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VI HAR NIK (ISSN 1855-0126) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa,  
ki iz ha ja šti ri krat na leto. Pri lo go pri prav lja Go renj ski glas, d. o. o., 
Kranj, Ble i we i so va ce sta 4, Kranj, ured ni ca Da ni ca Za vrl  
Žle bir (da ni ca.za vrl@g-glas.si), ured ni štvo Go renj ske ga gla sa, 
od go vor na ured ni ca Ma ri ja Volč jak. Oglas no tr že nje in pri pra va 
za tisk Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, tisk Ti skar na Lit te ra pic ta, 
d. o. o., di stri bu ci ja Poš ta Slo ve ni je. Gla si lo iz ha ja v na kla di 
1.400 iz vo dov, brez plač no ga pre je ma jo vsa go spo dinj stva  
in dru gi na slov ni ki v ob či ni Pred dvor. Te le fon ured ni štva: 
04/201-42-00, te le fon oglas ne ga tr že nja: 04/201-42-48,  
te le faks 04/201-42-13, Tr že nje ogla sov: Janez Čimžar,  
janez.cimzar@g-glas.si, te le fon: 041/704 857, e-pošta: info@g-glas.si.
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Lani je bila okrogla obletnica rojstva roja-
kinje Josipine Turnograjske, prve slovenske 
pisateljice, pesnice in skladateljice, letos je 
minilo 160 let od njene prerane smrti. Boste 
morda letošnji okrogli obletnici namenili 
posebno pozornost?

»Letos je prireditev v spomin na našo rojakin-
jo pripravilo Kulturno društvo Josipine Turno-
grajske, ki ga vodi ddr. Mira Delavec Touhami, 
občina pa je pri tem sodelovala z obnovo pisa-
teljičinega spomenika ob kapeli gradu Turn, ki 
je bil že zelo dotrajan. Osrednji temi letošnjega 
občinskega praznika, ki ga slavimo v čast Josi-
pine Turnograjske, pa bosta dve: odprtje nove-
ga planinskega zavetišča v Hudičkovem borštu 
na Zaplati in prostovoljstvo. Letos februarja 
smo v občini doživeli žledolom, pri odprav-
ljanju njegovih posledic in pri vzpostavljanju 
kolikor toliko normalnega življenja v takratnih 
izrednih razmerah pa je sodelovalo veliko pro-
stovoljcev: posameznikov, društev, podjetij ter 
pripadnikov vojske. Ti bodo v teh dneh dobili 
javne zahvale občine in bodo povabljeni tudi 
na prireditev ob občinskem prazniku. Prav je, 
da ravno ob največjem občinskem prazniku 
doživijo našo zahvalo, ki naj pokaže, kako zelo 
cenimo njihov trud. Skupaj z mano so prosto-
voljci odpravljali posledice najhujše naravne 
nesreče v občini Preddvor v zadnjih letih in ni 
nam bilo lahko. Kot sem že mnogokrat povedal 
in mnogokrat tudi še bom, so tovrstni dogodki 
tisti, ki ločijo ljudi med seboj – ko se značaj 
ljudi pokaže v pravi luči in ko pregovor, da v sti-

ski spoznaš prijatelja, znova najde potrditev v 
življenju. Mislim, da vsi skupaj ne bomo nikoli 
pozabili sreče ljudi, do katerih smo se s teža-
vo prebili; žal pa tudi ne bomo mogli pozabiti 
ljudi, ki jim nobena stvar ni bila všeč, ne glede 
na to, koliko smo se trudili z njimi in ob tem 
večinoma tudi že ogrožali svojo varnost.

Sicer pa naj vse občanke in občane lepo 
povabim na slavnostno akademijo ob občin-
skem prazniku, ki bo v petek, 4. julija, ob 18. 
uri v dvorani Kulturnega doma Preddvor. Ta bo 

Zahvalili se bodo 
prostovoljcem

Konec tedna bodo proslavili praznik občine Preddvor, ki sicer slavi 
9. julija, na dan, ko je bila pred 181 leti na gradu Turn rojena Josipina 

Urbančič Turnograjska. Pred praznikom smo se o slovesnem in delovnem 
dogajanju v občini pogovarjali z županom Miranom Zadnikarjem.

Za občinski praznik obnovljena dvorana kulturnega doma

Miran Zadnikar

Osrednja prireditev ob prazniku obči-
ne Preddvor bo slavnostna akademija, ki 
se bo v petek, 4. julija, ob 18. uri začela 
v Kulturnem domu Preddvor. Na njej bo 
nastopil pevec Gianni Rijavec s svojim 
glasbenim projektom Beli golob. Župan 
Miran Zadnikar bo ob tej priložnosti 
podelil tudi občinska priznanja. Letos jih 
bodo prejeli: veliko plaketo Živko Dreko-
nja, Slavko Prezelj in Jožef Škrvada, malo 
Alojz Slavko Bogataj, občinski priznanji 
Rajko Fende in Blaž Pfajfar, plaketi Josi-
pine Turnograjske pa Martin Markun in 
Anton Zorman. D. Ž.

Slavnostna akademija ob 
občinskem prazniku

V kratkem bodo volitve v državni zbor, 
jeseni še lokalne volitve. V Občini Predd-
vor so imenovali  občinsko volilno komisi-
jo. V njej bodo: predsednica Janja Roblek, 
podpredsednica Ana Pauletič, člani in 
njihovi namestniki pa Miro Roblek, Janez 
Polajnar, Peter Zupan, Nada Arh in Lidija 
Kokl. D. Ž.

Imenovali občinsko volilno 
komisijo



3

Občinske novice

nalašč za praznik obiskovalce pričakala lepo 
obnovljena, z obnovljenim parketom in udo-
bnejšimi sedeži.«

Omenjate tudi odprtje novega planinske-
ga zavetišča na Zaplati, ki ga je financirala 
občina, preddvorski planinci pa kot prosto-
voljci opravili glavnino gradbenih del.

»Pred kratkim sem se šel osebno zahvalit 
prejšnji lastnici koče, denacionalizacijski upra-
vičenki Boženi Deu, ki se je pred leti odločila 
objekt, ki je bil njeni družini vrnjen v denaci-
onalizacijskem postopku, podariti naši občini. 
Nesel sem ji slike, ki kažejo, kaj je v teh letih 
nastalo iz zapuščenega zavetišča. Želel sem, 
da bi si ga tudi ogledala, a to verjetno zaradi 
njene starosti ne bo mogoče. Povabil pa sem 
jo na prireditev in upam, da se bo udeležila in 
se ji bomo lahko znova zahvalili, da je občini 
podarila kočo in zemljo. Da je na tem mestu 
zrasel tako lep objekt, pa gre znova velika 
zahvala prostovoljcem, v tem primeru planin-
cem Planinskega društva Preddvor, ki so več 
let skrbno delali. Pričakujem, da bodo objekt 
tudi v prihodnje lepo vzdrževali in skrbeli za 
planinsko zavetišče.«

Ste pred občinskim praznikom končali še 
kak pomemben občinski projekt? 

»Z dograditvijo centralne čistilne naprave v 
Tupaličah se končuje eden pomembnejših pro-
jektov v občini. Zadovoljni smo, da jo bomo 

lahko sami upravljali, tudi tehnologija omogo-
ča dokaj poceni vzdrževanje. Poskusno obra-
tovanje poteka od aprila, konec septembra pa 
je rok za pridobitev uporabnega dovoljenja. Po 
tem datumu bodo gospodinjstva, ki se imajo 
možnost priključiti na kanalizacijski sistem, 
dobila še sklepe in v roku šestih mesecev se 
bodo morali priključiti. Znesek komunalnega 
prispevka, ki ga bodo plačali uporabniki, še ni 
določen. Ljudje kar veliko povprašujejo o tem. 
Zneski so zelo visoki, okoli pet tisoč evrov. 
Občinski svet mora sprejeti ceno, ki bo spre-
jemljiva za občane. Pričakujem, da bo primer-
ljiva sosednjim občinam. Razliko do stroškov 
gradnje tega sistema pa bo žal morala pokriti 
občina.« 

Kako pa poteka siceršnje urejanje komu-
nalne infrastrukture v občini?

»Ko smo tik pred koncem lanskega leta sno-
vali letošnji občinski proračun, nas je prese-
netil projekt obnove magistralnega vodovoda 
Bašelj–Kranj, kjer je nosilka investicije Mest-
na občina Kranj, pri njej pa sodelujeta tudi 
naša in nakelska občina. V osnutku proračuna 
za leto 2014 tega projekta nismo predvideli, 
ko pa smo izvedeli, da je sprejet, smo morali 
v drugem branju proračun povsem preurediti 
in znatna sredstva nameniti trasi vodovoda, ki 
poteka iz Bašlja skozi Bele proti Kranju. Pre-
dnost tega projekta vidim le v tem, da smo pri 

pogojih glede pridobitve gradbenega dovolje-
nja na trasah skozi našo občino dosegli uredi-
tev ceste v ustrezni širini, občina pa mora ob 
tem dograditi tudi vso drugo infrastrukturo. 
Za gradnjo slednje smo kandidirali na osmem 
državnem razpisu, na odločitev glede tega še 
vedno čakamo. Če bomo uspešni na tem raz-
pisu, bomo morali do konca leta 2015 zgraditi 
fekalno kanalizacijo v naseljih vseh Bel, Brega 
in Tupalič.«

Ena od bolečih točk v občini je grad v sre-
dišču Preddvora, za katerega želite, da ga 
država prenese v občinsko last. Kako uspe-
šni ste pri teh postopkih? 

»Dosegli smo vsaj to, da so državni uradniki 
vzeli resno naša opozorila v zvezi s streho, ki je 
potrebna obnove, saj zaradi nje že nastaja ško-
da v notranjosti stavbe. Država je objavila raz-
pis za izvajalca za sanacijo strehe in takoj, ko 
bo ta izbran, bo streha sanirana. Kar pa zade-
va prenos lastništva na občino, jo je zavlekel 
pojav neke hipoteke, tako da zadeva še vedno 
ni rešena. Žal je stavba po mnogih letih nevzdr-
ževanja v slabem stanju in je takšne ne bomo z 
veseljem sprejeli od države.«

Že nekaj časa želite oddati preostale pro-
store v zdravstvenem domu Preddvor. Vam 
je to že uspelo?

»Čeprav je bilo že kar nekaj ponudb za dejav-
nosti, ki niso sorodne zdravstvu, smo vztraja-
li, da je v celoti zdravstveni dom namenjen za 
zdravstvene storitve. Vesel sem, da smo se te 
dni z direktorico OZG Lili Gantar Žura dogo-
vorili, da bo fizioterapija Zdravstvenega doma 
Kranj bo ob koncu letošnjega leta 2014 odprla 
ambulanto za fizioterapijo v dislocirani zdrav-
stveni enoti Preddvor. Za občane Preddvora bo 
nova pridobitev fizioterapije pomenila bližjo 
dostopnost do različnih fizioterapevtskih sto-
ritev. V novi fizioterapiji bodo opravljali pro-
tibolečinske elektro terapije, magnetoterapijo, 
terapijo z ultrazvokom, ekstenzijsko terapijo, 
individualne terapevtske vaje, aplikacijo tera-
pevtskih trakov in različna prilagojena ročna 
razgibavanja. Omenjene fizioterapevtske pos-
topke bodo izvajali v obsegu in na način, kakor 
določajo Pravila ZZZS, predpiše pa jih izbrani 
zdravnik ali zdravnik specialist z delovnim 
nalogom za fizioterapijo.«

Jeseni so lokalne volitve, boste na njih zno-
va kandidirali za župana?

»Kot sem že spomladi povedal v Preddvor-
skem glasu, iščem morebitnega naslednika, ki 
bi bil pripravljen sprejeti župansko funkcijo.«

Danica Zavrl Žlebir

Bo država zagotovila vsaj popravilo strehe gradu v Preddvoru? 

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku občine Preddvor.
Župan Miran Zadnikar
Občinska uprava
Občinski svet Občine Preddvor
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Tako so že končali gradnjo kanalizacije in 
čistilne naprave, slednja je v postopku prido-
bivanja uporabnega dovoljenja, na katerega po 
besedah vodje projektov na občini Klavdija 
Zima pravi, da ga pričakujejo do konca letoš-
njega septembra. Občani se že lahko priključu-
jejo, in sicer v naseljih Preddvor, Hrib in Nova 
vas. Odločbe o komunalnem prispevku priča-
kujejo jeseni, znesek še ni izračunan.

V Tupaličah so končali prvo fazo prvega dela 
gradnje kanalizacije in obnove ceste. Gre za 
fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod, 
cesto, pločnike in javno razsvetljavo. Vrednost 
projekta je bila 145 tisoč evrov. V sklepni fazi 
je tudi energetska obnova šole v Kokri, enako 
tudi vodovod Vaškar v Bašlju. 

Še vedno pa ne vedo, kako jim bo uspela 
naložba pod naslovom Infrastruktura v občini 
Preddvor, kjer čakajo na izid osmega razpisa 
države za evropska sredstva. V tem projektu 
naj bi na trasi, kjer poteka magistralni vodovod 
Bašelj–Kranj (pri investiciji sodelujejo z obči-
nama Kranj in Naklo), zgradili tudi kanalizaci-
jo za Tupaliče (spodnji del), Breg in vse tri Bele 
v skupni dolžini deset kilometrov. Vrednost 
projekta je pet milijonov evrov, kandidirajo 
pa za 3,8 milijona evrov evropskega denarja. 
Denar iz tega razpisa naj bi dobile občine, ki 
bodo prve oddale popolne vloge, in tako se je 
zgodilo, da so 5. maja, ko je bil rok za oddajo 
vlog, župani in občinski uradniki prvi dan po 
prvomajskih praznikih na bencinskih črpalkah 
po Sloveniji, ki imajo pogodbe s pošto, oddajali 
vloge. Klavdija Zima pravi: »Na občini smo se 

vsi zelo trudili, da smo pripravili popolno vlo-
go, in poskrbeli tudi, da smo jo oddali 5. maja 
ob 0.00, in sicer na treh različnih mestih. Pri-
čakujemo, da bodo dobili odobreno. Za občino 
ta projekt veliko pomeni in bi nam evropski 
denar prišel zelo prav. Za sedaj smo že aktivi-
rali projekt za vrednost lastnih sredstev občine, 
to je 470 tisoč evrov, in sicer zato, da vgradimo 

kanalizacijo skupaj z magistralnim vodovo-
dom. Gradbena dela na Zgornji in Srednji Beli 
že potekajo. Ob tem prosimo ljudi, naj bodo str-
pni, ko bo zaradi gradnje oviran promet in bodo 
morali voziti po obvozih. Naj imajo v mislih, 
da bodo te nadloge minile in da je projekt v 
njihovo skupno dobro.«

Danica Zavrl Žlebir

Izteka se več pomembnih projektov
V občini Preddvor poteka več pomembnih projektov, nekateri se že končujejo.

Gradbena dela na Zgornji in Srednji Beli že potekajo. / Foto: Tina Dokl

Dela na kanalizacijskem sistemu in centralni čistilni napra-
vi Preddvor so končana, poteka poskusno obratovanje.
Operacija Kanalizacija in CČN Preddvor, ki jo delno finan-
cira Evropska unija, poteka po načrtih. Dela so že povsod 
zaključena, poteka poskusno obratovanje in investitor je 
trenutno v postopku za pridobitev uporabnega dovolje-
nja. To mora biti pridobljeno do septembra 2014.
Vrednost projekta znaša 1,8 milijona evrov, od tega so 
podpisane pogodbe z državo za sofinancerska sredstva 
v višini 566 tisoč evrov iz Evropskega sklada ter 318 tisoč 
evrov iz državnega proračuna po 23. členu ZFO. Vsa evrop-
ska sredstva so že pridobili, trenutno čakajo še na 160 tisoč 
evrov denarja iz državnega proračuna.
Uporabniki se že lahko priključujejo na kanalizacijsko 
omrežje, kjer je to že zgrajeno, in sicer na območju Pred-
dvora, Hriba in Nove vasi. Jeseni lahko pričakujejo odločbe 
o komunalnem prispevku; kolikšen bo ta, pa trenutno še 
ni znano.

Končani kanalizacija in čistilna naprava

OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10, 
4205 PREDDVOR
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Letos končujejo lani nedokončana dela projekta Energetska 
sanacija Podružnične osnovne šole Kokra. Sanacija vključuje 
toplotno izolacijo fasade in strehe ter zamenjavo oken. Dela je 
izvajalo podjetje Jelovica hiše iz Preddvora. Projekt delno finan-
cirajo po javnem razpisu Sofinanciranje operacij za energetsko 
sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v 
lasti lokalnih skupnosti, razpisanega v okviru Operativnega pro-
grama razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013, 6. Razvojne prioritete Trajnostna raba energije, 1. 
prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. 
Vrednost del znaša 
76.316 evrov z DDV, delež 
sofinanciranja s strani Kohezijskega 
sklada in RS je 47.901 evrov. 

Energetska sanacija 
šole v Kokri

»Ko je gospa Erženova pred leti podarila kočo 
planincem, smo predlagali, da je njena lastnica 
občina. Hiša iz leta 1938, kjer so v preteklo-
sti našli zavetišče tisti, ki so na Zaplati kosi-
li ali »jagali«, ni bila vzdrževana in je bila v 
tako slabem stanju, da smo se dogovorili, da 
se podre in na njenem mestu naredi nova,« je 
o predzgodovini na novo zgrajenega zavetišča 
povedal predsednik Planinskega društva Pred-
dvor Aleš Drekonja. »Ko so bili pridobljeni 
vsi dokumenti (občina je sprejela prostorske 
načrte in pridobila gradbeno dovoljenje), se je 
delo začelo »na polno« in trajalo tri leta. Hiša 
je nekoliko večja od prvotne, saj so zahteve 
današnjega časa drugačne od takratnih. Ima 
štiri sobe, 15 ležišč v nadstropju, spodnji del pa 
bo lahko sprejel dvajset ljudi, zunaj je še tera-
sa za nekaj dodatnih sedežev. Koča bo odprta 
za konce tedna in praznike. Planinska zveza 
Slovenija si jo je ogledala in ji podelila klasi-
fikacijo oskrbovanega planinskega zavetišča. 
Oskrbovano bo v tej meri, da bodo na voljo 
topli in hladni napitki, hrana pa ne. To pa zato, 
ker je Hudičkov boršt zavarovano območje in 
je nekoliko težje pridobiti razna dovoljenja. 
Poleg tega ne pričakujemo tolikšnega obiska, 
da bi bilo to potrebno. V koči tudi ni pogojev za 
kuho, saj ima na voljo le vodo kapnico ali tisto 
iz bližnjega studenca. Kljub temu pa bo dovolj 
udobna za ljudi, ki se želijo spočiti na poti po 
naših hribih ali ustaviti na tej točki med kako 
večjo turo, ki jih ponujajo okoliški vrhovi.« 

Že sedaj se je pri zavetišču, ki je šele nasta-
jalo, ustavljalo veliko ljudi, pričakujejo jih tudi 
v prihodnje.

Planinsko zavetišče je nastalo po zaslugi 
velikega števila prostovoljskih ur preddvor-
skih planincev. Aleš Drekonja pravi, da imajo 
evidenco za vsak dan posebej. Samo lani je bilo 

opravljenih 4500 ur (delati so lahko začeli šele 
21. aprila), letos pa je za njimi tudi že okoli 1500 
ur. Pet prostovoljcev, članov gospodarskega 
odseka je redno pri delu, krog prostovoljcev pa 
se je pogosto razširil tja do 25 udeležencev, še 
pove sogovornik. 

»Na razpisu Planinske zveze Slovenije (za 
eko gradnje) smo za prevoz težjega gradbenega 
materiala dobili helikopter, sicer pa so vse dru-
go znosili prostovoljci na svojih hrbtih, lokalni 
kmetje pa so nam s traktorji zvozili po gozdnih 
cestah do izhodišča, kar nam je za uro skrajšalo 
pot. Tudi preddvorski gasilci so nam izdatno 
pomagali pri peš transportu materiala v zave-
tišče, pohvaliti pa jih je treba tudi pri odprav-

ljanju posledic žleda na planinskih poteh,« 
poudarja predsednik preddvorskih planincev. 

Planinsko zavetišče ima elektriko iz osmih 
sončnih celic, v koči je tudi WI FI. 

Planinska zveza Slovenije je že potrdila vpis v 
register planinskih postojank, koča je od uprav-
ne enote dobila tudi uporabno dovoljenje, tako 
da ni več ovir za njeno uradno odprtje. Slovesno 
odprtje za široko javnost načrtujejo v sklopu 
slavnostne akademije v petek, 4. julija, ob 18. 
uri, ko bo župan planincem simbolično predal 
ključe, naslednji dan, 5. julija, ob 11. uri pa bo v 
samem zavetišču odprtje v krogu planincev in 
drugih obiskovalcev, ki bodo tega dne prišli gor. 

Danica Zavrl Žlebir

Odpirajo planinsko zavetišče na Zaplati
Ob letošnjem občinskem prazniku bodo odprli novo planinsko zavetišče na Zaplati. Simbolična predaja ključev 

na slavnostni akademiji 4. julija, odprtje v Hudičkovem borštu dan pozneje, 5. julija, ob 11. uri.

Takole je zavetišče na Zaplati dobivalo svojo končno podobo.

OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10, 
4205 PREDDVOR
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Veliko plaketo prejmejo: Živko Drekonja za 
oranje ledine preddvorskega gasilstva in neiz
brisno vlogo pri gradnji planinskega zavetišča, 
Slavko Prezelj za dolgoletno delo v številnih 
organizacijah in velik prispevek k ugledu in 
razvoju občine Preddvor in Jožef Škrvada 
za neizbrisno vlogo pri postavljanju temeljev 
sodobnega gasilstva v občini. Malo plaketo 
za neizbrisen pečat na področju športa obči
na namenja Alojzu Slavku Bogataju. Priznanji 
dodeljujejo Rajku Fendetu za srčnost in prosto
voljno delo pri gradnji planinskega zavetišča na 
Zaplati in Blažu Pfajfarju za vodenje gasilskih 
in drugih reševalnih enot v času žledoloma in 
drugih intervencij na območju občine. Plaketi 
Josipine Turnograjske, namenjeni za kultur
no delovanje, letos dobita Martin Markun in 
Anton Zorman, oba za petnajstletno sodelo
vanje v igralski skupini KUD Matije Valjavca 
Preddvor.

V preddvorskem planinstvu  
oral ledino

Živko Drekonja je prišel v Preddvor v sedem
desetih letih kot vodja policijske postaje. Ob 
službi se je ves čas posvečal tudi prostovoljne
mu delu in se udejstvoval v družbenem življe
nju Preddvora. Znal je delati z ljudmi, cenili 
so ga in v prvem občinskem mandatu izvolili 
tudi v občinski svet. Pred štirimi desetletju se 
je vključil v Planinsko društvo Kranj, kjer je 
sodeloval tudi kot gorski reševalec. Leta 1998 
je bila v okviru kranjskega društva ustanov
ljena Planinska sekcija Preddvor, Živko pa je 
postal njen načelnik. »Ko sem se upokojil, smo 
začeli snovati planinsko sekcijo, ki je predstav
ljala zametke današnjega društva,« se spomi
nja Živko Drekonja, ki mu priznavajo, da je na 
planinskem področju v Preddvoru oral ledino. 
Njegovo delo se kaže v urejenih planinskih 
poteh, številnem članstvu društva, lastnoročno 
je napisal vse planinske kažipote v teh gorah, 
bil je odličen organizator, ki je spodbudil vrsto 
delovnih akcij. Med slednjimi je največji uspeh 
gradnja planinskega zavetišča na Zaplati, kjer 
je s prostovoljnim delom mnogih planincev in 
drugih v nekaj letih zrasla koča. »Že ob usta
novitvi sekcije nam je zbudilo pozornost zara
ščanje Zaplate, značilna podoba Hudičkovega 
boršta je izginjala in takrat smo se odločili 
pobočje Zaplate očistiti, urediti planinske poti, 
jih markirati, ne zavedajoč se tega, da bomo 
tam gori kdaj gradili planinsko kočo,« se Živko 
spominja dni, ko je Zaplata planincem še pose
bej prirasla k srcu. Priljubila se jim je tudi zato, 
ker so tam rešili življenje zablodelemu obupa
nemu človeku, ki se je čisto oslabel privlekel v 
zavetje takrat še propadajoče koče. Živko ga 
je našel in poklical reševalce, da so ga s heli
kopterjem odpeljali v dolino. Ko ga vprašam o 
veliki plaketi, ki jo prejema ob prazniku, pravi, 

da zanjo ni edini zaslužen in da bi najbrž pripa
dala kar vsej planinski sekciji. Sprejema pa jo 
zelo počaščen. Veliko je vredno prijateljstvo, ki 
se je ob delu stkalo v planinski druščini: to bo 
ostalo, zlasti še, ker se bodo pri delu še veliko 
družili, saj je načrtov, kot pravi, več kot časa.

Najbolj znan po preddvorskih igrah
Slavko Prezelj se je že v otroških letih pri

družil prostovoljnim gasilcem, pozneje deloval 
v krajevni skupnosti in kot član gradbenega 
odbora sodeloval pri obnovi kulturnega doma 
v Preddvoru, ki so ga dogradili in odprli leta 
1984. Pravi, da jih je takrat k delu znal dobro 
spodbuditi Jože Zorman. Ko je bilo leto pozne
je ustanovljeno kulturno društvo, se je najprej 
pridružil pevskemu zboru, nato pa v družbi 
veselih in družabnih ljudi (pevcev, igralcev, 
folklornikov) dobil zamisel o tem, da bi na 
preddvorskem odru z igro oživljali stare obi
čaje. Kot enega najlepših dogodkov se Slav
ko spominja, ko so za televizijo posneli film 
o »snarjenju« na Zaplati s sedaj že pokojnim 
Borutom Mencingerjem. Z njim in z Jožetom 
Zadnikarjem starejšim je začel projekt, kate
rega rezultat je bil polurni prispevek v okviru 
dokumentarnih oddaj Naravni parki Slovenije. 
Vanj je skupaj z igralci in domačini vpletel nek
danje običaje in poskrbeli, da je ohranjen del 
tukajšnje zgodovinske dediščine. Slavko, ki je 
bil vselej vključen v družbeno življenje kraja, 
saj je bil dva mandata tudi občinski svetnik, 
pa je v domačem kraju najbolj znan po svojih 
komedijah. Pisal jih je za odraslo in otroš
ko igralsko skupino, bil režiser, igralec in še 
kaj. Nastalo je lepo število iger, ki so zabavale 
domače občinstvo in tisto na mnogih gostovan
jih. Po tridesetih letih, kar je sodeloval v kultur

nem društvu, sedaj pripravlja zbornik. Pravi, 
da je v tem času v kulturi sodelovalo 160 ljudi. 

»Bili smo dobra druščina, lepo je bilo sodelo
vati z množico nastopajočih. Od njih sem dobil 
energijo, ki je tudi mene gor držala,« pove 
Slavko o svojih igralskih skupinah, s katerimi 
je doživel marsikaj lepega. »Priznanje tako ni 
samo zame, pač pa za vse, ki smo skupaj delali. 
Hvaležen sem tudi družini, da mi je dopustila, 
da sem se lahko ukvarjal z dejavnostjo, ki sem 
jo imel rad.« Trenutno mu domače razmere, 
varstvo vnukov in skrb za ostarelo mamo, ne 
dopuščajo, da bi se aktivno ukvarjal z gleda
liščem. Napiše še kak skeč za igralki Francko 
in Ančko. Morda se v prihodnje še kaj vrne k 
igram, ki so ljudem prinesle toliko veselja.

Gasilci so dobra druščina
Jožef Škrvada ima za seboj štiri desetletja 

gasilskega delovanja. To delo je opravljal vest
no in odgovorno, z velikim posluhom za pomoč 
ljudem. Opaznejša je njegova vloga v osemde
setih letih, ko je bil predsednik društva. Takrat 
se je začel večji razvoj društva, tako pri prido
bitvi tehničnih sredstev kot pori izobraževanju 
članstva. Njegovi gasilski kolegi mu prizna
vajo, da je društvo v času njegovega vodenja 
postavilo temelje sodobni strokovno usposob
ljeni gasilski enoti, kakršno poznamo še danes. 
Jožef, ki je dobitnik več gasilskih priznanj, je 
nad tem, ki mu ga občina dodeljuje na predlog 
domačega gasilskega društva, presenečen, ga 
hkrati vesel in nanj ponosen. Gasilstvo mu je 
vselej veliko pomenilo: kot gasilec je delal v 
Intexu, potem je bil šofer, a gasilska žilica ga 
je nato potegnila k prostovoljnemu gasilstvu v 
domačem kraju. »Gasilci smo bili vedno dobra 
druščina, dobro smo se razumeli in na to delo 

Nagrajeni za predano delo
Ob prazniku občine Preddvor bodo letos nagradili osem posameznikov, ki so pustili neizbrisen pečat na 
najrazličnejših področjih dela v občini. Trije so prejemniki velike plakete, eden dobi malo plaketo, dva 

priznanji občine in dva plaketo Jospine Turnograjske.

Živko Drekonja Slavko Prezelj
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imam lepe spomine,« poudarja sogovornik. 
»Sicer pa v društvu še vedno sodelujem kot 
veteran. Tudi za nas se še najde delo. Delamo 
bolj umirjene stvari, se ukvarjamo z redar-
stvom na prireditvah, dežuramo, ko je treba. 
Tudi z mlajšimi generacijami se dobro ujame-
mo,« sklene Jožef Škrvada.

Abraham in še mala plaketa
Slavko Alojz Bogataj se je že v otroštvu 

ukvarjal z več športi. V preddvorski osnovni 
šoli je bil najbolj resen in reden šport tudi zanj 
rokomet, h kateremu je mlade takrat spodbujal 
učitelj Jože Cuderman. Vzporedno pa so fan-
tje z Bele igrali tudi nogomet. Kot mladinec 
se je pridružil kranjskemu Triglavu, ves čas pa 
ostal zvest tudi preddvorski nogometni zele-
nici. Bil je igralec in potem nogometni vratar, 
kar je še danes in pri petdesetih letih, ki jih je 
napolnil letos, nemara velja za najstarejšega 
aktivnega vratarja v uradnih ligaških tekmo-
vanjih. Proti koncu kariere je dobil povabilo 
tudi h kranjski veteranski ekipi, v kateri igrajo 
nekdanji profesionalni prvoligaši. Dela tudi 
kot trener mladih. Že pri sedemnajstih letih 

je opravil šolanje za smučarskega učitelja in 
kot zagovornik prepričanja, da je treba med 
mladimi širiti splošno športno aktivnost, je 
pred leti uspešno vzpostavil smučarske tečaje 
za preddvorske osnovnošolce. Tečajev je bilo 
doslej v Športnem društvu Preddvor že šest in 
udeležba je vsako leto večja. Poleg aktivnega 
športnega življenja je za Slavka značilno tudi 
prizadevanje za pridobitev osnovne nogomet-
ne infrastrukture v občini Preddvor. Pravi, da 
bo pri ciljih v zvezi s tem vztrajal. O dobljenem 
priznanju pa meni: »Cenim, da me je Športno 
društvo Preddvor predlagalo in bom malo pla-
keto z veseljem prevzel. Nominacija me je pre-
senetila, saj bi moral pred menoj že kdo drug 
iz športnih krogov dobiti tovrstno priznanje.« 
Pri tem omeni pokojnega Ivka Polajnarja, ki 
ima zanj podobno vlogo v nogometu, kot jo je 
imel Jože Cuderman v rokometu. Mala plake-
ta občine Preddvor je tudi lepo darilo dolgo-
letnemu športniku ob njegovem življenjskem 
jubileju.

Delo v naravi človeka krepi 
Rajko Fende, domačin z Brega, sicer z dru-

žino živio v Kranju, a srce ga vleče v domači 
kraj, zlasti v tukajšnje hribe. »Planinstvo me je 
zagrabilo, skoraj več sem v hribih kot doma,« 

priznava eden prvih članov pred šestnajsti-
mi leti ustanovljene Planinske sekcije Pred-
dvor. Njegove delovne izkušnje iz gozdarske 
službe so sekciji pri urejanju planinskih poti 
prišle kot naročene, Rajku pa je delo v naravi 
v veliko veselje. Tako so mu na začetku grad-
nje planinskega zavetišča na Zaplati zaupali 
vodenje gospodarske komisije. Plod skupnega 
prostovoljnega dela je letos dograjeno planin-
sko zavetišče in Rajku gre velik del zaslug za 
ta uspeh. »Še sam ne vem, koliko prostovoljnih 
delovnih ur sem naredil na Zaplati. Vse kon-
ce tedna in proste dni sem s prijatelji planinci 
preživel gori. Delo nas je združilo v pristnem 
prijateljstvu. Zdi se mi prav, da človek nekaj 
prispeva za svoj domači kraj, ne glede na to kje 
živi,« razmišlja človek, ki ga korenine vežejo 
na tukajšnje hribe. Tudi zanj je bilo priznanje 

občine veliko presenečenje, a tudi čast, ker je 
njegovo in delo drugih planinskih prostovolj-
cev cenjeno.

Gasilec s srcem
Blaž Pfajfar je gasilec postal leta 1989 kot pio-

nir in se nato po strokovnih izobraževanjih in 
usposabljanjih vzpenjal po stopničkah gasilske 
hierarhije. Sedaj je poveljnik PGD Preddvor. 
Že prvo leto poveljevanja operativni gasilski 
enoti so se zanj začele zahtevne preizkušnje: 
dva požara v visokogorju, vetrolom in žledo-
lom. V vseh zahtevnih intervencijah se je mladi 
poveljnik izkazal kot sposoben mož z dobrimi 
organizacijskimi veščinami. Njemu in njegovi 
ožji ekipi gre zahvala, da materialna škoda v 
omenjenih primerih ni bila večja, menijo pred-
lagatelji za priznanje. »Nisem si predstavljal, da 
bom kdaj vodja operativne skupine, da mi bodo 
zaupane tako zahtevne naloge in da bom za to 
naposled dobil priznanje,« je bil nad občinskim 
priznanjem presenečen gasilski poveljnik. O 
aktivnostih v času letošnjega žledoloma pravi, 
da je bilo zaradi dolgotrajnosti intervencije in 
spremljajočih napetosti sicer zelo stresno, a ko 
je minilo, je bil zadovoljen zaradi dejstva, da je 
zadeve znal izpeljati pravilno. Zadovoljstvo pa 
mu prinaša tudi občutek, da lahko nekomu, ki 

ga je prizadela nesreča, pomaga in pripomore 
k obvarovanju njegovega imetja ali celo življe-
nja. Gasilstvo je stvar, ki jo dela s srcem, in to ga 
žene naprej. Priznanja, ki ga dobiva na samem 
začetku gasilskega poveljevanja, pa je vesel, saj 
dokazuje, da občina ceni prispevek gasilstva, 
meni mladi poveljnik, na novo tudi očka prav-
kar rojene hčerkice Lare.

Prijetna druščina in užitek v vlogah
Martin Markun je v igralski skupini KUD 

Matije Valjavca Preddvor sodeloval petnajst 
let. Na odru je odigral kakih deset predstav, 
njegova prva je bila Sonce na Lipovem vrhu, 
se spominja. Nekaj besedil še hrani, včasih 
kakšno vzame ven in se nasmeji ob humornem 
dogajanju, pa tudi ob spominih, ki jih ima na ta 

Jožef Škrvada

Alojz Slavko Bogataj

Rajko Fende Blaž Pfajfar
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čas. Začel je kot fant, ki ga je najprej pritegnilo 
druženje s soigralci, pozneje pa je z vsako novo 
vlogo na odru začel uživati. Tudi polne dvorane 
in odziv publike mu je dal krila. Nič ga ni moti
lo, da je bilo v sezoni tudi po dvajset predstav, 
da so bili z igro zasedeni vsi konci tedna, saj je 
rad igral in fletno je bilo. Znal se je vživeti v 

vloge tako preprostega človeka kot imenitnika 
na visokem položaju. Najbolj se mu je v spomin 
vtisnila zadnja vloga v predstavi Žena trpežnega 
moža, kjer je igral kmeta Jureža, v katerega se je 
zelo vživel. Sedaj že nekaj let ni več preddvor
skih iger, Martinu delo in družina trenutno tudi 
ne puščata veliko prostega časa. Ne ve, ali se bo 
še vrnil k igranju, morda se bosta z ženo k fol
klori, kjer je plesal v otroških letih. Na oder pa 
ostajajo lepi spomini in sedaj tudi plaketa Josipi
ne Turnograjske, ki jo sprejema zelo počaščen.

Prijatelj in igralec ena A
Igralec na preddvorskem odru je bil tudi 

Anton Zorman, prav tako letošnji dobitnik 
plakete Josipine Turnograjske. V igralsko sku
pino ga je pripeljalo njegovo dekle Simona. 
Najprej je poprijel za tehnična dela, nato so 
v njem zaznali igralski talent in ga postavili 
na oder. Zablestel je v imitiranju junakov »z 
japonskega govornega področja«, pravi režiser 
preddvorskih iger in predlagatelj Antonovega 
priznanja Slavko Prezelj. »Njegove vloge moš
kega s podeželja so vedno prikazovale človeka 
z mehko dušo in odprtim srcem, naravnanega k 
dobremu. In prav takšen Tone tudi je. Vedno se 
je med prvimi naučil besedila in na predstavah 
igral tako verodostojno, da režiserju zaradi nje
ga v več kot desetih letih igralskega nastopanja 
nikoli ni razbijalo srce. In tudi šepetalka je bila 

pri njem vedno prosta,« navaja predlagatelj. 
Njegova vloga v zadnji predstavi Žena trpež
nega moža, ko ga najdeta pozabljena sinova iz 
Poljanske doline, je leta 2008 nasmejala vse po 
vrsti. Tone je igralec ena A in obenem odličen 
prijatelj za vso igralsko druščino.

Danica Zavrl Žlebir

Martin Markun Anton Zorman

Maja smo se podali na tridnevno potepanje po Sloveniji. Učenci OŠ 
Matije Valjavca Preddvor so skupaj z vrstniki iz Glavne šole v Železni 
Kapli raziskovali Posočje z rdečo nitjo Povsod rože enako cveto./Die 
Blumen blühenüber allgleich. S tem smo zaznamovali stoto obletnico 
začetka prve svetovne vojne. V projektu so sodelovali strokovni delav
ci obeh šol, ki so pripravili obsežno delovno gradivo za 29 učencev v 
slovenščini in nemščini. 

V Trentarskem muzeju smo spoznali življenje in delo Trentarjev 
nekoč, s pomočjo multivizije in maket pa tudi geološke, biološke, geo
grafske in naravne znamenitosti Triglavskega narodnega parka. Pot 
smo nadaljevali po dolini ob reki Soči do Tolmina. Nastanili smo se v 
Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Soča v Tolminu, kjer so odlično 
poskrbeli za naše tridnevno bivanje. Povzpeli smo se na Kolovrat, 
kjer so ostanki kavern iz prve svetovne vojne. Z veliko radovednostjo 
in zanimanjem smo prisluhnili vodiču in se sprehodili po žalostnih 
ostankih naše skupne preteklosti. Spoznavni večer, ki so ga pripravile 
učiteljice, je minil ob socialnih igrah ter ob obilici smeha.

Krenili smo na štiriurni pohod v Tolminska korita, ki so nas pre
senetila s svojo raznolikostjo, mogočnostjo in lepoto. Občudovali 
smo Medvedovo glavo, Hudičev most in uživali v bajkah o Jagi babi z 
zelenimi lasmi, ki jih je pripovedovala naša vodička. Ob sotočju rek 
Tolminke in Soče smo s pomočjo umetnika Karla Vejnika z Obirskega 
z akvarelnimi barvami ustvarjali na platno. Nastali so lepi likovni 
izdelki, ki sedaj krasijo stene šol, udeleženih na taboru. V naravoslov
ni delavnici smo obiskali ribogojnico Tolminka, kjer nam je Dušan 
Jezeršek predstavil njeno delo in nam podaril nekaj rib, ki smo jih po 
prihodu v dom podrobno raziskali s skalpeli, noži in pincetami. Delo 
smo nadaljevali v plesni in jezikovni delavnici. V jezikovni je vsak 
učenec s pomočjo vrstnika iz sosednje države v obeh jezikih sestavil 
besedilo za vodenje po razstavi. Razstavili smo likovne izdelke, ki 
smo jih popoldne ustvarili ob sotočju rek. Učenci so se pri tem izred
no izkazali, saj so se maksimalno potrudili, da so vrstnika naučili 
pravilne izgovarjave za samostojen nastop. V tej delavnici se je samo 
potrdilo dejstvo, da se učenci najraje učijo drug od drugega. V plesni 
delavnici pa smo se naučili skupinskega plesa, kjer smo brezmejno 
uživali in se zabavali ob znani glasbi Cottoneyed Joe. Zadnji dan smo 
obiskali Kobarid, se ustavili pred spomenikom pesniku Simonu Gre
gorčiču. Izvedeli smo nekaj o njegovem življenju ter delu. Prebrali 
smo njegovo pesem Soči, ki opeva lepoto te reke; že mnogo let pred 
začetkom 1. svetovne vojne je z njo ljudem ob Soči izrazil slutnjo vojne 
in težke preizkušnje kot posledico človeške neumnosti. 

Podali smo se v Muzej I. svetovne vojne v Kobaridu, kjer smo izve
deli mnogo novega, predvsem grozljivega o poteku prve svetovne voj
ne. Z največjim spoštovanjem smo ob kratkem ravnateljevem govoru 
ob spominski plošči položili cvetje padlim z upanjem, da bi na svetu 
vedno prevladovali razum, mir in prijateljstvo. Tridnevni program se 
je zaključil z obiskom v sirarni Planika v Tolminu, kjer smo ob molži 
in izdelavi masla spoznavali življenje ter delo pastirjev in kmetov. Naš 
tabor je lepo uspel, zato se zahvaljujemo vsem sponzorjem, udeležen
cem in staršem za podporo, pomoč in sodelovanje.

Mateja Sajovec, ravnateljica

Za nadarjene in radovedne

Z likovne delavnice
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Ddr. Mira Delavec Touhami, ki je zadnjih 
dvanajst let ustvarjanja posvetila Turnograj-
ski, napisala o njej več knjig, sama financi-
rala obnovo Josipininega groba in spominske 
plošče v Gradcu, ustanovila Kulturno društvo 
Josipine Turnograjske in v sodelovanju z Obči-
no Preddvor organizirala natečaj med mla-
dimi za najboljše ljubezensko pismo, je dala 
tudi pobudo za prenovo spomenika v grajski 
kapeli na Turnu in v sodelovanju z Domom 
starejših Preddvor pripravila 12. junija prire-
ditev, s katero so počastili 160. obletnico smrti 
Turnograjske. Ob tej priložnosti so v grajskem 
parku odkrili prenovljeni spomenik, prenovo 
je finančno podprla Občina Preddvor, v Josi-
pinini spominski sobi pa so pripravili razsta-
vo likovnih del učencev preddvorske osnovne 
šole. Osrednji govornik, akademik dr. Boštjan 
Žekš, sicer svetovalec predsednika Republike 
Slovenije, se je na slovesnosti predvsem spra-
ševal, zakaj smo na Josipino, ki je umrla pri 
enaindvajsetih letih, a je v kratkem obdobju 
ustvarila veliko, skorajda pozabili. Je bil morda 
razlog v tem, da je izhajala iz dokaj bogate dru-
žine, prejšnji družbeni sistem pa je bolj cenil 
ljudi – tudi pesnike in pisatelje, ki so zrasli v 
revščini? Je bil razlog v tem, da je bila ženska, 
za katero so še danes, v 21. stoletju, mnogi pre-
pričani, da sodi le za štedilnik? »Morda pa je 
razlog v tem, da je Josipini šlo predobro, mi 
pa imamo raje nesrečne, zatirane ljudi,« je med 
drugim dejal Žekš.

Mira Delavec je poudarila, da je Turno-
grajska v javnosti še vedno preveč prezrta in 
nepoznana, pa čeprav je s svojim literarnim 
in osebnim delovanjem močno zaznamovala 
slovenski kulturni prostor sredi 19. stoletja in 
četudi je z literarnimi novostmi, s svežimi ide-
jami in neizmerno ljubeznijo do slovenskega 
jezika močno vplivala na kasnejše ustvarjalce. 

Delavčeva je bila kritična tudi do oblastnikov, 
ki ji ne dovolijo, da bi v bližino spomenika v 
grajskem parku na Turnu postavila tudi ploščo 
z groba Turnograjske v Gradcu. Direktorica 
doma starejših Andreja Valant je povedala, da 
v domu po svojih najboljših močeh ohranja-
jo spomin na Josipino. V gradu je spominska 
soba, za katero načrtujejo obnovo, v okviru 
krožka Modro brati in kramljati pa so se loti-
li tudi branja knjige Mire Delavec o Josipini 
Turnograjski. Nekaj misli o njej je na prireditvi 

strnila Marija Praznik, ki je povedala, da se 
je ob branju knjige zelo čustveno navezala na 
Josipino in vseskozi podoživljala njeno ljube-
zensko zgodbo.

Slovesnost so popestrili s kulturnim progra-
mom, ki so ga sooblikovali citrar Dejan Pra-
protnik, vokalna skupina Kokrčan, folklorna 
skupina in tamburaški ansambel Iskraemeco, 
novinarka in publicistka Renata Reneja Škr-
janc ter voditeljica Saša Pivk Avsec.

Cveto Zaplotnik

Mineva 160 let od smrti Turnograjske 
Letos mineva 160 let od smrti prve slovenske pesnice, pisateljice in skladateljice Josipine Urbančič 

Turnograjske. Ob obletnici smrti so na gradu Turn v Potočah prenovili njen spomenik.

Ob prenovljenem spomeniku – v ospredju ddr. Mira Delavec in dr. Boštjan Žekš, za njima Andreja Valant in 
Jernej Jeglič / Foto: Primož Pičulin

Razstava v spominski sobi Josipine Turnograjske. / Foto: Primož Pičulin Ddr. Mira Delavec / Foto: Primož Pičulin
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Oddaja Male sive celice, ki jo na TV Slovenija predvajajo že dvaj-
set let in je že večkrat prejela viktorja za najboljšo mladinsko TV 
oddajo (znova tudi letos), je kviz, v katerem sodelujeta dve tekmo-
valni ekipi, vsaka s po tremi tekmovalci, učenci sedmih razredov 
osnovnih šol. Odgovarjajo na vprašanja z različnih področij, kjer se 
pokaže zlasti njihova splošna razgledanost. V oddajo se ekipe lahko 

uvrstijo po predtekmovanjih, nato pa svoje znanje merijo v studiu, kjer 
jih poleg TV-kamer gledajo njihovi vrstniki, navijači vsake od ekip. 
Preddvorsko zmagovalno moštvo Jan Mekuč, Gregor Perčič in Andrej 
Svoljšak je v predtekmovanju premagalo okoli 450 ekip, se uvrstilo 
v šestnajstino finala in se nato med 32 ekipami s tekmeci borilo vse 
do zmagovitega konca. V zadnji oddaji na začetku junija so kar s 14 
točkami naskoka premagali ekipo z Osnovne šole Milojke Štrukelj v 
Novi Gorici.

Kot je povedala mentorica Nina Kristič, sicer razredničarka 7.a, so 
se na tekmovanja pripravljali po literaturi Malih sivih celic, vendar so 
bila vprašanja povsem nova, saj se menda v dvajsetih letih ni pono-
vilo niti eno. Tudi jih ne veš vnaprej, so povedali fantje, pač pa te v 
vsaki igri znova presenetijo. Tako je treba imeti veliko v glavi in biti 
tudi iznajdljiv, podobno kot pri šahu, kjer je poleg znanja treba tudi 
taktizirati. Nič čudnega, da so si fantje za svojo maskoto izbrali prav 
šahovsko figuro. 

Na zmago so ponosni, prav tako njihova mentorica, pohvali jih tudi 
ravnateljica šole Mateja Sajovec, župan občine Preddvor Miran Zad-
nikar pa jih je nagradil hkrati s tistimi, ki so bili vsa šolska leta odlič-
ni. Zmagovalci, ki jim male sive celice izvrstno delujejo, pa so že od 
organizatorjev kviza prejeli vrsto nagrad: skiroje roll-jet (s torbami), 
jadranje po Kornatih, udeležbo na športnem taboru Primoža Kozmu-
sa, ves razred in še več kot ducat prijateljev pa so bili na nagradnem 
izletu v Gardalandu.

Danica Zavrl Žlebir

Male sive celice jim izvrstno delujejo
Trije tekmovalci, učenci 7.a razreda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor, so letošnji zmagovalci 

televizijskega kviza Male sive celice.

Zmagovalna trojica Malih sivih celic skupaj z mentorico Nino Kristič in 
ravnateljico šole Matejo Sajovec / Foto: Tina Dokl

Župana občin Preddvor in Jezersko Miran 
Zadnikar in Jure Markič sedaj že drugo leto 
zapored pripravljata skupen sprejem za tiste 
učenke in učence, ki so v devetih letih osnov-
nega šolanja dosegli povprečno oceno več kot 
4,5. Devetletnih odličnjakov je bilo letos pet, 
tri dekleta in dva fanta: Meta Cerkovnik, Meta 
Mekuč, Tajda Tavželj, Žiga Tišler in Kristjan 
Karničar. Slednji je z Jezerskega, od koder ima 
osnovna šola v Preddvoru tudi precejšnje števi-
lo učencev od šestega razreda naprej. Do petega 
namreč obiskujejo jezersko podružnično šolo.

Sprejema v Vili Bella sta se poleg najboljših 
učenk in učencev, ki so se vpisali v posebno 
knjigo Občine Preddvor, udeležili tudi razred-
ničarka Brigita Košmrlj in ravnateljica Mateja 
Sajovec, ki sta s ponosom prejeli čestitke in 
šopka iz rok županov. Na sprejemu so bili tudi 
trije sedmošolci, zmagovalci kviza Male sive 
celice, z mentorico Nino Kristič. Poleg priznanj 
so učenke in učenca prejeli tudi lepe knjižne 
nagrade, župana pa sta jim ob čestitkah zažele-
la najprej lepe počitnice, nato pa veliko uspeha 
pri nadaljnjem šolanju in pozneje v poklicu, 
ter jim dala vedeti, da v prihodnjih letih občini 
računata nanje. Medtem ko so odrasli udele-
ženci sprejema nazdravili s šampanjcem, so 
učenci s sadnim sokom, v Vili Bella pa so jim 
postregli s poletno sladico. 

Uspešne učence, ki se poleg šole ukvarjajo z 
mnogimi dejavnostmi, od športa in glasbe do 
prostovoljstva, najprej čakajo dolge poletne 
počitnice, nato pa nov začetek v eni od gimna-
zij. Od peterice je vsak izbral svojo: tehniško 
gimnazijo v Kranju, Gimnazijo Želimlje, Ško-

fijsko klasično gimnazijo, Gimnazijo Kranj in 
Gimnazijo Franceta Prešerna Kranj. Želimo 
jim, da bi bili tudi tam enako uspešni kot v 
osnovni šoli in da bi prišli do poklica, ki bi ga 
opravljali z zadovoljstvom.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Priznanja za odličnost
Tri učenke in dva učenca Osnovne šole Matije Valjavca v Preddvoru so letos prejeli pohvale za odličnost. 

Skupni sprejem z županoma občin Preddvor in Jezersko.

Najboljši učenci iz obeh občin in zmagovalci Malih sivih celic z učiteljicama, ravnateljico in županoma
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Junija smo se znova srečali, tokrat v Avstriji, 
učenci in učitelji iz dveh najmanjših obmejnih 
podružničnih šol. 

Učenci podružnične šole iz Kokre z učitelji-
cama smo s šolskim kombijem odšli na obisk 
na Obirsko. V PŠ Kokra je bilo v tem šolskem 
letu vpisanih šest dečkov od 1. do 3. razreda, 
ki jih v kombinaciji poučuje učiteljica Roma-
na Naglič, na pomoč ji občasno priskoči še 
učiteljica Katarina Prelog (varstvo, ure mate-
matike in glasbene umetnosti). V prihodnjem 
šolskem letu se bodo pridružili še štirje prvo-
šolčki, obeta se četverna kombinacija. Tudi 
šola na Obirskem v Eirbachu je podružnična 
šola, ki so jo je letos obiskovali učenci od 1. do 
4. razreda. Vseh je bilo trinajst, vse predmete 
uči učitelj Roman Roblek. Ob prihodu so nas 
tamkajšnji učenci toplo sprejeli. Ogledali smo 
si njihovo šolo, telovadnico in se malo sprostili 
ob skupinski igri. Nato so nas takoj zaposlili 
s peko kruha in kurjenjem njihove posebne 
peči. Namleli smo pirino moko, dodali kvas, 
začimbe in druge drobne skrivnosti, naredi-
li hlebčke, vmes pa občudovali zunanjo peč, 
narejeno s pomočjo soda, pokritega s kamni. 
Učenci so z veseljem pomagali in v peč pola-
gali svoje pirine hlebčke.

Skupaj smo krenili na daljši pohod in ogled 
naravnih znamenitosti Obirskega. Sprehodili 
smo se po Korški soteski in obiskali doživ-
ljajski park, kjer smo doživeli Storževo hišico, 
hojo po brunih, vožnjo z žičnico, igralni potok 
z možnostjo zajezitve. Prebirali smo tudi infor-
macije o Korških pečeh in Kortah ter nadalje-
vali pogovor, kaj nas čaka v prihodnjem šol-
skem letu. V podružnični šoli smo po vrnitvi 
naleteli še na topel sprejem staršev, ki so nam 
pripravili prigrizek. 

V prihodnjem šolskem letu PŠ Obirsko zapi-
rajo. V Železni Kapli so namreč odprli nov šol-
ski center z namenom, da združijo vse ljudske 
šole občine, novo srednjo šolo, glasbeno šolo in 
varstvo. Dvojezičnost se bo tako nadaljevala; 

kje bo pristal njihov učitelj, se še ne ve. Kaj pa 
naše mednarodno sodelovanje? Obljubili smo 
si, da si bomo pisali in se poiskali, pa kjerkoli 
že bomo. Upamo na najboljše …

Učiteljica Romana Naglič

Letos srečanje v Avstriji
Drugo mednarodno srečanje podružničnih šol z Obirskega in Kokre
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Preddvor je dobro izhodišče za številne izle-
te, tako v visokogorje kot tudi po lažjih poho-
dnih poteh, primernih za družine z otroki. V 
okolici obiskovalci radi spoznavajo lokalne 
znamenitosti, povprašujejo pa tudi po hrani, 
značilni za te kraje. Tem turistom je Zavod 
za turizem Preddvor namenil vodnika Pred-
dvorske poti in Gastronomski vodnik po Pred-
dvoru, ki sta ga javnosti pred nedavnim pred-
stavili Mirjam Pavlič, direktorica, in Helena 
Krampl Nikač, strokovna sodelavka Zavoda 
za turizem Preddvor. V prvem predstavljajo 
možnosti kolesarskih izletov in manj zahtevne 
pohodne poti: Pot na sv. Jakoba, Staro tovor-
no pot, Gamsovo pot, Pot štirih preddvorskih 
gradov in Malo gozdno učno pot. Dodani so 
zemljevidi z označenimi znamenitostmi. V 
drugem pa preddvorski gostinci ponujajo za te 
kraje značilno hrano, od zaroštanega močnika, 

kalorično nekoliko močnejše »snarske malice« 
s klobaso v zaseki, hlebcem kruha in hrušovo 
vodo, ki so jo ponudili tistim, ki so spravljali 
seno z Zaplate. Na krožnike dobite tudi vampe 
po preddvorsko, hudičkovo predjed, postrvi, 
skutne štruklje z jurčki, divjačinsko obaro, sla-
dice iz medu, krofe, pehtranovo potico in dru-
ge dobrote preddvorskih gostiln in planinskih 

domov po okoliških hribih. Oba vodnika lahko 
dobite v preddvorskem TIC-u, kjer je na voljo 
še več informativnega gradiva, razglednic in 
za Preddvor značilnih spominkov, ponujajo pa 
jih tudi v drugih gorenjskih turističnih krajih. 
Sogovornici povesta, da sta vodnička za tuje 
turiste prevedena v angleščino in nemščino.

Danica Zavrl Žlebir

Dva nova vodnika
Zavod za turizem Preddvor je izdal dva nova vodnika: Preddvorske poti in Gastronomski vodnik po Preddvoru.

Helena Krampl Nikač in Mirjam Pavlič sta predstavili nova turistična vodnika, v ospredju krofi Anke Ančimer 
izpod Sv. Lovrenca.

Značilna preddvorska jed je tudi posmodula, ki jo 
bodo ponujali na Petrovem smnu.

»Julija in avgusta ob ponedeljkih in sredah med 10. in 11. uro orga-
niziramo počitniške ustvarjalne delavnice, na katerih bomo lepili, 
rezali, barvali, delali ogrlice, obeske, vetrnice, cofke, barvali kamne 

in še marsikaj drugega. Otrokom želimo pripraviti prijetne in zabavne 
delavnice, ki so brezplačne, prav tako bomo poiskali brezplačne ali 
čim cenejše naravne materiale, s katerimi bodo ustvarjali. Pridružite 
se nam, skupaj nam bo lepo,« vabi Helena Krampl Nikač iz Info centra 
Preddvor. Delavnice vodijo študentke, večinoma bodoče pedagogi-
nje, ki znajo iz otrok izvabiti njihove potenciale. Delavnice pa orga-
nizirajo tudi za osebe s posebnimi potrebami, zato vabijo starše, naj 
pokličejo, da se dogovorijo za termin delavnic. Vse informacije dobite 
po telefonu 059 14 88 46, na spletni strani www.preddvor-tourism.
si ali www.facebook.com/tic.preddvor, prek elektronske pošte info@
preddvortourism.si ali helena.krampl@preddvor.si. Na julijskih pole-
tnih delavnicah pa otroke pričakujejo v naslednjih dneh: 14., 16., 21., 
23. in 30. julija. D. Ž.

Vabijo na poletne delavnice

Ob prazniku Občine Preddvor bodo v petek, 4. julija, ob 14. uri v Info 
centru Preddvor odprli razstavo, ki bi jo lahko imenovali Preteklost, 
prihodnost in sedanjost se srečajo. Preteklost predstavlja razstava 3000 
let Preddvora, ki prikazuje predmete, najdene ob arheoloških izkopava-
njih na območju Preddvora. Pri postavitvi razstave so sodelovali Mestna 
knjižnica Kranj, Gorenjski muzej Kranj in Občina Preddvor – Zavod za 
turizem Preddvor. O prihodnosti priča predstavitev projekta Turizem in 
vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Otroci iz vrtca Čriček 
na Beli se predstavljajo z Micino igralnico v gozdu in S sovico Mico v 
preddvorske hribe. Pri projektu sodelujejo: Vrtec pri OŠ Matije Valjav-
ca Preddvor – enota Čriček Zg. Bela in TIC Preddvor – Zavod za turizem 
Preddvor. Sedanjost pa prikazuje razstava ročnih del Delo pridnih rok, 
ki sta jo pripravila sekcija za ročna dela Gelike pri Društvu upokojencev 
Preddvor in Zavod za turizem Preddvor. D. Ž.

Srečanje preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti

Julija bodo v TIC-u vsako soboto dopoldne od 10. do 11. ure posve-
tili prebiranju zgodbic in pesmi. Po poslušani zgodbici se bodo o 
njej pogovarjali in likovno ustvarjali. 5. julija bodo brali zgodbico 
Helene Koncut Kraljič Zaljubljena balončka, 12. julija je na vrsti 
zgodba Jaz že ne! avtorjev Isabel Abedi in Silvia Meuendorfa, 19. 
julija bo na vrsti Obuti maček Charlesa Perraulta, 26. julija pa Dino 
Marcusa Pfisterja. Prisotnost na bralnih uricah je brezplačna, mlaj-
ši otroci pa se jih lahko udeležijo skupaj s starši. D. Ž.

Tudi julija bralne urice



Skozi dolino Kokre že stoletja potekajo pomembne poti, ki vodi-
jo iz Kranjske prek Jezerskega vrha na Koroško. Sledovi številnih 
poti so še danes vidni na terenu in v različnih znamenjih, prav tako 
jih je zaznati v različnih krajevnih imenih. Na nekaterih odsekih 
sedaj potekajo planinske in gozdarske poti. Lani so v občini Pred-
dvor uredili staro Tovorno pot z Možjance v Kokro in jo približali 
obiskovalcem. »Na pobudo prebivalcev Možjance, zlasti tamkaj-
šnjih imetnikov počitniških hišic, je ekipa preddvorskega TIC-a 
konec maja pripravila voden ogled tovorne poti Možjanca–Kokra. 
Pridružili so se jim še številni obiskovalci od drugod, tako da se 
je pohoda ob odprtju poti udeležilo kar okoli osemdeset pohodni-
kov,« je povedala direktorica Zavoda za turizem Preddvor Mirjam 
Pavlič. Pohodniki so naredili krožno pot od okrepčevalnice Rož-
marin  do Štefanje gore in  čez Kopo nazaj na Možjanco, kjer so 
dobili okusno kosilo in se še dolgo zabavali ob glasbi. Pavličeva 
obljublja, da bodo pohod ponovili septembra. D. Ž.

Veliko pohodnikov  
po tovorni poti

13

Turizem

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

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

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

primerno.

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

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

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

NOVO: Knjigovodstvo na kmetiji – naj Vas obvesti-
lo DURS o obvezni priglasitvi ne prestraši – z našo  
pomočjo bo obvezna uvedba knjigovodstva na kmetiji 
enostavna.

Veselimo se Vašega povpraševanja na Info@vencelj.si

Spremljajte nas na www.vencelj.si.

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNO IN POSLOVNO  
SVETOVANJE, BELSKA CESTA 15, 4205 PREDDVOR
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si , T: 04/25 59 500
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Na začetku junija je Zavod za turizem Kranj v sodelovanju z 
Zavodom za turizem Preddvor in okoliškimi občinami pripravil 
Kolesarski dan pod Storžičem, voden kolesarski izlet, na katerem 
so rekreativni kolesarji lahko spoznali kolesarske poti. Ti kraji 
sicer nimajo označenih kolesarskih stez, pač pa je poudarek na 
varnih kolesarskih povezavah. Na območju občine Preddvor na 
takšne trase opozarja tabla sredi kraja, kjer kolesarji lahko izbirajo 
med tremi trasami varnih kolesarskih poti. V Preddvoru pa si je 
mogoče izposoditi tudi električno kolo, kar šest jih je ta čas na 
razpolago v tamkajšnjem TIC-u. Mogoče v prihodnje dobijo še 
kakšno. D. Ž.

Kolesarski dan pod Storžičem

Pohod po stari tovorni poti ponuja čudovite razglede v dolino Kokre.

Turistično društvo Preddvor tudi letos čez poletje ocenjuje lepo 
urejene hiše, vrtove, balkone ... Kot novost so dodali kmečki vrt 
ali »garkeljc«. Vse več je ljudi, ki si želijo doma pridelano hrano, 
zato na marsikaterem vrtu, ki je bil prej namenjen le okrasnim 
rastlinam, sedaj raste zelenjava. Moderne so dvignjene grede, kdor 
pa ima le malo več vrta, si ga del ogradi in nameni za pridelovanje 
sveže zelenjave. Če ima kdo kaj posebnega v vrtu ali ima poln vrt 
zdrave zelenjave (tudi plodovi so lepi na pogled, ne samo cvetovi), 
naj pokliče na tel. št: 030 605 282 ali 031 698 627 in z veseljem 
ga bodo prišli poslikat takrat, ko bodo rože ali zelenjava najlepši. 
Ocenjevanje kraja sicer poteka v juliju in v avgustu v Preddvoru in 
v vseh okoliških vaseh. D. Ž.

Julija in avgusta ocenjevanje krajev
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Turizem

Tudi letos smo se v vrtcu Čriček na Zgornji 
Beli odločili, da se pridružimo projektu Turi-
zem in vrtec, ki so ga letos poimenovali Na 
zabavo v naravo. V našem vrtcu veliko bivamo 
na prostem, ne samo na igrišču, temveč tudi v 
gozdu, na travniku, ob potokih. Tako sva vzgo-
jiteljici prišli na idejo, da bi si uredili igralnico v 
gozdu, v katero bi preselili del dejavnosti, igre, 
ustvarjanja, gibanja in raziskovanja iz vrtca v 
naravo. Predvsem pa bi se v njej igrali z narav-
nim materialom, ki ga najdemo v gozdu, ob 
tem pa gojili tudi pozitiven, prijazen odnos do 
narave, ki je ne uničujemo, temveč spoštujemo. 
Tako je nastala Micina igralnica v gozdu.

Mica je naša sovica – lutka, ljubljenka sku-
pine, ki nas spremlja vse leto in smo igralnico 
poimenovali po njej. Prostor v gozdu smo si 
najprej ogledali, ga očistili z grabljami, določi-
li meje (stene) igralnice in kotičke. Nastali so 
gibalni kotiček s hlodom za ravnotežje, Okino 
gledališče z velikim odrom (štorom), glasbeno 
drevo z lesenimi inštrumenti, okrogli kotiček 
za pravljice, pogovore, malico in igro, kotiček 
za ustvarjanje in za razstave, pleteni kotiček, ki 

je kasneje postal tudi ograda za živali, kotiček 
s cesto in vozili, ki smo ga kasneje preuredili v 
labirint, kotiček dom – velik šotor iz vej, ki jih je 
polomil veter, pa še veliko manjših priložnost-
nih kotičkov, ki so si jih otroci uredili med igro 
in raziskovanjem. Ker smo vse leto spoznavali 
drevesa, imamo s posebnimi tablicami ozna-
čene vse vrste dreves v igralnici. Ob prihodu 
razvijemo zastavo, zapojemo kratko himno, ki 
smo si jo izmislili, vse pripomočke in sredstva 
za igro in delo pripeljemo na posebnem vozič-
ku Bubiju. Kar prinesemo, vedno za seboj tudi 
pospravimo. Ta naš skrivni prostor smo poka-
zali tudi staršem, ko smo jih na decembrskem 
srečanju z lučkami popeljali na nočni sprehod 
in jim predstavili, kaj vse smo že ustvarili. Star-
ši so naš projekt z navdušenjem sprejeli in nam 
pomagali pri izdelovanju živali iz lesa, ki smo 
jih naselili v ogrado. Včasih pa nas kdo tudi skri-
voma obišče in nam pripravi v igralnici kakšno 
presenečenje. V igralnici se imamo zares lepo. 

Sprva se otroci niso najbolje znašli v igri z 
naravnim materialom, ki ga lahko spremeniš 
simbolno v karkoli. Navajeni so izdelanih 
igrač. V igro sva se sprva zato veliko več vklju-
čevali in jim nakazali možnosti. Zdaj pa uži-
vava v opazovanju njihove igre, ki nama daje 
nove ideje, kako še dopolniti naše kotičke. Kar 
ustvarimo, ne podiramo, temveč nadgrajuje-
mo, dopolnjujemo in tako tudi spodbujava otro-
ke. Prepričani sva, da je taka igralnica zares 
prostor neskončnih možnosti in so ga otroci 
sprejeli za svojega. V njej smo veliko spoznali, 
raziskali, se naučili in se predvsem veliko zaba-
vali. Zato bo Micina igralnica ostala stalnica 
dogajanja v našem vrtcu. Naj bo ta prispevek 
tudi vam vsem vabilo: pojdite čim večkrat na 
zabavo v naravo. In če tam najdete ta naš čudo-
viti kotiček, se v njem poigrajte in ga pustite 
urejenega, kot ste ga našli. 

Mateja Mušič, vzgojiteljica

Micina igralnica v gozdu
Vrtec Čriček je uredil igralnico v gozdu

Od četrtka do nedelje se bo v Preddvoru v okviru občinskega praz-
novanja zvrstilo več dogodkov, ki letos potekajo pod okriljem Zavoda 
za turizem Preddvor. V četrtek, 3. julija, se bo ob 17. uri začel pohod 
okoli štirih preddvorskih gradov in drugih znamenitosti. Zbor je na 
parkirišču pred farno cerkvijo. V petek, 4. julija, bo ob 14. uri odprtje 
trojne razstave v Info centru: 3000 let Preddvora, Delo pridnih rok in 
Micina igralnica v gozdu. OB 15. uri bo praznična sveta maša v pred-
dvorski cerkvi, ob 18. uri pa v dvorani Kulturnega doma Preddvor 
slavnostna akademija ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj 
in nastopom Giannija Rijavca. V soboto, 5. julija, bodo na Zapla-
ti ob 11. uri odprli na novo zgrajeno planinsko zavetišče, katerega 
simbolično odprtje s predajo ključev bodo opravili že na občinski 
slovesnosti dan poprej. 

V nedeljo, 6. julija, pa bo od 7. ure zjutraj v središču Preddvora Petrov 
smn. Središče bo zaprto, ker bodo tam postavljene stojnice in priredi-
tveni šotor. Ob 13. uri bo mednarodno srečanje folklornih skupin iz 
Slovenije in tujine. Predstavile se bodo po tri domače in tri skupine iz 
tujine, pričakujejo okoli sto udeležencev, obetajo si veselo in pisano 
prireditev, kjer bo prišla do izraza tudi oblačilna dediščina. Ob 15. uri 
pa se bo začel koncert z Gašperji ob 35-letnici njihovega delovanja 
in stoti obletnici rojstva Franca Korena. Prireditev bo pod šotorom 
na dvorišču gradu Dvor ob farni cerkvi. Za popestritev programa bo 
poskrbel Franc Pestotnik – Podokničar. V nedeljo pa Likovno druš-
tvo Preddvorski samorastniki pripravlja Mednarodni ex-tempore z 
razstavo. Vse prireditve so brezplačne in na njih pričakujejo veliko 
udeležbo. D. Ž.

Konec tedna praznično in zabavno
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CHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNING
     Povečanje moči in navora za vsa dizelska  

in bencinska vozila od 10 do 40 %, 
     do 25 odstotkov manjša poraba goriva pri 

dizelskih motorjih s turbino, 
     optimiziramo vaš obstoječi program  

v ECU enoti vozila,
      pri dizelskih vozilih s turbino ponujamo  

tri vrste tuninga: 
      GT – zelen tuning – dobra moč in maksimalna  

varčnost: do 25 odstotkov manjša poraba,
      GT – moder tuning – dobra moč in manjša 

varčnost: do 15 odstotkov manjša poraba,
      GT – rdeč tuning – visoka moč in neverjetna 

zmogljivost: enaka poraba in maksimalen 
izkoristek motorja.

 
Tuning je možen na avtomobilih, traktorjih, 
tovornjakih, avtodomih, dostavnih vozilih, 
čolnih in motorjih.

    Ponujamo tudi programsko odstranitev  
funkcij EGR ali DPF.

   Cena tuninga za osebna vozila prek OBD-vme-
snika do letnika 2007 je 150 E z DDV.

     Garancija na tuning

Za informacije in naročilo termina 
pokličite na gsm: 031 333 885
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Kokra – Turistično društvo Kokra je v sodelovanju z občino Preddvor 
v nedeljo, 15. junija, pripravilo tradicionalni, tokrat že deveti Semenj v 
najdaljši slovenski vasi Kokra. Semenj je spet privabil obiskovalce vseh 
generacij iz celotne doline pa tudi drugih krajev. Pričelo se je že zjutraj 
s sveto mašo v romarski cerkvi Marije Brezmadežne v Kokri, sledil pa 
je blagoslov koles in kolesarjev. Po nagovoru domačega župnika Miha 
Lavrinca in olimpijskega kolesarskega tekmovalca ter državnega prvaka 
Bojana Udoviča se je razgiban program nadaljeval s kokrškimi pevkami 
Francko Rozman, Ani Rehberger in kvartetom Jutro z Ano Smrtnik.

»Številni obiskovalci so se lahko sprehodili med dobro založenimi 
stojnicami in pokramljali z razstavljavci, katerih je bilo letos kar tri-
indvajset,« je dejal predsednik TD Kokra Rok Valjavec. Žejo so lahko 
potešili v ‘kožarci’ na trgu ali pa jezo odplaknili ‘pri golcarju’ nad cer-
kvijo. Kokrške gospodinje so na trgu pripravile pristno domačo hrano: 
orehove štruklje z medom, divjačinski golaž, klobase s ‘ta l’senga špor-
geta’ ter letošnjo novo ponudbo na meniju: kokrške mlince. Zavrteli so se 
ob zvokih ansambla Veseli Gorenjci, pozabili pa niso niti na mlajše, ki so 
si ogledali lutkovno igrico in izdelovali izdelke iz volne.  Samo Lesjak

Na semnju v Kokri zopet veselo

Stojnice kokrškega Semnja so bile dobro založene. / Foto: Vili Šušteršič

Obširna knjiga je 

namenjena predvsem 

predšolskim otrokom 

in otrokom prvih 

razredov osnovne šole. 

Otroci se bodo zabavali 

ob reševanju nalog, 

krepili osredotočenost 

ter spoznavali črke, 

številke in like. Z 

nakupom knjige 

kupite še eno knjigo 

za otroke, begunce iz 

Sirije, ki živijo v velikem 

pomanjkanju. Tudi vaš 

otrok bo vesel, da 

lahko pomaga  

drugemu otroku. 
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drugemu otroku.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Cena knjige je 

Obširna knjiga je 

namenjena 

predšolskim otrokom 

in otrokom prvih 

razredov osnovne šole

Otroci se bodo zabavali 

ob reševanju nalog, 

krepili osredotočenost 

ter spoznavali črke, 

številke in like. Z 

nakupom knjige 

kupite še eno knjigo 

za otroke, begunce iz 

Sirije, ki živijo v velikem 

pomanjkanju. Tudi vaš 

otrok bo vesel, da 

lahko pomaga 

drugemu otroku.
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drugemu otroku.

 
Že lani so v Kokri kuhali divjačinski golaž / Foto: Tina Dokl
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Preddvor – Solidno obiskan humanitarni večer je bil uvod v tradici-
onalno prireditev Praznik glasbe in veselja, ki jo agencija Media butik 
v sodelovanju z Občino Preddvor ob koncu maja pripravlja že sedmo 
leto zapored. 

Košnikova gostilna pod Zaplato – v njej je imel glavno besedo Košni-
kov ata, ki ga že desetletja upodablja Mito Trefalt, za glasbeno spremlja-
vo pa je skrbel ansambel Dor ma cajt – je v velikem šotoru na dvorišču 
podjetja Jelovica nasmejala občinstvo, ki je z nakupom vstopnice poma-
galo pomoči potrebnim. Prireditev je namreč organiziralo Območno 
združenje Rdečega križa Kranj, ki trenutno pomaga več kot dva tisoč 
osebam, na ravni države pa je prejemnikov pomoči RK že več kot 150 
tisoč – lani so tako razdelili več kot milijon paketov hrane, število potre-
bnih pomoči pa se še povečuje.

»V teh časih je zelo pomembno in potrebno, da se 15 tisoč prostovoljcem, 
ki so lani opravili več kot 560 tisoč ur dela, iskreno zahvalim in vabim, da 
se nam pridružijo tudi novi,« je zbrane nagovoril Danijel Starman, gene-
ralni sekretar RK Slovenije. Dodal je še, da so s pomočjo iz blagovnih 
rezerv vsaj malo napolnili skladišča in bo tako laže počakati na jesen, ko 
bo prispela nova pošiljka hrane iz evropskega ukrepa. »Trenutno pomaga-
mo 2300 osebam, v primerjavi z lanskim letom se je številka povečala za 
dvajset odstotkov, vsak dan pa prihajajo novi obrazi, ki prosijo za pomoč. 
Žal tudi taki, ki še imajo službe, pa zaradi nizkih dohodkov in kreditov ne 
zmorejo več preživeti družine,« je skrb zbujajoča dejstva povedal predse-
dnik združenja Marjan Gantar.

Humanitarna prireditev pa je dosegla svoj namen. »S prodajo vstopnic 
smo zbrali 2700 evrov. Predvidevamo, da nam bo skupaj z donacijami 
po pokritju stroškov prireditve ostalo za nakup prehranskih paketov 
okrog štiri tisoč evrov,« je dejala predstavnica RK Kranj Milka Miklav-
čič. Zahvalili so se tudi vsem prostovoljcem, ki so aktivno sodelovali pri 
odpravi posledic ledene ujme v dolini Kokre. Tako so Krajevni odbori 
RK Preddvor, Bela - Bašelj, Kokra in Jezersko prejeli bronasti znak 
RKS, župan Občine Preddvor Miran Zadnikar pa srebrni znak RKS.

Samo Lesjak

Dobrodelnost  
pod Zaplato

Uvodni večer preddvorskega majskega festivala 
Praznik glasbe in veselja je bil humanitarne narave. 

Zbrana sredstva bo Rdeči križ namenil za nakup 
prehranskih paketov pomoči potrebnim, ki jih je 
vedno več. Nagradili so tudi prostovoljce, ki so 
pomagali pri reševanju posledic ledene ujme.

Zaslužni prejemniki zahvale in priznanj RKS / Foto: Primož Pičulin

Krajevni organizaciji Rdečega križa Preddvor in Bašelj Bela orga-
nizirata skupno krvodajalsko akcijo, ki bo 22. avgusta. Odhod je 
ob 6. uri zjutraj v Ljubljano. Po odvzemu krvi napovedujejo odhod 
proti morju. D. Ž.

Krvodajalska akcija

Dom starejših občanov Preddvor poleg institucionalnega varstva 
ponuja tudi druge storitve, v katere se lahko vključijo starejši. Izva-
jajo socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu kot socialno 
oskrbo na domu. Namenjena je občanom Preddvora, ki zaradi sta-
rosti, bolezni ali invalidnosti potrebujejo pomoč pri negi in oskrbi. 
Zajema gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene 
in pri ohranjanju socialnih stikov. Če bi si želeli družbe ali bi radi 
nekaj prostega časa preživeti vključeni v aktivnosti doma, se lahko 
starostniki vključijo v storitev dnevnega varstva, sporoča socialna 
delavka Martina Bizjan. Lahko pa se dogovorijo tudi za kosilo, ki 
ga pripeljejo na dom ali pa starostniki pridejo na kosilo kar v dom. 
Bizjanova dodaja: »Vsem dosedanjim uporabnikom naših storitev se 
zahvaljujemo za sodelovanje. Obenem obveščamo vse druge, ki bi 
potrebovali katero od naših storitev, da za več informacij pokliče-
te socialni delavki DSO Preddvor na tel. št. 04/27 52 454 oz. 04/27 
72 545 ali nam pišete na e-naslov: dom.preddvor@dso-preddvor.si. 
Skupaj s sodelavci se veselimo vašega obiska in sodelovanja z vami. 
Storitev bomo še naprej zagotavljali strokovno in kakovostno.« D. Ž.

Storitve Doma starejših občanov Preddvor

Spoštovani vsi, dolgo že razmišljam o naši politiki. Vseskozi nekje od zadaj 
spremljam že pretežno komične prepire in ukvarjanje politike same s seboj. 
Ker me je strah za naše otroke, sem se odločil izpostaviti in stopiti še v vrste, 
tistih, ki ne gledajo več ne levo ne desno, temveč hočejo Slovenijo popeljati 
ven iz tega brezna, kamor drsi.
Delo, sočutje, sprava politike z državljani in državljankami o sedanjih izzivih 
časa v katerem živimo, je edina pot ki pelje do željenih ciljev demokratično 
urejene skupnosti.
To mojo vizijo sem zaznal v pokončni drži predsednice vlade Alenke Bratu-
šek in njenem zavezništvu. Odcepitev od stare politike, je bilo veliko dejanje, 
ki ga zmore le izjemen politik formata Agele Merkel ali Margaret Thatcher.
Kandidiral bom v volilnem okraju št.6 Kranj III (občine; Naklo, Cerklje na 
Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, Jezersko in kraji Tenetiše, Trstenik, Goriče, 
Golnik, Duplje, Podbrezje)
Dovolj glasov za Zavezništvo Alenke Bratušek, ki jo zastopam je zagotovilo, 
da se trend gospodarske rasti postopoma nadaljuje, zagotovilo za pravično 
ohranjanje socialnih pravic, močno, učinkovito javno zdravstvo in šolstvo, 
ter solidarno družbo.

Volite nas z zaupanjem za naprej in ne rušimo  
komaj začetih trendov izboljšanja.
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Modra Slovenija

Aleš Ivković
Glas za Aleša Ivkovića, je glas:
 ǘ za pravno državo
 ǘ za razvoj gospodarstva
 ǘ za delovna mesta
 ǘ za lepšo prihodnost mladih
 ǘ za varno starost
 ǘ za pravičnost in strpnost

, je glas:
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Preddvor veliko ponuja
Preddvor z okolico je bil vselej privlačen za obiskovalce, pa najsi so si 
želeli v visokogorje, na kolo, umirjeno uživati v naravi ob jezeru ali se 

zabavati na kateri od  prireditev.

Markacije vabijo v bližnje hribe. / Foto: Franc Ekar Lahko krenete po tovorni poti z Možjance v Kokro ...

V Preddvoru je lahko zelo živahno. / Foto: Tina Dokl

Naj se oko spočije na mirni jezerski gladini.  
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Prireditve

Stranka 
Povezane lokalne skupnosti
Občinska organizacija Preddvor
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Štiri leta so naokrog in pred nami so spet lokalne volitve, kjer bomo izvolili župana in 
občinske svetnike, ki bodo vodili Občino Preddvor v naslednjem mandatu.
Prav je, da skupaj pregledamo, kaj od načrtovanega ob zadnjih volitvah je bilo uresni-
čeno, po drugi strani pa se bomo dogovorili, kakšne bodo prednostne naloge občine 
v naslednjem mandatu. Od devetih svetnikov je v občinskem svetu v tem mandatu kar 
šest svetnikov PLS, kar pomeni, da smo bili ob zadnjih volitvah deležni velikega zaupa-
nja občanov.

Vse, ki Vam ni vseeno za našo občino, vabimo na

sestanek ob zaključku mandata, 
in sicer v torek, 1. julija 2014 ob 20.00 uri 

na turistični kmetiji pri Ušlakarju na Bregu.

Bodite na svoji strani – pridružite se PLS!

Ob občinskem prazniku občankam in občanom občine Preddvor  
voščimo vse dobro.

Prireditve ob prazniku Občine Preddvor za leto 2014
Kaj Kje Kdaj

POHOD OKROG 4 GRADOV zbor pred TIC-om 
Preddvor

Četrtek, 3. julija,
ob 17. uri

RAZSTAVA ROČNIH DEL 
»DELO PRIDNIH ROK«

sekcije ročnih del GELIKE

v predavalnici TIC-a  
Preddvor

Odprtje:
Petek, 4. julija ob 14. uri

Razstava bo odprta:
5. julija od  9. do 12. ure,

od 14.  do 17.  ure,
6. julija od 9. do 17. ure

RAZSTAVA
3000 LET PREDDVORA

v predavalnici TIC-a  
Preddvor

Odprtje:
Petek, 4. julija,

ob 14. uri

PREDSTAVITEV IZVEDBE PROJEKTA 
TURIZEM IN VRTEC NA TEMO 

»Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV«
MICINA IGRALNICA V GOZDU IN

S SOVICO MICO V PREDDVORSKE HRIBE 

v predavalnici TIC-a 
Preddvor

Odprtje:
Petek, 4. julija, 

ob 14.  uri

PRAZNIČNA SVETA MAŠA v cerkvi Sv. Petra  
v Preddvoru

Petek, 4. julija, 
ob 15. uri

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU v Domu krajanov Preddvor Petek, 4. julija,

ob 18. uri

ODPRTJE PLANINSKEGA 
ZAVETIŠČA V HUDIČEVEM BORŠTU

Hudičev boršt
na Zaplati

Sobota, 5. julija,
 ob 11. uri

5. PETROV SMN v centru Preddvora Nedelja, 6. julija,
od 7. ure dalje

MEDNARODNO SREČANJE 
FOLKLORNIH SKUPIN

Predstavitev folklornih skupin iz 
Slovenije in tujine

v centru Preddvora 
pod šotorom

Nedelja, 6. julija,
ob 13.  uri

KONCERT OZ. VESELICA Z GAŠPERJI - 
35. obletnica njihovega delovanja in 
100. obletnica rojstva Franca Korena

v centru Preddvora 
pod šotorom

Nedelja, 6. julija,
od 15. do 20. ure

MEDNARODNI EX-TEMPORE 
PREDDVOR 2014
(Likovno društvo 

PREDDVORSKI SAMORASTNIKI)

Preddvor

Nedelja, 6. julija
Zbor:

ob 8. uri  v gostilni »pri Majču«
Podelitev nagrade za najboljše delo 

ob 17. uri  pod šotorom v centru Preddvora

Vljudno vabljeni na prireditve ob prazniku Občine Preddvor!
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Društva

PREDDVOR
041/635 043
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•�CENITVE IN POPRAVILA  
ZA ZAVAROVALNICE

•KLEPARSTVO
•LIČARSTVO
•MEHANIKA
•NADOMESTNA VOZILA
•MENJAVA STEKEL

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.com

Po hudi naravni ujmi v mesecu februarju smo 
gasilci beležili manjše intervencije, ki niso zah-
tevale toliko napora, zato smo imeli več časa in 
volje, da smo se posvetili tudi drugim aktivnos-
tim. V poplavah, ki so močno prizadele Balkan, 
smo sklenili pomagati z dobrodelno akcijo zbi-
ranja sredstev za prizadete. Akciji se je odzvalo 
veliko posameznikov, ki so pomagali z donaci-
jami hrane, higienskih pripomočkov in obla-
čil. Del zbranih sredstev smo prek organizacije 
Adra poslali v Srbijo, del pa smo jih obdržali. 
Oblačil je bilo namreč zbranih že dovolj, zato 
smo se v društvu odločili, da bomo pomaga-
li tudi svojim sokrajanom. Zbrana oblačila bi 
želeli podariti socialno ogroženim družinam v 
Preddvoru, zato naprošamo vse tiste, ki si ne 
morejo privoščiti novih oblačil zaradi social-
ne stiske, da nas pokličejo in dovolijo, da jim 
pomagamo. Kontaktna oseba je Špela na tele-
fonski številki 031 439 081. Zagotavljamo vam, 
da bomo vašo stisko razumeli, prevzem oblačil 
bo potekal za zaprtimi vrati, brez dodatnih oči. 
Pokličite in dovolite, da vam z malenkostjo 
poskušamo polepšati dan. Ob tej priložnosti 
pa se zahvaljujemo tudi vsem, ki so donirali 
sredstva in izkazali sočutje do drugih.

Maja smo gasilci sodelovali na tekmovanjih 
in drugih dogodkih. Udeležili smo se Florjano-
ve maše, ki je bila v cerkvi v Preddvoru. Naš 
župnik Miha je zopet vodil lepo mašo, pri kateri 
smo se gasilci lahko zahvalili in priporočili svo-
jemu zavetniku sv. Florjanu. Že naslednji konec 
tedna smo se tradicionalno člani, članice, otroci 
in veterani podali peš na Brezje na vseslovensko 
srečanje gasilcev. Udeležili smo se sv. maše in 
se srečali z gasilci iz drugih krajev. Izmenjava 
izkušenj vedno pripomore k dobremu delu. 

Sredi maja je naše društvo organiziralo tek-
movanje v orientaciji za mladino. Kljub slabe-

mu vremenu je bilo vzdušje odlično. Članice in 
naša mladina so se udeležili tudi tekmovanja 
GZ Kokra, ki je potekalo na Jezerskem. Mla-
dinci in mladinke so se vrnili z zlatimi meda-
ljami. V začetku junija smo mladino prvič 
odpeljali na mladinski Fire combat v Rečico, 
kjer smo osvojili odlično drugo mesto. Naši 
mladinci so se izkazali in dokazali, da gasilstvo 
v našem društvu ne bo potonilo. 

V soboto, 14. junija, smo gasilci PGD Pred-
dvor organizirali prvo medgeneracijsko sreča-
nje skupaj s prijatelji gasilci iz Krkavč. Srečanje 
je povezalo starejšo in mlajšo generacijo, ki se 
je najprej skupaj podala na tekmovalno progo, 
kjer so se srečali z zabavnimi in gasilskimi 
nalogami, kasneje pa smo prijetno druženje 
nadaljevali na pikniku. Vzdušje tega dne je 
bilo prijetno, zabavno, polno smeha in zdrave-
ga tekmovalnega duha, zato smo se odločili, da 
bomo medgeneracijska srečanja prirejali tudi v 
prihodnje. Pogled na dvorišče, polno gasilcev 
– starejših in mlajših, pove veliko: da se znamo 
družiti med seboj, da znamo učiti drug druge-
ga, da si generacije pomagajo med seboj in da 
ohranjamo in širimo socialno mrežo. Druženje 
in sodelovanje različnih generacij pomaga pre-
seči predsodke in ustvarja pozitivno klimo v 
društvu. Društvo, ki ima zdravo jedro, ima tudi 
moč za dobro delo.

Naše društvo še naprej vpisuje tudi nove 
člane, članice in mladino. Dosegljivi smo na 
spletni strani www.preddvor.gz-kokra.si, na 
Facebooku https://sl-si.facebook.com/pgd.
preddvor in seveda v našem gasilskem domu. 
Za več informacij o članstvu nam lahko pišete 
na elektronski naslov gasilci@preddvor.gz-ko-
kra.si. 

Z gasilskim pozdravom »na pomoč!« 
Špela Kržan, Urška Lukman Žiberna

Gasilci aktivni na vseh področjih
Tekmovanja, Florjanova maša, orientacija, medgeneracijsko srečanje ...

Na prvem medgeneracijskem srečanju v Preddvoru

www.gorenjskiglas.si
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Čisto okolje

Kam z vrtnimi odpadki?
Vsi večji odpadki z vrtov sodijo med t. i. zeleni odrez, ki se kompostira ločeno od drugih kuhinjskih 
odpadkov. Prosimo, da te odpadke pripeljete v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, kjer 
bomo poskrbeli, da se bodo ustrezno predelali. 

ZBIRNI CENTER TENETIŠE: 
•  od ponedeljka do petka od 13. do 19. ure (čas malice med 17.00 in 17.30)
•  sobota od 8. do 12. ure (čas malice med 10.00 in 10.20.).
 
Prevzem odpadkov nadzoruje upravljavec zbirnega centra, ki vam pomaga pri pravilnem 
razvrščanju odpadkov. Prosimo, spoštujte pravila oddaje odpadkov in odpiralni čas. Ob oddaji 
odpadkov vas prosimo, da predložite osebni dokument in svojo položnico za obračun komunalnih 
storitev, s katero boste potrdili, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na območju 
občine Preddvor.

Biološki odpadki ne sodijo v plastične vrečke
Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnik za biološke odpadke moramo paziti, da jih nikoli ne 
odložimo v navadni plastični vrečki. S tem namreč onemogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov. 
Uporabimo vrečke iz biološko razgradljivih materialov. Odpadke lahko odložimo tudi zavite v 
časopisni papir ali v papirnati vrečki. 

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

Za zmanjšanje onesnaženja 
zabojnika za biološke 
odpadke nudimo 
biorazgradljive 
vreče prostornine 
120 (primerne tako 
za 80- kot 120-litrske 
zabojnike) in 240 litrov.
Vreče niso namenjene 
odlaganju bioloških 
odpadkov poleg 
zabojnikov, pač pa 
zaščiti notranjosti 
zabojnika.

Odsvetujemo neposredno odlaganje 
bioloških odpadkov v zabojnike za 
biološke odpadke. V času nizkih 
temperatur ti odpadki zmrznejo 
in se sprimejo z zabojnikom, kar 
posledično predstavlja velike težave 
pri praznjenju. V poletnih mesecih 
pa z neposrednim odlaganjem 
bioloških odpadkov bolj onesnažimo 
zabojnik in ustvarimo pogoje za 
pojav smradu in črvov.
Biorazgradljive vrečke lahko kupite 
tudi pri Komunali Kranj 
(paket 25 vrečk stane 2,04 evra).
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Na kratko

Kulturno društvo Josipine Turnograjske in 
Občina Preddvor spet razpisujeta natečaj Po 
sledeh Josipine Turnograjske za najlepše lju-
bezensko pismo v Sloveniji. Lani je bil razpis 
deležen izjemnega odziva, letos pa k novemu 
razpisu spodbuja tudi okrogla obletnica smrti 
prve slovenske pisateljice, pesnice in skladate-
ljice. Umrla je namreč pred 160 leti in tudi tako 
bi lahko počastili jubilej.

V razpisu, ki je letos razdeljen na dve loče-
ni kategoriji (osnovnošolci in srednješolci), 
lahko sodelujejo učenci osnovnih (od 6. do 9. 
razreda) in srednjih šol. Ljubezensko pismo je 
lahko pisano na različen format papirja, prav 
tako so barva papirja in drugi dodatki izbira 
avtorja pisma. Ljubezensko pismo naj obse-
ga najmanj 800 in največ 3000 znakov (brez 
presledkov) in je lahko napisano na računalnik 
ali ročno. Vsebina mora biti v jedru vezana na 
ljubezensko tematiko (lahko na sodobni čas ali 
starejše obdobje), pri čemer bodo glavna merila 
pri ocenjevanju: izvirnost besedila, prvoosebni 
pripovedovalec, bogastvo besedišča, doživlja-
nje osebe, ki piše, in celovitost besedila. Za naj-
boljša tri ljubezenska pisma v vsaki kategoriji 
so določene nagrade. Nagrajenci bodo prejeli 
posebno priznanje, ročno izdelane peresnike iz 
19. stoletja in bogate knjižne nagrade. 

Avtorji naj izdelke pošljejo najkasneje do 
10. oktobra 2014 na naslov: KD Josipine Tur-
nograjske, Mače 1, 4205 Preddvor, s pripisom 
NAJ LJUBEZENSKO PISMO – OŠ« za osno-
vnošolce ali »NAJ LJUBEZENSKO PISMO 
– SŠ« za srednješolce. Komisija bo izdelke 
ocenila na osnovi literarne izvedbe (komisijo 
sestavljajo tri članice: pisateljica, publicistka in 
profesorica slovenskega jezika). Poslana ljube-
zenska pisma so lahko napisana tudi pod psev-
donimom, vendar naj vsak udeleženec natečaja 
obvezno na poseben list pripiše svoje kontaktne 
podatke (ime, priimek, naslov in telefon). Ti 
podatki bodo služili izključno za posredovanje 
obvestila o prejemu nagrade. Nagrade bodo 
podelili 27. oktobra. Danica Zavrl Žlebir

Natečaj za najlepše 
ljubezensko pismo

Občani nas opozarjajo na kurjenje 
odpadkov, ki se že nekaj časa dogaja v 
gozdu na Goričici. Kurijo gume, plastiko 
in druge odpadne snovi, zaradi katerih se 
širita dim in neznosen smrad daleč po kra-
ju. To ni prijetno in smrad še dolgo ostaja 
v stanovanjih, ki so v tem poletnem času 
odprta. To opozorilo velja tudi za druge 
točke: v grajskem vrtu, na njivah, ko lju-
dje občasno še vedno smeti kar zakurijo, 
namesto da bi jih odpeljali na za to dolo-
čena mesta. Tiste, ki to počnejo, naj opom-
nimo, da kurjenje odpadkov ni dovoljeno 
in da kršitelje čaka kazen, če so prijavljeni 
inšpekcijskim službam. Če dim in smrad 
ne motita njih samih, naj bodo obzirni vsaj 
do ljudi iz svoje okolice. D. Ž. 

Ne kurite odpadkov
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Za Zaplato bodo naslednji dnevi praznični. Po več letih pridnega dela preddvorskih planincev in drugih se v 
soboto odpira planinsko zavetišče v Hudičkovem borštu. Na sliki: bližnji pogled na to značilnost Zaplate
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Zanimivosti

Pod streho velikega šotora se je v Preddvoru 
zbrala pisana množica muzikantov, že sedma 
tovrstna prireditev, ki nastaja v organizaciji 
agencije Media butik in Občine Preddvor, pa 
je imela letos tudi dobrodelno noto. Uvodoma 
so namreč že v četrtek pripravili humanitarni 
večer, ki so ga poimenovali Košnikova gostilna 
pod Zaplato. 

Petkov večer je minil v znamenju zimzelenih 
uspešnic skupine Mambo Kings, v soboto pa 
sta številne obiskovalce z razgibano glasbo raz-
vajala skupina Rok'n'band in ansambel Nemir. 

Rok'n'band je upravičil sloves, da že dve deset-
letji velja za enega izmed najboljših rock'n'roll 
bendov pri nas, medtem ko je ansambel Nemir 
vedno bolj priljubljen med oboževalci naro-
dno-zabavne glasbe.

Nedelja pa je bila namenjena ljubiteljem 
domače glasbe. Organizatorji so izpeljali pred-
izbor za najstarejši festival slovenske domače 
glasbe – Ptujski festival, uro pred njegovim 
začetkom pa je občinstvo v šotoru ogreval Trio 
Žana Urbanca s pevko Nežo. Za predizbor je 
bilo najprej napovedanih dvanajst nastopov 

narodno-zabavnih ansamblov, potem pa smo 
prisluhnili ansamblu Sekstakord iz Planine pri 
Sevnici, Viži iz Ljubljane, Veselim Dolenjcem 
iz Šentjanža, Šok kvintet je prišel iz Roga-
ške Slatine, ansambel Petan iz Novega mesta, 
Ognjeni muzikanti so iz Komende, Vikend 
iz Velenja, Savinjski kvintet iz Žalca, Biseri 
iz Pivke in Prleški kvintet iz Radencev. Vsak 
ansambel se je predstavil s po dvema skladba-
ma, polko in valčkom, občinstvo pa je izbralo 
svoj najljubši ansambel in nagrada je šla tokrat 
v roke Prleškega kvinteta. Alenka Brun

Praznik glasbe in veselja
Tradicionalna, večdnevna glasbena prireditev Praznik glasbe in veselja je v Preddvor znova privabila številne 

ljubitelje domače in zabavne glasbe.

Vreme je bilo obiskovalcem glasbene prireditve v Preddvoru naklonjeno predvsem zadnji dan dogajanja. / Foto: AB

Ansambel Viža / Foto: AB
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Zanimivosti

POGREBNIK, d. o. o.

Pogrebne storitve,  
Dvorje 13, 4207 Cerklje
 
Tel.: 04/25-21-424,  
GSM: 041 624 685 ali  
070 443 902 
pogrebnik@siol.net ali  
darkojeric72@gmail.com

Pogrebno podjetje Pogrebnik, d. o. o. obvešča, 
da lahko svoje storitve opravlja tudi v krajih 
Šenčur, Cerklje, Šenturška Gora, Sp. Brnik, 
Lahovče, Komenda, Stranje, Selo pri Kam-
niku, Šmartno v Tuhinju, Zg. Tuhinj, Gozd 
nad Kamnikom, Preddvor, Kokra, Jezersko, 
Trboje, Olševek, Trstenik, Goriče, Kokrica in 
Predoslje.
 

Ob boleči izgubi najdražjih smo vam v pomoč 
s prijazno besedo tolažbe in pogrebnimi stori-
tvami, opravljenimi z največjo pieteto.

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

Preddvor z okolico ponuja obilo lepih motivov iz narave, ljubih domačinom in 
privlačnih obiskovalcem. Tegale z jezerom v ospredju in vencem vrhov v ozadju si 
je vredno vtisniti v spomin. / Foto: Info center Preddvor

Rok Ferengja, pevec skupine Rock’n’bend / Foto: Primož PičulinTrio Žana Urbanca s pevko Nežo, ki je nedolgo nazaj postal ansambel Žana Urbanca 
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Gorenjskega glasa
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Pokličite: 
04/201 42 41  
ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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Zadnja

Letos se je Športno društvo Preddvor prvič 
prijavilo na javni razpis za priznanja, ki jih 
podeljuje Občina Preddvor. Z veseljem sporo-
čamo, da bo letošnje priznanje tako dobil naš 
član Alojz Slavko Bogataj za več kot 25-letno 
uspešno delovanje na športnem področju, s 
katerim je in še vedno zagnano zastopa barve 
našega društva ter prispeva k ugledu in razvoju 
Občine Preddvor. Zasluženo priznanje bo pre-
jel v začetku julija na slovesnosti ob občinskem 
prazniku. Čestitamo!

Po vseh težavah, ki sta nam jih v jesenskem 
in zimskem delu sezone kar dvakrat povzročila 
orkanski veter in žled, ki je pustošil na Gorenj-
skem, se je situacija v spomladanskem delu 
sezone normalizirala in lahko smo spet začeli 
delati po običajnem urniku. Škodo smo pove-
čini že sanirali, ostala nam je še bližnja okolica 
igrišča s podrtim drevjem. Omeniti je treba še 
eno veliko spomladansko pridobitev. S pomo-
čjo donacije plinske peči in bojlerja domačega 
podjetja Eltron ter instalacijo Miha Rozmana z 
Brega ob Kokri je na nogometnem igrišču Za 
žago letos prvič pritekla topla voda iz tušev. Še 
enkrat se zahvaljujemo za to veliko potezo!

Vse nogometne kategorije in naši kegljači so 
sedaj že uspešno zaključili nastope v ligaških 
tekmovanjih sezone 2013/14, kjer smo spet 
sodelovali z vsemi možnimi kategorijami od 
mlajših cicibanov U9 (trener Anže Markun), 
starejših cicibanov U11 (trener David Golob), 

mlajših dečkov U13 (trener Ciril Žontar), 
starejših dečkov U15 (trener Mitja Rozman), 
kadetov U17 (trener Vili Čimžar) in mladincev 
U19 (trener Gregor Pavlič) ter seveda še s član-
sko ekipo NK Preddvor (trener Iztok Pavc). Pod 
streho smo spravili tudi že vse zaključne prire-
ditve, vključno s Prvenstvom Občine Preddvor 
v malem nogometu, žal pa rezultati do zaključ-
ka redakcije še niso bili znani.

Letošnji STARI-MLADI, kot tudi imenuje-
mo naše vsakoletno srečanje nogometnih gene-
racij NK Preddvor, smo letos organizirali dober 
teden prej kot lansko leto. Zopet smo se razde-
lili štiri ekipe, razporejene po datumih rojstva. 
Najstarejši ekipi smo razdelili po sistemu prvi/
drugi in s tem pridobili enakovrednost, drugi 
dve ekipi pa tradicionalno na stare in mlade. 
Povedati je treba, da so starejšo ekipo sestavlja-
li večinoma trenutno aktivni igralci NK Pred-
dvor, mlajšo pa predvsem kadeti in mladinci, 
ki počasi že prehajajo med člane. Tekmi sta bili 
zelo zanimivi: v prvi tekmi so bili boljši modri, 
drugo pa so odločile enajstmetrovke v korist 
starejše ekipe, saj se je tekma v rednem delu 
končala z atraktivnim rezultatom 3 : 3. Po kon-
čani nogometni predstavi sta sledila pogostitev 
udeležencev in veselo druženje ob glasbi in gle-
danju tekem svetovnega prvenstva v Braziliji 
še pozno v noč. Letošnji dogodek, ki povezuje 
nogometne generacije, je zopet potekal v zelo 
prijetnem vzdušju. 

Kot kaže, se je gradnja primarnega voda 
kanalizacije mimo nogometnega igrišča za 
vse skupaj dokaj uspešno zaključila. Z oprav-
ljenimi deli smo v glavnem zadovoljni, pri-
čakujemo pa, da bosta izvajalec in investitor 
poskrbela tudi za zaključna dela na dovozni 
poti in parkirišču, kjer so še ostale vidne pos-
ledice uporabe težke mehanizacije in posega 
v prostor. Kot kaže, je tudi zgodba o previ-
soki gradnji črpališča zaključena, čeprav je 
sedaj meteorna voda, ki bi morala odtekati v 
Kokro, speljana nazaj pred garderobne pro-
store in proti igrišču. Glede na vse težave z 
vremenskimi ujmami in omenjeno gradnjo 
kanalizacije, bi radi v poletnih mesecih pred 
novo sezono uredili še sanitarije in ograditev 
nogometnega igrišča v skladu z zahtevami 
pravilnika o nastopanju v gorenjskih nogo-
metnih ligah. 

Vabimo vas še, da nas lahko do konca traja-
nja svetovnega prvenstva v Braziliji podprete 
v Mercatorjevem projektu Podpirati nogomet-
na društva je svetovno!, kjer se potegujemo za 
donacijo v višini tri tisoč evrov. Večerne tek-
me svetovnega prvenstva si lahko tudi ogle-
date na nogometnem igrišču Za žago. Več o 
vsem našem delu in dogajanju Športnega druš-
tva Preddvor pa lahko najdete na naši spletni 
strani www.sd-preddvor.si. 

Marjan Bogataj

Iz prh je prvič pritekla topla voda
V ŠD Preddvor imamo dobitnika občinskega priznanja in toplo vodo na nogometnem igrišču.
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