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Župan

Letošnja čistilna akcija bo v Preddvoru 
in okolici potekala v soboto, 6. aprila. 
Na običajnih zbirnih mestih se zberemo 
ob 8. uri. V primeru slabega vremena bo 
čistilna akcija 13. aprila. Več informacij 
boste dobili pri predstavnikih krajevnih 
odborov in društev.

Čistilna akcija  
prvo aprilsko soboto

Učenci in učiteljici podružnične šole v Ko-
kri vabijo na prireditev ob materinskem 
dnevu in ob 110-letnici šole. Slovesnost bo 
jutri, 23. marca, ob 10. uri v šoli v Kokri.

110 let šole v Kokri

Na naslovnici: Pred velikonočnimi prazniki
Foto: Tina Dokl

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

Župan Miran Zadnikar s sodelavci 
in občinskim svetom

»Nadaljnje investicije bodo pogojene z nepo-
vratnimi sredstvi države in evropskih struk-
turnih skladov. Najpomembnejša letos pa bo 
gradnja kanalizacije. Trenutno že izbiramo iz-
vajalca. Med šestimi ponudniki smo ga sicer že 
izbrali, vendar izbira še ni pravnomočna. Kon-
kurenca je zelo velika in ponudbe precej izena-
čene, tako da morebitna pritožba ni izključena 
in se lahko vse skupaj zavleče. Pri tem pa nas 
skrbi, da bi zamudili roke za črpanje nepovra-
tnih sredstev.«
Kanalizacija je torej največja naložba pri
hodnjih dveh let. Kdaj lahko začnete?
»Najprej moramo končati investicijo, ki je po-
vezana z evropskimi sredstvi, in sicer gradnjo 
primarne kanalizacije do čistilne naprave in 
izgradnjo čistilne naprave. Ko smo sprejema-
li proračun, smo na željo svetnikov pripravili 
strategijo gradnje kanalizacije v vsej občini. Iz 
strategije sledi, da za preostali del kanalizacij-
skega sistema brez kakih predvidenih dodatnih 
sredstev že letos začnemo jeseni s kanalizacijo 
v Tupaličah. Hkrati bo tudi obnovljen vodovo-
dni sistem in spremljajoča infrastruktura.«
Koliko bo vredna naložba?
»Vrednost primarnega kanala in čistilne napra-
ve je 2,1 milijona evrov, od tega država zago-
tovi 300 tisoč evrov, evropskega denarja je 550 
tisoč evrov, iz lastnih virov pa bomo dali 1,3 
milijona. Od slednjega je predvideno za mili-
jon evrov zadolževanja. Pričakujem, da bomo 
ta denar dobili iz sklada za regionalni razvoj, 
kjer so obrestne mere zelo nizke. Tako smo 
se zadolžili že za vrtec, kjer je obrestna mera 
0,35-odstotna.«
Koliko dolga odplačujete na račun vrtca?
»Gre za 117 tisoč evrov na leto z obrestmi vred. 
V 15 letih, za kolikor smo se zadolžili, bomo 
za 55 tisoč evrov preplačali kredit, kar je zelo 
ugodno.«
Vrniva se h kanalizaciji: kako bo po izgrad
nji čistilne naprave potekala gradnja?
»V Tupaličah se bo začela prva faza: letos so 
predvidene priprave, začetek gradnje prihod-
nje leto. Vrednost kanalizacije v Tupaličah je 

1,3 milijona evrov, končana bi bila leta 2015, 
nato sta na vrsti Breg in Bela, kar pa je že odvi-
sno od novega mandata. V Tupaličah priprav-
ljamo tudi zemljišča za zbirni center, ki bo na 
lokaciji čistilne naprave. Sedaj se ukvarjamo z 
odkupom zemljišča.«
Kakšne načrte pa imate za druge dele ob
čine?
»V Potočah, kjer namerava Dom starejših 
občanov urejati parkirišča, se je občina pri-
družila investiciji s cesto, narejeni bosta tudi 
kanalizacija in javna razsvetljava. Imeli smo 
razpis in izbran je bil že izvajalec, toda prišlo 
je do pritožbe, tako da smo ponovili razpis. 
Stvar se je zavlekla za pol leta, tako da lahko 
namesto spomladi začnemo šele poleti. Na 
Možjanci končujemo gradnjo vodovodnega 
sistema. Žal s sedanjo napravo nismo mogli 
zagotoviti neoporečne vode, sedaj pa upam, 
da smo to uspeli sanirati. V delu je tudi iz-

Najpomembnejša bo 
gradnja kanalizacije

Po zelo uspešnem minulem letu, ko smo zgradili vrtec, večnamenski info 
center, več cest in krožišče na Beli, bo težko ponoviti tak zagon, pravi 

župan občine Preddvor Miran Zadnikar.

Miran Zadnikar

Območno združenje Rdečega križa Kranj 
in Občina Šenčur vabita na veliki dobro-
delni koncert za ljudi v stiski, ki bo v četr-
tek, 11. aprila, ob 20. uri v športni dvorani v 
Šenčurju. Nastopila bo priljubljena sloven-
ska vokalna skupina Perpetuum Ja zzile. 
Vstopnice po 20 evrov lahko dobite v Turi-
stično informacijskem centru Preddvor in 
pri poverjenikih krajevnih organizacij RK 
Preddvor, Bela – Bašelj in Kokra.

Dobrodelni koncert
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Občina
delava vrtine: če nam bo uspelo dobiti vodo, 
bo končno neoporečna. Vodo z vrtino iščemo 
tudi v Mačah. Vode je dovolj, a prišli smo do 
plasti, ki onesnažuje vodo. Če ne bo kako-
vostne vode, jo bo treba zagotoviti iz Bašlja 
ali iz Nove vasi. V Kokri smo se prijavili na 
razpis države za energetsko sanacijo šolske 
stavbe (izolacija in menjava oken), prijavlja-
mo se tudi na švicarski sklad, da bi ogrevalni 
sistem uredili na lesno biomaso. Na ministr-
stvo za kmetijstvo smo se prijavili za razpis 
evropskega sklada za regionalni razvoj, da bi 
uredili vaško jedro in nekatere ceste do po-
sameznih oddaljenih domačij. V Preddvoru 
delamo na Vokah, kjer sicer prostorski plan še 
ni sprejet, a vseeno se ukvarjamo z dovozno 
cesto. Pripravljamo projekte za cesto in za 
most čez potok Suho. Zapleta se nam z zemlji-
šči, kar trenutno skušamo rešit i. Hkrati bomo 
urejali tudi prometni režim pri šoli, kjer bo 
promet urejen krožno, da se izognemo gneči 
ob konicah. V Bašlju pa gremo naprej s pro-
jekti za vzhodni del kanalizacije.«
S kolikšnim proračunom razpolagate letos? 
»Prihodki občini so 4,6 milijona evrov, od 
tega 800 tisoč evrov dobimo od države in iz 
evropskih virov. Smo pa lani kljub velikim 
investicijam tudi nekaj prihranili in v to leto 
prenesli okoli 300 tisoč evrov.«
Za koliko ste zadolženi?
»Zadolženi smo za milijon pri regionalnem 
skladu, za 750 tisoč evrov pa pri Eko skladu. 
Kot sem že omenil, odplačevanje kredita ni 
problem in je ta rešitev nekajkrat cenejša, kot 
če bi se pri vrtcu odločili za javno-zasebno 
partnerstvo. Razmerja na tem področju na-
mreč niso dorečena.«
Kako daleč ste z državo pri urejanju gradu 
Dvor?
»Direktoratu za investicije na ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in kulturo smo znova 
poslali dopis in naš pogled na urejanje gradu, 
odgovora še nismo dobili. Imamo tudi smolo, 
da se ravno menja vlada.«

Danica Zavrl Žlebir

Preddvorsko podjetje Jelovica Hiše je na ljub-
ljanskem sejmu Dom prejelo nagrado zelena mi-
sija za pasivni leseni vrtec v Preddvoru. Nagrada 
je namenjena trajnostni gradnji oziroma izdel-
kom, ki so najbolj trajnostni in okolju najbolj pri-
jazni vse od zamisli do izvedbe, in trajnostnemu 
delovanju družbe, ki ga izdeluje. 
Strokovna komisija pod vodstvom Frederika 
Kneza je v obrazložitvi zapisala, da je pasiv-
ni leseni vrtec v Predvoru vzorčni objekt in 
primer energetsko učinkovite stavbe, zgrajene 
v okolju prijaznih procesih iz okolju prijazni 
materialov. Pomembno je tudi, da gre za proi-
zvod, ki ga lahko ponavljajo. »Nagrada zelena 
misija je priznanje za vsa naša prizadevanja v 
preteklosti in vlaganja v razvoj. Vrtec v Predd-
voru sodi v evropski vrh pasivne gradnje,« je ob 
prejemu nagrade dejal Gregor Benčina, pred-
sednik upravnega odbora Jelovice, in tudi, da je 
vrtec edinstven in si ga ogledujejo strokovnjaki 
iz Avstrije, Italije in Nemčije. Ta vrtec namreč 
proizvede več energije, kot jo potrebuje za svo-
je delovanje.
Prejšnji teden pa je Jelovica v občini Markovci v 
uporabo slavnostno predala največji (dva tisoč 
kvadratnih metrov) leseni vrtec v dveh etažah. 
Po izvedbi vrtcev v Šentrupertu, Kamniku, 
Divači, Trzinu in Preddvoru ter šoli v Izoli in 
večjemu prizidku vrtca v Domžalah, je zadnji 
projekt že osmi vzgojno-izobraževalni objekt, 
ki ga je preddvorsko podjetje postavilo v zad-

njih dveh letih. Vedno energijsko učinkovit, 
narejen iz lesa in okolju prijaznih materialov v 
povezavi z drugimi sodobnimi tehnologijami. 

Boštjan Bogataj

V dveh letih  
osem večjih objektov
Za Jelovico je izjemno uspešen mesec: v Markovcih so odprli 

že osmi vzgojno-izobraževalni objekt, na sejmu Dom pa prejeli 
nagrado zelena misija.

Gregor Benčina je ob prejemu Zelene misije za 
izvedbo vrtca v Preddvoru povedal, da sodijo njihovi 
vrtci v sam vrh evropske nizkoenergijske gradnje.

Občina Preddvor obvešča, da je od torka, 26. februarja 2013, 
na spletni strani www.preddvor.si objavila javne razpise za 
leto 2013, in sicer:

1.   Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih 
programov in dejavnosti v Občini Preddvor v letu 2013 – prijava 
je možna do 30. marca 2013;

2.   Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih 
programov v Občini Preddvor v letu 2013 – prijava je možna do 
30. marca 2013;

3.   Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialno 
humanitarnih programov v Občini Preddvor v letu 2013 – prijava 
je možna do 30. marca 2013;

4.   Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Preddvor v letu 2013. 
Javni razpis obsega:

 –  ukrep št. 1 / Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo – nakup kmetijske mehanizacije;

  – ukrep št. 2 / Nove investicije za delo v gozdu;

 –  ukrep št. 3 / Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih 
in gozdarskih programih;

 prijava za ukrepe št. 1, 2 in 3 je možna do 30. aprila 2013
 – ukrep št. 4 / Delovanje društev in njihovih združenj
 prijava za ukrep št. 4 je možna do 16. septembra 2013

5.   Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti društev na 
območju občine Preddvor v letu 2013 – prijava je možna do 30. 
aprila 2013;

6.   Javni razpis za sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih pri-
reditev v Občini Preddvor v letu 2013 – prijava ja možna do 10. 
aprila 2013;

7.   Javni razpis za priznanja občine za leto 2013- sprejem predlo-
gov je možen do 30. marca 2013.

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

OBČINA PREDDVOR

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA LETO 2013
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Občina

Vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor

vabi k vpisu otrok v enoto Storžek v Preddvoru, 
enoto Čriček na Zg. Beli in enoto Palček na 

Zg. Jezerskem za šolsko leto 2013/14.

Vpis bo potekal od petka, 22. marca, do torka, 2. aprila 2013. Vpis-
na dokumentacija bo na voljo v tajništvu matične šole v Preddvoru, 
Šolska ulica 9, od 12. do 15. ure in na spletnih straneh šole oz. 
vrtca www.o-predddvor.si

Za novo šolsko leto, to je s 1. septembrom 2013, so razpisani 
naslednji programi:

1.  V enoti Storžek v Preddvoru:
–   dnevni program v trajanju 6 do 9 ur za otroke od 11. meseca do 

vstopa v šolo; 
–   vzgojni program v trajanju 4 ure za otroke od 3. leta do vstopa 

v šolo, ki obsega delno prehrano, t. j. zajtrk ali kosilo (*program 
bo na voljo le v primeru, da niso zapolnjena vsa mesta dnevnega 
programa). 

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

vstopa v šolo;

–   vzgojni program v trajanju 4 ure za otroke od 3. leta do vstopa 
v šolo, ki obsega delno prehrano, t. j. zajtrk ali kosilo (*program 
bo na voljo le v primeru, da niso zapolnjena vsa mesta dnevnega 
programa). 

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

vstopa v šolo. 

Starši lahko vpisno dokumentacijo oddate osebno v tajništvu šole ali 
jo pošljete po pošti na naslov: OŠ Matije Valjavca Preddvor, Šolska 
ulica 9, 4205 Preddvor (vpis v vrtec). Dokumentacija, ki bo prispela 
pred razpisnim rokom ali po njem, ne bo veljavna.

V primeru, da ste v preteklem šolskem letu 2012/13 ostali na 
čakalni listi in v vrtec niste bili sprejeti, morate vlogo vložiti ponovno.

Zainteresirani starši si bodo lahko ogledali vrtec v dopoldanskem 
času v času trajanja razpisa. Na voljo smo tudi za dodatne infor-
macije na telefon št. 04/255 10 82 (vodja vrtca) ali 04/275 07 10 
(tajništvo šole).

               
 Ravnateljica 
 mag. Mateja Sajovec

Grad Dvor, kulturna dediščina iz zgodnjega 
sred njega veka, okoli katerega je nastal Pred
dvor, že lep čas nezadržno propada. Grad, v ka
terem je bil nazadnje vzgojni zavod, preden se je 
preselil v bivalne skupnosti na več lokacijah, je 
v lasti države. Ministrstvo za izobraževanje in 
več pristojnih ministrov so iz Preddvora doslej 
že velikokrat opozorili na stanje stavbe sredi 
naselja: na odpadanje fasade, rušenje dimnikov, 
porušene strope v notranjosti, odkrito streho, 
premaknjene slemenjake, kar ogroža mimoido
če in vozila na bližnjem parkirišču. Mejni zid s 
cerkvijo se nevarno nagiba, v zapuščeni stavbi 
pa so se večkrat zadrževali uživalci drog.
Občina je lastniku gradu tudi že večkrat pre
dlagala svoje rešitve za oživitev gradu: z revi
talizacijo v okviru projekta CRPOV bi bil tam 
lahko primeren pokrit prireditveni prostor, 
ena od idejnih zasnov je predlagala mednaro
dni lutkovni studio, likovne delavnice, lokalni 
muzej, knjižnico, poletno šolo komunikacije. 
Druga je predvidela muzej, še ena mladinski 
hotel ali lepotno kliniko. V Preddvoru pa so 
se najbolj ogreli za možnost preureditve v dom 
starejših občanov, oziroma varovana stano
vanja. Za slednje so že imeli investitorja, a je 
zaradi nerešenih lastninskih razmerij odstopil 
od projekta, že izdelane projekte pa prodal ob
čini. Tam si želijo, da bi jim država dala objekt 
v upravljanje in tako omogočila fleksibilnejše 
reševanje stanja. S tem so se v preteklosti stri
njali mnogi predstavniki ministrstva, o čemer 
pričajo tudi osnutki pogodb o prenosu lastniš
tva, a žal doslej niso bili uresničeni. »Če bi ob
čina nepremičnine prejela brezplačno, bo treba 
najprej sanirati elemente, ki predstavljajo ne

varnost za mimoidoče. To bo prioriteta in tudi 
velik finančni zalogaj za občino,« v pismu, ki 
ga je marca naslovil na direktorat za investicije 
ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport, piše župan Miran Zadnikar. Dodaja, 
da bodo za pridobitev denarja za ureditev kan
didirali na razpisih za nepovratna sredstva za 
področje sociale in šolstva. »Pripravili bi pro

jekte v smeri gradnje varovanih stanovanj ali 
kot izpostavo Doma starejših občanov Pred
dvor. Ob dejstvu, da je občina Preddvor bogata 
s kulturno dediščino, bo potrebno poskrbeti 
tudi za muzejsko dejavnost,« še piše župan. Do 
priprave Viharnika odgovora z ministrstva še 
ni bilo.

Danica Zavrl Žlebir

Grad želijo rešiti propada
Občina Preddvor še vedno čaka na odgovor ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

o usodi gradu.

Propadajoči grad sredi Preddvora. / Foto: Alenka Brun

Vsem ženskam voščimo  
ob marčevskih praznikih.
Župan Miran zadnikar z občinskim 
svetom in občinsko upravo
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Sociala

Januarska krvodajalska akcija, ki poteka v 
okviru akcij Območnega združenja RK Kranj, 
je lepo uspela, pove predsednica krajevne orga
nizacije Milena Zupin in dodaja: »Avgusta spet 
vabimo krvodajalce, naj se udeležijo odvzema 
krvi. Kdaj natančno bo takratna krvodajalska 
akcija, bodo vsi obveščeni prek lokalnih me
dijev in občinske spletne strani. Vsem, ki se 
organizirano udeležujejo naših skupnih kr
vodajalskih  akcij, in tistim, ki se odzivate na 
individualna vabila za odvzem krvi, se za to 
humano dejanje najlepše zahvaljujemo.«
Kako pa je januarsko krvodajalsko akcijo do
živela krvodajalka Darinka Kostadinovič? 
Takole:
»V hladnem januarskem zgodnjem jutru smo se 
spet zbrali. Znani obrazi, pa tudi nekaj novih in 
seveda mladih, ki so prišli prvič. Avtobus je bil 
hitro poln veselih, nasmejanih in dobrosrčnih 
ljudi. Že hitimo proti Ljubljani. Na odvzemu 
krvi vse poteka gladko in zato ni težav. Po od
vzemu dobimo tudi zdrav zajtrk. Vsi se dobro 
počutimo, tudi tisti, ki so kri dali prvič. To je 
res lep občutek, da si s svojo krvjo lahko komu 
pomagal. Po tem humanem dogodku se odpe
ljemo v Tacen na ogled policijskega muzeja. 
Vredno ogleda. Pot smo nadaljevali v Sloven

ske Konjice. Ogledali smo si vinsko klet Zlati 
grič in pokusili njihova vrhunska vina. Obiska
la nas je tudi aktualna vinska kraljica, ki ima 
velik posluh za prostovoljstvo in humanost. 
Sledilo je dobro kosilo ob prijetnem druženju. 
Domov smo se vrnili zadovoljni in srečni z za
vestjo, da smo nekomu pomagali ali mu celo 
rešili življenje. Pridite in se nam pridružite pri 
tem lepem dejanju. Kmalu se spet vidimo, če ne 
prej, na krvodajalski akciji zagotovo.«
In Darinka je dodala še pesmico:
Krvodajalstvo je: humanost, ljubezen, hotenje,
ko kri daruješ, rešuješ življenje.
Tudi ko pride čas in te več ni,
v drugem srcu tvoja kri živi.
Poleg krvodajalstva v preddvorski krajev
ni organizaciji RK poteka še več dejavnosti, 
med drugim tudi predavanja, ki ozaveščajo o 
zdravem načinu življenja. Milena Zupin pravi: 
»Pred kratkim smo pripravili predavanje dr. 
Andreja Debeljaka o tem, kako čustva vplivajo 
na zdravje telesa. Bilo je zanimivo, poučno, iz
redno pozitivno … Žal mi je le, da je bilo slabo 
obiskano. Občanom predlagam, naj nam pove
do, katere teme bi jih zanimale, in potrudili se 
bomo, da jim jih predstavimo v sodelovanju s 
strokovnjaki s posameznih področij.«

Med dejavnostmi Rdečega križa v Preddvoru pa 
so tudi meritve krvnega tlaka, sladkorja in ho
lesterola. Naslednje je že v torek, 26. marca, od 
17.30 do 19. ure v Gasilskem domu v Preddvoru.

Danica Zavrl Žlebir

Ko kri daruješ, rešuješ življenje
Januarja se je krvodajalske akcije v organizaciji krajevne organizacije Rdečega križa Preddvor udeležilo 

petdeset krvodajalcev. Avgusta znova vabijo na odvzem krvi.

Naslednja krvodajalska akcija bo avgusta. Vabljeni! 
/ Foto: Tina Dokl

KO RK Bela – Bašelj je februarja skupaj z 
Območnim združenjem Kranj organiziral 
krvodajalsko akcijo v Splošni bolnišnici na 
Jesenicah. Akcije se nas je udeležilo 31 krvo
dajalcev. Tudi naš župan Miran Zadnikar je 
bil znova med nami.
Vesel sem, da smo se akcije udeležili v takem 
številu, predvsem pa je pohvalno, da so bili 

»zraven« poleg standardne ekipe tudi novi 
mladi obrazi. Zahvala za to gre predvsem 
našim poverjenikom, ki so od vrat do vrat 
pozivali k udeležbi, obenem pa pobirali tudi 
članarino, ki je za delovanje odbora žal eden 
od redkih rednih prihodkov. Na Jesenice smo 
se tokrat odpravili tretjič. Res da tam akcija 
zaradi kadrovskih zmogljivosti in odvzemnih 

mest poteka malo bolj počasi, vendar pa smo 
vedno znova presenečeni nad prijaznostjo in 
trudom zaposlenega osebja, tako da se kr
vodajalec tam ne počuti zgolj kot številka, 
ampak je res obravnavan kot oseba, kar si za 
svoje humanitarno dejanje tudi zasluži. Od
vzem krvi zato poteka v sproščenem in vese
lem vzdušju, tako da niti ni časa razmišljati 
o strahu oziroma nelagodnem občutju, ki se 
ponavadi pojavlja predvsem pri »novincih«. 
Po končani akciji smo ob dobri malici še 
malo poklepetali, potem pa nas je pot vodi
la na Bled, kjer nam je prikupna sodelavka 
v informacijskem središču TNP predstavila 
področje in delovanje Triglavskega narodne
ga parka, obenem pa smo si ogledali tudi dve 
zanimivi razstavi. Sončen ponedeljek pa smo 
zaključili na turistični kmetiji Mulej na Selu 
pri Bledu, kjer smo si po ogledu moderno 
opremljene kmetije privoščili tudi domače 
»nedeljsko kosilo«. Domov smo se vrnili v 
zgodnjih večernih urah.
V imenu KO RK Bela – Bašelj in v svojem 
imenu se vsem udeležencem te humanitarne 
akcije iskreno zahvaljujem in jih tudi prihod
nje leto znova vabim na prostovoljno druže
nje. Zaželeni tudi novi in občasni krvodajal
ci. Pa mirne in srečne velikonočne praznike 
želim vsem bralkam in bralcem Viharnika.

Miro Roblek, KO RK Bela – Bašelj

Tretjič darovali kri na Jesenicah

Na izletu
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Občina

Zelo se je povečalo število na novo vpisanih 
članov knjižnice, v TIC-u pa so se vrstile šte-
vilne delavnice in predavanja. Zastavili smo si 
realen plan dela, ki smo ga skupaj z mladimi 
informatorkami in Občino Preddvor tudi ure-
sničili. Zavod je imel v zimskem času uradne 
ure ob koncih tedna. Ugotavljamo, da sta se 
obisk in zanimanje zelo povečala. Obiskoval-
cem ponujamo najrazličnejše informacije, pro-
mocijski material in pomoč pri izbiri gostin-
skih in nastanitvenih ponudnikov. Uspešno 
smo izvajali delavnice za otroke, svetovali pri 
izvedbi turističnih prireditev in pri promociji 
projektov. V sodelovanju z občino, okoliškimi 
gostilnami in ostalimi turističnimi ponudniki 
smo na noge postavili turistično informiranje v 
Preddvoru. Za pomladno sezono želimo pove-
čati izposojo koles in vodenje izletov.

V zadnjih tednih pa je bilo v TIC-u kar nekaj 
izjemno zanimivih dogodkov: predstavitev 
knjige Zarica, Potopljena lepotica, predstavi-
tev filma Toplo srce Afrike, odprava Malavi, 
in dobro obiskane počitniške delavnice: na uri 
ročnih del pod mentorstvom Tončke Kociper 
so udeleženke, ki imajo talent za ročne spre-
tnosti, izdelovale modne šale, ki so odličen in 
uporaben izdelek.
Jutri, v soboto, 23. marca, ste lepo vabljeni na 
velikonočni delavnici, dopoldne od 10. do 11. 
ure in popoldne od 16. do 17. ure. 30. marca 
bo bralna urica od 10. do 11. ure, 31. marca na 
velikonočno nedeljo pa bo TIC zaprt, 3. aprila 
bo na sporedu predavanje na temo Ekološka 
gradnja. In še preostali program: vsak drugi 
ponedeljek se ob 19. uri srečajo člani Študijske-
ga bralnega krožka, ob torkih dopoldne so bral-

ni krožki od 10. do 11.30, ob petkih dopoldne 
se od 9. do 11. ure srečajo skupine udeležencev 
računalniškega izobraževanja.
Če imate kakršnekoli potrebe in želje po doda-
tnih vsebinah, pokličite in se bomo dogovorili 
za predstavitve. Vsi lepo vabljeni.
Gostovali smo na sejmu TIP 2013 v Ljublja-
ni, kjer so bili predstavljeni vsi gostinski in 
turistični ponudniki. Izvajajo se delavnice 
za OŠ Preddvor, in sicer so učenci razredne 
stopnje  obiskali Info center, pripravili so 
tudi razstavo izdelkov, učenci predmetne 
stopnje pa sodelovali na delavnici za izbir-
ni predmet turizem. Opravljen je bil inter-
vju za šolski radio. Objavljen je bil prispe-
vek na Radiu Gorenc. Nadaljuje se projekt 
Simbioza, računalniško opismenjevanje pod 
naslovom Računalnik moj prijatelj. Pote-
ka vsak petek od 9. do 11.30, število udele-
žencev vztrajno raste. Vsak torek dopoldne 
so bralni krožki za upokojence, vsak drugi 
ponedeljek pa še študijski bralni krožek. 
Število obiskovalcev se je povečalo tudi v  
Tic-u, tako domačinov kot tudi gostov. Vabi-
mo vas tudi v čitalnico, saj knjižnica nudi ve-
liko število revij, ki jih lahko preberete tam.
Po nekaj mesecih rezultati kažejo, da je občina 
nujno potrebovala novo knjižnico in prostore, 
ki omogočajo druženje, srečevanje in intelek-
tualno delo vseh generacij.

Ena najbolj obiskanih hiš v kraju
Jeseni je v središču Preddvora vrata odprl nov INFO center, v katerem sta nova sodobna knjižnica in TIC 

Preddvor. Čez zimo je bila to verjetno ena izmed najbolj obiskanih hiš v kraju.

Z ene od nedavnih delavnic

Delovni čas knjižnice Preddvor: 
ponedeljek 14.00–19.00
torek 14.00–19.00
sreda 14.00–19.00
četrtek 8.00–14.00
petek 8.00–14.00
sobota 9.00–12.00

Razglednica Preddvora v oddaji Na zdravje
TV Slovenija je tokrat v svojo razvedrilno-zabavno oddajo povabila ob-
čino Preddvor. Letošnja tema oddaje je predstavitev slovenskih krajev 
v obliki razglednice, s predstavitvijo etnoloških in turistično-kulturnih 
znamenitosti, s poudarkom na domači glasbi in kulinariki. V oddaji je 
Preddvor zastopala ekipa, ki so jo sestavljali: folklorno društvo, pla-
ninsko društvo, gasilsko društvo, pevski zbor Plamenke, Zavod za turi-
zem, župan Miran Zadnikar, Jože Štefe s pletenjem košar in ansambel 
Gašper s prijatelji. V oddaji Na zdravje so predstavlili nove pridobitve: 
Gamsova in Tovorna pohodna pot, nova kolesarska počivališča v dolini 
Kokre, dejavnost TIC-a, izposoja električnih koles in vodeni ogledi, 
domača preddvorska jed »posmodula« in »prata«, slednja kot značilna 
velikonočna jed v naših krajih. Kot turistična znamenitost je bil pred-
stavljen poročni drevored, skozi katerega je član folklorne skupine na 
rokah nesel Majči kot nevesto. Plamenke so zapele pesem Resje že cve-
te, Gašperji pa so Preddvor predstavili s pesmijo Preddvor moj dom. 
Odzivi na oddajo so bili izredno pozitivni, zato se ob tej priložnosti še 
enkrat zahvaljujem vsem sodelujočim, da smo skupaj lepo predstavili 
našo občino. Mirjam Pavlič Preddvor v oddaji Na zdravje /Foto: Aleš Drekonja



7

Na kratko

V Preddvoru pod okriljem občine Preddvor re-
dno potekajo računalniške delavnice Računal-
nik, moj prijatelj:-) Vse se je začelo z oktobrsko 
Simbiozo, vseslovenskim projektom učenja 
osnov računalništva za starejše.
Skupina vztrajnih in dobrovoljnih udeležen-
cev v sproščenem vzdušju vsak petek dopol-
dan združi prijetno s koristnim. V naše sku-
pno zadovoljstvo osvajamo in utrjujemo nova 
znanja ter se posvečamo raznolikim temam od 
ustvarjalnega risanja in slikanja, oblikovanja 
besedil, do brskanja po spletu, pošiljanja elek-
tronske pošte in zabavne uporabe družabnih 
omrežij, kot je Facebook. Delavnice potekajo 
v Info centru ob petkih od 9. do 11. ure in so 
namenjene začetnikom, ki pridobijo osnovna 
znanja za samostojno delo z računalnikom.  To-
plo vabljeni v našo družbo! Več o delavnicah na 
041/855 435 (Miha), lahko pa se obrnete tudi na 
gospo Heleno v preddvorski knjižnici.
Miha Vizjak, vodja računalniških delavnic

Računalniške delavnice v Info centru

Vabljeni v računalniške delavnice.

V nedeljo, 3. februarja, so na jezeru Weissensee na Koroškem odprli 
že 11. edinstveno umetniško galerijo v Evropi Bilder am Eiss/Slike 
na ledu. Mladi umetniki iz številnih držav našega kontinenta so na 
velikih plakatih oziroma zastavah prikazali vpogled v življenje in 
delo na njihovih šolah. Občudovali smo lahko približno 60 zastav, 
vsaka je na svoj način izžarevala domišljijo in ustvarjalnost. Osnov-
na šola Preddvor je s svojim izdelkom na tej razstavi sodelovala že 
devetič, tokrat s plakatom z geslom »Na sonce po nasmeh«. Naša so-
sednja šola iz Avstrije, Glavna šola iz Železne Kaple, pa se je projekta 
lotila že enajstič; njihovi letošnji temi sta bili »Vesoljske izkušnje« 

Slike na ledu 2013

Slike na ledu na jezeru Weissensee

Se vam zdi, da bi svoje dneve lahko popestrili, pa ne veste, kako? Radi 
berete in bi svoje misli želeli deliti z drugimi? Vas navdušuje določena 
tema, pa svojega navdušenja nimate s kom deliti? Bi radi izvedeli, kakšne 
občutke so imeli drugi ob prebiranju iste knjige? Vas zanima, katero knjigo 
je res vredno prebrati? Bi radi svoj prosti čas obogatili z dobro zgodbo in jo 
delili še s kom? Vabimo vas, da se udeležite naših iskrivih srečanj v družbi 
dobrih knjig in prijetnih ljudi. Na srečanjih spodbujamo razvijanje bralne 
kulture, zanimanje za novosti na knjižnem trgu, spoznavanje in ohranjanje 
kulturne dediščine in ljudskega izročila, razvijanje kritičnega vrednotenja 
prebranih del in medgeneracijsko solidarnost. V krajevni knjižnici Pred-
dvor se srečujemo vsak torek ob 10. uri. Na srečanjih smo vedno dobro 
razpoloženi in tem za prijetna druženja nam nikoli ne zmanjka. Nekaj 
zimskih srečanj so nam popestrili avtorji romanov Ženici, Šepetanje ve-
tra, Gašparinka, Bralec, .... Pomladanske urice bomo nadaljevali v družbi 
dobrih knjig in prijetnih ljudi. Vabljeni v našo družbo! Damjana Mustar, 
voditeljica bralnih srečanj Mestna knjižnica Kranj

Vabilo na iskriva srečanja

Podjetje Vencelj je 1. marca povabilo krajane in druge, ki jih zanimajo 
spoznanja o zdravem življenjskem slogu, na brezplačno uvodno predava-
nje o bioenergetskem prehranjevanju po tradicionalni kitajski medicini. 
Predavala je Lina Lo Faro, specialistka kitajske dietetike, refleksotera-
pevtka in tuinologinja iz Italije. Zanimanja je bilo veliko, obiskovalci so 
napolnili dvorano gasilskega doma, veliko pa se jih je odločilo tudi za 
udeležbo na nekajdnevnem seminarju, ki je o tej temi potekal v Bašlju. 
Italijansko zdravilko je uvodoma predstavila Pavla Zadnikar Vencelj, ki 
tudi živi po tovrstnih načelih in se počuti zdravo ter je polna energije.

O zdravem prehranjevanju

in »Kovačnica na ogled«. Ker šoli že vrsto let gojita dobre medsebojne 
odnose, sva ravnatelja organizirala skupni avtobus za učence obeh šol. 
S tem smo še okrepili čezmejno sodelovanje, saj so mladi iz Slovenije 
in Avstrije skupaj preživeli dan v prekrasnem okolju avstrijske Koroške. 
Medkulturni dialog, umetnost, izmenjava izkušenj, ohranjanje stikov 
in tkanje novih prijateljstev so bili v središču tega čudovitega izleta, 
ki bo učencem še dolgo ostal v spominu. Poleg tega projekt »Slike na 
ledu« tudi vodstvu obeh šol predstavlja izziv za načrtovanje novih sku-
pnih dejavnosti v prihodnje. Mag. Mateja Sajovec, OŠ Preddvor, in  
 Lr. Heinzi Nečemer, Železna Kapla



88

Prireditve

Kaj	 Kje	 Kdaj	 Kdo

OBČNI ZBOR BORCEV Kulturni dom Preddvor 22. 3. 2013 OO borcev za vrednote NOB,
ZA VREDNOTE NOB PREDDVOR   Marjan Gorza, 041/647-215, gorza.marjan@gmail.com

IZDELAVA VELIKONOČNE BUTARICE Potoče 23. 3. 2013 Čebelarstvo Kokl, Jožef in Tomaž Kokl, 041/538-223 in 031/616-558,
Tradicionalna izdelava velikonočne   Potoče 24b, 4205 Preddvor, kokl.tomaz@amis.net, 
butarice (vaščani Potoč)   http://www.cebelarstvo-kokl.com/dodatno.html 

NASTOP PEVSKEGA ZBORA STORŽIČ  Kulturni dom Preddvor 23. 3. 2013 Pevski zbor Storžič v okviruTD Bašelj
OB MATERINSKEM DNEVU   Rado Roblek, 041/607-404, roblekrado@gmail.com, 

RAZSTAVA ROČNIH DEL  Gasilski dom 23. in 24. 3. 2013 UD Preddvor, GELIKE, Marija Velikanje, 04/255-73-63, 
sekcije ročnih del GELIKE Preddvor  Zg. Bela 77, 4205 Preddvor, marija.velikanje@gmail.com 

DEBELA PEČ (2014 m) izhodišče Medvedova 13. 4. 2013 PS Preddvor, Polona Pegan, 031/886-517 
 konta, mimo Blejske koče  informacije bodo objavljene tudi na http://pd-preddvor.weebly.com/
   
Debatni večer: »PRIPRAVA ČEBEL ZA PAŠO«. TIC Preddvor 13. 4. 2013 ob 19.00 ČD FL Preddvor, Čebelarstvo Kokl, Jožef in Tomaž  Kokl, 041/538-223 in
   031/616-558, Potoče 24b, 4205 Preddvor, kokl.tomaz@amis.net, 
   http:/www.cebelarstvo-kokl.com/dodatno.html 

SPOMLADANSKI POHOD  Zbor: Pri Vaškarju v Bašlju 13. 4. 2013 ob 9.00 Občinska organizacija borcev za vrednote NOB
K BOLNICI KOŠUTA   Marjan Gorza, 041/647-215, gorza.marjan@gmail.com

POHOD SKOZI ZALO,  Informacije na http: 28. 4. 2013 PS Preddvor, Mateja Udovč, 041/322-490
pohod na temo novele Ivana Tavčarja //pd-preddvor.weebly.com/  

DAN ODPRTIH VRAT Vodeni ogledi v skupinah. 4. 5. 2013,  Čebelarstvo Kokl, Jožef in Tomaž Kokl, 041/538-223 in 031/616-558,
ČEBELARSTVA KOKL V POTOČAH sprejem med 9.00 in 15.00 uro   Potoče 24b, 4205 Preddvor, kokl.tomaz@amis.net, 
   http://www.cebelarstvo-kokl.com/dodatno.html

DEBATNI VEČER TIC Preddvor 11. 5. 2013  ČD FL Preddvor, Čebelarstvo Kokl, Jožef in Tomaž Kokl, 041/538-223 in 
031/616-558, Potoče 24b, 4205 Preddvor, kokl.tomaz@amis.net, 

   http://www.cebelarstvo-kokl.com/dodatno.html 

MRZLICA (1122 m),   Informacije na http: 11. 5. 2013 PS Preddvor, Aleš Drekonja, 040/727-496
druga najvišja gora Zasavskega hribovja. //pd-preddvor.weebly.com/  

ENODNEVNI IZLET v KUMROVEC  25. 5. 2013 OO borcev za vrednote NOB, 
   Marjan Gorza, 041/647-215, gorza.marjan@gmail.com 

DEBATNI VEČER TIC Preddvor 8. 6. 2013 ČD FL Preddvor, Čebelarstvo Kokl, Jožef in Tomaž Kokl, 041/538-223 in  
    031/616-558, Potoče 24b, 4205 Preddvor, kokl.tomaz@amis.net, 
   http://www.cebelarstvo-kokl.com/dodatno.html 

SKUTA (2532 m) Izhodišče pri kmetiji 8. 6. 2013 PS Preddvor, Borut Grašič, 041/835-112
 Suhadolnik v Kokri,  
 sestop v Kamniško Bistrico

3. MEDNARODNI EXTEMPORE – PREDDVOR 2013 Preddvor 14. 6. 2013 Likovno društvo PREDDVORSKI SAMORASTNIKI, Guči, 041/532-513, 
Enodnevna slikarska kolonija   Tone Podjed, 051/420-398, soncni.hribccek@gmail.com
   
KALIŠČE (1534 m),  Informacije na http: 16. 6. 2013 PS Preddvor, Vodniki PS, 040/727-496
naravovarstveni dan na Kališču //pd-preddvor.weebly.com/
in obisk zavetišča v Hud. borštu. 

POHOD PO CVIČKOVI POTI, pohod med  Informacije na http: 22. 6. 2013 PS Preddvor, Aleš Fende, 051/410-137
vinogradi vinskih goric Kostanjevice na Krki. //pd-preddvor.weebly.com/   

MEDNARODNO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN Preddvor 23. 6. 2013 Folklorno društvo Preddvor, Damjan Kovačič, 040/273-118
Predstavitev folklornih skupin iz Slovenije in tujine  

NOGOMETNI TURNIR Športni park Belica 23. 6. 2013 TD Bašelj, Rado Roblek, roblekrado@gmail.com, 041/607-404 

MONTE ROSA, največji gorski masiv v Evropi  Zelo zahtevna ledeniška tura, 27.-29. 6. 2013 PS Preddvor, Aleš Drekonja, 040/727-496
(Zumsteinspitze 4561, Punta Gnifetti 4554 m 3 dni,  informacije tudi na http://pd-preddvor.weebly.com/
  
MEDNARODNA RAZSTAVA – Razstava slik,  Zgornja Bela – Gostilna Bizjak junij Likovno društvo PREDDVORSKI SAMORASTNIKI
narisanih na 3. Mednarodnem extemporu   Guči, 041/532-513, Tone Podjed, 051/420-398, soncni.hribccek@gmail.com 

PETROV SMN - Vsakoletna tradicionalna  Preddvor julij TD Preddvor, Brane Likozar, 041/351-234, brane.likozar@telemach.net
prireditev za občinski praznik 

DEBATNI VEČER TIC Preddvor 13. 7. 2013 ČD FL Preddvor, Čebelarstvo Kokl, Jožef in Tomaž Kokl, 041/538-223 in  
   031/616-558, Potoče 24b, 4205 Preddvor, kokl.tomaz@amis.net, 
   http://www.cebelarstvo-kokl.com/dodatno.html 

DOVŠKA BABA (1891 m), vrh na mejnem  Informacije na http: 13. 7. 2013 PS Preddvor, Rajko Fende, 040/395-558
grebenu med Avstrijo in Slovenijo. //pd-preddvor.weebly.com/ 

SPOMINSKA SLOVESNOST  Pred spomenikom 20. 7. 2013 ob 11.00 OO borcev za vrednote NOB
OB 71-LETNICI POŽIGA VASI KOKRA ob cesti Preddvor-Jezersko  Marjan Gorza, 041/647-215, gorza.marjan@gmail.com 

VELIKA BABA (2127 m), gora na mejnem grebenu  Informacije na http: 20. 7. 2013 PS Preddvor, Polona Pegan, 031/886-517
nad dolino Ravenske Kočne in doline Bele. //pd-preddvor.weebly.com/

POHOD K BOLNICI KRTINA JEZERSKO  27. 7. 2013 OO borcev za vrednote NOB  
   Marjan Gorza, 041/647-215, gorza.marjan@gmail.com 

Koledar	prireditev	in	drugih	dogodkov	v	občini	Preddvor	za	leto	2013	
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Društva

Pod okriljem Zveze sindikatov 
Jugoslavije v okviru Društva upo
kojencev Kranj je bila 25. marca 
1953 ustanovljena podružnica za 
Preddvor. O tem obdobju obstaja 
le malo zapisanega, znano pa je, da 
je bil ustanovitelj in potem sedem
najst let predsednik Franjo Pernuš. 
Sprva je bilo v društvo vključenih 
71 upokojencev. Deset let pozne
je so razvili svoj prapor. Do leta 
1970 se je društvo ukvarjalo s 
povsem drugačnimi stvarmi kot 
danes: pomagali so upokojencem 
pri urejanju delovne dobe, kvali
fikacij, invalidnosti, pridobivanje 
družinskih pokojnin, prispevali 
denar za gradnjo šole, nakup mr
liškega vozička, mladim za televi
zor, gasilcem za nakup orodja … 
Samostojno društvo so ustanovili 

leta 1975, leto prej so v prostorih 
stare šole dobili svojo pisarno. 
Dejavnost se je bolj razmahnila 
po letu 1990: vsako leto je bilo 
več izletov, srečanj, dejavnosti, pa 
tudi vse več članov. Leta 1991 je 
začel delovati ženski pevski zbor, 
ki se je ob deseti obletnici preime
noval v Ženski pevski zbor Josi
pine Turnograjske DU Pred dvor. 
Leta 1994 so se začela zimska 
srečanja ob ročnih delih, ki je leta 
1998 dobila ime Gelike, po svoji 
pobudnici, učiteljici Angeli Lo
gar. Tega leta so začeli v društvu 
tudi z meritvami krvnega tlaka, v 
prihodnjih letih pa poleg tega še 
krvnega sladkorja, kar se še sedaj 
dogaja vsak drugi torek v mesecu, 
pri tem pa jim pomaga medicinska 
sestra iz Doma starejših občanov 
Preddvor. 
Na slovesnosti so preddvorski upo
kojenci najprej prisluhnili, kakšno 
je bilo njihovo delo v letu 2012. Po
ročala je predsednica Tatjana Kav
čič. V društvo je bilo včlanjenih 
552 upokojencev. Priredili so dva
najst izletov, ki se jih je udeležilo 
429 članov. Kolesarska sekcija je 

pripravila 27 kolesarskih izletov, 
na novo ustanovljena pohodniška 
pa dvanajst pohodov. Enajst pevk 
zbora Josipine Turnograjske pod 
taktirko Mimi Roblek še naprej 
lepo prepeva, lani so imele trinajst 
nastopov, med drugim tudi na go
renjskem in slovenskem pevskem 
taboru v Žireh in v Šentvidu pri 
Stični. Zapojejo tudi domačim 
devetdesetletnikom. Deluje tudi 
štiričlanska recitacijska skupina. 
Gelike so aktivne že 19 let, njihovo 
delo pa je mogoče videti na razsta
vah. 23. in 24. marca bodo njihova 
ročna dela spet na ogled, tokrat v 
gasilskem domu. Društvo poskrbi 
tudi za čestitke svojim članom ob 
okroglih rojstnih dneh, za starejše 
od 80 let pa vsako leto priredijo 
izlet. Zgledno sodelujejo z občino, 

njenimi društvi, pokrajinsko upo
kojensko zvezo, okoliškimi druš
tvi upokojencev …  Vse to bodo 
delali še naprej, je v načrtu za leto 
2013 obljubila nova predsedni
ca društva Anica Celar Gorza in 
povabila upokojence, naj se kljub 
obveznostim, ki jih najbrž imajo 
do svojih otrok in vnukov, udele
žujejo izletov in drugih dejavnosti.
Slovesnosti ob jubileju se je ude
ležilo več uglednih gostov, med 
njimi predsednica Zveze društev  
upokojencev Slovenije Mateja 

Kožuh Novak, predsednik Pokra
jinske zveze društev upokojencev 
Janez Sušnik (pred desetletjem 
ustanovljena pokrajinska zveza 
je imela formalni sedež prav v 
Preddvoru) in domači župan Mi
ran Zadnikar. Predsednica zveze 
je Društvu upokojencev Preddvor 
ob šestdesetletnici izročila zla
to plaketo, župan pa grb občine 
Preddvor. Slednji je bil zelo prije
tno presenečenje, je po dogodku 

povedala predsednica Anica Celar 
Gorza. Društveni priznanji sta ob 
tej priložnosti dobila Tatjana Kav
čič in Franci Kevc, vodja sekcije 
za ročna dela Tončka Kociper pa 
zlato plaketo Zveze društev upo
kojencev Slovenije. Na prireditvi 
so nastopile pevke Josipine Turno
grajske, recitatorka Slavka Blatnik 
in citrarka Francka Šavs, literarna 
skupina pa je priredila skeč. 

Danica Zavrl Žlebir

Upokojenci so proslavljali
Minilo je šestdeset let, odkar so se preddvorski upokojenci začeli združevati in organizirano delovati. 

Praznovanje so v začetku marca združili z občnim zborom, na katerem so izvolili novo vodstvo.

Preddvorski upokojenci so se v velikem številu udeležili občnega zbora in 
slovesnosti ob šestdesetletnici svojega društva. / Foto: Tina Dokl

Predsednici: prejšnja Tatjana Kavčič in sedanja Anica Celar Gorza /Foto: Tina Dokl
Doslej so Društvo 
upokojencev Preddvor vodili 
predsedniki: Franjo Pernuš, 
Vinko Kalan, Anton Aleš, Nace 
Tičar, Vinko Zupan, Matjaž 
Zadražnik, Anica Celar Gorza, 
Tatjana Kavčič, sedaj ga znova 
Anica Celar Gorza. Tajnice 
pa so bile v tem času: Rozika 
Škrvada, Tončka Šenk, Julka 
Šavs, Miroslava Orešnik in 
Majda Hudobivnik.

Na srečanju gorenjskih upokojencev na Soriški planini septembra 2003 
se je sestalo sedem predsednikov gorenjskih društev in se dogovorilo 
o ustanovitvi Zveze društev upokojencev za Gorenjsko. Zvezo je bilo 
po zakonu potrebno registrirati, ni pa bilo sedeža zveze, zato smo 
preddvorski upokojenci dovolili, da je sedež v Preddvoru. Ponosni smo, 
da smo omogočili začetek delovanja gorenjske pokrajinske zveze, 
so na slovesnosti ob šestdesetletnici Društva upokojencev Preddvor 
poudarili v slavnostnem govoru.
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Koncert 

Praznik zborovskega petja in glasbenega pou-
stvarjanja je bil v petek, 21. decembra. Naše Pla-
menke so v sodelovanju z gosti izvedle mozaik 
raznolikih pesmi, skladb in inštrumentalnih 
verzij. Letos jih je bilo enaindvajset, izvedlo pa 
jih je dvaindvajset nastopajočih. Glasbeni mo-
zaik so sestavljale klasične zborovske pesmi, 
pesmi s priredbami za zbore in inštrumentali-
ste, solistični vložki in inštrumentalne skladbe. 
Nabor zborovskih pesmi pa je med drugim ob-
segal sodobno sakralno klasiko z Lutzovo Ave 
Marijo in odlično sopranistko Marijo Logar, 
Caccinijevo Ave Mario, gospelom He Never 
Failed Me Yet s solistko Emo Potočnik, naro-
dne pesmi, kot Fsi so venci veili, program pa 
so pevke Plamenke zaključile z zborovsko pri-
redbo Robežnikovega Vrtiljaka in Avsenikove 
pesmi Prijatelji, ostanimo prijatelji.
Ansambel violin iz Glasbene šole Medvode 
je pod vodstvom Katje Klančnik Jelenc z ra-
znolikim naborom skladb tako slovenske, ir-
ske kot sodobne praznične glasbe, v štiriglasni 
izvedbi, dopolnil praznični dogodek v Kultur-
nem domu Preddvor. Na prav poseben način 
je vzdušje v dvorani ogrel citrarski virtuoz 
Aleksander Primc iz Kranja, ki je z lahkotno 
in igrivo izvedbo Sestavljene polke, Cvetja v 
jeseni, Pesmi ptic trnovk in Avsenikove Golice 
poslušalcem pripravil prav poseben akustični 

užitek. Moderator je nepogrešljiv del vsakega 
našega koncerta. Z izkušenostjo in zaneslji-
vostjo je program povezoval rutiner, domačin 
Matjaž Merljak, sicer vsem znan glas z Radia 
Ognjišče, ki je z veznim tekstom programsko 
raznolikost zaokrožil v lepo celoto. Zboro-
vodkinja Sonja Puzin in pevke Plamenke so s 
kvalitetno izvedbo koncerta spet pokazale, da 
se trudijo za visok nivo in poskušajo priredi-
tev narediti čim boljšo. Tako z organizacijo v 
okviru KD Pesmi pojmo Preddvor, kot tudiz  
izvedbo kažejo spošt ljiv odnos do vsakega po-
slušalca, ki si vzame čas in jih pride poslušat. 
Ni jim vseeno, kako se bo kaj videlo in slišalo. 
Polna dvorana nam leto za letom potrjuje, da 
smo na pravi poti in da ste Preddvorčani kon-
cert vzeli za svojega.
Na tem mestu izrekam zahvalo našemu županu 
Miranu Zadnikarju, ki z razumevanjem poma-
ga pri izvedbi naših koncertov in omogoča, da 
se prireditev finančno pokrije in lahko »živi« 
naprej. Hvaležni pa smo mu lahko predvsem 
Preddvorčani, saj je koncert pravzaprav novo-
letno darilo, namenjeno vsem občanom, ki ga 
želijo sprejeti. Za konec naj v imenu Plamenk 
povabim pevke z izkušnjami, da pridejo in se 
pridružijo našemu pevskemu zboru. Izurite 
skupaj z nami svoj glas, kot najbolj naraven in 
neposreden inštrument. Dovolite si, da bo glas-

ba vaš jezik in note vaše črke. Obljubimo vam 
lahko nove prijateljice in užitek ob navdušenju 
poslušalcev. Vse zapete pesmi na koncertu so 
zajete na našem CD posnetku. Za pičlih šest 
evrov se lahko obdarite in vedno znova uživate 
v praznični glasbi. Pokličite 041/636 061.

Drago Puzin, predsednik  
KD Pesmi pojmo Preddvor

Glasba ogrela Preddvorčane
Družina Plamenk je skupina pevk, ki so več kot samo to. Poleg tega, da pojejo za svojo dušo, se ob tem tudi 
družijo in krepijo navezanost, kar se je čutilo in slišalo na decembrskem prazničnem novoletnem koncertu.

Plamenke z voditeljem Matjažem Merljakom Violinistke iz Glasbene šole Medvode

Zborovodkinji šopek iz rok župana Mirana Zadnikarja
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Zanimivosti

»Zdaj, ko nas je več, lahko tudi 
več dosežemo,« pravi gospodar 
pri Vaškarju, Matija Roblek, ki se 
z novimi sosedi prav dobro razu-
me. Pred 1400 leti, ko so v naše 
kraje začeli prihajati ne ravno mi-
roljubni Slovani, se je romansko 
prebivalstvo umaknilo v zavetje 
gora. Iz doline so odšli na Sveti 
Jakob in na Gradišče nad Bašljem. 
Sčasoma so se ti ubežniki iz gor-
skih bivališč le upali spustiti proti 
dolini in navezati stik s slovan-
skimi prišleki. Le-ti so roman-
sko prebivalstvo imenovali Lahi 
oziroma Vlahi. Na Laškem so se 
po vsej verjetnosti naselili Lahi. 
Poimenovanje zaselka Laško kot 
Vašek in hišno ime Vaškar pa je 
pač domena gorenjščine. Roman-
sko prebivalstvo je že takrat po-
znalo pašo živine na gorskih pa-
šnikih, za razliko od Slovanov, ki 
takšnega pašništva niso poznali. 
Na Kališču je pred nekaj leti lju-
biteljski arheolog Miran Bremšak 
našel fibulo iz 3. stoletja, v Dolgi 
njivi pa je odkril ostanke temeljev 
pastirske stavbe in lončevino iz 
istega obdobja, kar nam pove, da 
sta bili planini Kališče in Dolga 
njiva živi že pred 1700 leti. Lahko 
torej malce poenostavljeno reče-
mo, da so Vaškarjevi s prvim tro-
pom ovc v letu 1979 nadaljevali 
tradicijo pašništva romanskega 
prebivalstva. »Za tele naše brego-
ve je bila reja drobnice zelo do-
bra pogruntavščina,« je povedala 
Matijeva mama Anica. »Z možem 
Matijem sva opustila rejo goveda 
in v Lomu sva nabavila prvih 20 
ovc. Prva leta smo imeli ovce na 
paši na Zaplati. Eno leto nam je 
strela na Srednjem vrhu ubila de-
vet ovc. Potem smo jih osemnajst 
let pasli doma, zadnji dve leti pa 
jih sin Matija žene na poletno pašo 
na Storžič. Včasih so na kmetijah 
imeli ovce predvsem zaradi volne, 
danes pa je v ospredju jagnječje 
meso, ki ga v svojo prehrano vse 
bolj vključujemo tudi Slovenci. 
»Pri nas imamo ovce jezersko–
solčavske pasme z rodovnikom, 
ki se odlično znajdejo v naših 
bregovih. Zdaj imamo trenutno 
90 ovc in 60 jagenjčkov. Na leto 
imamo do 150 jagenjčkov, od ka-
terih gredo najboljši  za pleme,« 
pravi Matija Roblek in doda, da 
je direktor za vsa dela na ekološki 
kmetiji žena Mojca, sinova 13-le-
tni Nik in 11-letni Rok pa pridno 

sodelujeta pri vseh opravilih. Lani 
sta ovcam štirikrat nesla solni ka-
men povsem na vrh gore. Aprila, 
en mesec pred odhodom v planino 
ovce ostrižejo, da se do Storžiča že 
malo obrasejo. Matija striže ovce 
le enkrat na leto. Včasih so jih stri-
gli dvakrat zaradi volne, danes pa 
volna nima prave cene. Volno Va-
škarjevih ovc v Avstriji predelajo v 
naravni izolacijski material. Kljub 
tako številnemu tropu pa reja ovc 
ne predstavlja takšnega prihodka, 
da bi se z njim lahko preživljala ce-
lotna družina. Matija, ki se poleg 
ovčarstva ukvarja tudi z gradbeni-
mi in prevoznimi storitvami, pra-
vi, da bi potem morali imeti vsaj 
nekaj sto ovc, da bi lahko shajali. 
S prvim majskim zelenjem, ki se 
bo vzpenjalo v Storžič, bodo ovce 
postajale vse bolj nemirne, kajti 
tiste, ki so že bile na gorskih pa-
šnikih, vedo, da je tam svoboda 
neskončna. »Z volkom ali med-
vedom se k sreči tod v Storžiču 
še nismo srečevali, ampak nikoli 
ne veš, kaj vse lahko pride. Bolj 
nevarni so psi, ki jih planinci vza-
mejo s seboj, potem pa jim uteče-
jo in podijo na smrt prestrašene 
ovce vsenaokrog,« pove Matija 
in doda, da letos razmišlja o pa-

stirju, ki bi skrbel za ovce in jih 
usmerjal na kraje, kjer je več soč-
ne paše. Lani, ko je bila suša, so si 
ovce zaželele tudi paše na planini 
Javornik, kar pa kravam, ki so se 
tam pasle, ni bilo čisto nič pogodu. 
»Že sredi avgusta, en slab mesec 
prej kot ponavadi, sva jih morala 
odgnati v dolino,« pove Matijeva 
žena Mojca in doda, da sta imela 
kar dosti dela, saj so se zatekle v 
skale, od koder jih je bilo težko 
dobiti. V hlevu pri Vaškarju pa ov-
cam že peto leto delajo družbo pri-
tlikave koze in prašiči naše avtoh-
tone krškopoljske pasme, katerih 
meso je odlično. »Jaz imam zelo 
rada živali. Če le morem, jih malo 
pocrkljam,« pravi Mojca in podr-

gne svinjo za ušesi, da se ta uleže 
na hrbet in dvigne noge v zrak. V 
mesecu maju, ko bosta gospodar 
Matija in sosed, Ajdovčev Franci 
ovčji trop gnala čez Sveti Lovrenc 
na Storžič, ima mama Anica že 
pripravljeno žegnano vodo, da 
jih bo poškropila, za dobro pašo 
in srečno vrnitev. Pri Vaškarju se 
takoj vidi, da so vsi od prvega do 
zadnjega, polni pozitivne energije. 
Skrivnost te energije mi je zaupal 
Rok, ki me je odpeljal v Belek. Tam 
izvira studenec, katerega voda je 
res poživljajoča, in zato ni čudno, 
da življenje na Vaškem pod Svetim 
Lovrencem neprekinjeno traja že 
najmanj 1400 let. Naj se tako tudi 
nadaljuje! Slavko Prezelj

Ovčarstvo na Laškem
Zaselek Laško nad Bašljem, na dobrih 700 metrih nad morjem, kjer sta bili dolga stoletja nazaj le dve kmetiji 

Pr' Vaškrj in Pr' Tovšet, je danes že pravo malo naselje.

Vaškarjevi
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Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano  
ljudi v občini Preddvor za leto 2012

V občini Preddvor upravljamo dva vodovodna sistema. Naša 
glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustre-
zne kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda 
ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki 
same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za 
zdravje ljudi. 

Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode na 
različnih mestih v omrežju. Na odvzetih vzorcih se v laboratoriju 
opravijo mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja.

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo 61.077 prebivalcev 
in ima približno 13.680 vodovodnih priključkov. S pitno vodo iz 
sistema Kranj se oskrbujejo naselja v Mestni občini Kranj ter obči-
nah Naklo, Preddvor in Šenčur. V občini Preddvor oskrbuje 1.024 
prebivalcev v naselju Bašelj, v delu naselja Kokra, Potoče in Tupali-
če. V letu 2012 smo distribuirali 6.103.182 m3 pitne vode, od tega 
102.418 m3 v občini Preddvor.

Naselje Bašelj se s pitno vodo oskrbuje iz virov Bašelj (podzemna 
voda iz zajetij in vrtin), naselje Potoče s pitno vodo, ki priteče iz 
virov Čemšenik (podzemna voda iz zajetij in vrtin), Tupaliče pa 
se oskrbuje s pitno vodo iz zajetja Nova vas. Pitna voda iz zajetij 
Bašelj in Nova vas se stalno dezinficira z UV napravo, medtem 
ko se voda iz virov Čemšenik dezinficira z natrijevim hipokloritom.

V letu 2012 je bilo iz zgoraj naštetih naselij za mikrobiološka pre-
skušanja odvzetih osemindvajset vzorcev pitne vode. Za fizikalno 
kemijska preskušanja je bilo odvzetih pet vzorcev. Laboratorijska 
preskušanja so pokazala, da je bil en odvzeti vzorec neustrezen. 
Vsi ostali vzorci so bili, glede na obseg preskušanj, ustrezni.

Vodovodni sistem Bašelj–Laško
Vodovodni sistem Bašelj–Laško s pitno vodo oskrbuje 16 prebival-
cev (kar predstavlja 10 priključkov) v naselju Bašelj–Laško. 

Vir pitne vode je vrtina Bašelj–Laško, ki se napaja iz razpoklin-
skega vodonosnika. Pitna voda se ne dezinficira ali kako drugače 
obdeluje. V letu 2012 smo distribuirali 745 m3 pitne vode.

Za mikrobiološka preskušanja so bili odvzeti štirje vzorci pitne 
vode, medtem ko je bil za fizikalno kemijska preskušanja odvzet 
en vzorec. Laboratorijska preskušanja so pokazala, da so bili vsi 

odvzeti vzorci, glede na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.
Kot upravljavci javnega vodovodnega omrežja bomo tudi v 
prihodnje spremljali in nadzorovali kakovost pitne vode iz 
rednih in rezervnih vodnih virov kot tudi iz omrežja vodovo-
dnega sistema. Prizadevali si bomo, da bo voda iz vaših pip 
še naprej zdravstveno ustrezna. 

Poleg notranjega nadzora se nad kakovostjo vode izvaja tudi zu-
nanji nadzor v okviru državnega monitoringa, ki ga zagotavlja 
Ministrstvo za zdravje. Nosilec monitoringa je Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, ki skupaj z območnimi zavodi za zdravstveno 
varstvo izvajajo program monitoringa za pitno vodo. 

Ne pozabimo, da na kvaliteto pitne vode vpliva tako ravnanje 
z odpadki kot ravnanje z odpadnimi vodami. Divja odlagali-
šča so velik potencialni onesnaževalec podtalnice, zlivanje od-
padnih tekočin v kanalizacijo in vodotoke prav tako povzroča 
onesnaževanje pitne vode. V okolici objektov za zajem pitne 
vode je prepovedan vnos nevarnih snovi in gnojil v tla ter preo-
ravanje travinja. Pomembno je tudi, kako pogosto in na kakšen 
način greznice praznimo. Greznične gošče so zelo koncentri-
ran odpadek, ki poleg dušikovih spojin lahko vsebuje še druge 
strupene in okolju nevarne snovi. Če greznične gošče odlaga-
mo na kmetijske površine, tvegamo, da bodo te strupene snovi 
poniknile v podtalnico in se sprale v vodotoke in tako posredno 
ogrozile vire pitne vode.

Obenem je nadvse pomembno zavedanje vseh, tako 
upravljavcev kot uporabnikov, da vodni viri niso neo-
mejeni in da moramo z njimi ravnati skrbno, celovito 
in trajnostno. Za ohranjanje kakovosti vode poskrbite 
tudi uporabniki sami, in sicer tako, da: 
– Redno čistite mrežice na pipah.
–  Vodo uporabljate na vseh pipah v stanovanju ozi-

roma hiši. Vsako jutro, pred uporabo, stočite nekaj 
vode. Enako naredite, ko pridete iz službe, predvsem 
pa, ko se vrnete iz daljše odsotnosti. 

–  Pri novogradnjah oziroma obnovah cevi priporo-
čamo, da se, preden začnete uporabljati vodo, cevi 
razkuži. Bodite pozorni, ali delavci, ki obnavljajo vo-
dovodne cevi, uporabljajo okolju in zdravju prijazna 
sredstva.

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj



 

Čisto je lepo.

V občini Preddvor izvajamo obvezno praznjenje greznic  
in malih komunalnih čistilnih naprav na tri leta

Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na okolje, je tudi rav-
nanje z odpadnimi vodami. Zato državna zakonodaja predpi-
suje redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih 
naprav najmanj enkrat na tri leta. 
Gospodinjstva morate poskrbeti, da bo vaša greznica ali 
mala čistilna naprava redno spraznjena, ter omogočiti, da 
se greznične gošče ali blato oddajo na Centralno čistilno na-
pravo Kranj, kjer se ustrezno obdelajo. 
Komunala Kranj je kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadne vode dolžna zagotavljati prevzem blata iz malih komu-
nalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic in o tem voditi ustrezne 
evidence. Na območju občine Preddvor smo pooblaščeno pod-
jetje za praznjenje ter edino za prevzem in obdelavo greznične 
gošče in blata. Praznjenje izvajamo sami in s pomočjo pogodbe-
nih izvajalcev Gogala, Komunala Mežek in Konc (delo opravijo 
na podlagi delovnega naloga Komunale Kranj, zato je naročilo 
storitve možno samo preko Komunale Kranj). Vsi morebitni drugi 
ponudniki storitve niso zakonsko pooblaščeni, kar pomeni, da delo 
opravljajo nezakonito. 
V okviru javne službe mora naše podjetje zagotoviti redno praznje-
nje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav po novem najmanj 
enkrat na tri leta. Zato je uvedeno sistematično praznjenje pri upo-
rabnikih, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in greznice oz. 
čistilne naprave niso praznili v zadnjih treh letih. 

O datumu praznjenja vas pravočasno obvestimo. Če omogočite 
praznjenje greznice po našem prvem obvestilu, boste za storitev 
plačali 135 evrov, z možnostjo plačila na šest obrokov. Cena velja 
za velikost greznice do 10 kubičnih metrov. Za praznjenje male 
čistilne naprave boste odšteli 90 evrov.
V drugih primerih cena praznjenja greznice do 10 kubičnih metrov 
znaša 150 evrov, z možnostjo plačila na šest obrokov.
Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom. Greznično go-
ščo in blato prevzamemo in ju, skladno s predpisi o ravnanju z 
odpadki, predelamo na Centralni čistilni napravi Kranj. 

Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine nitratov in 
okolju ter zdravju škodljivih snovi, zato sodijo na čistilno na-
pravo, kjer se razgradijo v gniliščih in tako ne onesnažujejo 
našega okolja. 

Je pitno vodo pred uporabo potrebno prekuhavati?
Da je pravočasno in učinkovito obveščanje še kako pomembno, 
spoznamo predvsem v trenutkih, ko se zaradi zunanjih vplivov, kot 
so na primer močne padavine, kakovost vode zmanjša. Prav tako 
je pravočasno obveščanje pomembno v času motene oskrbe s pi-
tno vodo, ki jo povzročijo okvare ali dela na omrežju. Zato vam 
nudimo brezplačno obveščanje preko elektronskih in/ali SMS spo-
ročil. Edino tako lahko zagotovimo hitro in zanesljivo obveščanje 
uporabnikov, pri katerih je oskrba s pitno vodo v danem trenutku 
motena.
Prijazno vabimo vse tiste, ki se na brezplačno obveščanje še 
niste prijavili, da to čim prej storite in si zagotovite, da boste 
pomembno informacijo prejeli pravočasno. 
Osebno vas obveščamo o moteni oskrbi s pitno vodo v času načr-
tovanih del na javnem vodovodnem omrežju (sporočimo vrsto del, 
ki se izvajajo in koliko časa bo delo potekalo oz. bo oskrba s pitno 
vodo motena) in v času okvar na javnem vodovodnem omrežju 

(sporočimo predviden čas odprave napake). Sporočilo, za katero 
je še posebej pomembno, da pride pravočasno do vas, je sporo-
čilo o sanitarni neustreznosti vode. Ko se kakovost vode zmanjša, 
vam sporočimo razlog za neustreznost pitne vode, čas, v katerem 
se morajo izvajati potrebni ukrepi, kot je na primer prekuhavanje 
vode, in vam po odpravi napake pošljemo novo sporočilo o prekli-
cu neustreznosti pitne vode).

Bodite informirani in se prijavite na brezplačno  
obveščanje:
– po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si
– preko obrazca na spletni strani www.komunala-kranj.si
– osebno, na sedežu našega podjetja
–  pisno na naslov Komunala Kranj, d. o. o.,  

Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Letos smo s praznjenjem greznic že pričeli, in sicer tre-
nutno praznjenje poteka pri vseh tistih, ki niste omogo-
čili praznjenja lani, po našem prvem pozivu. Z rednim 
praznjenjem bomo nadaljevali predvidoma avgusta 
in septembra na območju Bašlja, Hraš, Kokre, Tupalič, 
Brega ob Kokri in v naselju Hrib.

Za naročilo praznjenja izven rednega termina nas pokličite po telefonu 04/281 13 90 oziroma pišite na e-naslov: 
info@komunala-kranj.si. Cena praznjenja greznice do 10 kubičnih metrov znaša 150 evrov. Če storitev plačate po 
predračunu, vam priznamo ceno 135 evrov. Ponujamo možnost plačila na šest obrokov.
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Zanimivosti

V letih 2011 in 2012 je Turističnemu društvu 
Preddvor uspelo s pomočjo občine urediti 
poleg drugega dela tudi pešpot okoli jezera 
Črnava. Utrdili so jo in poravnali stopnice, 
tako da se lahko sprehodijo mamice z vozič
ki, invalidi in drugi. Ob poti so namestili koše 
za odpadke in pasje iztrebke ter opozorilne 
table, namenjene lastnikom pasjih ljubljenč
kov. A glej ga, šmenta, te so očitno namenjene 
same sebi. Kaže, da jih sprehajalci, lastniki 
psov ne vidijo ali pa ne znajo brati. To ugotav
ljamo že dalj časa, najbolj vidno pa je bilo to 
zimo. Markacij s pasjimi iztrebki na pešpoti 
ob njej in na travniku ob jezeru je toliko, da 
morajo biti sprehajalci že pravi slalomisti, če 
se jim želijo izogniti. Sprašujemo se, ali mor
da želijo lastniki pasjih ljubljenčkov odvrniti 
od sprehoda še tistih nekaj turistov, ki zaide
jo v naš Preddvor. Spoštovani lastniki pasjih 
ljubljenčkov: pobirajmo za njimi, vsebino 
odložimo v za to nameščene koše ob poti in 
pustimo naravo čisto, saj s tem izkažemo dru
gim tudi našo osebno kulturo in ozaveščenost. 
Hvala v imenu ostalih sprehajalcev! 

KO Preddvor

Psi ne znajo brati,  
lastniki očitno tudi ne ...

Ena od pasjih »markacij«

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

Hitro in ugodno.

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

med 6. in 21. uro ter ob ne de ljah in praz ni kih 
med 7. in 20. uro.
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Če smo v članku o Planinski sekciji Pred
dvor zapisali, da se domačini od Storžiča 
do Grintovca niso nikoli poprej zavzeli 
za ustanovitev svojega planinskega dru
štva, je zdaj na pobudo članov po 15 letih 
delovanja Planinske sekcije Preddvor pod 
okriljem Planinskega društva Kranj v me
secu februarju prišlo do ustanovitve Pla
ninskega društva Preddvor. PD Preddvor s 
prvim predsednikom Alešem Drekonjo je 
torej na poti, da s potrebnimi postopki, ki 
jih predpisuje PZS, začne s svojim delom. 
Aktivnostim preddvorskih planincev lah
ko sledite na oglasni tabli pri piceriji Gorski 
privez v središču Preddvora ali na spletni 
strani www.pdpreddvor.weebly.com, ki 
jo z besedilom in fotografijami ureja Aleš 
Drekonja. Za vse planince bi bilo letošnje 
odprtje planinskega zavetišča ob Hudičk
ovem borštu na Zaplati zagotovo najlepše 
darilo, še posebej pa za tiste,  ki so pri gra
dnji s srcem zraven že od samega začetka.

Slavko Prezelj

Odslej Planinsko  
društvo Preddvor

www.gorenjskiglas.si

LIKOS D.O.O.
GRADBENIŠTVO IN STORITVE  

040/889 685

● strešne konstrukcije
● prekrivanje

● kleparska dela – žlebovi Li
ko

s 
d.

o.
o.

, Š
iš

ka
 1

0
, P

re
dd

vo
r



15

Društva

Gozdarske storitve
● posek in spravilo lesa

● cepljenje hlodovine
● odkup bukovih goli

Andrej Markun, n.d.d.k.,  
Bašelj 64, 4205 Preddvor,  

tel.: 040/825 242 
www.biomasa-markun.si

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

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

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

SP AVTO d.o.o., Zg. Bela 76, 
4205 Preddvor
info@spavto.si, 
www.spavto.si
Sebastjan Prestor
gsm: 041 614 466, 
tel., fax: 059 950 288

Čeprav smo šele v prvi četrtini leta, 
gasilci v Preddvoru že pridno kuje-
mo nove načrte. V prvih dveh me-
secih leta se je nekaj naših članov 
udeležilo večurnega usposabljanja 
za specialnost bolničarja, nekaj 
članov je pridobivalo naziv gasi-
lec, udeležili smo se nekaj občnih 
zborov prijateljskih, pobratenih in 
sosednjih društev in najpomemb-
neje: izpeljali svojega.
V petek, 22. februarja, je letos 
prvič imela svoj samostojni občni 
zbor tudi naša mladina, ki je pod 
mentorstvom Špele Kržan in Ur-
ške Lukman Žiberna pripravila 
poučno igrico z naslovom Ježek 
Snežek in potres. Igrico so kot 
uvodno dejanje predstavili tudi 
naslednji dan, v soboto, 23. febru-
arja 2013, vsem navzočim na obč-
nem zboru našega društva. S tem 
dnem je bilo izvoljeno tudi novo 
vodstvo operative. Mesto povelj-
nika društva je tako od dolgole-
tnega in izkušenega člana Francija 
Dolinška prevzel Blaž Pfajfar, ki 
je s svojim prihodom zamenjal 

tudi celotni »štab operative«. Ob 
tej priložnosti naj se javno zahvali-
mo prejšnjemu poveljniku Franci-
ju Dolinšku za njegovo dosedanje 
požrtvovalno delo, Blažu pa za-
želimo uspešno in mirno vodenje 
operativnega dela društva.
V prihodnjih mesecih nas čaka 
še veliko dela. Naši člani se bodo 

udeležili usposabljanja za speci-
alnost strojnika in usposabljanja 
iz modula A, za gašenje notranjih 
požarov na Igu. V začetku maja 
imamo namen izpeljati Florja-
novo mašo v Preddvoru, prav 
tako pa potekajo dogovori o so-
organizaciji Florjanove maše na 
Brezjah, ki naj bi bila v soboto, 

11. maja. O teh dveh dogodkih vas 
bomo še naknadno obvestili, vas 
pa že danes lepo povabimo, da se 
zberemo in skupaj zahvalimo za 
varstvo tekom preteklega leta, 
obenem pa prosimo za interven-
cij ter naravnih katastrof mirno 
letošnje leto. Na pomoč! 

Darja Arh

Leto 2013 začeli z novim poveljstvom
Iskreno se zahvalimo občanom in občankam za novoletne darove našemu društvu in vas hkrati, zlasti mlade, 

željne pomoči človeku, povabimo v naše vrste, saj ob težkih preizkušnjah potrebujemo veliko dobrih rok.

Gasilci, vedno pripravljeni za pomoč ljudem
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Na kratko

Agencija Media butik bo tudi letos v sode-
lovanju z Občino Preddvor zadnji konec 
tedna v mesecu maju organizirala tradici-
onalno prireditev Praznik glasbe in vese-
lja. Od 24. do 26. maja tako v Preddvoru 
pričakujemo več tisoč obiskovalcev v treh 
glasbeno zelo bogatih dneh. V petek bodo 
pod velikim šotorom na dvorišču Jelovice 
igrali Gadi in Veseli Begunjčani, v soboto 
Veseli svatje in Biseri, v nedeljo pa gosti-
mo okrog 20 ansamblov na predizboru za 
najstarejši festival slovenske domače glas-
be – Ptujski festival. Dobrodošli.

Maja praznik glasbe  
in veselja
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»Hura, tudi mi lahko spoznavamo okolico 
vrtca!« Tako bi vzklikali najmlajši iz vrtca 
Storžek v Preddvoru, če bi le znali poveda-
ti, kako veseli so nove pridobitve. V sklo-
pu medsebojnega sodelovanja smo člani 
upravnega odbora šolskega sklada pri-
sluhnili potrebam vrtca. Naši najmlajši se 
prvih korakov šele učijo in radovedno opa-
zujejo okolico. Z veseljem smo jim poma-
gali pri pridobivanju sredstev za voziček 
s šestimi sedeži. Starši so nam radodarno 
priskočili na pomoč in na različne načine 
pomagali s svojimi prispevki. Dobrodelna 
prireditev, ki smo jo izpeljali pred febru-
arskimi počitnicami z naslovom Kulturno 
na počitnice, pa je bila dokaz, da z dobro 
voljo, optimizmom in pozitivno energijo 
vseh sodelujočih zmoremo veliko. Šol-
ski sklad je namenjen obogatitvi rednega 
programa in pomoči učencem iz socialno 
šibkih družin pri zagotavljanju osnovnega 
izobraževanja. Radi bi se zahvalili vsem, 
ki nam na kakršenkoli način pomagate 
omogočiti otrokom nekaj več, kar jim sam 
sistem v osnovi ne ponuja, a se pričakuje, 
da otroci kljub vsemu osvojijo določeno 
znanje in vrednote. Prav je, da otrokom 
ponudimo največ, kar lahko. Zahvaljuje-
mo se vsem za prispevek, ki nam je omo-
gočil nakup vozička. Zahvaljujemo se tudi 
vsem, ki nam s svojim finančnim prispev-
kom omogočate, da naše delo poteka v do-
bro vseh naših otrok. Hvala!

Člani Upravnega odbora Šolskega 
sklada OŠ Matije Valjavca Preddvor

Starši so nam radodarno 
pomagali

Voziček za prevoz najmlajših

Naklo – Javni sklad RS za kulturne dejavno-
sti, Območna izpostava Kranj je pred nedav-
nim organizirala Območno srečanje odraslih 
folklornih skupin v prostorih Osnovne šole 
Naklo. Zaplesali sta tudi skupini Folklornega 
društva Preddvor. Vodilna skupina se je pred-
stavila z odrsko postavitvijo Prekmurski ljubi 
kraj, avtor postavitve in glasbene priredbe je 
Miran Murnik, vodja skupine je Mateja Nosan. 
Starejša skupina pa se je predstavila z odrsko 
postavitvijo Moja bo, avtorica postavitve in 
obenem vodja skupine je Natalija Vrhovnik. 
Kot je povedal voditelj prireditve Jože Mo-
horič, se Folklorno društvo Preddvor lahko 
pohvali z okoli sto aktivnih članov različnih 
starosti. Plešejo v štirih skupinah; otroški, mla-
dinski, vodilni in starejši.

Suzana P. Kovačič,  
foto: Tina Dokl

Zaplesali tudi 
preddvorski folkloristi

Nastop vodilne skupine Folklornega društva Preddvor
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Oglas

Andrej Pogačnik z Lavrice pri Ljubljani se je 
moral odločiti za nov način ogrevanja, ker je 
bila stara peč na olje (letnik 1979) močno do-
trajana in potratna. S sinom sta bila odločena, 
da kakršnega koli ognjenega ogrevanja ne želita 
več. V največji možni meri sta želela izkoristiti 
sončno energijo s pomočjo toplotne črpalke 
zrak-voda, v kombinaciji s sončnimi kolektorji. 
Montirana je bila t. č. Alpha InnoTec ogrevalne 
moči 12 kW za ogrevanje in pripravo sanitarne 
vode. Uporabljen je bil 380-litrski sanitarni bo-
jler z dodatnim izmenjevalcem za solarni sistem. 
Na strehi je 6 m2 vakuumskih CPC kolektorjev 
Ritter Solar. Prvotna poraba ELKO je bila 3600-
4000 lit./leto, za dvodružinsko hišo 300 m2 in 
šestimi stanovalci. Sedanji strošek za električno 
energijo pa bo pribl. 850 evrov/leto. Investicija 
je znašala 16.060 evrov (t. č.) in 5.114 evrov (so-
lar). Subvencija Eko Sklada še ni upoštevana. 
Kontakt za vprašanja Tadej 041/703 480, zvečer.

Drago Puzin, Ekoenergija

13 let v Sloveniji

Mače 6, Si - 4205 Preddvor

T 04 25 55 780
M 040 34 33 33

Wwww.ekoenergija.eu
E info@ekoenergija.eu

Alpha InnoTec GmbH, Industriestrasse 3, 95395 Kasendorf, Nemčija
www.alpha-innotec.de

Gene ra ln i uvozn i k za S loven i j o

Zeussolar oglas lokalno:Layout 2  11/12/12  9:38 AM  Page 1

Ekoenergija
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Šport

V nekaj letih se je zelo dobro prijel. Priprave 
se sicer vedno začnejo že jeseni, ko udeležence 
iz preteklih let opozorimo na kranjski zimsko 
športni sejem, kjer lahko zamenjajo preraslo 
opremo, učitelji pa jim pri izbiri svetujemo. 
Ideja o organizaciji takega projekta se je rodi-
la pred petimi leti, ko smo ugotovili, da lah-
ko poleg naše osnovne nogometne dejavnosti 
otrokom ponudimo tudi užitke na snegu. V 
športnem društvu smo imeli že usposobljen 
strokovni kader učiteljev smučanja, ki redno 
obnavljajo svoje znanje in uradne licence, ter 
ustrezno bazo otrok, ki zvečine izhaja iz doma-
če Osnovne šole Matije Valjavca v Preddvoru. 
Za smučišče smo izbrali Kranjsko Goro. Prvo 
leto se nas je nabralo skoraj štirideset, nasle-
dnje leto pa je bil avtobus že poln. Zadnja tri 
leta se na smučanje vozimo z dvema avtobuso-
ma, saj nas je vsako leto več.
Tudi letos je bil že prvi odziv nad pričakovanji. 
Letos se je število udeležencev skupaj z učitelji 
ustavilo pri številki devetdeset, od tega je bilo 
kar tretjina novih tečajnikov. Letošnji novosti 
sta bili dodatna deskarska skupina, ki je zame-
njala skupino odraslih, in petdnevna smučar-
ska vozovnica s sliko, s katero nam je uspelo 
ohraniti ceno tečaja nespremenjeno.

Zimska pravljica
Zima nas letos res ni pustila na cedilu in je bilo 
kot v zimski pravljici. Predsednik ŠD Preddvor 
Roman Rogelj je na tečaju prvi dan poskrbel 
za formalno/finančne zadeve in udeležencem 
razdelil klubske koledarje, učitelji pa za poraz-
delitev tečajnikov in opreme po obeh avtobu-
sih. Po znanju učencev iz preteklih tečajev in 

dodatno pridobljenih informacijah od staršev 
ter preizkusom znanja novincev smo sestavi-
li deset skupin: od zelenih začetnikov, preko 
oranžnih in modrih sredinčkov, do rumenih 
smučarskih znalcev ter seveda deskarjev. Prvi 
dan pomeni tudi navajanje na novo skupino in 
snežno površino, saj si je marsikdo šele na tem 
tečaju prvič nadel smučarsko opremo in stopil 
na sneg. Skupna ugotovitev učiteljev je bila, da 
so bile skupine spet sestavljene zelo homogeno 
in da je bilo z njimi možno kvalitetno delati. 
Tudi žičničarji so nam sproti potrjevali dobro 
vzgojo in pridobljeno znanje tečajnikov. V če-
trtek popoldne smo izvedli tekmovanje v vele-
slalomu, ki si ga je ogledala tudi ravnateljica 
OŠ Matije Valjavca Preddvor Mateja Sajovec in 
med otroke razdelila vrečko bonbonov.

Spust barvaste kače
Zadnji dan se je po treh vremensko nestabilnih 
dneh, ko smo zjutraj s strahom pogledovali v 
nebo, začel kot v zimski pravljici. Obetal se 
je najlepši dan v tednu, pričakovano pa tudi 
gneča na smučišču. Dopoldne smo izkoristili 
predvsem za pripravo na nastop skupin, ki so se 
spustile po terenu in staršem v izteku smučišča 
pokazale, kaj smo se naučili. Nastop si je tokrat 
ogledal tudi župan občine Preddvor Miran Za-
dnikar. Seveda ni manjkal zadnji tradicionalni 
spust barvaste kače naših smučarjev in deskar-
jev. Le ta je bila najdaljša doslej, praktično od 
vrha vlečnice Mojca 2 do izteka.
Ob koncu je zbrane tečajnike, njihove starše 
in sorodnike najprej nagovoril predsednik ŠD 
Preddvor, ki je pohvalil organizacijo in učitelj-
ski zbor, zaradi katerega je tečaj deloval umir-

jeno in tekoče. Zahvalil se je tudi staršem in 
otrokom za udeležbo ter sponzorjem za pomoč 
pri izvedbi. Izpostavil je Občino Preddvor, ki 
je letos prispevala enodnevni prevoz otrok ter 
temu dodala še denarni prispevek za hrano. 
Vodja tečaja Slavko je nato poudaril že peto ju-
bilejno izvedbo zaporedoma in tečaj kot tak prav 
tako ocenil za uspešnega. Podelitve priznanj in 
nagrad smo opravili učitelji posameznih skupin 
glede na rezultate veleslalomske tekme. Stri-
njali smo se, da so vsi mladi udeleženci nekaj 
posebnega, da je z njimi mogoče dobro delati, 
da nam tudi starši vse bolj zaupajo in vse manj 
posegajo v strokovno delo učiteljev. Nismo po-
zabili niti na sedmerico otrok, ki so se udeležili 
vseh petih tečajev do sedaj. »Letošnji smučarski 
tečaj je bil najboljši doslej!« je vodja tečaja Slav-
ko A. Bogataj v stilu Juana Antonia Samarancha 
zaključil nagovor učiteljskemu zboru. Seveda 
je to lahko izjavil šele pozno zvečer, ko so po 
mobilnih in elektronskih komunikacijah začele 
prihajati same pohvale. Takrat smo se tudi orga-
nizatorji lahko dokončno oddahnili.
Sicer pa v naši osnovni nogometni dejavnosti 
trenutno mlajše selekcije zaključujejo zimsko 
ligo v Šenčurju, članska ekipa pa je v začetku 
marca že opravila spomladanske priprave v 
Medulinu in začela trenirati za drugi del tek-
movalne sezone. Le-ta se začne v začetku apri-
la in bo trajal do sredine junija, ko bomo spet 
imeli tradicionalne prireditve z zaključkom 
sezone mlajših selekcij, srečanjem generacij 
NK Pred dvor in prvenstvom Občine Predd-
vor v malem nogometu. Vabljeni torej na do-
mače igrišče Za žago! Več o našem delu pa na  
www.sd-preddvor.si. Marjan Bogataj

Smučarski tečaj že petič 
Prvega marca smo uspešno zaključili že peti »tradicionalni« smučarski tečaj v Kranjski Gori za  

osnovnošolske otroke v organizaciji Športnega društva Preddvor. Ta dogodek predstavlja eno večjih  
športnih dejavnosti v naši občini.

Skupinska slika tečajnikov z občinsko zastavo



19

Oglasi

Na kmetiji Pr`Žulc lahko iz doma pridela-
nih žit dobite različne vrste moke, zdroba 
in kaše. Ponujamo vam  domačo ajdovo,  
pirino,  koruzno, rženo in pšenično 
moko.  Imamo tudi  polnovredni pšenični, 
pirin in koruzni zdrob. Moko in zdrob 
meljemo doma z mlinom na kamen. 

 
Veseli bomo vašega obiska.

Marjan Valjavec, 
nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Srednja Bela 21, 4205 Preddvor
031/694 225

mvaljavec@siol.net    

www.kmetija-zulc.si
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RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNO IN POSLOVNO  
SVETOVANJE, BELSKA CESTA 15, 4205 PREDDVOR
E: info@vencelj.si, T: 04/2559-500

Vodimo Vas varno mimo 
davčnih čeri.

Več informacij na: info@vencelj.si 
ali na 04/2559500

Župan Miran Zadnikar v teh dneh obiskuje zbore krajanov. V nedeljo 
je bil v Kokri, kjer je spregovoril o najpomembnejših pridobitvah in 
nalogah občine. Tudi v Kokri je bilo v preteklem letu asfaltirano več 
cestnih odsekov, sporoča Vili Šušteršič iz Kokre. Zgrajena je bila stara 
tovorna pot, ki poteka od Možjance prek Davovca, pod kmetijo Roblek, 
se povzpne na planino Kogel, kjer je razgledna točka, in se zaključi pri 
Celarjevem mostu. Ob glavni cesti proti Jezerskemu so bila namešče-
na kolesarska počivališča, odprli so jih ob tradicionalnem semanjem 
dnevu junija lani v Kokri. Na srečanju z županom so krajani spet ome-
nili reševanje lastništva poti in cest na najbolj perečih odsekih. Župan  
Miran Zadnikar je obljubil odgovor občinske uprave v nekaj dnevih.

Župan s krajani Kokre



Skoraj do konca 20. stoletja domačini vse od 
Storžiča pa tja čez Kokro do Grintovca niso niko
li razmišljali o svojem planinskem društvu. Mo
goče zaradi danosti, da so v hribe stopili dobese
dno takoj, ko so stopili čez hišni prag, potrebe po 
lastnem društvu niso čutili. Najbolj predani lju
bitelji gora s preddvorskega območja so se v letu 
1899 vključili v novoustanovljeno kranjsko po
družnico Slovenskega planinskega društva. Med 
njimi sta bila nadvse dejavna poverjenika Anton 
Roblek iz Bašlja in Janez Povšnar iz Kokre. Po 
II. svetovni vojni so v Planinskem društvu Kranj 
vidno vlogo imeli tudi občani Preddvora in sicer 
Nežka Jocif, dr. Ivo Valič, Franci Ekar, ki je druš
tvu predsedoval kar 39 let, Živko Drekonja, Sre
čo Rehberger in v sedanjem času Tine Marenče 
iz Bašlja, ki društvo vodi zadnji dve leti.
Želja imeti v gorah zavetišče, kamor se ob 
vremenskih ujmah ali samo za počitek uma
kne človek, je verjetno stara toliko kot člove
štvo samo. Člani Planinske sekcije Preddvor 
in načelnik Živko Drekonja so pred dobrimi 
sedmimi leti, ko je gospa Božena Eržen Deu, 
hčerka veleposest nika Franca Dolenca, podari
la Občini Preddvor zemljišče in kočo v Hudič
kovem borštu na Zaplati, prvič upali pomisliti 
na to starodavno željo. Danes, ko z več tisoč 
prostovoljnimi delovnimi urami članov v vseh 
teh letih novo planinsko zavetišče na Zaplati na 
zunaj že kaže svojo pravo planinsko podobo, 
njegova notranjost pa vse bolj oprijemljivo bi
vanjsko domačnost, je pričakovanje članov vse 
bolj vzneseno. Načelniku Živku Drekonji, ki je 
ata in mama planinske sekcije, gre največje pri
znanje, da ima toliko potrpljenja, volje in orga
nizacijsko ustvarjalne energije, da se planinski 
voz z vsemi srčnimi prostovoljci pelje končne
mu cilju naproti. Čeprav se nočejo postavljati 
s prostovoljnimi urami, pa naj v Viharniku le 
zapišemo šest tistih, ki so samo v preteklem letu 
pri gradnji zavetišča naredili ogromno ur. Aleš 
Fende iz Nove vasi je opravil 245 ur, Stane Arh 
iz Preddvora 248 ur, Jože Keber iz Kranja 371 
ur, Rajko Fende iz Kranja  481 ur, Franci Cvek 
iz Preddvora 540 ur in Živko Drekonja s Hriba 
544 ur. Skupaj 64 dni so lani potekale delovne 
akcije pri gradnji zavetišča na Zaplati, tako da so 
vsi prostovoljci, med katerimi je bil tudi 79letni 
Franc Peternel iz Nove vasi, opravili kar 2925 
ur. Nekajkrat je bil opravljen transport materiala 
na hrbtih nosačev, pri zavetišču pa je bil narejen 
zaščitni premaz vsega lesa, izdelava zunanjega 
in notranjega opaža z namestitvijo izolacije, 
postavitev predelnih sten v pritličnem in zgor
njem delu, kjer bodo za prenočevanje na voljo 
štiri sobe, in še vrsta drugih del. 15. julija 2012 
je na Zaplato v petih urah pripeljal helikopter 
Slovenske vojske, ki ga je opravljal odličen pi
lot iz Preddvora Primož Pintar, s kar 17 tonami 
različnega materiala. Helikopterski prevoz, ki 
ga v pogodbenem okviru med Planinsko zvezo 
Slovenije in Ministrstvom za obrambo izvaja 

slednje, je vreden 32 tisoč evrov. Finančni vir 
sredstev za gradnjo zavetišča pa leži na plečih 
Občine Preddvor, ki je lani iz proračuna za zave
tišče namenila 3900 evrov. »Brez odlične pod
pore in sodelovanja župana Mirana Zadnikarja, 
občinske uprave in občinskih svetnikov seveda 
ne bi šlo,« pravi načelnik Živko Drekonja, in 
poudarja, da planinci s svojim prostovoljnim 
delom vsak denarni prispevek desetkrat ople
menitijo. »Marsikdo od domačinov nam je zme
raj pripravljen priskočiti na pomoč. Traktorske 
prevoze materiala so v dolini opravljali Ivan in 
Janez Šenk iz Nove vasi, Janez Aleš iz Mač in 
Slavko Roblek iz Bašlja. Janez Aleš je opravljal 
tudi prevoze materiala do izhodišč, od koder 
se je naprej v Zaplato transportiralo peš ali s 
helikopterjem. In takšnih ljudi je človek zares 
vesel,« pove Živko. Sredstva in material so da
rovali še nekateri posamezniki, med njimi tudi 
Peter Hudelja in Tadej Gantar, oba iz Preddvora. 
Takšnih radodarnih ljudi se planinci ne branijo 
in med takšne sodijo tudi Robert Kuhar iz Luž, 
Tone Naglič z Zg. Bele in Drago Zadnikar iz 
Preddvora, ki so izdelali sto usmerjevalnih ta
bel za planinske poti za prihodnja leta. Za varne 
poti v gore skrbi markacijski odbor, ki je leta 

2012 v 19 delovnih akcijah z 28 člani opravil 
525 ur. Pri vseh izvedenih delovnih akcijah je 
svojo vlogo popolnoma opravičilo tudi lani na
bavljeno terensko vozilo Dacia Duster. Življenje 
v planinski sekciji pa ni le delo, temveč so tudi 
planinski izleti in ture v naše in tudi tuje gore. 
Za leto 2013 so izkušeni vodniki Janez Planinc, 
Rajko Fende, Aleš Drekonja, Mateja Udovč, 
Aleš Fende, Borut Grašič in Polona  Pegan iz
brali  21 lažjih in težjih vrhov, in sicer se boste 
lahko med drugim junija podali na Skuto, julija 
na Dovško in Veliko babo, avgusta na Konjski 
Špik v Karnijskih Alpah. Pri vseh 116 članih 
planinske sekcije obstaja velika želja, da bi le
tos, ob 120letnici organiziranega slovenskega 
planinstva, v planinskem zavetišču na Zaplati 
zaključili z deli. »Čaka nas še položitev poda 
v pritličju, dokončna izdelava verande, izdelava 
sanitarij, elektrifikacija. Januarja, ko še ni bilo 
snega, nam je štedilnik na drva strokovno mon
tiral Tone Naglič, tako da smo z gorkoto za čas 
dela in bivanja v zavetišču od zdaj naprej preskr
bljeni,« je še povedal Živko Drekonja, ki svoje 
upe za končni cilj še naprej polaga na vse svoje 
zveste planinske sodelavce in vabi še ostale, da 
se pridružijo delovnim akcijam. Slavko Prezelj

Petnajst let planinske sekcije 
Planinska sekcija Preddvor je bila ustanovljena 25. januarja 1998 v planinski koči na Kališču, pobudo  je dal 
preddvorski župan Miran Zadnikar. Planinsko sekcijo, ki deluje v okviru Planinskega društva Kranj, že od 

vsega začetka vodi Živko Drekonja.

Prostovoljno delo pri planinskem zavetišču na Zaplati




