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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kako ste zasnovali proračun za leto 
2016? 
"Na novembrski seji je bil proračun za 
leto 2016 predlagan kot osnutek na po
dlagi doslej znanih podatkov o prihod
kih. Država je namreč kar precej zmanj
šala sredstva iz naslova glavarine in 
sofinanciranja investicij (po 21. in 23. 
členu zakona o lokalni samoupravi). Že 
letos smo dobili za 130 tisoč evrov manj 
denarja, za leto 2016 pa pričakujemo, da 
bo vsega več kot 100 tisoč evrov manj, 
kot bi morali dobiti. To smo pri obliko
vanju osnutka proračuna upoštevali. 
Tako bo proračun za leto 2016 znašal 
okoli 3,4 milijona evrov, kar predstavlja 
približno 40 odstotkov letošnjega. Res 
pa je letošnji proračun precej izstopal 
zaradi velikih vlaganj v infrastrukturo."
• Katera vlaganja pa pričakujete v 
letu 2016?
"Iz razpisov za energetsko obnovo 
objektov v javni lasti pričakujemo 100 
tisoč evrov. V letu 2016 bomo na račun 
priklopa na kanalizacijo v petih vaseh 
(odločbe se že izdajajo) iz komunalne
ga prispevka v občinsko blagajno dobili 

400 tisoč evrov. Poleg  primerne porabe 
bo v prihodkih za  650 tisoč evrov las
tnih sredstev. Investicijskih vlaganj bo 
v letu 2016 seveda veliko manj kot v 
letošnjem. Ko smo govorili o potrebah 
v občini,  naketeri želijo več za asfal
tiranje, drugi za šport, tretji za kultu
ro, četrti za nadaljevanje kanalizacije. 
Tako da je želja, kam investicijski de
nar razporediti, kar precej, denarja pa 
malo. Predvidevamo, da bomo 150 tisoč 
evrov sicer prenesli iz letošnjega v pri
hodnje leto, tako da bomo nekaj pro
jektov lahko nadaljevali. Tako bomo za 
igrišče pri Osnovni šoli Matije Valjavca 
Preddvor, ki bo končano spomladi, na
menili še več kot 200 tisoč evrov, tako 
da bo skupna vrednost skoraj 300 tisoč 
evrov. Za obračališče in nov prometni 
režim pri šoli je predvidenih 150 ti
soč, za prvo fazo grajskega parka, kjer 
letoš nja sredstva prenašamo v prihod
nje leto, pa bo na razpolago več kot 100 
tisoč evrov. V središču vasi na križišču 
proti šoli bi zgradili pločnik in nare
dili ustrezno prometno signalizacijo 
(60 tisoč evrov), imamo še nekaj ne
dokončane kanalizacije (dva odseka v 
Pred dvoru), za to namenjamo 60 tisoč 

evrov. Za zbirni center je zmanjkalo 
denarja, a za ograditev in nujna dela 
bo na razpolago 40 tisoč evrov. Dogo
varjali smo se za možnost sofinancira
nja individualnih malih čistilnih na
prav, a v tem času smo izvedeli, da se 
priprav lja nova uredba, po kateri bodo 
dovoljene tudi nepropustne greznice, 
tako da bomo s tem še počakali. 
Pripravljali bomo idejne projekte. Pre
dlagal sem, da bi šli v idejni projekt za 
razširitev šolske telovadnice, kjer naj bi 
se odločili, ali sedanjo porušiti in zgra
diti novo ali pa stanje rešiti s prizid
kom."
• Veliko denarja morate nameniti že 
osnovnim dejavnostim, za vrtce, šolo, 
prevoze ... 
"Res je, od osnovnega denarja, 2,5 mi
lijona evrov, kolikor ga dobimo za pri
merno porabo, moramo za otroško 
varstvo, prevoze otrok, šolo nameniti 
skoraj 600 tisoč evrov. Ob pripravi pro
računa je bilo veliko govora tudi o tem, 
da bi fazno nadaljevali gradnjo kanali
zacije, predvsem prednostno Tupaliče 
zgoraj, kar bo precej zahtevno (državna 
cesta, magistralni vodovodi) in kanali
zacijo v Mačah."

MIRAN ZADNIKAR,  
ŽUPAN OBČINE PREDDVOR

Želja je veliko, 
denarja malo
V vseh občinah ob koncu 
leta pripravljajo proračune 
za leto 2016 in skušajo z 
denarjem, ki bo na voljo, 
uresničiti čim več želja 
in potreb. Kako bodo to 
dosegli v občini Preddvor, 
je v pogovoru povedal 
preddvorski župan Miran 
Zadnikar. 
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• Kakšna je odločitev občinskih sve-
tnikov o športnem parku Voke? 
"Občinski podrobni prostorski načrt za 
športni park Voke gre v javno razgrni-
tev. V proračunu imamo rezervirana 
sredstva za cesto. Še vedno pa je pro-
blem lastništvo dela zemljišč, za kar 
pripravljamo postopek razlastitve."
• Z občino Jezersko se dogovarjate o 
sku pni občinski upravi. Zakaj?
"Z občino Jezersko razmišljamo o sku-
pni občinski upravi, zlasti na področju 
financ. Podobno prakso smo si ogle-
dali v občinah Kostel in Osilnica, kjer 
dve manjši občini združujeta nekatere 
naloge, imajo pa tudi skupen režijski 
obrat. Tudi država za skupne občinske 
uprave namenja polovico sredstev za 
materialne stroške in zaposlene, zaradi 
česar bo ta dejavnost za občini cenejša. 
Predlagali smo, da bi združili še več de-
javnosti, zelo primerno bi bilo področje 
turizma, kjer bi lahko ustanovili sku-
pni zavod. Dogovori potekajo, sedaj nas 
čaka pogovor na ministrstvu za javno 
upravo, da o tem pridobimo še več in-
formacij."
• Pred kratkim ste v občini gostili 
srečanje obmejnih županov in ravna-
teljev šol s tega območja. Kaj si obetate 
od sodelovanja? 
"Prav pred kratkim so me povabili v Že-
lezno Kaplo, kjer smo se pogovarjali o 
razpisu Interreg, kjer bi lahko nastopili 
skupaj. Njihova ideja je bila, da bi pove-
zali športne objekte in to izkoristili pri 
turistični ponudbi. Januarja pa bom jaz 
povabil kolege iz Železne Kaple, da si 
bomo skupaj ogledali proizvodnjo Jelo-
vice. Pogovarjamo se o možnosti, da bi 
glamping hiške, ki jih izdeluje Jelovica, 
namestili v turističnih krajih na naši in 
avstrijski strani. Občine Preddvor, Jezer-
sko in Železna Kapla bi lahko na tem po-
dročju naredili neko skupno strategijo."
• Decembra in januarja potekajo v 
občini delavnice za pripravo razvojne 
strategije. Kako se odzivajo povabljene 
skupine občanov? 
"Delavnice potekajo po načrtih, so pa 
različno dobro obiskane. Posebno so 
nas presenetili mladi in študentje, tako 
da smo se dogovorili, da se z njimi še 
enkrat sestanemo. Imeli so dobre pre-
dloge, denimo o avtobusnih prevozih, 
ki smo jih posredovali prevozniku, in se 
je takoj odzval z informacijo. Zelo dober 
obisk je bil na Možjanci in v Kokri, kar 
je bilo pričakovati. Januarja se delavni-
ce končujejo in izsledki bodo služili kot 
temelj za pripravo strategije."

MIRAN ZADNIKAR, ŽUPAN

Ko sem se zadnjič ponoči peljal proti 
domu, sem se kar zdrznil. Misli so se 
mi namreč nehote zaplavale dobro leto 
nazaj. Zdi se mi, kot da je to bilo včeraj, 
v resnici pa je za nami že debelo leto.
Potem pobrskam po svojem spominu. 
Misli mi švigajo neurejeno sem in tja, 
tako da jih moram kar umiriti in po-
staviti v pravilno časovno vrsto. Težko 
opravilo, ki smo ga predvsem z gradbe-
nimi deli označili letošnje leto, si mo-
ram kar priznati – veliko lažje bi bilo 
prehoditi Camino kot pa znova doživeti 
leto, ki nas zapušča.
Pravzaprav se je vse začelo že leto prej 
– torej 2014. Še tako dobra glasba se 
obrabi, po še tako dobrem vinu prija 
voda. Zavedam se, da je moč dobrih vo-
dij v tem, da znajo oceniti, kdaj je čas 
za spremembe. Ne vem, ali sem tedaj 
izpadel kot slab vodja – župan, ko ni-
sem vztrajal, da nič več ne kandidiram 
in tako prepustim možnost drugim ob-
čanom, ali pa sem prav zato, ker sem 
se zavedel odgovornosti občine zaradi 
načrtovanih investicij in groženj o ne-
uspehu teh, dober vodja. Breme, ki mi 
je bilo naloženo s ponovno izvolitvijo, je 
bilo zelo težko. Pogosto se mi je zdelo, 
da ga ne bom zmogel, da bom omagal 
od vseh nalog, ki jih je bilo treba v Ob-
čini Preddvor opraviti v nerazumnem 
roku. Tudi tokrat sem zaupal svoji no-
tranji moči, ki jo črpam od zgoraj tako, 
da se je res zgodilo nerazumno – naj-
večja investicija v zgodovini Občine 
Preddvor. Realizirana je bila brez večjih 
napak, in to v slabem letu. Ostaja tudi 
rahlo grenak priokus – pozabljene so 
številne, včasih tudi neupravičene, trde 
besede, katerih robati vogali se iz dneva 
v dan mehčajo, saj počasi tudi najbolj 
nejeverni Tomaži začenjajo dojemati, 

da smo se trudili za dobro vseh nas. Ne 
morem pa mimo vzvišenega odnosa 
države do nas, malih občin, ki smo jim 
trn v peti. Prav gotovo v vseh ni vse po 
piki zakona, kje pa pravzaprav je; ven-
dar že bežen pogled bilance zadnjih 20 
let, odkar obstajamo, govori sam zase. 
Podeželje se je v navedenem obdobju 
vsaj nekoliko približalo meščanom, 
saj so male občine s sredstvi večinoma 
zelo skrbno gospodarile, tako da se je 
vsak evro obrestoval. Investicije so po-
tekale precej hitreje na lokalni kot na 
državni ravni, saj se v občinah zaveda-
mo odgovornosti do svojih volivcev. Ker 
nas država ni mogla ukiniti, so nam 
močno priškrtnili pogačo, namenjeno 
za delo občin, predvsem za investici-
je. Slovenija vedno bolj postaja država 
dveh hitrosti, čemur pa se moramo 
male občine upreti, saj ne smemo do-
voliti, da so nekateri državljani bolj 
enakopravni kot drugi.
Z leti se vedno bolj zavedam, da mi je 
naloženo ravno toliko nalog, kot mi jih 
uspe uresničiti. Prepričan sem, da bomo 
tudi tej nalogi v Občini Preddvor kos – ne 
nazadnje imamo odličen občinski svet, 
srčne sodelavke in sodelavce v upravi pa 
tudi veliko občanov, ki zelo aktivno, za 
skupno dobro delujejo v občinskih orga-
nih, pa tudi v prostovoljnih organizaci-
jah. HVALA VAM VSEM!
Hvaležen sem Vam vsem, ki kakorko-
li primaknete svoj delež k naši skupni 
blaginji. Brez Vas naše vasi ne bi posta-
le tako prijazne za naše skupno sobi-
vanje. Če še razmišljate, da bi se tudi 
Vi aktivno vključili v prizadevanja za 
skupno dobro – dobrodošli. Več nas bo, 
še bolj bo Preddvor (občina z okolico) 
prijazen do vseh nas. Naj to letno raz-
mišljanje zaključim z dobrimi željami 
za mirno praznovanje in za vse dobro 
v letu 2016.

Po prvem letu novega mandata

Občankam in občanom občine Preddvor, sodelavcem, partnerjem  
in prijateljem želim vesele božične praznike, 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 2016
Denar, namenjen novoletnim voščilnicam, smo nakazali Karitas in Rdečemu križu Preddvor.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V Preddvoru so se srečali župani obmej-
nih občin Preddvor, Jezersko, Šenčur, 
Kranj, Tržič, Sele na Koroškem, Železna 
Kapla in Globasnica ter ravnatelji osnov-
nih šol s tega območja. Gostitelji, rav-
nateljica Osnovne šole Matije Valjavca 
Preddvor Tea Dolinar in župana Miran 
Zadnikar ter Jurij Rebolj iz občin Predd-
vor in Jezersko, so jim pokazali, kako 
delujejo vrtci in šole na njihovem ob-
močju, nato pa so na skupnem posvetu 
posebej omenili primere dobre prakse, ki 
že potekajo med občinami, in tudi kako 

še bolje v prihodnje povezovati področja 
gospodarstva, športa, kulture in izobra-
ževanja. Na srečanju je sodeloval tudi 
direktor gorenjske razvojne agencije BSC 
Kranj Rok Šimenc, župani pa so skupaj z 
njim tehtali možnosti za skupno sodelo-
vanje obmejnih občin, in sicer predvsem 
na področju turizma, kjer bi se radi lo-
tili skupnega turističnega produkta in 
se s projektom prijavili na kak evropski 
razpis. Eden prvih bo razpis Slovenija-
-Avstrija. Razmišljajo že o skupnem kole-
darju turističnih prireditev, v katerem bi 
bile zapisane največje prireditve vseh ob-
mejnih občin, ki bi jih lahko promovirali 

in tržili na obeh straneh. Kot je povedal 
župan Miran Zadnikar, je sodelovanje 
Občine Preddvor z Železno Kaplo že dol-
goletno: pomni ga iz otroških let, ko so 
k sosedom hodili gostovat preddvorski 
folkloristi. Iz začetkov samostojne Obči-
ne Preddvor, ko je sosede še delila meja, 
je znan maraton Preddvor–Železna Ka-
pla, pozneje se je sodelovanje med obči-
nama razširilo tudi na druga področja. 
"Premik v sodelovanju pričakujem na 
ravni turizma. Danes nas je tu sedem 
predstavnikov občin, ta krog naj bi v 
prihodnje še razširili," je na srečanju 
med drugim dejal Miran Zadnikar. 

Srečanje županov obmejnih občin
Novembra so se v Preddvoru srečali župani osmih obmejnih občin  
in ravnatelji šol s tega območja.

Obmejni župani in ravnatelji po posvetu o možnostih skupnih projektov / Foto: Tina Dokl 

MIRJAM PAVLIČ

Občina Preddvor je novembra sodelovala 
na gorniškem festivalu v Pragi v okviru 
projekta Kamniško-Savinjskih Alp. Po-
udarek je bil na filmih in predavanjih. 
Kamniško-Savinjske Alpe, kamor je 
vključena tudi naša občina, so se pred-
stavile s promocijskim materialom, naš 
zastopnik pa je bil sodelavec z Jezerskega 
Marko Meško. Čehi so veliki ljubitelji gora 
in dobri poznavalci Jezerskega, ki so ga v 
minulem poletju množično obiskovali.
Festival poteka kot oblika sejma, udele-
ženci so pretežno Čehi in Avstrijci, obi-

skovalci pa so dobri pohodniki z znanjem 
o slovenskih Alpah. Kamniško-Savinjske 
Alpe so jim manj poznane, vendar zelo za-
nimive za obisk v naslednji poletni sezo-
ni. Dejansko je bil vsak obiskovalec stojni-
ce potencialni turist, ki bi lahko preživel 
del dopustniških dni v naših gorah. Tudi 
slovenski jezik dobro razumejo. Sejem je 
bil zelo odmeven na češkem trgu, vsebino 
festivala, vključno s Kamniško-Savinjski-
mi Alpami, pa objavljajo češki mediji po 
različnih kanalih: TV, radiu, časopisih, 
gorniških katalogih. Dogovarjamo se tudi 
o dolgoročni promociji preko Češko-slo-
venske vzajemnosti.

Promicija na Češkem je smiselna za 
prihodnji razvoj občin na območju Ka-
mniško-Savinjskih Alp, saj Čehi pozna-
jo Slovenijo, obiski naših gora pa so za 
njih še neodkrit teren. Tudi obisk naj-
višjih vrhov pri nas je za njih izziv, saj je 
pri njih najvišji vrh Snežka visok le 1602 
metrov. Med namestitvami pa najbolj 
iščejo kampe, hostle in planinske koče. 
V okviru projekta Kamniško-Savinjskih 
Alp jim naša občina lahko ponudi čudo-
vite izlete in pohode v gore.
Vsem obiskovalcem Info centra Predd-
vor želimo vesel božič in srečno, zdravo 
in uspešno leto 2016!

Sodelovali na gorniškem festivalu
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PEKARNA IN TRGOVINA V ŠENČURJU
Kranjska cesta 6
Tel: (04) 25 15 285, 041 708 999
Odprto: pon–pet: 5.00 do 19.00 
 sob: 5.00 do 12.00

E-pošta: pekarna.umnik@siol.net

Podjetje Pekarna Umnik Šenčur se ponaša z 68-letno družinsko 
tradicijo peke pravega domačega kruha in peciva. Različne vr-
ste kruha ter pekovskega peciva, sladko in slano pecivo, krofi, 
sendviči, narezki, bureki, unikatne mlečne pletenice ter rezanci 
so izdelki, izdelani ročno iz najboljših skrbno izbranih surovin. 
Ponosni so na svojo obrtno proizvodnjo, v kateri z majhnimi 
serijami izdelkov želijo slediti čim širšemu krogu kupcev, ki tak 
način proizvodnje še znajo ceniti in spoštovati.

V teh dneh so njihove prodajalne skrbno založene z mlečnimi 
in medenimi novoletnimi dobrotami ter s praznično pakiranim 
izborom najboljših domačih piškotov. V predprazničnem času 
bo zadišalo po tradicionalni orehovi potički, za katero so že  
začeli zbirati naročila.
 

ČAS JE ZA SKRBI - KOMU KAJ SE PODARI.
ZDRAVJA IN SREČE SE NE KUPI – 

ZATO S PIŠKOTKI SPOMNI LE,

DA ŽIVLJENJE SLADKO JE!

Vesele praznike in okusno leto 2016 vam želi  
kolektiv Pekarne Umnik Šenčur.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Že četrto leto zapored je Kulturno dru-
štvo Josipine Turnograjske v sodelova-
nju z Občino Preddvor priredilo natečaj 
za najlepša ljubezenska pisma. Predse-
dnico društva ddr. Miro Delavec Touha-
mi je navdihnilo dopisovanje med prvo 
slovensko pesnico, pisateljico in sklada-
teljico Turnograjsko in njenim zaročen-
cem Lovrom Tomanom. Ali znajo danes 
mladi pisati tako lepa, ljubezni polna 
pisma? Odziv na natečaj kaže, da znajo. 

Nanj je namreč prispelo 356 pisem, od 
tega so jih glavnino napisali učenci od 
6. do 9. razreda osnovnih šol, tretjina so-
delujočih so bili srednješolci. Če je med 
prvimi več deklet, pa so v srednješolski 
kategoriji dekleta in fantje že izenačeni, 
so letos ugotovile članice žirije, poleg De-
lavec Touhamijeve še radijska voditeljica 
in literarna raziskovalka Jerneja Jezer-
nik iz Celovca ter novinarka in publicist-
ka Saša Pivk Avsec iz Preddvora.
Pisma so vsebinsko bogata, z lepim jezi-
kom, bogatim besednim zakladom in izje-

mnim čustvenim doživljanjem. Kar težko 
jih je bilo med njimi izbrati po deset v vsa-
ki kategoriji, ki so po postavljenih merilih 
še posebno izstopala. Zapišimo le imena 
prvih treh. Med osnovnošolci je zmagalo 
pismo učencev 9. razreda Osnovne šole 
Josipa Vandota iz Kranjske Gore. "Napisal" 
ga je Janez Vajkard Valvasor svoji ženi Ro-
zinki, ko je potoval po vojvodini Kranjski. 
Druga in tretja sta bili Iva Kovačič in Lana 
Šeško. V srednješolski kategoriji pa je šla 
prva nagrada Anastaziji Karai, druga Bri-
nu Jenčiču Novaku in tretja Tari Fabčič. 

Pisma, polna ljubezni
Avtorji najlepših ljubezenskih pisem v Sloveniji / Foto: Tina Dokl

Podjetniki, obrtniki in društva, 
ki se predstavljamo v Viharniku,  

vam želimo  
vesele praznike ter srečno  

in zdravja polno leto  

2016!
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DOC. DR. DRAGO PAPLER, FOTO: ELVIS PADOLIN

Na 24. letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost in 
odličnost, ki je potekala 12. in 13. novembra 2015 v Portorožu, je 
bil poudarek na razpisani temi konference »Celovito prestruk-
turiranje – odgovor so ljudje«. V referatih so bila predstavlje-
na znanja in dobre prakse na področjih: voditeljstvo, človeški 
potencial, upravljanje poslovnih uspešnosti in tveganj, teh-
nološka podpora in orodja kakovosti ter procesi in standardi. 
Na okrogli mizi o poslovni odličnosti po metodi EFQM so bili 
razpravljavci mnenja, da je samoocenjevanje za družbe v dr-
žavni lasti in javni sektor po zahtevah Slovenskega državne-
ga holdinga (SDH) potrebno urediti sistematično z nivojskim 
tekmovanjem za uvrstitev nominirancev za podelitev prizna-
nja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO). Poslovna 
odličnost in kakovost je v delovnem okolju ključna za dosega-
nje izjemnih rezultatov. Kakovost ni projekt, ampak je pot. 

KAKOVOSTNA TRAJNOSTNA ENERGETSKA SAMOOSKRBA

Na povabilo izvršne direktorice Slovenskega združenja za kako-
vost in odličnost Barbare Gunčar, da se občina Preddvor pred-
stavi v novouvedeni sekciji o lokalni samoupravi z energetske-
ga vidika, smo se akterji dogovorili, da sodelujemo v projektu. 
Miran Zadnikar, župan občine Preddvor, je dejal, da je to lahko 
začetek novih aktivnosti na področju energijske učinkovitosti 
in zelene energetske samooskrbe z vključevanjem kriterijev 
evropskega tekmovanja občin e5, kot je dobro razvit v sosednji 
občini Železna Kapla na avstrijskem Koroškem.
Župan občine Preddvor Miran Zadnikar, občinski svetnik Pri-
mož Bergant in doc. dr. Drago Papler smo zbrali podatke za 
oceno stanja trajnostne energetske samooskrbe in pripravo 
referata Uvajanje zelenih energij v občini Preddvor. 
Nova sekcija lokalna samouprava je na konferenci skozi refera-
te predstavila trajnostne strategije, zeleno lokalno ekonomijo, 
merjenje razvoja občin in osveščanje javnosti. Predstavljene so 
bile izkušnje teritorialnega dialoga trajnostne urbane strategije 
in vključevanje javnosti, nagrada zlati kamen, izboljšanje ko-
munikacije do več kakovosti v občini Slovenske Konjice, zelena 
lokalna ekonomija občine Šentrupert, celovito prestrukturira-
nje kraja na primer dobre prakse občine Odranci in Kakovostna 
energetska samooskrba občine Preddvor.
Zaradi odsotnosti župana občine Preddvor Mirana Zadnikarja 
sem referat drugi dan konference, 13. novembra 2015, predstavil 
v sekciji Učinkovito vodenje, ki jo je vodil Marjan Pintar. V refera-
tu sem izpostavil preteklo in nadaljnje sodelovanje med Občino 
Preddvor in družbo Gorenjske elektrarne. Priložnost vidim v cilj-
nem spremljanju rabe energentov v javnih stavbah s pomočjo 
razvitega energetskega nadzornega informacijskega sistema, ki 
daje prihranke z realizacijo ukrepov učinkovite rabe energije. V 
prvi fazi bi se ta sistem uvedel in testiral na Osnovni šoli Matija 
Valjavca Preddvor, kasneje pa še na ostalih stavbah v lasti občine 
s centralnim nadzornim sistemom. Na podan referat je bil velik 
odmev, razvila se je bogata razprava med udeleženci.

PREDSTAVITEV REFERATA

Občina Preddvor se razteza med občinama Kranj in Jezersko 
ter je obkrožena s Kamniško-Savinskimi Alpami na vzhodu in 
Karavankami na severu. Najvišji vrh v občini je Grintovec (2558 
n. m.), med bolj prepoznavnimi pa so še Kočna, Storžič in Kr-
vavec. Ker se občina razteza večinoma po še neokrnjeni naravi, 
jo promoviramo kot zeleno turistično destinacijo. Kot korak v 
trajnostno sožitje z naravo tako prilagajamo tudi svoj energet-
ski koncept in dajemo prednosti energiji, ki je okolju čim bolj 
prijazna. Tako je občina že leta 2002 izvedla investicijo v central-
no ogrevanje na biomaso. Center Preddvora in vsi večji objekti 
v občini, kot so šola, vrtec, dom starejših občanov itd., so tako 
preko toplovoda povezani s centralno kotlovnico. S tem so se 
bistveno zmanjšali izpusti iz individualnih kurišč ter posledič-
no izboljšala kvaliteta zraka v zimskih mesecih, občanom pa 
je na voljo kvaliteten in cenovno ugoden vir ogrevanja. Ener-
getsko samozadostnost smo v letih razmaha fotovoltaične teh-
nologije nadaljevali z investicijami v sončne elektrarne tako na 
občinskih objektih kot pri zasebnih investitorjih in trenutno je 
na območju občine inštalirane skoraj en megavat moči. Zave-
damo se, da vsako ustvarjanje energije (tudi zelene) povzroča 
določene okoljske obremenitve, zato v nadaljevanju svoje delo-
vanje usmerjamo predvsem na učinkovito izrabo energije z gra-
dnjo energetsko varčnih objektov (vrtec Preddvor), energetskimi 
sanacijami obstoječih stavb, optimizacijo javne razsvetljave itd. 
Občina Preddvor se lahko pohvali, da z omenjenimi investici-
jami in s pogodbo za dobavo zelene električne energije, sklenje-
no z družbo Gorenjske elektrarne, v celoti napaja vse občinske 
objekte z obnovljivimi viri energije. Uspešno zgodbo želijo v pri-
hodnje nadgraditi tudi s sodelovanjem v različnih programih 
energetske učinkovitosti in tako s promocijo dodatno utrditi 
sloves zelene turistične destinacije in okolju prijazne občine.

Uvajanje zelenih energij v občini Preddvor
Na 24. konferenci o kakovosti Slovenskega združenja za kakovost  
in odličnost o lokalni samoupravi

V sekciji Učinkovito vodenje, ki jo je vodil direktor Soških elektrarn 
Nova Gorica Marjan Pintar (desno), je doc. dr. Drago Papler 
predstavil uvajanje zelenih energij v občini Preddvor. 
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VODOVODNA ZADRUGA PREDDVOR

Spoštovani uporabniki pitne vode!
Ob koncu leta v Vodovodni zadrugi Predd-
vor zaključujemo eno najbolj intenzivnih 
obdobij dveh let, saj smo v sklopu gra-
dnje kanalizacijskega omrežja zgradili 
ali obnovili precejšen del omrežja, ki je 
bil bodisi dotrajan bodisi je onemogočal 
gradnjo kanalizacijskega omrežja ali pa 
so bila opravljena dela tudi zaradi same 
boljše oskrbe prebivalcev s pitno vodo. 
Ravno v tem času je začela veljati tudi 
nova Uredba o pitni vodi, ki nalaga upra-
vljavcem spremenjen obračun, ki ga 
porabniki najbolj občutite v obliki nove 
postavke na obračunu porabljene vode – 
omrežnine. Posledično smo z novo ured-
bo prešli na izdajo plačilnih nalogov dva-
krat letno in ravno mesec december je 
tisti, v katerem bomo izdali še dokončni 
obračun po opravljenem rednem letnem 
popisu vodomerov na terenu, kjer je Vo-

dovodna zadruga kot izvajalec obvezne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v občini Preddvor za naselja Nova 
vas, Preddvor, Hrib, Breg ob Kokri in 
Zgornje, Srednje ter Spodnje Bele, po no-
vem pa tudi spodnji del naselja Tupaliče. 
Obračun bo vseboval dokončni poračun 
dejanske porabe med letom, zmanjšan 
za polletno akontacijo, ki je bila izdana v 
mesecu juniju za prvo polovico leta, seve-
da le v primeru, da je bila le-ta pravočasno 
plačana. V nasprotnem primeru bo prilo-
žen še znesek za prvo polovico plačila. Na 
računu bo tudi UPN-nalog, katerega bo, 
poleg standardnih šalterskih mest (pošte, 
banke, trgovine), možno plačati tudi pre-
ko modernih elektronskih inštrumentov 
(e-banke). S prehodom na plačilne naloge 
se je izkazalo, da določeni podatki niso 
bili usklajeni, zato vas ponovno prosimo, 
da ob morebitnih spremembah bivališča 
(odselitvi, prodaji nepremičnine, oddaji 
v najem ...) sporočite vse te spremembe 

preko spletne strani www.vz-preddvor.si 
ali po pošti na naslov Goričica 7, Predd-
vor, da bo čim manjkrat prihajalo do ne-
potrebnih napak, iz katerih se običajno 
rojeva slaba volja in dodatno delo.
Vsa gradiva in vprašanja, ki se Vam po-
stavljajo v zvezi s pitno vodo in Vodovo-
dno zadrugo Preddvor, so Vam na voljo 
tudi osebno v naši pisarni na naslovu 
Dvorski trg 18, Preddvor (bivši lokal 
"LEV") vsako sredo v času uradnih ur in 
na spletni strani www.vz-preddvor.si.
Na koncu pa se Vam zahvaljujemo za vse 
potrpljenje, ki ste ga izkazali ob gradnji, 
predvsem ob pogostih prekinitvah doba-
ve vode zaradi same gradnje in obnove, 
kot tudi za vso izkazano pomoč, gosto-
ljubnost in prijaznost na terenu ob sa-
mem izvajanju del. Z Vašo pomočjo je bilo 
vse veliko lažje.
Želimo Vam obilo zdravja in zadovolj-
stva v prihajajočem letu!
Ker dobra pitna voda ni naključje!

Obračun letnega popisa vodomerov

MARTA POVŠNAR

Pitna voda je najpomembnejši vir življenja. Samoumevno se nam 
zdi, da je vsaj v Sloveniji vode vedno povsod dovolj. Da ni tako, 
se zavemo šele, ko jo začne primanjkovati. Z razvojem tehnologije 
vode tudi vedno več porabimo, spremenile so se tudi naše navade. 
V Kokri komunalno urejenih zajetij pitne vode nimamo, pač pa so 
vsa zajetja v vzdrževanju vaščanov. V najgosteje naseljenem zasel-
ku Podlebelca v Kokri nas živi 41 vaščanov. Naše naselje ima svoje 
zajetje v gozdu nad hišami. Ker se zavedamo, da brez vode ne mo-
remo preživeti, smo se prebivalci naselja odločili, da v letu 2015 
svoje vodno zajetje obnovimo. Za celoten projekt in organizacijo 
je poskrbel naš novi sosed David Klofutar, pri rekonstrukciji pa so 
nam pomagali Roman Udir, Lado Ferjančič in člani PGD Preddvor, 
za kar se jim ob tej priložnosti lepo zahvaljujemo. Projekt bomo v 
celoti financirali prebivalci naselja z lastnimi sredstvi. 

Obnovili vodovodno zajetje

Vaščani Kokre so obnovili vodovodno zajetje.

Oktobra je bil sprejet zakon o agrarnih skupnostih. Za posle 
izven rednega upravljanja bo po novem potrebno nižje soglasje 
članov, zakon pa ureja tudi nerešene dedne postopke. Določa, 
da bodo lahko posle izven rednega upravljanja sklenili z vsaj 
50-odstotnim deležem članov, izraženem v njihovem premože-
nju. Z večino bo tako možno sklepati posle, kot je oddajanje v 
najem, pridobitev gradbenega dovoljenja ali odprodaja parcele. 
Premoženje je načeloma sicer nedeljivo, zakon pa določa ne-
katere izjeme, npr. prodajo stavbne parcele, investicije, ki so v 
javnem interesu, prodajali pa bodo lahko tudi manjše parcele, ki 
se ne držijo kompleksa agrarne skupnosti. Načeloma naj se par-
cele ne bi prodajale. Lahko se pa proda članski delež, če nekdo 
ne želi biti več član agrarne skupnosti. Register skupnosti bodo 
upravne enote začele voditi po novem po 1. januarju 2016.

Novosti o agrarnih skupnostih

RAČUNOVODSTVO 
KU-DUR, d. o. o.

Voklo 74a, 4208 Šenčur
Tel. 259 54 80 ali 040/337 707

Faks 259 54 81

Vesele božične praznike - srečno in uspešno leto 2016!

www.pogrebnik.si
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MATEJA RANT, FOTO: OSEBNI ARHIV

Big girl oziroma Veliko dekle je največji 
živeči krap v Franciji, kjer je Krištof Cu-
derman med drugim lovil letos poleti. 
Kot je priznal, si skoraj ni drznil upa-
ti na to. Jezero Etang 5 je namreč ve-
liko skoraj za polovico Bleda, na njem 
je lovilo 16 ribičev, ta riba pa se ujame 
le dvakrat na leto, tako da so bile mo-
žnosti res majhne, je pojasnil Cuder-
man. "Sodobni krapolov ni vedno tako 
preprost, kot bi si kdo predstavljal. Lovi 
se namreč neprestano 24 ur na dan. So-
dobna oprema omogoča, da se ponoči 
lahko zaspi, saj indikator prijema javi, 
ko se krap ujame." 
Za tega krapa je štirinajst dni preživel v 
Franciji ter lovil noč in dan. "Nisem mo-
gel spati, celo bruhal sem, take emocije 
to sproža." Za večdnevni ribolov v tujini 
se pripravlja kar nekaj časa, je pojasnil. 
"Pozanimam se, kakšne vabe bi bile pri-
merne, kateri letni čas je najprimernej-
ši, zelo je pomembno tudi, kateri položaj 
ob jezeru si izbereš." Ukvarja se tudi s po-
tapljanjem, zato poskuša tudi na tak na-
čin določiti lokacijo ribe, pri lociranju si 
ribiči pomagajo celo s sonarji in naviga-
cijskim sistemom. "Svoje pa naredijo še 
izkušnje in občutek," poudari Cuderman. 
A vse to še vedno ne zagotavlja, da se ti 
bo posrečil ravno največji ulov. "Prepotu-
ješ več tisoč kilometrov, žrtvuješ veliko 
dopusta, pa še vedno obstaja tveganje, da 
nič ne ujameš," poskuša dodatno razloži-
ti, zakaj to zanj predstavlja fizični in psi-
hični napor. "Brez pomoči dveh največjih 
in najbolj priznanih podjetij na področju 
krapolova iz Anglije bi bilo to nemogoče," 
prizna.
Ta riba predstavlja njegov ponos, saj je 
z njo še izboljšal svoj dosedanji svetov-
ni rekord. Krapa, težkega več kot tri-
deset kilogramov, je doslej ujel v petih 
državah, drugemu za njim je to uspelo 
v treh državah. Pohvali se lahko še z 
dvema svetovnima rekordoma – je prvi 
ribič na svetu, ki mu je v enajstih raz-
ličnih državah uspelo uloviti krape, ki 
so presegali mejo 50 liber oziroma 22,7 
kilograma. Drugemu najboljšemu je to 
doslej uspelo šele v sedmih državah. 

Ulov krapov, ki so tehtali več kot 70 liber 
oziroma 31,6 kilograma, pa mu je uspel 
v štirih državah.
Za ribolov ga je navdušil stari oče, s ka-
terim je lovil ribe kot otrok, pri svojih 
petnajstih letih pa se je začel polprofesi-
onalno ukvarjati s športnim ribolovom, 
pri čemer se je usmeril v krapolov. "Krap 
je druga najinteligentnejša sladkovo-
dna riba, samo losos je še bolj, zato ga 
je težko ujeti, saj so zelo oprezni, vedo, 
da je hrana lahko vaba," razlaga svoje 
navdušenje nad lovljenjem krapov. Po 
obveznem fotografiranju pa ribo vedno 
spustijo nazaj v jezero. "Zame je najve-
čje veselje ravno to, da ribi vrneš mo-
žnost za življenje. Temu je prilagojena 
vsa oprema. Rano od trnka najprej raz-
kužimo, imamo tudi posebne podloge, 
na katere jih položimo med fotografi-
ranjem in tehtanjem, da ribi ne odvza-

memo sluzi. Pomembne so še izkušnje 
pri fotografiranju, da ne bi padla na tla 
in se poškodovala," pravi velik ljubitelj 
narave in živali.
Odkar se je začel resno ukvarjati z ribo-
lovom, je član Ribiške družine Bled, več 
let je že tudi član njenega upravnega 
odbora. Po imenih pozna 239 krapov v 
Blejskem jezeru in večino je poimenoval 
prav on. Največkrat jih poimenuje po 
kateri od njihovih značilnosti oziroma 
na podlagi tega, na kaj ga spominja. 
Tako je dobil ime tudi največji krap, 
ki ga je ujel v Blejskem jezeru, 30,7-ki-
logramski Babyface oziroma Otroški 
obrazek. "Imel je namreč precej majhno 
glavo za svoje telo," pojasni poimeno-
vanje. Pod gladino je sicer mogoče najti 
še krape z imeni Bled, Janez, Krompir, 
Snežak ... Slednjega je namreč ujel pri 
minus desetih stopinjah.

Njegova je bila največja riba jezera
Krištof Cuderman iz Tupalič je konec junija na jezeru Etang 5 v Franciji ujel ta čas 
četrtega največjega živečega krapa na svetu, težkega 38,6 kilograma.

Krištof Cuderman s svojim doslej največjim ulovom
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SLAVKO PREZELJ, 
FOTO: BOŠTJAN AVSEC

"Hvala za smeh! Bili ste odlični, od pr-
vega do zadnjega. Čestitam," je bila le 
ena izmed čestitk, ki je bila namenjena 
vsem igralkam in igralcem komedije 
avtorja Slavka Prezlja. Od njegove za-
dnje komedije Žena trpežnega moža je 
minilo osem let in ves ta čas so ga ne-
kateri igralci nagovarjali, da bi napisal 
novo igro. 
Slavko Prezelj: "Lani sem se odločil, 
da jo bom. Planinska koča naj bo kraj 
dogajanja, mi je svetoval predsednik 
društva Jože Ekar. In nastala je igra z 
22 vlogami, z najboljšimi igralkami in 
igralci, ki igrajo z dušo in srcem. 
'N vem, zakoga dons ldje toko mau hod-
jo u cerku. Pa vm povem, d b ldje dons 
Boga še bl nucal, kokr so ga pa učash. 
Še bl, vm rečm! Še bl!' je eden izmed di-
alogov, ki ga zelo prepričljivo v vlogi pa-
stirice Justine zaigra 65-letna Francka 
Rozman s Spodnje Bele, ena naših naj-
boljših igralk. "Vsak je za nekaj," pravi 
Francka. "Meni je Bog dal talent za igra-
nje, zato to rada počnem." Francka je že 
četrti mandat tudi preddvorska občin-
ska svetnica. Ljudje te morajo imeti res 
radi, da te toliko časa gledajo na oblasti. 
Naša igralska skupina je tudi živ pri-
mer medgeneracijskega povezovanja: 
igrajo mladi od 15 leta, kolikor jih ima 
debitantka na preddvorskem odru Petra 

Arh, prek vseh ostalih tja do Franckinih 
65 let – in ujamemo se skupaj kot ena 
prava družina. Veliko vaj in domačega 
učenja besedila je vtkano v igro, ki tra-
ja več kot dve uri. Hvala Bogu imamo v 
našem Kulturnem domu v Preddvoru 
vse pogoje za ustvarjanje, za kar se ima-
mo zahvaliti občini in županu Miranu 
Zadnikarju, ki je imel vedno posluh za 
vrednote kulturnega ustvarjanja. 
"Ta igra je pa še boljša, kot je Ena žlahtna 
štorija na televiziji," je nad igro navduše-
na Slavka Zorman iz Preddvora. "Kuha-
rica Jera, državna sekretarka in velepo-
sestnica res igrajo tako v živo, da bolj ne 
bi mogle," v smehu še doda Slavka. 
V Preddvoru bomo za vse, ki si želijo 
ogledati Žavbo za greh, komedijo po-
novno zaigrali v soboto, 9. januarja, ob 
19.30. Tudi za to predstavo bomo veseli 
prostovoljnih prispevkov. Prisrčna hva-
la vsem, ki ste nam jih namenili že ob 
prvih dveh predstavah. Da z igro živijo 
tudi drugi člani družine, iz katere priha-
jajo igralci, je pokazala Helena Arh, Ko-
širjeva iz Preddvora, ki je sama od sebe 
skupaj s hčerko Petro za dosedanji dve 
predstavi napekla cel 'cambuh' odlič-
nih piškotov. Hvala Helena! Življenje je 
nepredvidljivo, pravi v igri Jera, zatorej, 
bodite kar se da dobre volje in naj vas 
spremlja sreča tudi v novem letu 2016! 
In trdno naj bo vaše zdravje, kakor je tr-
dna v svojem kraljestvu gora Storžič nad 
nami.

Smeh je najboljša žavba
Po uspešni premieri komedije Žavba za greh  
na preddvorskem odru konec novembra je  
igralska skupina KUD Matije Valjavca prejela  
številne pohvale.

Ponujamo vam: 
 razčesavanje  striženje  

 trimanje  kopanje  
 nego oči, ušes in krempljev  

 celotno nego

Pasji salon Bela
Lucija Mali, s. p., 
Potoče 1a, 4205 Preddvor

Delovni čas po dogovoru.  
Naročanje na: 041/692 770

PREDDVOR
041/635 043
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Srečno vožnjo 2016!

•CENITVE IN POPRAVILA ZA ZAVAROVALNICE
•KLEPARSTVO
•LIČARSTVO

•MEHANIKA
•NADOMESTNA VOZILA

Cikotić in partner, d. n. o., 
Pipanova 13a, 4208 Šenčur

04/251 61 00, 040/513 968
pod.kostanji@gmail.com

www.pod-kostanji.com

DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–23.00, sobota 
12.00–23.00, nedelja 12.00–22.00

 
Vsem občanom in občankam 
občine Šenčur želimo srečne  

in vesele praznike.
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MARIJA ŽIŽMOND

Na univerzitetnem državnem prven-
stvu z zračno puško v Ormožu je Nejc 
Podjed osvojil 2. mesto in si tako pribo-
ril nastop na svetovni univerzijadi, veli-
kem tekmovanju, ki je po množičnosti 
takoj za olimpijskimi igrami.
Preddvorski strelci že nekaj let prosimo 
za primerne prostore v naši občini, ki bi 
ustrezali minimalnim pogojem za našo 
dejavnost – treninge z zračno puško. 
Strelsko leto 2014/2015 se v strelskem 
društvu ni začelo s pogoji, kot smo jih bili 
vajeni pretekla leta. Onemogočen nam je 
trening na strelišču v Kranju, tako smo 
morali zaprositi SD Predoslje, da nam 
omogočajo treninge na njihovem streli-
šču. Tam se moramo prilagoditi prostim 
terminom, slabšim pogojem treninga, 
posledično pa se to pozna na rezultatih.

KONČNI REZULTATI V TEKMOVALNI 
SEZONI 2014/2015

Zračna puška: 6. krogov II. Državne lige 
severozahod, člani ekipno: SD Preddvor 
1.m, 48 točk; posamezno: Mitja Žižmond 
1.m 156 točk, Nejc Podjed 2.m, 133 točk, 
Luka Podjed 8.m, 110 točk. V gorenjski 
strelski ligi, 12 krogov, so posamezno 
osvojili naslednja mesta, člani: Nejc 
Podjed 1.m, Mitja Žižmond 11.m, Domen 
Fink 13.m, mladinec Luka Podjed 3.m. 
Pionirji so ekipno osvojili 3.m, posame-

zno: Markus Grum 4.m, Krištof Medja 
5.m, Aleksander Lokatelj 7.m.
Začeti smo morali s pripravami za dr-
žavno prvenstvo z zračno puško. Uspelo 
nam je dobiti donacije, da smo kupili 
elektronsko tarčo, tako da so tekmovalci 
imeli možno napraviti nekaj treningov, 
ker so tekmovanja vsa na elektronskih 
tarčah. Streljanje na elektronsko tarčo 
se pa precej razlikuje od papirnatih tarč. 
Norme za 24. DP z zračno puško je imelo 
pet naših tekmovalcev. Želje so bile veli-
ke. Vendar včasih ne gre vse po načrtih. 
Veseli smo bili odličnega dosežka med 
člani Nejca Podjeda za 12.m z doseženimi 
609,6 kr. in Mitja Žižmonda 38.m ter pri 
mladincih: Luka Podjed 19.m., pionir Kri-
štof Medja 51.m. in pri cicibanih Markus 
Grum 79.m.
Z zračno puško smo zadane cilje dosegli 
in prišla je na vrsto MK-puška, s katero 
pa so treningi na našem strelišču v Dra-
gi. Tudi tu imamo samo eno elektronsko 
tarčo, ki pa komaj še ustreza današnjim 
zahtevam strelskega športa. Težko je 
usklajevati treninge na samo eni ustre-
zni tarči. Vsa tekmovanja so tudi v teh 
disciplinah na elektronske tarče.
Rezultati: Z MK-puško je na regijskem 
tekmovanju 60 strelov leže članska ekipa 
osvojila 1.m. Posamezno: Mitja Žižmond 
1.m., Nejc Podjed 3.m., Domen Fink 6.m. 
in pionir Krištof Medja 2.m. v discipli-
nah 30 leže in 3 x 10 trojni položaj.  Ude-

ležili so se tudi odprtih kvalifikacijskih 
tekmovanj za sestavo državne reprezen-
tance z MK-puško 60 leže: Mitja Žižmond 
3.m. (615,1 kr.) in 6.m. (617,1 kr.). S tem si 
je pridobil kot član državne reprezen-
tance nastop na mednarodnih tekmah. 
Udeležil se je tekme v Plznu in evropske-
ga prvenstva v Pragerskem. Z rezulta-
tom v Pragerskem nismo bili zadovoljni, 
kakor tudi ne s kompletno slovensko 
reprezentanco, vsaj vremenske razme-
re pri temperaturi 35 °C niso ustrezale 
našim tekmovalcem. 25. DP z MK-puško 
60 leže pa nam je prineslo veliko mero 
zadovoljstva, da imamo še dovolj znanja 
in moči za dobre rezultate: ekipno: SD 
Preddvor 2.m. 1782,5 kr; posamezno Mi-
tja Žižmond 3. m. 615,1 kr., v finalu: 6.m. 
121,1 kr., Nejc Podjed 11.m. 601,7 kr., Do-
men Fink 20.m. 565,7 kr. Posebno veselje 
nam je pripravil pionir Medja Krištof z 
rezultati MK puška 30 leže: 14.m. 237 kr. V 
disciplini MK puška 3 x 10 (trojni položaj) 
je osvojil 1.m. in tako postal državni pr-
vak ter dosegel osebni rekord, ki mu bo 
večno v prijetnem spominu. 
Našim strelskim tekmovalcem in tre-
nerju zahvala za pridobljene rezulta-
te in osvojena mesta na tekmovanjih. 
Želimo jim tudi naprej mirno roko in 
dober pogled. Preddvorski strelci želi-
jo vsem občanom in občankam občine 
Preddvor prijetne božične praznike in 
vse dobro v novem letu 2016.

Strelci tudi na univerziadi
Na letošnji univerziadi v Gwanguju v Južni Koreji je bil julija udeležen tudi naš  
strelec Nejc Podjed, ki je tekmoval z zračno puško in s 611,9 kroga osvojil 34. mesto.
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CVETO ZAPLOTNIK

Čeprav je trinajst po ljudskem verovanju nesrečna številka, je 
za Vinka Pfajfarja, kot pravi, srečna. Srečna zato, ker je tudi 
letos, že trinajsto leto zapored, lahko na podstrehi hiše na 
Srednji Beli postavil jaslice, ki bodo na ogled do sredine fe-
bruarja. Ko jih je postavil prvič, so obsegale manj kot en kva-
dratni meter velike in vsega petdeset figuric. Zdaj zasedajo že 
petinšestdeset kvadratnih metrov, števila figuric ne prešteva 

Vinkove jaslice že na ogled
Vinko Pfajfar s Srednje Bele je že  
trinajsto leto zapored na podstrehi hiše 
postavil jaslice.

Del letošnjih Vinkovih jaslic

Tudi letos bo Božiček obdaroval otroke v občini Preddvor. Njegovih 
daril bo deležno 220 otrok, starih od enega do šest let. Ogledali si 
bodo tudi predstavo Mali čarovnik in snežinke. Predstava in obisk 
Božička bosta v soboto, 26. decembra, najprej ob 9. uri v dvorani 
v Preddvoru, ob 11. uri pa na Zgornji Beli.

Otroke bo obdaroval Božiček

Ne dolgočasi se doma, ampak se nam pridruži na novi, enkratni 
likovni delavnici, ki bo potekala v prostorih TIC-a Preddvor v po-
nedeljek, 28. decembra, od 10. do 11. ure. Skupaj s Tjašo bomo 
ustvarjali in se zabavali pri izdelovanju pisanih prazničnih konfe-
tov, s katerimi bomo pozdravili vstop v novo leto. Prisrčno vabljeni 
na sproščujoče druženje in ustvarjanje, prisotnost je brezplačna!

Praznični konfeti

Otroci in starši se lahko pred novim letom udeležijo tudi likovne 
delavnice, ki bo potekala v prostorih TIC-a Preddvor v sredo, 30. 
decembra, od 10. do 11. ure. Skupaj bodo ustvarjali in se zabavali 
pri izdelovanju čudovitih novoletnih voščilnic. Če želite izdelovati 
voščilnice z gumbi, na delavnico prinesite gumbe.

Izdelovali bodo voščilnice

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76, 

4205 Preddvor

info@spavto.si, 

www.spavto.si

Sebastjan Prestor

Gsm: 041 614 466, 

Tel., faks: 059 950 288

»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

več, samo ovčk je okrog dva tisoč. Ovčke izdeluje sam, tudi 
veliko objektov je delo njegovih rok, nekaj figuric je kupil ali 
jih je dobil za darilo. Veliko ovčk je tudi podaril, njegov »trop« 
se, kot pravi, pase tudi v Kanadi, v Združenih državah Ame-
rike, na Nizozemskem, v Angliji ... Vsako leto postavi jaslice 
nekoliko drugače, vedno jim doda kaj novega, letos so nove tri 
koče, Miklavž in okrog sto ovčk. »Jaslice postavljam tri tedne, 
a v glavi jih »nosim« vse leto. Tudi ponoči, ko se zbudim, ne 
razmišljam o politiki ali o čem drugem, ampak o jaslicah. 
In vsakič, ko jih februarja pospravim, že tudi vem, kakšne 
bodo naslednje leto,« pravi Vinko in dodaja, da želi z jaslica-
mi marsikomu polepšati božično-novoletne praznike, spod-
buditi druženje z obiskovalci in pogovor – ob piškotih, ki jih 
po starem receptu peče njegova žena Francka. Vsako leto si 
jaslice ogleda veliko ljudi, tudi letos pričakuje slepo Marjanco 
iz Semiča, ki jih prepoznava z otipom figuric in si tudi zelo 
dobro zapomni, kako so bile postavljene leto prej. 
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MARJAN GORZA, FOTO: SLAVKO PREZELJ

Po desetih letih aktivnega dela predstavljamo svojo dejavnost 
občanom Preddvora in drugim, ki se večkrat vprašajo: »Saj 
niste bili v partizanih, kaj se pa greste?« V letu 2016 bomo 
praznovali 75-letnico ustanovitve OF, kar je pomenilo, da se 
je slovenski narod uprl okupatorju in domačim izdajalcem. 
Rezultati so znani, nobeni zgodovinski komisiji ne bo uspe-
lo spremeniti zgodovine naše preteklosti. V svojih vrstah 
imamo zelo malo še živečih partizanov, vendar smo jim mi, 
mlajši, rojeni med vojno in po njej, obljubili, da bomo nada-
ljevali njihovo delo. Ohranili bomo grobišča, spomenike in 
spominska obeležja. V občini Preddvor je teh 29, za njih skrbi-
mo v okviru svojih možnosti. Pri tem delu nam veliko poma-
ga Občina Preddvor, zato se ji iskreno zahvaljujemo.
Spomenik na Zgornji Beli je bil obnovljen leta 2008, obnova 
osrednjega spomenika v Kokri je potekala v letih 2012, 2013, 
2014. Obnovili smo tudi spomenik oziroma okolico na poko-
pališču v Preddvoru, postavili novo ploščo Petru Šenku v Novi 
vasi. Obnova bolnice Košuta poteka že od leta 2010. Bolnico 
Košuta obiskujemo že od leta 2007, letos smo opravili že deve-
ti pohod, v tem obdobju jo je obiskalo več kot 700 pohodnikov.
V letu 2008 smo ustanovili pevski zbor Kokrški odred, ki danes 
šteje 14 članic in članov. Letos je zbor nastopil že na devetih 
prireditvah, zadnji nastop je bil 29. novembra v spominskem 

parku Boriči v Bihaču v Bosni. Nismo politična organizacija, 
delujemo kot društvo v sklopu Združenja borcev za vrednote 
NOB Kranj. Smo člani, ki redno plačujemo članarino. Trenu-
tno nas je 130. V tem desetletju smo vsem povedali, da so člani 
lahko tisti, ki spoštujejo vrednote NOB, to pa so poštenje, to-
varištvo, strpnost, ljubezen do domovine, ponos, samozavest 
… Poleg članstva ima naša organizacija veliko simpatizerjev, 
ki se udeležujejo naših pohodov in svečanosti. 
Ob zaključku razmišljanja o vrednotah NOB lahko pripo-
mnim, da smo na svojo zgodovino lahko ponosni vsi. Vse, 
kar je bilo zapisano o delu borčevske organizacije Bela, je bilo 
shranjeno v Domu krajanov na Zgornji Beli. Pri obnovi je bilo 
celotno zgodovinsko gradivo odpeljano na deponijo (zapisni-
ki, programi, albumi, dokumentacija gradnje bolnice Košuta 
in še vrsta dragocenosti za nas, in ne za tistega, ki je pospra-
vil odvečno gradivo). Tistim, ki so opravili to dejanje, pa da-
jem v razmišljanje, kje bi bili in kaj bi delali, če ne bi bilo 
naših domoljubov, naših partizanov.

Ne pozabimo  
vrednot NOB
Leta 2006 smo člani ZB Bela, Kokra in 
Preddvor ustanovili enotno občinsko 
organizacijo Zvezo borcev Preddvor. 

Z letošnje slovesnosti pri spomeniku v Kokri 

URŠKA TIČAR

Zadnjo avgustovsko soboto smo se odpravili na spominski 
pohod k bolnici Košuta. Po lanskoletnem žledolomu so la-
stniki pot razširili in uredili. Bolnišnica leži na nadmorski 
višini 1034 m in je delovala od aprila 1944 do maja 1945, v njej 
so bile štiri postelje in nekaj skromne opreme. Za ranjence so 
skrbele negovalke, saj ni bilo stalnega zdravnika. Tokratnega 
pohoda se je udeležilo 30 tovarišev in tovarišic, med njimi 
tudi dva mlada pionirja. Predsednik občinske organizacije 
borcev za vrednote NOB Preddvor Marjan Gorza in njegova 
žena Anica sta poskrbela za »ta kratkega« in sladki pribolj-
šek. Pri bolnici Košuta so se vrstili pogovori o zgodovini, po-
menu te za naše dogajanje na politični sceni in tudi ohra-
nitev korenin, da se za svoj narod borimo do zadnjega in to 
smo znali premagati tako v preteklosti kot v sedanjosti. Sledil 
je postanek na bližnjem grobišču s spomeniki, kjer smo za-
peli partizanske pesmi in prižgali svečo. Kot zanimivost naj 
omenim zgodbo o ljubezni. Partizan, ki je bil ranjen v trebuh 
v okolici Tržiča, je v bolnico Košuta prišel s svojo izbranko. Ko 

je umrl zaradi prehudih poškodb, si je življenje vzela tudi se-
demnajstletna izbranka. Zanikati ali svojo lastno zgodovino 
interpretirati v svojo korist je nesmiselno in zato se je treba 
udeleževati podobnih dogodkov, še zlasti zato, da se resnica 
in grozote tistega časa ne pozabijo. 

Da se vojni čas ne pozabi

Pohodniki k partizanski bolnici Košuta
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META ARNEŽ

Preddvorske Plamenke vas tudi letos vabijo, da prisluhnete ču-
dovitim melodijam, ki so jih strnile v prelep božično-novoletni 
venček. Medse so letos povabile priznanega slovenskega pevca 
Giannija Rijavca, vsem pa bodo srca še posebej ogreli otroci pevk, 
s katerimi bodo skupaj nastopile na odru. Koncert bo v nedeljo, 
27. decembra, ob 16. in 19. uri v Kulturnem domu v Preddvoru. 
Povezovala ga bo Saša Pivk Avsec. Prisrčno vas vabijo vaše Pla-
menke z zborovodkinjo Sonjo Puzin.

Plamenke vabijo na koncert

VILMA STANOVNIK

Sredi decembra so se v Kulturnem domu na Kokrici pri Kranju na 
svojem dnevu zbrali upokojenci iz vseh koncev Gorenjske. Na-
men dneva Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske, ki 
je letos potekal drugič, je predvsem s priznanji nagraditi najbolj 
aktivna društva in posameznike. Druženje se je začelo z dobro 
voljo in smehom, za kar sta poskrbeli ljudski pevki Francka Roz-
man in Anica Rehberger. Pokrajinska zveza je Društvu upokojen-
cev Preddvor podelila priznanje za uspešno delo na področju teh-
nične kulture. Med dobitniki priznanj pa je bila tudi predsednica 
preddvorskega društva Anica Celar Gorza, ki ji je predsednik Po-
krajinske zveze društev upokojencev Gorenjske Zdravko Malnar 
izročil veliko plaketo. Anica Celar Gorza je namreč ena od usta-
novnih članic Pokrajinske zveze. Tri mandate je bila predsednica 
Nadzornega odbora Pokrajinske zveze, zdaj je članica Upravnega 
odbora. Je zelo delavna in vzorno sodeluje na sejah Upravnega od-
bora, za kar so se ji tokrat zahvalili s plaketo.

Velika plaketa Celar Gorzovi

Na dnevu Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske je 
priznanje dobila tudi Anica Celar Gorza. / Foto: Tina Dokl
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Vsem občanom in občankam se iskreno za-
hvaljujemo za obisk in vam želimo  

vesele božične praznike, v novem letu 2016 
pa veliko notranjega miru in zdravja.

Kolektiv picerije Gorski privez

Nasmeh naj prinese vam iskre v oči, 
naj ogenj zaneti in svetle luči, 
to leto, ki tiho ga čas priganja, 
in prav je, da vsak o sreči zdaj sanja. 
Naj sanje postanejo jutri resnica, 
veselje pa širno na nebu kot ptica.
Ljubezni in zdravja, cvetijo naj polja 
in vsakogar spremlja prešerna naj volja.

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

Vsem obiskovalcem  
se zahvaljujemo za 
obisk in Vam želimo 
vesel božič in srečno 
novo leto 2016.

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
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ANICA CELAR GORZA  
FOTO: TONČKA KOCIPER

Marca letos smo na zboru članov potr-
dili program dela za leto 2015. Izlete in 
prireditve smo realizirali z veliko truda 
naše podpredsednice Marije. Že janu-
arja smo se odpeljali na kopalni izlet 
v Radence. V februarju smo pustovali, 
v marcu smo se odpravili na cvetlični 
sejem Pordenone (Italija). V aprilu smo 
organizirali izlet v hrvaško Istro. V maju 
smo popeljali člane, stare 80 let in več, 
na Jezersko. Junija pa smo se spet poda-
li na Hrvaško, obiskali smo Brione. V ju-
liju in avgustu je bil organiziran kopalni 
izlet vsak četrtek. V začetku septembra 
smo se gorenjski upokojenci srečali v 
Bohinjski Bistrici. V oktobru smo imeli 
izlet na Goričko v Prekmurje, novem-
bra smo martinovali v Kostanjevici na 
Krki, decembra smo si ogledali adven-
tno vzdušje v Zagrebu. Avgusta je bil 
piknik v gostilni Seljak, decembra pred-
novoletno srečanje v kulturnem domu 
v Preddvoru. 
Da napolnimo avtobus, smo se dogovori-
li z DU Šenčur za skupno organizacijo. Še 
dve, tri leta nazaj je bilo za izlet toliko pri-
jav, da sta odpeljala dva avtobusa, danes 
pa je kriza zdesetkala naše vrste, naši 
člani so se postarali, mladi upokojenci 
pa se žal ne vključujejo v naše društvo.
Vsak drugi torek v mesecu organizira-
mo merjenje krvnega tlaka, sladkorja 
in holesterola v krvi, ki ga brezplačno 
meri višja medicinska sestra iz Doma 

starejših občanov v Potočah. Ob med-
narodnem dnevu starejših, 1. oktobru, 
naši poverjeniki obiščejo in obdarijo 
starejše in bolne.
Ženski pevski zbor Josipine Turnograj-
ske DU Preddvor pod vodstvom Mimi 
Roblek in citrarke France Šavs je enkrat 
tedensko imel pevske vaje. V letu 2015 
je imel 12 pevskih nastopov. Zapele so 
podoknico 90-letnikom in dvema aktiv-
nima članicama, ki sta dopolnili 80 let. 
Počaščene in vesele so bile, da so zapele 
najstarejši občanki, sto let stari Krčevi 
mami iz Bašlja in zakoncema Tonetu 
in Tončki Klakočar za 65 let skupnega 
življenja. Nastopile so tudi na koncertu 
Gorenjski upokojenci pojejo v organiza-
ciji gorenjske pokrajinske zveze upoko-
jencev. Prepevale so tudi na 46. Taboru 
slovenskih pevskih zborov v Šentvidu 
pri Stični, zapele starejšim pri maši na 
Jezerskem, pele na zboru članov druš-
tva, na razstavah ročnih del, na sre-
čanju starejših od 90 let, ki jih povabi 
župan občine Miran Zadnikar. Imeli so 
tudi koncert v Hiši čez cesto na Miljah.
Kolesarska sekcija pod vodstvom Mar-
jana Gorza je pridno kolesarila. V sekci-
jo je vključenih 18 kolesarjev, tedensko 
pa jih kolesari 12 do 13. Na kolo gredo 
konec aprila, sezono pa končajo sredi 
oktobra. Kolesarske etape so dolge od 40 

do 50 km. Na prednovoletnem srečanju 
kolesarjem podelimo priznanja.
Skupina za ročna dela Gelike pod vod-
stvom Tončke Kociper se srečujejo te-
densko v zimskem času od oktobra do 
aprila. Članice pridno kvačkajo, pletejo, 
vezejo … Tudi letos so nakvačkale 40 co-
patk za novorojenčke v naši občini in 
jih izročile županu Miranu Zadnikarju.
Vsako leto marca pripravijo razstavo roč-
nih del, prijavile so se tudi na razstavo 
prostoročnih dejavnosti, ki jo je pokrajin-
ska zveza organizirala oktobra na Kokri-
ci. Med dvanajstimi razstavljavci so bile 
izbrane naše Gelike in dobile priznanje, 
ki ga jim je podelila komisija za tehnično 
kulturo PZDU Gorenjske na srečanju v de-
cembru. Priznanji sta prejeli tudi društvi 
iz Tržiča in Radomelj – čestitamo.
Želimo, da bi člani čim več sodelovali 
pri naših aktivnostih, mlajše upoko-
jence pa vabimo, da se nam priključijo. 
Prijetno vam bo na izletih, tudi kole-
sarjenje je zdravo, če ima kdo veselje za 
ročna dela, vabijo Gelike. Prav tako pev-
ke, če imate posluh in veselje do petja.
Dragi upokojenci in občani občine 
Preddvor! Naj vam božični prazni-
ki prinesejo veliko miru, blagoslova 
in veselja. V novem letu vam želimo 
veliko, veliko zdravja, sreče in zado-
voljstva.

Upokojenci aktivni na številnih področjih
Pridružite se Društvu upokojencev Preddvor pri številnih aktivnostih: izletih, 
kolesarjenju, ročnih delih, petju ...

Izdelki pridnih rok 

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR 
FOTO: TINA DOKL

Krčeva mama iz Bašlja se sicer sreča-
nja udeleži vsako leto, letos oktobra pa 
je najstarejša občanka dopolnila sto 
let. Naslednja najstarejša je Marijana 
Rogelj iz Potoč, ki bo stoletnica febru-
arja prihodnje leto. Še ena starostnica 
je rojena leta 1920, ena 1921, leta 1922 jih 
je rojenih sedem, tri so letnik 1923, šti-
ri letnik 1924, na novo pa je v skupino 
prišlo šest tistih, ki so dopolnili 90 let. 
Večina od 25 preddvorskih starostnikov 
so ženske, le trije v tej starostni skupini 
so moški. Vsi skupaj pa pogumno klju-
bujejo visoki starosti.
Letos se je srečanja na občini, ki so ga s 
petjem popestrile članice pevskega zbo-
ra Josipine Turnigrajske DU Preddvor in 
citrarka Francka Šavs, udeležilo devet 
občank, starih več kot 90 let. Prav vse 
so bile videti čile in dobro razpoložene. 
Večina jih še vedno živi doma pri svojih 
družinah, tri med njimi pa v bližnjem 
Domu starejših občanov Preddvor. Na 
sprejemu na občini jih vedno pogostijo 
in obdarijo, sicer pa so bili preddvorski 
starostniki vselej vajeni skromnega ži-
vljenja. To je morda tudi pravi recept 
za dolgoživost, se vsako leto sprašujejo 
mlajše generacije, župan pa dodaja, da 
k dolgemu življenju verjetno pripomore 
tudi dober zrak v teh krajih. 
Vsakoletnemu srečanju z najstarejšimi 
občani v Preddvoru vselej dodajo med-
generacijsko noto, ki najmlajše pove-
že z najstarejšimi. Ob tej priložnosti se 
namreč vselej oglasijo članice skupine 
za ročna dela Gelike iz društva upoko-
jencev, ki vsako leto spletejo copatke za 
preddvorske novorojenčke. 

Pogumno kljubujejo letom
Župan Miran Zadnikar je decembra na občini spet sprejel najstarejše občane, stare več 
kot devetdeset let. Med njimi je bila letos tudi stoletnica Frančiška Zorman iz Bašlja.

Župan Miran Zadnikar z najstarejšimi občankami 

Gelike so prinesle copatke za preddvorske novorojenčke.

Turistično društvo Preddvor v sodelovanju s preddvorsko obči-
no tudi letos pripravlja že tradicionalni božični dogodek, potop 
božičnega drevesa v jezero Črnava. Osvetljeno drevesce bodo 
v jezero 25. decembra ob 16. uri potopili potapljači iz potaplja-
škega kluba Som (Gasilsko reševalne službe Kranj), nato se bo 
dogajanje s kulturnim programom nadaljevalo vse do 19. ure. 
Božično drevo bo v jezeru svetilo vse do srede januarja.

Potopili bodo božično drevo
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj je 10. decembra na Primsko-
vem praznovalo 15. obletnico delovanja. Društvo šteje skoraj tisoč 
članov, deluje v devetih gorenjskih občinah, tudi v Preddvoru, od 
koder je tudi predsednica društva Milena Zupin. Med dejavnostmi 
društva so izleti, pohodi z vpisovanjem v pohodne knjige na oko-
liških vrhovih, obiski zdravilišč, terapevtske vadbe pod vodstvom 
fizioterapevtk, meritve kostne mase, predavanja, druženja. 

Slavili petnajst let društva
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HANA BREZAR – 8. B, ANDREJ SVOLJŠAK IN GREGOR  
PERČIČ – 9. A TER UČENCI SUŠ-A

• Svoj letošnji dopust ste kot prostovoljka mesec dni preži-
veli v Malaviju, kjer ste učence od 5. do 8. razreda poučeva-
li matematiko. Zanima nas, kakšni so bili vaši občutki ob 
družbeno-ekonomskem stanju tamkajšnjih prebivalcev?
"Malavi je država na jugovzhodu Afrike in spada med deset 
najrevnejših držav na svetu. Kulturni šok ob prihodu v glavno 
mesto Lilongwe je zanemarljiv v primerjavi s spoznanji, ki 
sem jih doživela v vasi Mazembe, kjer sem poučevala. Bogata 
in vplivna vladajoča manjšina drži okoli 15 milijonov prebi-
valcev v revščini, ki jo je težko opisati. Da prispeš iz glavnega 
mesta Malavija do vasi, ki leži približno 430 km stran in šteje 
okoli 1300 prebivalcev, potrebuješ dva do tri dni. Zadnje ki-
lometre greš peš. V vasi ni elektrike, vode, večina bivališč je 

zgrajenih iz bambusa in slame, ležišča so na golih tleh, pre-
vozno sredstvo po jezeru je drevak, vsak tretji prebivalec trpi 
za AIDS-om, okužbe in zastrupitve zaradi pomanjkanja higie-
ne, malarije ... zahtevajo svoj davek. Tudi med najmlajšimi."
• Kakšna je bila vaša nastanitev? 
"Bivala in poučevala sem v izobraževalnem centru ELA, ki ga 
je pred štirimi leti sredi vasi Mazembe zgradila in ustanovila 
mlada pravnica, Slovenka Jana Dular, ki se ji je z neverjetnim 
pogumom, vztrajnostjo in s spoštljivim odnosom do afriške 
kulture uspelo vključiti v vsakdanje življenje v vasi. V tej stav-
bi, ki sicer izstopa od ostalih bivališč, saj je zgrajena iz opeke, 
pa je srečanje z miško ali bivanje skupaj z gekoni in komarji 
nekaj povsem običajnega. Na srečo sem si sobico delila z do-
mačinko Chawezie iz Mzuzuja, od katere sem se učila prak-
tično vse. Po prihodu v vas sem se zelo hitro odločila, da ne 
bom veliko spraševala o nevarnostih, ki prežijo na nas. Je pa 
dejstvo, da redki zaposleni domačini zaslužijo mesečno od 25 
do 50 evrov in smo belci lahko velika vaba za nepridiprave, 
saj je v povprečju vsak od nas imel s seboj najmanj njihov 
polletni zaslužek. Pri tem je treba poudariti, da liter mleka 
stane več kot en evro."
• Kakšna je tamkajšnja kulinarika?
"V mestih so trgovine, ki jih vodijo Indijci, kjer lahko kupiš 
vse, kar potrebuješ. V naši vasi je zgodba drugačna. Glavno 
jed pripravljajo iz kasave. To je rastlina z užitnimi gomolji, 
ki zraste približno dva metra v višino. Te gomolje ženske na-
makajo, sušijo in zdrobijo v moko, iz katere potem na vodi 
skuhajo jed, podobno našemu mlečnemu zdrobu ali polenti. 
Ribiči v drevakih lovijo ribe, a jih najpogosteje prodajo, saj jim 
to pomeni boren zaslužek. Skrb za pestro prehrano njihovih 
družinskih članov ni na prvem mestu, zato ima mnogo otrok 
napihnjene trebuščke. Ne trpijo lakote, a se jim pozna uži-
vanje enolične prehrane. Sadje v vasi je sezonsko in je ravno 
tako v veliki meri namenjeno prodaji ter zaslužku. Največji 
dar v vasi pomeni nekomu podariti kilogram sladkorja in 
riža." 
• Bi lahko primerjali šolstvo? Kako poteka pouk?
"Imela sem priložnost spoznati javno šolstvo v številnih 
evropskih državah – na Nizozemskem, Finskem, Švedskem, 
Madžarskem, Poljskem, v Švici, Španiji, Avstriji, Italiji, Grčiji 
in Srbiji. Lahko rečem, da slovenski šolski sistem izstopa po 
kvalitetnem obveznem in razširjenem ter nadstandardnem 
programu. V materialnem smislu nas vsekakor prekaša Ni-
zozemska, drugače pa nikjer nisem srečala boljših delovnih 
pogojev za učenje in poučevanje, kot so pri nas. Mi imamo 
že v evropskem merilu organizacijsko in materialno gledano 
zavidljivo javno šolstvo, vredno vsega spoštovanja. V Afriki pa 
je slika mnogo drugačna in ni primerljiva z nobeno evrop-
sko državo! Po podatkih naj bi bila pismenost v Malaviju 
70-odstotna. Mogoče to drži v mestih, v vaseh pa zagotovo ne. 
Javno šolo v Mazembah je v letu 2014/15 obiskovalo okoli 620 

V primerjavi z njimi smo pravi razvajenci
V drugem delu intervjuja se bo ravnateljica mag. Tea Dolinar soočila s svojimi 
spomini na potovanje v Afriko, kjer je bila priča nekaterim dogodkom, ki poosebljajo 
absurdnost, a so tudi navdihujoči ter poučni, najbolj pa razsvetljujoči za nas, ki po 
besedah ravnateljice v primerjavi s tamkajšnjimi razmerami živimo kakor kralji.

Ravnateljica Tea Dolinar / Foto: Tina Dokl
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otrok. Konec četrtega razreda so učenci 
še nepismeni. Na hospitaciji pri angle-
ščini in matematiki v 6. razredu (od 58 
učencev jih je prišlo k pouku okoli 20, 
drugi so morali delati doma) ni bilo moč 
videti niti enega zvezka ali učbenika, le 
pri izjemah kos časopisnega papirja in 
svinčnik. Njihova ravnateljica vodi šolo 
s 600 učenci in devetimi učitelji. Jaz vo-
dim zavod s približno enakim številom 
otrok in 86 zaposlenimi. Njihov pouk 
poteka od 7.30 do 11. ure, prva štiri leta v 
njihovem uradnem jeziku, ki je chiche-
wa, od petega razreda dalje pa je učni 
jezik angleški. Učenci v šolo hodijo peš 
tudi po šest kilometrov in več. Starejši 
učenci v razredu sedijo z mačeto, kajti 
na poti v šolo lahko srečajo npr. črno 
mambo ali kakšno drugo presenečenje. 
Strokovnost, odgovornost, prizadevnost 
učiteljev in njihov odnos do učencev ter 
staršev je pri nas na popolnoma dru-
gačni, neprimerljivo višji ravni. Prav-
zaprav se nič od tega sploh ne da pri-
merjati. Malavijski učitelj lahko s palico 
kaznuje učenca na zaključni prireditvi 
ob koncu šolskega leta v prisotnosti nji-
hovih staršev." 
• Zanima nas, kakšen je odnos otrok 
do učenja? So otroci vedoželjni? Kako 
poteka njihov dan? 
"V družinah je večinoma po pet do enajst 
otrok. Starejši otroci pomagajo mami 
pri delu na polju in pri gospodinjskih 
opravilih. Mlajši otroci, stari do osem 
let, pa so bolj ali manj prepuščeni sami 
sebi, zato v velikem številu in radi pri-
hajajo v Elin center tako med šolskim 
letom kot med počitnicami. Tu Jana 
skupaj z dvema njihovima učiteljema in 
prostovoljci pripravlja učne ure mate-
matike, angleščine, ustvarjalne in špor-
tne delavnice. Ura se v vasi določa po 
legi Sonca, zato je začetek pouka iz dne-
va v dan fleksibilen – sploh v oblačnem 
vremenu! Učne ure v Elinem centru so 
podobne našim in jih otroci obožujejo. 
V javni šoli namreč poteka le frontalni 
pouk, brez vseh didaktičnih pripomoč-
kov, knjig in zvezkov. Imajo samo tablo 
in kredo. Z menoj so v Elinem centru 
ponavljali osnovne računske operacije 
in ulomke, ki so jih v šoli že spoznali, a 
se jih niso naučili in znanja niso utrdili. 
Predstavljajte si množenje in deljenje z 
večmestnimi števili ali z decimalnimi 
števili brez pisanja!"
• Kako bi opisali stanje različnih dr-
žavnih ustanov v tej državi? 
"Javni prevoz poteka v starih in dotraja-
nih kombijih, ki se imenujejo mini busi. 

Maksimalno dovoljeno število oseb za 
prevoz v njih je 12. A mini bus ne odpelje 
s postaje, dokler v njem ni najmanj 16 
oseb. Doživeti vožnjo v takem vozilu z 21 
odraslimi, enim dojenčkom ter dvema 
živima kokoškama je nekaj povsem obi-
čajnega. Na mojo veliko srečo mi njiho-
vega javnega zdravstva – bolnišnice, ki 
je približno 70 km oddaljena od vasi – 
ni bilo potrebno spoznati. Nemalokrat, 
tudi večkrat dnevno, pa so se vaščani v 
Elin center zatekli po nujno zdravniško 
pomoč k nam, učiteljem, ki smo na tem 
področju popolni laiki. Najbolj so se me 
dotaknili bolni ali močno poškodovani 
otroci, ki jim nikakor ne moreš poma-
gati."
• Kako ocenjujete letošnjo izkušnjo? 
Ste se česa pomembnega naučili? 
Kak šni so vaši načrti?
"Mazembe je vas z nasmejanimi brez-
skrbnimi otročki in njihovimi druži-
nami. Ob njihovih revnih bivališčih je 
opaziti par kokoši, sem in tja mogoče 
kakšno kozo. Drugačnih življenjskih 
pogojev, sodobnega stresa ali pomanj-
kanja časa ne poznajo, zato so srečni. 
Vzamejo si čas za pogovor, druženje, 
čudovito petje in ples ter molitev. Ma-
zembe je vas, kjer se vsak dan moli za 
Slovenijo in njene prebivalce. Mazembe 
je vas, kjer ljudje trpijo in umirajo zara-
di pomanjkanja higiene, malarije, aid-
sa, ker o zdravstvenem sistemu, ki bi 
bil vsaj malo podoben našemu, ni sle-

du. Mazembe je vas, pozabljena od vseh, 
nekje na koncu sveta.
Letos se mi je s tem potovanjem izpol-
nila dolgoletna želja. Obljubila sem, da 
jim bom v pomoč na daljavo po svojih 
najboljših močeh. Tako nameravam do 
konca leta za Elin center pripraviti učno 
gradivo za matematiko in izvesti dobro-
delno predavanje. 
V Sloveniji so družine, ki živijo na robu 
preživetja. A ob vseh socialnih transfer-
jih, dobrodelnih organizacijah, pomoči 
prijateljev se zanje z malo dobre volje 
lahko poišče rešitev. Če je situacija na 
prvi pogled še tako obupna ali breziz-
hodna, še zdaleč ni primerljiva z življe-
njem v Mazembah. O pripombah neza-
dovoljnih posameznikov, ki jih lahko 
srečaš v bolnišnicah, v šolah, uradih 
ali na ulici, imam svoje mnenje. Smo 
dežela nehvaležnih razvajencev, ki se 
imamo prelepo, da bi se tega sploh za-
vedali!!"
Torej, kakšni pa so vaši občutki, dragi 
bralci, ob izpovedi ob srečanju s prime-
rom resnično težkega ter s trnjem posu-
tega življenja? Mislimo, da je to razkritje 
nujno potrebno za ozaveščanje lastne-
ga položaja v družbi in svetu. Upamo, 
da bodo nehvaležne pritožbe, kot je na 
primer: »Oh ne, spet toliko naloge!« ali 
»Presneto, zakaj ne dobim najnovejšega 
Apple telefona!« in podobni žalostni iz-
razi neupravičenega samopomilovanja 
manjkrat ugledali luč sveta. 

Med afriškimi otroki / Foto: osebni arhiv Tee Dolinar
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MARJAN BOGATAJ, SLAVKO A. BOGATAJ

Z nogometnih zelenic smo se pred do-
brim mesecem dni preselili v šolsko te-
lovadnico in na tekmovanja v zimskih 
ligah, hkrati pa se že pripravljamo na 
organizacijo osmega smučarskega in 
deskarskega tečaja med zimskimi po-
čitnicami od 15. do 19. februarja 2016 v 
Kranjski Gori. Informativne prijave že 
sprejemamo, uradne pa začnemo po 
novem letu. Vse podrobnosti bodo sproti 
objavljene tudi na naši spletni strani.
Jesenski del sezone 2015/16 smo v začet-
ku novembra uspešno zaključili s član-
sko ter znova z vsemi mlajšimi ekipa-
mi, pri čemer je treba izpostaviti tvorno 
sodelovanje s sosednima kluboma na 
Visokem in letos prvič tudi z Velesovim. 
Zanimanje otrok pri mlajših kategori-
jah je letos občutno večje kot prejšnja 
leta, tako da moramo že razmišljati o 
novih trenerskih okrepitvah.

GRADBENI ODBOR VOKE 

Gradbeni odbor Voke se je na zadnjem 
sestanku, 22. oktobra, seznanil z osnut-
kom OPPN (Občinski podrobni prostor-
ski načrt) za območje EUP PR 37 (ŠP 

Voke). Predvidevamo, da bodo potrebna 
soglasja pridobljena do konca januarja 
za sprejem na Občinskem svetu v mar-
cu 2016.
Tudi dela na prenovi šolskih športnih 
površin potekajo v skladu z načrti, izva-
jalcu pa gre na roko tudi stabilno vre-
me. Občina se je s projektom prijavila 
na javni razpis Fundacije za šport (Ur. l. 
RS, št. 78/15) za sofinanciranje gradnje 
športnih objektov v letih 2016, 2017 in 
2018. Po postopku obravnave vlog raz-
pisna komisija Fundacije nepravočasne 
vloge s sklepom zavrže, prosilce, katerih 
vloge so nepopolne oz. nerazumljive, pa 
pozove k odpravi pomanjkljivosti. Ker 
nismo prejeli nobenega sklepa ali po-
ziva, optimistično pričakujemo, da je 
naša vloga uvrščena v postopek vredno-
tenja za dodelitev sredstev. Popolne vlo-
ge vrednoti stalna strokovna komisija 
Fundacije, ki pripravi predlog razdelitve 
sredstev do 31. januarja 2016. Med vre-
dnotenjem vlog lahko od prosilcev zah-
teva dodatne informacije, podatke in 
neodvisna strokovna mnenja. Na pod-
lagi predlogov komisije svet Fundacije 
sprejme sklep o razporeditvi sredstev 
najkasneje do 28. februarja 2016.

V letu 2014 smo od Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport prejeli odločbo, 
s katero se našemu Športnemu društvu 
Preddvor za nedoločen čas podeljuje sta-
tus društva, ki deluje v javnem interesu 
na področju športa. Dne 24. 6. 2015 je Vla-
da Republike Slovenije sprejela Sklep o 
objavi seznama upravičencev do donacij 
za leto 2015, na katerem je na 134. stra-
ni tudi naše društvo. Tako lahko sedaj 
sami izpolnite "ZAHTEVO za namenitev 
dela dohodnine za donacije", ki jo dobite 
tudi na naši spletni strani. Le-to potem 
oddate kadar koli prek sistema eDavki 
na spletni stani http://edavki.durs.si, pi-
sno ali ustno na zapisnik pri davčnem 
organu ali pa jo osebno oddate predstav-
nikom Športnega društva Preddvor in 
jo bomo v vašem imenu do konca kole-
darskega leta oddali na pristojni finanč-
ni urad. Ob tem boste lahko brezplačno 
prejeli tudi nov društveni koledar za leto 
2016. Že vnaprej pa se zahvaljujemo za 
vso podporo in sodelovanje, več infor-
macij pa na www.sd-preddvor.si!
V novo leto gremo spet polni delovnega 
optimizma in vsem skupaj želimo VE-
SEL BOŽIČ ter SREČNO, ZDRAVO ter ŠPOR-
TA POLNO NOVO LETO 2016!

Pripravljajo se na osmi smučarski tečaj
Potekajo priprave na organizacijo osmega smučarskega in deskarskega tečaja  
med zimskimi počitnicami od 15. do 19. februarja 2016 v Kranjski Gori.

Nogometni krožek
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STAŠ KOS, LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE

Tak način ogrevanja je skoraj brez škodljivih emisij in obra-
tovalnih stroškov, a je cena postavitve sistema razmeroma 
visoka. Kaj pa storiti, če denarja za novo investicijo primanj-
kuje? Vse premalo ljudi se zaveda, da tudi njihove hiše in 
stanovanja delujejo kot velik sprejemnik sončne energije, ki 
pogosto ostane neizkoriščen. Okna namreč prepuščajo večji 
del sončnega sevanja, ki se absorbira v notranjosti stavbe in 
jo segreje. Ker je glavni namen oken zagotavljanje naravne 
osvetlitve prostora in prezračevanje, le-ta spadajo med naj-
cenejše sisteme naravnega ogrevanja. Skozi okna pa nam 
toplota tudi uhaja. Energijsko učinkovito grajene stavbe 
imajo zato večino steklenih površin na južni strani.
Koliko pa se to pozna pri stroških za ogrevanje? Predposta-
vimo, da ima naša hiša 15 kvadratnih metrov oken z južno, 
vzhodno in zahodno orientacijo in da okna prepuščajo 70 od-
stotkov sončnega obsevanja (proizvajalci to lastnost oken na-
vajajo kot g-faktor). Povprečno letno sončno obsevanje v ogre-
valni sezoni je odvisno od lokacije stavbe, orientacije oken 
itd., a v grobem lahko rečemo, da na kvadratni meter stavb-
nega pohištva dobimo približno 200 kWh koristne toplote na 
leto, kar pri trenutnih cenah kurilnega olja predstavlja sla-
bih 20 evrov. Če upoštevamo 15 kvadratnih metrov steklenih 
površin, to pomeni 300 evrov letnih prihrankov. Da bi svo-
ja okna kar čim bolje izkoristili, med ogrevalno sezono tako 
notranje kot zunanje žaluzije dvignemo. Okna naj bodo tudi 
dobro očiščena, saj prah in ostala nesnaga zmanjšujejo so-
larne dobitke. Ponoči naj bodo žaluzije spuščene, saj delujejo 
kot dodatna izolacija in zmanjšujejo toplotne izgube. Prostor 
z veliko steklenimi površinami naj bo čez dan odprt, da lahko 
topel zrak ogreje tudi druge prostore v stavbi. V poletnem času 
naj bodo žaluzije spuščene, saj se nam bo v nasprotnem pri-
meru stavba preveč pregrevala in jo bo treba hladiti. Pri tem je 
pomembno poudariti, da so zunanje žaluzije pri preprečeva-
nju pregrevanja objekta občutno učinkovitejše od notranjih.

Naravno  
ogrevanje stavb
Sončni kolektorji, ki se uporabljajo za 
pripravo tople sanitarne vode in včasih 
tudi za ogrevanje prostorov, danes niso 
več redkost. 

Novembra in decembra so v občini Preddvor potekale tematske 
delavnice z različnimi skupinami občanov z namenom oblikova-
nja razvojnega programa Preddvor 2026. O prihodnosti življenja 
v občini so razpravljali na dveh turističnih delavnicah, v pogovoru 
o zeleni občini, z mladimi, pripravili so tudi srečanje z vaščani Ko-
kre in Možjance, ki sta bili zelo dobro obiskani. Občani pa lahko 
svoja razmišljanja o potrebah in priložnostih Preddvora posredu-
jejo vse do konca leta, lahko pisno na občino ali na elektronski 
naslov obcina.preddvor@siol.net. 

Snujejo razvojno strategijo občine

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

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

www.kmetija-zulc.si

Na kmetiji Pr' Žulc z mlinom na kamen meljemo  
domača žita. Nudimo vam domačo ajdovo, pirino, koruzno, 

rženo in pšenično moko. Imamo tudi polnovredni  
pšenični, pirin in koruzni zdrob.  

Na voljo je tudi domača prosena in ajdova kaša.
Veseli bomo vašega obiska.

Želimo vam vesel božič ter srečno in uspešno novo leto!

● trgovina z lesom
● ročna in strojna sečnja
● žično in traktorsko  spravilo lesa
●  prevozi lesa in gradbene  

mehanizacije
● priprava drv in biomase
● sanacija in nega gozdov
●  izkopi in gradnja  

gozdnih poti

Želimo vam lepe božične in novoletne praznike ter 
zdravja in poslovnih uspehov v novem letu 2016.

Kolektiv Cirlesa
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NIVES KRIŽNAR

Stephen Gould je zapisal, da jedro člo-
vekove narave korenini v desettisočih 
vsakdanjih dobrih delih, ki zaznamujejo 
naše dni. Tudi dijaki in zaposleni v Gim-
naziji Franceta Prešerna so s humanitar-
no dejavnostjo zaznamovali že marsika-
teri dan in opravili številna dobra dela. 
Med drugim s tem krepijo tudi medge-
neracijsko sožitje in spodbujajo socialni 
dialog, zavzemajo se za solidarnost med 
generacijami z medsebojno podporo ter 
s prenosom znanja in izkušenj.
Ob vsakem prehodu iz starega v novo 
leto je veliko tudi takih ljudi, ki s tesnobo 
pričakujejo ta čas, saj so bodisi bolni ali 
osamljeni ter zaradi tega še posebej ran-
ljivi. Dijaki Gimnazije Franceta Prešerna 
se še kako zavedajo, da se ljudi najbolj 
osreči z malimi, a plemenitimi dejanji, 
ko si bolj kot materialne dobrine želimo 
iskrenih in lepih besed ter pozitivnih 
misli. Letos mineva že 55 let, odkar je po-
kojna profesorica ekonomije Berta Ber-
var, takrat zaposlena v Ekonomsko-ad-
ministrativnem šolskem centru Kranj, 
dala pobudo, da dijaki s profesorji v času 
božično-novoletnih praznikov obiskujejo 
oskrbovance v Domu starejših občanov v 
Preddvoru. To tradicijo ohranjajo na GFP 
še danes, 55 let pozneje! 
Kot je povedala profesorica Nives Kri-
žnar, mentorica dijakom GFP, so kot 
vsako leto tudi ta konec novembra na 
gimnaziji začeli z akcijo Dobrodelni evro 

za oskrbovance Doma starejših občanov 
v Preddvoru. Dijaki in profesorji šole so 
z zbranim denarjem vsem 189 oskrbo-
vancem pripravili darila, ki so jih dijaki 
zavijali in okrasili sami že v dneh pred 
obiskom.  
Tilen Lotrič, Janez Požar, Luka Blatnik, 
Eva Lebar, Patricija Kurelac, Karolina 
Mrak, Nika Konečnik, Nika Katrašnik, 
Nastja Kuhar, Vesna Vrankar in Mateja 
Kalan so starostnikom pripravili zaba-
ven program. S petjem, plesanjem, igri-
cami in recitacijami so popestrili njihov 
vsakdan. Stanovalci Doma vsako leto 
nestrpno pričakujejo dijake in so se daril 
zelo razveselili, še bolj pa obiska, ki jim 
je v teh predprazničnih dneh veliko po-
menil, saj so jim s tem dokazali, da niso 
pozabljeni.
Direktorica DSO Preddvor Andreja Valant 
je poudarila, da tako druženje med mla-
dostniki in starostniki pomeni veliko 
vrednost v življenju stanovalcev Doma. 
To so trenutki neskončne dobrote, pri-
stnega prijateljstva, naravne iskrenosti, 
trenutki, ko starostniki pozabijo na osa-
mljenost, bolezen, starost, odtujenost … 
Tudi Irma Čebašek, delovna terapevtka 
in koordinatorica sodelovanja med do-
mom in gimnazijo, je prepričana, da je 
svet za starostnike velikokrat lepši za-
radi drobnih pozornosti, ki so jih dele-
žni. Še prav poseben pečat pa vsakoletni 

obisk pri starejših občanih v Preddvoru 
pusti v dijakih, ki so s svojo srčnostjo 
zatrjevali, da dobrih del ne delajo zato, 
da jim bodo povrnjena, temveč da jih 
oskrbovancem podarjajo iz srca, ker je to 
naravno in dobro! »Občutka, ko nekoga 
osrečiš, ne moreš opisati z besedami. Za 
svoja dobra dejanja ne pričakuješ ali po-
trebuješ plačila. Že beseda hvala in ob-
jem človeka v stiski ti da nov zagon za 
ostala dobra dela,« menita dijakinji Eva 
in Karolina.
Mentorja Nives Križnar in Blaž Mršič sta 
z veseljem opazovala dijake, ki so komaj 
čakali, da so stanovalce doma obiska-
li tudi po sobah in jih v predprazničnih 
dneh razveselili z darili. Med obdarova-
njem in pogovorom z njimi so pokaza-
li, kako znajo in zmorejo biti sočutni in 
razumevajoči do starejših oseb. Sodelo-
vanje med generacijami nas osreči in če 
nas bodo v tem posnemale mlajše gene-
racije, se nikomur ni treba bati osamlje-
nosti na jesen našega življenja.

Gimnazijci so se družili s starostniki
Tradicionalni obisk dijakov Gimnazije Franceta Prešerna  
v Domu starejših občanov Preddvor

Mladi so se družili s starejšimi.

Prijetno srečanje pred prazniki

Dijaki se zavedajo, da se ljudi 
najbolj osreči z malimi,  
a plemenitimi dejanji, ko si  
bolj kot materialne dobrine 
želimo iskrenih in lepih besed 
ter pozitivnih misli.
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