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Župan

Tek Božičkov in potop 
božičnega drevesca

Turistično društvo Preddvor že tretjič 
zapored vabi na Tek Božičkov, ki bo jutri, 
v soboto, 22. decembra. Božički bodo v 
svojih opravah startali ob 15. uri pri po-
slovalnici TD Preddvor, tekli okrog jezera, 
cilj pa je pri piceriji Urša, kjer bo zabavno 
druženje in podelitev nagrad. Na božič, 25. 
decembra, pa turistično društvo pripravlja 
že dvanajsti potop božičnega drevesca v 
jezero Črnava. Dogodek se bo začel ob 
16. uri, ko bo pred hotelom Bor srečanje 
z Božičkom, ob 17. uri pa bodo potapljači 
Potapljaškega kluba Som iz Kranja poto-
pili drevesce. Poskrbljeno bo za prijetno 
druženje, obljubljajo organizatorji. Obe 
prireditvi društvo pripravlja v sodelovanju 
z Občino Preddvor. 

Bralne urice 
Vsak petek bomo v novem TIC-u eno 

uro posvetili prebiranju knjig in zgodbic. 
Pridružite se nam na bralni urici od 16.30 
do 17.30. Tretja bralna urica bo v petek, 
21. decembra. Prebirali bomo slikanico z 
naslovom Mišek Tip med božičnimi pra-
zniki. Zadnji petek v tem letu, 28. decem-
bra, pa bodo najmlajši lahko prisluhnili 
pravljici Božično praznovanje. 

Mineva drugo leto, odkar ste izvolili zadnji 
občinski svet in mene za župana. Načrti so bili 
tedaj veliki, mnogi so menili, da so preveč op-
timistični. Čas bo pokazal, kako smo bili uspe-
šni v tem mandatu. Že danes pa lahko rečemo, 
da je bilo leto 2012 za Občino Preddvor zelo 
uspešno, saj smo zaključili kar nekaj investicij. 
Svojemu namenu smo predali odsek v Bašlju, 
kjer je zgrajena nova fekalna kanalizacija z vso 
spremljajočo infrastrukturo, zgrajeno je kro-
žišče in del odseka z novim mostom na Srednji 
Beli; največji pridobitvi, ki pa jo bosta uporab-
ljali vsi občani, pa sta pasivni vrtec in info cen-
ter v Preddvoru.

Naš cilj je bil, da mora biti vrtec zgrajen v 
najkrajšem možnem času, v leseni izvedbi, 
energetsko učinkovit, lep, prijazen in seveda 
kvaliteten, ob tem pa še po primerni ceni. Tako 
smo dobili vrtec, postavljen v šestih mesecih, z 
leseno masivno konstrukcijo, visoko kvalitetno 
izolacijo in leseno fasado, z najvišjim možnim 
nivojem prihranka energije – pasivni vrtec, s 
presenetljivimi dobrimi rezultati meritev. Naši 
malčki s svojimi prizadevnimi vzgojiteljicami 
v njem uživajo prve radosti življenja že od 1. 
septembra dalje. 

Prav vsem generacijam v občini pa je name-
njen info center v središču Preddvora, v kate-
rega se je preselila tudi knjižnica. Leto 2012 
je namreč razglašeno za Evropsko leto aktiv-
nega staranja in medgeneracijske solidarnosti. 
V zadnjih sto letih se je povprečna življenjska 
doba podaljšala za 30 let; s tem, da se še ve-
dno podaljšuje. Tudi zaradi tega dejstva se je 
tudi temeljito spremenil način življenja. Dobi-
ček je postal glavni cilj večine ljudi in eno od 
najpomembnejših meril za uspešnost oziroma 
neuspešnost posameznika in s tem za njegovo 
mesto v družbi. Srčnost, dobrota, usmiljenje in 
podobne, že skoraj pozabljene vrline, ki ljudi 
ločijo od živali, so bile potisnjene v ozadje; po-
samezniki, ki se z njimi ponašajo, pa na obrobje 
družbe. 

Ali je potemtakem kaj čudno, če nas tako 
močno pretresajo težave pri zagotavljanju ma-
terialnih dobrin, da marsikdo ne zmore prila-
goditi svojega življenja dejanskim možnostim 
oziroma mu vdihniti nove vsebine? Že dedki in 
babice so rekli, da je vsak svoje sreče kovač; pa 

še: kar si sejal, to boš tudi žel. Prav ozaveščenju 
teh spoznanj je namenjen naš info center. Pri 
poti nazaj k človeku bodo vsem, ki to želijo, 
odprta njegova vrata. Ko se bo prav vsak človek 
v svojem srcu potrudil, da bo vsakodnevno pri-
žigal plamen veselja in upanja, bo potem spo-
štovanje med generacijami spet postalo naša 
skupna vrlina in naša medsebojna nevidna vez. 

Hvala vsem občankam in občanom, poslov-
nim partnerjem, vodjem zavodov, svetnikom 
naše občine in sodelavcem, ki ste že doslej zna-
li prižigati plamene upanja in veselja. Vsem, ki 
pa Vam to še ni uspelo, pa želim, da bi tudi Vi 
postali drobni plamenčki, saj bomo le tako s 
skupnimi močmi lahko obsijali svet in ga na-
redili lepšega, tako za nas, kot za naše otroke.

Naj bo prihodnje leto 2013 za nas leto, ki si 
ga bomo zapomnili po srčnih ljudeh, velikih 
dobrih delih in medsebojnem spoštovanju med 
vsemi generacijami.

Župan občine Preddvor 
Miran Zadnikar

Za občino Preddvor  
je uspešno leto

Še nekaj dni in leto 2012 bo za vedno odšlo v zgodovino. Vsakemu od 
nas bo pustilo bolj ali manj lepe spomine, tako osebne kot tudi spomine, 

povezane z našim delom in z našo okolico.

Na naslovnici: Srečno 2013
Foto: Tina Dokl

VI HAR NIK (ISSN 1855-0126) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa,  
ki iz ha ja šti ri krat na leto. Pri lo go pri prav lja Go renj ski glas, d. o. o., 
Kranj, Ble i we i so va ce sta 4, Kranj, ured ni ca Da ni ca Za vrl  
Žle bir (da ni ca.za vrl@g-glas.si), ured ni štvo Go renj ske ga gla sa, 
od go vor na ured ni ca Ma ri ja Volč jak. Oglas no tr že nje in pri pra va 
za tisk Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, tisk Ti skar na Lit te ra pic ta, 
d. o. o., di stri bu ci ja Poš ta Slo ve ni je. Gla si lo iz ha ja v na kla di 
1.400 iz vo dov, brez plač no ga pre je ma jo vsa go spo dinj stva  
in dru gi na slov ni ki v ob či ni Pred dvor. Te le fon ured ni štva: 
04/201-42-00, te le fon oglas ne ga tr že nja: 04/201-42-48,  
te le faks 04/201-42-13, Tr že nje ogla sov: Mir jam Pav lič,  
mir jam.pav lic@g-glas.si, te le fon: 031/698 627, e-pošta: info@g-glas.si.

Ob či na Pred dvor, Dvor ski trg 10, Pred dvor
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Povabljeni na ustvarjalne delavnice
Vabimo vas tudi, da se udeležite decembrskih ustvarjalnih delavnic, ki potekajo vsako 

soboto v decembru, in sicer dopoldne od 10. do 11. ure ter popoldne od 16. do 17. ure. Tretja 
zimska delavnica bo torej v soboto, 22. decembra, v novem TIC-u nasproti občine. Ker je 
božič čas, ko postavimo božično smrečico in jo okrasimo po našem okusu, bomo tokrat 
izdelovali obeske za smrečico.
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Občina

Podajte se po stari  
tovorni poti

V okviru občinskih projektov, za katere je občina prejela tudi 
evropske evre s področja čezmejnega sodelovanja, so letos odprli 
tovorno pot Možjanca–Davovec–Kokra. Začetek poti je na Mož-
janci pri okrepčevalnici Rožmarin, kjer sta pohodnikom na voljo 
vpisna knjiga in žig. Pohodniki bodo vpise seštevali in se ob koncu 
sezone zbrali na družabnem srečanju, kjer bodo primerjali svoje 
izkušnje s pohodov po stari tovorni poti. Dolga je 15 kilometrov in 
zahteva približno pet ur hoje. 

Od letos informativne table
 Preddvor je od letos označen z novimi informativnimi tablami, tako 

da se bodo obiskovalci lažje znašli. S tem je dana možnost tudi doma-
čim obrtnikom in podjetnikom, da izobesijo svoje »izveske«. D. Ž.

Pohod z baklami
Letošnji pohod z baklami, ki ga že nekaj let zapored organizira Tu-

ristično društvo Preddvor, je bil manj množičen kot preteklo leto, ko 
se ga je udeležilo 160 pohodnikov. Letos jih je prišlo 50, je povedal 
predsednik TD Preddvor Brane Likozar, kar je pripisati predvsem 
slabemu vremenu. »Kljub temu smo se dobro imeli in se prijetno 
družili,« je povedal Likozar. Pohodniki so izpred turistične poslo-
valnice krenili na Belo, kjer so se ustavili v Vili Beli in v gostilni 
Bizjak, nato pa so se po poti okoli Brda vrnili v Preddvor in druženje 
končali v piceriji Gorski privez. Na sliki: prizor z letošnjega, manj 
množičnega pohoda od lani. D. Ž.

Praznični koncert 2012
Tudi letos smo v Preddvoru pripravili praznični novoletni koncert pod 

pokroviteljstvom Občine Preddvor in v organizaciji Kulturnega društva 
Pesmi pojmo Preddvor. 

Spet boste na svoj račun prišli ljubitelji lepega petja in glasbe danes, v 
petek, 21. decembra, ob 19. uri, ko boste v kulturnem domu doživeli pri-
jeten glasbeni večer z ženskim pevskim zborom Plamenke pod vodstvom 
Sonje Puzin. Letos bosta zborovsko pesem popestrila ansambel violin 
in citrar. Najlepši letni čas, Ave Maria, Čej so tiste stezice, Sestavljena 
polka, Prijatelji, ostanimo prijatelji je le nekaj skladb in pesmi, ki jih 
boste slišali, manjkal ne bo niti Radetzky Marsch. 

Pri tokratnem koncertu sta nam na pomoč priskočili dve podjetji, in 
sicer PlanetBIO ekološka superhrana in Avtohiša Vrtač Kranj. Program 
bo z veznim besedilom obogatil domačin Matjaž Merljak, sicer vsem 
znan glas iz Radia Ognjišče.

Prisrčno vas vabimo vsi sodelujoči in vaše Plamenke!

Občankam in občanom občine Preddvor,  
sodelavcem, partnerjem in prijateljem  

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

in zadovoljnih trenutkov.

Župan Miran Zadnikar
z občinskim svetom in občinsko upravo

VESEL BOŽIČ IN  
SREČNO V LETU 2013

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

Karitas in Rdečemu križu Preddvor.
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Občina

Ob koncu novembra so v Preddvoru odprli 
večnamenski informacijski center, ki so mu v 
nekdanji prodajalni nasproti občine nameni-
li 250 kvadratnih metrov. Vrednost projekta, 
ki ga je sofinanciral tudi Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja, je 435 tisoč evrov. 
Večnamenski informacijski center Preddvor bo 
uprav ljal Zavod za turizem Preddvor. 

Info center bo odprt za vse, ki želijo nazaj 
k sebi, vabljeni vsi, ki se želijo nematerialno 
obogatiti, je v zelo čustveno obarvanem go-
voru na prireditvi v preddvorskem krajevnem 
domu dejal župan Miran Zadnikar. Direk-
tor Mestne knjižnice Kranj Viljem Leban je 
dejal, da lahko novi info center, v katerem je 
našla prostor tudi krajevna knjižnica, posta-

ne osrednje informacijsko stičišče v občini, 
Marjan Gujtman z ministrstva za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport pa je dodal, da 
je tudi središče kulturnega dogajanja v kraju in 
socialni prostor med domom in službo. Vodi-
teljica prireditve Saša Pivk Avsec je k besedi 
povabila tudi dolgoletno knjižničarko Slavico 
Slavec, ki je za svoje knjižničarsko delo in  
prizadevno vodenje knjižnice v Preddvoru 
leta 1977 prejela malo Prešernovo plaketo. 
V preteklosti je vanjo vložila veliko ljubezni 
in prostovoljnega dela, sedaj jo k sodelovanju 
kot prostovoljko vabi župan Miran Zadnikar. 
Knjižničarka je pritrdila, da bo nova pridobi-
tev postala »dnevna soba« Preddvora in biser 
duhovnosti. 

Večnamenski informacijski center je nastal 
dobri dve leti potem, ko je Občina Preddvor 
kupila poslovni objekt nasproti sedeža občine 
z namenom. Aprila letos je bila podpisana po-
godba z izvajalcem del, z Gorenjsko gradbeno 
družbo iz Kranja, v nekaj mesecih pa zgrajeno 
središče dogajanja v kraju. V njej bodo v otro-
škem kotičku spodbujali ustvarjalnost mladih 
in otrok. Oktobra so se v novih prostorih že 
srečevali udeleženci prostovoljskega projekta 
Simbioz@ (računalniškega izobraževanja sta-
rejših), ki sedaj nadaljujejo ob podpori občine. 
V info centru je omogočen javni brezplačni 
dostop do interneta in do raznih informativ-
nih in drugih gradiv, IKT točka z dostopom do 
interneta in multimedijev, čitalnica in dostop 
do različnih gradiv, revij, publikacij, turistič-
no informacijski kotiček. V prihodnje se bodo 
povečale tudi možnosti za informiranje o turi-
stični in kulturni ponudbi na podeželju v občini 
in širši okolici. Načrtujejo, da bi bila v centru 
različna srečanja, sestanki, razprave, okrogle 
mize. Center je opremljen z vrhunsko multime-
dijsko opremo, ima 15 računalnikov, 3 TV spre-
jemnike, 3D očala, slušalke. Skratka, prostor 
ponuja obilo možnosti za srečanja med vsemi 
generacijami, pa tudi med članstvom društev, 
ki delujejo v občini Preddvor. 

V kulturnem programu so nastopili otroci 
iz Vrtca Storžek, učenci OŠ Matije Valjavca 
Preddvor, Ženski pevski zbor Josipine Tur-
nograjske pri Društvu upokojencev Preddvor 
in Folklorno društvo Preddvor, nato pa se je 
občinstvo iz krajevnega doma preselilo pred 
novi info center, ki so ga slovesno odprli župan 
Miran Zadnikar, v. d. direktorica Zavoda za tu-
rizem Preddvor Mirjam Pavlič (pred tem je od 
župana prejela tudi ključ info centra) in direktor 
Mestne knjižnice Kranj Viljem Leban. Novost 
je blagoslovil domači župnik Miha Lavrinec.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Tu se bodo srečevale generacije
V Preddvoru so odprli večnamenski informacijski center, v njem je tudi krajevna knjižnica. Upajo, da bo 

»dnevna soba Preddvora« postala mesto srečevanja generacij in sodelovanja društev.

Otroški kotiček

Obiskovalci info centra med knjigami Ob odprtju novega info centra so nastopili tudi domači folkloristi.
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Občina

Obrise programa dela novega večnamenskega 
informacijskega centra je strnila v. d. direkto-
rice Mirjam Pavlič: »Program info centra je iz-
delan in vabimo ljudi, da začnejo prihajati in se 
tu družiti ob različnih dejavnostih. Kot so nam 
povedali v krajevni knjižnici, ki ima tu svoje 
prostore, se je z odprtjem info centra število 
članov precej povečalo. Pričakujem, da bo od-
piralni čas knjižnice vsak čas usklajen in bomo 
potem lažje utrdili tudi koledar dogodkov, ki ga 
pripravljamo za leto 2013,« je obrise programa 
dela novega večnamenskega informacijskega 
centra strnila v. d. direktorice Mirjam Pavlič.

V info centru je otroški kotiček, v katerem 
spodbujajo druženje in ustvarjalnost mladih 

in otrok, ki bodo tu lahko koristno preživljali 
prosti čas. Decembra to počnejo na ustvarjalnih 
delavnicah in bralnih uricah. V novi center so 
vabljeni tudi vsi drugi, saj želijo, da »dnevna 
soba« Preddvora zaživi kot prostor medgene-
racijskega druženja. Vanj lahko prihajajo vsi, 
ki želijo tu pridobiti kakršne koli informacije, 
saj je v čitalnici mogoč dostop do različnih 
gradiv, poleg knjig tudi revij, brošur in časo-
pisov, tu je IKT točka z dostopom do interneta 
in multimedijev. Tudi sicer info center ponuja 
sodobno multimedijsko opremo: ima 15 raču-
nalnikov, tri TV sprejemnike, 3D očala, slušal-
ke … Za domačine in turiste bo info center tudi 
turistična informativna točka: v TIC-u poleg 

informacij (o možnostih nastanitve, turistične 
in gostinske ponudbe) ponujajo tudi kvalitetne 
spominke, uporabne predmete, propagandni 
material, izposojo navadnih in električnih 
koles, palic za nordijsko hojo … Za občane 
Preddvora bo v info centru mogoče izvajati tudi 
različne projekte: predavanja, izobraževanja, 
delavnice. Eden takšnih je bilo računalniško 
opismenjevanje v projektu Simbioz@. Sicer pa 
vabijo društva in druge, ki imajo načrte in ideje, 
kako vdihniti dušo »dnevni sobi«. Tu je veliko 
možnosti za srečanja, sestanke, predavanja …

In Mirjam Pavlič še dodaja: Vsem obiskoval-
cem knjižnice in novega info centra želimo 
prijeten božič in vse lepo v letu 2013!

Mirjam Pavlič: Veliko idej in načrtov

Župan Miran Zadnikar je v. d. direktorice Večnamenskega informacijskega centra Mirjam Pavlič izročil ključe 
novega centra. / Foto: Tina Dokl

Dr. Mira Delavec iz Mač je ena od prejemnic zahvalne listine v akciji 
Ljudje odprtih rok 2012 revije Naša žena in Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve. Nominirana je bila za izjemno osebnost, in sicer 
zaradi njenega zavzemanja, da pred uničenjem reši grob prve slovenske 
pisateljice, pesnice in skladateljice Josipine Urbančič Turnograjske v 
Gradcu. »Izključno po njeni zaslugi je tako ohranjen pomemben spo-
menik naše kulturne zgodovine, Josipina Turnograjska pa pridobiva 
med slovenskimi literati mesto, ki ji pripada,« so zapisali v utemelji-
tvi k njenemu priznanju. Izjemno je tudi njeno humanitarno delo med 
nomadskim ljudstvom Tuaregi. Vselej, ko gre v Afriko, poskrbi za te 
prebivalce puščave: z zdravili, oblačili, hrano, vse za svoj denar. Po 
tragediji v Libiji je na nacionalni televiziji opozorila na tamkajšnjo hu-
manitarno katastrofo. Tuaregi so še v posebej težkem položaju, saj so 
v lastni domovini brezpravni, brez denarja in drugih možnosti. Mira 
Delavec ob tem razmišlja o ustanovitvi nove humanitarne organizacije, 
ki bi delovala neposredno za pomoč prizadetim ljudem. 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl Mira Delavec med ostalimi prejemniki priznanj Ljudje odprtih rok 2012

Zahvala
V imenu gradbenega odbora se Gorenj-

ski gradbeni družbi, projektantu Renatu 
Repšetu, nadzorniku Franciju Bizjaku 
in vsem drugim iskreno zahvaljujemo za 
sodelovanje. Posebna zahvala gre županu 
Miranu Zadnikarju za pobudo, občinskim 
svetnikom za potrditev projekta, občinski 
upravi, še posebej Klavdiji Zima za izved-
bo le tega, za uspešno in pravočasno oprav-
ljeno delo.

Če smo bili kdaj preglasni in ste nam mo-
rali prisluhniti, se opravičujemo. Rezultat 
vsega tega je bilo odprtje lepega in sodob-
nega info centra, dnevne sobe Preddvora, 
kot ga je poimenovala zaslužna občanka 
Slavka Slavec, v katerem je tudi ena naj-
lepših knjižnic na Gorenjskem.

Upamo, da bodo dnevno sobo občani in 
turisti obiskovali v čim večjem številu in s 
tem opravičili projekt, ki so ga naši občani 
že dolgo pričakovali.

        Predsednik gradbenega odbora        
        Janez Polajnar

Mira Delavec, ženska odprtih rok
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Društvo več generacij
Za Folklornim društvom Preddvor je še eno uspešno leto.

Za zelo velik uspeh si štejemo, da se je druš
tvo precej povečalo, saj v tem trenutku zdru
žuje več kot sto aktivnih članov. Lahko bi se 
kar poimenovali društvo več generacij, saj je 
starostni razpon članov precejšen. Pohvalimo 
se lahko s štirimi lastnimi skupinami: otro
ško sekcijo sestavljata otroška in mladinska 
skupina, odraslo sekcijo pa vodilna in starejša 
odrasla skupina. Trije umetniški vodje in ena 
mentorica se ves čas trudimo, da kljub števil
nosti držimo visoko raven kvalitete društva, o 
čemer ste se lahko prepričali tudi novembra na 
našem letnem koncertu. 

Junija letos smo praznovali 60letnico druš
tva in ob tej priložnosti organizirali posebno 
srečanje in koncert, ki je bil odlično obiskan. 
Dolgoletni člani društva so prejeli Maroltova 
priznanja, občina nam je izročila občinski grb, 
posebno priznanje pa nam je podelila tudi Zve
za ljudskih tradicijskih skupin Slovenije. 

Vse leto so imele skupine več kot 30 nastopov. 
Najpomembnejši je bil kmalu v začetku leta, ko 

sta otroška in vodilna skupina zaplesali na ob
močnem srečanju odraslih skupin. Obe sta bili 
pohvaljeni, otroška se je na naše veliko veselje 
uvrstila tudi na regijsko srečanje. Junija je bil 
koncert ob 60letnici društva, kamor smo pova
bili tudi vse (vsaj upamo, da vse) pomembnejše 
člane društva, ki so skozi vsa leta pripomogli 
k temu, da je društvo še danes (celo vse bolj) 
živo. Julija sta se otroška in vodilna skupina od
pravili na gostovanje, otroška na enodnevno v 
Celovec, odrasla pa na štiridnevno v Bratislavo, 
kjer je na tekmovanju osvojila zlato priznanje. 
O gostovanju v Bratislavi si lahko več preberete 
v tej številki Viharnika.

Celotnemu društvu zelo pomemben nastop 
(nekaterim celo prvi) pa je bil ob letošnjem le
tnem koncertu. Po lanskem, polnem skečev, me 
je bilo strah in sem bila v dvomih, kaj pripraviti 
za letos, kajti odzivi lani so bili izredno pozitiv
ni in dvomila sem, da bi lahko koncert naredili 
gledalcu še privlačnejši. Ampak letos, ko sem 
tik pred koncertom vstopila iz zaodrja v dvora

no in zagledala množico, so mi šle pokonci vse 
dlake, kar jih premorem. Zares počaščena sem 
bila ob vseh pohvalah po koncertu, stiskih rok 
in odobravanju, kar sem prenesla tudi vsem v 
društvu. Kljub bojazni, da nam ne bo uspelo, 
smo naredili koncert prijazen in zanimiv gle
dalcem. Nekatere novosti je treba še nekoliko 
dodelati, a led je prebit. Z vodilno skupino smo 
imeli pred letnim koncertom vikend intenziv
nih vaj v Kranjski Gori, kjer smo se (tri tedne 
pred koncertom!) začeli učiti splet prekmurskih 
plesov in obnavljati splet štajerskih. Vsi fantje, 
brez izjem, so pridno hodili tudi na dodatne vaje 
in med tednom plesali (oziroma poskakovali) 
tudi po šest ur! Na koncertu se je prvič pred
stavila mladinska skupina, ki je presenetila s 
čudovitim in ubranim petjem (kar, roko na srce, 
do sedaj ni bila odlika preddvorske folklore) in 
tudi starejša skupina, ki je po vsej verjetnosti 
imela še največ treme. Zagotovo pa so s svojo 

pristnostjo zelo navdušili tudi najmlajši, ki že 
kažejo prave folklorne zasnove. 

Glede izvirnosti preddvorske folklore smo se 
letos odločili stopiti iz svojih okvirov. Društvo 
oziroma vodilna skupina torej ni več izvirna, 
ampak je postala reproduktivna. Ker pa se nam 
zdi škoda, da bi se preddvorski plesi, ki jih 
ohranjamo že tako dolgo, kakorkoli spremeni
li, smo sklenili, da smo pri gorenjskih plesih 
vztrajali izključno pri preddvorskih, glede dru
gih slovenskih pokrajin pa bomo poustvarjali. 

Izdali smo zbornik
Kot velik dosežek leta štejemo tudi izdajo 

zbornika, v katerem je zajet kronološki pre
gled preddvorske folklorne dejavnosti od nje
nih začetkov do danes in podroben opis društva 
(vse o plesih, kostumih, članih …). V zbornik 
je vloženih ogromno ur prostovoljnega dela 
predvsem Irene Fende, ki je zbrala večino gra
diva in ga sestavila v zanimivo celoto. Ker je 

zbornik zanimiv za branje in poln raznovrstnih 
informacij, si ga lahko tudi sami zagotovite, 
stane zgolj pet evrov (naročite ga lahko preko 
elektronske pošte fdpreddvor@gmail.com ali 
preko telefona 041/873 926 – Mateja). 

Obvestiti vas želim tudi, da je od letos Folklor
no društvo Preddvor društvo v javnem interesu. 
To pomeni, da lahko do 0,5 odstotka dohodnine 
namenite nam in nam s tem pomagate, saj smo v 
kratkem postali zelo veliko društvo, kar je pove
zano tudi z večjimi stroški. Če bi to želeli storiti, 
se lahko prav tako obrnete za zgornjo elektronsko 
pošto ali telefonsko številko. Za konec naj vas po
vabim še na našo spletno stran www.fdpreddvor.
com, kjer redno objavljamo slike iz nastopov in 
druge zanimive informacije o društvu. 

Vsem občankam in občanom želimo obilo 
veselja v prihajajočem letu in ne pozabite, ka
darkoli se nam lahko pridružite!

Folklorno društvo Preddvor, Mateja Nosan
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Folkloristi gostovali na Slovaškem
Člani odrasle sekcije Folklornega društva Preddvor smo julija sodelovali na mednarodnem folklornem 

festivalu Slovakia Folk 2012 v Bratislavi.

Igra je vrtiljak življenja
»Ožent se j' treba,« je rekla teta Marjeta v novi veseloigri preddvorske 

mladinske igralske skupine. Motivi zgodb o skreganih sosedih, o mladi 
ljubezni, o vzvišenosti enih nad drugimi, o dobrih in slabih namenih 
v slovenskem prostoru zagotovo ne bodo nikoli presahnili. Režiser 
predstave Jože Ekar, odličen igralec s četrtstoletnimi izkušnjami na 
preddvorskem odru, je tudi šesto upodobitev veseloigre mladih igralk 
in igralcev uspešno izpostavil pred širnim občinstvom. Vseh petnajst 
igralk in igralcev, štirje zaključujejo osnovno šolo, osem jih je jeseni 
prestopilo prag srednje šole, troje deklet pa že razmišlja o fakulteti, so 
se v njim namenjenih vlogah odlično znašli. Stoletna tradicija igranja 
na preddvorskem odru se torej nadaljuje in tu gre vsekakor zahvala  
Občini Preddvor, ki zagotavlja, da je možnost delovanja igralske skupi-
ne z uporabo prostora v Kulturnem domu res odlična.

S ponovitvijo veseloigre Ožent se j' treba v Preddvoru v soboto, 
12. januarja 2013, bi radi, da nas pridete pogledat še enkrat. Tokrat 
bomo veseloigri dodali še igrani veseli prizor z naslovom: Žena, šparat 
bova mogva, v katerem bo nastopila legenda preddvorskega igralstva 
in hkrati občinska svetnica Francka Rozman. Z njo bodo zaigrali tudi 
Majda Karničar, Ančka Rehberger ter Ivan Koprivnik. 

Čeprav že vrabci na strehi čivkajo, da je smeh pol zdravja, današnje 
razbrskano življenje to vse bolj potrjuje. Zatorej ne bojte se smejati! Pet 

minut smeha na dan prežene sto tegob za vedno stran. Zatorej dobrodo-
šli med nami! VESELO, ZDRAVO TER SREČNO NOVO LETO 2013 
VAM ŽELI IGRALSKA SKUPINA PREDDVOR! Slavko Prezelj

Na Slovaško smo se z avtobusom odpravili v 
četrtek, 19. julija. Slavnostno odprtje festivala 
je zaradi dežja odpadlo, že naslednji dan pa je 
bil tekmovalni. Takoj po zajtrku smo začeli z 
vajami, potem pa se oblečeni v zelene društve-
ne majčke odpeljali v dvorano, kjer smo najprej 
izvedli tonsko in pozicijsko vajo, nato pa smo se 
preoblekli v kostume. Na vrsti smo bili drugi, 
tako da čakanje ni bilo dolgo. Nastop je kljub sla-
bemu ozvočenju dobro uspel. Publika (kar je je 
bilo v dvorani) se je v naš nastop močno vživela 
in njihova ritmična spodbuda nas je ponesla do 
super zaključka. Pod budnim očesom štiričlan-
ske komisije smo tako svoj nastop odlično izpe-
ljali in zadovoljni zapustili oder. Pogledali smo 
še nastope nekaj skupin. Zvečer smo se v družbi 
vodičke odpravili na ogled v središče mesta. 

V soboto sta nas čakala še dva pomembna do-
godka: nastop pred nakupovalnim središčem in 
razglasitev rezultatov tekmovalnega dela festi-
vala. Dopoldne smo z avtobusom odšli najprej 
na ogled mesta. Na nastopu pred nakupovalnim 
centrom smo že takoj ob prihodu s pomočjo na-
ših godcev dvignili publiko, malo smo zaplesali 
pod odrom še pred nastopom, nato pa je bilo vse 
nared za naš nastop. Spet je bil uspešen in vše-
čen publiki, kar so nam potrdili z bučnim spod-
bujanjem, aplavzom in na koncu množičnim 
fotografiranjem. Na razglasitvi rezultatov smo 
bili oblečeni v oranžne klubske majčke. Direk-
tor festivala je povedal nekaj besed in podelitev 
se je začela, mi smo bili vse bolj na trnih. In ko 
je končno prišel trenutek razglasitve rezultatov 
odraslih folklornih skupin, je sledila pika na i. 
Namreč, Folklorno društvo Preddvor je prejelo 
zlato plaketo za svoj nastop, kar pomeni, da je 
štiričlanska mednarodna komisija ocenila, da 

je bil naš nastop resnično odličen in točkovno 
smo dosegli zgornjo mejo. Seveda je po razgla-
sitvi sledilo praznovanje tega uspeha. Vodja in 
glavni godec sta odšla na večerjo in druženje z 
vodji drugih skupin, drugi pa so počakali nanju 
v bližini. Na večerji je bila priložnost za zbira-
nje kontaktov sodelujočih skupin, ki so bile od 
vsepovsod: iz Estonije, Rusije, Kitajske, Slova-
ške, Mehike, Finske, Izraela in Latvije. 

No, malo praznovanja je sledilo tudi po večer-
ji z vso skupino v enem izmed klubov, nato pa 
odhod v hotel, malo spanja, pakiranje in kra-
tek aktiven dopust na Slovaškem se je iztekel.  
Vožnja z avtobusom domov je bila spet mir-
na, v Preddvoru pa nas je pričakal predsednik  
društva, ki nam je takoj čestital za uspeh in se  
z nami še malo poveselil. 

Mateja Nosan, FD Preddvor
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Dve humanitarni akciji

Svetovni dan hrane in prireditev Rdečega križa
Svetovni dan hrane zaznamujemo vsako leto 16. oktobra. Uvedla ga 

je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Glavni 
namen Svetovnega dneva hrane je, da se spomnimo, da na svetu živi 
mnogo ljudi, ki trpijo za pomanjkanjem hrane. Na ta dan po vsem svetu 
potekajo razne prireditve in kongresi na temo lakote in prehrane. Sve-
tovnega dneva hrane smo se spomnili tudi na naši šoli. V okviru krožka 
Rdečega križa, katerega mentorica je gospa Mirjana Črnac, smo zbirali 
hrano za socialno ogrožene družine. Zbiralna akcija je potekala med 16. 
in 19. oktobrom. Učenci, starši in zaposleni naše šole smo z veseljem 
priskočili na pomoč tem družinam in v šolo prinesli hrano. Zbrali smo je 
ogromno in jo oddali predstavnikom Rdečega križa Preddvor in Kranj. 

V petek, 19. oktobra, je na naši šoli potekala prireditev, na kateri so 
številnim prostovoljcem in krvodajalcem podarili priznanja za večkrat 
darovano kri in plazmo. Še posebej občudovan je bil gospod, ki je kri v 
svojem življenju daroval že kar stokrat. 

Na prireditvi so sodelovali tudi učenci naše šole, ki obiskujejo krožek 
Rdečega križa. Učenki Meta Mekuč in Hana Ekar, ki sta med poletnimi 
počitnicami obiskali krvodajalsko akcijo v Kranju, sta svoja doživetja 
opisali v spisu in pesmici. Šolski pevski zbor pa je dogajanje popestril z 
glasbeno pravljico Vili ne zna brenčati, s katero so želeli povedati, da so 
krvodajalci marljivi kakor čebele. Bilo je zelo lepo, da smo se spomnili 
na socialno šibkejše in zanje zbirali hrano. Prepričana sem, da so nam 
tako predstavniki Rdečega Križa kot ljudje, ki so prejeli hrano, zelo 
hvaležni.  Lepo pa je bilo tudi na prireditvi Rdečega križa, saj so ljudje, 
ki so prejeli priznanja, zares občudovanja vredni. Meta Mekuč, 8.a

Ločanka priporoča

28 - L O Č A N K A

Super ideja za darilo!

Naročnino lahko podarite v vrednosti, 
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, 
pokličite, nam pišite ali se pri nas 
oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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❍ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). 
Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mese-
čno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Tel.:                                                           Podpis:
w
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vzglavnik Dremavček

ali

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

darilni bon 
za trgovine TUŠ 

v vrednosti 20 EUR

V petek, 23. novembra, smo se v občinskih 
prostorih že po prejšnjem dogovoru srečali s 
predstavnikoma Slovenske vojske. Obiska-
la sta nas naš občan, stotnik Tomaž Kokl iz 
Poveljstva za podporo Kranj in pastoralni 
asistent Marko Škufca iz vojaškega vikariata. 

Namen obiska in srečanja je bil humanitarne-
ga značaja, saj so pripadniki obeh vojaških 
enot skupaj zbrali več kot 200 kg prehrambe-
nih izdelkov kot pomoč socialno ogroženim 
iz občine Preddvor. Zbrana sredstva sva od 
predstavnikov SV prevzela direktor občinske 

uprave Marko Bohinec in predsednik odbora 
za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo 
Miro Roblek. Oba sva se jima zahvalila za 
humanitarno gesto in obljubila, da bodo zbra-
na sredstva razdeljena res najbolj potrebnim 
družinam in posameznikom, ki so že dalj časa 
v socialni stiski, ali pa so se v njej znašli tre-
nutno. Kasneje se nam je pridružil še župan 
Miran Zadnikar, ki se je v kratkem pogovoru 
pripadnikoma SV zahvalil za pomoč, obenem 
pa poudaril, da bo omenjena akcija še bolj utr-
dila že tako dobro sodelovanje med občino in 
SV. Med časom prevzema in trenutkom, ko ta 
članek prebirate, so bila vsa zbrana sredstva 
že podeljena pomoči potrebnim uporabnikom 
v občini Preddvor.

Ob tej priložnosti omenjam še eno humani-
tarno akcijo, ki so jo v okviru krožka Rdečega 
križa osnovne šole Matije Valjavca pod men-
torstvom gospe Mirjane Črnac oktobra izvedli 
učenci, starši in zaposleni. Tudi ta zbrana sred-
stva so bila namenjena v pomoč ogroženim 
občanom, predvsem družinam. Del sredstev 
smo sprejeli predstavniki vseh treh krajevnih 
organizacij RK Preddvor, ostalo pa so oddali 
Območni organizaciji RK Kranj. Več o tem 
lahko preberete v članku učenke Mete Mekuč 
v tej številki Viharnika. Ob tej priložnosti 
bi se v svojem imenu, v imenu vseh treh KO 
RK Preddvor in v imenu OO RK Kranj rad 
zahvalil organizatorjem in izvajalcem akcije, 
ter se priporočam tudi za nadaljnje sodelova-
nje. Tudi v tej akciji zbrana sredstva so bila 
že podeljena socialno ogroženim osebam in 
družinam in tudi v njihovem imenu prav lepa 
hvala. Miro Roblek

Tomaž Kokl in Marko Škufca iz Slovenske vojske sta Marku Bohincu in Miru Robleku izročila v vojski zbrano 
pomoč za socialno ogrožene v občini Preddvor.
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Za boljšo prihodnost
V Afriki in tudi drugje,
ljudje nimajo dovolj hrane in ne vode.
Lakota vse bolj napada naš planet
in vedno več jih mora za to umret.

Želimo si boljši svet,
zato je potrebno zanj poskrbet.
Na naši šoli smo izpeljali projekt,
katerega glavni cilj je bil,
pomagati socialno ogroženim bolje živet.

Po tednu dni,
kombi pred šolo prihrumi,
saj s skupnimi močmi,
zbrali smo velik koš okusnih jedi
za lačne ljudi.

Prav je,
da jim pomagamo prav vsi,
ker lahko se zgodi,
da jutri postanemo lačni še mi.

Hana Ekar, 6b

Zlata vredni prostovoljci
V krajevni organizaciji Rdečega križa v Preddvoru so zadovoljni,  

da imajo predane prostovoljce.

Za krajevno organizacijo RK Preddvor je bil 
eden najlepših dogodkov srečanje krvodajalcev 
in prostovoljcev, ki ga je v njihovem kraju prire-
dilo Območno združenje Rdečega križa Kranj. 
Takrat so krvodajalci in prostovoljci prejeli pri-
znanja, s čimer so se jim skušali oddolžiti za 
leta predanega humanitarnega dela. 

Kaj vse so v krajevnem odboru delali letos? 
Predsednica Milena Zupin našteva: meritve 
krvnega tlaka, holesterola in sladkorja, preda-
vanja, obiski starejših v domovih starostnikov v 
Preddvoru in Naklem, socialna pomoč tistim v 
stiski, dve krvodajalski akciji … Prve krvodajal-
ske akcije na zavodu za transfuzijsko medicino 
v Ljubljani se je udeležilo 65, druge, terenske v 
Dupljah 35 krvodajalcev. Drugo so združili še s 
sprehodom z uporabo nordijskih palic, obiskom 
čebelarskega muzeja v Radovljici in nekateri s 
kopanjem. Na novo krvodajalsko akcijo znova 
vabijo 28. januarja, ko bodo odvzem krvi na za-
vodu za transfuzijo v Ljubljani podaljšali s po-
učnim izletom. »Po novem letu se bodo naši pro-
stovoljci podali na teren, med ljudi. Zavedamo 
se, da je materialna stiska vse večja in da ljudje 
vse težje prispevajo. Kljub vsemu pa prosimo, da 
prispevajo za dejavnost krajevne organizacije. Z 
denarjem, ki nam ga namenijo s članarino ali 
prostovoljnimi prispevki, bomo skrbno ravnali: 
šel bo za krvodajalce, za predavanja, za meritve, 
tudi za pomoč socialno ogroženim … skratka 
za dejavnost, ki koristi našim občanom,« pove 

predsednica Milena Zupin. »Hkrati vabimo lju-
di, naj nas opozarjajo na socialne stiske soljudi, 
saj sami vsega ne vidimo. Obvestijo naj mene 
ali prostovoljce Rdečega križa po vaseh, mi pa 
bomo skušali po najboljših močeh pomagati.«

Dodaja še, da je priporočilo Rdečega križa 
Slovenije za plačilo članarine pet evrov, na 
območju Preddvora pa so pripravljeni sprejeti 
vsak prostovoljni prispevek, kolikor ljudje lah-
ko dajo. Medse vabijo tudi mlade, ne le kot kr-
vodajalce, temveč tudi kor prostovoljce. Mladi 
se sedaj vključujejo v klub mladih, ki deluje v 
Kranju. Ob koncu Milena Zupin v imenu Rde-
čega križa Preddvor dodaja še voščilo: bodite 
zdravi in srečni v letu 2013, božični prazniki 
pa naj vam minejo v veselju in zadovoljstvu!

Danica Zavrl Žlebir

Krvodajalci spet na Jesenice
Krajevni odbor Rdečega križa Bela/Bašelj skupaj z Območnim združenjem RK Kranj v letu 

2013 organizira krvodajalsko akcijo v Splošni bolnišnici Jesenice. V ponedeljek, 18. februarja 
2013, naj se nam pridružijo vsi, ki želijo ta dan izkoristiti za lepo humanitarno dejanje in ga 
zaokrožiti s prijetnim druženjem. Poleg rednih krvodajalcev vabimo predvsem nove, mlade 
in starejše, ki se počutite zdravi, da s to lepo gesto pomagate ljudem. Morda se bomo tudi mi 
nekoč znašli med nujnimi prejemniki krvi. Obveščamo vas, da si pravi čas rezervirate dan, 
redne krvodajalce pa, da upoštevate rok, ki je potreben med dvema odvzemoma krvi. Več 
o akciji boste v začetku februarja še dodatno obveščeni prek medijev, obiskali pa vas bodo 
tudi naši poverjeniki, ki bodo pobirali letno članarino. KO RK Bela/Bašelj Miro Roblek

Ločanka priporoča
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Naročnino lahko podarite v vrednosti, 
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, 
pokličite, nam pišite ali se pri nas 
oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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knjiga 
Pozdravljene 
gore II

Pozdravljene, gore II
Jelena Justin

ali darilni bon 
za refleksno

masažo stopal

ali palični 
mešalnik 
BOSCH   

ali

Darila za nove naročnikeDarila za nove naročnike

N
A

R
O

Č
IL

N
IC

A
 

❍ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). 
Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mese-
čno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Tel.:                                                           Podpis:
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vzglavnik Dremavček

ali

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

darilni bon 
za trgovine TUŠ 

v vrednosti 20 EUR
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Zanimivosti

Kokra je poznana daleč naokoli kot najdaljša 
slovenska vas. Po nekaterih podatkih je dolga 
10 km, omenja se pa celo 12 km. Podrobnejši 
ogled pove veliko več o vasi, veliko več o njenih 
znamenitostih in značilnostih. Med njimi so le
deniške morene, za ogled ledeniških moren se 
je potrebno povzpeti samo U Krems, dobre pol 
ure hoda po lepi gozdni poti in že se nam odpre 
prečudovit pogled na nasprotno stran doline. 
Med številnimi posebnostmi našega kraja sta 
še kip Marije pri Heinricherjevi vili, vklesan v 
živo skalo, ter najstarejša bukev na stari Povšni.

V Kokri je les doma. Zato so gozdarji v prej
šnjih stoletjih hodili v gozd na sečnjo, tam so 
ostajali po več dni, včasih tudi več tednov. 
Postavili so si začasna bivališča, ki so jih ime
novali kožarice. Posebnost kožaric je, da so 
bile pokrite s smrekovim lubjem – kožami. Na 
Semanjem dnevu člani TD Kokra pokažejo iz
delane in postavljene kožarice. V njih kuhajo 
na pari odlične štruklje, zavoljo katerih morate 
priti na v Semenj v Kokro in jih pokusiti. 

Prireditev je v prvi polovici junija. Na letoš
nji je bilo več kot 600 obiskovalcev, tudi zato, 
ker je bil hkrati z odprtjem počivališč za kole
sarje. Ta danes s pridom služijo, tudi drugim 
popotnikom, ki se radi ustavljajo na njih, saj v 
poletni pripeki dajejo ugoden hlad. TD Kokra 
je poskrbelo tudi za oblačila, ki se uporabljajo 
na prireditvi. Oblačila izhajajo iz obdobja med 
obema vojnama in to je tako imenovano nedelj
sko popoldansko oblačilo. Naj omenimo pre
davanje gospoda Knifica o oblačilni dediščini 
Slovencev in zamejcev, ki je bilo namenjeno 
vsej preddvorski občini. V kokrških narodnih 
nošah pa se predstavljajo tudi na srečanju na
rodnih noš v Kamniku, ki je bilo letos organi
zirano že 42. po vrsti in je potekalo od 6. do 9. 
septembra. 

Ob prvem maju, prazniku dela, v Kokri pri
pravijo tudi kresovanje. Prostor za to prireditev 
brezplačno odstopi Stane Bergant. Vsako leto 
se krajani v organizaciji TD odzovejo na či
stilno akcijo, ki poteka v sodelovanju z Občino 
Preddvor in krajevno skupnostjo. V Kokri pa so 
čistilne akcije tudi v času pred prazniki. Člani 
TD skrbijo tudi za stalno urejenost pokopališča 
in okolice cerkve ter vaškega trga. 

»Vsako leto organizirajo tudi  kolesarjenje, letoš
nje je bilo v bohinjskem kotu. Kolesarjenje, po
hodništvo, smučarsko tekmovanje, balinanje, vse 
te dejavnosti niso samo tekmovalnega značaja, 
temveč namenjene predvsem druženju. Takšen 
je tudi pohod na Čemšenik, ob zadnjem se mi je 
začela motati ena zanimiva misel, da je to mogoče 

najviše ležeča vaška gostilna na Gorenjskem, če 
ne celo v domovini,« razmišlja Vili Šušteršič. 

Zadnja dejavnost, ki okrona delo TD Kokra, 
je predstavitev vasi na dvanajstih listih in nekaj 
fotografijah iz različnih pogledov. Letos so se 
namreč lotili izdaje koledarja Kokra 2013. 

Najmlajše prebivalce Kokre je obiskal sv. Mi
klavž, otrok je bilo v tem letu že več kot trideset. 
Za vse te dejavnosti Občina Preddvor z svojim 
razpisi nudi finančno pomoč. Del sredstev pri
dobijo s članarinami, del pa z osrednjim vaškim 
dogodkom Semanjim dnem v Kokri. Danes šte
je TD Kokra 68 članov, vendar pa si želijo, da bi 
vsi prebivalci postali člani TD in tako z svojimi 
idejami in znanjem pripomogli k boljšemu delu 
društva.

Najdaljša slovenska vas in turizem
TD Kokra je bilo ustanovljeno leta 2006 in na prvem ustanovnem sestanku se je zbalo 38 občanov v želji, da se 

povežejo med seboj in da s svojim delom pokažejo, kaj se v Kokri dogaja.

 Joga za zdravje telesa in duha
Joga je najstarejši sistem človeškega razvoja, ki obsega telo, um in 

duha. Sodobnemu človeku pomaga izboljšati telesno, mentalno in emo
cionalno zdravje. Pomaga nam videti bolj jasno in razumeti bolj globoko 
nas same in svet, v katerem živimo. Z jogo postajamo gospodar svoje 
usode, k življenju pristopamo s polnim zavedanjem.

Prek številnih telesnih položajev (asan), dihalnih vaj (pranajame) in 
mentalnega osredotočanja lahko dosežemo večjo prožnost telesa, umi
rimo misli ter zbistrimo glavo. Redna vadba ima številne blagodejne 
učinke na naš um in telo: pomaga pri obvladovanju stresa, veča prožnost 
organizma, izboljšuje občutek za ravnotežje in koncentracijo, lajša ne
spečnost, uravnava pretok krvi in krvni tlak, uravnava prebavo, veča od
pornost, … Jogo lahko vadi vsakdo, ne glede na spol, starost in izkušnje.

Za člane in članice Društva za osteoporozo Kranj joga poteka v pro
storih Gasilskega društva v Preddvoru. Vodi jo certificirana učiteljica 
joge Daša Grašič, ki se z jogo ukvarja že od leta 2001 in ki poučuje jogo 
in deli svoje izkušnje od leta 2007 dalje.

Od novembra dalje vadba joge poteka tudi v novem vrtcu Storžek v 
Preddvoru. Udeležite se je lahko vsi, ki bi radi storili kaj dobrega za 
svoje splošno zdravje in počutje. Informacije in prijave na vadbo pa so 
mogoče na telefonski številki 040/956 573.

Na Čemšeniku
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Društva

Človek mora biti romantik in 
idealist, da lahko vzljubi goro na 
takšen način, kot jo je vzljubila 
Francka, ki je letos spomladi do-
polnila 70 pomladi. Pregled pri 
zdravniku pred 17 leti ji je postavil 
diagnozo – osteoporoza. »Na izbi-
ro sem imela hormonske tablete ali 
hojo. Odločila sem se za slednjo in 
kmalu se je pokazalo, da sem rav-
nala prav. Moj cilj so postale gore. 
Na Triglavu sem bila sicer prvič pri 
tridesetih letih. Sodelavka v Iskri 
je takrat odhajala v drugo službo 
in za poslovilno srečanje si je iz-
brala našega očaka. Takrat tam 
ob triglavskih jezerih mi je prvič 
vzplalo srce nad to neizmerno kra-
soto. Vendar družina, štirje otroci, 
služba in delo v domačem podje-
tju so me zaposlovali do te mere, 
da sem takrat le enkrat stopila na 
Storžič v vsem letu.« Francki so 
se gore začele uresničevati šele ta-
krat, ko je odšla v pokoj. Izkušnje 
je sprva začela nabirati na planin-
skih pohodih na manj zahtevne 
gore, sčasoma, ko je na planinskih 
tečajih spoznala, kaj vse mora ve-
deti planinec, pa je začela zahajati 
vse višje.

Lani avgusta je Francka z gor-
skim vodnikom stopila tudi na vrh 
Velikega Kleka (3798 m), najvišje 
gore v Avstriji. Še v istem mese-
cu se je povzpela še po slovenski 
smeri v triglavski steni. Ko je nje-
na družina videla, kaj vse zmore, 
so ji za njeno letošnjo 70-letnico 
podarili vzpon na 4061 metrov 
visoki Gran Paradiso v Italiji. V 
lepem letošnjem julijskem dne-
vu je stala tudi na vrhu te gore v 
Dolomitih. »Naše najljubše gore 
so za mene Jalovec, Škrlatica in 
Storžič. Te imam res najraje!« In 
prav Storžič jo je sredi letošnjega 
junija tako prevzel, da si je zasta-
vila cilj, da bo v tem letu na njegov 
vrh stopila tolikokrat, kolikor let 
je dopolnila. Štirinajst vzponov na 
Storžič je do te odločitve že imela 
za seboj, pred njo pa jih je bilo še 
neverjetnih 56. In začela je hoditi, 
hoditi! Dež, megla, močan veter 
in grmenje so jo preizkušali med 
vsemi ostalimi sončnimi vzponi. 
»Tisti avgustovski dan si bom za 
vedno zapomnila. Jutro v dolini 
je bilo svetlo in vso pot navzgor je 
bil pred menoj odprti, pogled na 

vrh. Nad Storžičem je bila visoka 
oblačnost, ki ni napovedovala ni-
česar hudega. Malce pod vrhom 
sem se naenkrat ozrla nazaj. Kar 
stisnilo me je pri srcu. Nebo nad 
Ljubljano je bilo čisto črno. Bliski 
svetlobe so se v tej črnini vrstili 
eden za drugim. Hitro sem stopila 
do vrha in že začutila piš hladnega 
vetra, ki me je sunil v hrbet, češ 
podvizaj se. V borih nekaj minutah 
se je nebo nad menoj zadrgnilo s 
težkimi črnimi oblaki in potem se 
je z neba usulo, kot da je popustil 
jez. Dež, strele in grmenje so me 
zaobjeli z vso močjo. Pošteno me 
je bilo strah. Hitela sem navzdol, 
kot sem le mogla hitro, čez mokre 
skale in trave in do avtomobila 
pod Svetim Lovrencem sem prišla 
še enkrat hitreje kot ponavadi. To 
je bilo tisto jutro, ko se je zgodila 
tragedija z balonom na ljubljan-
skem barju.« Francka se je z vsa-
kim pohodom zamudila štiri ure 
in pol. Največkrat je bila na vrhu 
pri križu šestkrat zapored, zatem 
pa se je pokvarilo vreme. Gamsi 
so se je že tako navadili, da se niso 
več umikali v prepadne stene. Tudi 
po osemnajst gamsov je spremlja-
lo njen podvig in kar nekajkrat je 
videla kebčke ruševke, ki so bili 
vsakokrat večji. 

»Marsikateri planinec si želi do-
živeti glorijo. Meni je bilo dano, 
da se mi je na Storžiču to zgodilo 
trikrat. Nepopisno krasoto narave 
sem videla tudi, ko so se od Košute, 

preko Grintovca in Krvavca dvi-
govali ožarjeni oblaki. Vse nebo 
je žarelo! Bilo je, kot da gledam 
nebesa.«

Zadnji 70. vzpon na Storžič je 
Francka opravila sredi oktobra in 
prvič se je zgodilo, da navzdol ni 
odšla peš. V krasni sončni nedelji, 
ko so ji storžiške kavke jedle kruh 
kar z roke, jo je z vrha v dolino s 
padalom odpeljal sin Matjaž. »To 
je bilo nepopisno doživetje. Zaja-
drala sva čez Mali Grintovec tja do 

Potoške gore in se preko Nove vasi 
in Preddvora po 20 minutah pripe-
ljala do jezera. V največje veselje 
mi je bilo, da so me tam pričakali 
moji domači!« 

Kjer je volja, tam je pot, je v svoji 
knjigi Pot zapisal naš odlični alpi-
nist Nejc Zaplotnik. Francka Šavs 
je njegovo misel pri svojih 70 letih 
potrdila z občudovanja vrednim 
podvigom. Francka, iskrene če-
stitke!  

Slavko Prezelj 

Vrhovi njenih gora
Gora! Mogočna, skrivnostna in divja, odprta na stežaj ter vabeča, da se ji v duši ni moč upreti. Umito jutro, 
križ se blešči na vrhu in pot se skozi jutro strmo vzpenja. Tam pod Svetim Lovrencem nad Bašljem se je 

vsakokrat začela njena pot. Francka Šavs iz Preddvora je letos na poti, ki so jo že v davnini na Storžič nadelali 
pastirji, spoznala vsak kamen, vsako drevo in skale ob njej.

prodaja ● odkup ● prepis vozil ● rent a car

SP AVTO d.o.o., Zg. Bela 76, 4205 Preddvor
info@spavto.si, www.spavto.si

Sebastjan Prestor
gsm: 041 614 466, tel., fax: 059 950 288



12 

TA
LI

SM
A

N

T
E

C
H

N
O

L
O

G
Y

POLNILNA OPREMA
INOX IZDELKI
SERVISI OPREME

HIDRAVLIKA IN PNEVMATIKA

KRMILNIKI - KRMILJA

STROJNA OBDELAVA MATERIALOV (CNC)

OBDELAVA PLOČEVINE (CNC)
MESARSKA OPREMA

RAZLIČNI POSTOPKI VARJENJA

OKOLJSKE REŠITVE

TALISMAN
TECHNOLOGY

Tal isman d.o.o., Mi l je 55, 4212 Visoko
GSM: + 386 41 664 991, tel.: +386 4 253 53 40,
e-mail: marjan.juvan@talisman.si, www.talisman.si
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TOPLOTNE ČRPALKE
celovit sistem ogrevanja na ključ

PRAVI ČAS ZA VLAGANJE V VAŠO PRIHODNOST!

Izvedli so kar nekaj enodnevnih izletov. Upo-
kojenci se jih radi udeležijo, da se sprostijo in 
zamenjajo domače ognjišče s potepanjem po 
znanih in neznanih kotičkih naše domovine. 
Izleti se začnejo s pustovanjem v februarju in 
zaključijo z martinovanjem v novembru. V 
letošnjem programu sta bila načrtovana tudi 
dva izleta v tujino. Upokojenci so bili izredno 
zadovoljni z izvedenem izletom na Hrvaško– 
Lojnsko polje. Kot vsako leto so tudi letos orga-
nizirali izlet za starejše od 80 let. Občudovanja 
so vredni, kako so veseli, zadovoljni, predvsem 
pa hvaležni. Uspel je tudi kopalni izlet v Izolo. 
V vročem avgustu pa so se zabavali na pikni-
ku na Dolenjskem. V septembru so se udeležili 
srečanja gorenjskih upokojencev na Jezerskem.

V marcu so imeli zbor članov, kjer so obravna-
vali poročila in sprejemali načrte za tekoče leto. 
Na Zg. Beli so maja praznovali dan upokojenca 
s kulturnim programom: nastopale so pevke, 
recitatorji, izvedli so skeč, na nastop pa so pova-
bili tudi učence preddvorske osnovne šole. Na 
prednovoletnem srečanju so se poveselili v ve-
čjem številu v Kulturnem domu v Preddvoru in 
si zaželeli veliko zdravja in vsega lepega v pri-

hajajočem letu. Tudi pevke ženskega pevskega 
zbora Josipine Turnograjske so pridno vadile in 
nastopale. Podoknico so zapele petim 90-letni-
kom, imele so koncert v Psihiatrični bolnišni-
ci v Begunjah, bile na pokrajinskem srečanju 
upokojenskih pevskih zborov v Žireh, sodelo-
vale so na Taboru slovenskih pevskih zborov v 
Stični, pele na praznovanju dneva upokojencev 
na Zg. Beli, zapele so na otvoritvi INFO centra 
v Preddvoru in decembra še starejšim, starim 
90 let in več, ki jih je povabil in pogostil pred-
dvorski župan.

Štirinajst »Gelik« iz sekcije za ročna dela je 
pridno kvačkalo in pletlo vsak torek zvečer. 
Sodelovale so na Petrovem sejmu v centru 
Pred dvora. Stojnica je bila dobro obiskovana. 
Gelike so razstavljale tudi na drugem mednaro-
dnem festivalu vezilstva v Velenju, ki je bil od 
9. do 11. novembra. Predstavilo se je 54 društev, 
od tega sedem gorenjskih. Bile pa so tudi vezilje 
iz sosednje Hrvaške, Srbije, Italije, Madžarske, 
Nemčije in Argentine. Novembra so začele ple-
sti copatke za dojenčke. 40 parov copatk so po-
darile občini Preddvor, župan pa jih bo razdelil 
preddvorskim novorojenčkom.

Člani kolesarske sekcije so kolesarili vsako 
sredo od maja do oktobra. V ekipi je bilo 15 ko-
lesarjev in kolesark. Prevozili so 27 etap ter se 
udeležili srečanja gorenjskih kolesarjev, kole-
sarjenja po občini Naklo in gostili v Preddvoru 
kolesarsko sekcijo iz Šenčurja. Večina kolesar-
jev je prevozila več kot tisoč kilometrov. Na 
prednovoletnem srečanju preddvorskih upoko-
jencev so podelili medalje vsem udeležencem 
kolesarjenja.

Spomladi je ponovno zaživela pohodniška 
skupina z novim vodjem. Pohodi so bili dva-
krat na mesec. Na 12 pohodih je bilo kar lepo 
število udeležencev, ki so obiskali kar zahtevne 
vzpetine (Češka koča, Zelenica, Ratitovec …)

Spoštovani upokojenci, pridružite se aktivno-
stim društva. Vabijo vas pevke, Gelike, kole-
sarji in pohodniki. Vabijo vas tudi vsak drugi 
torek v mesecu od 8.30 do 10. ure na merjenje 
krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi v 
društveni pisarni.

Ob prihajajočih praznikih vam voščimo vse 
lepo, v prihodnjem letu pa želimo veliko zdrav-
ja, sreče in uspeha.

Društvo upokojencev Preddvor

Pevke, Gelike, kolesarji, pohodniki
Društvo upokojencev Preddvor, zaključuje leto 2012 zelo uspešno.

Pevski zbor DU Preddvor Josipine Turnograjske / Foto: Tina Dokl Članice skupine z ročna dela v Velenju
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Dom energetsko prenavljajo
Konec minulega leta je Dom starejših občanov Preddvor dobil sklep o odobrenih  
sredstvih za energetsko sanacijo leta 1976 zgrajenega doma.

Leta 2010 je Dom starejših občanov Preddvor v 
sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve izdelal študijo energetskega 
pregleda. Energetski pregled je dokazal dom
neve, da so stavbe na lokaciji Potoče 2, kjer dom 
izvaja svojo dejavnost, energetsko potratne in 
potrebne temeljite prenove. Predvsem je 
tovrstno izstopal objekt, ki je bil zgrajen v letih 
1976/77 in v katerem biva 85 stanovalcev. 
Največje energetske izgube so se pokazale sko
zi slabo izolirane zunanje stene in strope, pri 
dotrajanih energetsko neučinkovitem 
stavbnem pohištvu, balkonih, energetsko 
potratnem prezračevanju in razsvetljavi. 
Rezultati energetskega pregleda so bili osnova, 
da se je Dom starejših občanov Preddvor av
gusta 2011 prijavil na javni razpis za pridobitev 
nepovratnih sredstev iz evropskega kohezijske
ga sklada. Z uspešno kandidaturo na razpisu bo 
tako prejel nepovratna sredstva v višini 912.423 
evrov. Po pripravi in izpeljavi vseh potrebnih 
postopkov se je prenova začela julija letos in bo 
zaključena do konca avgusta 2013. 
Zaradi obsežnih posegov energetske sanacije 
in specifične gradnje objekta se ob energetski 
sanaciji ni mogoče izogniti istočasni prenovi 
notranjosti. Obnova je tudi terminsko razdelje
na v dve fazi. Najprej izvajajo energetsko in 
notranjo prenovo v delu B (levi del), kar bo 
predvidoma končano že do februarja 2013, 
nato bodo nadaljevali v objektu A (desni del), za 
kar pričakujejo, da ga bodo lahko enako uredili, 
kot so že v veliki meri del B. Za prenovo notran
josti bodo morali zagotoviti lastna sredstva. Del 
lastnih sredstev imajo zagotovljenih, za del pa 
bi se morali zadolžiti. Kot pravi direktorica doma 
v Potočah, za najem kredita potrebujejo soglas
je finančnega ministrstva. Vlogo so oddali že 
aprila letos, vendar nanj še čakajo. 
Kaj s prenovo pridobijo? Z energetsko sanacijo 
bo v tem stanovanjskem objektu izvedena po
polna sanacija fasade, zamenjano bo stavbno 

pohištvo (okna in vrata), sanirani bodo stropi, 
podi, zamenjani bodo radiatorski ventili, ureje
no bo hidravlično uravnoteženje, vgradili bodo 
sončne kolektorje, posodobljena bo oprema v 
kotlovnici, zamenjane prezračevalne naprave v 
kuhinji, centralni jedilnici in v sobah, vgradili 
bodo varčno razsvetljavo in za spremljanje po
rabe energije v naprej bo vgrajen energetski 
monitoring. 
S prenovo notranjosti bodo preurejene in neko
liko povečane bivalne sobe, vsaka soba pridobi 
lastne sanitarije s tuši, urejene bodo skupne ne
govalne kopalnice, zamenjana azbestna streha, 
uredi se požarna varnost, arhiv, reši se izhod na 
lože ob sobah ki se sedaj nekoliko zožajo, pre
hodov na lože pa ne bo več ovirala stopnica, kar 
je še zlasti pomembno za slabše gibljive stano
valce. Število sob (v tem delu so zgolj eno in 
dvoposteljne) ostaja enako kot prej. 
Ko so julija začeli z gradnjo, se je 35 stanovalcev 
moralo začasno preseliti. En sam stanovalec se 
je na lastno željo preselil v dom v Naklo, ostali 

pa v druge prostore doma, ki so jih začasno 
prilagodili za bivanje. »O nameravani prenovi 
smo se poprej pogovorili s stanovalci in njihovi
mi svojci, slednji so nam samoiniciativno tudi 
pomagali pri selitvi,« je povedala Andreja Va
lant. »Naši stanovalci tako rekoč »dihajo« z grad
njo, zelo jih zanima, kako napredujejo dela in so 
tudi zelo razumevajoči do težav, ki nastopajo 
ob in zaradi gradnje. Stanovalcem se želim za
hvaliti za potrpljenje in strpnost. Računamo, da 
se bodo v lepe prenovljene sobe lahko preselili 
v februarju 2013. Aprila pa bi lahko začeli z deli 
v objektu A.«
Dom starejših občanov Preddvor bo prihajajoče 
leto torej zaznamoval z gradnjo, saj mu poleg 
opisanega projekta sledi tudi sanacija obstoječe 
ceste s parkiriščem, kar dom načrtuje skupaj z 
občino. O tem pa kaj več v drugem prispevku. 

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l

Zanimivosti, oglas

Preddvorski gasilski 
veterani na Vranskem

V mesecu požarne varnosti so si 
gasilski veterani iz Preddvora ogle-
dali gasilski muzej. V njem je bilo 
kaj videti, saj je bilo večina opreme 
starejše od njih samih. Ogledali so 
si tudi muzej motorjev. Ob vrnitvi 
pa so se ustavili še v samostanu 
Nazarje, kjer so si s patrom ogle-
dali prelepo cerkev in se skupaj sv. 
Florjanu priporočili za čim manj 
dela, je povedal eden od veteranov 
Janez Polajnar. 
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Šport

Vsem obiskovalcem  
se zahvaljujemo za 
obisk in Vam želimo 
vesel božič in srečno 
novo leto 2013

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

Telefon: 031 322 193

Kavabar TOSCANA  
v Mercator 
supermarketu  
v Preddvoru: odprto 
VSAK dan in sicer  
zjutraj že od 6.30 dalje 
do 22. ure zvečer.
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Vsem našim zvestim obiskovalcem  
TOSCANE želimo prijetne božične praznike  
in vsega dobrega v letu, ki prihaja.  
Osebje TOSCANA, sladolednikava bar, Preddvor 
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RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNO IN POSLOVNO  
SVETOVANJE, BELSKA CESTA 15, 4205 PREDDVOR
E: info@vencelj.si, T: 04/2559-500

V letu 2013 Vam poleg zdravja  
in osebnega zadovoljstva želimo 
obilo poslovnih uspehov in 
uspešnih srečanj z davki.

Tudi majhni s(m)o lahko uspešni!

Pridružite se skupini zadovoljnih  
klientov v računovodskem servisu  
Vencelj Preddvor, d. o. o.

Pišite na info@vencelj.si ali kličite na  
041/773-080.

Mitja Žižmond, državni prvak
Čestitke državnemu prvaku, članu Mitju Žižmondu za dosežen rezultat na 22. državnem prvenstvu  

z malokalibrskim orožjem za doseženih 595 krogu od 600 možnih

Že v preteklosti se je v našem društvu dobro 
delalo z mladimi selekcijami in kasneje tudi z 
mladinci s trenerjem Zdravkom Žižmondom. 
Odlični rezultati so se potem kazali na uradnih 
tekmovanjih. Da so bili treningi pravilno usmer-
jeni, smo dokazovali pri kadetih (državni rekord 
posamezno in ekipno), pri mladincih z nastopi v 
državni reprezentanci na svetovnem prvenstvu, 
evropskem prvenstvu (srebrna medalja) in dru-
gih mednarodnih tekmovanjih in tudi z mno-
gimi prvimi mesti na državnih prvenstvih. V 
članski reprezentanci Strelske zveze Slovenije je 
Mitja Žižmond zelo uspešno nastopil na evrop-
skem prvenstvu z MK puško in tudi na drugih 
mednarodnih tekmovanjih z velikim kalibrom. 

Na velikih tekmovanjih pa en krog pomeni tudi 
do 10 mest nižjo uvrstitev. Čakali smo, da so se vsi 
elementi uskladi li in prišel je vrhunski rezultat. To 
se je zgodilo na letošnjem državnem prvenstvu, 
na kar smo v društvu še posebej ponosni. Mitja 
je premagal državne reprezentante in tudi naše-
ga olimpijca Rajmonda Debevca, v disciplini, v 
kateri je Rajmond Debevec, osvojil olimpijsko 
medaljo. Rezultat 595 krogov je bilo tudi na le-
tošnjih OI v Londonu dovolj za nastop v finalni 
seriji osmih najboljših strelcev na svetu, kar samo 
potrjuje vrednost doseženega rezultata.

Mitja se je rezultata 595 krogov in 1. mesta, 
doseženega prav na pomembnem državnem 
prvenstvu, ko je bilo tik pred OI, tudi sam zelo 
veselil, prav tako pa mu 1. mesto prinese ka-
tegorizacijo državni razred, vse to pa je potr-
ditev za dobro delo. Treba ga bo ponoviti ali 
izboljšati, za to pa so potrebna velika finančna 
sredstva in ustrezni pogoji. Trenutno je njegova 
prioriteta služba v Slovenski vojski, kjer je tudi 
zelo uspešen. 

Poleg Mitja so se državnega prvenstva udele-
žili in bili zelo uspešni tudi član Jernej Žižek (8. 
mesto z doseženimi 580 krogi), mladinec Nejc 
Podjed (5. mesto z doseženimi 563 krogi) in 
kadet Luka Podjed (5. mesto z doseženimi 550 
krogi). 

Po poletnih počitnicah pa smo v septembru 
začeli z rednimi treningi z zračno puško v Kra-
nju. Prva tekma je bila v Kranju na tradicio-
nalnem srečanju Kranj – Amberg (Nemčija) v 
organizaciji Mestne občine Kranj in Strelske 
zveze Kranj. Na tem tekmovanju so sodelovali 
naši strelci Mitja Žižmond, Nejc Podjed in Jer-
nej Žižek ter v največji meri prispevali k zmagi 
Kranjčanov. Naše društvo je v sodelovanju s 
Strelsko zvezo Kranj povabilo strelce iz Am-
berga na strelišče v Drago na prijetno druže-

nje in sproščen pogovor, pred odhodom gostov 
nazaj v Nemčijo. Ta tekmovanja se vsake dve 
leti izmenjujejo in tako bomo mi čez dve leti 
povabljeni v mesto Amberg.

V jesenskem delu tekmovanja so se odvijala že 
prva tekmovanja v državnih ligah. Naša članska 
ekipa tekmuje v II. Državni ligi in z 18 točkami 
iz dveh kol na prvem mestu. Tekmovali smo tudi 
na Ržkovem memorialu. Ekipno smo zasedli 2. 
mesto posamezno pa 3., 6. in 7. mesto, mladinci 
posamezno pa: Luka Podjed 5. mesto in Domen 
Fink 9. mesto. Na odprtem prvenstvu Gorenjske 
smo obakrat zmagali. Zelo dobro je šlo Luki 
Podjedu, na področnem tekmovanju srednjih 
šol v Ljubljani je osvojil je 2. mesto z 180 krogi 
s serijsko zračno puško. Začeli smo kar dobro 
s pričakovanji, ki smo si jih zadali na začetku 
strelskega leta.

Vsem tekmovalcem SD Preddvor v letu 2013 
želimo mirno roko, oster pogled in nekaj sre-
če, ki je vedno potrebna za dobro uvrstitev na 
tekmovanjih.

Vsem občanom in občankam občine 
Preddvor želimo vse dobro v božičnih in no-
voletnih praznikih, v letu 2013 pa strpnega 
povezovanja za lepši jutri. 

Marija Žižmond 
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Državni prvak iz Bašlja
Težko si je predstavljati, kako se da z motorjem skoraj z mesta skočiti na balkon, ki je visok en meter in pol. 

Jaka Ogris iz Bašlja, ki je letos z 18 leti postal državni prvak v trailu, to zna narediti zelo dobro.

Zanimivosti

Ponudbo Bencinskega servisa 
Logo v Tupaličah dopolnjuje 
tudi dostava kurilnega olja. 

Hitro in ugodno.

Ben cin ski ser vis Logo v Tu pa li čah 
lah ko obi šče te od po ne delj ka do so bo te 

med 6. in 21. uro ter ob ne de ljah in praz ni kih 
med 7. in 20. uro.

Vsem strankam se zahValjujemo  
za zaupanje in Vsem Želimo Vesel boŽiČ  

in sreČno noVo leto 2013.
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Želimo vam lepe božične 
in novoletne praznike ter zdravja 

in poslovnih uspehov v novem 
letu 201 . 

Kolektiv Cirlesa

3

»Na televiziji na kanalu Eurosport sem trail, ki je oblika motošporta, 
začel spremljati že pred leti. Navdušen sem bil nad drznimi motoristi 
in v letu 2010 sem tudi sam sedel na motor Gas – Gas, ki tehta vsega 66 
kg. Poudarek pri tem športu ni na hitrosti, temveč na ravnotežju in na 
premagovanju različnih ovir,« je povedal Jaka, po rodu Preddvorčan iz 
rodbine Škrvadovih. V Sloveniji trail šele pridobiva svoj prostor, saj se z 
njim ukvarja nekaj več kot 40 tekmovalcev. Jaka je svoj talent pokazal že 
na prvi tekmi v mesecu aprilu 2011 v avstrijskem Raglitzu. Nad njegovo 
tehniko vožnje se je tako navdušil italijanski trener Paolo Concina, da 
je postal Jakov brezplačni trener! Pri tekmovalni vožnji na poligonih 
tekmovalci preskakujejo gume tovornjakov, metrske betonske cevi, na 
progah v naravi pa seveda skale različnih velikosti. Ena tekma se vozi 4 
ure, to je osem sekcij s štirimi ali petimi krogi. Prav zaradi takšne dolžine 
tekme mora biti tekmovalec odlično kondicijsko pripravljen. Kondicijski 
trener slovenske reprezentance Igor Cuznar zato svoje izbrance priprav
lja s posebnimi vajami za aerobno moč. Pri tem je dan poudarek na tem, 
da tekmovalec pripravi telo in srce tako, da pri stoodstotni obremenje
nosti ne izgubi koncentracije za izvedbo ene sekcije, ki se vozi minuto 
in pol. Jaka vožnjo trenira pri nas predvsem na poligonu na Vranskem 
in tudi v italijanskem Tolmezzu ter avstrijskem Bad Bleibergu. Da je 
Jaka resnično izredno dober trail motorist, kažejo tudi njegovi letošnji 
rezultati. Poleg državnega prvaka Slovenije je osvojil tudi tretje mesto na 
državnem prvenstvu v Avstriji! »Moj cilj za prihodnjo sezono je evrop
sko prvenstvo, kar pomeni, da bi nastopal na tekmah v Franciji, Italiji, 
Nemčiji, na Češkem in na Poljskem.« Naj se Jaku želja izpolni, mi pa mu 
želimo, da bi se na tekmovanjih v tem drznem motošportu z nogami čim 
manjkrat dotaknil tal. Srečno, Jaka! Slavko Prezelj
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Šport

Člani društva so potrdili predlog upravnega 
odbora o spremembi imena, tako da se druš
tvo odslej uradno imenuje Športno društvo 
Preddvor. Iz novega imena je povsem nedvo
umno razvidno, da gre za društvo, ki deluje na 
območju občine Preddvor in kot takšno lahko 
združuje različne športne panoge, poleg tega pa 
omogoča tudi boljšo sledljivost na svetovnem 
spletu, kar je v današnjem času informacijske 
družbe zelo pomembno.

Poleg imena ima društvo tudi prenovljen sta
tut, saj dosedanji ni bil več v skladu z Zakonom 
o društvih, hkrati pa ga je bilo potrebno uskla
diti s statutom Medobčinske nogometne zveze 
Gorenjske Kranj, v okviru katere delujemo kot 
polnopravni član. Obe uskladitvi bosta omogo
čili vpis društva v register pri Nogometni zvezi 
Slovenije in izvedbo obvezne ponovne regis
tracije nogometašev, ki so člani nogometne 
sekcije, kar je pogoj za nastopanje na uradnih 
tekmovanjih.

Na skupščini je predsednik Roman Rogelj 
podal tudi osnovne informacije o delovanju v 
tekočem in prihodnjem letu. Kot eno od pred
nostnih nalog za leto 2013 pa je poudaril pri
pravo in izvedbo volilne skupščine, kjer bodo 
izvoljeni novi organi društva.

Če smo julija pisali o uspešnih zaključkih tek
movalne sezone 2011/12 in prireditvah, ki so 
sledile, smo sedaj že opravili z jesenskim delom 
nove sezone 2012/13. Nogometaši so se preseli
li v telovadnice in novo igrišče z umetno travo 
na Visokem, med vikendi pa se merijo v zimski 
ligi na pokritem igrišču v Šenčurju. 

Letošnje nogometno prvenstvo smo prvič za
čeli z ekipami v vseh kategorijah od U8 pa do 
U18. Po dolgem času smo spet prijavili ekipo 
mladincev, kar kaže na dobro in dolgoročno 
naravnano delo v preteklosti. Mlajše in starejše 
cicibane U8 in U10 trenira David Golob, mlajše 
dečke U12 pa še naprej vodi Ciril Žontar. Sta
rejše dečke U14 je v novi sezoni prevzel Jaka 
Pretnar, kadete U16 pa Vili Čimžar. Z novo
ustanovljeno ekipo mladincev U18 strokovno 

dela Gregor Pavlič. Članska nogometna ekipa 
pod vodstvom Iztoka Pavca je po nekaj slab
šem začetku jesenskega dela sezone na koncu 
vseeno pristala na drugem mestu lestvice druge 
gorenjske lige le za še neporaženim Bledom. 
Intenzivno delamo tudi na strokovnem podro
čju, tako da smo trenerski kader okrepili s kar 
tremi domačimi kandidati za licenco trener C.

Z zglednim upravljanjem nogometnega igri
šča Za Žago smo igralno površino uredili do 
te mere, da je postala ena boljših v gorenjskih 
ligah, kjer nastopamo. Do sedaj smo jeseni 
poleg rednih članskih tekem gostili tudi enega 
od turnirjev mlajših cicibanov ter prvenstve
no tekmo mladincev, ki smo jo lahko izvedli 
tudi v nemogočih deževnih razmerah, zaradi 
katerih so bili nekateri drugi klubi prisiljeni 
tekme odpovedati. Z vodstvom Jelovice, ki je 
prav tako zadovoljno z našim prizadevanjem za 
urejenost okolja, smo se dogovorili, da se pro
stor neposredno pred igriščem lahko uporabi 

kot parkirišče in s tem razbremenili površine 
okrog njega. Prav tako smo postavili že dalj 
časa nujno potreben ograjen sanitarni objekt za 
tuširanje in umivanje. 

December je tudi čas, da zberemo vtise in 
naredimo načrte za prihodnje koledarsko leto. 
Aktivnosti so naslednje: izdali smo že društveni 
koledar 2013 in s prvim snegom začeli priprave 
na jubilejni peti smučarski tečaj v času zimskih 
počitnic od 25. februarja do 1. marca 2013. Uči
telji smučanja smo prve dolžnosti opravili že na 
kranjskem zimskošportnem sejmu, v januarju 
pa bomo nadgradili svoje strokovno znanje na 
rednem letnem seminarju. Zanimanje za tečaj 
je že sedaj veliko, tako da se bomo po vsej ver
jetnosti v Kranjsko Goro spet vozili z dvema av
tobusoma. Pogoji sodelovanja in prijavnice so 
že objavljeni na letakih in na naši spletni strani 
www.sdpreddvor.si. 

Roman Rogelj in  
Marjan Bogataj

Sedaj smo Športno društvo Preddvor 
V soboto, 8. decemba, je bila v Domu krajanov na Zgornji Beli izredna skupščina Športnega društva Storžič 

Preddvor, ki je odločala o spremembah imena in statuta društva. 
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V Agenciji Media butik, d. o. o., iz Potoč se ob  
iztekajočem se letu iskreno zahvaljujemo vsem 
sodelavcem in prijateljem, ki ste z nami krojili  

uspešne zgodbe, vsem obiskovalcem prireditev, ki ste 
nam dajali moči za realizacijo novih idej, in vsem  

tistim, s katerimi smo se srečevali na poslovni poti.

Želimo vam srečen božič in vse lepo v letu 2013. 

Prihodnje leto parkirišča
Dom starejših občanov Preddvor v Po

točah se skupaj z Občino Preddvor loteva 
dolgo pričakovanega projekta, urejanja 
parkirnih mest ob cesti, ki od križišča v 
Potočah vodi do doma in kjer so ljudje, 
namenjeni v dom, že doslej puščali avto
mobile . Zeleno luč za začetek so dobili po
tem, ko je bil končan denacionalizacijski 
postopek za tamkajšnja zemljišča, je po
vedala direktorica doma Andreja Valant. 
Narejenih bo 45 parkirnih mest, dvorišče 
doma pa bodo zaprli za parkiranje in na 
njem dovolili le nujni in dostavni prevoz. 
Do marca naj bi dobili izvajalca.  D. Ž.
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Na kratko

Marija Kožar, Majčeva Minka, je avgusta 
svojo devetdesetletnico slavila v gostilni Pri 
Majču, na svojem nekdanjem domu. Gostin-
stvo ima še vedno v krvi, zato ji ni bilo tež-
ko odpreti steklenice penine, čeprav na bolj 
sodoben način, s sabljo. Pri prvi steklenici ji 
je z navodili pomagal nečak Miha, drugo je 
odprla že sama. Pravi, da je strežbo v lokalu 
in delo v trgovini, ki je bila nekdaj tudi de-
javnost Majčeve domačije, dolgo pogrešala. 
Praznovala je s svojimi najbližjimi. Razve-
seljuje jo že enajst pravnukov. 

Danica Z. Žlebir

Odprla steklenico 
šampanjca

Do konca leta
Do konca leta se bo v Preddvoru zvr-

stilo več prireditev. Med drugim bo 
jutri, 22. decembra, v Domu krajanov 
novoletno družabno srečanje upoko-
jencev. Pa tudi na otroke niso pozabi-
li. Prihodnji teden, 26. decembra, bo 
v Preddvoru in na Beli obdarovanje 
otrok. Vsem želimo, da bi se jim izpol-
nile želje in da bi v novo leto vstopili 
veseli in zadovoljni.

2 V Šenčurju, na Kranjski cesti 4, prodajamo 76,94 m veliko stanovanje, 
prenovljeno v letu 1988. Izhodiščna prodajna cena je 100.000,00 €.

Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije v zvezi z 
nepremičnino dobite na telefonski številki 04/208-44-77 ali na e-naslovu 
info@gbkr.si.

Prodajamo stanovanje v Šenčurju

13 let v Sloveniji

Mače 6, Si - 4205 Preddvor

T 04 25 55 780
M 040 34 33 33

Wwww.ekoenergija.eu
E info@ekoenergija.eu

Alpha InnoTec GmbH, Industriestrasse 3, 95395 Kasendorf, Nemčija
www.alpha-innotec.de
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Za zmanjšanje onesnaženja zabojnika za biološke odpadke ponuja-
mo biorazgradljive vreče prostornine 120 in 240 litrov. 

Cena 120-litrske vreče (primer ne za 80- in 120-litrske zaboj nike) je 
0,90 evra. Cena 240-litrske vreče (primerne za 240-litrske zabojnike) 
pa 1,10 evra. Vreče niso namenjene odlaganju bioloških odpadkov 
poleg zaboj nikov, pač pa zaščiti notranjosti zabojnika. 

Odlaganje bioloških odpadkov v navadnih plastičnih vreč-
kah je prepovedano!

Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnike za biološke odpadke 
moramo paziti, da jih nikoli ne odložimo v plastični vrečki. S tem na-
mreč onemogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov. Uporabiti  
moramo vrečke iz biološko razgradljivih materialov. Biološke odpadke 
lahko odložimo tudi zavite v časopisni papir ali v papirnati vrečki.
Odsvetujemo neposredno odlaganje bioloških odpadkov v zabojnike 
za biološke odpadke. V času nizkih temperatur ti odpadki zmrznejo in 
se sprimejo z zaboj nikom, kar posledično predstavlja velike težave pri 
praznjenju. V poletnih mesecih pa z neposrednim odlaganjem biolo-
ških odpadkov bolj onesnažimo zabojnik in ustvarimo pogoje za pojav 
smradu in črvov.

Dodatno nudimo tudi izdelke za lažje ločevanje odpadkov: 
-  paket biorazgradljivih vrečk (25 vrečk prostornine 7  

litrov) po ceni 2 evra
Z uporabo manjših biorazgradljivih vrečk je zbiranje bioloških  
odpad kov bolj higienično, posoda, v kateri zbirate biološke odpadke 
v gospo dinjstvu, ostane čista in brez neprijetnih vonjav. In kar je najpo-

membneje: tako odloženi bio-
loški odpadki se bodo lahko 
predelali. 

-  manjšo posodo s po-
krovom za zbiranje bio-
loških odpadkov po ceni 2 
evra

Posoda je primerna za postavitev 
pod korito v kuhinji. 

-  zložljivo ali fiksno stiskalnico 
za plastenke in pločevinke po 
ceni 6 oz. 10 evrov

S pomočjo stiskalnice boste zmanjšali 
volumen embalaže pred odlaganjem 
in s tem prihranili na pro storu v zabojni-
ku za odpadno embalažo. Cena zložljive 
ročne stiskalnice znaša 6 evrov, cena fiksne 
ročne stiskalnice pa 10 evrov.

-   hišni kompostnik Organko – set dveh posod in kg  
Biogena po ceni 48 evrov

V hišnem kompostniku s pomočjo naravnega posipa lahko proizvedete 
bogato gnojilo za rastline, učinkovito čistilo za odtoke in osnovo za 
pripravo prvovrstnega komposta. 
Izdelke lahko kupite na sedežu našega podjetja na Uli ci Mirka  
Vadnova 1 v Kranju, in sicer ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8. 
in 14. uro, sredah med 8. in 17. uro in petkih med 8. in 12. uro. 

Želite preprečiti onesnaženje zabojnika za biološke odpadke?

 
Čisto je lepo.

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

Na njih so zapisane številne 
vaje, tekmovanja in dobri re-
zultati tako članic in članov kot 
tudi veteranov in podmladka. 
Zabeležena je Florjanova maša, 
gasilsko romanje na Brezje, gasil-
ska veselica, gasilski izlet in kar 
dve tekmovanji v naši organiza-
ciji, in sicer tekmovanje gasilcev 
voznikov na dvorišču Jelovice in 
srečanje veteranov GZ Kokra na 
dvorišču društva.

V knjigi so zapisana naša do-
bra dela in nesebično razdajanje 
pomoči ob letošnjih poplavah, 
delavnice in predstavitve našega 
dela v oktobru, mesecu požarne 
varnosti, otrokom vrtca Čriček na 
Zg. Beli, vrtca Storžek v Preddvo-
ru in učencem 1. in 2. razredov OŠ 
Matije Valjavca, oddajanja naših 
prostorov za najrazličnejše dejav-
nosti in predavanja ter še mnogo 
drugega. Na eni od strani tudi piše, 
da smo sodelovali na 500-letnici 
Marijinega prikazanja v Strunja-
nu, kjer smo imeli celo čast voditi 
ešalon vseh gasilcev, udeležili 
smo se prijateljskega druženja 
s člani pobratenega društva iz 
Borovnice ter nabirali in okušali 
šparglje s prijatelji iz Krkavč. Prav 
slednji so prijazno gostili naše 
mlade gasilce na poletnem taboru. 
Naši člani so se udeleževali obč-
nih zborov sosednjih, prijateljskih 
in pobratenih društev, povabljeni 
smo bili k sodelovanju na meddru-
štvene vaje in eno izmed teh tudi 
organizirali. Posebno zahtevna je 
bila vaja v Domu starejših obča-
nov v Potočah, ki smo jo izvedli 
skupaj z JZ GRS Kranj, PU Kranj, 
ekipo NMP Kranj, osebjem DSO 

in mnogimi prostovoljci. Tudi 
letos smo očistili propuste in od-
točne jaške po naši občini. Na eni 
izmed zadnjih strani pa so tudi le-
tos zabeleženi veseli obrazi otrok 
našega podmladka. Le-ti so bili za 
svoje kvalitetno in požrtvovalno 
delo v tem letu ponovno poplačani 
s skromnim darilom sv. Miklavža 
in njegovega spremstva.

Ker pa se knjiga želja za leto 
2012 počasi zapolnjuje, bi vam 
ob tej priložnosti vsi gasilci in ga-
silke PGD Preddvor radi zaželeli 
obilo lepega v letu 2013. Naj bo v 
vaših srcih mir, ljubezen in vese-
lje. Te in še mnoge druge želje pa 
vam bomo s stiskom rok zažele-
li tudi v letošnjem decembru, ko 
vam bomo prinesli nov koledar. 
Naj vas ob tej priložnosti tudi spo-

mnimo in vas lepo povabimo, da 
lahko del svoje dohodnine name-
nite tudi našemu društvu. Za vašo 

podporo se vam že v naprej zahva-
ljujemo! Srečno in na pomoč!

Darja in Štefan Arh

Gasilci v letu 2012
Pravijo, da je novo leto nov list v knjigi sreče, bel in čist, nanj si vsak sam piše svoje želje, najpogosteje mir, 

ljubezen in veselje. Naše društvo je letos zapolnilo obilo belih listov lanske knjige želja.
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Spet se božič nam najavlja
blizu je silvestra čas, novo leto  

pa pozdravlja prav vse vas.
 

Srečne praznike želimo,
zdravja vam privoščimo,

smeh naj greje vas vse leto,
da vam v srcu bo toplo.

 

Cenjenim gostom se lepo zahvaljujemo za
obisk in vam želimo vse dobro v letu 2013.

 Kolektiv picerije Gorski privez

BRANKO KOŠIR, s.p., Dvorski trg 18, Preddvor

040/325 255 – BRANKO
STROJNO VEZENJE logotipov, napisov in drugih motivov:  
na majice, kape, brisače, prte in promocijske artikle, 
POPRAVILO OBLAČIL krajšanje hlač, menjave zadrg in podobno

040/599 899 – SIMONA
MEDITACIJA, MEDIJSTVO, INTUITIVNO SVETOVANJE: intenzivno 
energetsko čiščenje, predajanje bremen, potlačenih čustev, strahov, 
sprejemanje ljubezni, modrosti, vzpostavljanje energetskega ravnovesja 
in harmonije, odpravljanje energetskih blokad, prečiščevanje duhov-
nega vodstva, odpiranje duhovnih potencialov sprejemanju ljubezni in 
na koncu je del za zahvalo Bogu in vsem, ki v meditaciji pomagajo.
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Zadnja

»Skupina je vsako leto večja. Ali to pomeni, 
da ste starostniki bolj zdravi ali pa da željno 
čakate vsakoletno srečanje,« je ob letošnjem 
pozdravu najstarejšim občanom dejal župan 
Miran Zadnikar. »Mi se ne damo,« pravijo 

čili starostniki, ki zelo dobro nosijo svoja leta. 
Najstarejše občanke, stoletnice Neže Gartnar, 
ki prebiva v Domu starejših občanov Predd-
vor, ni bilo na srečanje, prišlo pa je deset od 
sicer devetnajstih občanov, starih 90 let in 
več. Med vsemi sta le dva moška, leta 1917 
rojeni Janez Ekar z Zgornje Bele in letos sveži 
devetdesetletnik Anton Tičar iz Preddvora. 
Na vprašanje, ali so ženske bolj trdožive, sle-
dnji pravi, da pozna leta očitno doživijo tudi 
najbolj trmasti moški. O srečanju pa: »Po 
gostilnah ne hodim, druščino pa imam rad 
in takšna srečanja so priložnost, da pridemo 
skupaj.« Tičar je bil sicer v preteklosti pred-
sednik turističnega društva in sodi med tiste, 
ki so pred petimi desetletji zasnovali umetno 
jezero Črnava. 

Najstarejša udeleženka srečanja pa je bila 
Frančiška Zorman, rojena leta 1915, iz Ba-
šlja. Še poleti je kot najstarejša krajanka rezala 
trak ob odprtju ceste in drugih bašeljskih pri-
dobitev. Ko jo vprašam o počutju, pravi: »Do 
devetdesetega leta je šlo dobro, sedaj pa gre 
vse navzdol. Noge me vse slabše nosijo.« V 
prijetni družbi vrstnikov, ki jih je župan spre-
jel in ob sodelovanju domačega gostilničarja 
Seljaka pogostil v občinskih prostorih (vanje 
so včasih devetdesetletniki zahajali v šolo), pa 
se je zelo dobro počutila. Enakega mnenja so 
bili tudi vsi drugi, med njimi tudi šest novin-
cev. Terezija Gradnik, ki živi v domu starej-
ših v Preddvoru, je počaščena, da jih je sprejel 
župan, in je z veseljem nazdravila z vrstniki. 
Marija Kožar pa še živi doma, srečna, ker je 

obkrožena z vse več mladimi ljudmi. Ima kar 
enajst pravnukov. 

Poleg župana je najstarejše občane pozdra-
vil tudi predsednik odbora za socialne zadeve 
v občini Preddvor Miro Roblek. »Veseli me, 
da vas je na srečanju vsako leto več in da ste 
tudi vsako leto lepše videti,« jim je polaskal. 
Srečanja so se udeležile tudi članice skupine 
za ročna dela Gelike pri Društvu upokojencev 
Preddvor, zapele pa so pevke Ženskega pev-
skega zbora DU Josipine Turnograjske. Župa-
nova sodelavka Marjana Podpeskar (ki se je 
decembra preselila v upokojenski stan) pa je 
prebrala pismo Tončke Šenk, rojene leta 1916, 
ki se srečanja ni mogla udeležiti, s prazničnim 
sporočilom in dobrimi željami. 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Do devetdesetega še gre, potem pa …
Kar deset od sicer devetnajstih občanov, starejših od devetdeset let, se je udeležilo vsakoletnega sprejema  

pri županu občine Preddvor.

V občini Preddvor živi 19 starostnikov, starih 
90 let ali več, in sicer: Frančiška Cenčič (1921) 
s Srednje Bele, Janez Ekar (1917) z Zgornje 
Bele, Anton Tičar (1922) iz Preddvora, Marija 
Plevčak (1921) iz Preddvora, Pavla Tičar 
(1922) iz Potoč, Marijana Rogelj (1916) 
iz Potoč, Marija Rogelj (1919) iz Tupalič, 
Antonija Šenk (1916) iz Preddvora, Ivana 
Korošec (1922) iz Kokre, Antonija Zadnikar 
(1920) iz Preddvora, Frančiška Zorman 
(1915) iz Bašlja, Marija Kožar (1922) iz 
Preddvora, Angela Likar (1921) iz Bašlja, 
Rozalija Gazvoda (1922) z Brega, Neža 
Gartnar (1912) z Brega, Terezija Gradnik 
(1922) iz Preddvora, Frančiška Rogelj 
(1920) iz Tupalič, Marijana Valjavec (1922) 
iz Tupalič in Zofija Mirt (1922) z Zgornje Bele. 

Skupina za ročna dela Gelike, ki deluje pri Društvu upokojencev 
Preddvor, se tudi letos ni izneverila vsakoletni tradiciji. Na sre-
čanje, ki ga sredi decembra za občane, starejše od 90 let, priredi 
župan Miran Zadnikar, so tudi letos prinesle 40 parov ličnih ple-
tenih copatk. K dotaciji za novorojenčke v višini 200 evrov, ki jih 
dobijo starši iz občine Preddvor za vsakega novorojenčka, namreč 
župan priloži tudi par copatk. Lani so uveljavljali dotacijo za 34 
novorojenčkov, 18 deklic in 16 dečkov.

V skupini Gelike je 15 članic, ki se ukvarjajo z ročnimi deli, devet 
od njih pa jih plete copatke, je povedala njihova vodja Tončka Ko-
ciper. Poleg Tončke so to še: Francka Kern, Slavka Cvek, Marinka 
Peternel, Slavka Zorman, Slavka Šavs, Dani Polajnar, Mici Celar 
in Dani Arnež. Darilo so pletle zadnji mesec, so še povedale pridne 
»copatarice«.

 Danica Z. Žlebir

Gelike pletle za novorojenčke
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