se bo trudil preddvorski 
festival ohraniti tudi v prihodnje. 

Samo Lesjak, 
foto: Primož Pičulin

Slovo poletju s Pirfestom
Zadnji poletni konec tedna so v Preddvoru preživeli v znamenju Pirfesta, tradicionalne prireditve,  

ki je tokrat potekala že peto leto zapored.

Domači Ansambel Žana Urbanca je navdušil zbrano občinstvo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Varstvo 
okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Oskrba s pitno vodo«.

Položenega že dobrih 6.000 metrov vodovoda
Na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop opravljenih že 65 % del, 
dela tudi v Preddvoru potekajo brez večjih težav

Do konca projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop je ostalo še dobrega pol leta, kar je jasno vidno 
tudi po fazah, v kateri se nahajajo dela na posameznih odsekih in objektih. 

Na več odsekih magistralnega vodovoda (Ilovka-Brdo, Ilovka-Rupa, Rupa-vodovodni stolp in Brdo-Bašelj) je položenega 
skupaj 6.500 m novega vodovoda. Asfaltirana je tudi cesta na odseku skozi Srednjo Belo, po kateri lahko sedaj nemoteno 
poteka promet Preddvor-Srednja Bela- Kranj. Na odsekih tras vodovoda v naseljih Zgornja Bela in Ilovka se trenutno izvajajo 
zaključna dela pred asfaltiranjem, tako da bosta tudi omenjena odseka kmalu odprta za promet.

Pri vodohranu Zeleni hrib je opravljena večina del na objektu, trenutno pripravljamo (čiščenje in brušenje) vse betonske 
površine v objektu za izvedbo hidrostop izolacije.

Na objektu Ultrafiltracije Bašelj se trenutno izvaja montaža tehnološke in elektro opreme, kar je tehnično in vrednostno 
bistvena faza pri izvedbi objekta, hkrati pa poteka tudi gradnja dostopne ceste do objekta. Za namen elektrifikacije objekta 
se trenutno zaključujejo dela pri izvedbi srednjenapetostnega kablovoda v dolžini 600 m za povezavo nove transformatorske 
postaje Bašelj na obstoječe elektro omrežje. Potekajo pa tudi pripravljalna dela za izvedbo fasade na objektu.

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

PVclanekIVa.indd   2 25/9/14   6:59 AM
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Šport

V nogometu ima čedalje vidnejšo vlogo tudi 
nežnejši spol. Slovenska ženska reprezentan-
ca do 19 let bo aprila prihodnje leto sodelovala 
v elitnem delu kvalifikacij za Euro 2015. To 
so si igralke pod taktirko selektorice Petre 
Mikeln priborile z zmago proti Estoniji (4 : 2).

Za nas je to še toliko bolj razveseljivo, ker 
v ekipi igrata tudi dve dekleti iz domačega 
okolja, ki sta bili v preteklosti tudi del naše-
ga mladinskega pogona. To sta Nika Lombar 
iz Preddvora in Evelina Kos iz Potoč, obe pa 
igrata vidno vlogo v reprezentančnih vrstah. 
Za ta zgodovinski uspeh jima v imenu Špor-
tnega društva Preddvor iskreno čestitamo, 
prav tako staršem in vsem spremljevalcem, ki 
naša dekleta podpirajo na njihovi nogometni 
in hkrati življenjski poti! Veliko uspehov in 
športne sreče še naprej ...

Ena od prioritetnih dejavnosti Športnega 
društva Preddvor je tudi pridobivanje osnovnih 
pogojev za delovanje vseh članov in domačih 
ekip na področju športa v Preddvoru. Če smo se 
aprila veselili dneva, ko je iz naših pip Za žago 
pritekla topla voda, smo še pred začetkom nove 
sezone konec avgusta poskrbeli za skladnost 
nogometnega igrišča z zahtevami pravilnika 
o nastopanju v gorenjskih nogometnih ligah s 
tem, da smo ga ogradili z lično ograjo.

Novo sezono smo v članski konkurenci zara-
di reorganizacije nogometnega tekmovanja 
začeli v enotni Gorenjski ligi, ki je združila 
nekdanjo prvo in drugo gorenjsko ligo. Ta 
pogojuje tudi ograjo ob igrišču, ki fizično loči 
igralno površino od ostalih dogajanj ob njem. 
Odločili smo se za leseno ograjo s hrastovimi 
stebri, ki naj bi zdržala vsaj deset let in hkra-
ti občutno ne posega v skladnost z okolico 
igrišča Za žago. Prvi odzivi gledalcev in tudi 
nasprotnih ekip so odlični in kot kaže, je inve-
sticija povsem dosegla svoj namen. Tako smo 
novo sezono začeli spet polni optimizma tudi 
z vsemi mlajšimi ekipami Preddvor-Visoko z 
izjemo kategorije U15.

Za pridobitev tople vode smo se prav tako 
pripravljali že več kot pet let. Leta 2008 smo 
uredili črpalko in po ceveh ob garderobah je 
prvič pritekla tekoča voda. Naslednje leto smo 
postavili pipo in prvi tuš, kjer se je dalo vsaj 
za silo umiti, s tem pa je bilo tudi omogočeno 
zalivanje nogometnega igrišča in tako dvig 
kvalitete travnate površine. V letu 2012 smo 
postavili montažni sanitarni prostor z dvema 
pipama in petimi tuši, sedaj pa smo končno 
dočakali tudi toplo vodo. To nam je z donacijo 
plinske peči in zalogovnika omogočilo podje-
tje ELTRON iz Kranja, katerega lastniki izha-
jajo z Zgornje Bele in so bili v preteklosti tudi 
aktivni igralci NK Preddvor. Montažo je izve-
del inštalater Miha Rozman z Brega in tisto 
aprilsko soboto je bil za nas res velik praznik. 

Kot kaže, je gradnja primarnega voda kana-

lizacije mimo nogometnega igrišča za vse 
skupaj dokaj uspešno zaključila. Z oprav-
ljenimi deli smo v glavnem zadovoljni, pri-
čakujemo pa, da bosta izvajalec in investitor 
poskrbela tudi za zaključna dela na dovozni 
poti in parkirišču, kjer so še ostale vidne pos-
ledice uporabe težke mehanizacije in posega 
v prostor. Kot kaže, je tudi zgodba o previsoki 
izgradnji črpališča zaključena, čeprav je sedaj 
meteorna voda, ki bi morala odtekati v Kokro, 
speljana nazaj pred garderobne prostore in 
proti igrišču. 

V Mercatorjevem projektu Podpirati nogo-
metna društva je svetovno!, kjer smo se pote-
govali za donacijo v višini 3000 evrov, sicer 

nismo uspeli, vendar pa smo zasedli zelo 
dobro tretje mesto, kar kaže na to, da imamo 
dober ugled in se ob tem vsem podpornikom 
lepo zahvaljujemo! Pripravljamo pa se že za 
novo akcijo. Aprila smo od Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport prejeli odločbo 
št. 6717-23/2014/7 (08-09) z dne 2. 4. 2014, s 
katero se našemu Športnemu društvu Predd-
vor za nedoločen čas podeljuje status društva, 
ki deluje v javnem interesu na področju špor-
ta. Za pridobitev tega statusa smo se priprav-
ljali že dalj časa in ga v letošnjem letu dokon-
čno pridobili. Nekaj od pomembnejših stvari, 
ki jih takšen status omogoča, je možnost za 
brezplačni najem prostorov v lasti Občine 
Preddvor in uvrstitev na seznam upravičencev 
do donacij iz naslova dohodnine za prihod-
nja leta. To lahko v prihodnosti pomeni tudi 

pomemben vir dohodka za izboljšanje pogo-
jev delovanja društva. Vabljeni torej, da nas 
do konca leta tudi v tem podprete z izpolnjeno 
izjavo o namenitvi dela dohodnine za dona-
cije, ki ga bomo objavili tudi na naši spletni 
strani www.sd-preddvor.si. 

Glede na prihajajoče lokalne volitve pa se 
obračamo tudi na bodočega župana in nove 
občinske svetnike, da se že v začetku mandata 
opredelijo tudi o konkretni strategiji razvoja 
športa v občini Preddvor in seveda o izgradnji 
športnega parka z novim nogometnim igri-
ščem, kar se je v preteklosti vse prevečkrat 
izrabljalo in prehitro pozabljalo …

Marjan Bogataj

Nika in Evelina v nogometni 
reprezentanci

Slovenke z Niko in Evelino napredovale v elitni del nogometnih kvalifikacij za Euro 2015 

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
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Gasilci

Nikoli ne vemo, kdaj bo kdo izmed nas po
treboval pomoč gasilcev. Gasilci potrebujemo 
kvalitetno opremo in tehnično dovršena vozi
la, s katerimi lahko posredujemo, ko je pomoč 
potrebna. Da bi lahko v bližnji prihodnosti 
posodobili naš vozni park, smo se letos odločili, 
da organiziramo gasilsko veselico. Po nekajlet
nem premoru je bila ta spet v centru Preddvora. 
Gasilci smo veseli, da ste prišli v Preddvor in 
zaplesali z nami in ansamblom Donačka. To je 
bil eden od uspešnih dogodkov, s katerim bomo 
zbirali denarna sredstva za nakup novega gasil
skega avtomobila. HVALA, ker ste bili z nami!

Da gasilci v naši občini puščajo res velik 
pečat, kažeta tudi nagradi našima članoma 
ob prazniku občine Preddvor. Jožef Škrvada 
je prejel veliko plaketo, poveljnik Blaž Pfaj
far pa priznanje občine. Prvi kot veteran s 
štiridesetletnim udejstvovanjem pri gasilcih, 
v osemdesetih letih tudi predsednik društva, 
ki je pripomogel k razvoju društva. S svojo 
ekipo je postavil temelje sodobnega gasilstva 
v Preddvoru. Drugi je mlad poveljnik, ki je 
svoj »ognjeni krst« doživel v času žledoloma, 
ko je vodil gasilske in druge reševalne enote v 
občini. V vseh zahtevnih intervencijah se je naš 
poveljnik izkazal kot sposoben mož, organiza
tor in gasilec s srcem.

Povezovanje mladih in starejših se kaže na 
različnih področjih delovanja v PGD Preddvor. 
Z dragocenimi izkušnjami in znanjem starej
ših smo mladi s svojo voljo in energijo na dobri 
poti. Starejši gasilci so desna roka naših opera
tivnih gasilcev, pomagajo ob srečanjih, varuje

jo naše najmlajše na poti v šolo. Gasilci veterani 
se udeležujejo različnih srečanj gasilskih vete
ranov in veterank in so vedno nagrajeni s prvi
mi mesti. Uspešni so tudi naši najmlajši. Za ves 
trud in prizadevanja na vajah in tekmovanjih 
so se mladi gasilci letos že tretje leto udeleži
li tabora za gasilsko mladino. Odpravili smo 
se proti morju in se nastanili pri prijateljskem 
društvu v Krkavčah. Na poti smo se ustavili v 
Postojni pri prostovoljnih gasilcih, si ogledali 
njihov vozni park in opremo v vozilih. V Piranu 
smo obiskali Akvarij in se kopali. Tabor je bil 
kratek, a vendar prijeten in zabaven. Spomini 
so še sveži, priprave na novo sezono gasilskih 
vaj pa tudi že v polnem teku. Nam, gasilcem, 
ni nikoli dolgčas.

Preddvorski gasilci radi spodbujamo tudi 
zdravo tekmovalnost, povezovanje med druš
tvi. Tudi s tem namenom je vsako leto organi
zirano Tekmovanje voznikov gasilskih vozil za 
pokal Preddvora. Letos je bilo tekmovanje že 
27. po vrsti. Gasilci vozniki so pokazali svoje 
spretnosti in natančnost za volanom, gasilca 
napadalca pa hitrost pri zbijanju tarče, na kon
cu so še vsi pravilno navezali orodje. Vsako leto 
opažamo večjo raznolikost med prijavljenimi 
ekipami. To nas veseli, saj to kaže na zanimi
vost tekmovanja in na to, da so gasilci priprav
ljeni pokazati svoje znanje in se povezati tudi z 
drugimi društvi.

Gasilska tekmovanja so tista, ki  urijo gasil
ce za posredovanje na terenu. Gasilci se redno 
izobražujejo in delujejo preventivno. Letošnji 
oktober je kot mesec požarne varnosti posvečen 

osebam s posebnimi potrebami.  Ogenj se lah
ko hitro razvije v požar, zato je ustrezen odziv 
odločilnega pomena. Pri gluhih in naglušnih, 
slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno 
oviranih osebah se lahko zaradi zmanjšane 
slušne in vidne zaznave ali mobilnosti mož
nosti hitrega odziva zmanjšajo. Da bi lahko v 
nevarnosti pravočasno in pravilno ukrepali, je 
treba ukrepe varstva pred požarom za te osebe 
načrtovati pravočasno. Operativni gasilci se z 
vajami pripravljajo na različne situacije in reše
vanja, del katerih vam bomo pokazali tudi na 
dnevu odprtih vrat, ki bo v soboto, 18. oktobra, 
od 9. ure dalje. »Ko zagori, pomoč potrebujemo 
vsi«, pridite na obisk h gasilcem in videli boste, 
kako vam lahko pomagamo in kdo so  vrli fan
tje, ki se bodo odzvali na vaš klic na 112. Od 
začetka oktobra dalje bodite pozorni na modre 
škatle, saj bo tudi letos v okviru meseca požar
ne varnosti potekala nagradna igra.

V jesenskem času pa nas čaka še en prijeten 
dogodek, martinovanje z gasilci. Tudi s tem 
želimo zbrati nekaj denarja za naš novi avto 
in občanom ponuditi prijetno zabavo v jesen
skem času. Naše društvo še naprej vpisuje 
tudi nove člane, članice in mladino. Dose
gljivi smo na naši spletni strani www.pred
dvor.gzkokra.si, na Facebooku https://slsi. 
facebook.com/pgd.preddvor in seveda v našem 
gasilskem domu. Za več informacij o član
stvu nam lahko pišete na elektronski naslov  
gasilci@preddvor.gzkokra.si. 

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Špela Bohinec in Urška Lukman Žiberna

Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi
Delo preddvorskih prostovoljnih gasilcev
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Čisto okolje

 

Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Nevarne odpadke bosta delavec Komunale Kranj in strokovna oseba za zbiranje nevarnih odpadkov sprejemala  
v torek, 14. 10. 2014, na parkirišču pri Jelovici med 13. in 18. uro.

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, bar-
ve, laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna 
tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi …  Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi 
snovmi (embalaža barve, kemikalij …).

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi?  Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih 
preberemo na izdelku samem. Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, 
zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.

Ste vedeli?
•  V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstra-

njevanju škodujejo našemu zdravju in okolju.
• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki. 
•  Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj s tem ogrožamo podtalnico, zrak, prst in živali.
•  Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo je škodljivo.
•  Ko nevarne odpadke odložimo ločeno, preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, 

da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili. 
• Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v času uradnih ur zbirnega centra Tenetiše.

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno.

V občini Preddvor bomo zbirali nevarne odpadke s posebno  
mobilno postajo v torek, 14. oktobra 2014.

Brezplačno boste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov.

Lani smo ločeno zbrali približno 90 ton nevarnih odpadkov! Žal v vaših zabojnikih še vedno najdemo odpa-
dna zdravila, baterije, barve, lake, plastenke z odpadnim oljem in ostale nevarne odpadke. Bodite odgovorni  
in oddajte nevarne odpadke v času akcije oz. jih pripeljite v zbirni center tudi med letom. Omogočite 
varno odstranitev nevarnih odpadkov!

Najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane!

Premislimo, preden kupimo, in natančno preberimo etiketo na izdelku in se tako seznanimo s snovmi, ki jih ta izdelek 
vsebuje. Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi, bodimo pozorni na besede, kot so opozori-
lo, nevarnost, previdnost, saj so s temi besedami označene nevarne snovi. Poiščimo varnejše nadomestke,  
izberimo izdelek, ki je okolju prijazen in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.

Več o pravilnem ravnanju z odpadki na www.krlocuj.me.
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Zadnja

Všeč jim je domačnost, les vsenaokoli, šte-
dilnik na drva, tista prava gorkota prostora in 
seveda prepoznavna planinska gostoljubnost 
osebja. Vroč čaj v veliki skodelici, kava iz stu-
denčnice, ki jo je letos v izobilju, napitek iz 
hmelja in tudi kakšen »takratek« ter za današ-
nji čas ugodne cene obiskovalce takoj spravijo 
v planinsko prešernost. V zavetišču hrana ni 
na voljo, ker je kuhinja le premajhna, zato si 
mora slast po hrani vsak privoščiti iz svojega 
nahrbtnika. 

Živko Drekonja, Rajko Fende, Franci, Slavko 
in Marko Cvek, Jože Keber, Stanko Arh, Aleš 
Drekonja z Mojco, Srečo Obed ter predvsem 
Rajko Fende z ženo Marjeto so bili vse od odpr-
tja v začetku julija do sredine septembra tisti 
prostovoljni oskrbniki ob koncih tedna v zave-
tišču, ki so ob svojem delu strežbe sprejemali 
pohvale obiskovalcev. Vsej tej letošnji vremen-
ski muhavosti navkljub je bilo obiska v tem 
času veliko. Nekateri Preddvorčani in okoliča-
ni so si zavetišče že vzeli za svojo točko, saj jih 
dobra poldruga ura zmerne hoje že prestavi iz 
dolinskih doživetij v tiste občutke, ki jim danes 
pravijo, da imajo dodano vrednost. Za zdravje, 
za telo in dušo pa je to takšen sprehod, da se 
srce od užitka lahko samo smeje. Resnici na 
ljubo je treba povedati, da se vsega tega dejstva 
veliko bolj zavedajo ženske. Društveni planin-
ski pohod do Hudičevega boršta in naprej do 
Kališča si je konec avgusta privoščilo več kot 
35 Mariborčank in le nekaj njihovih moških. 
V tem je vsa skrivnost, da ženske živijo dlje. 
Ženske znajo poleg drugih namreč poskrbeti 
tudi same zase! In še na nekaj ne gre pozabiti, 
da je marsikdo prav pri zavetišču že začutil, da 
je tod prava energijska točka. Tisti hudiček iz 
legende, ki je prinesel gozd na sredino Zaplate, 
je torej že vedel, kje mora počivati, da si nabere 
novih moči.

»Nad jedilnico in kuhinjico v zavetišču je 
velika podstreha, kjer je na voljo za prenočišče 
v treh sobah 13 ležišč. Tisti, ki si želijo doživeti 
jutro v gorah, in za vse tiste, ki se drugi dan 
želijo povzpeti na Cjanovco, Srednji vrh ali 

celo na Storžič, je zavetišče odlično izhodišče. 
Zavetišče ima seveda na zunanji strani stavbe 
tudi stranišče, takšno, ki mu pravijo kemično. 

Zadnja dva tedna je redni oskrbnik zaveti-
šča, ki je odprto od petka popoldne do nedelje 
popoldne, postal Rajko Fende, sicer predse-
dnik gospodarskega odbora v društvu, srčen 
mož, ki je do sedaj ves prosti čas namenil delu 
za izgradnjo zavetišča. Njemu v pomoč bo ved-
no na voljo tudi en prostovoljec, včasih tudi več, 
saj kot pravi zelo prizadeven predsednik druš-
tva Aleš Drekonja, dela okoli zavetišča nikoli 
ne zmanjka. V mesecu avgustu so preddvorski 
planinci nedaleč stran od zavetišča obnovili 
tudi staro pot proti Svetemu Jakobu in jo zaradi 
večje varnosti opremili celo z jeklenico. 

»Trud vseh prostovoljnih graditeljev zaveti-
šča je z vsemi priznanji navdušenih obiskoval-
cev poplačan,« pravi predsednik Aleš Dreko-
nja in doda, da je čisto vsak posameznik, ki je 
bil kdajkoli na delovni akciji, dodal kamenček 
v mozaik doseženega cilja. »Vedeti pa moramo, 
da je poleg več tisoč prostovoljnih ur planin-
cev vsemu temu velikemu uspehu izgradnje 
zavetišča finančno botrovala Občina Preddvor 

z županom Miranom Zadnikarjem na čelu 
ter Slovenska vojska z odličnimi piloti, ki so 
s helikopterjem v Hudičev boršt pripeljali na 
tone materiala.   

Jesen je tisti čas, kjer se prav v gorah bar-
ve najbolj dovršeno prelivajo v poslavljajočo 
podobo življenja. Mir, ki se naseli tam zgoraj, je 
neizmeren. Planinski korak do odprtega zave-
tišča boste ob sobotah in nedeljah ubirali lahko 
tudi v tem jesenskem času, in to vse do takrat, 
dokler ne bo vodstvo društva strokovno oceni-
lo, da je pot zaradi mogočih snežnih plazov pre-
nevarna. Kdaj bo torej zavetišče v Hudičevem 
borštu zaprto, bo objavljeno na spletnih straneh 
PD Preddvor, v planinskem kotičku picerije 
Gorski privez in tudi na parkirišču v Mačah. 

Tajnik planinskega društva Bojan Lavrinšek 
pa z veseljem v Planinsko društvo Preddvor 
vpisuje nove člane in pove, da je v društvo včla-
njenih že 155 članov. In če boste član društva 
postali tudi vi, boste v planinskem zavetišču na 
Zaplati na nadmorski višini 1325 metrov lahko 
prenočili že za samo pet evrov. Spati tako viso-
ko je bilo že od nekdaj božansko!

Slavko Prezelj  

Planinsko zavetišče na Zaplati vabi
»Res, zelo lepo imate! Super!« so besede, ki zadnje tri mesece v zavetišču v Hudičevem borštu prihajajo  

iz src navdušenih planink in planincev.

UROŠ PUHAR, s. p.
Velesovska c. 39
4208 Šenčur

Telefon: 04/2515 580, 
04/2515 581
gsm: 041/774 310

Dejavnost: 
 tesarstvo
 krovstvo
 kleparstvo

Pooblaščeni smo za 
naslednje vrste kritin:

Tondach, Creaton,  
Bramac, Esal,  
Gerard, Tegola

Po desetletju prizadevanj, da bi država grad Dvor brezplačno 
prenesla v last Občine Preddvor,  je tik pred iztekom mandata 
prejšnja vlada sklenila  brezplačno prenesti državno premoženje 
na  Občino Preddvor. S tem bodo lahko v Preddvoru uresničili 
načrtovani projekt Preureditev gradu Dvor v center za medge-
neracijsko sodelovanje. Ta  obsega preselitev dela dejavnosti 
in oskrbovancev obstoječega doma starejših občanov z gradu 
Turn v grad Dvor, ureditev mednarodne mladinske poletne šole 
v gradu Dvor in ureditev centra za medgeneracijsko sodelovanje 
v gradu Dvor. Župan Miran Zadnikar pravi, da bodo za projekt 
medgeneracijskega središča kandidirali za evropska sredstva v 
prihodnji evropski finančni perspektivi (do 2020), ko računajo, 
da bodo lahko črpali več denarja za različne programe s podro-
čja sociale. D. Ž.

Grad Dvor odslej preddvorski
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