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• Gradnja zbirnega centra je bila tudi 
predmet zadnje seje občinskega sveta. 
Kaj je sklenil? 
"Na septembrski seji občinskega sveta je 
bil sprejet osnutek koncesijskega akta za 
gradnjo zbirnega centra. Po zakonoda-
ji morajo namreč občine z več kot 3000 
prebivalci narediti svoje zbirne centre. Mi 
lastnega centra nimamo, pač pa upora-
bljamo zbirni center v sosednji občini, v 
Tenetišah. Zunanji izvajalec nam je pri-
pravil predlog koncesijskega akta, v ka-
terem je predvideno, kako graditi zbirni 
center, kakšni so izračuni, kakšno bi bilo 
upravljanje. To pomeni, da ko izberemo 
izvajalca, bo ta zgradil zbirni center, za 
katerega že imamo gradbeno dovoljenje 
in odkupljeno zemljišče. Narejeni so iz-
računi, koliko bi plačevali koncesionarju 
za 10 in za 15 let. V primeru za 10 let bi 
občina plačevala dobrih 90 tisoč evrov na 
leto, v primeru 15 let pa 72 tisoč na leto. 
Po tej dobi bi zbirni center brezplačno pre-
šel na Občino Preddvor. Ker na območju 
občin, kjer komunalno infrastrukturo 
upravlja Komunala Kranj, za ravnanje z 
odpadki veljajo enotne cene, bo šel pred-
vidoma ta znesek v skupno ceno in bodo 
znesek plačevali uporabniki. V razpravi 
je bilo več nerazjasnjenih vprašanj, tako 
da se bo treba pred drugim branjem akta 
še pogovoriti s Komunalo in te stvari tudi 
razčistiti." 

• Kako pred občani opravičiti dejstvo, 
da jih bo zadel nov strošek?
"Že sedaj mi v cenah odpadkov plačuje-
mo zbirne centre, ki so v sosednjih ob-
činah. V ta „paket“ bi šel tudi naš zbirni 
center in bi se ta strošek navsezadnje 
poznal v vseh občinah."
• Občinski svet pa je razpravljal tudi 
o odkupu zemljišča za športni park 
Voke. Kaj je novega? 
"Za izgradnjo nogometnega igrišča nuj-
no potrebujemo dodatnih 2000 metrov 
zemlje, kar naj bi odkupili od Rimsko-
katoliške cerkve (RKC). Z njimi se že ne-
kaj časa pogovarjamo o odkupni ceni. 
Menim, da je interes obojestranski: ob-
čina dobi zemljišče, kjer bo zgrajeno no-
gometno igrišče, cerkev pa bo s kupnino 
lahko zgradila pastoralni dom. Občin-
ski svet je lani decembra sprejel sklep, 
da za nakup zemljišča namenimo iz 
dveh proračunov 200 tisoč evrov (vsako 
leto po sto). O ceni se že lep čas poga-
jamo z župniščem, vendar do dogovora 
doslej še ni prišlo. O odkupu zemljišča 
za Voke smo tako znova razpravljali na 
seji občinskega sveta v septembru. Ob-
činski svet vztraja pri sklepu s seje lan-
skega decembra, torej da je pripravljen 
za delni odkup zemljišča nameniti 200 
tisočakov po znatno nižji ceni, kot jo 
ponuja RKC. Postavil je tudi zadnji rok 
za dogovor, ki naj bi bil 20. oktober. V 
nasprotnem primeru bomo od svojega 
predloga za odkup odstopili." 

• Kaj pomeni to za Voke?
"V razpravi je prišlo do razmišljanja, da 
če ne pride do dogovora, bomo Voke na-
menili za gradnjo športne dvorane, za 
katero ne potrebujemo toliko zemljišča 
in bomo uporabili le svoje razpoložljivo 
zemljišče, za gradnjo nogometnega igri-
šča pa iščemo novo lokacijo."
• Kako se uresničuje projekt gradnje 
vodovoda Bašelj–Mače?
"Projektantska vrednost je bila 400 tisoč 
evrov, na razpis pa so se javili ponudniki 
z dražjimi ponudbami, tako da smo raz-
pis razveljavili in ponovili razpis samo 
za prvo fazo skozi Bašelj. Izbrali smo iz-
vajalca, to je His, d. o. o., Iz Ljubljane, 
vrednost pa 225 tisoč evrov. Podpisana 
je pogodba in te dni lahko pričakujemo 
uvedbo v delo. Prva faza bo torej pote-
kala v Bašlju, kjer bomo zgradili tudi 
fekalno kanalizacijo, v naslednjem letu 
pa bomo gradnjo nadaljevali do Mač."
• Kako uspešni ste pri tkanju medna-
rodnih vezi s hrvaško občino Vodnjan 
in srbsko občino Blace?
"Avgusta letos sva z direktorjem ob-
činske uprave najprej obiskala občino 
Vodnjan, kjer so praznovali občinski 
praznik in sva se udeležila slavnostne 
seje, naši folkloristi pa so sodelovali na 
njihovem mednarodnem folklornem 
festivalu. Avgusta pa je preddvorska de-
legacija obiskala tudi srbsko občino Bla-
ce ob njihovem praznovanju Dneva sliv. 
Stik z njimi smo navezali prejšnje leto 

ŽUPAN OBČINE PREDDVOR  
MIRAN ZADNIKAR

Zbirni center 
naj bi gradil 
koncesionar
V občini Preddvor želijo 
imeti svoj zbirni center 
za ravnanje z odpadki. 
Za gradnjo nogometnega 
igrišča v športnem parku 
Voke potrebujejo še 
dodatna zemljišča.  
O teh in drugih temah je 
tekla beseda z županom 
občine Preddvor Miranom 
Zadnikarjem. Miran Zadnikar / Foto: Tina Dokl
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VIHARNIK JE PRILOGA ČASOPISA

VIHARNIK (ISSN 1855-0126) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Danica Zavrl Žlebir (danica.
zavrl@g-glas.si), odgovorna urednica Marija Volčjak, oblikovanje Matjaž Švab, oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 041/704 
857). Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj (info@g-glas.si, tel. 04/201 42 00, faks 04/210 42 13). 
Tisk: Nonparel, d.o.o., Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Viharnik 
izhaja v nakladi 1400 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor. 
Na naslovnici: Malčki iz vrtca Storžek / Foto: Tina Dokl

prav na srečanju v Vodnjanu. Tokrat 
smo se v Blacah srečali predstavniki 
vseh treh občin, imeli skupno medijsko 
predstavitev, si ogledali destilarno sli-
vovke in mlin ter se pogovarjali o mo-
žnostih sodelovanja na več področjih, 
predvsem o skupnem sodelovanju na 
sejmih in izmenjavah v okviru kultur-
nih in športnih društev. Prvo tako sode-
lovanje je lahko kot lani, naša udeležba 
na novembrskem sejmu oljčnega olja v 
Vodnjanu, spomladi pa udeležba naših 
folkloristov na festivalu v Blacah."
• Je dvigalo v Osnovni šoli Matije Va-
ljavca že zgrajeno?
"Dvigalo je že zgrajeno, pričakujemo 
tehnični pregled in uporabno dovolje-
nje. Trenutno je v šoli zaposlena oseba 
z gibalnimi ovirami, ki je doslej lahko 
delala le v pritličju šole, sedaj pa se bo 
lahko gibala po vsej šoli. Dvigalo bo slu-
žilo tudi v primeru, ko bi šolo obiskoval 
kak gibalno oviran otrok. Vrednost na-
ložbe je okoli 80 tisoč evrov."
• Ali občina v prihodnje računa na 
kaka nepovratna sredstva? 
"V okviru projekt LAS gorenjskih občin 
smo se prijavili na štiri razpise. Eden 

od njih je Temno nebo, kjer je predvi-
deno, da bi v sedmih cerkvah na na-
šem območju v skladu z veljavnimi 
direktivami zamenjali osvetlitev s so-
dobnimi LED-svetilkami. V okviru pro-
jekta Bogastvo narave bi radi skupaj s 
Planinskim društvom Preddvor očistili 
območje Zaplate in ga tako zavarovali 
pred zaraščanjem. Projekt Žive legende 
predvideva zgraditev zemljanke iz časov 
starih Slovanov, projekt Zelena naselja 
pa drugo fazo ureditve grajskega parka 
in vodotoka ob njem." 
• Kaj pa morebitna kohezijska sred-
stva?
"Za Gorenjsko naj bi bilo na razpolago 30 
milijonov evrov kohezijskih sredstev, a 
se v tem razpisu (razen morda na podro-
čju kolesarskih stez) ne vidimo. Kandidi-
rali bi za vodovod Možjanca, vendar pri 
tem izpolnjujemo le enega od pogojev, 
namreč število uporabnikov, ne pa tudi 
kriterija, da gre za medobčinski projekt, 
zaradi česar izpademo iz možnosti fi-
nanciranja. To ocenjujem kot neprime-
ren odnos države do manjših občin." 
• Kako napreduje gradnja kanalizaci-
je v Tupaličah?

"Druga faza gradnje kanalizacije v zgor-
njem delu Tupalič gre h koncu, zaklju-
čili jo bomo konec meseca. Naslednje 
leto se gradnja nadaljuje. Predvidena 
pa je tudi rekonstrukcija regionalne 
ceste Kranj–Jezersko skozi Tupaliče in 
ureditev krožišča pod penzionom Za-
plata." 
• Kdaj pa predvidevate, da bo uresni-
čen načrt skupne občinske uprave s 
sosednjo Občino Jezersko? 
"Ta je v največji meri odvisna od novega 
delovnega mesta. Zaposlili bi namreč 
osebo, ki bi opravljala hkrati delo di-
rektorja občinske uprave v Preddvoru in 
vodje skupne občinske uprave. Razpis 
smo ponovili in upam, da nam bo uspe-
lo najti primernega kandidata." 

V šoli so zgradili dvigalo, na sliki učiteljica Ana Urbanc z ravnateljem Bogdanom  
Sušnikom / Foto: Tina Dokl 

V Tupaličah se z asfaltiranjem ceste proti 
Možjanci končuje druga faza gradnje kanali-
zacije na zgornjem delu vasi. Kot je povedal 
podžpan Janez Brolih, sicer vodja tega pro-
jekta, so za kakih sto metrov še podaljšali 
fekalno in meteorno kanalizacijo do zadnje 
hiše v tem delu vasi, kar prvotno ni bilo v 
programu. Tako se sedaj še z zadnjimi deli 
na cesti in pločniku proti Možjanci končuje-
jo dela za to sezono. Tudi priklapljanje upo-
rabnikov na sistem že poteka, v drugi fazi je 
šlo za 20 hiš, urejajo še sklop pri poslovnem 
objektu Logo. Naslednje leto bodo nadalje-
vali s tretjo fazo, za katero pa pričakujejo, da 
bo zaradi obsežnosti in zahtevnosti terena 
trajala dve leti. Gradnja kanalizacije je tu od-
visna tudi od magistralnih vodovodov, ki po-
tekajo po trasi, in od lastnikov te infarstruk-
ture, občin Šenčur in Kranj. Poleg tega bo 
prihodnje leto potekala tudi rekonstrukcija 
regionalne ceste skozi Tupaliče s prestavi-
tvijo avtobusnega postajališča in krožiščem 
pod penzionom Zaplata. Janez Brolih pa za 
tretjo pričakuje še četrto fazo gradnje kana-
lizacije v Tupaličah, ki naj bi dosegla tudi 
odsek nad Kotom.  

V Tupaličah končujejo 
drugo fazo
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Avgusta letos sta preddvorski delegaciji 
obiskali obe prijateljski občini, na fol-
klornem festivalu v Vodnjanu pa so se 
že drugič po vrsti mudili tudi člani Fol-
klornega društva Preddvor.
Župan Miran Zadnikar in direktor ob-
činske uprave Marko Bohinec sta se 
najprej v Vodnjanu udeležila slavnostne 
seje ob njihovem občinskem prazniku, 
ob tej priložnosti pa je tamkajšnji župan 
Klaudio Vitasović podpisal tudi listino 
o sodelovanju. To so sicer predstavniki 
občin Vodnjan, Blace in Preddvor ura-
dno podpisali že ob srečanju v Preddvo-
ru marca letos, a vodnjanskega župa-
na takrat ni bilo tukaj in je svoj podpis 
prispeval ob tej priložnosti. Štiričlanska 
delegacija iz Preddvora pa je obiskala 
tudi srbsko občino Blace ob njihovem 
Dnevu sliv. To je mednarodni sejem z 
večernimi zabavnimi prireditvami. Ob 
tej priložnosti so odprli športno letali-
šče, razkazali so nam tamkajšnjo de-

stilarno slivovke in mlin. "Navzoči so 
bili tudi predstavniki Vodnjana, tako da 
smo imele tri prijateljske občine ob tem 
dogodku tudi skupno medijsko pred-
stavitev. Vse tri občine se dogovarjamo 

o možnostih sodelovanja na več podro-
čjih, za skupno sodelovanje na sejmih 
in izmenjavo kulturnih in športnih dru-
štev,« je ob poletnih prijateljskih obi-
skih dejal župan Miran Zadnikar.

Obiskali  
Vodnjan in  
Blace
Občina Preddvor uspešno 
sodelovanje z dvema 
prijateljskima občinama, 
Vodnjanom na Hrvaškem 
in Blacami v Srbiji, 
nadaljuje tudi letos.

V Blacah uradno ...

... in manj formalno

METKA ČERNE

Letošnje poletje smo skupaj z akademskim slikarjem Markom Tu-
škom ter s podjetjema Gradbeništvo Prestor z Zgornje Bele in PA-
3GO, Goran Cosić iz Preddvora obnovili znamenje na Zgornji Beli. 
Znamenje je bilo že precej v slabem stanju, poslikave svetnikov 
so bile slabo vidne pa tudi gradbeni del znamenja je bil dotrajan. 
Akademskemu slikarju Marku Tušku je uspelo doživeto naslikati 
nove poslikave svetnikov, Goran Cosić je izvedel nov sims na vo-
galih znamenja in streho zaključil z novo strešno pločevino okoli 
kapelice. Gradbena dela – urejeno odvodnjavanje in izdelava co-
kla znamenja je brezplačno izvedlo Gradbeništvo Prestor. Vsem 
še enkrat iskrena hvala! Urejena kulturna dediščina tudi pokaže 
videz kraja.

Obnova znamenja na Zgornji Beli
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V vaškem središču so postavili pestro Slo-
vansko tržnico, na kateri so kmetje ponu-
jali kruh iz krušne peči, domače sire in 
druge mlečne izdelke, obiskovalci so lahko 
poskusili bohinjske domače marmelade, 
namaze in čaje ter se posladkali z medeno 
rolado, medenjaki in medom lokalnega 
čebelarja, ekološka kmetija z Drulovke je 

ponujala domačo moko in kaše, kupiti pa 
je bilo moč tudi različne rokodelske izdel-
ke. Domači mojster je obiskovalcem pred-
stavljal staro obrt pletenja cajne, na tržnici 
pa je bila razstavljena tudi zanimiva zbir-
ka starih pušk iz obeh svetovnih vojn ter 
športnih in lovskih pušk, ki se uporabljajo 
danes. V prostorih krajevne knjižnice so si 
obiskovalci lahko ogledali razstavo Arhe-
ologija v vrtcu, ki so jo ustvarili otroci in 
vzgojiteljici iz Vrtca Čriček na Zgornji Beli, 
v sejni sobi občinske stavbe pa so lahko 
prisluhnili predavanju Voda je brezčasna – 
vir življenja nekoč in danes. O pomenu in 
uporabnosti vode je spregovoril svobodni 
raziskovalec, pisec strokovne literature in 
romanov, televizijski scenarist in voditelj, 
predavatelj ter zavzeti aktivist na naravo-
varstvenem področju Anton Komat. "Vre-
me nam je dobro služilo, tržnica je bila 
pestra, predavanje o vodi pa je bilo fanta-
stično. Gospod Komat je brez predaha pre-

daval debelo uro in pol, vztrajali pa smo več 
kot dve uri, saj smo mu na koncu zastavili 
nekaj vprašanj, na katere je z veseljem od-
govarjal. Žal sem bila nekoliko razočara-
na nad majhno udeležbo, glede na to, da 
je bil z nami tako priznan predavatelj," je 
po povedala vodja dogodka Vlasta Juršak iz 
Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj 
ter dodala, da so kljub skromnemu obisku 
odmevi pozitivni. "Spoznala sem kar nekaj 
domačinov, ki počnejo različne stvari, in 
njihovo vprašanje je bilo, kdaj bomo dogo-
dek spet ponovili. Tako da se že veselimo, 
da se kmalu spet srečamo v tem Dvoru 
miru pod gorami – Preddvoru."
Dan Slovanov so v sodelovanju z Občino 
Preddvor, Krajevno knjižnico Preddvor in 
Vrtcem Čriček Zgornja Bela pripravili 
v Centru za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj in Zavodu za varstvo kulturne dedi-
ščine, priredili pa so ga v počastitev Dne-
vov evropske kulturne dediščine 2017.

Dan Slovanov  
v Preddvoru
Zadnji septembrski 
sobotni dopoldan je 
v Preddvoru minil v 
znamenju starih Slovanov.

Zanimanje za pletenje tradicionalnih preddvorskih cajn Z razstave o Slovanih v Preddvoru

VODOVODNA ZADRUGA PREDDVOR

V teh dneh pa vse do konca meseca ok-
tobra Vodovodna zadruga Preddvor iz-
vaja redni letni popis vodomerov za leto 
2017 na območju, kjer je izvajalec obve-
zne gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v občini Preddvor za naselja 
Nova vas, Preddvor, Hrib, Breg ob Kokri 
in Zgornjo, Srednjo, Spodnjo Belo ter v 
naselju Tupaliče spodaj. 
Letni obračun/poračun bo tako kot lani 
izstavljen v mesecu decembru in bo 
zmanjšan za polletni obračun, ki je bil 
izdan konec junija za prvo polovico leta.
Spoštovane porabnike vode še pose-
bej prosimo, da poskrbijo za primerno 
vzdrževanje vodomernih jaškov, njiho-

vo dostopnost in očiščenost, saj tako po-
pis poteka veliko bolj tekoče.
Opozorili bi tudi na to, da je treba s pri-
hodom zime poskrbeti za zaščito vo-
domerov pred zmrzaljo, kajti preteklo 
zimo je bilo kar nekaj primerov zamr-
znjenih vodomerov. Strošek nakupa in 
zamenjave zamrznjenega vodomera je 
breme porabnika vode in ni zanemar-
ljiv.
Vodovodna zadruga Preddvor sedaj pre-
haja na daljinsko odčitavanje in v sklo-
pu rednih menjav vgrajuje daljinsko či-
tljive vodomere. Tako sta z omenjenimi 
vodomeri že opremljeni  naselji Sp. in 
Sr. Bela, na Zg. Beli menjave potekajo 
ravnokar in bodo izvedene do konca ok-
tobra. V naselju Tupaliče spodaj so bili 

daljinski vodomeri po večini že vgraje-
ni ob prevzemu sistema. Ostala naselja 
bomo postopoma opremljali naprej v 
sklopu rednih menjav vodomerov. 
S tem se odpira nova raven storitve, saj 
popis lahko poteka brez prisotnosti po-
rabnika, tudi če je vodomerno mesto v 
sami zgradbi.
Vsa vprašanja, ki se vam postavljajo v 
zvezi s pitno vodo in Vodovodno zadru-
go Preddvor, so vam na voljo v pisarni 
Vodovodne zadruge Preddvor na naslo-
vu Dvorski trg 18, Preddvor (bivši lokal 
Lev) vsako sredo v času uradnih ur in 
na spletni strani www-vz-preddvor.si., 
kjer lahko tudi javite vsako morebitno 
spremembo kontaktnih podatkov!
Ker dobra pitna voda ni naključje!

Redni letni popis vodomerov 2017
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Maja je bil za začasnega predsednika Turističnega društva Preddvor imenovan Josip Ekar, 
od takrat skupaj s sodelavci skuša oživiti delovanje društva. Poleti je izpeljalo tradicio-
nalni Petrov smn, do konca leta bodo še potop božičnega drevesa v jezero, saj želijo obdr-
žati tradicionalne prireditve. Načrtov za nove ta čas še nimajo, pravi Ekar, želijo postaviti 
trdne temelje društvu, da bo po krizi spet začelo normalno delovati. "V prihodnjem letu 
pa bomo izvedli občni zbor," dodaja Ekar. "Že sedaj pa vabim vse, ki imajo voljo do dela, 
energijo in pripravljenost narediti kaj za domači kraj, da se nam pridružijo in pomagajo pri 
oživitvi turističnega društva. S TIC-em že opravljamo popis turističnih sob, skupaj z zavo-
dom za turizem si bomo prizadevali za prepoznavnost Preddvora, za turistične zgodbe, ki 
bodo k nam spet pritegnile obiskovalce. Znova bomo oživili prireditve, ki so bile že nekdaj 
značilne za Preddvor. Sodelovali bomo tudi z drugimi društvi, iskali donatorje, ki bodo 
podprli našo dejavnost, del turistične poslovalnice bomo skušali kot dobri gospodarji od-
dati v najem in poskrbeti, da bo društvo spet dobilo veljavo, ki jo je imelo v preteklosti. 
Vabljeni torej k sodelovanju vsi z idejami, energijo in voljo!" 

Oživljajo turistično društvo

ANDREJA ŠKVARČ,  
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE KRANJ

V kmetijski krajini južno od Preddvora 
se nahaja mokrotna dolina, ki je glede 
na rastlinstvo in živalstvo, ki tam živi, 
nekaj posebnega. Blata, kot so dolino 
zaradi njenih mokrotnih značilnosti 
poimenovali predniki, je eno redkih ob-
močij na Gorenjskem, kjer še lahko opa-
zujemo z orhidejami bogate in pisane 
travnike, temno modre preproge mo-
čvirskega svišča ter še več botaničnih 
redkosti, kot so močvirski meček, sibir-
ska perunika in številne druge mokro-
ljubne rastline. Tudi živalski svet, ki je 
vezan na te travnike, je precej poseben 
in skrivnosten. Na sviščevih travnikih 
se na primer odvija nenavadna zgodba 
zelo redkega metulja sviščevega mra-
vljiščarja, ki del življenja preživi pod 
zemljo v mravljišču, del pa kot metulj 
modrin na travniku. Območje je bogato 
z grmovnimi mejicami, kjer iščejo poči-
tek srnjad, mali sesalci in številne ptice, 
tudi ogroženi rjavi srakoper, ki potrebu-
je za preživetje ravno preplet travnikov 
in mejic. Na Gorenjskem so takšni trav-
niki zelo velika redkost pa tudi v Slove-
niji jih je žal vsako leto manj. 
Dolina Blata se je bolj ali manj nespre-
menjena ohranila skozi čas. Poplavljanje 
in mokrotni značaj sta omejevala način 
gospodarjenja s travniki v preteklosti. S 

hidromelioracijami v drugi polovici prej-
šnjega stoletja se je dolina spremenila, 
vendar ne tako zelo kot preostala trav-
niška krajina v občini. V dolini, kot v ne-
kakšni oazi, še danes najdemo živali in 
rastline, ki so drugod v Sloveniji že prava 
redkost. Vendar pa se z razvojem sodob-
nih kmetijskih tehnik in mehanizacije 
obdelovanje travnikov zelo spreminja 
in tudi na Blatih opažamo, da se število 
življenja polnih travnikov iz leta v leto 
manjša. Z nadaljevanjem upadanja jih 
lahko tudi popolnoma izgubimo.
Območje Blata je dragocena učilnica v 
naravi, vez s preteklostjo in naložba v 
prihodnost.

Lahko bi rekli, da so travniki v Blatah 
naravno bogastvo občine Preddvor.
Kako ohraniti raznolikost te posebne 
doline in hkrati omogočati lastnikom 
in obdelovalcem kmetovanje v koraku 
s časom, je velik izziv. Nekatere rešitve 
ponuja kmetijsko-okoljski ukrep s sub-
vencijami, vendar se zaradi različnih 
zahtev in omejitev kmetje velikokrat 
ne odločijo zanj. Za ohranitev travnikov 
Blata bo treba tako še naprej v sodelo-
vanju z lastniki, zakupniki, občino in 
državo iskati rešitve, ki bodo upoštevale 
obe vrednosti travnika ter ohranile na-
ravno dediščino Preddvora za prihodnje 
rodove.

Travniki Blata, naravno bogastvo  
v bližini Preddvora

6 | TURIZEM

Oktobra se je v Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika Cerklje začela peta sezona gle-
dališkega abonmaja Nasmejmo se. Prva 
predstava Čudežna terapija je že mimo. 
Novembra bo sledila predstava SiTi Teatra 
Še vedno mame. Zatem bo na ogled produ-
centski prvenec zavoda Smejmo se, vsemo-
gočna komedija Buh pomagej. Gledališka 
uspešnica je zgolj v nekaj mesecih doživela 
več kot dvajset ponovitev in je v prihajajo-
či sezoni uvrščena v abonmajski program 
številnih kulturnih ustanov po Sloveniji. 
Sledile bodo še komična drama Boksarsko 
srce, (Totalna) katastrofalna večerja in glas-
bena komedija Trio pokojnega gledališkega 
ustvarjalca Gašperja Tiča.  

Predstave za smeh
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Ernesta Koprivc ima na področju turiz-
ma že vrsto izkušenj. Omenimo le za-
dnje tri: sedem let je delala v Hotelu Cre-
ina na področju prodaje in marketinga, 
dobri dve leti v Olimpijskem veslaškem 
centru v Mali Zaki, zadnji dve leti pa kot 
vodja TIC-a v Zavodu za turizem Kranj. 
Vse ji bodo dobra osnova za vodenje 
preddvorskega zavoda za turizem, ki ga 
je prevzela julija letos.
• So po treh mesecih od imenova-
nja za direktorico Zavoda za turizem 
Preddvor vaši vtisi še vedno tako dobri 
kot na začetku?
"Vsekakor. Čeprav je na začetku šlo precej 
časa za ureditev pravno-formalnih zadev, 
se mi je v tem času uspelo srečati s kar 
nekaj ljudmi, ki so vpeti v turistično do-
gajanje. Moram reči, da so bili odzivi do 
zdaj zelo pozitivni, ljudje so pripravljeni 
sodelovati, imajo zamisli. Z njihovo po-
močjo dobivam uvid, kaj se dogaja in kaj 
bi bilo dobro glede na dane možnosti na-
rediti, da se stvari premaknejo v skupno 
smer. Žal se mi še ni uspelo srečati z vse-
mi, kar pa imam v načrtu v prihodnjem 
mesecu. Vesela sem, da smo preuredili 
tudi Turistično informativni center (TIC), 
ki se je popolnoma preselil v večnamen-
ski prostor, tako da zdaj tako knjižnica 

kakor TIC lahko nemoteno opravljata 
svoji dejavnosti. Zdaj nas čaka še ureditev 
in dopolnitev artiklov v trgovinici s spo-
minki, tako da bomo imeli kaj ponuditi 
domačim in tujim obiskovalcem."
• Kje vidite ključni potencial turizma 
v Preddvoru?
"Za začetek bi poudarila troje. Najve-
čji potencial so vsekakor ljudje, doma-
čini. Nobena turistična destinacija ni 
uspešna, če ne sodeluje lokalno prebi-
valstvo, ki ji s svojim znanjem, dedišči-
no in gostoljubnostjo daje svoj pečat in 
prepoznavnost. Kot sem opazila v tem 
kratkem času, se vsi trudijo po svojih 
najboljših močeh, vendar je stvar razpr-
šena, ni povezave ter enotnega koncepta. 
Srčno upam, da se nam bo uspelo pove-
zati v enotno in prepoznavno zgodbo. 
Druga stvar je ureditev jezera Črnava, ki 
je že od nekdaj privabljal v naš konec ve-
liko obiskovalcev. Trdno verjamem, da bi 
se z ureditvijo jezera znova vrnil živahen 
turističen utrip, ki bi pozitivno vplival 
na celotno destinacijo. Posledično bi obi-
skovalci videli, da v Preddvoru ne obstaja 
samo jezero, ampak da ta mali zeleni raj 
ponuja še veliko drugih, privlačnih zani-
mivosti in aktivnosti. Tretje pa je poveča-
nje aktivnosti ter dogodkov, kot so razne 
delavnice, izobraževanja, kulinarični ter 
glasbeni dogodki. Če nam bodo možnosti 

dopuščale, bomo poskusili kaj od našte-
tega pripraviti že v veselem decembru."
• Kakšni so v zvezi z razvojem turiz-
ma vaši konkretni načrti?
"V dogovoru z Občino Preddvor je Zavod za 
turizem zadolžen za pridobitev vodnega 
dovoljenja in soglasja za ureditev jezera, 
kar se mi zdi prvenstvenega pomena. 
Kot mi je bilo zagotovljeno iz Direktora-
ta za vode RS, nimajo nobenih zadržkov, 
tako da bi lahko že spomladi uredili vsaj 
pomol, če ne že kaj drugega. Upam, da 
bodo držali besedo. Drugače pa je načr-
tov veliko, a naj poudarim le nekatere. V 
prihodnjem letu bi želeli izobraziti nekaj 
vodnikov za pridobitev lokalne licence, saj 
bi tako lahko večjim skupinam turistov 
razkazali naše lepote, ki bi nato svoje vtise 
ponesli v svet. Prijavili smo se tudi na pro-
jekt Kulinarično popotovanje, kjer bodo v 
ospredju gostinci iz Gorenjske ter njiho-
va tipična ponudba. Upam, da bo projekt 
potrjen. Kot sem že omenila, organizirali 
bi radi več aktivnosti ter dogodkov, ki bi 
popestrili vsakodnevno dogajanje tako 
domačinom kot obiskovalcem. Tu je še 
promocija, delo na povezovanju in sodelo-
vanju, pripravi turističnih paketov in pro-
duktov, spremljanje razpisov ... Skratka, 
dela in načrtov ne bo zmanjkalo."
• Na področju turizma ne verjamete 
v meje (občinske in druge), kako in s 
kom se boste povezovali za dosego ci-
ljev v razvoju preddvorskega turizma?
"Res je, turista ne zanimajo meje, am-
pak doživetja. Z Zavodom za turizem 
Kranj smo v fazi dogovarjanj glede so-
delovanja na Evropskem masters pr-
venstvu 2018, ki se bo konec poletja od-
vijalo v Kranju, kjer bomo udeležencem 
ponudili različna doživetja. Vključeni 
smo tudi v Združenje Kamniško-Savinj-
ske Alpe, s katerim načrtujemo skupne 
promocije tako doma kot v tujini ter ra-
znovrstne dogodke. Kot vemo, Občina 
Preddvor uspešno sodeluje z občinama 
Vodnjan iz Hrvaške in Blace iz Srbije, 
kar je dobra osnova za promoviranje 
naše destinacije v sosednjih dveh drža-
vah. Namen se imamo povezati tudi s 
turističnimi agencijami, vendar je treba 
najprej pripraviti ponudbo, ki bo zanje 
privlačna." 

Turista zanimajo doživetja
Letos poleti je mesto direktorice Zavoda za turizem Preddvor prevzela Ernesta Koprivc, 
pred tem zaposlena v kranjskem zavodu za turizem. 

Ernesta Koprivc / Foto: Tina Dokl
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DARJA DELAVEC

Januarja nam je bilo predstavljeno 
delovanje Večgeneracijskega centra 
(VGC) Gorenjske in tako smo se ak-
tivno vključili v sodelovanje in izva-
janje njihovih projektov. Glavni cilji 
projekta so: poskrbeti za integracijo 
ranljivih ciljnih skupin in preprečiti 
socialno izključenost; ciljnim skupi-
nam ponuditi dostopne, raznolike in 
kakovostne programe (vsebine, aktiv-
nosti), ki bodo preventivno zastavljeni 
in bodo preprečevali zdrs v socialno 
izključenost; opolnomočiti ranljive 
ciljne skupine; vzpostaviti informacij-
ski center (kjer bodo na voljo vse in-
formacije o dejavnostih, ki jih pokriva 
VGC, ter tematikah in ponudbi v lokal-
nem okolju, ki so pomembne za ciljne 
skupine); okrepiti povezovanje javnih 
institucij, nevladnih organizacij, soci-
alnih podjetij, občin v posamezni geo-
grafski enoti idr.
Večkrat tedensko so okviru VGC Go-
renjske na lokaciji Preddvor potekale 
brezplačne vsebine, namenjene soci-
alnemu vključevanju, izobraževanju 
ter medkulturnemu in medgeneracij-
skemu povezovanju. Aktivnosti so bile 
zasnovane tako, da so bile čim bolj pe-
stre, zanimive, naravnane na pridobi-
vanje uporabnih, kakovostnih, aktual-
nih spretnosti in znanj za potrebe dela 
in vsakdanjega življenja pripadnikov 
izbranih ciljnih skupin. 
Ciljne skupine so: družine/osebe z niz-
ko delovno intenzivnostjo; zlasti otroci 
in mladi, ki tvegajo socialno izključe-
nost; starejši, zlasti tisti iz socialno 
ogroženih okolij; družine, v katerih 
so bile zaznane slabe starševske kom-
petence; otroci in mladi s posebnimi 
potrebami; migrantski in begunski 
posamezniki in družine, zlasti otroci 
in mladi iz teh družin; invalidi.
V Preddvoru so se aktivno vključili v 
izvajanje vsebin: Dom starejših obča-
nov Preddvor, Društvo upokojencev 

Preddvor, Osnovna šola Preddvor, Za-
vod za turizem Preddvor, KUD Matije 
Valjavca, Turistično društvo Bašelj, Za-
vod Stik, Prostovoljno gasilsko društvo 
Preddvor, Krajevna organizacija RK 
Bela - Bašelj.
Vsi sodelujoči so spodbujali večgenera-
cijsko izmenjavo znanj, identificirali 
ranljive ciljne skupine in jih motivira-
li ter vključevali v aktivnosti ter izva-
jali različne vsebine. 
Kot koordinatorka Občine Preddvor 
pod vodstvom župana sem pomagala 
VGC Gorenjske vzpostavljati aktivno 
mrežo sodelujočih ter zagotoviti čim-
boljše informiranje ciljnih skupin v 
Preddvoru. VGC Gorenjske ocenjuje so-
delovanje z organizacijami predvsem 
glede na informiranje o aktivnostih, 
vključevanje članov/stanovalcev/ob-
čanov v aktivnosti ter posredovanje 
predlogov za pripravo aktivnosti.
Ugotavljam, skupaj s predstavnicami 
VGC Gorenjske, da je bilo informira-
nje o aktivnostih na začetku izvaja-
nja projekta zelo dobro (zgibanke pri 
vseh organizacijah, objava zgibanke/
programa na spletnih straneh, plaka-
tiranje, nenaslovljena pošta, objava 
programa v Gorenjskem glasu, na Ra-
diu Kranj, na spletni strani projekta). 
Ravno tako ocenjujemo vključevanje 
članov/stanovalcev/občanov v aktiv-
nosti kot dobro. Morda le posredova-
nje predlogov za pripravo aktivnosti 
ni še optimalno zaživelo. Zato bomo 
večjo pozornost v nadaljevanju po-
svečali ravno večjemu vključevanju 
organizacij v Preddvoru pri pripravi 
programa aktivnosti v občini. Vseka-
kor si želimo, da se predvsem občani 
Preddvora brezplačnih vsebin v ve-
čjem številu udeležijo. 
Vse zainteresirane, ki bi se v medge-
neracijsko druženje vključili ali kot 
prostovoljci VGC Gorenjske ponudili  
svoje znanje in aktivnosti, prosimo, da se 
nam oglasite po e-pošti vgc-gorenjska@
luniverza.si ali dadelavec@gmail.com.

Večgeneracijski center  
od januarja
Ker je eden od ciljev Večgeneracijskega centra 
Gorenjske tudi vzpostavitev dejavnosti v občini 
Preddvor, smo letos začeli aktivno sodelovati tudi  
na lokaciji Preddvor.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Prvega juninja prihodnje leto bo v Preddvo-
ru potekal mednarodni simpozij Po poteh 
Josipine Urbančič Turnograjske. Organizi-
rata ga Kulturno društvo Josipine Turno-
grajske in Inštitut glasbeno-informacijskih 
znanosti pri Cnetru za interdisciplinarne in 
multidisciplinarne raziskave in študije Uni-
verze v Mariboru v sodelovanju in pod po-
kroviteljstvom Občine Preddvor. Gre za prvi 
mednarodni simpozij po literarni, in sicer 
vsestranski umetniški poliglotki Josipini Ur-
bančič Turnograjski, ki je bila nadpovpreč-
no izobražena ženska, zavedna Slovenka 
in velika buditeljica slovenske narodne za-
vesti. Njena vloga v slovenskem literarnem 
prostoru je žal še vedno pogosto spregle-
dana, zato bodo sodelujoči predavatelji in 
predavateljice s pogledi in razgledi na kraje 
in čas Turnograjske skušali predstaviti in 
analizirati njeno vlogo in pomen na lite-
rarnem, zgodovinskem, likovnem, oblačil-
nem, plesnem, promocijsko-turističnem in 
glasbenem področju. Kot dodaja preddvor-
ski župan Miran Zadnikar, bodo istega dne 
pripravili tudi slovesnost ob občinskem 
prazniku, ki ga v Preddvoru praznujejo prav 
v čast Josipine Turnograjske. 

Po poteh Josipine  
Urbančič Turnograjske

KUD Preddvor je za otroke pripravilo lutkov-
no igrico Strahec. Na predstavo vabijo 11. 
novembra ob 18. uri v kulturni dom v Predd-
voru. Predstavo je pripravilo pet igralcev in 
dva strokovna sodelavca, igrajo pa odrasli 
za otroke.

Vabijo na lutkovno 
predstavo

Septembra je občinski svet v Preddvoru 
med drugim obravnaval predlog za odpis 
dolga Turističnemu društvu Preddvor. Žu-
pan je pojasnil okoliščine delovanja dru-
štva in ozadje nastanka terjatev, zaradi 
česar je društvo zašlo v finančno stisko in 
navsezadnje je zastalo tudi njegovo delo-
vanje. Trenutno se z začasnim vodstvom 
spet postavlja na noge, a dolg jih močno 
bremeni, zato prosijo za odpis. Gre za dolg 
v višini 542 evrov. Svetniki so podprli odpis 
dolga kot enkratno finančno pomoč dru-
štvu, pričakujejo pa program sanacije.

Odpisali so jim dolg
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Vzemite si čas za aktivnosti Večgeneracijskega 
centra Gorenjske v Preddvoru

Večgeneracijski center Gorenjske je namenjen povezovanju 
Preddvorčanov in Preddvorčank vseh generacij skozi različne 
skupne aktivnosti –  za ustvarjanje prijetnega, spodbudnega in 
sodelovalnega bivanja. 
V Preddvoru so že lepo zaživele delavnice umovadbe za starejše, 
različne delavnice in predavanja za ohranjanje zdravja, različne 
vadbe, tombola in počitniške aktivnosti za otroke.
Tudi v nadaljevanju bodo občanom in občankam na voljo aktiv-
nosti za ohranjanje psihofizičnega zdravja in dobrega počutja: 
različne vrste vadbe, umovadba za starejše, dihalne vaje, aktiv-
nosti v naravi, računalniška prva pomoč ter družabni dogodki, 
kot sta tombola in tarok.

 

Predavanje: Z izobraževanjem nad demenco, 9/2017, Preddvor

Za popestritev vašega vsakdana in koristno preživet čas se ude-
ležite aktivnosti, ki so na voljo v vaši občini, in tako poskrbite, da 
tudi v vaše življenje pride kaj novega.
Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne.
Termine in lokacije dogodkov najdete v zgibankah na Občini 
Preddvor, v TIC Preddvor, v Splošni ambulanti Preddvor, na pla-
katih po občini, na občinski http://preddvor.si/ in na projektni 
spletni strani www.vgc-gorenjska.si. 
Vašega obiska in druženja z vami se že veselimo! 
Na aktivnosti se prijavite na telefon 041 724 134 ali e-naslov: 
mck-prijava@luniverza.si, vabimo pa vas tudi, da nam sporočite 
vaše želje po aktivnostih, predavanjih, delavnicah v Preddvoru.

PROGRAM ZA NOVEMBER 2017
 7. 11. UMOVADBA 9.00–10.30  
 8. 11. SOMATSKI GIBI 17.00–18.30
14. 11. TAROK 18.00    
16. 11. DIHANJE 17.00–18.30
22. 11. SOMATSKI GIBI 17.00–18.30  
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Vzemite si čas za aktivnosti Večgeneracijskega centra Gorenjske v Šenčurju 

 
Večgeneracijski center Gorenjske je namenjen povezovanju Šenčurjanov  in Šenčurjank vseh generacij 
skozi različne skupne aktivnosti –  za ustvarjanje prijetnega, spodbudnega in sodelovalnega bivanja.  

V Šenčurju je že lepo zaživela delavnica umovadbe za starejše, 
telovadbe za vse generacije, tombola in počitniške aktivnosti za 
otroke. 

Tudi v nadaljevanju bodo občanom in občankam na voljo 
aktivnosti za ohranjanje psihofizičnega zdravja in dobrega 
počutja: vadba za zdravo hrbtenico, telovadba za vse generacije 
in umovadba za starejše ter družabni dogodki kot je tombola s 
praktičnimi nagradami. 

Za popestritev vašega vsakdana in koristno preživet čas se 
udeležite aktivnosti, ki so na voljo v vaši občini, in tako poskrbite, 
da tudi v vaše življenje pride kaj novega. 

Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne. 

Termine in lokacije dogodkov najdete v zgibankah na Občini 
Šenčur, , na plakatih po občini,  na občinski 
http://www.sencur.si/aktualno-arhiv/dogodki-in-prireditve-
napovednik in na projektni spletni strani www.vgc-gorenjska.si.  

Vašega obiska in druženja z vami se že veselimo!  

Na aktivnosti se prijavite na telefon 041 724 134 ali e-naslov: mck-prijava@luniverza.si vabimo pa vas 
tudi, da nam sporočite vaše želje po aktivnostih, predavanjih, delavnicah v Šenčurju. 

Program za oktober 2017 

Četrtek, 12. 10. 2017 ob 17:00,    Info točka v zvezi s pridobivanjem znanj in spretnosti, ki jih 
potrebujete, Občina Šenčur, sejna soba 

Ponedeljek, 16.10.2017 ob 9:30: Umovadba za starejše, Dom Krajanov Šenčur 

Torek, 17.10.2017 ob 16:00,    Vadba za zdravo hrbtenico, Športna dvorana ob OŠ Šenčur  

Sreda, 18.10.2017 ob 17:00,    Telovadba za vse generacije, Športna dvorana ob OŠ Šenčur  

Četrtek, 24.10.2017 ob 17:30:     Tombola, Dom krajanov Šenčur 

 

                    

 

 

Vzemite si čas za aktivnosti Večgeneracijskega centra Gorenjske v Šenčurju 

 
Večgeneracijski center Gorenjske je namenjen povezovanju Šenčurjanov  in Šenčurjank vseh generacij 
skozi različne skupne aktivnosti –  za ustvarjanje prijetnega, spodbudnega in sodelovalnega bivanja.  

V Šenčurju je že lepo zaživela delavnica umovadbe za starejše, 
telovadbe za vse generacije, tombola in počitniške aktivnosti za 
otroke. 

Tudi v nadaljevanju bodo občanom in občankam na voljo 
aktivnosti za ohranjanje psihofizičnega zdravja in dobrega 
počutja: vadba za zdravo hrbtenico, telovadba za vse generacije 
in umovadba za starejše ter družabni dogodki kot je tombola s 
praktičnimi nagradami. 

Za popestritev vašega vsakdana in koristno preživet čas se 
udeležite aktivnosti, ki so na voljo v vaši občini, in tako poskrbite, 
da tudi v vaše življenje pride kaj novega. 

Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne. 

Termine in lokacije dogodkov najdete v zgibankah na Občini 
Šenčur, , na plakatih po občini,  na občinski 
http://www.sencur.si/aktualno-arhiv/dogodki-in-prireditve-
napovednik in na projektni spletni strani www.vgc-gorenjska.si.  

Vašega obiska in druženja z vami se že veselimo!  

Na aktivnosti se prijavite na telefon 041 724 134 ali e-naslov: mck-prijava@luniverza.si vabimo pa vas 
tudi, da nam sporočite vaše želje po aktivnostih, predavanjih, delavnicah v Šenčurju. 

Program za oktober 2017 

Četrtek, 12. 10. 2017 ob 17:00,    Info točka v zvezi s pridobivanjem znanj in spretnosti, ki jih 
potrebujete, Občina Šenčur, sejna soba 

Ponedeljek, 16.10.2017 ob 9:30: Umovadba za starejše, Dom Krajanov Šenčur 

Torek, 17.10.2017 ob 16:00,    Vadba za zdravo hrbtenico, Športna dvorana ob OŠ Šenčur  

Sreda, 18.10.2017 ob 17:00,    Telovadba za vse generacije, Športna dvorana ob OŠ Šenčur  

Četrtek, 24.10.2017 ob 17:30:     Tombola, Dom krajanov Šenčur 

 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Natečaj, ki ga pripravlja Kulturno društvo Josipine Turnograj-
ske v sodelovanju z Občino Preddvor, je bil že šesti po vrsti. Spet 
je pritegnil lepo število osnovnošolcev in srednješolcev, ki so na 
natečaj poslali svoja pisma na temo ljubezni do narave. Prispe-
lo je 126 pisem v kategoriji osnovne in 47 pisem v kategoriji sre-
dnje šole. Na prireditvi v Preddvoru je predsednica KD Josipine 
Turnograjske ddr. Mira Delavec Touhami podelila priznanja 
tistim, ki so se najbolje odrezali. To je bilo po enajst sodelujočih 
v vsaki kategoriji (običajno podelijo po deset nagrad, vendar se 
je bilo med toliko odličnimi pismi težko odločiti in si po dva 
udeleženca v vsaki kategoriji mesta delita). 
"Vesela sem tolikšnega odziva, ta natečaj je odraz, da mladi 
še znate pisati o svojih najglobljih občutjih in tudi globoko 
razmišljati," je dejala Mira Delavec Touhami, ki je nalašč za 
to priložnost prišla iz Nemčije, kjer živi že osem let in tam 
poučuje slovenščino. Delavec Touhamijeva, pobudnica tega 
natečaja, je navdih zanj dobila v bogati korepondenci med 
mlado pisateljico, pesnico in skladateljico Josipino Turno-
grajsko, ki se je dopisovala s svojim zaročencem Lovrom 
Tomanom. V treh letih sta si izmenjala 1166 ljubezenskih pi-
sem, ki obsegajo od 20 do 35 strani. Ohranjena koresponden-
ca velja za eno najobsežnejših v slovenskem jeziku.
Pisma pošiljajo mladi iz vse Slovenije, najbolje sta letos zasto-
pani Štajerska in Primorska, sodelujejo tudi mladi iz zamejstva, 
je na prireditvi povedala Delavec Touhamijeva. Letos so si med 
pisci ljubezenskih pisem o naravi med osnovnošolci prve tri na-
grade prislužili: Manca Lepoša (iz Kranjske Gore), Nastasja Če-
šnjevar Ušunovič in Ivana Curk, med srednješolci pa Eva Kreže 
(letos gimnazijka v Celju, lani še med prvimi petimi nagrajenci 
v osnovnošolski kategoriji), Sara Kokelj in Neža Cerinšek. Mladi 
radi pišejo, poudarja Mira Delavec Touhami, mnogi so zapisali, 
da jim pisanje ljubezenskih pisem odpira drugačno dimenzijo 
zaznavanja ljubezni in njenega občutenja. 

Pisali so o ljubezni  
do narave
Tema letošnjega natečaja za najboljše 
ljubezensko pismo je bila ljubezen do 
narave. Mladi iz vse Slovenije so poslali 
blizu dvesto pisem.

Letošnji nagrajenci za ljubezenska pisma / Foto: Tina Dokl
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SUZANA P. KOVAČIČ

Gorenjski čebelarji zelo cenijo župane, ki 
znajo prisluhniti njihovi dejavnosti s kon-
kretnimi dejanji. Da pa to ne gre mimo ne-
opaženo, imajo za ta namen priznanje naj 
župan Čebelarske zveze Gorenjske (ČZG). 
Za leto 2016 si je ta laskavi naziv na pobudo 
Čebelarskega društva (ČD) Frana Lakma-
yerja Preddvor prislužil preddvorski župan 
Miran Zadnikar, priznanje in čebelji panj 
mu je na avgustovski dan na dom prine-
sla delegacija čebelarjev. Povedali so, da 
Zadnikar že vrsto let aktivno podpira delo-
vanje ČD Frana Lakmayerja Preddvor in da 
je občina tudi lani financirala dejavnost 
društva in njihove programe, kot so dan 
odprtih vrat, srečanje ob čebelarski lipi, 
udeležbo na Veselo-zabavnih igrah v Ži-
rovnici, strokovno ekskurzijo v Prlekijo in 
Prekmurje. Na županov predlog so lokalni 
čebelarji lani ob novo nastali sprehajalni 
poti v grajskem parku v Preddvoru posadili 
36 lip. Na županovo pobudo pa so občinski 
svetniki sprejeli tudi sklep, da se za ohra-
nitev kulturne dediščine park poimenuje 
po župniku in čebelarju Franu Lakmayerju 
in financira postavitev spominske table s 
poudarkom na njegovem 25-letnem delo-
vanju v Preddvoru in njegovem prispevku 
na področju čebelarstva. Občina Preddvor 
za dejavnosti domačega čebelarskega dru-
štva omogoča brezplačno uporabo prosto-

rov, prav tako za predavanja, ki jih orga-
nizirata Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) 
ali Javna svetovalna služba. Župan je tudi 
podprl obisk predstavnikov ČZS po čebe-
larskih društvih in organiziral srečanje s 
predsednikom ČZS, domačimi čebelarji in 
občinskimi predstavniki.
Miran Zadnikar je povedal, da je bil 
preddvorski občinski svet med prvimi 
pri nas, ki je s sklepom podprl idejo, 

da 20. maj postane svetovni dan čebel. 
V počastitev dneva čebel je župan sku-
paj s čebelarji posadil lipe v vseh vaseh 
preddvorske občine. Pa je tudi sam če-
belar? »Poskusil sem, moj mentor je bil 
Jožef Kokl. Žal sem z obveznostmi tako 
zaseden in sem panj dal Jožefu ''v rejo'',« 
je pojasnil Zadnikar, ki pa se s čebelami 
v tem času rad ukvarja na drug način – 
s tem, da pomaga čebelarjem.

Zadnikar z nazivom naj župan čebelarjev 
Župan Miran Zadnikar si je prislužil naziv naj župan Čebelarske zveze Gorenjske  
za leto 2016, delegacija čebelarjev mu je priznanje in čebelji panj izročila sredi poletja.

Od leve predsednik ČD Radovljica Janko Sebastijan Stušek, predsednik ČD Frana Lakmayerja 
Jožef Kokl, direktor občinske uprave Občine Preddvor Marko Bohinec, župan Miran Zadnikar, 
predsednik ČD Bled Gorje Lovro Legat, predsednik ČZG Anže Perčič ter podpredsednik, tajnik 
in blagajničarka ČD Frana Lakmayerja Jože Osterman, Darko Miklavčič in Mimi Jelovčan

ALENKA BRUN

V sklopu julijskega občinskega praznika v Preddvoru je bil sobo
tni večer namenjen glasbi, nedelja umetnosti in folklori. Vodenje 
sobotnega večera so zaupali Jasni Kuljaj, za glasbeni uvod so po
skrbeli Sejmarji iz Mengša. Sledila je veselica s Triom Šubic, ko 
pa so si fantje vzeli odmor, so se predstavila društva, nastopili so 
glasbeniki, pevci. Precej pozornosti je pritegnil tudi nastop tria Ho
ruk z Jezerskega. Zapele so Plamenke. Nedelja pa se je začela v do
poldanskih urah z nastopom Pevskega zbora Josipine Turnograjske 
ter tradicionalnim Petrovim sm'nom, za kar je v centru Preddvora 
poskrbelo TD Preddvor. V sklopu dogajanja sta se zgodila še 11. 
mednarodno srečanje folklornih skupin Preddvor 2017 ter 7. med
narodni Ex tempore, slednji pod okriljem likovnega društva Pred
dvorski samorastniki. Glasbeni oder nedeljskega popoldneva pa 
so organizatorji dogajanja zaupali ansamblu Prisrčni fantje. 

Prešerno v Preddvoru
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SLAVKO PREZELJ

Vso skrb za srečanje je na svoja pleča pre-
vzel Vinko Zadnikar, p. d. Venceljnov iz 
Preddvora. Takole je povedal: "Kar nekaj 
mesecev sem potreboval, da sem zbral 75 
imen vseh tistih učencev, ki smo takrat 
sedeli v šolskih klopeh v razredih a in b. 
Učenke so s poroko dobile nove priimke 
in v glavnem tudi nove naslove. Vse je 
bilo treba poiskati. Med nami so bili tudi 
učenci iz Vzgojnega zavoda, ki so mi tudi 
vzeli kar nekaj časa, da sem jih našel. 
Zelo vesel sem bil, da sem po dolgem is-
kanju v Amsterdamu našel Sašo, ki je bila 
'domska'. Ona je iz Preddvora odšla, ko je 
obiskovala četrti razred. Od takrat ni ime-
la stika z nikomer od nas. Posebej za ta 
jubilej je prišla z letalom iz Nizozemske in 
zanjo je bilo to srečanje, kot je sama pove-
dala, nebeško. Od vseh takratnih učencev 
in učenk je žal že 13 pokojnih, na srečanje 
pa jih je prišlo 34." 
Kako zanimivo se je po vseh teh letih spet 
srečati, so pokazala njihova medsebojna 
vprašanja: Kdo si pa ti? Katera si pa ti? 
Učiteljica Angelca Korez, ki je v Preddvoru 
učila kemijo prvo leto službovanja, je bila 
videti kot ena izmed sošolk, zato jo je Ivan 
Vrtač vprašal: »Kera si pa ti?« Po pojasnilu 

Staneta Niča, da je to bila njihova učite-
ljica, se je Ivan hitro popravil: »Kako vam 
je pa ime?« Učiteljica Angelca je prišla na 
srečanje iz Prekmurja. Učiteljica Berta Go-
lob je takšna medijska zvezda, da težav s 
prepoznavanjem pri njej ni bilo. Odličen 
organizator Vinko Zadnikar jo je takoj, 
ko je stopila iz taksija, prisrčno sprejel s 
šopkom. Ko je učiteljica Berta zagledala 
nekdanje svoje vesele učenke in učence, 
jih je takoj vprašala: "Kdo pa vse ste? Ste 
pa res odrasli!" Marjan Naglič, p. d. Peta-
nov z Zgornje Bele, je takoj stopil do nje in 
ji povedal, da je bil on zelo vesten učenec 
in da si je zapomnil vse, kar je ona učila. 
Tudi to ji je vedel povedati Marjan, da mu 
je napovedala, da bo v življenju postal pi-
satelj, pesnik ali skladatelj. "In res, postal 
sem skladatelj. Na žagi v Preddvoru sem 
skladal dile!" Ena izmed zbranih sošolk je 
bila tudi Francka Rozman s Spodnje Bele. 
S prijateljico Ančko sta vsem zbranim za-
peli tudi pesem Oj Storžič je moje kralje-
stvo, Saši iz Amsterdama pa pesem, ki gre 
takole: "Videl dežele sem tuje, videl sem 
tuje nebo, zdaj v rodne kraje potujem, rad 
bi spet videl svoj dom."  
Prešerno vzdušje sošolk in sošolcev je po-
leg vseh obujenih spominov na šolske dni 
popestrila dobra večerja in postrežba, ki 

sta jo pripravila Milena in Janez Seljak. 
Mladostni, kar se le da, in vsi le s kakšnim 
letom preko 60 so za zaključek v knjigo 
srečanja zapisali, da se bodo od zdaj na-
prej srečevali na vsakih 50 let. Vinko Za-
dnikar je obljubil, da bo srečanje leta 2067 
spet organiziral on, samo prosil pa je, da 
naj v tem času, če se le da, ne spreminjajo 
svojih telefonskih številk in naslovov. Tudi 
obe učiteljici Berta in Angelca sta Vinka za-
prosili, da naj ju takrat pri vabilu ne zgreši.
Naj zato, da se bo njihova želja res ure-
sničila, zaželimo vsem: "Ostanite zdra-
vi, srečni in veseli še naprej!"

Srečevali se bodo na vsakih petdeset let
Sredi septembra so se na družabnem srečanju v Preddvoru prvič srečali sošolke  
in sošolci, ki so pred petdesetimi leti zaključili osmi razred v preddvorski osnovni šoli.  
Na veliko veselje vseh sta mednje prišli tudi njihovi tedanji 'tovarišici' Angelca  
Korez in Berta Golob.

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com
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PETRA LOMBAR PREMRU

V okviru meseca požarne varnosti so 
učenci od 1. do 3. razreda preddvorske 
šole, ki so se jim pridružili šolarji iz Ko-
kre, tudi letos obiskali gasilce domače-
ga gasilskega društva. Čeprav je s strani 
prostovoljnih gasilcev za sodelovanje 
s šolo na delovni dan v dopoldanskem 
času potrebnega obilo prilagajanja, so se 
znova odzvali naši prošnji in nas prija-
zno sprejeli. Animacija z lutko, pravljica 
o Ježku Snežku in požaru, predstavitev 
postopka oživljanja, podrobna predsta-
vitev gasilskih vozil in raznovrstne opre-
me, »sprehod« skozi vozilo, pomerjanje 
gasilske zaščitne obleke in ciljanje »tar-
če« z vodo ter prikaz gašenja z gasilnim 

aparatom. Ob tako raznolikih dejavno-
stih je čas kar prehitro minil in morali 
smo se odpraviti nazaj v šolo, čeprav bi 
najraje ostali in prav vsi pomerili curek 
vode proti plastenki na stojalu. Gasilci 
so odhajajoče otroke potolažili z obljubo, 
da bo za preizkus gasilskih veščin do-

volj časa na dnevu odprtih vrat, ki bo v 
soboto, 21. oktobra. Še enkrat hvala PGD 
Preddvor za pripravljenost in sprejem, 
še posebej pa gasilkama Darji in Nataši 
ter gasilcem Klemenu, Miranu, Marku 
in Ivanu za posredovano znanje in po-
učno doživetje.

Šolarji na  
obisku pri  
gasilcih

Zabaven obisk pri gasilcih 

PETRA LOMBAR PREMRU

»Hočeš, nočeš, v šolo greš, hočeš, nočeš, 
vse izveš, hočeš, nočeš, se učiš, hočeš, 
nočeš, že sediš,« pravi slovenska ljud-
ska modrost in – hočeš, nočeš – se je 
1. septembra novo šolsko leto začelo 
tudi za 382 učencev Osnovne šole Mati-
je Valjavca v Preddvoru. V šolske klopi 
matične šole je prvič sedlo 43 učenk in 
učencev, ki so jim ob tej priložnosti pri-
pravili posebno lep sprejem. Z doživeto 
zaigrano pravljico o tem, kako prema-
gati bavbave, so jih presenetili lanski 
prvošolci, ki so nastopili skupaj z uči-
teljicami prvih razredov, s petjem in 
deklamacijami so jih pozdravili starejši 
šolarji, učiteljice pa so jim slovesno po-
delile rumene rutice. Šolarčke in starše 
je poleg učiteljic nagovoril tudi ravnatelj 
Bogdan Sušnik. V imenu Občine Predd-
vor je prvošolce in njihove starše poz-
dravil podžupan Janez Brolih. Predstavil 
je za šolarje pomembne lani opravljene 
občinske investicije: novo športno igri-
šče, za varnejšo pot pa pločnike in pre-
hode za pešce v središču vasi ter obra-

čališče avtobusa ob šoli. Znanja željnim 
prvošolčkom je občina podarila slikani-
ce Abeceda, pišem velike tiskane črke, 
ki jim bodo v pomoč pri učenju pisanja.  
Najnovejša materialna pridobitev 
preddvorske šole, ki je lani obeležila 
50-letnico, je dvigalo, s katerim bo za-
posleni invalidni delavki omogočen 
dostop do zgornjih nadstropij. Podru-
žnična šola Kokra ima letos 13 učencev 
v dveh kombiniranih oddelkih. Dvema 
prvošolčkoma so ob vstopu v šolo ostali 
zaigrali igrico Sapramiška, zaplesali so 
ples Ujemi srečo, zapeli pesmice, izde-

lali so miško iz papirja, pozdravila sta 
jih pomočnica ravnatelja Petra Lesjak 
in podžupan Janez Brolih, sledila pa je 
še pogostitev. Podružnično šolo Jezersko 
v tem letu obiskuje 33 šolarjev, sedem 
je prvošolčkov. Slednjim je ob vstopu v 
šolo za dobrodošlico zapel pevski zbor, 
pozdravila sta jih ravnatelj Bogdan Su-
šnik in župan Jurij Rebolj, po pravljici in 
ustvarjanju pa so imeli še sladko pogo-
stitev. 
Naj bo to šolsko leto zanimivo, čim bolj 
uspešno in naj vsem prinese novih, 
uporabnih znanj in koristnih izkušenj!

Ob začetku  
šolskega leta

Dobrodošlica prvošolcem in prvošolkam
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Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., 

UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
VIH-1031/17

 

Uredite prejemanje in/ali  
plačevanje računov: preko e-pošte, 

e-računa ali  
direktne obremenitve računa

Prejemanje računov
Namesto klasičnega računa v papirni obliki se lahko od-

ločite za prejemanje računa preko elek tronske pošte. 

Prijavite se preko e-naslova info@ komunala-kranj.si.  

V sporočilu navedete: ime in priimek, šifro kupca, naselje, 

hišno številko in e-naslov, kamor želite prejemati račune.

Če želite, se lahko odločite za e-račun za komunalne 
storitve v elek tronski banki. V svoji e-bančni aplikaciji 

izberite prijavo na e-račun Komunale Kranj. Pri prijavi 

navedite sklic zadnje položnice.

Plačevanje računov
Pri plačevanju računa za komunalne storitve Komunale 

Kranj lahko izberete možnost direktne obremenitve 

vašega plačilnega računa oz. trajnik. Če želite skle-

niti novo soglasje za izvajanje direktnih obremenitev 

ali spremeniti obstoječe, to uredite osebno na sedežu 

Komunale Kranj ali izpolnite obrazec, ki ga najdete na 

spletni strani Komunale Kranj. Soglasje za direktno 

obremenitev lahko podpiše zgolj plačnik storitve in pri 

tem predloži veljavni osebni dokument ter bančno kar-

tico. O znesku direktne obremenitve ste mesečno obve-

ščeni z računom. Izberete lahko klasični račun v papirni 

obliki ali račun po elektronski pošti.

E-račun in račun po elektronski pošti enakovredno na-

domeščata račun v papirni obliki. Pomenita pa do okolja 

prijaznejše poslovanje in enostavnejše rokovanje za upo-

rabnika. Več informacij na 04 28 11 300 ali na brezplačni 

telefonski številki 080 35 55, lahko pa vprašanje pošlje-

te tudi v pisni obliki na info@komunala-kranj.si ali na 

na slov Komunala Kranj, d. o. o., Mirka Vadnova 1, 4000 

Kranj.

Diana Vindišar, 9. b (mentorica Tina Bohinc), je prejela zlato pri-
znanje iz znanja konstruktorstva in tehnologije obdelav. Tea Gre-
gorc, 8. a, je dobitnica srebrnega Cankarjevega priznanja (znanje 
slovenščine) in Proteusovega (znanje biologije), Proteusovo pa so 
prejeli še: Tea Gregorc, 8. a, Andraž Snedec, 8. a, Jera Zorman, 9. 
a, Jaša Zidar, 9. a, Maša Karničar, 9. a, Hana Kepic, 9. b., Adam 
Valjavec, 9. b, je dobil srebrno Stefanovo priznanje v znanju fizi-
ke. Srebrno Vegovo priznanje (matematika) so dobili: Neža Uršič, 
6. a, Urša Merljak, 6. a, Katja Mekuč, 7. a, Kristjan Kelvišar, 7. b, 
Zala Končan, 9. a, priznanja Vesele šole pa: Ema Mekuč, 5. b, Eva 
Tofant, 6. b, Katja Mekuč, 7. a, Teja Roblek, 9. b, Hana Kepic, 9. b. 
Srebrni priznanji iz znanja konstruktorstva in tehnologije obde-
lav sta prejela Kaja Pfajfar, 6. b, in Aljaž Kern, 9. a. 
Na lokostrelskem dvoranskem državnem prvenstvu osnovnih 
in srednjih šol sta bila uspešna Borut Resman, 6. a, in Domen 
Purkart, 8. b., na prvenstvu osnovnih šol v športnem plezanju 
Adam Valjavec, 9. b, v smučanju in deskanju Izidor Karničar, 
9. b, in Maša Karničar, 9. a, v malem nogometu Katja Bogataj, 

8. b, Maša Karničar, 9. a, Zala Končan, 9. a, Marcela Kos, 9. a, 
Klementina Žos, 9. a, Maša Zaplotnik, 9. b, Ema Žibert, 9. b, 
Rahela Muri, 9. b in Klaudija Rakovec, 9. b.
Bronasto priznanje MEPI so osvojili: Tadej Perko, 9. b, Teja Ro-
blek, 9. b, in Adam Valjavec, 9. b. Pohvala za večletno prosto-
voljno delo v Domu starejših občanov Preddvor so si zaslužili: 
Luka Jelovčan, 9. b, Klaudija Rakovec, 9. b, Neža Rakovec, 9. 
b, Hana Brezar, 9. b. Pohvalo za vzorno vedenje (objavljamo le 
učence 7., 8. in 9. razredov) pa so prejeli: Katja Mekuč, 7. a, Nika 
Valjavec, 7. a, Aljaž Križnar, 7. a, Jakob Uršič, 7. b, Kristjan Kelvi-
šar, 7. b, Ambrož Janhar, 8. a, Tea Gregorc, 8. a, Andreja Zupan, 
8. b, Maša Karničar, 9. a, Gregor Ekar, 9. a, Jera Zorman, 9. a, 
Adam Valjavec, 9. b, Klaudija Rakovec, 9. b, Rok Roblek, 9. b, 
Neža Rakovec, 9. b.
Na glasbenem področju sta se na mednarodnem tekmovanju 
izkazali Tina Nunar, 8. b, zlato priznanje za klavir in Lara Bite-
žnik, 4. a, bronasto priznanje za kitaro, na državnem tekmova-
nju pa Tereza Lombar, 6. b bronasto za klavirski duo. 

Pohvaljeni za  
izstopajoče dosežke
V šolskem letu 2016/2017 so učenci 
Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor 
osvojili 21 priznanj v znanju na državni 
ravno, eno zlato in 20 srebrnih. Uspešni 
tudi na športnem in glasbenem področju.

V šolskem letu 2016/2017 so učenci osvojili  
21 priznanj v znanju na državnem nivoju, od teh 
eno zlato in 20 srebrnih. Dosegli so tudi nekaj 
visokih uvrstitev na športnem področju na 
državnem nivoju in tudi na glasbenem področju. 
Vsem omenjenim učencem ČESTITAMO za njihove 
dosežke, uspehe, prizadevno delo, vzorno vedenje 
in druge aktivnosti.
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ERNA MEGLIČ, ŠOLSKA SVETOVALNA DELAVKA

Šola si prizadeva, da bi, poleg posredovanja znanja, učence 
spodbujala k lepemu vedenju in spoštljivemu odnosu do lju-
di, stvari in narave. Temu je namenjena vzgojna dejavnost z 
naslovom Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu, ki bo pote-
kala na predmetni stopnji (oz. od 6. do 9. razreda) že okroglo, 
dvajseto, leto. Učence v posameznih oddelkih spremljamo na 
naslednjih področjih: vedenje, prisotnost pri pouku, kultura 
malicanja, zbiranje papirja in šolski uspeh. Rezultati pokaže-
jo močna in šibka področja posameznega oddelka. 

Na koncu šolskega leta najboljši oddelek prejme prehodni 
pokal. V šolskem letu 2016/17 je prehodni pokal prejel 9. a ra-
zred (razredničarka Urška Delovec). Na drugem mestu je bil 
9. b razred (razredničarka Mateja Rozman), na tretjem pa 8. 
a razred (razredničarka Brigita Košmrlj). V vseh 19 letih, kar 
poteka omenjena vzgojna dejavnost, se je prvič zgodilo, da sta 
bila oba oddelka 9. razreda na prvih dveh mestih. 
Najboljša dva oddelka sta odšla na nagradni izlet v Terme Snovik 
Kamnik. Na plavanje so odšli tudi učenci od 6. do 9. razreda, ki so 
prejeli pohvalo za vzorno vedenje, in tisti, ki so najbolj vestno de-
lali domače naloge v posameznem oddelku. Stroške nagradnega 
izleta je poravnal šolski sklad. Zahvaljujemo se vsem donatorjem 
in šolskemu skladu, da so prizadevnim oddelkom in učencem 
omogočili sredstva za izlet ter s tem podprli njihov trud. 

Na poti k zdravju,  
prijaznosti in uspehu

Deveti a razred z razredničarko Urško Delovec je bil najboljši oddelek 
v vzgojni dejavnosti Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu". Slika je 
z nagradnega izleta v Termah Snovik Kamnik. 

Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje
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JANA SMOLEJ

V Bašlju je veliko mladine, ki se trudi ohranjati stare običaje in 
jih prenašati na naslednje rodove. Da postaneš član Bašlanskih 
mladincev, moraš biti star 16 let oziroma biti v 2. letniku srednje 
šole, opraviti pa moraš krst, ki ga imajo ob cerkvici na Sv. Lovren-
cu. Podrobnosti krsta pa poznajo samo oni. Ko je krst mimo, je 
mladinec pripravljen za parkeljne, šrange, likofe, kamele .... Vsako 
leto teden dni pred semenjem v Bašlju menjajo rože sovaščanom, 
prav tako kakšne stvari, ki se najdejo v okolici hiše, tako da je 
navsezgodaj že pestro, ko ljudje iščejo te stvari. Če likof oz. tolar 
(plačilo neveste mladincem, ker so pazili nanjo pred poroko) ni 
plačan, na cesto napišejo: "Tudi za tolar ni bilo." Ali pa kaj dru-
gega ušpičijo, včasih so naložili tudi gnoj pred vhodna vrata. Pri 
fantovščinah je tako, da ženin nosi križ po vasi, kamelo prodajajo 
na poroki, šrango pa postavijo, ko nevesta odide iz vasi. Decembra 
pa se vsi otroci že "veselijo" parkeljnov, ki bodo strašili po vasi, 
ampak zadnji dan jih obišče še Miklavž in vsi strahovi so pozablje-
ni. Da bi in da obstajajo kmečki običaji v Bašlju, gre zahvala vsem 
generacijam mladine, da jih tako vestno ohranjajo, kajti redko kje 
se to še izvaja. Mladina, vztrajajte še naprej in naj kmečki običaji 
ne odidejo v pozabo.

Bašlanski mladinci
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TV - Internet
Signal s KRŽIŠČA - KrvavcaNOVO!

-  TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije za doplačilo   eur
-  Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
-  Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 

    Lubnika, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zasavske Svete gore in ostalih.  
- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

in LIMBARSKE GORE 

  

SAT

3 EUR- TV od 15 EUR/mesec,  INTERNET od 13 EUR/mesec, Telefonija od 2 EUR/mesec

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

SLAVKO PREZELJ

Stane Bohinec iz Preddvora je v letu 1946 kot desetletni otrok 
služil pri Mihčevih v Potočah. Mihčevi so imeli planino v Dol-
gi njivi na Krvavcu in prav tja gor je moral Stane večkrat nesti 
hrano za Mihčevega oča. Pot ga je iz Potoč vodila v Kokro, 
mimo kokrške cerkve do Pstote in naprej strmo navkreber v 
Dolgo njivo. Za kaj vse so včasih »ponucali« otroke, si danes 
ne moremo niti predstavljati. Na Pstoti so tistega leta trdo 
delali, saj so gradili novo hišo in novo gospodarsko poslopje. 
Barbarski okupator jim je namreč v letu 1942 iz nerazumljivih 
razlogov vse požgal. Gospodarja Andreja Krča so Nemci ustre-
lili, mamo Marijo in otroke pa so izselili v Nemčijo. Stane se 
poti iz Potoč na Dolgo njivo po 71 letih še dobro spominja. »Do-
brih sto metrov stran od hiše na Pstoti je pri studencu ležala 
velika bomba. Bila je daljša od enega metra in bila je velikega 
premera. Še danes jo imam pred očmi. Kaj se je potem zgodilo 
s tisto bombo, pa ne vem,« je še povedal Stane Bohinec. Po 
odgovor sem odšel na Pstoto k 88-letnemu Andreju Krču. »Ja, 
res je ležava bomba tm pr studenc. Kr okol enga metra pa po 
je bva velika. Teška j pa tud mogva bit 100 kil. To vem zato, k 
so jo mogl trije desc prjet, d so jo ohk nesl. Mrskšn mej reku, 
Andrej, tole pa ti čim prej stran sprau. To je ohk fejst navarn.« 
V letu 1948 so potem prišli miličniki. S seboj so prinesli pet 
kilogramov razstreliva. Bombo so trije moški odnesli mimo 
hiše, po stari cesti navzdol in jo v zračni razdalji 200 metrov 
pod hišo položili k veliki skali. Podnjo so položili razstrelivo, 
prižgali zažigalno vrvico in se umaknili na varno. »To je toko 
počv, dej bo čudn. Čist črn oblak sej naredu, je šu poj tle gor 
čez. Po tel stran strehe pr hiš je vs cegu dol padu. Sj poj obči-
na nekj dava za to. Moja mama Micka je bva toko jezna, d je 
rekva miličnikom: 'Če se n zastopte, kva ste se sploh lotil tega 
deva?'« Eksplozija je bila tako močna, da je skala, h kateri so 
postavili bombo, počila. Tudi plašč bombe se je razklal. Večji 
kos so imeli Pstotnikovi dolgo obešen doma pri hlevu. »Kdr 
smo k južn klical, smo poj s kšnmu železjm po tej bomb po-

toukl. Je pa toko fajn zvoniu, kokr b res ta prav zvon zvoniu. 
Poj je biu pa tle enkt kovč z Bele, je pa reku, d b še kj naredu s 
tistga kosa. Poj sm mu ga pa dau,« je povedal Andrej in dodal: 
»Tkt, k je tle ta bomba dol padva, ns, Pstotnkovh, ni bo doma, 
smo bl us u Nemčij. K sreč smo poj 1945 vs nazaj na Pstoto 
pršl.« Pstotnikovi so res pošten in trden rod! 
Zakaj je zavezniški pilot odvrgel letalsko bombo prav na Psto-
to, lahko samo ugibamo. Verjetna možnost je, da je letel pre-
nizko, in ko je pred seboj zagledal mogočno Kokrško Kočno in 
Grintovec, je lahko rekel samo: O my God! (O moj Bog!) Odprl 
je loputo, bomba je poletela na Pstoto, letalo pa se je vzdignilo 
v zračne višave.

Letalska bomba na Pstoti
Zavezniška letala, ki so proti koncu druge svetovne vojne preko slovenskega ozemlja 
letela bombardirat nemška mesta, so imela koridor tudi nad dolino Kokre.

Marko Krč pri po vojni obnovljeni sušilnici sadja
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MARTA POVŠNAR

Letos smo se člani Turističnega društva 
Kokra odločili, da si ogledamo Koro-
ško. Odpeljali smo se preko Jezerskega 
vrha v Avstrijo do kraja Aich / Dob, kjer 
smo se sprehodili po čudovitem vise-
čem mostu, imenovanem Santa Lucia. 
Most se nahaja na križišču dravske ter 
podjunske kolesarske poti. Zasnovan je 
tako za pešce kot tudi za kolesarje in je 
z razponom 140 metrov najdaljši viseči 
most v spodnji Koroški. Speljan je 58 
metrov nad sotesko Freistritchgraben 
/ Bistriški graben. Premer nosilne vrvi 
je 91 mm, kar nanese na 45 ton skupne 

teže mostu. Zaradi nosilnosti mostu si 
ni treba delati preglavic, saj prenese 
težo 1700 oseb.
Pot smo nadaljevali preko mejnega pre-
hoda Vič mimo Dravograda v Muto. Tam 
nas je pričakala ekipa splavarjev s pro-
fesionalnim splavarskim humoristom, 
muzikantom in flosarskimi frajlami. 
Pričarali so nam nepozabno doživetje 
in nas skozi pripoved najstarejšega flo-
sarja popeljali nazaj v čas naših predni-
kov, ko so splavarili les vse do Beograda. 
Popeljali smo se po najlepšem delu reke 
Drave. Za malico so nam pripravili tra-
dicionalno flosarsko kosilo na žlico: go-
laž ter polento z ocvirki in kruhom. Na 
koncu je sledil še »flosarki krst«, ki ga je 
bil deležen Zoran ter bil tako sprejet med 

»prave flosarje«. V popoldanskem delu 
izleta smo si ogledali kmetijo Klančnik 
v Dravogradu, kjer smo v njihovi 160 let 
stari kleti okusili kruh iz krušne peči, 
divjačinsko salamo, jabolčnik in jogurt. 
Prisluhnili smo prijetni predstavitvi dela 
in življenja na kmetiji, kjer složno živijo 
že štiri generacije. S turističnim vlakcem 
smo se peljali na ogled gojene divjadi, v 
leseni koči pa so nam pokazali biološko 
učilnico z več kot 300 trofejami, lovski 
muzej in zbirko predmetov iz življenja 
na kmetiji nekoč, kar je bilo posebej za-
nimivo za otroke. Sledil je ogled hleva in 
reje prašičev. Lastnik kmetije nas je pri-
jetno presenetil s pozitivnim pogledom 
na kmečko delo in življenje. 
Kot dober poznavalec Koroške nas je 
Luka seznanjal z zanimivostmi in zgo-
dovino krajev, skozi katere smo po-
tovali. Izlet smo zaključili v Kokri Pri 
Celarju, kjer gostilno po novem vodita 
sovaščana Simona in Brane.

Izlet na Koroško

Ogledali smo si Koroško

Na visečem mostu Santa Lucia

JANA SMOLEJ

Drugega septembra je naša članica in predstavnica kmečkih žena Andreja Markič tekmovala 
za kmetico leta v Gorjah na Bledu. Člani Turističnega društva Bašelj smo jo odšli tudi osebno 
podpirat in navijat zanjo. Osvojila je odlično četrto mesto, na kar smo zelo ponosni, saj je bilo 
tekmovanje zelo zahtevno. Ponosni smo lahko, da imamo take ljudi med sabo. Bravo, Andreja!

Andreja kandidirala za kmetico leta

JANA SMOLEJ

Turistično društvo Bašelj je zelo aktivno, 
zato bomo v tem mesecu kot vsa leta do 
sedaj izpeljali izlet v Kočevje. Dne 28. okto-
bra bomo v Brunarici izpeljali mednarodno 
kuhinjo, v kateri bodo sodelovali člani TD 
Bašelj in zunanji. Poizkušali bomo iranske, 
bosanske in še mnogo drugih dobrot. Ok-
tobra nas čaka še čiščenje okolice, začele 
se bodo delavnice za otroke. V novembru 
in decembru pa sledijo priprave ob koncu 
leta: božiček, pohod na polnočnico in še 
kaj se bo našlo do takrat.

V Bašlju mednarodna 
kuhinja
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URŠKA TIČAR

Avgusta se je pohoda k partizanski 
bolnici Košuta udeležilo 17 tovarišev 
in tovarišic, med njimi tudi dva mla-
da pionirja. Zaradi odsotnosti predse-
dnika občinske organizacije borcev za 
vrednote NOB Preddvor tovariša Mar-
jana Gorza je zbrane pozdravil tovariš 
Franc Ekar, ki je poudaril, da zgodovine 
ne moremo spreminjati, moramo pa 
se je spomniti in ohranjati s podobni-
mi aktivnostmi, na sedanjost in pri-
hodnost pa lahko vplivamo s tem, da 
obeležujemo zgodovinske dogodke in 
spomenike. Omenil je tudi kar nekaj 
imen v občini, ki so se in se še aktiv-
no zavzemajo za širjenje političnih idej 
takratnega in današnjega časa, in si-
cer pravičen odnos do partizanstva. Po 
udarniški akciji, ko se je uredil temelj 
bolnice, sta na začetku avgusta obnovi-
la streho bolnice tovariša Rojc in Pavc. 
Za naslednje leto se načrtuje obnova še 
lesenega dela. 
Bolnica leži na nadmorski višini 1034 
m in je delovala od aprila 1944 do maja 
1945. Ker je bilo ambulant več, so jim 
dodajali črke abecede. Košuta je dobila 
ime ambulanta A ali 666. V njej so bile 
štiri postelje in nekaj skromne opreme. 
Za ranjence so skrbele negovalke, saj 

ni bilo stalnega zdravnika. Ta bolnica 
je med redkimi, ki nikoli ni bila izda-
na in je ves čas nemoteno delovala. Po 
druženju je sledil postanek na bližnjem 
grobišču, kjer so postavljeni spomeni-
ki v spomin na umrle v tistem času. 
Zbrani smo zapeli partizanske pesmi 
in prižgali svečo. Zanikati ali svojo la-

stno zgodovino interpretirati v svojo 
korist je nesmiselno in za to se je treba 
udeleževati podobnih dogodkov, še zla-
sti zato, da se resnica in grozote tistega 
časa ne pozabijo, in vsi, ki se podobnih 
srečanj udeležujemo, se tega zavedamo 
in se jih bomo zagotovo udeleževali še 
v prihodnje.

Pohod k partizanski bolnici Košuta

Pohodniki k partizanski bolnici Košuta

SAMO LESJAK, FOTO: MATIC ZORMAN

Likovno društvo Naklo in KUD Trata iz Gorenje vasi sta poleti v 
prostorih TIC Preddvor pripravila skupno razstavo z naslovom 
Vrata. Navdih ustvarjalcev se je pokazal v likovnih podobah vrat 
in ključev, ki odpirajo pot v svet. Sodelovanje med društvoma 
se je začelo, ko je LD Naklo pripravljalo razstavo o pomembnem 
Nakljancu, župniku Janezu Filipiču, rojenem v Hotavljah. Pred-
sednica KUD Trata Jana Rojc je pomagala z informacijami in 
med pogovori je nastala ideja o skupni razstavi. Naključje: ne da 
bi društvi vedeli eno za drugo, sta se odločili slikati podobe zani-
mivih portalov in vrat, vsako iz svojega krajevnega okolja. Ume-
tniška vodja slikarske sekcije KUD Trata akademska slikarka 
Maja Šubic je svojo skupino peljala v Narodno galerijo Ljubljana, 
kjer so si ogledali razstavo s podobno temo. Tako je padla odlo-
čitev za lastno razstavo, pri LD Naklo pa so se za portale odločili, 
kot je pojasnila predsednica društva Alojzija Murn, predvsem 
zaradi pogleda na detajle pri pomembnih oz. zanimivih stavbah 
v občini Naklo. Na razstavi je med drugim vrata preddvorskega 
gradu upodobila članica Mladih talentov LD Naklo Lea Pavlič. 
Društvi bosta s sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnje – raz-
stava bo od sredine novembra na ogled tudi v avli Gorenjskega 
glasa v Kranju. 

Razstava vratnih  
portalov

Ustvarjalka KUD Trata iz Gorenje vasi Sanja Klemenčič, predsednica 
Likovnega društva Naklo Alojzija Murn in direktorica Zavoda za 
turizem Preddvor Ernesta Koprivc na odprtju razstave
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ALEŠ DREKONJA

Prva dva dneva sta bila namenjena pla-
ninskim aktivnostim. Organizirali smo 
dva planinska tabora za učence, in sicer 
v Zavetišču v Hudičevem borštu in v Pla-
ninski koči na Sv. Jakobu. V ponedeljek 
dopoldne smo se iz Preddvora podali v 
hribe. S prvo skupino so se na tabor po-
dali planinski vodnik Rajko Fende, sicer 
oskrbnik v zavetišču, Borut Grašič, varuh 
gorske narave, in Aleš Drekonja, predse-
dnik društva. Ob prihodu v zavetišče je 
sledil krajši počitek, malica in nastani-
tev po sobah, nato pa razne planinske 
aktivnosti pri zavetišču in njegovi okoli-
ci. Drugo skupino na Sv. Jakobu sta vo-
dila planinska vodnika Anton Vozelj in 
Mateja Udovč. Tudi druga skupina je po 
počitku v koči izvedla več aktivnosti pri 
koči in njeni okolici. Naslednji dan ta-
bora se je skupina iz Hudičevega boršta 
podala na Sv. Jakob, kjer sta se ob kosilu 
v Planinski koči na Sv. Jakobu oba tabora 
združila. Tudi nekaj kapelj dežja ob se-
stopu niso pokvarile odličnega razpolo-
ženja. Zaključek tabora je bil v Preddvoru, 
kjer so planinski vodniki otroke predali 
staršem. Obeh taborov se je udeležilo 21 
otrok in pet planinskih vodnikov.
V sredo, 28. junija, je bil organiziran Dan 
civilne zaščite pod vodstvom predsedni-
ka PD Aleš Drekonje, ki opravlja tudi 

funkcijo poveljnika štaba Civilne zaščite 
v občini Preddvor. Na dnevu civilne za-
ščite so se predstavili vojaki Slovenske 
vojske in vojašnice v Kranju, policisti 
Policijske postaje Kranj in gasilci Pro-
stovoljnega gasilskega društva Predd-
vor. Največ zanimanja je bilo za vozila 
vojakov, policistov in gasilcev in poseb-
no opremo, ki je v vsakdanjem življenju 
ne vidimo pogosto. Po zaključku pred-
stavitev, ki se je je v sklopu počitniških 
aktivnosti udeležilo 23 otrok in deset vo-
jakov, policistov in gasilcev, je bila v šoli 
pripravljena malica za vse udeležence.

Že naslednji dan je bil kopalni izlet v 
terme Olimia. Poln avtobus navdušenih 
otrok sta na izlet vodili članica Planin-
skega društva Preddvor Marjana Podpe-
skar in pomočnica ravnatelja Osnovne 
šole Preddvor Petra Lesjak. Za otroke je 
bila poleg kopanja in zabave organizira-
na tudi prehrana, pa tudi za sladoled je 
bilo poskrbljeno. Navdušeni nad aktiv-
nim preživljanjem počitnic so se udele-
ženci že spogledovali z zadnjim dnem 
aktivnosti, planinskim izletom na Blej-
sko kočo na Lipanski planini. Tokrat je 
bil organiziran avtobusni prevoz na Po-
kljuko, kjer je bilo izhodišče planinske-
ga izleta na Blejsko kočo. Planinski izlet 
je vodil planinski vodnik Janez Planinc. 
Pri zadnji počitniški aktivnosti pa so se 
nam pridružili tudi člani Društva upo-
kojencev Preddvor, tako da je zadnji dan 
minil v medgeneracijskem duhu. 
Pri izvedbi in organizaciji poletnih ak-
tivnosti je sodelovalo skupaj več kot 
dvajset oseb (PD Preddvor, PLS, OŠ 
Preddvor, Policija, Slovenska vojska in 
Prostovoljno gasilsko društvo Preddvor). 
Vsi udeleženci počitniških aktivnosti in 
njihovi starši so pohvalili odločitev in 
izvedbo takih aktivnosti s priporočilom, 
da jih v naslednjem letu ponovno izve-
demo.
Poletne aktivnosti je finančno omogoči-
la stranka Povezane lokalne skupnosti.

Poletne aktivnosti za učence
Planinsko društvo Preddvor je v sodelovanju s stranko Povezane lokalne skupnosti 
letos prvič organiziralo Poletne aktivnosti za učence OŠ Preddvor, ki so potekale od 
ponedeljka, 26., do petka, 30. junija.

Prizor s planinskega tabora

Otroke je močno pritegnila policijska oprema.
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ŠPELA BOHINEC 

Letos smo prostovoljni gasilci iz Predd-
vora v intervencijah posredovali že 23-
krat. Največkrat smo intervenirali v 
primeru požara, sledi tehnična in dru-
ga pomoč. Ne počivajo niti naši prvi po-
sredovalci, ekipa, ki vsako leto uspešno 
opravi obnovitveni tečaj strokovne prve 
pomoči, hkrati pa vsako leto pridobi 
tudi kakšnega novega člana.  
Ob večjih intervencijah, kjer smo sode-
lovali tudi s poklicnimi gasilci iz Kranja 
in drugimi prostovoljnimi društvi, smo 
uporabljali gasilsko opremo, ki smo jo 
obnovili in prenovili v zadnjem letu, 
ter vsa vozila, s katerimi razpolagamo 
v svojem društvu. Ravno zato smo izre-
dno veseli, da smo se odločili za nakup 
novega vozila, ki je že v prvem letu so-
deloval pri skoraj vseh intervencijah, 
seveda pa vozilo spoznavamo tudi na 
rednih tedenskih vajah. Tedenske vaje, 
ki jih izvajamo vsak petek in so obarva-
ne z različno tematiko, so najpomemb-

nejši del gasilstva, saj le tako lahko 
ohranjamo znanje, ki smo ga pridobili z 
različnimi izobraževanji in usposablja-
nji. Vsak izmed nas je specializiran za 
določeno nalogo ali pa del nalog, ki jih 
gasilci opravljamo v sklopu reševanja. 
Na vajah tako lahko prenašamo, dopol-

njujemo in izpopolnjujemo svoje zna-
nje, ki je ključ do uspešno zaključene 
intervencije. Upamo, da število inter-
vencij v letošnjem letu ne bo večje, kot 
je bilo do sedaj, če pa bo prišlo do požara 
ali druge nezgode, pa bomo gasilci pri-
pravljeni, da vam pomagamo!

Gasilci vedno pripravljeni pomagati

Z intervencije na Potoški gori

JANA SMOLEJ

V soboto in nedeljo, 19. in 20. avgusta, je v Bašlju potekal tra-
dicionalni praznik. V soboto je za zabavo in ples pod šotorom 
na nogometnem igrišču poskrbel ansambel Calypso. Bilo je pe-
stro, saj nam je kljub nevihti, vetru in izgubi električne ener-
gije uspelo. Ponosni smo, da tako držimo skupaj in smo pri-
reditev popolno izpeljali. Pohvala vsem članom! V nedeljo pa 
je Turistično društvo Bašelj pripravilo turistično-etnografsko 
prireditev, že dvaintridesetič po vrsti. Poskrbeli so za kmečke 
dobrote ter prikaz starih kmečkih običajev. Letošnji poudarek 

je bil na žganjekuhi, kegljanju za jarca, bogatem srečelovu ter 
še veliko drugih aktivnostih, med drugim je bilo poskrbljeno 
tudi za otroški kotiček za najmlajše, zaigral pa je ansambel Zu-
pan. Obiskali so nas tudi prijatelji iz Italije, s katerimi si vsako 
leto izmenjujemo obisk. Pohvalimo pa se lahko tudi s kmeč-
ko kuhinjo, ki je bila v celoti razprodana: štruklji, masevnik, 
flancati, žganci in posmodulje so šli za med. Obiskali so nas 
tudi starodobniki iz Voklega in Suha špaga iz Škofje Loke. Po 
končani prireditvi si vsi delavci privoščijo izlet, vsako leto dru-
gam, letos nas bo pot vodila v Kočevje. Še enkrat HVALA vsem 
delavcem, ki so res dokazali, da smo "ekipa, da te skiipa".

Kmečki praznik pod Storžičem

Prizor z veselice

STRANKA POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
OBČINSKI ODBOR PREDDVOR 

Stranka Povezane lokalne skupnosti je poleti sofinancirala počitni-
ške aktivnosti, ki so se jih domači osnovnošolci udeležili v velikem 
številu in bili nad njimi navdušeni. 

Stranka tudi na ta način udejanja svoje temeljno načelo aktivnega 
delovanja na lokalni, občinski ravni. Aktivni in uspešni želimo biti 
tudi vnaprej, zato vabimo k sodelovanju vse občanke in občane, ki 
so pripravljeni s predlogi in delom prispevati, da bo življenje v naši 
občini bolj pestro in kakovostno.

Dosegljivi smo prek spletne strani www.stranka-pls.si 
 ali po telefonu 031 684 705.
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SLAVKO PREZELJ

»Ja, še ven na dvorišče se gre sprehodit, 
tako da lahko prideš,« mi je rekla njena 
nečakinja Milena Jenko. Manca me je 
že čakala. Posebni občutki so to, ko lah-
ko sežeš v roke človeku, ki je dopolnil že 
več kot sto let. »Mau sm gluha, nč radija 
n slišm. Poj pa Milen rečm, pa ti kj povej, 
kašn bo vreme. Milena je dobra zame, 
me zmerj povpraša, če kj nucam.« Zato 
sem prišel k vam, da mi boste povedali, 
kako ste včasih na Potoški gori snarili. 
»To j bo pa tako, d sta tapru štir trte pr-
štimava, poj sta pa začeva s šupe vn na 
trte mrvo nost. Poj je pa djau, zej pa ti 
tole trto prim, pa bova ukp zvezava, je 
pa gun djau, a pa bo držau, muj pa reku, 
boš vidu d bo, poj muj pa fnt djau, tole 
pa res fejst drži!« Manca mi je povedala, 
kako je potekala izdelava senene buta-
re, v dialogu med očetom in sinom tako 
pristno, da sem lahko samo občudoval 
njen talent za pripovedovanje. »Gar-

tnar, Aklar, Kavc, Žnidar, Matic, Peskar, 
Bržnik, Belhar, Kovoratar, Mihc pa Šavs 
so imel šupe na Potošk. Uso goro sm 
prehodiva, k sm bva še umada.« Manca 
je pripovedovala spomine kot najboljša 
gledališka igralka. »Na Turn sm devo-
va, smo na roke žit žel, poj smo ga pa 
mašinal. Šlepetinova pa Šimnova sta 
otepe devale. U drevesnc sm tud devova. 
Smo šl poj tud u Zaplato smrekce sadt. 
Jest u žiulen nism nbenmu nč hudga 
nardiva. Ldem sm še pomagava. Med 
vojno so hodil u našo hišo us, Nemc pa 
partizan, pa se zato nismo nč kregal, če 
so kj pobral. Pr naš hiš smo bl varčn. 
Učash smo ldje velik potrpel. Zej je pa 
use drgač. Učash smo na roke use de-
val, zej se pa samo deva, samo rištnga 
more bit.« Pri Nabernikovih je bilo pet 
otrok. Micka, ki je umrla pred šestimi 
leti stara 102 leti, in Tone, ki je umrl 
pred petimi leti v 88. letu, ter Manca so 
vse življenje živeli na domačem domu. 
Vsi so bili 'ledik'. Kako pa, da se niste 

poročili? »Vojska j bva. Moškh ni bo. M 
je djau enkt edn, zej s pa prestara. Sej 
jest sm sama vedva, d sm prestara. Kva 
pa poj voč.« Pri Nabernikovih so imeli 
devet glav živine, konja in prašiče. »Deu 
je biu doma, nism nkamr hodiva, edin 
na Svetga Petra sm šva na veselico. Z 
ush krajou so pršl, pa še štant so bl. Ste 
bili kdaj na morju? Plavat n znam, noge 
sm pa že umiva u Vog, dol na Kokr.« Kaj 
pa ste jedli, da vam zdravje tako služi? 
»Žgance, zele, pa meso, kdr je biu, pa 
fižou. Domačo hrano smo mel. Dobr je 
bo.« Kako pa zdaj živite? »Zej sm pa to-
kle stara, pa nism mislova, d bom. Ob 
osmh hodm spat. Noč se m douga zdi. 
Kr ene rči se bojim, da b kdo notr pršu. 
Pa m Milena prau, da nj nkar to n mi-
slm. Jest j pa pravm, ti n veš, kvaj str 
čvovk. Sama pr seb sm rekva: učash je 
dobr, učash je svab, pa gre glih toko use 
naprej. Zima me tud skrbi, samo mamo 
dost drva. Sama pr seb tud pravm, tok 
sm pa še, d sama sebe uštimam. Hudo 
mje pa bo, k so us toko hitr pomrl.« A ste 
bili zmeraj zdravi? »Enkat sm na hitr 
en pritisk dobiva, d so me h dohtrj pelal. 
Zej zutrj en tablet uzamm na če. Pad-
va sm pa tud enkt, d sm se na komovc 
udarva, d mej kri tekva. Ja prej sm kdaj 
nucova dohtrja, zej k sm pa tokle stara, 
ga pa ne.« A vas župnik tudi kaj obišče? 
»Tud pride. Ze je nou, je kr dobr, ni nč 
prstjen. Sm mu rekva, nimam nč kj ta-
kga praut. Prejšn je biu pa tud kr fletn. 
Mje še tistalo tablo prnesu, kje Marija 
gor. Use sm dočakava. Tokole smo, pa 
gre cajt naprej, pa n morm nč pomagat. 
Milena ma pa pridne otroke. Gregor je 
že na služb, Jakob se pa še uči, Jerneja 
je pa že izučena za eno direktorco, pa n 
morm vedt, kva. Pa d nau kj takga na-
pisan, use nj lepo piše. Poj bodo že rekl, 
kva sm upravlava, ldje so use sorte, no 
sj nism nč takga rekva, sj use po pravic 
povedan, sm že tok stara. Toko zapiš, d 
bo za use prou, zame pa za druge.« 
Pravi blagoslov je bilo srečanje z njo, za-
torej, Manca, iskrena hvala in naj vam 
Bog nakloni še obilo zdravja in mirnih 
noči.

Nbenmu nism nkol nč hudga nardiva
Rodila se je na polovici prve svetovne vojne in živi še danes. Ime ji je Manca.  
Po mami Francki, ki je doživela 90 let, in po očetu Tonetu, ki jih je dočakal 87,  
je podedovala odlične gene. Dne 21. februarja je bila Manca Rogelj, po domače  
Nabrnkova iz Potoč, stara sto eno leto.



V naš kraj pod Zaplato, tja 
dol na Breg ob reko Kokro, je 
Marjan z ženo Anico, Celar-
jevo, prišel v letu 1995. Všeč 
mu je bil kraj in ljudje in 
tem ljudem in temu kraju, 
ki ga je vzljubil, je želel dati 
svoj čas, svoje delo, svojo 
ljubezen. Brez ljubezni se ne 
premakne nič. To je Marjan 
dobro vedel, saj je že od svo-
je mladosti naprej v svojem 
rojstnem kraju s tisočerimi 

urami prostovoljnega dela, kot športnik in športni aktivist 
tlakoval pot uspeha prvih in vseh kasnejših generacij dom-
žalskih atletov in ostalih športnikov. Besedo »oče« kluba, s 
katero so ga poimenovali v Atletskem klubu Domžale, lahko 
dobi res samo tisti, ki mu je namenjeno najgloblje spošto-
vanje. 
Marjanova prekipevajoča energija, polna iskrivega in 
ustvarjalnega duha, tudi v Preddvoru ni mirovala. Neomaj-
na predanost tradiciji NOB mu je v letu 2006 na stežaj odpr-
la vrata med člane preddvorske borčevske organizacije. Za-
radi vztrajnosti, organizacijskih sposobnosti in zavednosti 
duha do uporniške tradicije slovenskega naroda je bil med 
člani takoj izbran za vodilno mesto. Predsednik Marjan je s 
svojo načelnostjo in doslednostjo pokazal, da verodostojno-
sti zgodovinskih dejstev NOB ne more nihče spreminjati za 
svoje dnevne politične igrice. Marjan je bil trd branik spo-
mina na partizanski boj za svobodo Slovencev. Prodornost 
in človeškost sta bili njegovi vrlini. V preddvorsko borčevsko 
organizacijo, ki je v letošnjem letu prejela posebno prizna-
nje ZZB NOB kot ena najboljših v državi, je Marjan privabil 
nepredstavljivo veliko članov. To zmorejo narediti le najbolj 
predani in najboljši predsedniki! In prav zato je Marjan tudi 
kot predsednik ZB NOB Kranj v tem letu prejel zlato plaketo 
Združenja zveze borcev NOB Slovenije. 
Prečuden cvet je v grapi črni, pod njim tih partizan leži, ple-
to se v žalni venec trni, nad njim oblak kot luč gori … Lepota 
partizanske pesmi, nastala v času borbe proti okupatorju, 
nosi v sebi nepojmljivo ljubezen do domovine. Marjan je to 
ljubezen še kako čutil in prav zato je pred desetimi leti usta-
novil mešani pevski zbor Kokrškega odreda Preddvor, v ka-
terem je tudi sam pel z vso srčnostjo.
Življenje so tudi klanci in Marjan jih je v zadnjih letih z ve-
seljem veliko prekolesaril s prijatelji iz kolesarske skupine 
preddvorskega društva upokojencev.
Takšnih ljudi, kot je bil Marjan, ni veliko! Bil je človek in 
tovariš z veliko začetnico. 
Zatorej Marjan … za vedno boš ostal v naših mislih in spo-
minu. Iskrena hvala ti za vse! Naj ti bo lahka slovenska ze-
mlja, ki si jo neizmerno ljubil. 

OO ZB NOB Preddvor                           

V SPOMIN

Marjan Gorza  
(1944–2017)
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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
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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

www.pogrebnik.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: 04/2559-500
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Še pred kratkim smo bili zelo zadovoljni z obnovo šolskih 
športnih igrišč in napredkom pri izgradnji dostopne ceste v 
Športni park Voke. Trenutno pa se je pred projektom izgra-
dnje športnega parka spet pojavila največja težava v tem, da 
mora občina odkupiti sosednjo parcelo, ki je v cerkveni lasti. 
Po dosedanjih razgovorih na obeh straneh sicer obstaja pri-
pravljenost za pogajanja in dogovor, vendar pa se že iščejo 
morebitne alternativne lokacije v primeru propadlih razgo-
vorov. Tako smo se spet vrnili za obdobje dvajsetih let nazaj. 
Odprtje Športnega parka Voke v Športnem društvu Preddvor 
vseeno optimistično načrtujemo v letu 2020, ko bo društvo 
praznovalo 60 let.
V novo nogometno tekmovalno leto 2017/18 smo ponovno 
vstopili z vsemi ekipami, ki so prvo septembrsko soboto zače-
le s tekmovanji v Gorenjskih ligah. V članski konkurenci letos 
nastopa 13 ekip, prvi vtisi so zelo dobri, saj po sedmih krogih 
zasedamo odlično peto mesto. Pri mlajših selekcijah še vedno 
sodelujemo s ŠD Visoko, tako da mladinci in kadeti večinoma 
trenirajo in igrajo svoje domače tekme na Visokem, starejši 
in mlajši dečki ter starejši in mlajši cicibani pa na igrišču Za 
žago v Preddvoru. Z novim šolskim letom smo že začeli tudi 
z aktivnostmi v okviru nogometnega krožka za učence prve 

triade, z veseljem pa nadaljujemo tudi lanskoletno pobudo 
za izvajanje programa Nogometni vrtci, v okviru katerega se 
bodo lahko predšolski otroci, stari vsaj pet let, na igriv način 
seznanili s prvimi nogometnimi koraki. Gre za projekt Nogo-
metne zveze Slovenije, ki je skupaj z Medobčinsko nogome-
tno zvezo Gorenjske Kranj k sodelovanju povabila tudi vrtec 
Storžek in ŠD Preddvor. 
Junija smo po programu izvedli tudi vse svoje tradicionalne 
prireditve. Tako se je v soboto, 10. junija, tudi uradno zaključi-
la nogometna sezona 2016/17. Kot je že postalo tradicionalno, 
takrat zberemo vse mlajše kategorije igralcev skupaj z njiho-
vimi sorodniki in prijatelji na igrišču Za žago v Preddvoru še 
na formalnem zaključku s piknikom. 
V počastitev dneva državnosti in občinskega praznika smo 
spet organizirali Prvenstvo Občine Preddvor v malem nogo-
metu, eno največjih tradicionalnih športnih prireditev v ob-
čini Preddvor. Tokrat se je prijavilo 12 ekip, ki smo jih v pet-
kovem žrebu razdelili v štiri skupine, iz katerih so najboljše 
direktno napredovale v četrtfinale, druge pa so se pomerile 
še v 'repesažu' za popolnitev prostih mest. Letos so predstav-
niki ekipe Cvetličarna URŠKA dozoreli in po nekaj letih siste-
matskega dela pod izkušenim trenerjem Vilijem Čimžarjem 
rutinirano odigrali vse tekme – tudi finalno s soimensko eki-
po Urša so na koncu dobili z visokim rezultatom 4:1. Drugo 
mesto je tako pripadlo ekipi Pizzerija URŠA, tretje pa so si po 
streljanju kazenskih strelov prislužili v preteklosti že večkrat 
prvaki na tem prvenstvu Preddvor mladi. Naziv najboljše-
ga vratarja si je z odlično igro tudi v velikem finalu zaslužil 
Nejc Krč, prav tako najboljši igralec turnirja Andraž Janhar, 
najboljši strelec pa je že prej postal Anže Markun. Čestitamo!
Velja omeniti še, da sta letos nastopili tudi dve slovenski 
državni reprezentantki Evelina in Marcela Kos, prva v ekipi 
Rapa, druga pa za Bela United. Ugotavljamo, da ta dogodek 
vsako leto privabi vse več igralcev in gledalcev ter da je tako 
zelo priljubljen, da se o naslednjem prvenstvu govori že takoj 
po končani podelitvi priznanj.
Vsem skupaj se zahvaljujemo za vso dosedanjo in prihodnjo 
podporo in vas vabimo na ogled prvenstvenih in pokalnih 
tekem vseh kategorij v jesenskem delu sezone, ki bo traja-
la vse do začetka novembra. Več o tem in drugem delova-
nju Športnega društva Preddvor pa na naši spletni strani  
www.sd-preddvor.si!

V novo sezono
Pri aktivnostih v zvezi  
s Športnim parkom  
Voke je prišlo do zapleta  
pri pogajanjih  
o odkupu sosednje  
parcele. Kljub temu 
nadaljujemo  
redno delo v novi 
tekmovalni sezoni  
2017/18.

Zmagovalci prvenstva Cvetličarna Urška

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 sta tudi domača prosena in ajdova kaša.
Veseli bomo vašega obiska.
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"Izgubil je tisti, ki ga ni tukaj!" je bila 
največkrat slišana izjava znanega 
preddvorskega nečaka, še bolj slavnega 
stražiškega pevca Andreja Šifrerja, saj 
tradicionalna prireditev STARI-MLADI, 
kot tudi sami radi poimenujemo svoje 
vsakoletno srečanje nogometnih gene-
racij NK Preddvor, ni namenjena zgolj 
tekmovalnemu naboju. Na letošnjem 
zboru smo prvič presegli magično mejo 

50 prijavljenih igralcev za tekmovalni 
del srečanja, čeprav se nekaj standar-
dnih udeležencev tudi letos ni odločilo 
za igranje. Zopet smo se razdelili na šti-
ri ekipe, razporejene po datumu rojstva. 
Najstarejši ekipi smo razdelili po siste-
mu prvi/drugi in s tem poskušali prido-
biti enakovrednost, drugi dve ekipi pa 
tradicionalno na stare in mlade, kjer se 
je starostna meja spet ustavila pri uve-
ljavljenih 27 letih, predvsem zaradi igra-
nja mladih domačih kadetov in mladin-

cev. Od njih še vedno pričakujemo, da se 
bodo v prihodnosti aktivno vključevali 
v domačo člansko ekipo. Obe tekmi sta 
bili zelo zanimivi, čeprav je v prvi tekmi 
precej izstopala najstarejša ekipa, ki ji 
je letos pomagal tudi Aleš Čeh, kapetan 
legendarne zlate generacije slovenske 
nogometne reprezentance. Drugo tekmo 
pa so po začetnem zaostanku na koncu 
dobili najmlajši, kar kaže tudi na kvali-
tetno delo trenerjev preddvorskega pod-
mladka.

Tekma stari : mladi

Udeleženci srečanja generacij

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Srečo Rehberger iz Nove vasi, alpinist in športni plezalec, je 
letos avgusta skupaj z ruskim kolegom Denisom Beluajevim 
osvojil najvišji vrh Sibirije, Beluho.
Beluha (Altaj, 4506 m) je velik gorski masiv z dvema izrazitima 
vrhovoma in sedmimi ledeniki. Ima zanimivo lego, od vseh 
treh oceanov je namreč enako oddaljena. Po starodavnem iz-
ročilu predstavlja povezavo Zemlje z vesoljem in nosi naziv 
Oltar Zemlje. Zaradi konfiguracije terena, ledenikov in zah-
tevnih vremenskih razmer jo Rusi imenujejo tudi sibirski Eve-
rest. Med Rusi je Beluha zelo priljubljen cilj, Slovenci pa strehe 
Sibirije po doslej dostopnih podatkih še nismo osvojili. Sreča 
Rehbergerja je vrh Sibirije zelo prevzel, ne le zaradi mita, ki se 
širi o njem, pač pa predvsem zaradi čudovitih razgledov daleč 
po nenaseljeni divjini vse tja do Mongolije in Kitajske.
A tudi vzpon ni bil med najlažjimi. Vrh je ocenjen na 3B po 
ruski šeststopenjski lestvici za kombinirano plezanje, pot 
nanj traja štiri dni od jezera Akkem in nazaj. Tura je fizič-
no kar naporna, vmes je 400 metrov spusta in posledično 
ponovnega vzpona. Že dostopa je 40 kilometrov z 2000 m 
višinske razlike. Veliko je hoje po ledenikih, ki zahteva va-
rovanje. Ponagaja tudi muhasto vreme, ki gornike prisili k 

čakanju, da se spet pokaže modro nebo, preden nadaljujejo 
vzpon. Srečo in Denis sta na poti doživela še nekaj hima-
lajskih značilnosti: plazove, serake, rušenje skal, a sta jih 
prekaljena gornika (Denis je bil na Altaju že osmič) prema-
gala. Srečo se je s svoje poti vračal s skupino Slovencev, ki so 
v teh krajih na trekingu s konji. Agencija Lifetrek se je letos 
tam mudila s tremi skupinami pohodnikov: pohajkovanje 
na hrbtih konj po tej zanimivi pokrajini je zadnji dve leti 
velik hit.

Na vrhu Sibirije

Srečo Rehberger na najvišjem vrhu Sibirije
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ANIMATORJI

Letos je v naši župniji oratorij potekal že 
deseto leto. Od ponedeljka, 3., do petka, 
7. julija, je na župnijskem dvorišču 120 
otrok in 35 animatorjev skupaj preži-
velo počitniški teden. Tema letošnjega 
oratorija je bila Marija. Cel teden smo 
spoznavali Marijino življenje in posku-

šali Marijo še bolj vključiti v svoja ži-
vljenja. V sredo smo se odpravili na le-
tošnjo pot preživetja – romanje v Kokro, 
kjer smo se s sveto mašo zahvalili za 
srečno preživeto romanje. Seveda ora-
torija ni brez velikih in vodnih iger, kjer 
smo se zelo zabavali. Župan nas je tudi 
letos posladkal s sladoledom – hvala. 
Oratorij smo zaključili s sveto mašo in 

kratko prireditvijo ob desetletnici ora-
torija, kjer smo se zahvalili dosedanjim 
voditeljicam, animatorjem in otrokom, 
brez katerih oratorija ne bi bilo. Zahva-
ljujemo se vsem, ki podpirate oratorij v 
Preddvoru, sponzorjem, donatorjem in 
vsem, ki kakorkoli prispevate k organi-
zaciji. Naj oratorij v Preddvoru dočaka 
še veliko okroglih obletnic!

Dotik nebes, Oratorij 2017

MAJA BERTONCELJ

Konec septembra vsako leto poteka 
Špartatlon, za katerega velja, da je naj-
bolj zahtevna ultramaratonska tekaška 
preizkušnja. Tekmovalci morajo prete-
či 246 kilometrov od starta v Atenah do 
cilja, ki je pri kipu špartanskega kralja 
Leonidasa v Šparti. Na to zahtevno tra-
so s številnimi vzponi se je prvič podala 
Špela Šavs in jo tudi uspešno pretekla.
Misel na Špartatlon jo je spremljala že 
kar lep čas, po programu Rajka Podgor-
nika pa se je nanj pripravljala tri leta. 
Na koncu bi skoraj ostala doma. Tik 
pred odhodom se je namreč močno po-
slabšalo stanje njenega očeta, in ko ga 
je obiskala na Jesenicah, je razmišljala, 
ali naj sploh gre. Drugi so jo prepričali, 
da je v to vložila toliko treninga pa da 
bi tudi njen oče želel, da se Šparatlona 

kljub vsemu udeleži. Šla je v Grčijo, oče je 
med tem umrl, Špela pa je celo traso te-
kla z mislijo, da mu mora prinesti oljčni 
venec, ki ga dobijo vsi, ki progo uspešno 
premagajo. Zanjo je potrebovala 34 ur 59 
minut in šest sekund. Venček je bil nato 
zraven očetove žare in šel z njim v grob. 
"Z glavo nisem bila na tekmi, kot bi bilo 
treba. Ko sem prišla v cilj, sem bila ve-
sela, po drugi strani pa žalostna. Sploh 
ne vem, kje sem dobila potrebno energi-
jo, da sem v takšnem stanju premagala 
tako zahtevno preizkušnjo. Po uspešno 
pretečenem 24-urnem teku v Beogradu 
ali lani po Ultrabalatonu na Madžar-
skem je bilo v meni veliko veselja, se-
daj pa so mešani občutki," je povedala 
46-letna rekreativka, ki je s športom po-
vezana že celo življenje. 
Hvaležna je šestčlanski ekipi, ki jo je 
spremljala, in vsem, ki so ji pri tem pro-

jektu finančno pomagali. Po Špartatlo-
nu si je vzela nekaj počitka, sedaj pa že 
teče novim ciljem naproti. "Še bom te-
kla dolge teke, saj v tem uživam. Vmes 
je veliko vsega, ko prideš v cilj, pa je to 
veliko zadovoljstvo. Tek imam res rada. 
Morda pa bom šla še enkrat na Šparta-
tlon," je še povedala.

Pretekla Špartatlon
Špela Šavs se je prvič podala na 246 kilometrov dolg 
ultramaraton od Aten do Šparte in ga pretekla v 34 urah, 
59 minutah in šestih sekundah. 

Špela Šavs v cilju Špartatlona


