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• Kako ste torej oblikovali letošnji ob-
činski proračun? 
„Že januarja smo opravili drugo branje 
občinskega proračuna, ki na prihodkov-
ni strani znaša 7,3 milijona, na odhod-
kovni strani pa 7,7 milijona evrov. Raz-
liko predstavljajo prenesena sredstva iz 
preteklih let. Skoraj trikratno povečanje 
normalnega proračuna nam prinaša 
evropski projekt Infrastruktura v obči-
ni Preddvor v višini 3,3 milijona evrov 
nepovratnih sredstev. Spremljajočo in-
frastrukturo (pločnike, vodovod v Tu-
paličah, javno razsvetljavo) moramo ob 
tem financirati sami. Zaradi tega pro-
jekta v letošnjem proračunu nimamo 
drugih večjih naložb. Zelo nas skrbi tudi 
zmanjšanje sredstev države: proračun 
je bil narejen na osnovi lanskoletnega 
in predvidenih sredstev, s spremembo 
rebalansa državnega proračuna pa bo 
od države manj denarja, ocenjujemo, 
da za 120 do 150 tisoč evrov manj. Kje 
ta manjkajoča sredstva dobiti, še ne 
vem, vsekakor bomo poskušali kak pro-
jekt prenesti v naslednje leto, da ne bi 
ob tem zmanjševali postavk, ki so med 
drugim tudi predmet razpisov v tem 
Viharniku. Večina je namreč zakonsko 
določenih in na teh področjih tako ali 

tako ne smemo zmanjševati. Dobrih 
600 tisoč evrov je denimo namenjenih 
za otroško varstvo in izobraževanje, 
kar je določeno z zakonom in zato v to 
ne moremo posegati. V tem proračunu 
imamo predvidena tudi sredstva za po-
plačilo dolga. Z lastnimi sredstvi smo 
morali urediti tudi infrastrukturo ob 
gradnji kanalizacije Bašelj - Kranj (po-
sodobitvi infrastrukture na cesti Bašelj–
Zg. Bela, pločnik, sledijo oporni zidovi, 
trenutno je v gradnji most v Bašlju). To 
so velika investicijska sredstva. Na vseh 
trasah, kjer so sedaj odprta gradbišča, je 
nujna le gradnja kanalizacije, dodatna 
dela, denimo širitev ceste, pločnik, jav-
na razsvetljava in podobno, pa bodo ob 
pomanjkanju sredstev morala počakati 
na naslednje leto. Z razpisom smo za-
vezani zgraditi kanalizacijo, in sicer do 
konca letošnjega avgusta, ko moramo 
že dobiti tudi uporabno dovoljenje.
V proračunu smo predvideli tudi gra-
dnjo ceste okoli šole, ki je večni problem, 
z njo pa bi uredili tudi dostop v športni 
park Voke. Predvideli smo tudi 100 tisoč 
evrov sredstev za sanacijo rokometnega 
igrišča pri osnovni šoli. Vse drugo pa bo 
počakalo na naslednje leto.“
• Predvidena gradnja ceste okoli šole 
pa se vam zapleta, ker ji nasprotuje-
jo Tim zdrave šole in učitelji Osnovne 

šole Matije Valjavca. Za kaj pravza-
prav gre?
„Že približno pet let iščemo rešitev za 
problem, ki ob prometnih konicah na-
staja pri osnovni šoli. Kot vam je zna-
no, morajo starši učence prvih razre-
dov voziti v šolo, druge, bolj oddaljene, 
pripeljejo šolski avtobusi. V občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) smo opre-
delili zamisel o cesti, ki bi rešila teža-
vo prometa okoli šole in hkrati uredila 
tudi dostop do športnega parka Voke. 
Cesta bi nad šolo vodila do Vok, nato 
pa bi jo povezali proti vrtcu in bi dobi-
li nekakšno krožno pot. Lani januarja 
smo to predstavili tudi šoli, kjer pa so 
želeli še dodatno avtobusno parkirišče, 
ker k šoli pripeljejo več kot trije avto-
busi naenkrat. Ob sprejemanju prora-
čuna smo napovedali, da bomo letos 
pridobili gradbeno dovoljenje in če bo 
to pravočasno urejeno, bi že poleti lah-
ko začeli graditi to cesto. Ko smo to dali 
v javnost, se je pojavil Tim zdrave šole, 
ki je staršem in občini poslal pismo, v 
katerem takšni rešitvi nasprotujejo, češ 
da preveč posega v zelene površine ob 
šoli. Sklicali smo skupen sestanek, na 
katerem smo soočili različna stališča, 
vendar naposled nismo našli skupnega 
jezika. Z urbanistom namreč ne najde-
mo druge ustrezne rešitve, ki bi bila v 

Miran zdnikar,  
župan občine preddvor

Prednostni  
je evropski  
projekt
V občini Preddvor morajo 
letos poleti končati 
gradnjo infrastrukture 
v petih naseljih, kjer ob 
magistralnem vodovodu 
gradijo kanalizacijo. Gre za 
projekt, ki ga sofinancira 
Evropska unija, zato ima 
prednost pred vsemi 
drugimi naložbami. V 
skladu s tem so januarja 
zasnovali tudi občinski 
proračun.
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viharnik jE prIlOga ČaSOpISa 
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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. Na naslovnici: Otroci v Kokri, foto: Matic Zorman

skladu z OPN in ki bi omogočala tudi 
dostop do Vok. Nato smo se odločili, da 
o tem razpravljamo marca na seji ob-
činskega sveta in to dorečemo.“
• Se bo začela tudi obnova grajskega 
parka, čeprav je bilo na proračunski 
seji v zvezi s tem nekaj pomislekov?
„V proračunu sta predvidena tudi občin-
ska podrobna prostorska načrta (OPPN) 
za ureditev jedra Preddvora in za špor-
tni park Voke. V okviru urejanja središča 
Preddvora je tudi revitalizacija gradu in 
ureditev središča Preddvora s parkirni-
mi mesti. Na občinski seji smo zaradi 
pomanjkanja sredstev in želja ostalih 
krajevnih skupnosti, kjer letos ni pred-
videna nobena investicija, najprej mi-
slili postavko za grajski park zmanjšati. 
Toda pustili smo jo nedotaknjeno, saj 
smo v proračunu našli postavko, v kate-
ri imamo predvidena sredstva za nujna 
dela po vaseh. Gre za 55 tisoč evrov, ki 
jih bomo namenili tistim vasem, v ka-
tere z velikim projektom ne posegamo. 
Seveda gre le za nujna dela. Kar zadeva 

grajski park, pa bomo letos začeli s po-
stopkom urejanja, najprej bosta na vrsti 
mostiček in ureditev poti, ki bo povezala 
severni in južni del Preddvora.“  
• Letos vam je uspelo za doslej pra-
zne prostore zdravstvenega doma pri-
dobiti fizioterapijo in referenčno am-
bulanto. Kako ste zadovoljni s takšno 
izpopolnitvijo zdravstvene dejavnosti 
v občini? 
„Veseli me, da smo po petih letih, odkar 
je zgrajen zdravstveni dom, za prej pra-
zne prostore končno dobili sprejemljivo 
dejavnost. V teh letih so se ponujali raz-
lični interesenti, ki bi želeli v te prosto-
re pripeljati poslovno dejavnost, vendar 
smo vztrajali, da mora prostore zdra-
vstvenega doma zasesti sorodna dejav-
nost. Vesel sem, da je iz Zdravstvenega 
doma Kranj prišel predlog, da del nji-
hove fizioterapije preselijo v Preddvor, 
saj je prostor za kaj takega idealen. Po-
leg tega pa smo pridobili še referenčno 
ambulanto. Ob tem prosim občane, naj 
storitve v zdravstvenem domu, lekar-

ni, na bankomatih, pošti ... prednostno 
uporabljajo v domačem kraju, saj nam 
to jamči, da jih bomo tudi ohranili.“
• Občina Preddvor je bila letos gosti-
teljica regijske prireditve ob dnevu Ci-
vilne zaščite. Ste bili izbrani, ker ste se 
pred letom dni tako uspešno spopadli 
z naravno nesrečo ob žledolomu? 
„Vesel sem, da je organizator priredi-
tve izbral našo občino, presenečen pa 
sem bil tudi kot prejemnik enega od 
priznanj, ki sva ga prejela s prejšnjim 
županom sosednje občine Jezersko. Bil 
sem zelo počaščen, saj nam je regijska 
organizacija Civilne zaščite s tem dala 
priznanje, da smo ob tej naravni ne-
sreči dobro delali. Žledolom je bil zame 
povsem nova izkušnja, s tem podro-
čjem se vse svoje mandate tako rekoč 
nisem ukvarjal. Tudi nikoli nismo pri-
čakovali elementarne nesreče, ki bi ter-
jala tolikšen obseg delovanja. Podelitev 
priznanja je zame potrditev tudi s stra-
ni stroke, da so bila naša prizadevanja 
prava.“

Vsem ženam  
in materam,  

ki ste v marcu 
praznovale, 

čestitamo  
za vaš praznik.

Župan Miran Zadnikar
Občinski svet

Občinska uprava

Želimo vam vesele  
velikonočne praznike.

Župan Miran Zadnikar
Občinska uprava 

Občinski svet

Ob odprtju fizioterapije in referenčne ambulante v zdravstvenem domu Preddvor 
župan znova poudarja prednost storitev v domačem kraju, bližje občanom. Storitve v 
zdravstvenem domu, lekarni, na bankomatu, pošti ... naj ljudje prednostno uporabljajo 
v domačem kraju, saj to predstavlja jamstvo, da jih bodo tudi ohranili.



4 | OBČINSKE NOVICE

danica zavrl žlebir 
fOtO: Matic zorMan

Šolstvo se je v dolini Kokre začelo fe-
bruarja 1885 v župnišču s takratnim 
župnikom Jožefom Lavtižarjem. V šoli 
je bilo 40 otrok. Pozneje so zgradili šol-
sko stavbo in šolanje otrok iz tega kra-
ja nadaljevali v njej, vse do danes, ko 
je podružnica matične Osnovne šole 
Matije Valjavca v Preddvoru. Otrok že 
dolgo ni več kot prva leta, najmanj 
doslej jih je bilo pet, še v minulem 
šolskem letu jih je bilo šest, letos pa 
podružnico z razredi od prvega do če-
trtega obiskuje deset otrok. Kot pove-
sta učiteljici, vodja šole Romana Na-
glič in Katarina Prelog, so med njimi 
štirje prvošolčki ter po dva učenca v 
drugem, tretjem in četrtem razredu. 
V šoli so tri deklice in sedem dečkov.

otrok ne bo zManjkalo

Kakšna je prihodnost podružnične 
šole v Kokri, pa je povedala ravna-
teljica matične šole v Preddvoru Tea 
Dolinar: "Naslednje leto naj bi šolo v 
Kokri obiskovalo 14 otrok, leta 2017 bi 
se jih vpisalo 16, v letu 2018 pa kar 21 
otrok. Seveda jih bo toliko, če se bodo 
v šolo vpisali vsi, ki imajo bivališče v 
Kokri. Probleme z vpisom pa utegne-
mo imeti, če se bodo starši v spod
njem delu doline Kokre odločali, da 

Praznik šolstva v dolini Kokre
Pred dvema letoma so v Kokri slavili praznik tamkajšnje podružnične šole,  
februarja letos pa je minilo 130 let od začetka šolstva v dolini Kokre. Z jutrišnjo 
proslavo bodo počastili tudi materinski dan.

Šolarji iz Kokre z učiteljicama in ravnateljico 

Ravnateljica Tea Dolinar in učiteljici Romana Naglič in Katarina PrelogPod drevesom z venčki, označenimi z imeni učencev

otroke raje vozijo v Preddvor, ker tako 
bolj ustreza današnjemu življenjske-
mu tempu. Vendar bi bilo škoda, če bi 
se število otrok zmanjševalo, saj bi šolo 
v primeru premajhnega vpisa zaprli in 
če se bo to zgodilo, šole v Kokri ne bi 
bilo več. Lani je država z interventnim 
zakonom predvidela, da bi zapirali po-
družnične šole z manj kot 14 otroki. Tre-

nutno velja spodnja meja petih otrok. 
V našem primeru nam država prizna 
1,5 učiteljice (polovico jo financira obči-
na), že naslednje leto pa bi ob 14 otrocih 
država plačala obe, občini bi ostalo še 
financiranje jutranjega in popoldan-
skega varstva. Občina se zelo zaveda 
pomembnosti podružnične šole v Kokri, 
vanjo je v preteklih letih tudi veliko vlo-



Občina Preddvor

Občina Preddvor na podlagi 5. in 1.odstavka 47. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07,  70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZU-
PUDPP, 106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 
109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) ter 16. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09 in 1/11)

obvešča
občane in vso drugo zainteresirano javnost, da bo v času

do 31. maja 2015

sprejemala pobude in predloge za prve spremembe in dopolnitve Ob-
činskega prostorskega načrta Občine Preddvor (Uradno glasilo občine 
Preddvor št. 8/2014); (v nadaljnjem besedilu spremembe OPN).

I.
Pobude in predlogi za spremembe OPN morajo vsebovati grafični in 
tekstualni del, in sicer:
–  načrt parcele z natančno označenim območjem (parcel oz. dela par-

cele), na katerega se pobuda za spremembo namenske rabe nanaša;
–  obrazložitev in utemeljitev pobude (namen, vrsta objekta, velikost 

objekta, eventualno idejni projekt …).
Za večje pobude (površine nad 3000 m2) morajo pobudniki predložiti 
tudi programsko zasnovo (PZ).
Pobude, ki so namenjene kmetijam, morajo priložiti še mnenje Kme-
tijsko svetovalne službe, prikaz zemljišč kmetije v lasti in najemu ter 
lokacijo obstoječe kmetije.
Pobude, ki se nanašajo na že obstoječ objekt, morajo predložiti še ko-
pijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma dokazilo, da je 
bil objekt zgrajen pred letom 1967.
Informacije v zvezi s pripravo pobude je možno dobiti v prostorih obči-
ne Preddvor vsak prvi ponedeljek v mesecu (urbanistično svetovanje).

II.
V spremembah in dopolnitvah OPN bodo upoštevane le pobude in 
predlogi, ki izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega 
razvoja občine, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti 
opremljanja zemljišč za gradnjo. Pobude, zaradi katerih bi bilo potreb-
no izvesti postopek CPVO, ter pobude, ki posegajo na poplavna obmo-
čja z opredeljenim srednjim in visokim razredom poplavne nevarnosti, 
v spremembah OPN ne bodo upoštevane.

III.
Občina se bo do pobud in predlogov, oddanih v razpisanem roku, 
opredelila in sprejemljive uvrstila v prve spremembe in dopolnitve OPN.
Obravnavane bodo samo pobude in predlogi, prispeli v razpisanem roku.

IV.
Pobude in predloge z ustreznimi prilogami posredujte ali po pošti na 
naslov Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, ali jih oddajte v 
vložišču na sedežu občine, lahko pa jih posredujete preko e-pošte na 
naslov: občina.preddvor@siol.net s pripisom »Pobuda za spremembo 
in dopolnitev OPN«.

V.
To obvestilo je objavljeno na spletni strani Občine Preddvor:  
http://preddvor.si/, na oglasni deski občine in v glasilu Viharnik.

Številka: 3505-0004/15-037/15
Preddvor, 16. 3. 2015

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikarwww.preddvor.si
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In še ena iz daljne preteklosti 

žila. Šola je pomembna kot središče kraja, z njim je 
močno povezana, prav tako s tukajšnjimi društvi."
Dolinarjeva je sicer glede vpisa optimistična: otrok 
ne bo zmanjkalo. Temu v prid govori tudi odlok o 
ustanovitvi, ki jasno določa, da se otroci s prebiva-
liščem v Kokri vpisujejo v tukajšnjo podružnično 
šolo. Šola v Kokri je v preteklosti sodelovala s šolo na 
Obirskem v sosednji Avstriji, a so jo zaprli, ker je bilo 
v njej le 17 otrok. Sedaj so se povezali s šolo v Selah, 
ki šteje 23 otrok in se prav tako učijo v slovenskem 
jeziku. 

Praznik šolstva in materinski dan

Ob 130-letnici šolstva v dolini Kokre je izšel zbornik 
z zgodovinskim pregledom in zanimivimi pričeva-
nji. V šoli je razstava Šola nekoč in danes s starimi 
predmeti, ki so se nekdaj uporabljali v šoli (priskr-
bel jih je domačin Rok Valjavec), z zanimivimi do-
kumenti in fotografijami, ki jih razstavljajo v so-
delovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. 
Obiskovalci si bodo lahko ogledali, kako je bil videti 
pouk nekoč, telovadba nekoč, malica nekoč ...
Slovesnost ob obletnici šolstva v Kokri bo jutri, v 
soboto, 28. marca, ob 17. uri. Program pripravljajo 
učenci v sodelovanju s tremi nekdanjimi učenkami 
podružnične šole, govornik bo župan občine Pred-
dvor Miran Zadnikar, pričakujejo tudi nekdanjo uči-
teljico Anico Jenko, prepevale bodo pevke iz Kokre. S 
prireditvijo bodo tradicionalno počastili tudi mate-
rinski dan.   

Zbrani pri poku
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Klavdija Zima, Vodja projekta, 
Foto: matic Zorman

Zgrajene je 6700 metrov fekalne kana
lizacije od planirane 10.322 m ter 3440 
metrov meteorne od planirane 5139 m. 
Gradbišča so odprta na Spodnji, Srednji 
in Zgornji Beli, na Bregu ter v tupaličah v 
spodnjem delu. Največja težava je grad
nja kanalizacije in obnova vodovoda v 
tupaličah po glavni lokalni cesti, in sicer 
predvsem zaradi magistralnega vodovo
da, ki ni predmet našega projekta, pa bi 
ga morali sofinancirati občina Šenčur in 
občina kranj. obnova tega bi bila smotr
na, predvidoma pa je velika ovira pri naši 
gradnji. 
občina v okviru projekta pripravlja spre
membo gradbenega dovoljenja, ker se je 
ugotovilo, da prvotno gradbeno dovolje
nje ni obsegalo priključitev vseh hiš ali se 
je pri izvedbi zaradi smotrnosti gradilo na 
drugi parceli, predvsem pa so spremembe 
v največji meri zaradi zamika katastra. 
Zaradi razgibanega terena bo na celotni 
trasi zgrajenih 11 črpališč, kljub temu pa 
ni mogoče gravitacijsko priključiti vseh 
objektov, tako bo približno 18 hiš moralo 
imeti hišna črpališča. Na gradbiščih velika 
večina bodočih uporabnikov kanala lepo 
sodeluje z nadzornim in koordinatorko na 
terenu in se z dobro voljo marsikaj reši. 
trenutna realizacija znaša 1.172.500 evrov, 
od Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo pa smo prejeli le 590.700 
evrov. prejeti bi morali še enkrat več sred
stev, vendar se je črpanje ustavilo, ker s 
strani Ministrstva še ni pripravljen aneks 
k pogodbi, zaradi komaj sprejetega držav
nega rebalansa proračuna.
operacijo »INFraStrUktUra V oBČINI 
preddVor« delno financira evropska 
unija, in sicer iz evropskega sklada za 
regionalni razvoj. operacija se izvaja v 
okviru operativnega programa krepi
tve regionalnih razvojnih potencialov za 

Infrastruktura v občini preddvor

Gradbena dela na Srednji Beli 

največji občinski projekt do 
sedaj – infrastruktura  
v občini Preddvor – poteka 
dobro in po načrtnih. Sreča 
je bila na naši strani, saj so 
dela lahko potekala skozi celo 
zimsko obdobje.

Občina Preddvor
Dvorski trg 10, 
4205 Preddvor

obdobje 2007–2013, razvojne priorite
te »razvoj regij«, prednostne usmeritve 
»regionalni razvojni programi«.
promet bo do konca gradnje infrastruk
ture potekal moteno. Ceste bodo še ne

kaj časa zaprte in vozilo se bo po obvo
zih, ki so tedensko objavljeni na spletni 
strani občine preddvor. prosimo krajane 
in uporabnike cest za potrpežljivost in 
strpnost.

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA LETO 2015
Občina Preddvor obvešča, da bodo od ponedeljka, 30. marca 2015, na spletni strani 
www.preddvor.si objavljeni javni razpisi za leto 2015, in sicer:
1.   Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in dejavno

sti v Občini Preddvor v letu 2015 – prijava je možna do 30. aprila 2015;
2.  Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Občini 

Preddvor v letu 2015 – prijava je možna do 30. aprila 2015;
3.   Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialno humanitarnih progra

mov v Občini Preddvor v letu 2015 – prijava je možna do 30. aprila 2015;
4.  Javni razpis za delno povračilo stroškov vzdrževanja javnih poti v KS Kokra v letu 2015 

– prijava je možna do 30. aprila 2015;
5.  Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine 

Preddvor v letu 2015 – prijava je možna do 30. aprila 2015;
6.  Javni razpis za sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih prireditev v Občini Pred

dvor v letu 2015 – prijava je možna do 30. aprila 2015;
7.  Javni razpis za priznanja občine za leto 2015 – sprejem predlogov je možen 30. aprila 2015;

Vse informacije kot tudi razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na naslovu Ob
čine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, po telefonu 04/275 10 00 v času uradnih 
ur ali po elektronski pošti obcina.preddvor@siol.net.

OBČINA PREDDVORwww.preddvor.si
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Vrtci pri OŠ Matije Valjavca Preddvor 
vabijo k vpisu otrok v enoto Storžek v Preddvoru, enoto Čriček na Zg. Beli in enoto Palček na Zg. Jezerskem za šolsko leto 2015/16. 

vpis bo potekal od petka, 27. marca, do ponedeljka, 7. aprila 2015. 
vpisna dokumentacija bo na voljo v tajništvu matične šole v Pred
dvoru, Šolska ulica 9, od 12. do 15. ure in na spletnih straneh šole 
oz. vrtca www.os-preddvor.si/vrtec.

Za novo šolsko leto, to je s 1. septembrom 2015, so razpisani na
slednji programi:
1. V enoti Storžek v Preddvoru:
 · dnevni program v trajanju 6 do 9 ur za otroke od 11. meseca  
do vstopa v šolo 

2. V enoti Palček na Jezerskem:
 · dnevni program v trajanju 6 do 9 ur za otroke od 18. meseca do 
vstopa v šolo 

 · vzgojni program v trajanju 4 ure za otroke od 18. meseca do 
vstopa v šolo, ki obsega delno prehrano, tj. zajtrk ali kosilo 
(*program bo na voljo le v primeru, da niso zapolnjena vsa 
mesta dnevnega programa) 

3. V enoti Čriček na Zg. Beli:
 · dnevni program v trajanju 6 do 9 ur od 3. leta do vstopa v šolo
 · poldnevni program v trajanju 4 do 6 ur za otroke od 3. leta do 
vstopa v šolo 

starši lahko vpisno dokumentacijo oddate osebno v tajništvu šole 
ali jo pošljete po pošti na naslov: OŠ Matije Valjavca Preddvor, Šol-
ska ulica 9, 4205 Preddvor (vpis v vrtec). vloge, prejete pred ali po 
razpisnem roku, bomo smatrali kot vloge za takojšnji vpis v vrtec, 
pri čemer vam sporočamo, da trenutno v vrtcih ni prostih mest, 
zato bodo te vloge zavrnjene.
V primeru, da je otrok v preteklem šolskem letu 2014/15 ostal na 
čakalni listi in v vrtec ni bil sprejet, morate vlogo vložiti ponovno.
Zainteresirani starši si bodo lahko ogledali vrtec v dopoldanskem 
času v času trajanja razpisa. na voljo smo tudi za dodatne informa
cije po telefonu št. 04/ 255 10 82 (vodja vrtca g. Marjan Peneš) ali  
04/ 275 07 10 (tajništvo šole).

Ravnateljica mag. Tea Dolinar            w
w
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Danica Zavrl Žlebir

Marca so v Mestni hiši v Kranju odpr-
li razstavo, posvečeno pomembnemu 
arheološkemu najdišču – Gradišču 
nad Bašljem. Razvaline stavb iz pozne 
antike in zgodnjega srednjega veka je 
moč še danes slutiti v terasasto obli-
kovanem in z gozdom poraslem pobo-
čju. Odlomki lončenine in številne ko-
vinske najdbe, med njimi širok nabor 
orožja, opreme konja, orodja in drugi 
predmeti za vsakdanjo uporabo, so iz 
obdobja med koncem 8. in začetkom 
10. stoletja. Našli so tudi lepo izdelane 
in okrašene kovinske elemente opre-
me vojščaka in njegovega konja, ki 
sporočajo izrazito vojaško naravo na-
selbine in njenih prebivalcev. Odkritje 
kadilnice za bogoslužne obrede priča, 
da je tudi pokristjanjevanje prebival-

cev pustilo pečat v naselbini. Arheo-
loško najdišče Gradišče nad Bašljem 
je kot eno izmed najpomembnejših 
in najbogatejših najdišč tega obdobja 
iz tega prostora v povezavi z drugimi 
desetimi izstopajočimi in enkratnimi 
lokacijami iz devetih evropskih držav 
vpeto v virtualno pot Heritage Route, 
katere predstavitev sestavlja del raz-
stave. Razstavo Gradišče nad Bašljem 
– pozabljena utrdba je po zasnovi Ju-
dite Lux in grafični podobi Nives Spu-
dić pripravil Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije s sodelovanjem 
Gorenjskega muzeja in Narodnega 
muzeja Slovenije in je del lokalne pro-
mocije projekta Cradles of European 
Culture – Francia Media, katerega vod-
ja je dr. Špela Karo (ZVKDS, CPA) in ga 
v programu Kultura 2007–2013 delno 
financira Evropska komisija.

Gradišče, pozabljena utrdba
Še do 7. aprila je v stebriščni dvorani Mestne hiše 
v Kranju odprta razstava Gradišče nad Bašljem – 
pozabljena utrdba.

Zavod za turizem Preddvor je v sodelo
vanju z vrtcem čriček z Zgornje bele iz
dal knjižico s sovico Mico v preddvorske 
hribe, vodnik družinskih izletov in poho
dov z mlajšimi otroki. Avtorice so Mateja 
Mušič, cirila bukovnik, Helena krampl 
nikač in Mirjam Pavlič, osnutek za vo
dnik pa je bil pripravljen in preizkušen 
v vrtcu čriček v okviru projekta Turizem 
in vrtec – na zabavo v naravo v šolskem 
letu 2013/2014. vodnik ponuja devet iz
letov: na Lovrenc, k srečotovim mlinčk
om, v Mače k sv. Miklavžu, na sv. Jakob, 
v senčnico Josipine Turnograjske, k ruše
vinam novega (Pustega) gradu, po delu 
gozdne učne poti pri jezeru črnava, na 
Možjanco in čemšenik. v vodnik si lahko 
mali izletniki odtisnejo žige planinskih 
postojank, vanj pa zapišejo (in narišejo) 
tudi vtise s svojih pohodnih poti, ozna
čijo, v katerem letnem času so se podali 
na posamezno pot, zabeležijo, kakšne 
je bilo takrat vreme, preštejejo število 
korakov, rešujejo uganke ali se spomni
jo pesmic, povezanih s tistim, kar so 
opazili na izletu. knjižica jim predstav
lja tudi legende, povezane s temi kraji, 
zanimivo alpsko cvetje pa tudi pravila, 
kako se je treba obnašati v naravi pod 
naslovom nasveti sovice Mice ali kaj 
mora vedeti vsak pravi planinec. D. Z. 

S sovico Mico  
v preddvorske hribe

DRUŽINSKI IZLETI

virtualna pot Heritage route povezuje deset evropskih najdišč: 
Gradišče nad bašljem (Slovenija), ravena (italija), Montmajour 
(Francija), ename in velzeke (belgija), valkhof-nijmegen 
(nizozemska), ingelheim (nemčija), Praga (Češka), Kostol'any  
pod Tribečom (Slovaška) in biskupija – crkvina (Hrvaška). 
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Zala jagodic, 6. a   
FOTO: Miha andoljšek

V ponedeljek (12. 1. 2015) so nas starši 
pripeljali pred šolo, kamor je pripeljal 
tudi avtobus, ki nas je odpeljal v Čete-
no Ravan. Vsak razred je odšel na svojo 
turistično kmetijo. Na kmetijo Tavčar 
se je nastanil 6. a, 6. b pa je domoval 
na turistični kmetiji Davčen. Kmalu 
zatem smo imeli kosilo. Sledil je prosti 
čas. Pripravili smo se na smučanje. Peš 
smo odšli na smučišče in tam imeli 
preizkus znanja. Učitelja sta nas raz-
delila v tri skupine. Ko smo se vrnili 
s smučišča, smo pomalicali, nato pa 
nas je g. Andoljšek poučil o 10 FIS-pra-
vilih in vrstah smuči. Sledila je večer-
ja in priprava na spanje. V torek smo 
se zbudili zgodaj zjutraj. Oblekli smo 

se in odšli na jutranjo telovadbo, ki je 
bila kar naporna. Ko smo se ogreli in 
zbudili, smo lahko odšli na zajtrk. Po 
njem smo odšli na smučišče. Ta dan 
je bil kar precej naporen, saj smo ve-
liko smučali. Popoldne smo poslušali 
strokovno predavanje o osnovah smu-
čanja. Po večerji smo odšli na kmetijo 
Davčen, kjer smo imeli predstavitve 
sob. Ko smo predstavili vse sobe, smo 
se odpravili spat.
V sredo sta prišla prijatelja ge. Jeli Cu-
derman, ki tečeta na smučeh, in prav 
to sta nas hotela naučiti. Razdelili smo 
se v dve skupini. Prva skupina je od-
šla z novima učiteljema. Najprej smo 
poiskali opremo, ki je bila primerna 
za našo velikost, potem pa smo odšli 
na ravnino, kjer smo tekli na smučeh. 
Kmalu smo zamenjali skupini. Po ko-

Zimska šola v 
naravi
Vsako leto učenci 6. 
razredov OŠ Matije 
Valjavca odidejo v zimsko 
šolo v naravi, kjer z učitelji 
razvijajo svoje smučarske 
sposobnosti. In tako je bilo 
tudi letos, ko smo odšli  
na Stari vrh. Zabava na tekaških smučeh

Petra loMbar PreMru, učITeLjICA

Pred kratkim je učence prvih treh razredov naše šole obiskal policist Alojz Zupan. Z name-
nom ozaveščanja o varnosti v prometu je z vsakim oddelkom posebej preživel šolsko uro. 
Šolarčki so občudujoče poslušali moža v uniformi: Zakaj prvošolci in tudi drugošolci po-
trebujejo rumene rutke? čemu služijo odsevniki na oblačilih, obutvi in torbah? Kje in kako 
se lahko otroci vozijo v avtomobilih? Imamo med vožnjo lahko torbo na ramah? Kako pa se 
obnašamo med vožnjo v avtobusu in kako, če smo pešci? Seveda so se pozanimali tudi o 
svetlih in temnih plateh policijske službe, pa o lisicah, orožju in hitri vožnji s prižganimi 
lučkami in sireno. Ob koncu je policist mladim udeležencem v prometu dal še posebno 
domačo nalogo: »Opozorite starše, kadar naredijo prekršek. Kar vzemite si blokec in pišite 
pike, kadar starši peljejo prehitro, če med vožnjo telefonirajo ali če se pozabijo pripeti z 
varnostnim pasom. če bodo negodovali, pa recite: Bolje da ti pike dam jaz, kot pa pravi 
policist!« Nekateri učenci so nalogo vzeli zelo resno. Policistu, ki je prišel preverit, kako 
jim gre naloga, so poročali, da so ukrepali, ko se ati ni pripel s pasom ali pa ko je telefo-
niral med vožnjo. eden od učencev je ugotovil: »Moj ati pa čisto lepo vozi!«, drugi pa je 
dodal: »Moj pa divja!« No, tudi iz prve roke lahko povem, da moj sedemletnik z zadnjega 
sedeža že nekaj tednov vestno spremlja številke na števcu …

Akcija Bodi preViden

silu in popoldanskem smučanju je 
spet sledilo zanimivo strokovno pre-
davanje. Gospa Jeli nam je pokazala 
slike z maratona v Franciji, na kate-
rem je tekla na smučeh, in nam pri-
povedovala o svojih začetkih v tem 
športu. Po večerji smo se pripravili 
na spanje.
V četrtek je vse potekalo kot vedno. 
Vstali smo, imeli jutranjo telovadbo, 
zajtrk in smučanje. Kot vedno smo 
imeli odlično kosilo in nato popol-
danski počitek. Sledilo je smučanje, 
dobra malica, potem pa strokovno 
predavanje. Ogledali smo si videopo-
snetke o deskanju na snegu, ki nas je 
vse očaralo, zaradi čudovitih skokov. 
Temu je sledila večerja, po njej pa 
težko pričakovani ples. Lepo smo se 
oblekli in odšli v klet turistične kme-
tije Tavčar. Gospod Miha je že pred-
vajal glasbo, ob kateri smo vsi postali 
živahni. Poskakovali smo, plesali in 
peli. Večera je bilo kmalu konec in vsi 
smo bili razočarani, ko so nam učite-
lji povedali, da bomo kmalu morali 
spat. 
V petek smo lahko spali dlje, saj ni-
smo imeli jutranje telovadbe. Zbudili 
smo se in odšli na zajtrk. Sledilo je 
smučanje in kosilo. Po kosilu smo 
spakirali prtljago in pospravili sobe, 
se poslovili od prijaznih gostiteljev in 
se odpeljali domov.
Zimska šola v naravi nam je bila zelo 
všeč. Večina učencev meni, da je bila 
to najboljša šola v naravi do zdaj. Za-
dovoljni so bili tako učenci, ki so se 
tu naučili smučati, pa tudi tisti, ki 
smo se domov vrnili z medaljami z 
veleslalomskega tekmovanja in s po-
deljenimi nagradami za najbolj ure-
jeni sobi.



Od 27. februarja do 6. marca ste na par-
kirišču med šolo in vrtcem lahko opazili 
avtodom s francosko registracijo. V njem 
sta bivala učiteljica razrednega pouka 
Aurore Forgeron in učitelj matematike 
Sylvain Vigier, ki sta nas obiskala v okvi-
ru projekta MEET project (Meeting Euro-
pean Educational Techniques). Projekt 
sta načrtovala več kot leto dni in tudi 
nas preko portala eTwinning povabila 
k sodelovanju. Od februarja do sredine 
junija tega leta bosta namreč obiskala 
kar 12 šol v različnih evropskih državah, 

da bosta primerjala uporabo informa-
cijsko-komunikacijske tehnologije pri 
poučevanju, vključevanje učencev s po-
sebnimi potrebami in preživljanje pro-
stega časa učencev po pouku. Na vsaki 
šoli posnameta pogovor z ravnateljem, 
učitelji, učenci in starši ter dogajanje pri 
izbranih učnih urah in interesnih dejav-
nostih. Končni izdelek bodo trije filmi, 
v katerem bosta primerjala pristope 
različnih evropskih šol. Ogledali si jih 
bomo na srečanju oktobra 2015 v franco-
skem mestu Ruffec, ko se bomo po dva 
učitelja iz vsake sodelujoče šole odzvali 
povabilu in vrnili obisk. Alenka Jurančič

Francoska učitelja Aurore Forgeron  
in Sylvain Vigier z ravnateljico Teo 
Dolinar ob slovesu
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Erna MEglič,  
ŠOLSKA SVETOVALNA dELAVKA 

Drugega marca smo imeli v okviru 
vzgojnega načrta šole predavanje za 
starše in učitelje. Predavala je znana 
in izkušena strokovnjakinja dr. Zden-
ka Zalokar Divjak. Posredovala je svoje 
izkušnje in razmišljanja o tem, kako 
vzgojiti spoštljivega in odgovornega 
otroka ter mladostnika. Tema je pove-
zana z letošnjim vzgojnim ciljem šole: 
spoštovanje med učenci. Predavanja 
se je udeležilo 150 staršev in učiteljev. 
Dr. Zalokar Divjak meni, da se vzgoja 
prične z dobrim odnosom med starši 
in otrokom ter zaupanjem v otroka. Če 
razvijamo spoštovanje med otrokom 
in starši, bo otrok zmožen vstopati v 
spoštljive odnose tudi v šoli in drugje. 
Najmanj do 3. razreda otrok potrebuje 
čas predvsem za igro in graditev odno-
sa s starši. Šele ko otrok res zahrepeni 
in si želi neke (dodatne) aktivnosti, je 
čas, da se vanjo vključi in v njej vztra-
ja. Otroci potrebujejo odrasle, da jih 

porivamo (motiviramo), bodrimo in 
usmerjamo ter pri tem dosledno vztra-
jamo. Usmerjamo jih v delo, naloge, 
red, vztrajanje ipd., igro pa prepusti-
mo otrokom samim. Predavateljica je 
poudarila, da danes vrednote dela in 
učenja zamenjujemo za užitek, zabavo 
in življenje iz dneva v dan. Tako sve-
tuje, naj starši pred odhodom v šolo 
otroku ne poudarjajo, naj se ima v šoli 
lepo, ampak da naj posluša, sodelu-
je, upošteva pravila … Šola ni zabava, 
ampak prostor učenja, odrekanja, sa-
moobvladovanja, vlaganja truda, na-
pora, energije … Le-to otroku prinese 
globlje zadovoljstvo in samospoštova-
nje ter spoštljiv odnos do drugih. Za-
pisanih je le nekaj utrinkov z njenega 
predavanja. V okviru vzgojnega načrta 
imamo sredi aprila še eno predavanje 
na temo Varuh otrokovih dolžnosti, ki 
ga bo izvedel g. Marko Juhant, speci-
alni pedagog. Predavanje bo potekalo 
v ponedeljek, 13. aprila 2015, ob 17. uri 
v glasbeni učilnici matične šole Pred-
dvor. Lepo vabljeni!

Predavanje o vzgoji otrok  
in mladostnikov

Brigita KošMrlj, MENTORICA dRAMSKE SKuPINE    

V sredo, 11. februarja, je v glasbeni učilnici OŠ Matije Valjavca Preddvor potekala kul-
turna prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Mladinski pevski zbor 
naše šole je pod vodstvom Irene Varl Peneš zelo kakovostno in doživeto zapel venček 
slovenskih ljudskih pesmi. učenec Marko Smrtnik je številne obiskovalce razveselil z 
igranjem na klarinet in harmoniko (zaigral je venček narodnih pesmi), bučen aplavz pa 
je požela dramska skupina (s sedmimi nastopajočimi), ki je uprizorila prvo slovensko 
komedijo Županova Micka. Komedijo smo nekoliko posodobili, začinili s petjem in po-
pestrili s plesnim vložkom (z venčkom ljudskih svatbenih plesov) folklorne skupine 
Preddvor. dober odziv na prireditev nas je vse skupaj spodbudil, tako da se bomo za 
njeno kakovost trudili še naprej.  

Slovenski kulturni praznik

meDnAroDni ProJekT

obisk francoskih učiteljev

Krajevna organizacija Rdečega križa 
Preddvor in društvo bolnikov z osteopo-
rozo Kranj sta pred kratkim v šoli pripra-
vila predavanje Ali se pacienti zaveda-
mo svojih pravic. Predavala je zdravnica 
duša Hlade Zore, zastopnica paciento-
vih pravic.

Se zavedamo svojih pravic
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NiNa KlaKočar Zager,  
pROf. nemŠčIne In gRŠčIne

Januarja nas je obiskal An-
gelos Theocharis, učitelj s 
Cipra. Pričakovala sem, da 
bo govoril grško, a je govoril 
v ciprskem dialektu, zato pa 
je toliko bolje obvladal angle-
ško, saj se je rodil in odraščal 
v Londonu, na Ciper, otok 
svojih staršev, pa se je prese-
lil pred nekaj leti. Najin po-
govor je potem potekal tako, 
da je on govoril v perfektni 
londonski angleščini, jaz pa 
sem vztrajala pri grščini. 
Angelos je učitelj na zasebni 
šoli Highgate Nicosia, ki sta 
jo ustanovila njegova starša. 
Je učitelj telovadbe, navdušen 
privrženec nogometa in klu-
ba Arsenal, obožuje otroke, 
svojega mačka Johnnyja in 
ne more živeti brez fitnesa. 
Na našo šolo je prišel v okvi-
ru programa Erasmus +, da 
bi videl, kako pri nas poteka 
pouk telovadbe in kakšne me-
tode pri tem uporabljajo naši 
učitelji. Soboto in nedeljo sva 
izkoristila za ogled Bleda in 
Ljubljane in kot številni drugi 
tujci je bil tudi on navdušen 
nad našimi lepotami. V po-
nedeljek je Angelos že zgodaj 
zjutraj prišel v šolo. Seznanil 

se je z vodstvom šole in učite-
lji, nato pa prisostvoval uram 
telovadbe pri gospe Cuder-
man in gospodu Andoljšku. A 
najprej sem ga vzela k uri gr-
ščine in tudi učiteljice angle-
ščine so izkoristile priložnost 
in ga povabile k sebi v razred. 
Učenci so ga spraševali o nje-
govi deželi in izvedeli mar-
sikaj zanimivega o otoku, o 
katerem povprečen Slovenec 
ve le to, da je tam finančna 
oaza in da so bogati Slovenci 
tam odpirali svoje račune. In 
morda še to, da jih je precej 
prizadela finančna kriza. 

obožuje Delo Z otroKi  

Večino časa je Angelos ven-
darle preživel pri urah telo-
vadbe, pri katerih je tudi sam 

Obisk   
s Cipra

Angelos in učenci 3. b pri športni vzgoji, foto: Alenka Jurančič

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 polnozrnati pšenični, 

pirin in koruzni zdrob.  
Na voljo je tudi domača prosena in ajdova kaša.

Želimo vam vesele velikonočne praznike.

aktivno sodeloval in se podil 
z otroki po igrišču med igra-
njem nogometa, košarke in 
ostalih iger. Tudi razredne 
učiteljice so ga brez obotav
ljanja vzele s seboj v telo-
vadnico in celo v vrtcu si je 
ogledal, kako potekajo ure 
telovadbe za najmlajše. To je 
bilo za našega Ciprčana zelo 
koristno, saj na njihovi šoli 
uči telovadbo otroke od dveh 
do 18 let, kajti njihova zaseb-
na šola obsega razrede od 
vrtca do konca srednje šole. 
Bil je navdušen nad našimi 
učitelji, še bolj pa nad otro-
ki. In oni nad njim. Videla 
sem, kako so ga ogovarjali 
na hodnikih med odmori, se 
šalili, celo kakšen "gimme5" 
(petka) je padel vmes. Ange-
los je bil zanje zanimiv, ker 
je bil drugačen in malo po-
seben s svojimi volnenimi 
kapami, puloverji s kapuco 
in dolgimi lasmi, spetimi 
v čop. Nekakšna mešanica 
angleškega frajerja in odpr-
tega mediteranskega duha. 
Med rekreacijskim odmo-
rom je nekajkrat celo odšel 
na igrišče in z našimi fanti 
kljub ne preveč prijaznemu 
vremenu igral nogomet. Ob 
vsem tem sem videla, kar mi 
je sam povedal že prvi dan: 
da obožuje otroke in delo z 
njimi, otroci pa to hitro ra-
zumejo in zato ga imajo radi.

ZahvalNo pismo 
Teden je minil, kot bi mi-
gnil, in v petek se je Ange-
los poslovil. Po petih dneh 
je odhajal zelo navdušen 
nad vsem, kar je doživel pri 
nas, in kar malo žal mu je 
postalo, da je že moral do-
mov. Ko sva sedela na leta-
lišču in pila še zadnji čaj, je 
iz torbe potegnil list papirja 
in me prosil, če mu ga pre-
vedem. Učenci 3. razreda so 
mu napisali prijazno pismo 
in se mu zahvalili za njego-
vo družbo. Iskreno se ga je 
razveselil in zatrdil, da bo 
drugo leto spet prišel, pa ne 
samo za teden dni, za dva, 
ker se je pri nas res poču-
til nadvse prijetno. Mislite, 
da je hotel biti le prijazen? 
Čez kakšna dva tedna sem 
govorila z nekim drugim 
učiteljem iz njihove šole in 
povedal mi je isto: Angelos 
po prihodu domov ni mogel 
skriti navdušenja nad našo 
šolo. Malo za šalo malo za-
res je vprašal, ali lahko kar 
takoj ponovi obisk pri nas. 
O naši šoli je govoril s takim 
navdušenjem, da je gospod 
Antreou rekel, da bo tudi 
sam naslednje leto prišel k 
nam. Sama se že močno ve-
selim. Gospod Antreou na-
mreč odlično govori grško, 
tako kot se za prave Ciprča-
ne tudi spodobi.
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»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

MirjaM Pavlič,  
FoTo: Tina Dokl

Tradicionalna izročila in pr e
nosi znanj rokodelskih spre
tnosti so zaradi spremenjene
ga načina življenja in vedno 
hitrejšega tempa žal vse red
kejši, določene rokodelske 
obrti so ogrožene in počasi 
izginjajo v pozabo. Zato smo 
bili še toliko bolj veseli iz
rednega odziva na delavni
ce tradicionalnega pletenja 
košar, oblikovanja gline ter 
ročnih del kvačkanja, veze
nja, pletenja, ki so potekale v 
okviru projekta Manjši mu
zeji – živa zgodovina. Projekt 
vodi Občina Preddvor skupaj 
z Zavodom za turizem.
Kraj je tako februarja in 
marca postal središče ust
varjalnih delavnic, ki jih je 
v okviru projekta organi
ziral Center za trajnostni 
razvoj podeželja Kranj pod 
vodstvom Vlaste Juršak, de
lavnice pa je gostil Zavod za 
turizem Preddvor. Udeležen
ci delavnic so spoznavali ro
kodelske spretnosti pletenja 
košar nekoč in danes. K so
delovanju smo povabili dva 
od redkih mojstrov, ki se še 
ukvarjata s to rokodelsko 
dejavnostjo. Jože Štefe in Ja
nez Krišelj sta nam na štirih 
srečanjih predstavila zgodo
vino pletarstva in uporabo 
košar, cajn, košev in drugih 
praktičnih izdelkov iz leske. 
Delavnice je obiskovalo več 
kot dvajset znanja željnih iz 
Preddvora, Jezerskega, Ko
kre, Šenčurja, Nakla pa tudi 
iz Ljubljane in Grosuplja. 
Mojstra sta v uvodu predsta
vila nekaj zgodovinskih za
nimivosti o uporabi pletenih 

izdelkov. Včasih so bili leti 
namenjeni gospodinjam, ki 
so nosile pridelke iz polja 
ali vrta v hišo, gospodarji pa 
drva v koših. Mojstri so ime
li veliko dela, da so zadovo
ljili vse potrebe in naredili 
zados tno število izdelkov za 
vse, ki so jih potrebovali. Da
nes ob vsej moderni opremi 
in tehnologiji prvotni pomen 
izginja, popularni so manjši, 
spominski izdelki, mojstri 
pa poudarek dajejo estetske
mu videzu. Včasih so ob ple
tenju košar tudi zapeli, zato 
smo v goste povabili trio Pla
nika s citrarko Francko Šavs 
in pevkama Cirilo Kelvišar 
in Slavko Blatnik.
Zimske počitnice so bile ide
alen čas za ustvarjanje – roč
no oblikovanje gline. Otroci 
so spoznavali lastnosti gli
ne, izvedeli, kako in zakaj 
so jo uporabljali včasih, ter 
se praktično učili različnih 
tehnik oblikovanja. Pod vod
stvom Rosane Kleindienst iz 
Britofa so nastajale čudovite 
skodelice in krožnički, mo
gočni gradovi in hišice Janka 
in Metke, oblikovali so svoje 
najljubše živali, preddvorske
ga palčka, jezersko deklico ... 
in dokazali, da otroška domi
šljija nima meja.
Marca pa potekajo delavnice 
ročnih del. Pletenje, kvač
kanje in vezenje so glav
ne teme srečanj. Da je to še 
vedno ženska domena, so 
dokazale udeleženke vseh 
starosti, željne novih znanj 
in druženja. Prava mojstrica 
ročnih del je Tončka Kociper 
iz Preddvora, ki je z vese
ljem podajala svoja znanja 
iz skrinje bogate dediščine. 
Da ustvarjalnost združuje, 

Dva meseca  
ustvarjalnih delavnic
Udeleženci so spoznavali tradicionalno 
pletenje košar, oblikovanje gline, 
pletenje, kvačkanje, vezenje ...

so pokazale tudi delavni
ce kvačkanja pod vodstvom 
Metke Bolka iz Kranja. Vese
limo se že skupne razstave, 
kjer bodo na ogled naše prve 
"umetnine". Pleteni, kvačka
ni in vezeni izdelki, izdelki iz 
gline ter pletene košare bodo 
za vas na ogled v Zavodu za 
turizem Preddvor v soboto, 
28., in v nedeljo, 29. marca, 
od 9. do 12. ure ter od 14. do 
17. ure. Prisrčno vabljeni, da 
si našo razstavo ogledate. Če 
pa vas slučajno zasrbijo prsi, 
vas vabim, da se nam pri
družite na naših brezplačnih 
delavnicah. Vse informa

cije so vam na voljo v TICu 
osebno, pišete nam lahko 
na epoštna naslova: info@
preddvortourism.si ali  
helena.krampl@preddvor.si, 
ali nas pokličete na tel. št. 05 
914 88 46. 
Na koncu naj se zahvalim 
vsem sodelujočim, vesela 
in ponosna sem, da smo 
imeli priložnost sodelovati 
pri projektu Živa zgodovina 
– manjši muzeji. Odziv obi
skovalcev je bil odličen. Taki 
in podobni projekti zbližuje
jo, združujejo in na prijazen 
način izobražujejo vse sode
lujoče.

Kako so včasih pletli cajne, cambohe, koše ... 

Z mojstrico Tončko Kociper so (pretežno) udeleženke spoznavale 
čare ročnih del.
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Izkoristite popust in izberite super okna.
Popust velja na vsa PVC okna in na vsa senčila od 20. 3. 2015 do 30. 4. 2015

 

Mateja MUŠIČ,  
vZgojITEljIca v vRTcU ČRIČEk na Zg. BElI

Že konec minulega šolskega leta smo 
navezali stik z arheologinjama Judito 
Lux in Anjo Vintar z Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, ki sta nam predsta-
vili dejavnosti tedna kulturne dediščine 
na temo arheološkega najdišča Gradi-
šče nad Bašljem. Dogovorili smo se za 
sodelovanje.
Najprej smo ugotavljali, kdo so sploh ar-
heologi. Potem pa sta nas arheologinji 
obiskali v vrtcu in nam predstavili delo 
arheologa in njegove pripomočke. Tudi 
sami smo se preizkusili kot pravi arhe-
ologi in izkopavali v arheo peskovniku 
v igralnici. Povedali pa sta nam zgodbo 
o dečku Vojnomirju z Gradišča, ki jo je 
gospa Judita napisala prav za nas, da bi 
si lažje predstavljali življenje Slovanov 
na Gradišču in tam odkrite arheološke 
najdbe. Na podlagi zgodbe smo posta-
vili slovansko hišo in utrdbo na Gradi-
šču in se igrali simbolno, domišljijsko 

Arheologija  
v vrtcu
Februarju smo v vrtcu 
Čriček pri OŠ Matije 
Valjavca Preddvor izvedli  
projekt Arheologija  
v vrtcu.

Mali arheologi "izkopavajo" v arheo peskovniku

igro. Izdelali smo si meče, ščite, si sešili 
obleke, naredili ognjišče, konje za voj-
ščake, v kotičkih pa smo izdelovali po-
sode iz gline, slovanske prstane, ključe, 
pekli slovanski kruh, preizkusili smo se 
v tkanju, spoznavali rastline, ki so jih 
poznali Slovani, risali najdene predme-
te in jih primerjali s podobnimi, ki jih 

V tIC Preddvor si lahko v prostorih knjižnice ogledate našo 
razstavo o Gradišču nad Bašljem. Zanimivo je, da sovpada in se 
tako lepo dopolnjuje z razstavo Gorenjskega muzeja, ki v Mestni 
hiši v Kranju predstavlja Gradišče, pozabljeno utrdbo.

uporabljamo danes. Ob glasbi smo 
plesali z meči in uprizarjali nami-
šljeno bitko med Slovani in napa-
dalci. Ob koncu pa sva otroke spod-
budili in navdušili, da bi zgodbo tudi 
ilustrirali in naredili svojo knjigo. 
Otroci so bili v projektu zelo aktivni, 
vzgojiteljici sva jim pripravljali za-
nimiva sredstva in dejavnosti, ki so 
jih spodbujale k igri, ustvarjanju in 
raziskovanju. Veliko smo se naučili. 
Morda bo naš projekt pustil otrokom 
tudi delček zavedanja preteklosti, ži-
vljenja naših prednikov in pomemb-
nosti odkrivanja preteklosti in najdb 
v domačem okolju.
Naš projekt v teh dneh lahko spozna-
te in doživite v besedi, sliki in naših 
izdelkih v TIC Preddvor, kjer smo v 
prostorih knjižnice pripravili razsta-
vo. Tako nadaljujemo že nekajletno 
sodelovanje z Zavodom za turizem 
Preddvor, s TIC-em, Knjižnico Predd-
vor in Heleno Krampl Nikač, ki naše 
razstave prijazno sprejmejo, da lah-
ko delo in dogajanje v vrtcu Čriček 
predstavimo tudi v kraju. Razstava 
tako nekako dopolnjuje razstavo v 
Gorenjskem muzeju v Kranju Poza-
bljena utrdba Gradišče nad Bašljem.
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Danica Zavrl Žlebir,  
Foto: Tina Dokl

Pred petimi leti so v Preddvoru odpr
li nov zdravstveni dom, v katerem so 
doslej delovale splošna ambulanta z 
zdravnico Natašo Kern, dr. med., zobo
zdravstvena ordinacija Nielsa Udirja, 
dr. dent. med., in lekarna. Dva prostora 
v vrhnjem nadstropju sta bila prazna in 
čeprav je bilo veliko zanimanja, da bi v 
njih odprli kako poslovno dejavnost, so 
v občini Preddvor želeli, da bi bila na
menjena zdravstveni ali kaki sorodni 
dejavnosti. 
Kot je ob slovesnem odprtju februarja 
dejal župan Miran Zadnikar, so z zado
voljstvom sledili pobudi Zdravstvenega 
doma Kranj, da del svoje fizoterapije 
preseli v Preddvor. Občanom bo namreč 
taka dejavnost dobrodošla, saj jim na 
obravnavo ne bo več treba v Kranj ali 
sosednje kraje, kjer tako storitev že iz
vajajo. Že prvi teden delovanja fiziote
rapije se je izkazalo, da je bila res po
trebna, saj je bila fizipterapevtka Lucija 
Kern ves čas polno zasedena. "Upam, da 
so pacienti zadovoljni s storitvijo in da 
bodo tudi naprej. Prednost je celostna 
obravnava pacienta v eni hiši. Fizio

terapija bo delovala vsak delavnik do
poldne, razen v ponedeljkih popoldne," 
je povedala Lucija Kern. Direktorica 
Zdravstvenega doma Kranj Lili Gantar 
Žura, dr. med., je prav tako poudarila 
prednost celostne obravnave bolnikov. 
"Decentralizirana obravnava pacientov 
fizioterapije se je dobro izkazala že v 
Velesovem, kjer imamo svojo ambulan
to. Pričakujemo, da se bo primer dobre 
prakse ponovil tudi v Preddvoru, saj se 
na ta način s svojimi storitvami pri
bližamo pacientom in jim skrajšamo 
pot do obravnave. Enako velja tudi za 
referenčno ambulanto, ki je del splo
šne medicine in pomeni korak več pri 
obravnavi kroničnih bolnikov," je deja
la Lili Gantar Žura. 

celoviTa ZDravsTvena ponuDba

Preddvorska splošna ambulanta obrav
nava okoli 1600 pacientov. "Gre pretežno 
za starejšo populacijo z veliko degene
rativnimi obolenji. Tako jih veliko po
trebuje tudi fizioterapijo. Do Kranja ali 
drugih okoliških krajev je bila mnogim 
pot predaleč, sedaj pa je velika prednost, 
da so jo dobili v isti hiši," je zadovoljna 
tudi splošna zdravnica Nataša Kern. 
Splošni ambulanti v pomoč pa je tudi 

referenčna ambulanta. Kot je poveda
la diplomirana medicinska sestra Li
dija Čampa, ki opravlja to dejavnost, v 
Preddvoru poteka že od septembra lani, 
sedaj pa bo pacientom na voljo v bolj
ših prostorskih pogojih. "Referenčna 
ambulanta skrbi za preventivo kronič
nih bolnikov. Na preglede jih vabimo po 
30. letu starosti ali pa jih k meni napoti 
zdravnica. Pacientom smo na voljo ob 
ponedeljkih popoldne, ob četrtkih do
poldne in vsak drugi petek dopoldne," 
pove Lidija Čampa.  
Župan Miran Zadnikar pa občanom pri
poroča, naj v čim večji meri uporablja
jo te in podobne dejavnosti v domačem 
kraju. Ob tem se je namreč spomnil, 
kako je bilo, ko so iskali koncesijo za 
lekarno in so morali za zadostno šte
vilo potencialnih uporabnikov prositi 
občane sosednjih občin, da so zadostili 
številčni kvoti. "Tako poziv k čim večji 
uporabi zdravstvenih storitev ni mi
šljen tako, kot bi ljudem ne privoščil 
zdravja, pač pa v smislu, da uporabljajo 
storitve, ki so na voljo v domačem kra
ju, saj jih bomo le tako obdržali," meni 
župan Miran Zadnikar, vesel, da imajo 
v Pred dvoru tako lep zdravstveni dom s 
celotno ponudbo zdravstvenih storitev. 

Dobili še fizioterapijo in referenčno ambulanto
Februarja so v Zdravstvenem domu Preddvor odprli prostore za fizioterapijo in 
referenčno ambulanto, s čimer so zdravstveno dejavnost še bolj približali ljudem. 

V Preddvoru od februarja dela fizioterapevtka Lucija Kern ... ... v referenčni ambulanti pa je referenčna sestra Lidija Čampa
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Saša Pivk avSec

Na četrtem prazničnem koncertu so se 
predstavile z venčkom božičnih in pra-
zničnih pesmi ter obeležile spomin na 
100. obletnico rojstva velikega slovenske-
ga igralca, pesnika, pisatelja, šansonjer-
ja Franeta Milčinskega Ježka. Program je 
bil prepleten z njegovimi ponarodelimi, 
večno zelenimi pesmimi. Predvsem pa 
so Plamenke ponosne na to, da so na 
odru nastopile skupaj s svojimi hčerami 
in sinovi, tako najmlajšimi, še osnovno-
šolci kot s starejšimi, ki se kot solisti ali 
ljubiteljski glasbeniki ukvarjajo z igra-
njem na inštrumente ali pojejo. Starejši 

otroci so nastopili kot inštrumentalisti 
ali solo pevci, zborček mlajših otrok ali 
Plamenčkov, kot so se poimenovali, pa 
so venček ljudskih pesmi zapeli skupaj 
mamicami Plamenkami. Plamenke na 
božični koncert vsako leto povabijo tudi 
zanimive glasbene goste. Tokrat so bili 
to Sorški orgličarji, ki pod vodstvom prof. 
glasbe Damirja Fajfarja igrajo na kroma-
tične, akordske in basovske orglice oz. 
ustne harmonike. Začeli so z nagajivim 
Pink Panterjem in nepozabno Cvetje v 
jeseni, sledila je poskočna Avsenikova 
Sankaška polka, s Plamenkami pa so 
zaključili z nostalgično Tam, kjer sem 
doma in z romantično Moje orglice. Dve 

pesmi so Plamenke zapele a'capella, da 
so pevske sposobnosti pokazale tudi brez 
spremljave inštrumentov, in sicer Nmau 
čez izaro in Igraj kolce, nastop pa so kon-
čale z optimistično in vzneseno Avseni-
kovo Prav fletno se imamo. Večino točk 
je s spremljavo na klavinovi obogatil 
Aleš Leben, ki je s svojimi zlatimi prsti 
na klaviaturi nepogrešljiv na naših kon-
certih. Zven ustnih harmonik je Damir 
Fajfar z dirigentskimi gibi lepo uskladil z 
ubranimi glasovi Plamenk. Te so Tatjana 
Burgar, Marija Sajevic, Darja Šenk, Jana 
Bobnar, Marjeta Pipp, Anica Arh, Jelka 
Likozar, Andreja Markič, Irena Križnar, 
Meta Arnež in Elizabeta Pristav Bobnar. 
Ustvarjajo pod vodstvom zborovodkinje 
Sonje Puzin, ki v delo vlaga ogromno 
energije, ljubezni in prostega časa. Zato 
je s predsednikom KD Pesmi pojmo 
Preddvor Dragom Puzinom, pod okriljem 
katerega delujejo Plamenke, toliko bolj 
vesela velikega odziva domačih in obi-
skovalcev od drugod, ki so tokrat uživali 
kar na dveh koncertih v istem dnevu. Z 
napovedovanjem je koncert v zaključeno 
zgodbo povezala Saša Pivk Avsec.

Plamenke s pesmijo zanetile 
ogenj v srcih 
Plamenke, vokalna skupina iz Preddvora, so zadnjo 
nedeljo starega leta s pesmijo dvakrat napolnile  
dvorano Kulturnega doma Preddvor.
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Januarja je Krajevna organizacija rde-
čega križa Preddvor izpeljala uspešno 
krvodajalsko akcijo. udeležilo se je je 
petdeset krvodajalcev, ki se jim ob tej 
priložnosti zahvaljujejo, da s svojo krvjo 
pomagajo drugim. dan so končali s pri-
jetnim druženjem. rdeči križ je februarja 
pripravil predavanje ginekologinje Lucije 
vrabič dežman Inkontinenca in obolenja 
sečil, v tednu rdečega križa pa meritve 
krvnega tlaka, holesterola in sladkorja. 

Darovali so kri 

AnicA celAr GorzA

Konec leta 2014 je bilo v Društvo upoko-
jencev Preddvor včlanjenih 514 članov, 
za vedno se je lani poslovilo 23 članov. Za 
delovanje društva po posameznih vaseh 
skrbi 16 poverjenikov. Poglavitna dejav-
nost društva je namenjena druženju, da 
ob upokojitvi ne bi bili osamljeni. Dru-
štvo organizira izlete po Sloveniji in tudi 
v tujino. Zadnje leto se je udeležilo izle-
tov veliko manj članov, denarja je manj, 
in da bi bili avtobus poln, so se dogovo-
rili z DU Šenčur, da skupaj organizirajo 
izlete. Na zboru članov marca so ocenili 
delo svojih sekcij: kolesarske, Ženskega 
pevskega zbora Josipine Turnograjske 
pod vodstvom Mimi Roblek, skupine za 
ročna dela Gelike ... Vsak drugi torek v 
društvenih prostorih višja medicinska 
sestra iz Doma starejših občanov Poto-
če meri krvni tlak, holesterol in sladkor 
v krvi. Zveza društev upokojencev Slo-
venije je članom DU Preddvor podelila 
priznanja, podelil jih je podpredsednik 
Anton Donko. Pisno zahvalo so preje-
li Jožica Pestotnik, Štefka Mekuč, Ivan 
Kociper in Jožica Skuber, malo plaketo 
Mimi Jelovčan, Peter Zorman in Marin-
ka Draksler, veliki plaketi pa Nežka Ži-
bert in Anica Lombar. Tudi DU Preddvor 
je podelilo priznanja zaslužnim članom: 
Cirili Kelvišar, Mariji Velikanje, Zofiji 
Košir, Fani Koder, Jožici Piškur in kole-
sarski sekciji. Po uradnem delu so pri-
pravili tudi kulturni program z mladim 
harmonikarjem Gašperjem Seljakom, 
skečem s Francko in Ančko, pevkami 
ŽPZ Josipine Turnograjske ob spremljavi 
citrarke Francke Šavs, s pevko Cirilo Kle-
višar in recitatorko Slavko Blatnik. 

zbor upokojencev

KO rK prEDDVOr

Ste že slišali za rek bolje preprečiti kot zdraviti? Miha Vizjak, 
inženir gozdarstva in športni navdušenec, ki se je pred dvema 
letoma podal na poklicno pot v zdravilstvu in športu, to mo-
drost uporablja v svoji dnevni praksi. Še več, s svojo dejavno-
stjo uspešno povezuje terapijo in preventivo. Posamezniki, 
ki se nanj obračajo po pomoč, nasvet ali usmeritev v življe-
nju, so deležni toplega sprejema in celostne obravnave.

Zdrav duh v zdravem telesu. Le kdo si v življenju ne želi 
zdravja, sreče, zadovoljstva, obilja? Zatakne se pri od-
govoru na vprašanja, kako tako blagostanje doseči in 
vzdrževati – biti vitalen in brez bolečin, se počutiti lahkotno 
v svojem telesu, ohranjati notranji mir in jasne misli … Ljudje 
najprej začutijo, ko se oglasi telesna bolečina. Pogosto pride-
jo k Mihu, da jim olajša in odpravi bolečine v vratu, hrbtenici, 
sklepih, glavobol, kalcinacije, težavo nemirnih nog, zatekanje 
okončin, športne poškodbe, vsesplošno zakrčenost in po-
manjkanje energije, slabo odpornost … Ogromno je težav, 
ki pa jih ustrezen pristop oziroma logika osvetli in reši. 

Gibanje je življenje. Miha v terapiji izvaja varne in učinkovite 
tehnike, ki temeljijo na načelih celostne medicine. Ko telo 
zastane v kronični bolečini ali občutku nelagodja, izčrpa-
nosti – preprosto rečeno zablokira, potem zdravilec na-
stopi kot inštrument in s temeljitim pregledom ugotovi, 
kje so prisotne težave, kje se skriva vzrok zanje in kako jih odpraviti.  
Terapija v telesu spodbudi proces samozdravljenja in ga v določenem obdobju podpi-
ra, da se okrepi in postavi na svoje lastne noge. 

Kjer je volja, je pot. Ljudje prejmejo pri Mihu v studiu VIZIO na enem mestu vse, kar 
potrebujejo. Miha poklicno uspešno združuje vloge zdravilca, licenciranega učitelja  
nordijske hoje, teka na smučeh ter svetovalca s področja zdravja in športa. 

CENIK:
MASAŽA    terapevtska (močne manualne tehnike z izjemno zdravilno energijo) 
    refleksna (refleksne in energijske tehnike za trdno psihofizično zdravje)
     sprostitvena (blagodejna masaža za umiritev, sprostitev in dobro počutje) 

(do 30 min) 20 €, (do 60 min) 30 €

NORDIJSKA HOJA (naravno gibanje z uporabo palic in veliko 
terapevtsko vrednostjo) – tečaj 3 pedagoške ure  
skupinsko 20 €, individualno 50 € na osebo   
 
SVETOVANJE s področja zdravja in športa do 60 min 30 €

Zdravilne masaže  
v Preddvoru

masaža in 
športne storitve

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

v svojem telesu, ohranjati notranji mir in jasne misli … Ljudje 
najprej začutijo, ko se oglasi telesna bolečina. Pogosto pride-
jo k Mihu, da jim olajša in odpravi bolečine v vratu, hrbtenici, 
sklepih, glavobol, kalcinacije, težavo nemirnih nog, zatekanje 
okončin, športne poškodbe, vsesplošno zakrčenost in po-
manjkanje energije, slabo odpornost … Ogromno je težav, 

kje so prisotne težave, kje se skriva vzrok zanje in kako jih odpraviti. 

 (naravno gibanje z uporabo palic in veliko 

Miha Vizjak, 
inženir gozdarstva in športni navdušenec, ki se je pred dvema 
letoma podal na poklicno pot v zdravilstvu in športu, to mo-

-
stjo uspešno povezuje terapijo in preventivo. Posamezniki, 

vzdrževati – biti vitalen in brez bolečin, se počutiti lahkotno vzdrževati – biti vitalen in brez bolečin, se počutiti lahkotno 
v svojem telesu, ohranjati notranji mir in jasne misli … Ljudje 

Za darilo svojim bližnjim lahko v studiu VIZIO pri Mihu  
kupite DARILNI BON za storitev po želji. 
Več informacij in naročanje na masaže po telefonu 
041 855 435 ali elektronski pošti miha.vizjak@gmail.com. 
Odprto ima vsak dan od ponedeljka do petka 
po dogovoru med 8. in 20. uro.
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Nora Ephron: Moj vrat mi gre na živce in druge misli o tem, kako je biti ženska; Ka-
ren Blixen: Spomin na Afriko; Samuel Taylor Coleridge: Pesem starega mornarja; Desa 
Muck: Pasti življenja; Kajetan Kovič: Južni otok; Eric-Emmanuel Schmitt: Gospod Ibra-
him in cvetovi iz Korana; Peter Hoeg: Gospodična Smilla in njen občutek za sneg; Amos 
Oz: Črna skrinjica; Manca Košir, Dušan Jovanović: Moški in ženska, pisma; Mira Dela-
vec: Šepet Rdeče zofe (pisma med Josipino Turnograjsko in Lovrom Tomanom); Nejc 
Zaplotnik: Pot; izbor pesmi Franceta Prešerna ob kulturnem prazniku; Vesdna Milek: 
Cavazza (e-knjiga na bralniku); Ervin Hladnik Milharčič: Pot na Orient (e-knjiga na bral-
niku); Vinko Möderndorfer: poljubno delo (Kot v filmu); skupni gost vseh bralnih sre-
čanj v drugi polovici aprila 2015.

Kaj letos berejo

Danica Zavrl Žlebir

Toda najprej širši okvir: mreža bralnih 
srečanj za starejše obsega petnajst sku-
pin na območju Mestne občine Kranj in 
občin Šenčur, Preddvor, Jezersko, Cer-
klje in Naklo, kjer ima knjižnica svoje 
enote. Tam se tudi družijo skupine, ki 
pod vodstvom strokovnih delavcev in 
usposobljenih prostovoljcev prebirajo 
knjige, se o njih pogovarjajo in ob med-
sebojnem druženju in druženju s knji-
gami krepijo svoja socialna omrežja. 
Bralna skupina pa deluje tudi v Domu 
starejših občanov Preddvor, kamor en-
krat mesečno prihajajo strokovni de-
lavci knjižnice, voditelji bralne skupine. 
Tudi ta skupina deluje v okviru projekta 
Modro brati in kramljati, nam pojasni 
Damjana Mustar iz Mestne knjižnice 
Kranj, koordinatorica bralnih srečanj.  
Projekt Mestne knjižnice Kranj je prejel 
tudi mednarodno nagrado za promocijo 
pismenosti, ki jo vsaki dve leti podeljuje 

Knjige so jim 
prišle nasproti
Modro brati in kramljati 
je naslov projekta bralnih 
srečanj za starejše, ki 
poteka v gorenjskih 
knjižnicah. Tudi v 
Preddvoru se ob knjigah že 
tri leta družijo navdušene 
bralke, trenutno le štiri, a 
ker so srečanja odprta za 
vse, pričakujejo še nove ...  Udeleženke bralnih srečanj v Preddvoru

Mednarodna zveza za pismenost (ILA)
na priporočilo Evropskega komiteja za 
mednarodni razvoj (IDEC). Podelili jo 
bodo poleti na evropski konferenci v 
Celovcu.

berejo tuDi e-Knjige na bralniKih

Tri leta bralna srečanja potekajo tudi 
v Preddvoru, v tamkajšnji knjižnici, 
skupino za zdaj štirih zavzetih bralk 
pa vodi prostovoljka Mojca Vilfan. "Se-
stajamo se vsak torek dopoldne. Bere-
mo knjige po navdihu in priporočilih, 
enkrat letno pa imamo vse bralne 
skupine skupnega gosta in med pri-
poročeno literaturo je tudi njegovo 
poljubno delo. Letos bo naš gost Vinko 
Möderndorfer. Ob nekaterih knjigah si 
ogledamo tudi film, posnet po literarni 
zgodbi, kot je bil letos film Moja Afri-
ka po knjigi Karen Blixen Spomin na 
Afriko. Letos smo prebrali tudi več ro-
manov v pismih, med njimi tudi delo 
domačinke Mire Delavec, ki v knjigi 
Šepet rdeče zofe govori o pismih med 
(prav tako domačinko) Josipino Turni-
ograjsko in Lovrom Tomanom. Čeprav 

so naše bralke že starejše, pa berejo 
tudi e-knjige na bralnikih. Letos sta to 
Cavazza Vesne Milek in Pot na Orient 
Ervina Hladnika Milharčiča," je pove-
dala voditeljica skupine Mojca Vilfan.
"Knjige imamo rade," povedo udele-
ženke bralnih srečanj. "A jih ne jem-
ljemo preveč resno. Naša srečanja so 
bolj za sprostitev in zabavo. Knjiga, 
ki jo preberemo, nam da iztočnico za 
pogovor, njeno vsebino povežemo s 
svojim lastnim življenjem. Marsikaj 
si ob knjigah povemo in potem gremo 
domov z olajšano dušo."

v poKoju vrnitev h Knjigam

In kaj je udeleženke pritegnilo, da so 
se začele družiti, modro brati in kram-
ljati?
 Marija Gregorc s Srednje Bele: "Ko sem 
se upokojila, sem imela kar naenkrat 
preveč časa in razmišljala sem, s čim 
naj se zaposlim. Vedno pa sem rada 
brala in ko sem bila še v službi, sem 
ob pomanjkanju časa to pogrešala. 
Najprej nisem bila članica knjižnice 
v Preddvoru, pač pa v Medvodah. No, 

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.com
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sedaj obiskujem domačo knjižnico in 
tukajšnja bralna srečanja. Všeč mi je 
predlagan izbor knjig, med njimi je 
veliko slovenske literature, ki je sicer 
precej zahtevna in bi je sama od sebe 
najbrž ne brala. V letošnjem izboru 
me je najbolj pritegnila knjiga Pot na 
Orient Ervina Hladnika Milharčiča." 
Olga Miklavčič iz Kokre: "Ko sem za-
čela hoditi v knjižnico v Preddvor, so 
me povabili v bralno skupino. Z ve-
seljem sem se pridružila, ker rada 
berem, poleg tega pa živim sama in 
mi ta druženja veliko pomenijo. Če 
ne bereš, otopiš, knjiga tudi meni 
pomaga, da razmišljam. V skupini 
sem se prvič srečala tudi z e-knjigo 
na bralniku. Navdušila me je in sedaj 
bralnik redno uporabljam. Če bi izbi-
rala mojo letošnjo najljubšo knjigo, 
bi bila to Gospod Ibrahim in cvetovi 
iz Korana avtorja Erica-Emmanuela 
Schmitta, vse pa nas je močno nav-
dušila tudi Pot Nejca Zaplotnika."

Ne samo o kNjigah, tudi  
o življeNju

Marjana Podpeskar iz Tupalič: "Sku-
pini sem se pridružila kot zadnja. 
Ko sem še delala na občini, so gospe 
iz bralne skupine k meni prihajale 
po ključ in takrat sem jim dostikrat 
zavidala prosti čas in možnost, da 
si ga zapolnijo z branjem. V pokoju 
pa imam tudi jaz spet čas za knjige. 
Všeč mi je, da lahko misli o njih de-
lim tudi z drugimi, pa ne le o vsebini 
prebranega, tudi o mislih, ki se nam 
porajajo ob njih o svojem lastnem 
življenju, izkušnjah, stiskah in vese-
lih plateh vsakdanjika. V skupini se 
že zelo dobro poznamo, si marsikaj 
povemo in si tako lajšamo dušo. Pre-
cej smo se zbližale: skupaj gremo na 
kavo, praznujemo tudi rojstne dni. 
Mene je v letošnjem izboru zelo pri-
tegnila knjiga Vesne Milek Cavazza. 
Ne toliko zato, ker gre za znano oseb-
nost, pač pa predvsem zaradi težkih 
življenjskih preizkušenj, ki jih je do-
živel igralec in so doživeto prikazane 
v tej knjigi."

Ne zadržijo je Ne sNeg, Ne dež,  
Ne vihar

Marija Kosec z Olševka: "Knjiga me 
spremlja vse življenje. Ko sem žive-
la v tujini, sem si slovenske knjige 
nabavljala, ko sem bila na dopustu. 
Ko pa sem začela uživati pokojnino v 
domovini, sem se vpisala v knjižnico, 

da bi bila na tekočem. S prijetno usluž-
benko sem rada poklepetala o prečita-
nem in ona me je povabila na bralna 
srečanja, ki so jih snovali v kranjski 
knjižnici. Nisem še izpustila nobene 
urice, razen če sem odsotna. Tako sem 
se navadila na njih, da z veseljem doča-
kam torek, in ne morejo me zadržati ne 
dež, ne sneg, ne vihar. Z enako misle-
čimi izmenjujemo misli o prebranem, 
smo tudi kritične, denimo do današnje 
uporabe jezika ("nase lube slovenš'ne"), 
kako grdo nekateri z njo pometajo, in 
rade se spominjamo, kako trd oreh je 
bila v času našega šolanja.
 Vesela sem, da lahko z drugimi izme-
njujem mnenja o domačih avtorjih: 
Svetlani Makarovič, Desi Muck, Nejcu 
Zaplotniku in drugih avtorjih, novejša 
slovenska literatura se precej razlikuje 

od Jurčiča, Cankarja in drugih klasikov. 
Kot predstavnico povojne generacije z 
življenjem, preživetim v tujini, pa mi je 
najbolj ostal v spominu Goran Vojnović 
in njegovi Čefurji raus ter Jugoslavija, 
moja dežela. To pa zato, ker sem toliko 
let preživela med tujci, ampak ne kot 
tujka - sprejeta sem bila. Prav zato ne 
razumem svojega naroda, ki nekdanje 
sodržavljane tako obravnava, kot jih. 
Vsi, ki smo živeli med tujci (po jeziku in 
mentaliteti) in se potem vrnili, se spra-
šujemo, kako bi bilo, če bi bili sprejeti 
tako, kot so pri nas naši južni sosedje, ki 
imajo zelo podoben jezik kot mi. Jezika 
si nista različna, kot sta si nemščina in 
slovenščina. Dobro se počutim na bral-
nih srečanjih z " mojimi ženskami " in 
našo mentorico Mojco, ki nas, čeprav 
mlajša, čisto dobro razume."
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Danica Zavrl Žlebir,  
FOTO: Matic ZorMan

Da je bil prizorišče regijske-
ga srečanja ravno Preddvor, 
ni naključje. Februarja lani 
je to območje doživelo hudo 
naravno nesrečo, žledolom, 
tu je bil sedež logističnega 
centra, od koder so na različ-
ne načine povezovali od sveta 
odrezane kraje, na Jezersko 
je denimo ljudi in material z 
valuki vozila Slovenska voj-
ska, poleg tega pa so se v ob-
čini Pred dvor ob tej nesreči 
izkazali tudi z učinkovitim 
delovanjem Civilne zaščite, 

gasilcev in drugih dejavnikov. 
Namen dneva Civilne zaščite 
pa je v javnosti krepiti zavest 
o ogroženosti pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, o vlo-
gi Civilne zaščite pri varstvu 
pred različnimi nesrečami in 
poudariti pomen mednaro-
dnega sodelovanja za zaščito 
človeka in njegovega okolja. 

ŽleDoloM največja  
naravna nesreča 

Leto 2014 je bilo glede narav-
nih nesreč še posebej zah-
tevno, žledolomu so sledile 
večkratne poplave. Kot je v 
svojem govoru dejal poveljnik 

Podelili priznanja Civilne zaščite
V začetku marca je bila v Preddvoru regijska prireditev s podelitvijo priznanj  
ob dnevu Civilne zaščite. Nekaj bronastih priznanj tudi v občino Preddvor.

Med dobitniki bronastih priznanj Civilne zaščite je bilo tudi nekaj Preddvorčanov, med njimi tudi župan Miran Zadnikar. 

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

CZ za Gorenjsko ter vodja izpostave Uprave RS za zašči-
to in reševanje Kranj Jernej Hudohmet, je bilo lani 2500 
večjih dogodkov, vseh intervencij pa je bilo okoli deset 
tisoč, kar je za Gorenjsko veliko. Poudaril je pomen pro-
stovoljnega sodelovanja in izrazil željo, da bi še naprej 
negovali to pomembno vrednoto, ki je del slovenske kul-
ture. 
Navzoče na regijski prireditvi je pozdravil tudi župan ob-
čine Preddvor Miran Zadnikar in spomnil na lanske do-
godke, ko je zaradi žledoloma zatajila vsa sodobna tehni-
ka, ko so ljudje ostali brez elektrike in osnovnih dobrin, v 
občini pa so se hitro organizirali in poskrbeli, da so lahko 
več dni, ko so bili ljudje odrezani od sveta, skrbeli za nji-
hove osnovne potrebe. "To je bil preizkus za vse, ki imamo 
nalogo pomagati v naravnih in drugih nesrečah. Ko je 
bilo najhuje za nami, smo analizirali morebitne napake 
in predloge  za izboljšave, saj za naravne nesreče nismo 
imuni in jih želimo v prihodnje pričakati bolje pripravlje-
ni," je dejal Miran Zadnikar in se prav tako zahvalil vsem 
prostovoljcem, ki so se v dneh naravne nesreče žrtvovali 
za druge. "Brez vas bi bila tudi najsodobnejša oprema brez 
koristi, vi pa ste ljudem pomagali s srčnostjo in solidar-
nostjo in zaradi tega se vas bodo spominjali." 
Letos so na Gorenjskem podelili 107 bronastih znakov, de-
vet srebrnih, šest zlatih znakov in dve plaketi, ki se pode-
ljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe 
pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne 
dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih ne-
srečah. Med dobitniki bronastega znaka so bili tudi: Štab 
Civilne zaščite Preddvor, Blaž Pfajfar in Klemen Bohinec, 
člana PGD Preddvor in štaba CZ Preddvor, Andrej Prinčič, 
član GRS Kranj iz Preddvora, in župan občine Preddvor Mi-
ran Zadnikar. Slovesnost jo je povezovala Saša Pivk Avsec, 
s petjem pa so jo popestrile pevke skupine Plamenke. 



Slavko Prezelj

»Nikoli nisem bila vzvišena 
in o kmetih nisem nikoli mi-
slila slabo, zatorej sem čisto 
brez težav sprejela življenje 
in delo na kmetiji,« pove 
Meta, z dekliškim priimkom 
Šmitek, ki je pod Zaplato pri-
šla iz Reteč pri Škofji Loki. Po 
izobrazbi profesorica angle-
ščine je svoja prva delovna 
leta kot direktorica uspešno 
vodila družinsko podjetje 
Mirkem, ki ima v svojem 
programu zastopništvo tujih 
podjetij na področju kemij-
skih proizvodov. »Delovni čas 
v našem podjetju je bil raz-
pet preko celega dneva in je 
vključeval tudi ogromno po-
tovanj. Tako sem videla sko-
raj ves svet, vendar takšen 
način življenja človeka pripe-
lje do življenjske prelomnice, 
ko se vprašaš, ali je na prvem 
mestu družina ali služba. 
Človek mora videti svet, da 

potem vidiš, kaj imaš doma. 
Jaz nikoli več ne zamenjam 
Preddvora za kaj drugega.«  
»Moja mami je dobra in pri-
jazna,« je na moje vprašanje, 
kakšna je mami, brez pomi-
šljanja odgovoril bistri Metin 
8-letni sin Matija. Odgovoru 
se je pridružila tudi 11-letna 
simpatična Ana, ki je pove-
dala: »Verjetno ne bi mogla 
dobiti boljše mami, kakor je 
ona, prijazna je in ustrežlji-
va.«  
»Sama sem edinka in vedno 
sem mislila, da če bom imela 
več otrok, se bo potem moja 
ljubezen delila. Potem ko je 
za Ano na Boštjanovo željo 
prišel na svet še Matija, pa 
sem spoznala, da se ljubezen 
z otroki pomnoži. V Preddvo-
ru se novim priseljencem ni 
prav lahko vključiti v samo-
svojo preddvorsko družbo. 
Tudi Meta sprva ni imela sti-
kov z drugimi, potem pa, ko 
sta otroka stopila v vrtec, se 

Ljubezen se z otroki  
pomnoži
V središču Preddvora na kmečkem 
dvorišču pri Mavščevih se je pred  
14 leti v modrem kombinezonu pojavilo 
stasito dekle. Ljudje so takoj rekli,  
da je Boštjan Arnež pripeljal na kmetijo 
eno pridno, delavno »ta mlado«.  
Meta je njeno ime.

je začelo vključevanje med 
druge starše. Tudi dejstvo, 
da je njihov dom na sredi 
vasi, da se na tem mestu 
ustavlja več ljudi, je pripo-
moglo k hitrejšemu vklju-
čevanju med »staroselce«. 
»Vključila sem se tudi v 
cerkveni pevski zbor. Nova 
znanstva pa sem dobila 
tudi na pasjih sprehodih, 
kjer človek spozna tudi la-
stnike psov.« Tu moram 
dodati, da Meta že ob šestih 
zjutraj, ko pelje psičko Rojo 
na sprehod, zvesto pobere 
njene pasje kakce v vreč-
ko! Marsikomu je lahko za 
vzor! Meta pravi, da po srcu 
ni ekonomist, temveč da je 
po srcu učiteljica. Šesto leto 
zdaj že poučuje angleščino 
na srednji tehniški šoli, to 
je nekdanja iskrška šola. 
»Zelo rada imam to delo in 
ga ne zamenjam za nobeno 
stvar. Imam izkušnjo iz go-
spodarstva in pravim, da se 
danes ustvarja takšna at-
mosfera, da drug o drugem 
slabo mislijo, kar ni prav!«
Meta ima rada morje, pred-
vsem spomladi in jeseni. 
Hribov ni imela nikoli pre-
več v čislih, vendar kadar 
Boštjan naredi načrt za gor-
sko turo na Zaplato, tudi 
Meta ne izostane. »Ko si na 
vrhu, je ta trenutek nepre-
cenljiv, samo gor priti je pa 
hudo,« pravi Meta, ki sta ji 
pri srcu narava in ljubezen 
do živali. Meta je zelo pozi-
tivna ženska, preprosta in 
dobrodušna, zna se pošaliti 

tudi na svoj račun. »Nisem 
predebela, samo ene tri me-
tre sem prekratka,« pravi in 
doda, da je njena najboljša 
specialiteta sipina črna ri-
žota. Sin Matija jo je ob eni 
drugi hudomušni izjavi re-
sno opozoril: »Če boš ti na-
kladala, bo Preddvor o teb 
govoru!«
Meta je od ustanovitve vo-
kalne skupine Plamenke 
pred štirimi leti altistka in 
predsednica skupine. »To je 
pa druščina tako »fletnih« 
punc, ki ti res dajejo vir ne-
izčrpne energije. Z vaj, ki jih 
imamo enkrat tedensko, še 
nisem nikoli prišla slabe vo-
lje ali utrujena. Vse smo res 
dobre prijateljice.« In takšno 
dobro vzajemno prijateljstvo 
vlada tudi pri Arneževih 
doma, saj so tako s tastom 
Janezom kot taščo Danico 
tesno povezani. »Moja tašča 
je zlata!« še pravi Meta in 
verjetno si takšne tašče želi 
marsikatera snaha.   
Pred leti sta Boštjan (med 
pogovorom je imel delo v 
gozdu) in Meta spoznala, 
da kmetija sredi Preddvo-
ra nima možnosti razvo-
ja. Hlev sta spraznila, pred 
tremi leti pa sta na koncu 
Breške poti postavila poslo-
pje. Za lepo življenje imajo 
pri Arneževih že stoletja 
zasluge moški, za njimi pa 
so vsakokrat tri vogale pri 
hiši »gor držale« odločne 
in gospodarne ženske, prej 
mama Antonija, zdaj pa sta 
to Danica in Meta!  

Pravna posvetovalnica  
in mediacija
Nina Ana Jäger, s.p.
LL.M., mag. prav. in mediatorka

Koroška cesta 19
4000 Kranj
Tel. 051 305 998

E-pošta: pravna.posvetovalnica@gmail.com
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V občini Preddvor upravljamo s tremi 
vodovodnimi sistemi. Naša glavna skrb 
je zagotoviti zadostno količino pitne 
vode, ki je ustrezne kakovosti, kar po-
meni, da ne vsebuje mikroorganizmov 
ter drugih snovi v koncentracijah, ki 
same ali skupaj z drugimi snovmi lahko 
predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. 
Zelo pomembno za zdravje je obvlado-
vanje mikroorganizmov v pitni vodi. Ti 
imajo lahko akutne posledice za zdrav-
je. Onesnaženost pitne vode z mikroor-
ganizmi označujejo mikrobiološki para-
metri, zato se ti parametri prednostno 
spremljajo.
Ali je pitna voda mikrobiološko ustrezna 
ali ne, ocenjujemo glede na vrednosti 
in v povezavi z  drugimi parametri. Pri 
določanju ustreznosti pitne vode smo 
upoštevali parametre in mejne vredno-
sti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi.

Kakovost pitne vode ugotavljamo z od-
vzemom vzorcev vode na različnih me-
stih v omrežju. Na odvzetih vzorcih se 
v laboratoriju opravijo preskušanja na 
izbrane parametre.

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pi-
tno vodo 61.077 prebivalcev. S pitno 
vodo iz  sistema Kranj se oskrbujejo 
naselja v Mestni občini Kranj ter v ob-
činah Naklo, Preddvor in Šenčur. V letu 
2014 smo v vodovodni sistem distribui-
rali 5.475.332 m3 pitne vode, od tega 
90.487 m3 v občino Preddvor, in sicer 
za 1024 prebivalcev v naseljih Bašelj, 
del Kokre, Potoče in Tupaliče.

 
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano 
ljudi v občini Preddvor za leto 2014

Naselje Bašelj se s pitno vodo oskrbuje 
iz virov Bašelj (podzemna voda iz zajetij 
in vrtin), naselje Potoče iz virov Čemše-
nik (podzemna voda iz zajetij in vrtin), 
naselje Tupaliče pa iz zajetja Nova vas 
(podzemna voda). Pitna voda iz zajetij 
Bašelj in Nova vas se stalno dezinfici-
ra s presvetljevanjem z UV-svetlobo, 
medtem ko se voda iz virov Čemšenik 
dezinficira z natrijevim hipokloritom v 
sledovih.

V letu 2014 je bilo iz zgoraj naštetih na-
selij za mikrobiološka preskušanja od-
vzetih triintrideset vzorcev pitne vode, 
za fizikalno kemijska preskušanja pa 
štirje. Mikrobiološka preskušanja so 
pokazala, da so bili z izjemo enega vsi 
drugi odvzeti vzorci ustrezni.

Vodovodni sistem  
Bašelj - Laško
Vodovodni sistem Bašelj - Laško s pitno 
vodo oskrbuje 16 prebivalcev v naselju 
Bašelj - Laško. 

Vir pitne vode je vrtina Bašelj - Laško, ki 
se napaja iz razpoklinskega vodonosni-
ka. Pitna voda se ne dezinficira ali kako 
drugače obdeluje. V letu 2014 smo v 
vodovodni sistem distribuirali 852 m3 
pitne vode.

Za mikrobiološka preskušanja so bili 
odvzeti trije vzorci pitne vode, za fizikal-
no kemijska preskušanja pa en. Mikro-
biološka preskušanja so pokazala, da 
so bili z izjemo enega vsi drugi odvzeti 
vzorci ustrezni.
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Čisto je lepo.

Vodovodni sistem Možjanca
Vodovodni sistem Možjanca s pitno 
vodo oskrbuje 57 prebivalcev v naselju 
Možjanca. 

Vir pitne vode je zajetje Zapečnik, ki se 
napaja iz kavernozno-kraškega vodo-
nosnika. Pitna voda se pred distribucijo 
prečisti na peščenem in vrečastem fil-
tru in se nato še dezinficira z natrijevim 
hipokloritom. V vodovodni sistem smo 
distribuirali 3034 m3 pitne vode.

Za mikrobiološka preskušanja je bilo 
odvzetih osem vzorcev pitne vode, za 
fizikalno-kemijska preskušanja pa dva. 
Laboratorijska preskušanja so poka-
zala, da so bili, glede na obseg opra-
vljenih preskušanj, vsi odvzeti vzorci 
ustrezni.

Soodgovorni za ohranjanje 
kakovosti vode
Kakovost pitne vode se poleg notra-
njega nadzora spremlja tudi v okviru 
državnega monitoringa. Zagotavlja ga 
Ministrstvo za zdravje, nosilec monito-
ringa je Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano.

Za ohranjanje čiste pitne vode smo 
seveda soodgovorni tudi uporabniki 
sami. 

Poskrbeti moramo za redno vzdrževa-
nje hišnega vodovodnega omrežja, ki 
vključuje cevovod, opremo in naprave, 
ki so vgrajene med priključkom na sis-
tem za oskrbo s pitno vodo in mestom 
uporabe pitne vode. Upoštevajmo na-
slednja priporočila:
- Redno čistimo mrežice na pipah (pri-
bližno enkrat na 14 dni). Čiščenje po-
meni spiranje z vodo in po potrebi od-
stranjevanje vodnega kamna.
- Vodo uporabljajmo na vseh pipah v 
stanovanju oziroma hiši. Vsako jutro 
na pipi, pred prvo uporabo tega dne, 
stočimo nekaj vode (voda naj teče dve 
minuti oziroma do ustalitve temperature 
vode). Enako naredimo, ko pridemo iz 
službe, predvsem pa, ko se vrnemo po 
daljši odsotnosti.
- Na mestih, kjer voda v omrežju zasta-
ja, izvajajmo tedensko izpiranje do sta-
bilizacije temperature vode.
- Evidentirajmo slepe rokave in jih od-
stranimo. Do takrat je potrebno enkrat 
na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Na onesnaženje vode vpliva tudi upo-
raba kemikalij, zato bodimo previdni in 
zmanjšajmo uporabo kemikalij. Name-
sto agresivnih čistil in ostalih snovi se 
odločimo za okolju prijazne izdelke. S 
tem bomo zmanjšali tudi onesnaženost 
odpadnih voda. 
Na kakovost pitne vode vpliva tudi rav-
nanje z odpadki. Divja odlagališča so 
velik potencialni onesnaževalec podtal-
nice, zlivanje odpadnih kemikalij v ka-
nalizacijo in vodotoke prav tako povzro-
ča onesnaževanje pitne vode. V okolici 
objektov za zajem pitne vode je prepo-
vedan vnos nevarnih snovi in gnojil v tla 
ter preoravanje travinja. Pomembno je 

tudi, kako pogosto in na kakšen način 
greznice praznimo. Greznične gošče 
so zelo koncentriran odpadek, ki poleg 
dušikovih spojin lahko vsebuje še dru-
ge okolju nevarne snovi. 

Vodni viri niso neomejeni, zato z nji-
mi ravnajmo skrbno, celovito in traj-
nostno. Le tako bomo lahko tudi v 
bodoče pili svežo vodo, vodo iz pipe.

Obveščanje v času motene 
oskrbe s pitno vodo
Včasih je zaradi okvar oziroma pose-
gov na javnem vodovodnem omrežju in 
objektih (kot so redno in izredno vzdr-
ževanje, obnove, prevezave na omrež-
ju, prekuhavanje vode) oskrba s pitno 
vodo motena. V primeru večjih okvar 
obvestimo Center za obveščanje, obči-
no in radijske postaje. Obvestilo obja-
vimo tudi na naši spletni strani. Doda-
tno imamo vzpostavljeno tudi osebno 
obveščanje po SMS-sporočilih in/ali 
sporočilih po elektronski pošti. 

Če na osebno obveščanje še niste 
prijavljeni, to lahko storite po ele-
ktronski pošti na naslov info@ko-
munala-kranj.si, preko obrazca na 
spletni strani www.komunala-kranj.
si ali osebno na sedežu našega 
podjetja. Lahko nam tudi pišete na 
naslov Komunala Kranj, d. o. o., Uli-
ca Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

O načinih obveščanja v posameznih 
primerih glede na zahteve pravilnika o 
pitni vodi vas podrobneje seznanimo 
vsako leto, z obvestilom na hrbtni strani 
naših položnic. 

Laboratorijska preskušanja, 
oprav ljena v letu 2014, so poka-
zala, da pitna voda v vseh vodovo-
dnih sistemih v občini Pred dvor, ki 
so v upravljanju Komunale Kranj, 
ni ogrožala zdravja ljudi.

Tudi v bodoče bomo zagotavljali 
ustrezen nadzor nad kakovostjo 
pitne vode iz rednih in rezervnih 
vodnih virov ter iz omrežja vo-
dovodnega sistema. Trudili se 
bomo, da boste lahko še naprej 
uporabljali zdravstveno ustrezno 
pitno vodo. 

Poseben poziv k obvezni prijavi 
velja za predstavnike javnih usta-
nov (šole, vrtce, zdravstvene usta-
nove, gostinske lokale …).
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Marjan Bogataj

Zopet smo podrli rekord po številu te-
čajnikov in kot kaže, zanimanje še kar 
narašča. Skoraj bi dosegli tudi magično 
mejo 90, če žal ne bi bilo odpovedi zara-
di poškodb in bolezni. Zanimiva je tudi 
struktura udeležencev: 23 se jih je letos 
tečaja udeležilo prvič, 20 drugič (skupaj 
49,4 odstotka), preostala dobra polovica 
pa so bili z nami že trikrat oz. večkrat. 
Upravičeno smo lahko ponosni nad nav-
dušenjem otrok in zaupanjem staršev.
V Kranjski Gori smo se prvi dan razdelili 
v tradicionalne barvne skupine od zele-
nih začetnikov preko oranžnih in mo-
drih do rumenih profesionalcev, seveda 
na podlagi znanja učencev iz preteklih 
tečajev, dodatno pridobljenih informa-
cijah od staršev ter preizkusa znanja 
novincev. Poudariti velja, da začetniška 
»najboljša zelena skupina«, kot jo poi-
menuje njen učitelj Janez, ni bila še ni-
koli tako dobra kot letos. Razveseljujoče 
je bilo spremljati njihovo zavzetost in 
hitro napredovanje. S snegom, ki ga je 
dež z visokimi temperaturami že moč-
no načel, nismo bili preveč zadovoljni. 
Drugi dan je bil po vremenskih napove-
dih pričakovano najslabši, tudi v Kranj-
ski Gori je deževalo, zato smo se odločili, 
da si gremo v Planico ogledat gradnjo. 
Pričakalo nas je veliko gradbišče in 
največja skakalnica na svetu, ki so jo 
že teptali in pripravljali za finalno pri-

reditev v smučarskih skokih. Učiteljica 
Tamara nam je s svojimi izkušnjami 
turistične vodičke predstavila najzani-
mivejše dogodke iz planiške preteklosti, 
nato pa smo si v Olimpijskem športnem 
centru – v sobi rekorderjev – ogledali še 
film o zgodovini smučarskih poletov. 
Po vrnitvi je še vedno močno deževalo 
in sprejeli smo pogumno odločitev in se 
vseeno odpravili na smučišče. Splačalo 
se je! Čeprav mokri smo se na koncu 
zadovoljni preoblekli v suha oblačila in 
se odpravili domov ... Tretji in četrti dan 
je bilo bolje in smo se intenzivno vrgli 
na delo. Vztrajnost se nam je izplačala 
in sledile so priprave na naše tradici-
onalne zaključne prireditve. Lani smo 
morali zaključno veleslalomsko tekmo 
zaradi neugodnih, celo nevarnih oko-
liščin odpovedati, letos pa je potekala 
zelo tekoče. Doseženi časi so bili profe-
sionalno izmerjeni, vendar varovani v 
strogi tajnosti vse do petkovega zaključ-
ka tečaja. Poleg brezhibne izvedbe smo 
tekmo popestrili še z novo pridobitvijo  
– prenosnim ozvočenjem, kar je naše 
navijače spravilo v tekmovalno vzdušje. 
Zadnji dan smo izkoristili za smuča-
nje in deskanje po terenih, ki jih med 
tednom še nismo prevozili – predvsem 
podkorensko strmino, kjer so bile sre-
di marca tekme za svetovni pokal. Po 
kosilu smo izvedli še nastop skupin ter 
svojo tradicionalno barvasto kačo vseh 
tečajnikov od vrha pa do vznožja hriba 

in na koncu zaploskali vsem staršem, 
ki so nas v veliki meri prišli bodrit v iz-
tek smučišča. 
Sledil je tradicionalen uradni zaključek 
s podelitvijo priznanj na parkirišču ob 
avtobusih. Zbrane sta nagovorila vodja 
tečaja Slavko A. Bogataj in predsednik 
Športnega društva Roman Rogelj, ki je v 
stilu Juana Antonia Samarancha, nek-
danjega predsednika Mednarodnega 
olimpijskega komiteja, povedal, da je bil 
letošnji smučarski tečaj spet »najboljši 
doslej!«. Pozdravila sta tudi ravnatelji-
co preddvorske osnovne šole, ki se nam 
je pridružila zadnji dan, in se zahvali-
la Občini Preddvor ter drugim pokrovi-
teljem. Učitelji so podelili priznanja in 
praktična darila svojim varovancem ter 
objavili rezultate veleslalomske tekme. 
Sproščeni in zadovoljni, da smo kljub 
neugodnemu vremenu lahko uspešno 
zaključili letošnji smučarski tečaj, smo 
se odpravili v domače kraje. Z dobrimi 
vtisi in mislimi pa že gledamo naprej 
... Bodrijo nas zadovoljni obrazi otrok in 
starši, ki ne skoparijo s pohvalami.

Spet na zelenice

Zima izgublja svojo moč, zato gremo z 
belih strmin na ravne zelenice. Mlajše 
selekcije so čez zimo tekmovale v Zimski 
ligi, ki je pod okriljem Medobčinske no-
gometne zveze Gorenjske-Kranj potekala 
v Šenčurju. Ob tem se lahko pohvalimo, 
da je bil Žan Bunić najboljši strelec tek-
movanja v kategoriji mlajših dečkov U13. 
Članska ekipa je končala s pripravami 
na spomladanski del sezone, ki se bo za-
čel zadnji konec tedna v marcu, za mlaj-
še kategorije pa v začetku aprila. Vab ljeni 
na ogled tako domačih tekem na igrišče 
Za žago, kot tudi na ostala gostovanja. 
Začelo pa se je premikati tudi pri izgrad-
nji športnega parka Voke. Gradbeni od-
bor, ki ga je v začetku leta ustanovil 
župan, se je že sestal in podal pozitivna 
mnenja in predloge k obnovi športnih 
igrišč ter izgradnji obvoznice okrog šole. 
Pot do izvedbe bo še dolga, vendar ne 
smemo obupati v dobro svojih potom-
cev in odraslih občanov! Spremljajte nas 
tudi na www.sd-preddvor.si!

S snežnih strmin na ravne zelenice
V Športnem društvu Preddvor smo med letošnjimi zimskimi počitnicami  
že sedmič uspešno organizirali smučarski in deskarski tečaj za osnovnošolske  
otroke v Kranjski Gori. Odziv je bil spet navdušujoč ...
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Urška LUkman Žiberna  
in špeLa bohinec

V letu 2014 smo preddvorski 
prostovoljni gasilci zaključi-
li s pozitivnim pogledom za 
vnaprej. Uspešno smo kon-
čali nekatere večje projekte: 
gasilsko veselico, medgene-
racijsko tekmovanje, tekmo-
vanje voznikov, dan odprtih 
vrat, uspešno smo izpelja-
li izobraževanja operativne 
enote in imeli uspehe na po-
dročju mladine ... Letos pa se 
priprav ljamo na svoj veliki 
jubilej, 120-letnico delovanja 
društva, ki jo bomo obeležili 
prihodnje leto.
Ob izteku preteklega leta smo, 
kot veleva naš običaj, obiskali 
vas, občani in občanke, vošči-
li prijetne praznike, podarili 
koledar, vi pa ste nas nagra-
dili s prostovoljnimi prispev-
ki. Ob tej priložnosti se želimo 
zahvaliti vsem, ki ste darova-
li, in vam sporočamo, da bo 
celoten izkupiček namenjen 
nakupu novega operativnega 
vozila. Prihodnje leto namreč 
nameravamo v društvu za-
menjati gasilsko vozilo cister-
no z novim, ki bo omogočalo 
nemoteno delo na intervenci-

jah, ki jih prostovoljni gasilci 
v naši občini beležimo vsako 
leto več. 
Gasilci smo ponosni tudi na 
naš trenutno največji do-
sežek, uspešno zaključeno 
izobraževanje za prve posre-
dovalce, ki smo ga opravili 
v februarju. Naša občina je 
tako bogatejša za dvanajst 
prvih posredovalcev. Njihov 
namen je, da oskrbijo obole-
lo osebo, pri kateri je prišlo 
do zastoja srca, kapi ali ima 
nenadne bolečine v prsih, vse 
do prihoda reševalcev nujne 
medicinske pomoči. Tečaj za 
prve posredovalce, ki so se ga 
udeležili gasilci PGD Preddvor, 
je bil organiziran pod vod-
stvom NMP Kranj. Teoretični 
in praktični del sta potekala 
pod budnim očesom zdrav-
nikov in ostalih reševalcev, 
ki pomagajo v primeru nena-
dnega obolenja na terenu. Te-
čajniki so se spoznavali s prvo 
pomočjo, načini prepoznava-
nja morebitne kapi, šoka in 
drugih stanj v primeru nena-
dnega obolenja. Obnavljali in 
poglabljali so znanje oživlja-
nja in uporabe AED. Po konča-
nem teoretičnem in praktič-
nem delu je sledil izpit. Prvi 

posredovalci bodo aktivirani 
v primeru nenadnega obole-
nja osebe, pri kateri sumijo 
na srčno ali možgansko kap, 
oziroma v primeru srčnega 
zastoja. Njihova naloga je, da 
po najboljših močeh poskrbi-
jo za poškodovanca, dokler na 
kraj dogodka ne prispejo pro-
fesionalni reševalci.
Lani smo z denarjem Občine 
Preddvor in občinskih organi-
zacij strank kupili AED – av-
tomatski zunanji defibrilator, 
sedaj pa imamo usposoblje-
ne tudi gasilce, ki bodo z na-
pravo znali pomagati. Naša 
občina je od prvih reševalcev 
oddaljena približno 15 minut, 
zato je hitra pomoč še bolj 

potrebna. V primeru srčnega 
zastoja šteje vsaka sekunda, 
kar pomeni, da moramo ne-
nadno oboleli osebi pomaga-
ti čim prej. Tako so največja 
pomoč osebe, ki so prisotne 
ob dogodku oziroma so prve 
na kraju. Naši gasilci tako ne 
bodo več posredovali samo v 
primeru požara, ampak tudi v 
primeru nenadnega obolenja 
osebe.
Gasilci v Preddvoru imamo 
vedno več opreme, znanja in 
izkušenj. Vse to nam pomaga, 
da lahko v primeru nesreče 
hitro in strokovno pomaga-
mo občanom. Za vas se bomo 
trudili tudi v prihodnje. Na 
pomoč!

Gasilci delamo s polno paro
Z veliko pozitivne energije smo vstopili v leto 2015, ki bo predpriprava na naš veliki 
jubilej, in sicer 120-letnico delovanja društva, ki jo bomo obeležili prihodnje leto.

Pri učenju oživljanja Oživljanje z umetnim dihanjem

prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76, 
4205 Preddvor
info@spavto.si, 
www.spavto.si
Sebastjan Prestor
Gsm: 041 614 466, 
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Za nastanek česarkoli je po-
treben vzrok, tudi za usta-
novitev pevskega zbora ni 
bilo drugače. Ljudje so čutili 
potrebo, da pesem odmeva 
tudi izven hiš, kjer bi ji lahko 
prisluhnili. Pesem je bila od 
večnosti tista, ki je sprem
ljala rojstva, zmage, dvigala 
pogum duha, izražala veselja 
in prav tako žalost. Morda je 
potrebo po tej dejavnosti v na-
šem kraju še najlepše opisala 

naša nekdanja članica, zdaj 
že pokojna Jožica Likar, ko je 
v svoji pesmi z naslovom Me 
smo preddvorske pevke v eni 
od kitic zapisala: Pesem je iz-
liv srca, ljubezen in modrost 
duha, kdor ljubi jo in poje rad, 
je v srcu večno mlad.
Zbor ima za sabo 24letnico 
delovanja. Osnutek za nje-
gov nastanek so sprožili v 
društvu upokojencev. Takra-
tna tajnica, zdaj že pokojna 
Tončka Šenk, dobra pevka, je 
okrog sebe zbrala nekaj po-
dobnih ljubiteljic petja. Leta 

V srcu mlade preddvorske pevke
Jožica Likar je v svoji pesmi z naslovom Me smo preddvorske pevke v eni  
od kitic zapisala: Pesem je izliv srca, ljubezen in modrost duha, kdor ljubi  
jo in poje rad, je v srcu večno mlad.

Preddvorske pevke vsako leto zapojejo najstarejšim občanom. 

Minulo soboto in nedeljo so v gasilskem domu razstavljale svoja 
ročna dela Gelike, članice skupine za ročna dela pri Društvu upo-
kojencev Preddvor. Gre za njihovo tradicionalno razstavo ob mate-
rinskem dnevu, sicer pripravijo dve na leto. Razstavile so pleteni-
ne, vezenine, kvačkane izdelke in še mnogo drugih lepih izdelkov, 
ki nastajajo med zimsko sezono, ko se Gelike sestajajo vsak torek 
od oktobra do aprila. tako je že 21 let. Ime so si članice sekcije 
nadele po Angeli Logar, pokojni učiteljici iz preddvorske šole, ki 
je bila odlična v ročnih delih in je tudi spodbujala to veščino med 
šolarji in krajani. Svoje znanje so pripravljene prenašati tudi na 
nove udeleženke. Svoje izdelke razstavljajo na razstavi ročnih del, 
lepe copatke pa napletejo za novorojenčke, ki se rodijo v občini 
Preddvor, in jih vsako leto ob koncu leta prinesejo županu, da jih 
na občini vse leto delijo staršem preddvorskih novorojenčkov.

Gelike razstavile ročna dela

1992 je prevzela funkcijo 
pevovodkinja Polonca Je-
kovec in je zbor vodila do 
leta 2004. Za kratek čas je 
leta 2004 vodstvo prevzela 
strokovna moč Regina Mar-
tinčič. Žal je hudo zbolela 
in je vodenje spet prevzela 
Polonca. K sreči so kmalu 
dobile nadomestilo, pevo-
vodkinjo Mimi Roblek. Pod 
njenim vodstvom so se 
članice zbora prvič začele 
učiti petja po branju not. 
Organizacijo, prijavo zbo-
ra na razna sodelovanja in 
tekmovanja, ki prav tako 
spada k vsakemu nastopu, 
je leta 1998 od Tončke Šenk 
(takrat je bila stara že 82 let) 
prevzela Anica Celar Gorza.
Šele po deseti obletnici delo-
vanja je bila končno sprejeta 
odločitev, da zbor dobi tudi 
svoje ime, in sicer naj nosi 
ime domačinke – Josipi-
ne Urbančič Turnograjske, 
ki se je rodila in živela pod 
našimi lepimi gorami na 
Gradu Turn. V zgodovino se 
je zapisala kot prva sloven-
ska pesnica in pisateljica in 
skladateljica ter oboževalka 
Prešernovih pesmi. 

Trenutno ŽPZ Josipine Tur-
nograjske šteje dvanajst 
pevk. Ponosne so na ime, 
pod katerim se predstavlja-
jo. Pred enim letom se jim je 
prijazno pridružila citrarka 
Francka Šavs, saj zvoki citer 
poživijo zapeto pesem. Ima-
jo ustaljen letni program 
nekaterih nastopov, kot so: 
zbor članov v marcu, sode-
lujejo ob občinskem prazni-
ku, ob odprtju razstave roč-
nih del, nastopajo v domu 
starejših občanov Potoče, 
sodelujejo na festivalu go-
renjskih pevskih zborov, 
na koncertih upokojenskih 
pevskih zborov v organi-
zaciji PZDU Gorenjske, na 
Taboru slovenskih pevskih 
zborov v Stični in tudi čez 
mejo se sliši njihov glas, 
kjer sodelujejo z Društvom 
upokojencev Železna Kapla. 
Zbor s pesmijo obišče in 
razveseljuje tudi 90letnike, 
vsako leto zapojejo tudi sta-
rejšim od 90 let na povabi-
lo župana Občine Preddvor. 
Rade se odzovejo na povabi-
la in prenašajo lepoto petja 
od srca do srca. Le povabite 
jih, ne bo vam žal. 
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