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Na naslovnici: Pri jezeru Črnava
Foto: Tina Dokl

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 
1.400 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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Oktobra bodo v novem Info centru Pred
dvor vsako soboto dopoldne bralne urice, 
in sicer od 10. do 11. ure. Po poslušani zgod
bici se bodo o njej pogovarjali in likovno 
ustvarjali. Prva bralna urica je že bila, brali 
so knjigo Sebični velikan Oscarja Wilda. 
Pravljica Najprisrčnejši velikan Julie Do
naldson bo na vrsti 12. oktobra, nato bodo 
19. oktobra brali zgodbico Helene Kon
cut Kraljič Mavrične kraljične in velikan 
Grom, 26. oktobra pa knjigo Primoža Su
hodolčana Peter Nos – živalski vrt. Bralne 
urice so brezplačne, mlajši otroci se jih 
lahko udeležijo skupaj s starši.  D. Ž.

Povabljeni na bralne urice

Kako poteka trenutno največja občinska 
naložba, podprta tudi z evropskim denar-
jem, grad nja kanalizacije in čistilne naprave?

»Gradnja poteka po načrtih, smo se pa odlo
čili, da bomo zaradi smotrnosti izvedbe prve 
faze projekta kanalizacije v Tupaličah sočasno 
z gradnjo vodovodnega in električnega pri
ključka pri gradnji centralne čistilne naprave 
uredili še kanalizacijo in razširili cesto. Denar 
za ta namen smo v proračunu prerazporedili s 
projekta športnega parka Voke, ki mora zara
di problemov z zemljišči počakati na občinski 
prostorski načrt. Sicer pa je bil pri gradnji kana
lizacije zelo zahteven podboj pod reko Kokro.«

V občini pa izvajate (ali pripravljate) še več 
projektov. Katere?

»Končan je skupni projekt, ki smo ga vodili z 
Domom starejših občanov Preddvor pri obnovi 
dovozne ceste in gradnji parkirišč, kjer smo si 
stroške razdelili. Slovesnost ob obnovi (skupaj 
s še drugimi deli v domu starejših) bo 16. okto
bra. Začenja se gradnja vodohrana pri Vaškarju 
v Bašlju, na Možjanci je vodohran že narejen, 
z novo vrtino pa želimo zagotoviti dovolj pitne 
vode za to vas. V prihodnje imamo v načrtu 
tudi urejanje vodovoda za Mače. V zvezi z vo
dovodom pa smo prav pred kratkim podpisali 
pogodbo skupaj z občinama Kranj in Naklo o 
grad nji magistralnega vodovoda Bašelj–Kranj. 
Ob tem bomo v naši občini urejali kanalizaci
jo, vodovodno omrežje in cesto. Stavbo podru
žnične šole v Kokri bomo energetsko sanirali, 
za kar smo dobili nepovratna evropska sred

stva. Prijavili pa smo se tudi na razpis švicar
skega sklada za energetiko. Če bomo uspešni, 
bomo s pomočjo tega vira financiranja v šoli 
Kokra naredili kotlovnico na lesno biomaso. 
Ob tem naj dodam, da smo se za vas Kokra 
prijavili tudi na razpis kmetijskega ministrstva 
(ukrep 322) za ureditev vaškega jedra, čistilne 
naprave pri šoli in več kilometrov asfalta. Če
prav smo dosegli dovolj točk, smo vlogo iz ne
razumljivih razlogov dobili zavrnjeno, zaradi 
česar smo se pritožili.«

Zapleta se z državno 
birokracijo

V občini Preddvor poteka več pomembnih projektov, 
številni so v pripravi. Župan Miran Zadnikar  pa poleg njih omenja tudi 

težave, ki jih ima občina z državno birokracijo pri prenosu lastništva 
preddvorske graščine.

Miran Zadnikar

Dovozna cesta k domu starejših prej ...

Občina Preddvor in politične stranke, ki 
imajo izvoljene svoje člane v občinski svet, 
so se dogovorili o nakupu defibrilatorja. 
Naprava za oživljanje, ki jo bo upravljalo 
PGD Preddvor v sodelovanju s centrom za 
obveščanje in reševalno službo v Kranju, je 
vredna 2500 evrov. Ključ za sofinanciranje 
je 100 evrov na člana, izvoljenega v občin
ski svet . Stranke bodo prispevale naslednje 
zneske: Povezane lokalne skup nosti 600 
evrov, SDS 300 evrov, SLS in NSi pa po 100 
evrov. Preostanek bo dala občina s svojimi 
poslovnimi partnerji.  D.  Ž.

Kupili bodo defibrilator
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... in po obnovi / Foto: Tina Dokl

Posebna zgodba je tudi brezplačni prenos 
las tništva gradu sredi Preddvora z države 
na občino. Kaj se dogaja?

»Potem ko smo se z ministrstvom za šolstvo 
že vse dogovorili in je ministrstvo našo vlogo 
dalo v potrditev vladi, se je začelo zapletati. 
Gradivo je bilo avgusta s strani ministrstva 
poslano vladi po sistemu za evidentiranje in 
pošiljanje elektronske pošte, a je bilo zaradi 
velikosti zavrnjeno. Pripetih je bilo namreč več 
fotografij za jasnejšo predstavo o stanju objek-
ta. Nova nadgradnja tega sistema ne opozarja 
avtomatično na prevelike dokumente, temveč 
se mora to posebej preveriti. Gradivo so poslali 
še enkrat, vendar se vlada striktno drži svoje-
ga sklepa, sprejetega 22. avgusta, s katerim pri 
vseh brezplačnih prenosih zahteva še mnenje 
ministrstva za pravosodje, kamor je bilo gra-
divo tudi že poslano. Pregledali so ga tudi na 
direktoratu za investicije in nepremičnine ter 
ugotovili, da za izdajo soglasja potrebujejo še 
dodatna pojasnila. Ob takšnem ravnanju se ne 
čudim, da država potrebuje toliko uradništva, 
ki si samo nalaga takšna opravila.«

Čeprav do prenosa lastništva ni prišlo, ste 
poleti sanirali del strehe na graščini?

»Ko smo iskali soglasje za postavitev prire-
ditvenega šotora na grajskem dvorišču, so nas 
opozorili, da moramo poskrbeti za varnost. 
Zato smo poleti pred prireditvijo ob občin-
skem prazniku zamenjali slemenjake na stre-
hi gradu. Je pa graščina v zelo slabem stanju: 
dimnik se utegne vsak čas podreti, oporni zid 
je nevarno nagnjen proti cerkvi, stavba vidno 

propada … Kljub temu pripravljamo projektno 
dokumentacijo za ureditev parka, da jo bomo 
imeli v rokah, če pride do prenosa lastništva.«

Povejte še kako spodbudnejšo novico.
»Ena takšnih je zlato priznanje, ki ga je ob-

čina Preddvor na mednarodnem sejmu MOS v 
Celju 13. septembra v akciji Iščemo energetsko 
najbolj varčne objekte v Sloveniji dobila za lani 
zgrajen vrtec. Dobra novica je tudi napredova-
nje gradnje planinskega zavetišča na Zaplati, s 
čimer se ob pomoči občine prizadevno ukvar-
jajo prostovoljci Planinskega društva Preddvor. 
Gradnja je v sklepni fazi, vložili smo vlogo za 
tehnični pregled in če bo šlo vse gladko naprej, 
bo 4. julija 2014 odprtje zavetišča.«

Letos je zaradi varčevanja v državi postalo 
aktualno zmanjševanje števila občin, tarče 
so tiste z manj kot pet tisoč prebivalcev. Vas 
skrbi, da bi to doletelo tudi občino Preddvor?

»Mislim, da do tega ne bo prišlo, saj tovrstni 
posegi lahko povzročijo dolgoročne posledi-
ce. Sicer pa menim, da se je v skoraj dvajsetih 
letih pokazalo, kaj smo na območju majhnih 
občin naredili in to z majhnim denarjem. Uki-
njanje ali združevanje malih občin na hitro ne 
bo moglo iti, če pa želijo racionalizacijo in de-
centralizacijo, naj uresničijo idejo o prenašanju 
določenih pristojnosti občin in upravnih enot 
na pokrajine, saj je to že nekaj let dolgoročna 
vizija naše države. Verjamem pa, da je mogo-
če stroške delovanja občin zmanjšati, in sicer 
tako, da bi zakonsko določili nekatere skupne 
dejavnosti, denimo urbanizem, računovod-
stvo, pravne službe.«        Danica Zavrl Žlebir

Letos so se krvodajalci krajevnih orga-
nizacij Rdečega križa Preddvor in Bela 
Bašelj skupaj udeležili krvodajalske akci-
je v Izoli. To je bila že druga organizirana 
akcija, udeležilo se je je prek 40 krvoda-
jalcev. »Odvzem v Izoli je zelo uspel, vse 
je potekalo tekoče in v prijetnem vzdušju. 
Vsem krvodajalcem se lepo zahvaljujemo 
in jih vabimo, da s to humano gesto nada-
ljujejo in širijo vedenje naprej, zlasti med 
mlajšo generacijo,« sporoča predsednica 
preddvorskega Rdečega križa Milena 
Zupin. D. Ž.

Krvodajalci v Izoli

Vsaka tretja ženska in vsak peti moški tvega, da zboli za osteoporozo, boleznijo kosti. Sve-
tovni dan osteoporoze je 20. oktober, letos ga bodo člani zaznamovali v Velenju v soboto, 19. 
oktobra. Letošnje geslo je: »Jaz sem močna, bodi še ti«. Vse več je poudarka na osteoporozi 
pri moških. Kot še sporoča Milena Zupin iz Društva bolnikov z osteoporozo Kranj, v okto-
bru sodelujejo z gorenjskimi lekarnami in bodo izvajali UZ preventivne-presajalne meritve 
kostne gostote na petnici. V Preddvoru pa  vabijo na terapevtsko telovadbo in jogo, ki bo v 
telovadnici vrtca Storžek. D. Ž.

Svetovni dan osteoporoze

»V poletnih mesecih je bil obisk TIC-a 
zelo dober, neprimerno večji kot lani, po-
večal se je obisk tujih gostov, predvsem 
zaradi dobre spletne promocije. Beleži-
mo tudi dober počitniški obisk domači-
nov v knjižnici, vseh generacij,« pravi 
Mirjam Pavlič iz Info centra Preddvor. 
»Obiskovalci so veliko povpraševali po 
izposoji električnih koles, s katerimi so 
obiskali okoliške vasi, veliko se jih je 
odpeljalo na  izlet na Jezersko. Gostje 
so povpraševali po zemljevidih, saj so 
veliko izletov naredili okrog turističnih 
znamenitosti, obiskali cerkvice na gri-
čih in odhajali na izlete po pohodnih po-
teh. Spraševali so po domačih gostilnah 
in ponudbi hrane v okolici, pa tudi po 
prireditvah, ki jih je bilo čez poletje kar 
nekaj. Za obisk Pred dvora se je odločilo 
kar nekaj skupin, ki so z avtobusi obi-
skali naš kraj, nekateri tudi v kombina-
ciji obiska Železne Kaple, Jezerskega in 
Pred dvora, prišli so iz okolice Ljubljane, 
Hras tnika, Radencev, Atomskih Toplic, 
Brežic .... in bili so prijetno preseneče-
ni, koliko zanimivih  stvari so si lahko 
ogledali pri nas.«

Dober poletni turistični 
obisk

Sekcija za ročna dela Gelike pri Dru-
štvu upokojencev Preddvor vabi na sre-
čanje upokojence in tudi vse občane, ki 
jih veselijo ročna dela z željo, da bi se 
tudi kaj naučili. Srečevati smo začeli 1. 
oktobra ob 18. uri in se dobivali vsak to-
rek ob istem času do konca aprila 2014 
v Turističnem informativnem centru v 
Preddvoru. Pridružite se nam, prijetno 
in veselo bo!

1. oktober je bil mednarodni dan starej-
ših. Društvo upokojencev Preddvor čestita 
vsem članom društva in vsem starejšim v 
občini Preddvor za omenjeni praznik in 
jim želi veliko, veliko zdravja in dobrega 
počutja.

Anica Celar Gorza

Gelike  
vabijo k sodelovanju
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Katere občinske projekte letos že konču-
jete? 

»Končana je ureditev ceste in parkirišča pri 
Domu starejših občanov Preddvor. Projekt je 
financirala Občina Preddvor skupaj z domom. 
Urejena je cesta, pod njo pa vsa infrastruktura: 
fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod in 
elektrika. Cesta je res lično urejena, prav tako 
pa parkirišče z javno razsvetljavo in urbano 
opremo. Vrednost del je znašala okoli 115.000 
evrov.«

Največji projekt je gradnja kanalizacije in 
čistilne naprave. Kako poteka?

»Gradnja kanalizacije in CČN Preddvor po-
teka po planu. Vzporedno z njo poteka tudi pro-
jekt »Tupaliče I. faza«, in sicer od mostu na Bre-
gu do glavne ceste v Tupaličah. Na tem odseku 
se bo rekonstruirala cesta z javno razsvetljavo, 
pod njo pa vgradila fekalna in meteorna kanali-
zacija ter elektrika in vodovod za potrebe čistil-
ne naprave. Stanovalci ob cesti se bodo morali 
na novo priključiti na vodovod ter kanalizacijo. 
Trenutno ta dela močno občutijo nekateri pre-
bivalci Tupalič, ki živijo ob tej cesti, pri čemer 
se jim zahvaljujemo za potrpežljivost. Omenje-
na cesta bo za ves promet zaprta še kar nekaj 
časa, verjetno vse do konca novembra.« 

Veliko se ukvarjate tudi z vodovodi. S ka-
terimi trenutno?

 »V Bašlju v naselju Laško se v teh dneh pri-
čenja gradnja 50 m3 vodohrana s cevovodom 
v dolžini 140 metrov. Zaradi slabega pritiska 
vode v tem delu naselja je potrebno nad obsto-
ječim črpališčem zgraditi vodohran in ga po-
vezati z omrežjem. Izbran je izvajalec HIS, d. 
o. o., iz Ljubljane, vrednost projekta je okoli 
90.000 evrov.«

V pripravi je tudi projekt za vodovod za vas 
Mače. Kaj načrtujete?

»Septembra je občinska uprava organizirala 
strokovni posvet glede projekta Vodovod Mače 
in na posvetu sklenila, da se voda v Mače pripe-
lje iz Bašlja. Trenutno se še usklajuje trasa, ki 
naj bi bila kar najbolj optimalna, da bodo v na-

selju Mače lahko priklopljene vse hiše in da jim 
bo zagotovljeno zadosti pritiska. V nadaljeva-
nju bo sklican sestanek z lastniki zemljišč, od 
katerih bo potrebno pridobiti služnosti za potek 
cevovoda, ob čemer upamo na kar najbolj uspe-
šno sodelovanje lastnikov zemljišč. Projekt bo 
sočasno vključeval tudi kanalizacijo, ki naj bi 
se v nadaljevanju priključila v Novo vas. Da bo 
tako obsežen projekt pripeljan do gradbenega 
dovoljenja, bo preteklo še nekaj verjetno »sla-
be« vode, vendar pa v občinski upravi upamo, 
da se v naslednjih letih pridobi možnost sofi-
nanciranja z nepovratnimi sredstvi za samo 
izvedbo.«

Z vodo imate veliko opraviti tudi na Mož-
janci. Kaj se tam dogaja?

 »Intenzivna dela so v letošnjem letu potekala 
tudi na Možjanci. V nov vodohran so name-
ščeni filtri, s Komunalo Kranj pa so poteka-
li aktivni dogovori o prevzemu vodovoda v 
uprav ljanje, trenutno se v zvezi s tem namešča-
jo jaški in števci pri odjemnikih. Zaradi slabe-
ga omrežja v drugem delu vasi – proti Štefanji 
gori, je v naslednjih letih predvidena obnova 
le-tega. Investicija je ocenjena na približno 
40.000 evrov. Na Možjanci podjetje Vrtina, d. 
o. o., dela vrtino in vsi skupaj lahko le držimo 
pesti, da bi uspeli in na tak način zadostili po-
trebno količino pitne vode.«

V pripravi imate še nekatere druge projek-
te, ki obetajo, da bo prihodnje leto v občini 
gradbeno zelo intenzivno. Katere?

 »Poleg gradenj, ki se trenutno izvajajo na 
terenu, se pripravljajo podlage za projekte, ki 
naj bi jih izvajali v prihodnje. Eden večjih je 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za novo cesto mimo šole do Šiške vključno z 

Prihodnje leto bo občina  
veliko gradbišče

Letos je v občini Preddvor veliko začetih projektov, torej bo v prihodnjem letu Preddvor veliko gradbišče, 
ugotavlja vodja projektov na občinski upravi Klavdija Zima.

Klavdija Zima

Na Možjanci vrtajo za vodo. Ob gradnji kanalizacije še druga vzporedna dela /Foto: Tina Dokl
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Kanalizacijski kanal na trasi od Energetike do čistilne naprave (v 
dolžini 1354 metrov) ter podkop Kokre sta tako rekoč izvedena. Izva
jalec je Gorenjska gradbena družba iz Kranja, ki pa mora po pogodbi 
zgraditi še en kanal, in sicer od Hriba do Potoč, da na kanalizacijo 
priklopimo še Dom starejših občanov Preddvor. Da pa se izognemo 
zapletom z zaporo ceste Hrib–Potoče, smo spremenili traso. Potekala 
bo od ovinka na Hribu skozi gozd po travniku, tako da bo potrebno 
izkopavati cesto le v dolžini okoli 120 metrov. Hkrati s fekalno kana
lizacijo bomo reševali tudi meteorno. Občina se je za to drugo dodatno 
traso odločila zato, ker bi le tako lahko dobili zadosti materiala za 
takojšnjo izvedbo poskusnega obratovanja čistilne naprave.

Prav tako napreduje gradnja biološke čistilne naprave, ki jo gradi 
podjetje HIS, d. o. o., iz Ljub ljane. Izvaja betonska dela za objekte 
čistilne naprave, vzporedno pa se pripravlja tehnološka oprema, dela 
potekajo po načrtu. 

Operacija »Kanalizacija in centralna čistilna naprava Preddvor«, ki 
jo delno financira Evropska unija, poteka po načrtih z izvajalci. Vre
dnost podpisanih pogodb za gradnjo in nadzor skupaj znaša 1.745.000 
evrov, od tega je sofinancerskih sredstev 566.591 evrov iz Evropskega 
sklada ter 318.154 evrov iz državnega proračuna po 23. členu zakona 
o financiranju občin. 

Klavdija Zima

Gradnja kanalizacije poteka po načrtih
Gradbena dela na 1,7 milijona evrov vredni investiciji v kanalizacijo in centralno čistilno napravo 

v občini Preddvor potekajo po načrtih. 

Gradnja čistilne naprave v Tupaličah

mostom. S tem bi se rešil prometni zamašek 
pri vrtcu in šoli (povezava ceste med vrtcem in 
šolo), vendar smo trčili na neodobravanje dveh 
lastnikov zemljišč. Zaenkrat je projekt kljub že 
predvidenim proračunskim sredstvom zača
sno ustavljen, po sprejetju občinskega prostor
skega načrta pa bo ponovno oživel, ne glede na 
možne pričakovane ovire. Na tej trasi ceste je 
predviden tudi nov priključek za naselje Mače. 
Nadaljevanje tega projekta bi bilo v prihodnje 
strateškega pomena, saj bi z njim poskrbeli za 
boljšo prometno varnost na območju šole in 
vrtca, poleg tega pa bi v nadaljevanju zmanjšali 
promet skozi središče Preddvora in ga povezali 
mimo zdravstvenega doma po Korotanci nad 
Šiško do šole.

Eden večjih projektov je tudi projekt za grad
njo zbirnega centra za smeti. Lokacija letega 
je predvidena nad čistilno napravo v Tupaličah. 
Projekt je trenutno v fazi idejnega projekta.«

Veliko gradbišče pa bo tudi na območju, 
kjer bodo gradili magistralni vodovod Ba-
šelj–Kranj. Kaj se ob tem obeta preddvor-
skim občanom?

»Ceste od Bašlja prek Zgornje do Srednje Bele, 
kjer se bo gradil magistralni vodovod Bašelj–
Kranj, bodo res postale veliko gradbišče. Grad
bena pogodba je že podpisana, Občina Preddvor 
pa v kratkem pričakuje terminski plan izvedbe. 
Gradnja vodovoda bo potekala iz Bašlja po ce
sti skozi Zgornjo Belo – smer Preddvor – desno 
mimo Doma krajanov – levo v breg mimo hiš 

Zg. Bela št. 11, 12, 13, in 14 – v nadaljevanju do 
Srednje Bele po cesti in pred Kračmanovim mo
stom levo ter naprej proti Brdu. Projekt bo zelo 
zahteven ter za Občino Preddvor pomeni tudi 
veliko sočasno finančno breme, kajti na tej trasi 
bo položeno okoli 1300 metrov kanalizacije ter 
okoli 500 metrov vodovoda za lastne potrebe. 
Istočasno se bo uredila cesta Bašelj–Zg. Bela, 
zato so že potekali pogovori z lastniki zemljišč 
ob cesti. Na tej trasi naj bi se uredilo tudi križišče 
za smer Mače v Bašlju.«

Kaj pa ostala dela, povezana z vodo ter od-
vajanjem in čiščenjem odpadnih voda?

 »Del glede oskrbe z odvajanjem in čiščenjem 
odpadnih voda v občini še zdaleč ni konec, zato 
bo potrebno zagristi v projekt za izvedbo »Tu
paliče I. faza nadaljevanje«, in sicer bo po cesti 
skozi naselje zgrajena kanalizacija, zamenjan 
magistralni vodovod, urejena cesta … Spo
mladi naslednje leto bo nova čistilna naprava 
pričela s poskusnim obratovanjem, s tem pa 
bo omogočena priključitev kanalizacijskega 
omrežja iz naselij Preddvor, Hrib in Nova vas. 
Prebivalce omenjenih vasi želimo opozoriti, da 
se na to pripravijo, seveda tudi na to, da bo pri
ključitev potrebno plačati. Pred samo priklju
čitvijo bodo vsa gospodinjstva prejela odločbo 
za plačilo dodatnega komunalnega prispevka 
vključno z navodili. Predvidoma bo to v drugi 
polovici leta. Znesek zaenkrat še ni znan, ker je 
potrebno sprejeti Odlok o opremljanju zemlji
šča s komunalno infrastrukturo, pred tem pa še 
občinski prostorski načrt. V občinski upravi se 
trudimo, da bi čim širšemu krogu prebivalstva 
zagotovili standarde s področja oskrbe s pitno 
vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
V prihodnjem letu nas čaka še ogromno dela in 
zato prosimo vse prizadete občane, ki bodo v 
neposredni bližini gradbišč, za veliko potrpež
ljivost in sodelovanje.«

Danica Zavrl Žlebir

Pri gradnji kanalizacije zahteven podboj pod reko Kokro

OBČINA   PREDDVOR 
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor  
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V zadnjih mesecih se je na občinsko upravo 
obračalo večje število občanov z zahtevo po 
odstranjevanju ene najbolj alergenih rastlin, ki 
se širi po Sloveniji, ambrozije. Zaradi lažjega 
prepoznavanja rastline in zaradi izključevanja 
zamenjave s podobnimi rastlinami smo pova
bili predstavnico Zavoda RS za varstvo narave 
OE Kranj Sonjo Rozman, univ. dipl. biol. Na 
skupnem terenskem ogledu nam je dokazala, 
da je ta škodljiva rastlina v občini redka, saj jo 
večina zamenjuje s podobnimi rastlinami, ki pa 
nimajo vplivov na zdravje.

Ambrozija od julija do septembra
V Evropi poznamo vsaj 20 vrst ambrozije 

(ambrosia artemisfolia, pelinolistna žvrklja), 
pri čemer je najbolj razširjena pelinolistna ali 
kratka ambrozija. Rastlina zraste od enega do 
enega metra in pol višine. Steblo je pokončno, 
razvejano ter poraslo z gostimi dlačicami, listi 
deljeni, prav tako porasli z dlačicami, cvetovi 
v obliki grozdastega socvetja na vrhu stebla in 
stranskih vej.  Ambrozija cveti od konca julija 
do konca septembra, odvisno od vremenskih 
razmer. Rastlina predstavlja predvsem plevel 
zapuščenih, neobdelanih površin. Največ je 
najdemo ob cestah, železniških progah, ob 
bregovih rek in potokov, na zapuščenih njivah 
itd. Pelod ambrozije je eden najmočnejših zna
nih alergenov. Osebe, občutljive na cvetni prah 
ambrozije, velikokrat obolevajo za alergijskim 
rinitisom in astmo. Alergeno reakcijo prepo
znamo po simptomih, kot so kihanje, ščemenje 
v nosu, vodeni izcedek iz nosa, otečene veke, 
ščemenje v očeh in oteženo dihanje.

Ne zamenjajmo je s pelinom
Če nismo pozorni, lahko nekatere druge 

ras tlinske vrste zmotno prepoznamo kot peli
nolistno ambrozijo. Rastlina, ki jo ljudje naj
pogosteje zamenjajo za ambrozijo, je pelin. 
Vrste rodu pelina rastejo v enakem okolju kot 
ambrozija in so ji tudi zelo podobne. Glavna 
razlika med rastlinama je v obliki socvetja, ki 
pri pelinu vsebuje tako moške kot ženske cve

tove, medtem ko ima ambrozija ločena socvetja 
z moškimi in ženskimi cvetovi. Pri navadnem 
pelinu so cvetovi večinoma rdečkasto obarva
ni. Prav takšna zamenjava je bila prisotna tudi 
pri vseh primerih, s katerimi so se občani obra
čali na občino Preddvor. Pri terenskem ogledu 
kritičnih lokacij je bilo ugotovljeno, da gre v 
vseh primerih za navadni pelin, na celotnem 
območju pregleda je bila odkrita le ena rastli
na ambrozije, zato menimo, da je kakršnakoli 
panika odveč.

Izkoreninimo jo
Kako se boriti proti rastlini, če jo odkrijemo? 

Najučinkoviteje z odstranitvijo rastline iz oko
lja in preprečitev širjenja na območja, kjer še 
ne raste. Če na svojem zemljišču opazite, da se 
je začela rastlina razraščati, jo čim prej odstra
nite. Posamezne rastline skupaj s koreninami 
izpulite iz zemlje, preden zacvetijo oziroma 
preden na njih dozorijo plodovi. Rastlino se 

lahko odstranjuje tudi z večkratno košnjo ali 
z mulčenjem, vendar bo lahko pokošena rastli
na ponovno odgnala in zacvetela. Odstranje
ne ras tline, še posebej že cvetoče, je potrebno 
spraviti v vreče in odvreči v mešane odpadke, 
da se prepreči širjenje cvetnega prahu in semen. 
Pelinolistne ambrozije se ne odlaga na vrtne 
komposte, saj semena v njih ne izgubijo kalivo
sti in jih z raztresanjem komposta razširjamo.

In najpomembnejše – obveznosti odstranje
vanja! Pristojni minister je v letu 2010 spre
jel Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih 
rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 
63/2010), s katero lastnikom zemljišč nalaga 
dolžnost odstranjevanja in izvajanje rednega 
opazovanja v rasni dobi do konca septembra. 
To pomeni, da se odstranjevanje škodljive ras
tline izvede na stroške imetnika zemljišča, 
nadzor nad izvajanjem pa opravlja pristojna 
inšpekcijska služba.

Marko Bohinec

Prepoznajmo invazivno ambrozijo

Levo navadni pelin, ki ga pogosto zamenjujemo za ambrozijo, in desno ambrozija. (foto: Občina Preddvor)

Občina Preddvor je uspešno kandidirala na Javnem razpisu Sofinan
ciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdrav
stvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, razpisanega v 
okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infra
strukture za obdobje 2007–2013, 6. Razvojne prioritete Trajnostna 
raba energije, 1. prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih 
stavb. 

V začetku septembra je z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor 
že sklenila pogodbo o energetski sanaciji podružnične šole v Kokri. 
Na stavbi bodo v prihodnjih tednih zamenjana vsa okna, izvedena pa 
bo tudi toplotna izolacija fasade in stropa.  Občina je skladno s predpisi 
o javnih naročilih že izbrala izvajalca, podjetje Jelovica hiše iz Pred
dvora, vendar odločitev v času pisanja tega članka še ni pravnomočna. 

Vrednost del po ponudbi podjetja izbranega izvajalca znaša 76.316 
evrov z DDV, delež sofinanciranja Kohezijskega sklada in RS je v 
višini največ do 47.901 evra. Predvidevamo, da bodo dela zaključena 
do konca letošnjega novembra.                        

Klavdija Zima

Energetska sanacija podružnične šole v Kokri
Jeseni se bo ob pomoči evropskih evrov začela energetska obnova podružnične šole v Kokri. 

OBČINA   PREDDVOR 
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor  
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Bil je poln avtobus potnikov, ki smo si ogleda-
lo predstavitev gorske vasi Werfen Weng, kjer 
turizem razvijajo s postopnim uvajanjem elek-
tričnih prevoznih sredstev. Izposojajo osebne 
avtomobile in avtobuse za izlete v Salzburg in 
po širši okolici, električne motorje pa za prevoz 
po vasi in dolini. Kraj, ki ima sicer 950 pre-
bivalcev, nudi obiskovalcem 2000  turističnih 
sob, turisti pa ne obremenjujejo okolja in je tako 

kraj izhodišče za izlete poleti in za smučarje 
pozimi. Na Bavarskem nas je pozdravil najvišji 
vrh v narodnem parku Berchtesgaden, Watz-
mann, visok 2713 m, ki s svojo 1800 m visoko 
vzhodno steno predstavlja najvišjo steno vzho-
dnih Alp.

Med prvimi pristopniki je bil Valentin Sta-
nič, naš alpinist, po katerem se imenuje tudi 
eden izmed planinskih domov pod Triglavom. 

V tem narodnem parku smo si izletniki ogle-
dali novo sodobno opremljeno informacijsko 
središče Hišo gora, v katerem je predstavljeno 
rastlinstvo in živalstvo Alp v štirih letnih časih. 
Nedaleč od Berchtesgadna smo obiskali novo 
in zelo uspešno tesarsko delavnico, v kateri so 
začeli izdelovati montažne hiše iz domačega 
masivnega okroglega lesa. Po kosilu pa smo se 
zapeljali še do Kraljevega jezera. Tu je pravi 
turistični center z lepo urejenimi majhnimi ho-
teli in številnimi trgovinicami s ponudbo ba-
varskih spominkov. Po jezeru vozita turiste dve 
ladjici, enaki kot na Bohinjskem jezeru. Bohinj 
in Berchtesgaden sta pobratena kraja in se tudi 
udeležijo vsakoletnega srečanja.

Vračali smo se čez pogorje narodnega parka 
Nockberge, ki je bil ta dan že pobeljen s sne-
gom, najvišji prelaz je visok 2000 m. Tik pred 
sončnim zahodom smo obiskali še Karlbad - 
več sto let staro termalno zdravilišče na gorski 
kmetiji brez elektrike, kjer je za turiste poskr-
bljeno na povsem naraven način.

   Mirjam Pavlič

Na ekskurziji v Avstriji
Tudi letos je Občina Preddvor v sodelovanju z Zavodom za turizem in Odborom za kmetijstvo in gozdarstvo 

organizirala poučno ekskurzijo k našim severnim sosedom. 

Župan MIran Zadnikar in vodič Janez Bizjak s predsednico turističnega združenja iz Werfen Wenga.

V okviru natečaja Dnevnikove priloge Moj 
Dom, Eko sklada in Celjskega sejma so bila 
na letošnjem sejmu MOS v Celju podeljena 
priznanja za energijsko učinkovite objekte v 
Sloveniji 2013. Strokovna komisija je zlato 
priznanje za javni objekt podelila Občini 
Preddvor za leseni pasivni vrtec, ki ga je 
izdelala družba Jelovica. Ta nagrada je po-
memben dokaz za bodoče investitorje, saj 
potrjuje primernost trajnostne lesene grad-
nje za doseganje energijsko visoko učinkovi-
tega objekta. Pri gradnji javnih objektov, ki 
so običajno sofinancirani iz različnih javnih 
sredstev, so ti projekti še bolj podvrženi nad-
zoru pri doseganju predpisanih energetskih 
rezultatov, kar je za izvajalce poseben izziv. 
Najnovejše priznanje je pomembno tudi za 

družbo Jelovica, ki je vrtec v Preddvoru 
zgradila v manj kot šestih mesecih, saj s tem 
dokazuje svojo kakovost gradnje vrtcev, šol 
ali drugih javnih objektov. 

Strokovno komisijo je prepričala inova-
tivnost kombiniranja trajnostnih naravnih 
materialov z najnovejšo tehnologijo za do-
seganje pasivnega standarda objekta. Vrtec, 
ki je grajen v pasivnem standardu, je tudi 
plus-energijski, saj je na strehi nameščena 
fotovoltaika, objekt pa tako proizvaja več 
energije, kot jo za svoje delovanje potrebuje. 
Jelovica je za leseni pasivni vrtec v Preddvo-
ru letos prejela najvišji priznanji na dveh naj-
večjih sejmih za gradnjo v Sloveniji, nagrado 
zelena misija sejma DOM in zlato medaljo 
sejma MOS.                    Danica Zavrl Žlebir

Zlata medalja za preddvorski vrtec
Na sejmu MOS 2013 so za najbolj energijsko učinkovit javni objekt 

izbrali pasivni lesen vrtec Jelovica v Preddvoru in mu dodelili 
zlato medaljo.

Zavod Stik, zavod za mediacijo, mirno 
reševanje sporov, svetovanje, izobraževa-
nje, kakovostno življenje in šport, sporoča, 
da izvajajo družinsko mediacijo. Mediaci-
ja ali posredovanje v sporu je proces, ki 
ga usmerja mediator in v katerega se sprti 
strani vključita prostovoljno z namenom 
iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za 
obe strani. Prednost mediacije v primer-
javi z reševanjem sporov na sodiščih je v 
učinkovitosti, nizkih stroških, visoki sto-
pnji uspešnosti in obojestranski sprejem-
ljivosti rešitve.

»Z družinsko mediacijo se rešujejo spor-
na vprašanja med zakoncema oziroma 
partnerjema, med starši in otroci, brati in 
sestrami, taščo oziroma tastom in zetom 
oziroma snaho ter drugimi sorodniki. Gre 
predvsem za reševanje sporov glede kako-
vosti odnosa, delitve dela in odgovornosti, 
skrbi in vzgoje otrok, razdelitve skupnega 
premoženja, dediščine, skrbi za ostarele-
ga starša, rešitev spornih vprašanj med 
zakoncema v procesu razhajanja oziroma 
ločitve (ločitvena mediacija) in rešitev 
spornih vprašanj med bivšimi partnerji 
oziroma zakonci (poločitvena mediacija). 
Če se želite vključiti v proces mediacije 
ali pa želite izvedeti več o konkretnem 
poteku mediacije, nas pokličite na telefon 
040/956-573. Pristopite aktivno k reševa-
nju vaših sporov, naj bo izid spora odvisen 
od vas in ne od tretjih, izberite mediacijo,« 
sporočajo z zavoda Stik.                         D. Ž.

Družinska mediacija
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Iz šolskih klopi

Slovenska vojska je šolarjem predstavila svoje delo.

Gimnazija, Elektro in Pomorska šola Piran
Naše potovanje po Obali se je začelo v Portorožu, ko smo si ogledali pomorsko srednjo 

šolo. Ko smo izstopili iz avtobusa, nas je pričakalo toplo vreme, zato dolgi rokavi niso 
prišli v poštev. Na šoli nas je prijazno pozdravil pomočnik ravnatelja. Razdelili smo se v 
dve skupini. Ena skupina se je udeležila predavanja o šoli, druga pa je odšla v posebno sobo 
s simulatorjem vožnje ladje. Ciril, Vid, Ana, Anja, Ajda in jaz smo bili skupaj v skupini. 
Zelo hitro smo ugotovili, kako se uporabljajo določene priprave in gumbki. Določeni 
deli so bili prave replike ladje. Odšli smo tudi v pravi simulator. Stali smo na posebnih 
ploščah in vozili ladjo. Bilo je čisto tako, kot prava vožnja. Ves čas smo bili pod budnim 
očesom profesorja te šole. Čas v simulatorju je zelo hitro minil. Skupini sta se zamenjali 
in tako smo se tudi mi udeležili predavanja, kjer nam je dijak povedal svoje mnenje o šoli 
in profesorjih. To je bilo zelo zabavno. Po končanih aktivnostih na šoli so nas odpeljali do 
šolske čolnarne. Z njihovim čolnom so nas odpeljali do Pirana. Vožnja s čolnom je bila 
zelo razburljiva. Ko smo prišli v Piran, nam je bilo kar malo žal, da je bilo potovanje tako 
kratko. Vita Knavs, lanski 9. a

Počitniške delavnice
Za učence naše šole smo tudi v letošnjem poletju pripravili nadstandardni program počitni-

ških delavnic. Že takoj prvi počitniški dan se je pisana druščina navdušenih otrok odpeljala 
na tabor v Liboje, kjer so uživali v raznovrstnih ustvarjalnih in športnih dejavnostih, plavanju, 
pohodništvu ... V sredo, 26. junija, so športno igrišče pri šoli zasedli pripadniki slovenske 
vojske, ki so mladini predstavili svoje delo, opremo in vozila, udeleženci delavnice so opravili 
preizkus športnih sposobnosti, ki so potrebne za opravljanje vojaškega poklica, nazadnje pa 
so se še po vojaško zamaskirali. Prav tako v prvem počitniškem tednu je bila tudi delavnica s 
policijo, na kateri so šolarji od blizu spoznali opremo in vozilo policistov, v spremstvu mož v 
modrih uniformah pa so šli tudi na teren. Skupina učencev višjih razredov je dva dni preživela 
v Železni Kapli, kjer so sodelovali pri pouku v tamkajšnji šoli in v dejavnostih, ki so jim jih 
pripravili gostitelji. Zadnjo nadstandardno poletno dejavnost pa smo prestavili na jesen: v za-
četku oktobra bodo učenci v okviru sodelovanja med občinama Preddvor in Ljutomer dva dni 
raziskovali Prlekijo. Naši gostitelji na OŠ Stročja vas pri Ljutomeru nam pripravljajo zanimiv 
in pester program s poudarkom na trgatvi. Petra Lombar in Katarina Pust, koordinatorici

Šola v naravi – Osilnica
Ko smo prišli v Osilnico, smo odnesli svoje kovčke v sobe. Z Evelin sva si pomagali obleči 

blazino in odejo. Ko smo stvari pospravili, smo odšli na kosilo. Za kosilo smo jedli krompir. 
Potem pa smo odšli plavat. Najprej so nas preizkusili. Jaz sem bila v drugi skupini, skupaj z 
Nino. Streljala sem tudi z lokom in zadela tarčo. Tudi plezali smo. Preplezala sem do vrha 
plezalne stene. Imeli smo se lepo. Eva Žos, 4. a

V zibelki slovenstva
V soboto, 13. aprila, smo se učenci od 7. do 9. 

razreda, ki se učimo nemščino, skupaj s tistimi, 
ki obiskujejo izbirni predmet turistična vzgoja, 
odpravili na avstrijsko Koroško. Spremljale so 
nas tri učiteljice in vodička.

Peljali smo se mimo Tržiča skozi predor 
Ljubelj na drugo stran Karavank. Med vo-
žnjo smo izvedeli osnovne podatke o Avstriji 
in njeni zgodovini. Po dobrih dveh urah smo 
prispeli do prvega cilja – cerkve Gospa sveta 
(nem. Maria Saal). Cerkev je bila videti mo-
gočna tako zunaj kot znotraj. Zgrajena je bila v 
gotskem stilu, na oltarju in koru pa so tudi sle-
di baroka. Cerkev je bila večini všeč. Povsod 
so bliskali fotoaparati in se slišale zaklopke 
na telefonih. Kljub temu pa smo komaj čakali 
malico. Siti in odžejani smo se vrnili v avtobus 
in se odpeljali proti vojvodskemu prestolu na 
Gosposvetskem polju. Po poti smo skozi okno 
videli Krnski grad (pravzaprav samo mesto, 
kjer je včasih stal). Vojvodski prestol je igral 
pomembno vlogo pri ustoličevanju koroških 
vojvod. Sestavljen je iz dveh sedežev, ker 
predstavlja dvojno oblast: vojvodovo in cesar-
jevo. S tega mesta je vojvoda podeljeval fevde. 
Nismo se prav dolgo zadrževali pri prestolu, 
saj se nam je »mudilo« v Celovec, glavno me-
sto dežele Koroške. Ko smo prispeli v mesto, 
so imele prednost znamenitosti, ki jih v Celov-
cu ne manjka. Ogled smo pričeli pri Deželni 
hiši (nem. Landhaus), v kateri smo si ogledali 
dvorano grbov. V njej so naslikani grbi ple-
miških družin, ki so prebivale na Koroškem. 
Če se ne motim, je grbov okoli 665. V dvorani 
hranijo tudi knežji kamen, ki je za Slovence 
zelo pomemben, saj so v srednjem veku na 
njem umeščali karantanske kneze, in sicer v 
slovenskem jeziku. Karantanijo štejemo za 
prvo slovensko in slovansko državo. Nato smo 
se odpravili do kipa zmaja sredi Novega trga, 
simbola Celovca, kjer smo o njem poslušali 
legendo. Ogled znamenitosti smo končali na 
mestnem trgu, od koder smo se v skupinicah 
odpravili po mestu. Uživali smo v lepem vre-
menu, sprehajanju po starem mestnem jedru 
in sladoledu. Nekateri so hitro skočili še v tr-
govinice. Ob dogovorjeni uri smo se zbrali pri 
kužnem znamenju na Starem trgu, od koder 
smo se odpravili do avtobusa, ki nas je od-
peljal do najbolj zabavnega in sproščujočega 
dela izleta – v Minimundus. Minimundus je 
park, v katerem so postavljene makete najve-
čjih svetovnih znamenitosti v pomanjšanem 
merilu. Tam najdeš vse: od Eifflovega stolpa, 
Kipa svobode do blejskega otočka in NUK-a. 
Imeli smo več kot dve uri, da smo si ogledali 
znamenitosti parka. Bilo je enkratno. Vsi smo 
uživali. Tekali smo od ene mini zgradbe do 
druge, se ob njih fotografirali. Vse je najbrž 
najbolj navdušil Eifflov stolp. Ker je bilo kar 
prijetno toplo, sijalo je sonce, smo si privoščili 
sladoled in posedanje na soncu, saj smo bili 
utrujeni od tekanja sem in tja. Pred odhodom 
pa smo skočili še v trgovino s spominki. Nato 
smo se poslovili od Minimundusa in se po isti 
poti vrnili v Slovenijo. Dan je bil lep, na izletu 
sem zelo uživala. Bilo je zabavno in poučno. 
Komaj čakam na nov podvig na avstrijsko Ko-
roško. Maruša Kegljevič, 8. a
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Izkušnja, ki bi jo rada ponovila 
Končno je prišel dan, ko smo se učenci iz naše šole, OŠ Jakoba Aljaža iz Kranja ter OŠ Železna 

Kapla odpeljali do Obale. V Portorožu smo obiskali gimnazijo, elektro in pomorsko šolo, kjer so 
nam predstavili pomorske poklice in šolo. Preizkusili smo se tudi v vožnji ladje na simulatorju. 
S čolnom so nas potem odpeljali do Pirana, od koder smo peš nadaljevali pot do doma Breženka. 
Dan je bil kar naporen, saj smo po kosilu odšli v Sečoveljske soline. Tam so nam opisali tradicijo 
pridobivanja soli, zgodovino solin ter zanimivo in pestro rastlinstvo in živalstvo. Naslednji dan 
smo imeli različne delavnice. Najprej je bila na vrsti likovna delavnica. Odšli smo v Piran, si 
izbrali motiv in ga nato naslikali s kredami. Kasneje smo imeli še delavnico socialnih veščin, 
naravoslovno delavnico, kjer smo s pomočjo določevalnih ključev določevali vrste polžev in 
školjk, ter delavnico, kjer smo izdelovali splave iz bambusa. Zvečer smo se odpravili v Piran, 
kjer smo se učili in raziskovali mesto ter iskali skriti zaklad – bonbone, ki so se skrivali za 
hišo Benečanko. Imeli smo nekaj časa za nakup spominkov, lahko smo se posladkali tudi s 
sladoledom. Zadnji dan smo se odpravili v bazen v enega od hotelov v Portorožu (morje je bilo 
žal premrzlo za kopanje). Na poti proti Preddvoru smo se ustavili še v Hrastovljah, kjer smo 
si ogledali cerkev sv. Trojice, v kateri se nahaja slavna freska Mrtvaški ples. Tabor je bil zelo 
zanimiv in zabaven; izkušnja, ki bi jo rada ponovila. Amadeja Gvendolina Završnik

V šolskem letu 2012/13 smo prvič izpeljali nagradni izlet tudi za učence razredne stopnje (od 1. do 
5. razreda). Vseh 25 učencev iz matične in podružničnih šol, ki so prejeli pohvalo za vzorno vedenje, 
je sredi junija odšlo na izlet na Brdo pri Kranju. Učenci so se preizkušali v plezanju v adrenalinskem 
parku, tekmovali v štafetnih igrah, se zabavali s čarovnikom Gregom in si ob strokovnem vodenju 
ogledali cvetlično razstavo, stavbe in prisluhnili zgodovini Brda. 

Nagradni izlet na Brdo

Nagradni izlet na Brdo pri Kranju

V šolskem letu 201/2013 so učenci OŠ 
Matije Valjavca Preddvor na državni ravni 
osvojili 15 priznanj, od tega dve zlati in 13 
srebrnih. Učencem čestitamo za njihove 
dosežke, uspehe, prizadevno delo, vzorno 
vedenje, prostovoljno delo in druge de-
javnosti. Nagrajeni so bili: Meta Mekuč, 
8.a (mentor Tomaž Peternelj), z zlatim in 
srebrnim Cankarjevim priznanjem v zna-
nju slovenščine ter z zlatim priznanjem iz 
znanja logike (mentorica Alenka Juran-
čič); Voranc Vid Tavželj, 9.b, s srebrnim 
priznanjem iz konstruktorstva in tehnolo-
gije obdelav; Vesna Pernuš, 9.b, s srebrnim 
Stefanovim priznanjem v znanju fizike; 
Petra Arh, 7.a, Petra Kaštrun, 7.b, Jure Zi-
dar, 7.b, in Meta Mekuč, 8.a, s srebrnim 
Vegovim priznanjem v znanju matemati-
ke; Ajda Puzin, 9.a, s srebrnim Proteuso-
vim priznanjem v znanju biologije; Gregor 
Durkov, 5.b, Jan Mekuč, 6.a, Meta Mekuč, 
8.a in Ajda Puzin, 9.a  s srebrnim prizna-
njem v znanju Vesele šole; Mina Mrkun, 
9.b, s srebrnim priznajem v znanju angle-
škega jezika. Pohvali za večletno uspešno 
nastopanje na prireditvah v podružnič-
ni šoli Kokra sta dobila Zala Končan in 
Benjamin Povšnar, oba 5. razred; Vita 
Knaus, 9.a, Lucija Karničar, 9.b, in Janez 
Gregorc, 9.b., pa so prejeli pohvale za več-
letno ustvarjalno nastopanje na kulturnih 
prireditvah. Za večletno prostovoljno delo 
v Domu starejših občanov Preddvor sta 
bili pohvaljeni Ana Ogris, 9.a, in Edita 
Zukanovič, 9.b. Pohvalo za sodelovanje v 
projektu Kako se pa pri vas reče je pre-
jelo 43 učenk in učencev z mentoricama 
Francko Planinc in Petro Lombar. Veliko 
učencev je bilo pohvaljenih tudi za vzorno 
vedenje, od devetošolcev: Ana Ogris, 9.a, 
Ajda Zaplotnik, 9.a, Vesna Pernuš, 9.b, in 
Voranc Vid Tavželj, 9.b. 

Erna Meglič, šolska svetovalna služba

Pohvaljeni učenci  
v minulem šolskem letu

Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu
Na naši šoli spodbujamo učence k lepemu 

vedenju, delavnosti in spoštljivemu odnosu do 
ljudi, stvari in narave s projektom Na poti k 
zdravju, prijaznosti in uspehu. Projekt je po-
tekal na predmetni stopnji (od 6. do 9. razre-
da) že okroglo, petnajsto, leto. V šolskem letu 
2012/13 sta prehodni pokal prejela dva razre-
da: 8. a (razredničarka Brigita Košmrlj) in 6. 
b razred (razredničarka Maja Šenk Zidar), na 
tretjem mestu je bil 7. a razred (razredničar-
ka Jeli Cuderman). Najboljša dva oddelka sta 
odšla na nagradni izlet v Terme Snovik Ka-
mnik. Na plavanje so odšli tudi učenci od 6. 
do 9. razreda, ki so prejeli pohvalo za vzorno 
vedenje, in tisti, ki so v posameznem oddelku 
najbolj vestno delali domače naloge. Stroške 
nagradnega izleta je poravnal šolski sklad. Ob 
tej priložnosti se zahvaljujemo vsem donator-
jem in šolskemu skladu.    Najboljša razreda iz projekta Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu
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Nova dvorana Kulturnega hrama Ignacija Borštnika Cerklje prvič 
po svečanem odprtju dviga zastor in prižiga odrske luči za zaključen 
cikel kulturnih dogodkov. V Cerklje prihajajo priznane gledališke za
sedbe, njihove predstave pa si bo moč ogledati v sklopu gledališkega 
abonmaja Nasmejmo se!.

»Organizatorji v sodelovanju z občino Cerklje na Gorenjskem z 
novostjo skušajo približati gledališko dogajanje vsem, ki se iz tak
šnih ali drugačnih razlogov ne odločajo za obisk tovrstnih dogod
kov v večjih mestih, predvsem pa želijo obiskovalcem kulturnega 
hrama postreči s smehom in dobro voljo,« pravi Janja Rehberger. 
Gledališki abonma Nasmejmo se! ponuja pet komičnih mojstro
vin slovenskih poklicnih in ljubiteljskih gledališč. SLG Celje se 
bo predstavilo z zmagovalko letošnjih Dnevov komedije, žlahtno 
komedijo v režiji Borisa Kobala Sleparja v krilu, SNG Drama na 

gostovanje prihaja z burlesko Ko sem bil mrtev in bleščečo igralsko 
zasedbo, ki jo sestavljajo Jernej Šugman, Janez Škof, Alojz Svete, 
Boris Mihajl ter pianist Jože Šalej, abonentke in abonente bodo na
smejali tudi jeseniški igralci z zdravniško komedijo To imamo v 
družini, v polpreteklo zgodovino pa jih bo popeljalo legendarno 
Partljičevo komedijsko besedilo Moj ata, socialistični kulak, nasta
lo v produkciji Šentjakobskega gledališča in režiji Gojmira Lešnja
ka Gojca. Program zaokrožuje nova predstava ljubljanskega SiTi 
Teatra Tak si, v kateri so ustvarjalne moči združili pisatelj Goran 
Vojnović, avtor uspešnice Čefurji raus, režiser Aleksandar Popo
vski ter dramska igralca, mojstra komedije Tadej Toš in Klemen 
Slakonja. Prva predstava bo na ogled v sredini oktobra. Več infor
macij dobite pri Janji Rehberger, 051 606 220 , abonma@nasmejmo.
se, www.nasmejmo.se.  D. Ž.

Stregli bodo s smehom in dobro voljo

Namenjen je mladim med 14. in 25. letom 
starosti. Sodi med vodilne svetovne mladin
ske programe, ki se zaključijo s priznanjem. 
Združuje tako praktične izkušnje kot veščine 
in tako oblikuje svetovno ozaveščene mlade 
ljudi, pripravljene na življenjske preizkušnje.

Za pozitivno samopodobo mladih
Program MEPI je ustanovil princ Philip, 

mož britanske kraljice Elizabete II., v sode
lovanju z nemškim pedagogom Kurtom Hah
nom s ciljem, da mladim pomaga razviti po
zitivno samopodobo in da svoje sposobnosti 
uporabijo za dobro skupnosti. MEPI je danes 
prisoten v že več kot 140 državah po vsem sve
tu. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu 

in ciljno naravnanemu preživljanju prostega 
časa, katerega način koriščenja močno vpli
va na to, kako si bo posameznik ustvaril svoj 
socialnopsihološki profil. Program sestoji iz 
treh težavnostnih stopenj: bronasta, srebrna in 
zlata, in štirih obveznih področij: prostovolj
no delo, odprava, veščine in rekreativni šport. 
Na zlati stopnji sledi še dodatna zahteva – pro
jekt Neznani prijatelj. Udeleženci (pod men
torstvom) izberejo svojo aktivnost na vsakem 
izmed štirih področjih na posamezni stopnji 
in sledijo ciljem, ki so si jih zastavili. Posame
zna dejavnost se jim zapisuje v indeks dosež

kov, ki ga lahko uporabljajo kot referenco pri 
nadaljnjem šolanju ali pri iskanju zaposlitve. 
Ob izpolnitvi vseh zastavljenih zahtev prido
bijo značko in potrdilo kot priznanje za svoj 
angažma in pomenljive dosežke (več o progra
mu si preberite na www.mepi.si.).

Princ in predsednik na Brdu
Poleti je bila na Brdu slavnostna podelitev 

zlatih priznanj programa MEPI, ki sta se ga 
med drugimi udeležila tudi britanski princ 
Edward, grof Wesseški in predsednik repu
blike Borut Pahor. Priznanja je prejelo 51 slo
venskih udeležencev programa. 

Zaradi številnih pozitivnih učinkov tako 
za posameznika (razvijanje veščin, soočanje 
z izzivi, pridobivanje samozaupanja, učenje 
zunaj šolskega sistema, zdrava zabava …) kot 
za lokalno skupnost (aktivni, pozitivni in za
dovoljni posamezniki, pripravljeni na izzive 

življenja) je želja Občine Preddvor, da se pro
gram predstavi in vpelje v naše lokalno okolje. 
V programu gre za sistematično združevanje 
aktivnosti, ki jih večina organizacij že izvaja, 
le da je posameznikovo udejstvovanje beleže
no in mednarodno priznano. Zato vas vabimo, 
da se udeležite brezplačnega dvodnevnega te
čaja za voditelje v programu MEPI. S tem bo
ste spoznali program in umestili svojo organi
zacijo med področne izvajalske institucije ali 
se navdušili nad izvajanjem celotnega progra
ma. Vabljeni pa tudi vsi, ki ste za program že 
slišali in bi si ga želeli podrobneje spoznati. 
Tečaj bo na OŠ Matije Valjavca Preddvor in 
sicer 14. in 15. oktobra, tečaj je brezplačen. 
(O podrobnostih programa na spletni strani 
MEPI; Info: Program MEPI: neda@mepi.
info; Tečaj za MEPI voditelje : nina.kristic@
guest.arnes.si)

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

V Preddvor prihaja MEPI
Mednarodno priznanje za mlade, krajše MEPI, je program osebnega razvoja najvišje kakovosti in najširšega 

dosega. Gre za prostočasni program, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. 

Britanski princ Edvard in predsednik države Borut Pahor z dobitnico zlatega priznanja  MEPI poleti na Brdu  

Oktobra bo tudi v Preddvoru brez-
plačni dvodnevni tečaj za voditelje v 
programu MEPI. S tem bodo spoznali 
program in umestili svojo organizacijo 
med področne izvajalske institucije ali 
se navdušili nad izvajanjem celotnega 
programa. Na tečaj vabijo tudi tiste,   
ki so za program že slišali in bi si ga 
želeli podrobneje spoznati. Tečaj bo 
na OŠ Matije Valjavca Preddvor 14. in  
15. oktobra. 
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VULKANIZERSTVO STUDEN 
Obveščamo vas, da menjamo, centriramo 
ter prodajamo vse vrste pnevmatik,  
alu in navadnih platišč za osebna ter 
traktorska vozila.

Ugodni popust na vse vrste  
pnevmatik in možnost plačila  
na več obrokov. 

Hramba pnevmatik. 

Studen Stane, s. p., 
Čadovlje 1, 4204 Golnik
Informacije: 041/812 645
Vsak dan: od 8. do 19. ure 
Sobota: od 8. do 13. ure 

Lani smo zaključili projekt z naslovom 
Kako se pri vas reče?. Nama, kot vodjema 
popisa hišnih imen, se je porodila zamisel,  
da bi zbrane zgodbice, ki so jih pripovedovali 
domačini, objavili še v domačem narečju. Zelo 
zanimivo je bilo poslušati ljudi, ki so nama  in 
otrokom pripovedovali po domače – torej tako, 
kot se govori doma, v vaseh pod Storžičem. 
Zato bi radi prisluhnili še vam  in zbrali še več 
zgodb, ki živijo v ustnem izročilu.

Še znate povedati v domačem 
narečju?

Še znate povedati po domače?  
Domač govor, ki ste ga slišali še v zibki, ki 

se je govoril v kuhinji, v hiši za domačo mizo, 
ali pri skupnem delu, v gozdu, na polju, v hle-
vu, ob praznovanjih, glasen ali komaj slišen 
ob krstah; tega bi radi zapisali in ohranili  
nadaljnjim rodovom. 

Interes za tako gradivo je izkazala dr. Ma-
rija Stanonik, urednica zbirke Glasovi, ki 
ohranja jezik narečij z obmoočja celotne Slo-
venije. Na sestanku nama je že dala smernice 
za urejanje gradiva, ki naj bi izšlo v knjigi 
skupaj z zgodbami izpod gora – od Tržiča 
do Cerkelj.

Zbirali bomo zgodbe
 S tem namenom sva si letošnjo jesen zada-

li novo nalogo: skupaj z učenci bomo zbirali 
pravljice, ki so krožile in se ohranile doma, 
žalostne in vesele zgodbe ter anekdote, ki so 
se zgodile v vasi ali v družini, dobrodošli pa 
so tudi preprosti dogodki, ki ste jih doživeli vi 
ali vaši predniki, pa so skoraj  že pozabljeni. 
Nekatere domačine je življenje razkropilo po 
svetu, a ko se vračajo, spregovorijo po doma-
če. Tudi njim bi prisluhnili, če jih bo dosegla 
naša prošnja. Ljubezen do domačije, do ro-
dnega kraja v njih ni presahnila in jih včasih 
še  pripelje domov. V njih živijo spomini še 
bolj trdno. K zbiranju pripovedi v narečju 
(posnetkov ali zapisov le-teh) ali pa le idej in 
smernic, koga bi lahko v zvezi s tem obiska-
li, ste vabljeni učenci pa tudi odrasli. Učenci  
naju lahko poiščete v šoli, odrasli pa se nama 
oglasite po pošti (Šolska ulica 9, Preddvor), 
e-pošti (francka.planinc@gmail.com, petra.
lombar@guest.arnes.si) oziroma zaupajte 
svoje kontaktne podatke komu izmed učencev 
naše šole ali pa zaposlenim v preddvorskem 
Turistično informativnem centru (nasproti 
občinske stavbe). Zagotovo vas bomo pokli-
cali ali obiskali. Že v naprej hvala za sode-
lovanje! Francka Planinc in Petra Lombar   

Projekt Stare zgodbe
Ohranjanje našega domačega narečja

Letos je bila naša šola ena izmed šol, 
v katerih se je odvijalo državno tekmo-
vanje iz  Vesele šole. Tekmovanje je po-
tekalo 17. aprila 2013. Na našo šolo je 
prišlo tekmovat približno 90 učencev 
iz gorenjskih šol. Spremljalo jih je 18 
mentorjev. 

Iz naše šole se je tekmovanja udeleži-
lo pet tekmovalcev pod vodstvom men-
toric Katarine Pust in Mirjane Črnac. 
Pred tekmovanjem smo se sprostili ob 
ogledu kratkega kulturnega programa. 
Nasmejal nas je Janez Gregorc, ki je za-
igral legendo o nastanku Hudičko vega 
boršta. Natalija Jagodic nam je zai-
grala na harmoniko, drugošolci pa so 
nam deklamirali pesem o prijateljstvu. 
Nato pa smo se Veselošolci  odpravili 
v učilnice, kjer nas je čakal osred nji 
del tega dne – tekmovanje. Reševali 
smo naloge na temo družine, filma, 
stare Kitajske, svetlobe, žuželk, vode 
in fotografije. Po tekmovanju smo se 
okrepčali z malico, nato pa zadovoljni 
odšli domov, kjer smo nestrpno čakali 
na rezultate tekmovanja.

Meta Mekuč, 8.a

Državno tekmovanje  
iz Vesele šole
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Podružnični šoli iz Kokre in z Obirskega na avstrijskem Koroškem 
sta septembra priredili skupni športni dan. Odšli so v dolino Komatev
re do lovske koče Stanič, kjer se je šesterica iz Kokre z učiteljicama 
Romano Naglič in Katarino Prelog pobliže seznanila z enajsterico 
z Obirskega, ki sta jo spremljala učitelj Roman Roblek in ravnatelj  
Heinz Nečemer. Otrokom iz Kokre sta se pridružila tudi župan občine 
Preddvor Miran Zadnikar in ravnateljica matične šole Matije Valjavca 
iz Preddvora Mateja Sajovec, ki je povedala: »Zasledila sem, da je 
obstoj ljudske šole na Obirskem ogrožen, in našla podobnosti z našo 
podružnico v Kokri, kjer je letos šest otrok. Šolajo se v kombinaciji, 
država pa nam prizna eno samo učiteljico, drugo nam plačuje občina. 
Z večjim vpisom bi nam država morda priznala 1,5 učiteljice. Če bi 
starši prihodnje leto vpisali v šolo v Kokri vse otroke, ki bodo šolski 
obvezniki, bi bili štirje novi prvošolci, vseh otrok pa deset.« Ravna
telj šole na Obirskem pa pravi, da je normativ za obstoj sedem otrok, 
letos jih je v ljudski šoli do četrtega razreda vpisanih enajst. Otroci so 
uživali na skupnem športnem dnevu, se igrali in se podili po gozdu, 
Dario z Obirskega je našel celo gobo, v gozdu so našli kos srnjakovega 
rogovja in ga pokazali lovcu Franciju Plazniku. Breda Žumer, mamica 
dveh šolarjev iz Kokre, jim je postregla malico.  D. Ž.

Skupni športni dan na Staniču

Šolarji z Obirskega in iz Kokre so krenili na skupen športni dan.

»Tini se po žilah pretaka igralska kri. Je hči 
igralke Francke Rozman s Spodnje Bele. Pri
možila se je v Novo vas, kjer sta si z možem 
Jožem, prav tako igralcem, ustvarila družino. 
Imata sinova Matija in Štefana. Tina Krč je 
na preddvorski igralski oder stopila pred 20 
leti. Vloge prešernega podeželskega dekleta 
v prvih igrah je po poroki začela nadgrajeva
ti z zahtevnimi vlogami karakternih žensk, 
ki so izpričevale svojo nepopustljivost. Prav s 
temi vlogami je Tina izpostavila talent, ki se 
je odražal v vseh plasteh izraznega upodab
ljanja njenih vlog. Tina Krč je znala iz trdote 
srca v sosledju dogodkov preiti v milino ali iz 
gospodovalnosti v preprostost. Njena odprta 
osebnost je bila vedno dobrodošla v igralskem 

ansamblu. Tina je svojo igralsko izpovednost 
dodobra prenesla tudi na sina Matija. Njena pri
pravljenost pomagati ljudem je vedno na prvem 
mestu,« smo slišali na slovesnosti ob podelitvi 
občinskih priznanj. 

Tina Krč pravi, da jo je nagrada presenetila, 
zlati še, ker že nekaj let ne igra več v igralski 
skupini KUD Matije Valjavca. »Lepo je, da se 
te ljudje tudi po več letih še vedno spomnijo in 
si še vedno zasidran med domačini. Prav tako 
sem presenečena, da so med množico ljudi, ki 
so v občini Preddvor zagotovo zaslužni, našli 
mene. Občinske nagrade ne dobiš kar tako,« 
razmišlja nagrajenka. 

Tina ima oder očitno v krvi, njena mama 
Francka Rozman je v Preddvoru in okolici znana igralka šaljivih vlog, igralci so bili že stari starši, 

igrala sta sestra in brat. Igralec na preddvorskem 
odru je tudi njen mož, starejši sin je aktiven v 
otroški igralski skupini. Tudi mlajšega sina so 
že enoletnega »porabili« za statista v eni od iger, 
pravi Tina. Besedila ni imel, ampak ravno ta
krat je začel govoriti in je bilo videti, kot da ima 
besedilo. Čeprav sta oba z možem igrala v pred
dvorskih predstavah, se nista zbližala tam, pač 
pa pri cerkvenem pevskem zboru. Iz igralskih 
let se spomni več komičnih dogodkov: kako je 
svojega odrskega moža tepla z dežnikom, kako 
sta bili nekoč na odru skupaj z mamo, ki je po
zabila besedilo, nato pa izjavila nekaj takega, da 
so se smejali igralci in gledalci. V Gorenji vasi 
so nekoč igrali brez zaves. 

»Lani sem vskočila kot igralka pri nekem ske
ču za upokojence, sicer pa že nekaj let ne igram 
več. Vendar oder pogrešam, zaradi takratnega 
prijetnega druženja igralske skupine in zaradi 
smeha in sprostitve, ki smo ju nudili gledalcem. 
Poznali so nas od blizu in daleč in še danes me 
po Gorenjskem ljudje sprašujejo, kdaj bomo 
spet igrali.« Danica Zavrl Žlebir 

Oder ima v genih
Ob letošnjem prazniku občine Preddvor je plaketo Josipine Turnograjske  

za dosežke na področju kulture prejela Tina Krč.

Tina Krč /Foto: TIna Dokl

Ob letošnjem občinskem prazniku je župan Miran Zadnikar čestital štirim občinskim nagrajencem. Na sliki od 
leve: Tina Krč, Ferdinand Vončina, Anica Celar Gorza, Stanko Arh in župan /Foto: Tina Dokl
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Zanimivosti

23. marca letos smo v podružnični šoli v Kokri praznovali materinski 
dan in letošnjo 110. obletnico naše šole. Na prireditvi so nastopili učenci z 
lutkovno predstavo, s petjem, s plesom, z igranjem na glasbila, z recitaci-
jami ...  Zaigrali sta nam tudi mladi kokrški pianistki Živa Končan in Urša 
Kuhar. Zapeli so nam pevke ženskega zbora s Sonjo Puzin in glasbena 
skupina Planika s citrarko Francko Šavs ter pevcem Francem Urbancem. 
Na šolo nekoč so nas spomnili nekdanja kokrška učiteljica Anica Jenko in 
učenca Anka Bolka ter Primož Bergant. Obiskovalci prireditve so si lahko 
ogledali tudi razstavo stare šolske kronike, zgodovinskih zapisov o kraju, 
spričeval, matičnih knjig, nekdanjih šolskih pripomočkov, fotografij ... 
Za veselo vzdušje je poskrbel godec Andrej Krč. Na koncu so učenci ob-
darili vse žene in dekleta s svojimi izdelki, vsi pa so lahko še poklepetali 
ob bogato obloženi mizi. Gospod župan je šolske športnike razveselil z 
naročilnico za gol, ravnateljica pa s prizadevanji, da šola v Kokri živi še 
naprej. Hvala vsem nastopajočim, Občini Preddvor za finančni prispevek, 
Mariji Bergant za pomoč pri organizaciji, gospodinjam za okusno pecivo, 
staršem šolarjev, obiskovalcem ter vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri 
izvedbi te prireditve. Učiteljici PŠ Kokra

Materinski dan in visoka obletnica

Simbioza bo letos že tretje leto zapored povezala Slovenijo v med-
generacijskem sodelovanju. Z brezplačnimi delavnicami uporabe ra-
čunalnikov in interneta za starejše bo letos zaživela med 21. in 25. 
oktobrom. Osnovno poslanstvo ostaja sodelovanje in prenos znanja 
med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj pro-
jekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin 
med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in 
internetom. Po drugi strani med mladimi promovira vrednote prosto-
voljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne 
prihodnosti. Izobraževanja bodo potekala vsak dan, od ponedeljka, 
21., do petka, 25. oktobra. Mlajši bodo prenašali svoja znanja starejšim 
v številnih šolah, knjižnicah, fakultetah, domovih za starejše in na 
drugih lokacijah po vsej Sloveniji. Lani se je projekta na več kot 300 
lokacijah po vsej Sloveniji udeležilo več kot 8000 udeležencev. Letos 
se projektna ekipa nadeja podobnih uspehov delavnic kot lani. V občini 
Preddvor bo projekt Simbioza 2013, računalniško opismenjevanje za 
starejše, potekal na dveh lokacijah, in sicer v Info centru dopoldne in 
popoldne, v OŠ Preddvor pa popoldne. Vse informacije pa dobijo v Info 
centru, kjer se lahko tudi vpišejo. D. Ž.

Simbioza povezuje generacije

SP AVTO d.o.o., Zg. Bela 76, 
4205 Preddvor
info@spavto.si,  
www.spavto.si
Sebastjan Prestor
gsm: 041 614 466, 
tel., fax: 059 950 288

prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

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

www.kmetija-zulc.si

Na kmetiji Pr'Žulc z mlinom na kamen meljemo domača 
žita. Nudimo vam domačo ajdovo, pirino, koruzno, rženo 
in pšenično moko. Imamo tudi polnovredni pšenični, 
pirin in koruzni zdrob. Na voljo bo tudi domača prosena 
in ajdova kaša.                            Veseli bomo vašega obiska.

V Turističnem druš tvu Bašelj so prvo septembrsko nedeljo kljub 
muhastemu vremenu »spravili pod streho« 28. izvedbo Kmečkega 
praznika pod Storžičem. Prireditelji so dali poudarek stari kme-
tijski tehniki in v Bašelj povabili člane Društva starodobnikov 
Voklo, ki so predstavili pet traktorjev in še dvajset drugih starih 
kmetijskih strojev – mlin za mletje žita, mlatilnico, voz z gnojnim 
košem, sejalnico, »sonce« za obračanje trave ... Na stojnicah so 
se predstavili Majerčkova turistična kmetija, Turistično informa-
cijski center Preddvor, Jože Štefe s pletenjem košev in cajn, Kati 
in Franci Kepic z nogavicami in rokavicami, ki jih plete Kati ... 
Praznik pod Storžičem je bil tudi »praznik dobrot«, v ponudbi so 
bili tokrat prvič štruklji, kuhani v sopari, posmodula z zaseko ali 
kislo smetano in »črn kofe s šnopsom«. C. Z.

Kmečki praznik pod Storžičem

Semenj v Kokri je vsako leto dobro obiskan, enako je bilo že z 
osmim po vrsti, ki ga je julija letos pripravilo Turistično društvo 
Kokra. Kokrjani znajo pritegniti obiskovalce: v »kožarci« jim 
skuhajo štruklje, na »ta lesenmo šporget«, ki ni za enkratno, pač pa 
za dvakratno uporabo, brbotajo druge dobrote, tudi ostale stojnice 
so dobro obiskane. Tako kot obiskovalcev je tudi teh vsako leto 
več, letos so različne domače izdelke ponudili na štiriindvajsetih. 
Semenj v Kokri pa je pomemben tudi zato, ker druži domačine.

Kuhali na »ta lesenmo šporget«

Iz loncev je dišalo po divjačinskem golažu. /Foto: Tina Dokl



1414

Seniorji

»Leta 2009 je energetski pregled pokazal 
veliko potratnost novega dela doma, zgraje-
nega leta 1976. Pripravili smo projekte ener-
getske sanacije in avgusta 2011 kandidirali na 
razpisu za nepovratna sredstva iz evropskega 
kohezijskega sklada. Decembra 2011 smo od 
Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve prejeli sklep o odobrenih sredstvih za 
energetsko sanacijo v višini 912 tisoč evrov,« 
je predzgodovino obnove razložila direktorica 
Andreja Valant. Celotna energetska sanacija je 
sicer znašala 1,6 milijona evrov.

Z energetsko prenovo so na stavbi novega dela 
doma v celoti zamenjali stavbno pohištvo, na-
mestili sončne kolektorje, v skladu s sodobni-
mi standardi obnovili izolacijo, prezračevanje, 
svetila ..., s čimer so dosegli energetsko varč-
nost objekta. Energetska prenova se je začela 
na začetku poletja 2012 in bila končana avgusta 
letos. 

»Že ko smo naredili projekte za energetsko sa-
nacijo, se je pokazalo, da bodo potrebna dela pri 
notranji prenovi. Posegi v objekt so bili namreč 
tolikšni, da bi se bilo nemogoče izogniti stro-
škom prenove notranjosti,« nadaljuje Andreja 
Valant. »Le primer: na prehodu iz sob stanoval-

cev na balkone so potekale strojne instalacije, 
zaradi česar je bila na prehodu 20-centimetrska 
stopnička. Med stanovalci so večinoma težko 
gibljivi ljudje in le redki so lahko prek takšne 
arhitektonske ovire prišli na balkon. Podobnih 
primerov je bilo še nekaj. Predstavili smo jih 
članom sveta zavoda, ki so potrdili odločitev, 
da gremo hkrati z energetsko tudi v obnovo 
notranjih prostorov. Za 1 milijon evrov vredno 
naložbo smo denar zagotovili sami iz sredstev 
amortizacije iz preteklih in letošnjega leta ter iz 
letošnjih sredstev investicijskega vzdrževanja. 
Obenem smo se tudi dolgoročno zadolžili za 
800 tisoč evrov. Naj poudarim, da se na ceni 
oskrbnega dne naložba ne bo poznala. Prenova 
bivalnih sob, kopalnic in skupnih prostorov se 
končuje novembra.«

Dom starejših občanov Preddvor pa se je lo-
til še enega projekta: obnove dostopne ceste in 
parkirišča. Ocenjena vrednost del je 270 tisoč 
evrov. Občina Preddvor je prispevala 100 tiso-
čakov, ostalo dom, z naložbo pa so pridobili 
širšo dovozno cesto s pločnikom in ob njej 47 
parkirnih mest, nove električne vode, kanali-
zacijo, vodovod, odvodnjavanje in javno raz-
svetljavo.

Ob zaključku projektov prenov vabijo na slo-
vesnost v sredo, 16. oktobra, ob 13. uri.

Za stanovalce in zaposlene zadnjih petnajst 
mesecev, kolikor so trajala gradbena dela, ni 
bilo lahkih. Andreja Valant ob tem pravi: »V 
letu in treh mesecih prenove smo bili deležni ve-
likega razumevanja in prilagajanja. Stanovalci, 
njihovi svojci, zaposleni in delavci na gradbišču 
so bili zelo razumevajoči in strpni. V času grad-
nje, ki je najprej potekala v traktu B in potem 
v traktu A, se je moralo 87 stanovalcev seliti, 
nekateri tudi večkrat. Štiri stanovalce smo za ta 
čas preselili v enoto Naklo. Stanovalci so imeli 
možnost, da se v času gradnje začasno preseli-
jo domov, česar pa ni izkoristil noben. Bivalni 
standard se je ta čas poslabšal vsem. Veliko pri-
lagajanja pa je bilo tudi v organizaciji in izvedbi 
del pri zaposlenih v domu in delavcih na grad-
bišču. Z dobro voljo in prilagodljivostjo nam je 
ta čas uspelo svoje naloge izvesti strokovno in 
kakovostno. Vsem, ki jih je gradnja kakorkoli 
zadevala, se iskreno zahvaljujem za sodelova-
nje, razumevanje in strpnost. Rezultat je viden 
in vsi skupaj smo poplačani z energetsko varč-
nejšim objektom ter s prijetnejšim bivalnim in 
delovnim okoljem.«  Danica Zavrl Žlebir

Dom je lepo obnovljen
V Domu starejših občanov Preddvor končujejo tri velike projekte. Za energetsko prenovo novega dela stavbe 
so prejeli tudi evropski denar, pri ureditvi dovozne ceste s parkirišči je finančno sodelovala Občina Preddvor, 

bivalne sobe, kopalnice in skupne prostore so obnovili s pomočjo posojila.

 Dom starejših občanov Preddvor med obnovo Danes je dom energetsko varčnejši, lep in prijetnejši za bivanje.  
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Oglas

Zavarovalna družba Adriatic Slovenica skrbi za svoje zavarovance, spreminja in prilagaja  
zavarovanja potrebam svojih zavarovancev tako s produkti, ki jih bodo še posodobili, kot tudi 
z dostopnostjo na terenu po vsej Gorenjski. Zavarovalna zastopnika in predstavnika zavaroval-
ne družbe Adriatic Slovenica na območju Kranja in okolice Marta Miklaužič in Marko Križaj   
svetujeta strankam glede na njihove potrebe, in jim stojita ob strani, ko se zgodi škoda. 

»Vsem zavarovancem in našim bodočim strankam sporočamo, da smo 
preuredili avtomobilska zavarovanja, s katerimi smo se približali željam 
in potrebam zavarovancev. Ob tem bomo še naprej skrbeli, da bodo naši  
zavarovanci dobili kvalitetno zavarovanje za primerno ceno in se izognili ne-
zadovoljstvu ob morebitni škodi. Sama delam na širšem območju Kranja z 
okolico, tudi v Preddvoru in na Jezerskem, kjer sem doma, in bom z veseljem  
prisluhnila željam stranke in ji svetovala kar se da najbolje.«  Marta Miklaužič

»Da bo vaš dom varen in boste vi v 
miru spali, vam svetujem, da skle-
nete zavarovanje DOM AS, s ka-
terim zavarujemo dom na eni po-

lici. To zavarovanje je zelo kvalitetno in ponuja ogromno 
izbiro različnih kritij (zavarovanje pohištva, stekla, odgovornosti …) in 
zavarovanj za izjemno ceno. Naj poudarim tudi, da smo zavarovalnica, ki 
sklepa vse vrste zavarovanj, tudi vas, ne samo premoženja, saj ste vi tisti 
najpomembnejši. Imamo veliko zavarovancev z dopolnilnim zdravstvenim 
zavarovanjem, poskrbimo za zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini,  
z veseljem pa se posvetimo vsakemu posamezniku glede na njegove želje 
in potrebe tudi ob sklenitvi življenjskega zavarovanja.« Marko Križaj

V Adriatic Slovenici smo prepričani, da moramo biti v nenehnem stiku z zavarovanci, če hočemo ugoditi 
njihovim željam in potrebam, zato imamo sodelavce, zavarovalne zastopnike in sklepalna mesta s  
pooblaščenimi agencijami in pisarnami na območju celotne Gorenjske. Zavarovalna zastopnika 
Marta Miklaužič in Marko Križaj vam bova z veseljem svetovala in si vzela čas za kratek klepet, če naju 
boste poklicali in se dogovorili za srečanje. 

Zavarovalnica Adriatic Slovenica  
s široko ponudbo zavarovanj tudi pri vas doma

Marta Miklaužič
marta.miklauzic@adriatic-slovenica.si
GSM: 041/772 650

Marko Križaj
marko.krizaj@adriatic-slovenica.si

GSM: 041/293 703
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Šport

Na pobudo domačega igralca in trenerja 
mlajših nogometnih selekcij Davida Goloba 
je med letošnjimi poletnimi počitnicami na 
nogometnem igrišču Za žago potekal prvi pra
vi poletni nogometni kamp, poimenovan D7. 
Udeležilo se ga je prek trideset otrok, vodili 
pa so ga izšolani domači trenerji, ki se jim je 
pridružila tudi članica slovenske nogometne 
reprezentance Lucija Kos iz Potoč. Program 
je bil zelo natrpan, otroci pa so v petih dneh 
poleg osvajanja nogometnih veščin igrali tudi 
odbojko, imeli orientacijski pohod in vodni dan 
na kranjskem bazenu, na koncu pa so v šotorih 
doživeli še nočno kampiranje. Z zgledno orga
nizacijo je bilo poskrbljeno prav za vse, tako za 
nogometno opremo kot tudi za osvežilno pijačo 
in okusno hrano.

Več podrobnosti o tem in vseh drugih do
godkih v organizaciji Športnega društva Pred
dvor si lahko ogledate na naši spletni strani  
www.sdpreddvor.si. Med bolj pomembnimi 
je vsekakor tradicionalno Prvenstvo občine 
Preddvor v malem nogometu 2013. Letos se 
ga je udeležilo 11 zelo kvalitetnih in enakovre
dnih ekip. Po dveh letih je zopet zmagala ekipa 
Preddvormladi, ki so v finalu ugnali združeno 
ekipo naših kadetov (starih do 16 let) in mladin
cev (starih do 18 let), eno najlepših presenečenj 
letošnjega turnirja. Ugotavljamo, da si prven
stvo vsako leto ogleda več obiskovalcev, kar 
potrjuje dobro organizacijo in željo občanov 
po takšnih športnih prireditvah.

Omeniti velja tudi vsakoletno srečanje gene
racij, kjer v sproščenem vzdušju z nekdanjimi 
nogometaši obujamo spomine in povezujemo 
aktivne člane različnih starostnih skupin ter 
njihove starše, družinske člane in druge ljubi
telje nogometa.

Prostor Za žago z veseljem odstopimo tudi dru
gim. Tako smo v začetku julija gostili oratorij in 
ponovno ugotovili, da prebivalci občine Pred
dvor dejansko potrebujejo športni park oziroma 
urejen prostor, kjer lahko večje organizirane 
skupine v miru izvajajo svoje aktivnosti. Z zgle
dnim upravljanjem, zalivanjem in košenjem je 
travnata površina igrišča res dosegla že tak nivo, 
da ga pohvalijo tudi obiskovalci drugih klubov, 
ki imajo precej boljše pogoje za delovanje.

Vse naštete prireditve pa so bile od maja dalje 
stalno pod grožnjo odpovedi, saj se je na širšem 
območju igrišča začela gradnja primarnega 
voda kanalizacije. V športnem društvu smo se 
takoj odzvali in se aktivno vključili v sodelova
nje z izvajalcem del in nadzornikom projekta. 
Tako smo se večini primerov uspešno dogovo
rili in kljub velikim gradbenim posegom uspe
li izpeljati vse naše prireditve. Upamo le, da z 

medsebojnim usklajevanjem tudi v naprej ne 
bo težav, saj moramo v naslednjih dveh mesecih 
izpeljati jesenski del prvenstva sezone 2013/14. 
Spet se lahko pohvalimo, da sodelujemo z vse
mi možnimi kategorijami od mlajših cicibanov 
U9 (trener Anže Markun), starejših cicibanov 
U11 (trener David Golob), mlajših dečkov U13 
(trener Ciril Žontar), starejših dečkov U15 (tre
ner Mitja Rozman), kadetov U17 (trener Vili 
Čimžar) in mladincev U19 (trener Gregor Pav
lič) ter seveda še s člansko ekipo NK Preddvor 
(trener Iztok Pavc). Včasih je na nogometnem 
igrišču Za žago pravo mravljišče, ko zavzeto 
vadi ali tekmuje več ekip hkrati. Da bi se le 
tako nadaljevalo tudi na obljubljenem novem 
nogometnem igrišču v Vokah pri preddvorski 
osnovni šoli. Žal ugotavljamo, da kakšnega bis
tvenega premika še ni zaznati.

Marjan Bogataj

Prvi poletni nogometni kamp
Med letošnjimi poletnimi počitnicami je na nogometnem igrišču Za žago potekal prvi pravi  

poletni nogometni kamp, poimenovan D7.
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Energetika

Energetika Preddvor, ki se po 
sklenitvi najemne pogodbe s 
Petrom Murijem o prevzemu ko
tlovnice v upravljanje od februar
ja lani ukvarja le še z distribucijo 
in prodajo toplotne energije, ima 
še 116 priključnih mest, je pove
dal direktor Janko Maček. Lani 
in predlani je Energetika poslo
vala z minimalnim dobičkom, 
prihodki so pogojeni s klimatski
mi razmerami, manjša poraba pa 
je pogojena tudi z energetskimi 
prenovami stavb (denimo doma 
starostnikov). »Pri prodaji se sre
čujemo s težavami: zaradi krize 
uporabniki vse težje plačujejo, 
težave imamo z izterjevanjem, 
zlasti v večstanovanjskih stav
bah, kjer neplačnikov ni mogoče 
odklopiti, ne da bi to povzročilo 
težave ostalim uporabnikom. 
Med izvršilnimi postopki ima
mo tudi večjega neplačnika, Ho
tel Bor, ki svoje poslovne težave 
letos rešuje z oddajo v najem,« 
je povedal Janko Maček. Ljudje 
iščejo najrazličnejše možnosti, 
kako poceniti ogrevanje, zate
kajo se k alternativnim rešitvam, 
denimo toplotnim črpalkam  in 
podobnim možnostim, so ugotav
ljali občinski svetniki.

Najemnik kotlovne opreme Pe
ter Muri, ki je tudi dobavitelj le
sne biomase, je poročal o izbolj
šavah, ki jih je opravil v dobrem 
letu. Ob najemu se je namreč za
vezal k nemoteni dobavi toplotne 
energije in k sanaciji opreme, ki 
bo prebivalcem okoli toplarne ži
vljenje naredila znosnejše. Poleg 
obnove kotlov in cevi je obljubil 
tudi povišanje dimnika, kar na
črtuje za prihodnje poletje. Z do
sedanjimi posegi se je delovanje 
izboljšalo, a kotel je prevelik in 
še vedno prihaja do dimljenja, 
kar moti okoliške prebivalce. Za 
izboljšanje je predviden zagon 
kondenzacijske naprave, odpra
vili naj bi prašenje v okolici, po
skrbeli pa naj bi tudi  za nove vire 

ogrevanja sanitarne vode v po
letni sezoni, da se izognejo stro
škom kurjenja s kurilnim oljem. 

Svetnike je zanimalo, ali je ob 
vseh že narejenih in načrtovanih 
izboljšavah potrebno povišanje 
dimnika. Študije zračnih tokov 
kažejo, da bo zvišanje potreb
no, poleg tega pa Muri pravi, 
da je bila ob najemu to njegova 
zaveza okoliškim prebivalcem. 
Sicer pa bo že ta kurilna sezona 
pokazala, koliko so bili učinko
viti dosedanji ukrepi. Svetniki 
so opozarjali tudi na ceno da
ljinskega ogrevanja na biomaso, 
ki je za majhnega porabnika zelo 
blizu ceni kurilnega olja. Zave
dajoč se problema Energetika v 
desetletju, odkar Preddvorčane 
oskrbuje z energijo, ni občutno 
povečala cen. Govorili so tudi o 
tem, naj bi toplotne postaje, ki jih 
je financirala Energetika in so se
daj že potrebne obnove, prenesli 
na uporabnike. 

Preživetje sistema ogrevanja 
na lesno biomaso je odvisno od 
tega, koliko se bodo ljudje nanj 
priključevali. Na stroške ogre
vanja seveda gledajo skozi de
narnico in imajo pravico izbirati 
vire energije. Vendar bi skladno 
z energetsko zakonodajo lahko s 
predpisi in dovoljenji vzpostavili 
obvezen prednostni priklop novo 
zgrajenih objektov na toplovodno 
omrežje in šele nato na druge al
ternativne obnovljive vire energi
je. Krog uporabnikov naj bi širili 
tudi z drugimi ukrepi. Ugled tega 
sistema je treba popraviti, smo 
slišali na seji, sicer se je bati, da 
se bo v naslednjih letih prodaja 
znižala za tretjino in sistem ne 
bo preživel. Svetniki so sprejeli 
poročilo Energetike Preddvor, 
župan Miran Zadnikar pa pravi, 
da podpirajo možnosti za ve
čji priklop na sistem, kar naj bi 
upoštevali tudi pri sprejemanju 
občinskih prostorskih načrtov.   

Danica Zavrl Žlebir

Ogrevanje  
skozi denarnico

Na septembrski seji občinskega sveta sta o 
poslovanju in aktualnih razmerah v Energetiki 

Preddvor poročala direktor Janko Maček in 
najemnik kotlovnice Peter Muri. 

www.gorenjskiglas.si
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Reportaža

Na prvi septembrski dan so bile v okviru vese-
lih dnevov v Žirovnici tudi letos na sporedu Če-
belarske igre, ki so poskrbele za smeh med ob-
činstvom in tudi za spoznavanje dela čebelarjev.

Letošnje čebelarske igre so se predstavile s 
sedmimi temami, ki so z resnimi in malo manj 
resnimi vsebinami prikazovale delo čebelar-
jev. Kljub kislemu začetku dneva je v Žirov-
nico prišlo veliko zagnanih čebelarjev, ki so se 
tokrat zbrali v 27 ekipah iz Slovenije, Hrvaške, 
Avstrije ter Bosne in Hercegovine. Vse ekipe 
smo se pomerile v risanju panjskih končnic, 
ki so letos vsebovale tematiko 240-letnice 
smrti Antona Janše. Čebelarji smo se pome-
rili z zavezanimi očmi v nabiranju medu, v 
prepoznavanju vrste medu, žičenju okvirčkov, 
gasilski igri »polnjenje želodčkov čebel« itd. 
Kakšno orientacijo imajo naši čebelarji, pa so 
lahko dokazali pri orientacijski igri, ki je med 
občinstvom požela največ smeha, saj so tek-
movalci velikokrat pristali na zad nji plati. Po 
»napornem« tekmovanju se je pričel družaben 
del prireditve, čebelarji pa smo nestrpno priča-
kovali rezultate, ki niso bili znani do razglasi-
tve. Rezultate smo pričakali kar malo v strahu, 
da so nas pozabili, saj zelo dolgo nismo slišali 
imena svoje skupine ... in na koncu .. »Prvo 
mesto je ponovno osvojilo Čebelarsko društvo 

Frana Lakmayerja iz Preddvora!« Tako smo 
pred dvorski čebelarji od leta 2009 že četrtič 
slavili na Čebelarskih igrah v Žirovnici. Vese-
lje celotne ekipe, ki je dosegla prvo mesto, je 
bilo neizmerno in zelo sladko, saj je bil trud 

celotnega dne poplačan. Nedeljsko čebelarsko 
tekmovanje je s svojimi humornimi besedami 
spremljal naš rojak Kondrad Pižorn Kondi, ki 
je sam dogodek še dodatno popestril in začinil. 

A. Kokl

Zmaga preddvorskim čebelarjem
Veseli dnevi v Žirovnici prinesli zmago Čebelarskemu društvu Frana Lakmayerja Preddvor.

Preddvorski čebelarji na igrah v Žirovnici

Predstava je namenjena otrokom starim od tri do deset let.  Število 
obiskovalcev na predstavo je omejeno.  Vstopnice bodo na voljo

v Kranjski hiši, Glavni trg 2 v mesecu oktobru.

Dodatne informacije: Zavod za turizem Kranj, Glavni trg 2, 
tel: 04-2380-450, email: tic@tourism-kranj.si

V ROVIH POD 
STARIM KRANJEM

V ROVIH POD 
STARIM KRANJEM

26. - 30.10.
www.tourism-kranj.si

KRANJČANKA_NOĆ_ČAROVNIC.indd   1 23.9.2013   23:10:02

Pozdravljene vse, ki rade pojete!

Ženski pevski zbor Plamenke želi v svojo sestavo sprejeti  
nekaj pevk. Zaželeno je, da aktivno ali ljubiteljsko pojete  
ali ste pred kratkim pele v zboru.  
Smo druščina 14 pevk, ki nastopa ob raznih priložnostih.  
Nekatere nastope si lahko ogledate na portalu Youtube  
www.youtube.com/user/zpzplamenkepreddvor. 
Če torej iščeš družbo veselih in živahnih deklet  
ter z njimi želiš pevsko poustvarjati, je priložnost, da se 
nam pridružiš.

Več informacij dobite pri zborovodkinji Sonji  
na telefonu 041 636 061.

AVDICIJA ZA VSTOP V 
ŽENSKI PEVSKI ZBOR  
PLAMENKE PREDDVOR

Plamenke so rož'ce, Plamenke so pevke, 
Plamenke so glasba in pesem. 
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Zanimivosti

SPOŠTOVANI PODJETNIKI in PODJETNICE,
zaupajte svoje poslovne skrbi strokovno usposobljeni  
ekipi strokovnjakov, ki bo poskrbela, da boste lažje  
uresničevali svoje poslovne ideje.

Z Vami smo od začetka do konca, saj že več kot 20 let
-  svetujemo pri izbiri najbolj primerne  

organizacijske oblike,
- spremljamo Vaše poslovanje in Vam ob tem svetujemo,
-  poskrbimo pa tudi, da je prenehanje poslovanja  

primerno.

Garancija za dobro delo so pridobljeni strokovni nazivi, 
med drugim tudi preizkušene računovodje in preizku-
šene davčnice pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter 
davčne svetovalke pri Zbornici davčnih svetovalcev.
Že drugo leto zapored smo prejemniki certifikata  
Bonitetne odločnosti.

Ker s(m)o tudi majhni lahko uspešni, Vas vabimo, da nam 

SVOJE RAČUNOVODSTVO ZAUPATE TUDI VI.
Poleg klasičnega računovodstva in računovodstva na  
daljavo se pripravljamo tudi na brezpapirno računovod-
stvo, tako da pravočasna oddaja dokumentacije oziroma 
oddaljenost med klientom in računovodskim servisom ne 
bo več nerešljiv problem.

NOVO: Knjigovodstvo na kmetiji – naj Vas obvestilo 
DURS o obvezni priglasitvi ne prestraši – z našo po-
močjo bo obvezna uvedba knjigovodstva na kmetiji 
enostavna.

Veselimo se Vašega povpraševanja na Info@vencelj.si

Spremljajte nas na www.vencelj.si.

RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNO IN POSLOVNO  
SVETOVANJE, BELSKA CESTA 15, 4205 PREDDVOR
E: info@vencelj.si, T: 04/2559-500
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V Vrtcu Storžek bosta predvidoma vsako sredo, od oktobra da
lje potekali dve vadbi joge. Že tretje leto zapored poteka vadba 
joge za člane in članice Društva bolnikov z osteoporozo. Vadba 
je prilagojena bolnikom z osteoporozo in bo od 2. oktobra dalje 
potekala vsako sredo od 19.45 do 20.45 v Vrtcu Storžek v Pred
dvoru. Predhodno znanje joge ni potrebno. 

Lansko leto je prvič potekala vadba joge za vse udeležence, ne 
glede na starost in spol, in bila je zelo dobro sprejeta. Zato smo 
se odločili, da jo organiziramo tudi letos. Vadba traja uro in pol, 
od 18. do 19.30 v Vrtcu Storžek v Preddvoru, prav tako od 2. ok
tobra dalje. Predhodno znanje joge ni potrebno. S seboj prinesite 
blazino za jogo (armafleks) in veliko dobre volje. Vpis poteka do 
zapolnitve mest v posamezni skupini. Prvi obisk je brezplačen.

Dodatne informacije po telefonu št. 040/956-573 (Daša). D. Ž.

Sprostitev z jogo

Zavod Stik, zavod za mediacijo, mirno reševanje sporov, sve
tovanje, izobraževanje, kakovostno življenje in šport in Društvo 
bolnikov z osteoporozo Kranj ob sodelovanju Zavoda za turizem 
Preddvor vabita na brezplačne delavnice predstavitve vadbe joge. 
Delavnice vadbe joge bodo potekale v prostorih Info centra Pred
dvor (knjižnjica in TIC) vsako tretjo sredo v mesecu od oktobra dalje 
od 17. do 17.45.

Prva delavnica bo potekala 16. oktobra od 17. do 17.45. Druga de
lavnica bo potekala 20. novembra od 17. do 17.45, tretja pa 18. de
cembra od 17. do 17.45. Na delavnici boste prejeli informacije o vadbi 
joge, odgovorjeno bo tudi na vaša vprašanja. S seboj prinesite blazi
no za jogo (armafleks). Udeleženci bodo deležni popustov. Vabljeni! 

Informacije na tel.: 040-956/573 ali 05/914-88-46.  D. Ž.

Brezplačne delavnice joge

Agencija Media butik je 13. in 14. septembra uspešno spravila pod streho 
že 4. Pirfest – Preddvor 2013 pod velikim šotorom na dvorišču Jelovice v 
Preddvoru. Prireditev, ki postaja tradicionalna, je v petek in soboto pri
vabila množico obiskovalcev od blizu in daleč. Sploh sobotni večer, ki se 
je v polni meri razživel po 23. uri, ko so na prizoršče prispeli še navijači 
slovenskih košarkarjev, je bil nabit s pozitivno energijo in odlično glasbo, 
za katero je skrbela skupina Pop Design. Prav neverjetno je, kakšno ka
rizmo imajo fantje, in po zadnjih menjavah v skupini se prav čuti, kako so 
na novo zaživeli in dihajo na odru drug z drugim. V Preddvoru jih bomo, 
čeprav so z nami vsaj enkrat na leto, zagotovo še gostili. V petek zvečer pa 
so se obiskovalci Pirfesta lahko naplesali ob domačih zvokih ansamblov 
Pogum, Donačka in Ognjeni muzikanti. 

»Izjemno sem zadovoljen z letošnjo prireditvijo, ki je pokazala, da so jo 
ljudje že sprejeli za svojo. Lepo je gledati vso to mladino, ki se v Preddvor 
pripelje tudi iz oddaljenih krajev. Z nami so bili tudi Štajerci, Dolenjci, 
Primorci, veliko jih je prišlo iz Ljubljane in bližnjih vasi. Priprave na 5. 
Pirfest, ki bo prihodnje leto tretji vikend v septembru, so se že začele. 
Verjamem, da bodo obiskovalci zadovoljni z glasbenim izborom gostov, 
saj bodo z nami Modrijani in ansambel Saša Avsenika, pa verjetno še 
kdo,« je misli takoj po Pirfestu strnil direktor Agencija Media butik in 
glavni organizator Boštjan Avsec. Ob tej priložnosti se agencija Media 
butik iskreno zahvaljuje vsem okoliškim prebivalcem za razumevanje in 
posluh, vse Preddvorčane pa vabi, da se prireditev udeležijo v večjem 
številu, saj so v prvi vrsti namenjene njim in pestrejšemu dogajanju v do
mačem kraju. D. Ž.

Znova uspel PirFest

Organizator Boštjan Avsec je zadnjo pesem Nebo zapel s Pop Designom.
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Čisto je lepo

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

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev
Priložnost, da varno odložite nevarne odpadke. 

V torek, 15. oktobra 2013, bomo s premično zbiralnico nevarnih odpadkov obiskali občino Preddvor.
Nevarne odpadke bomo zbirali na parkirišču pri Jelovici med 13. in 18. uro. Brezplačno boste lahko oddali vse vrste  
nevarnih odpadkov. 

Na zbirnem mestu bo prisoten delavec Komunale Kranj in strokovna oseba iz podjetja, pooblaščenega za zbiranje nevarnih  
odpadkov, ki bosta nadzorovala prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov. 

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, 
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 …).

Nevarne odpadke lahko brezplačno oddate tudi med letom, v času odprtja zbirnega centra Tenetiše. Odpadke sprejemamo od 
ponedeljka do petka med 13. in 19. uro (v zimskem času med 12. in 18. uro) ter ob sobotah med 8. in 12. uro.

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi? Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih posameznega 
izdelka lahko preberemo na izdelku samem, saj vsak poleg navodil vsebuje tudi različna opozorila in navodila v obliki grafičnih 
simbolov in besedil (vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko).

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov? V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, se 
nahajajo snovi, ki ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju lahko škodujejo našemu zdravju in našemu okolju. Svojih 
nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat, ko postanejo odpadek, zato moramo z njimi ravnati drugače kot z ostalimi gospodinjskimi 
odpadki. 
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za odpadke in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne 
smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo. Ti odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv. 
Zato jih moramo odložiti ločeno.
 
Prinesite nevarne odpadke na zbirna mesta in omogočite njihovo varno odstranitev.

V zimskem času odvoz bioloških odpadkov vsak drugi teden
Z mesecem novembrom 2013 bo začel veljati zimski urnik rednega odvoza odpadkov. V času od novembra 2013 do  
aprila 2014 bomo biološke odpadke odvažali vsak drugi teden. Konec meseca boste na dom prejeli nov urnik rednega odvoza  
odpadkov. Shranite ga, naj vam bo v pomoč.
Urniki bodo objavljeni tudi na naši posebni spletni strani www.krlocuj.me.
Če ocenjujete, da se količine vaših bioloških odpadkov v tem obdobju ne zmanjšajo, se lahko odločite za začasni najem večjega 
oz. dodatnega zabojnika za biološke odpadke. Naročila sprejemamo pri blagajni na sedežu našega podjetja, na Ulici Mirka  
Vadnova 1 v Kranju, v času uradnih ur (ponedeljek, torek, četrtek med 8. in 14. uro, sreda med 8. in 17. uro, petek od 8. do 12. 
ure), preko elektronskega obrazca na spletnem naslovu www.krlocuj.me ali na telefonski številki 04 28 11 305.
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Na kratko

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.

V letu 2013 nam je uspelo, sicer z malo zamude, za kar se iskreno 
opravičujemo krajanom Kokre, popraviti dotok vode v poslovilne 
vežice Kokra. Več let je bil moten dotok vode od Viktorja do odce-
pa za pokopališče in naprej do poslovilnih vežic Kokra, letos so te 
ostale celo brez vode. Od pokopališča do poslovilnih vežic je bilo 
treba vkopati novo cev, prekopati cestišče, vstaviti nove jaške z ven-
tili, da se lahko pozimi voda ob zmrzali tudi zapre. Ko bo urejena 
dokumentacija z vsemi soglasji (služnost in ostalo), se bo saniralo tudi 
pokopališko obzidje. Sanacijska dela na pokopališkem obzidju bodo 
lahko potekala izključno z zasebnega zemljišča. Na preddvorskem 
pokopališču so končana lani začeta dela: tlakovanje poti, popravilo 
strehe (spomladi je močan veter odtrgal del kritine), zamenjane so vse 
pnevmatike na vozičku za prevoz pokojnih, kupljena je nova laterna,  
ki se rabi pri sprevodu, stara pa vrnjena v župnišče Preddvor in se ob 
tej priložnosti zahvaljujemo župniku Mihu Lav rincu.

 Občankam in občanom se zahvaljujemo, da spoštujejo pokopališki 
red in s tem izražajo spoštovanje do pokojnih, saj bo le tako okolica 
pokopališča in pokopališče zgledno urejeno in bodo s tem prihranjena 
prepotrebna sredstva za vzdrževanje pokopališč v Kokri in Pred dvoru.

 Za pokopališki odbor Občine Preddvor Janez Polajnar

Urejanje pokopališč

Tisto jesen pred štirimi leti je Marjan prvič začutil, da ne gre več, 
da mu telo ne dopušča, da bi se pripogibal k tlom, da bi popisal 
stanje vodovodnih merilnikov. »Ne morem več,« je dejal tisti dan 
ženi Marinki, čeprav je tako rad šel k ljudem, posedel pri njih, 
jim svetoval, se pogovoril o tem in onem. Zelo rad je imel vse tri 
Bele, ljudi v teh vaseh, vzel si je čas za njih, zato je imel povsod 
odprta vrata. 

Marjan, Kranjčan po rodu, je pred 55 leti prišel v Preddvor k 
Lombarjevi Marinki. Za pridnega in sposobnega se je izkazal v 
desetih letih bivanja v Preddvoru in odborniki takratne Vodovo-
dne skupnosti Preddvor so v njem videli pravega človeka za me-
sto blagajnika. Pošten in dosleden, kot je bil, je vrsto let odlično 
opravljal svoje blagajniško delo, hkrati pa je kot odbornik dajal 
tehtne pobude za delovne akcije, za menjavo in posodobitev vo-
dovodnega omrežja. Večina delovnih akcij ni minila brez njega. 
Delavnost mu je bila prirojena, prav tako tista topla človeška od-
prtost za ljudi, s katero je potem zadnje desetletje hodil po vaseh 
od hiše do hiše, se sklanjal v globoke jaške, odčitaval porabo vode 
in tudi z lonci izmetaval deževnico in podtalnico, da je prišel do 
števca. Tudi žabo je kdaj pa kdaj z umazano vodo vrgel na svetel 
dan in hudomušen, kot je bil, je vse v življenju znal sprejemati na 
dobrotljiv način. Poštenost mu je bila sveta! Prav zato je pri ljudeh 
užival zaupanje in spoštovanje! 

»Marjan je bil enkraten človek,« so besede, s katerimi marsikdo 
opiše spomin na Marjana. Zato ni čudno, da je kar 45 let ves ta 
čas kot član upravnega odbora soustvarjal zgodovino preddvorske 
Vodovodne skupnosti, zdaj Vodovodne zadruge.

Dragi Marjan! Vsi, ki smo imeli vsa ta dolga leta priložnost delati 
s teboj, te ne bomo pozabili. Tvoje delo in srčnost sta nam svetal 
vzgled za prihodnost! Dragi Marjan, iskrena hvala ti za vse!  

Upravni odbor VZ Preddvor

V spomin

Marjan Zadražnik
(1931–2013)

V zvezi z brezplačno odsvojitvijo nepremičnega premoženja drža-
ve, ki zadeva prenos lastništva graščine sredi Preddvora z države na 
občino, še ni nič novega. Gradiva, ki jih je že potrdilo ministrstvo za 
šolstvo in poslalo v potrditev vladi, so obtičala v kolesju državnega 
uradništva. Kot pravi župan občine Preddvor Miran Zadnikar, med-
tem pripravljajo projekte za ureditev parka, saj se bodo takoj lotili 
dela, če bo prišlo do prenosa lastništva. D. Ž., foto: Tina Dokl

Čakajo na odločitev državnih uradnikov

Medtem ko čaka na odločitev državnih uradnikov, grad žalostno propada. 

Občinski svet Preddvor je na septembrski seji po skrajšanem po-
stopku sprejel sklep o spremembi odloka o turistični taksi. Odlok 
je bil sprejet aprila lani, kmalu zatem tudi uveljavljen, potem pa je 
medobčinski inšpektorat začel nadzirati izvajanje odloka. Pri tem 
so inšpektorji ugotovili neskladje z zakonom, in sicer na področju 
sankcij in kršitev, ter predlagali izločitev tega člena iz občinskega 
odloka.  D. Ž.

Spremenili odlok o turistični taksi
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Društva

Gasilci nikoli ne počivamo, tudi poleti smo 
svoje delo opravljali skrbno in vestno, hkrati pa 
smo se povezali tudi z občani in drugimi druš
tvi v občini. Na pomoč smo priskočili Planin
skemu društvu Preddvor pri urejanju novega 
zavetišča v Hudičkovem borštu na Zaplati. Za 
otroke, ki so se v Preddvoru udeležili oratorija, 
smo pripravili gasilske delavnice. Dobro pri
pravljenost smo dokazali tudi ob požaru na po
bočju Malega Grintovca. Za konec poletja smo 
dobro izpeljali že 26. Tekmovanje voznikov ga
silskih vozil in vse skupaj zapečatili z veselico 
pred gasilskim domom.

 Pred nami pa je nov letni čas in novi izzivi. 
Do konca leta nas čaka še nekaj pomembnih 
opravil. Operativni gasilci bodo ponovno pri
čeli z vajami, ki so obvezne, da se gasilci do
bro pripravijo na izzive. Gasilski podmladek 
je predčasno končal počitnice, saj  bodo svoje 
znanje in gasilske veščine pokazali na regij
skem tekmovanju Matevža Haceta. Članice 
so imele po uspešno izvedeni demonstrativni 
vaji članic GZ  Kokra nekaj počitka, sedaj pa 
se polne energije pripravljajo na novo sezo

no. Najpogumnejše so se za začetek povzpele 
na Češko kočo, dan pa zaključile na srečanju 
članic GZ Kokra na Jezerskem. Veterani so si 
poletne urice krajšali z druženjem in izleti, za 
zimski čas pa so si zadali čisto posebno nalogo. 
Spremljajte nas na družabnem omrežju https://
www.facebook.com/pgd.preddvor ali na sple
tni strani http://preddvor.gzkokra.si/  in videli 
boste, da smo v PGD Preddvor vedno aktivni.

Oktober je mesec požarne varnosti. Tema le
tošnjega oktobra je »gasilnik«, gasilni aparat, 
naprava, ki nam pomaga pri gašenju začetnih 
požarov, zato je pomembno, da vsak posame
znik med nami, ne samo gasilci, zna rokovati 
z njim in pozna vsaj osnove gašenja. Gasilci 
bomo v oktobru prikazali ravnanje z gasilni
kom in tudi sicer predstavili svoje delovanje.  V 
soboto, 19. oktobra, torej Prostovoljno gasilsko 
društvo Preddvor vabi na Dan odprtih vrat, ki 
bo  med 9. in 13. uro ter med  15. in 18. uro pred 
gasilskim domom.  Dopoldne  bomo predstavili 
naša vozila, gasilnike, stare gasilske črpalke, 
manjkalo ne bo niti domačih sladkih dobrot. 
Potekale bodo tudi otroške ustvarjalne delav

nice in zabavne gasilske igre za otroke. Po 15. 
uri  bodo operativni gasilci prikazali vajo, otro
ci bodo ta čas lahko uživali v filmski matineji 
risanih filmov z gasilsko tematiko, »posladka
li« pa se boste lahko tudi s pečenim kostanjem. 
Gasilci skrbimo tudi za male sive celice, zato 
smo za to priložnost pripravili nagradno igro. 
Nanjo vas bodo opozorili reklamni letaki.  Prvi 
trije izžrebanci, ki bodo pravilno odgovorili na 
nagradno vprašanje, bodo nagrajeni. Žreb na
grajencev bo 19. oktobra ob 16.30 pred PGD 
Preddvor. Tega dne nas torej obiščite, se nau
čite pravilne uporabe gasilnika, seznanite se z 
našim delom in spoznajte ljudi, ki vam bodo 
ob nesreči priskočili na pomoč. Za konec pa 
še vabilo! Pravijo, da ljudi, ki so pripravljeni 
pomagati, nikoli ni dovolj. Če ste pripravljeni 
pomagati drugim, se izobraževati na področju 
gasilstva, se udeležiti kakega tekmovanja in 
spoznati nove ljudi, se nam pridružite. Posta
nite prostovoljni gasilec.

Na pomoč!   
Špela Kržan in  

Urška Lukman Žiberna

Gasilci vedno pripravljeni na pomoč

 

 
 

 
 

 

 

 

NAGRADNA IGRA 
V času med 1. in 19. oktobrom 2013 bo potekala nagradna igra. K na-
gradni igri vas bodo povabili reklamni letaki. Žrebanje nagrajencev bo 
potekalo 19. oktobra 2013 ob 1630. Nagradili bomo prve 3 izžrebane 
lističe s pravilnim odgovorom. 

 

 
 

 
 

 

 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
PREDDVOR

vabi na

v soboto, 19. 10. 2013
PROGRAM:
Kdaj? 9.00-13.00 
Kje?  Dvorišče pred gasilskim domom 

Preddvor 
Kaj?  Prikaz gasilskih vozil, gašenje z gasil-

nikom, razstava starih črpalk, gasilske 
igre in ustvarjalni kotiček za najmlajše

DAN ODPRTIH VRATDAN ODPRTIH VRATDAN ODPRTIH VRAT

Kdaj? 15.00-18.00 
Kje?  Dvorišče pred gasilskim domom 

Preddvor 
Kaj?  Prikazna vaja operativne enote,  

gasilska filmska matineja za najmlajše, 
žrebanje nagrajencev nagradne igre, 
druženje ob pečenem kostanju

Okoli praznika sv. Petra Turistično društvo Preddvor v čast farnega 
zavetnika prireja Petrov s'm'n. Letošnji je bil že četrti, v dneh okoli 
občinskega praznika pa je dogajanje privabilo veliko število ljudi. 
Letos je bilo še posebej živahno. Od jutranje maše naprej so se ob 
stojnicah, razpostavljenih po središču Preddvora, ustavljali doma
čini in obiskovalci, popoldne pa so dodobra napolnili prizorišče, saj 
sta letos občina in turistično društvo ponudili res nekaj posebnega. 
Pod prireditvenim šotorom, skupaj s stojnicami, sofinanciranim iz 
evropskih sredstev, ki ga je občina prav tega dne uradno prevzela, so 
s pesmimo o Preddvoru nastopili številni glasbeniki. Fantje z vasi, 
Veseli Gorenjci, Gašperji in Ženski pevski zbor Plamenke so nasto
pili s pesmimi o tem lepem kraju pod gorami, prireditev je povezoval 
humorist Konrad Pižorn Kondi. Glasbena prireditev pod naslovom 
Melodije Preddvora je namreč v življenje pospremila zgoščenko, 
na kateri je ducat pesmi o Preddvoru, izvajajo pa jih omenjeni in še 
nekateri drugi ansambli. D. Ž., foto: Tina Dokl

Petrov s'm'n letos  
še posebej živ

Letos dobro obiskan Petrov s'm'n 



JutranJa dostava do 7. ure

Dodatna prednost za naročnike Gorenjskega glasa

Ob poplavi dnevno-informativnih novic se  
dvakrat tedensko sprostite ob prijetnem branju  
novic z Gorenjske že ob prvi jutranji kavi.

Informacije o naročnini dobite na telefonski številki 04 201 42 41

Pravi Gorenjci beremo Gorenjski glas
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Nudimo vam novo generacijo PVC profilov 
Rehau GENEO - Uw=0,73W/m2k

»Pridi, vidi in se čudi, kaj ti Milči nudi« 
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PVC OKNA IN VRATA
KONTAKT:  041 223 595
MERITVE: Simon - 041 979 101
info@milci.si 
milan.dolinsek@siol.net

13 let v Sloveniji

Mače 6, Si - 4205 Preddvor

T 04 25 55 780
M 040 34 33 33

Wwww.ekoenergija.eu
E info@ekoenergija.eu

Alpha InnoTec GmbH, Industriestrasse 3, 95395 Kasendorf, Nemčija
www.alpha-innotec.de
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