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S skupno
upravo lažje in
učinkoviteje
Dogodki ob občinskem
prazniku še vedno
potekajo, praznični čas
pa je tudi priložnost za
pomenek o dosežkih in
problemih v občini.
O njih z županom
Miranom Zadnikarjem.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Miran Zadnikar

• Del aktivnosti ob občinskem pra-

• Že pred prazniki sva govorila o tre-

zniku je že za vami, nekatere še sledijo. Praznovanje ste začeli z mašo na
Sv. Jakobu, kjer je maševal kardinal
Franc Rode. Kako je prišlo do tega?
"Vsako leto smo imeli ob občinskem
prazniku tudi mašo, vendar je bila prejšnja leta vselej v sklopu oratorija. Odkar
pa imamo občinski praznik prestavljen
na 1. junij in je oratorij šele pozneje,
smo se odločili, da mašo pripravimo
na Sv. Jakobu, in sicer ob predaji tamkajšnje planinske koče Občini Preddvor
in v upravljanje Planinskemu društvu
Preddvor. Da je ob domačem župniku
Branku Setnikarju maševal kardinal
Franc Rode, pa gre zahvala dejstvu, da
sem kardinala ob svojem lanskem romanju v Rim v družbi prijatelja Vlada
Žumra tudi osebno spoznal. Pozneje
sem ga povabil v Preddvor in prvič se
je odzval ob novem letu, tokrat pa znova. Zelo sem počaščen, da poznam kardinala Rodeta, uglednega cerkvenega
dostojanstvenika, sicer pa prijetnega
človeka in iskrivega sogovornika. Stike
z njim bi želel še ohraniti. Po uradni
svečanosti na Sv. Jakobu je bil kardinal Rode tudi na zasebnem obisku pri
Franceski in Vladu Žumru, ki sem se ga
udeležil tudi jaz. Ob tej priložnosti mi je
kardinal izročil spominski kovanec ob
peti obletnici pontifikata papeža Frančiška, kar mi prav tako veliko pomeni.
Sicer pa v okviru občinskega praznika
sledijo še nekateri dogodki, ki se znova
končujejo v planinah, tokrat v Zaplati,
kjer bo srečanje ob odprtju Zavetišča v
Hudičevem borštu."

nutno največji naložbi v občini, to je
gradnja kanalizacije v zgornjem delu
Tupalič. Kaj še načrtujete?
"Skupaj z državo načrtujemo tudi ureditev državne ceste v Tupaličah in sicer
krožišče in odsek od krožišča do križišča v Preddvor. Pravkar podpisujemo
pogodbe o odkupu zemljišč, za odkupe
smo plačali dobrih 15 tisoč evrov. Sedaj
čakamo na soinvesticijsko pogodbo z
državo, da vidimo, kakšen bo njen in
kolikšen naš delež financiranja. Upam,
da bo tak znesek, da bomo lahko cesto z varnejšim križiščem, pločnikom,
prehodom za pešce, prestavitvijo avtobusne postaje, javno razsvetljavo in
ostalim, sanirali v dveh proračunskih
letih. Tu predstavljajo problem magistralni vodovodi. Pozvali smo že Komunalo Kranj, da prek lastnikov (dveh
sosednjih občin) naredi investicijski
načrt, saj bi bila sanacija ceste lahko
tudi priložnost za obnovo teh vodovodov. Brez investicijskega načrta to ne
bo šlo. V prihodnjih letih pa ne bomo
dopustili, da bi posegali v novo zgrajeno cesto."
• Pred kratkim ste sprejeli odločitev o
skupni občinski upravi s sosednjo Občino Jezersko, kaj sedaj?
"Občinska sveta Jezersko in Preddvor
sta sprejela odlok o skupni občinski
upravi na področju financ. V zvezi s
tem smo objavili tudi ponovni razpis za
direktorja občinske uprave, ki bo vodil
tudi skupno upravo. Ocenili smo, da
je za to delo potrebno zlasti finančno
znanje, na prejšnji razpis (kje finančna

znanja niso bila dovolj poudarjena) pa
so se nam javljali drugi strokovni profili. Skupna občinska uprava pa naj bi
zaživela septembra."
• Zakaj se vam zdi tako povezovanje
smiselno?
"Vedno sem zagovornik skupnih občinskih uprav, saj menim, da bi veliko
služb kot finance, področje okolja in
prostora, nekatere družbene dejavnosti
lahko zaradi racionalnejšega in učinkovitejšega delovanja združili s sosednimi
občinami. Sedaj imamo z več občinami
združene inšpekcijske službe in redarstvo ter revizijsko službo. Prednost je
tudi, ker stroške skupne uprave občin v
višini 50 odstotkov sofinancira država.
Če nam bo skupna uprava z Jezerskim
uspela, bomo iskali še druge skupne
priložnostim, ena je tudi turizem, kar
država sicer ne financira in bi morali
sami, a prav na tem področju imamo
toliko skupnega, da bi bilo smiselno poskusiti. Žal v državi razmišljajo o racionalizaciji sofinanciranja, mi pa upamo,
da kmalu še ne bo prišlo do tega, da bi
sofinanciranje izgubili. Smo pa vse skupaj zasnovali tako, da tudi če pride do
ukinitve državnega sofinanciranja, za
nas stroški skupne občinske uprave ne
bi bili večji, kot so sedaj. Financiranje
skupne uprave smo sedaj uredili z rebalansom proračuna."
• Pritožujete se nad nekaterimi ekološkimi otoki, kamor ljudje nepravilno odlagajo odpadke. Kdaj boste imeli
lastni zbirni center za odpadke?
"Zbirnega centra zaradi skromnih proračunskih sredstev trenutno ni mo-
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goče zgraditi. Možnost se nam kaže z javno-zasebnim partnerstvom, o čemer pripravljamo študijo. Naš vložek bi bilo
zemljišče (pri čistilni napravi), koncesionar bi zgradil zbirni
center in občina bi mu v naslednjih letih plačevala najemnino. Jeseni načrtujemo razpis za javno-zasebno partnerstvo.
Gradbeno dovoljenje za zbirni center smo že imeli, sedaj smo
ga za dve leti še podaljšali."
• Pred kratkim ste posegli v Turistično društvo Preddvor,
ki ima sedaj začasno vodstvo. Zakaj je prišlo do tega?
"Turistično društvo je zadnja leta v zelo slabem stanju in zadolženo, njegove dejavnosti so usahnile. Žal mi je bilo društva
z več kot osemdesetletno tradicijo in nisem mogel več dopustiti njegovega propadanja. Zato je bil na mojo pobudo sklican
sestanek s člani in dosedanjim predsednikom in izveden je
bil izredni občni zbor. Na njem smo določili začasno vodstvo,
ki bo do volilnega zbora poskrbelo vsaj za osnovno delovanje."
• V Preddvoru se nedvomno trudite, da bi kraju povrnili
nekdanji turistični sijaj, a se obiskovalci pritožujejo nad
neurejenostjo in klavrno ponudbo ob jezeru Črnava. Kaj se
tam dogaja?
"Obala jezera Črnava je v lasti več lastnikov in v dogovoru z
njimi se trudimo, da bi kar najbolje uredili priobalni pas in

ga naredili dostopnega za obiskovalce. Več kot desetletje pa
si tudi prizadevamo, da bi občina dobila jezero v upravljanje, a Agencija RS za okolje za to ne najde pravne podlage,
kajti jezero je na glavnem vodotoku. Kar pa zadeva hotel Bor
in njegovo ponudbo, pa obstaja več problemov. Letos nas je
kranjska upravna enota opozorila, da so pogoji za poroke
zelo oteženi, niso mogli pridobiti pogodbe za letošnje leto.
Lastnik je namreč vse s hipoteko prepustil banki in v komunikaciji so zato nastale težave. Posredoval sem, da poroke
ostanejo, mi pa bomo pritiskali na lastnika, da razmere čim
prej uredi. Potrebovali bi lastnika, ki bi imel dovolj kapitala, da bi na tem območju nekaj naredil. Občinski podrobni
prostorski načrti za to območje so narejeni že vrsto let, predvidevajo nov hotelski kompleks in projekt Sončnega mesta,
a kaj, ko ni pravega kupca in vlagatelja, ki bi to lahko uresničil."
• Pač pa vam je po poldrugem desetletju uspelo spet vrniti
aktivne počitnice za preddvorske otroke. Kako uspešno?
"Zelo, vsa mesta za poletne aktivnosti, ki bodo potekale v tednu od 26. do 30. junija, so namreč že zasedena. Predvidena
sta dvodnevna planinska tabora pri Sv. Jakobu in na Zaplati, ki
se ju udeležuje po deset otrok, načrtujemo Dan Civilne zaščite,
ki je odprt tudi za odrasle udeležence, pa celodnevni kopalni
izlet v Terme Olimia in enodnevni planinski izlet na Pokljuko. Organizator je Planinsko društvo Preddvor, dejavnosti pa
financira stranka Povezane lokalne skupnosti."

Aktiven počitniški teden
Prihodnji teden bodo potekale počitniške dejavnosti za otroke. V
ponedeljek in torek, 26. in 27. junija, bosta planinska tabora na Sv.
Jakobu in Zaplati, ki se ju udeležuje dvajset otrok. V sredo od 8.
do 12. ure pred osnovno šolo pripravljajo Dan Civilne zaščite, kjer
so dobrodošli vsi občani, v četrtek bo celodnevni kopalni izlet v
Terme Olimia za 25 otrok, osmerica pa se bo v petek udeležila planinskega izleta na Pokljuko. Dejavnosti izvaja Planinsko društvo
Preddvor, financira pa stranka Povezane lokalne skupnosti.
Spominski kovanec papeža Frančiška, ki ga je kardinal Rode podaril
županu Miranu Zadnikarju / Foto: Jože Košnjek

Lekarna tudi ob torkih popoldne
V Lekarni Preddvor smo prisluhnili potrebam obiskovalcev in spremenili delovni čas. Tako je ob torkih odprta od 10. do 18. ure, druge
dni je delovni čas ostal nespremenjen. Lekarna je po novem odprta: v ponedeljek 12.–20. ure, v torek torej 10.–18. ure, v sredo,
četrtek in petek 7.–15. ure.

Občankam in občanom čestitamo ob
prazniku slovenske državnosti
Župan Miran Zadnikar s sodelavci in občinskim svetom

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., Barletova cesta 4Z, 1215 Medvode, 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: Devetletni odličnjaki iz preddvorske šole / Foto: Tina Dokl

Še vedno gradijo
kanalizacijo v Tupaličah
Do jeseni nameravajo končati drugo fazo
kanalizacije zgornjega dela Tupalič.
Nedopusten nered na ekološkem otoku

Nered na ekoloških otokih
Predvsem na dveh ekoloških otokih, v Preddvoru pri cerkvi in na
Spodnji Beli, pogosto vlada velik nered, ker ljudje nanje odlagajo
odpadke, ki tja ne sodijo. Največkrat jih pripeljejo ponoči, ko jih
nihče ne vidi. Tem odpadkom je mesto v zbirnih centrih v Zarici
in Tenetišah. Na Občini Preddvor napovedujejo, da bodo nadzor
nad odlaganjem na ekološke otoke poostrili in kršitelje dosledno
sankcionirali. In kazni niso nizke! Napovedujejo, da bodo za nadzor v kratkem namestili kamere.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Z gradnjo kanalizacije na območju zgornjega dela Tupalič nadaljujejo. Kot je povedal podžupan Janez Brolih, ki je na Občini
Preddvor zadolžen za ta projekt, trenutno gradijo na območju
naselja Pod češnjami. Prvi krak je pripravljen za asfaltiranje.
Gradijo pa kanalizacijo po cesti proti Možjanci.

Postopki odmere zemljišč
še niso končani
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Po ureditvi komunalne infrastrukture v občini Preddvor, ki je potekala v petih vaseh, še po letu dni niso uspeli oddati elaborata
o geodetskih odmerah. "Težave nastajajo iz dveh razlogov: ker
lastniki zemljišč tega ne podpišejo in ker se pri nekaterih vlečejo postopki dedovanja," je pojasnila vodja projektov na občini
Klavdija Zima. "Naj ob tem opozorim, da bodo lastniki zemljišč, ki
sedaj ne podpišejo odmere, v prihodnje sami nosili stroške, ki jih
bodo imeli z meritvami."

Obnavljajo cerkveno obzidje
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
V Tupaličah ta čas poteka sanacija cerkvenega obzidja. Kot je povedal Janez Brolih iz Tupalič, sicer tudi podžupan občine Preddvor, obnovo izvajata občina in župnija ob soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Gradnja kanalizacije v zgornjem delu Tupalič / Foto: Tina Dokl
"S Komunalo Kranj smo podpisali pogodbo tudi za obnovo sekundarnega vodovoda na tem območju, da bo oskrba z vodo
boljša," je povedal Brolih. "Na tem območju se je pojavilo nekaj
dodatnih del: zamenjava opornega zidu ob cesti in pločnik
proti Možjanci. To smo vključili tudi v rebalans proračuna, ki
ga je občinski svet sprejel pred kratkim."
Narejena je tudi povezava na križišču proti Možjanci na lani zgrajen del kanalizacije. Kot povedo, bo ta del kmalu pripravljen za
prevzem. Sicer pa je rok izgradnje druge faze september, povezan
je namreč z državnim financiranjem. Država je namreč po zakonu o financiranju občin za kanalizacijo v tem delu Tupalič namenila 75 tisoč evrov. Hkrati s kanalizacijo urejajo tudi vso ostalo
infrastrukturo (javno razsvetljavo, elektriko, telekomunikacijske
vode). Ves zgornji del vasi Tupaliče pa s tem še ne bo docela opremljen, pravi Brolih. Težavo predstavljajo magistralni vodovodi
na tem območju. Upajo, da jo bodo rešili prihodnje leto ob obnovi regionalne ceste, ko naj bi uredili tudi kanalizacijo in obnovili
magistralne vodovode, ki tu potekajo za občini Šenčur in Kranj.

O rokometu v Preddvoru

Obnova obzidja pri cerkvi v Tupaličah / Foto: Tina Dokl

Pred kratkim je izšla knjižica Zgodovina rokometa v Preddvoru, ki
jo je na podlagi svoje magistrske naloge napisal Klemen Arh. V njej
obuja najslavnejša leta preddvorskega rokometa od leta 1967 naprej in imena, ki so zaznamovala to včasih elitno športno panogo
v Preddvoru. Med njimi je najopaznejše ime Alenke Cuderman, nosilke zlate olimpijske medalje iz leta 1984.
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Energetske delavnice za osnovnošolce
Deseto leto so strokovnjaki družbe Gorenjske elektrarne izvedli energetske delavnice
v Osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru in znanje o energetiki posredovali
preddvorskim osnovnošolcem.
DOC. DR. DRAGO PAPLER
Sodelovanje pri izvedbi energetskih delavnic v Osnovni šoli Matije Valjavca
v Preddvoru je že tradicionalno vse od
priprav za postavitev sončne elektrarne
moči 60,2 kW na strehi osnovne šole. Trije predavatelji iz podjetja Gorenjske elektrarne so 2. junija izvedli šest predavanj.
Jan Urbanc je predstavil sončno energijo
in varčevanje z energijo, hidroelektrarne je predstavil Janez Basej, o celovitem
pogledu na energetiko in obnovljive vire
energije pa je spregovoril doc. dr. Drago
Papler. Dejal je, da je znanje in osveščanje
za upravljanje z energijo z varčno rabo in
doseganjem prihrankov poslanstvo, ki ga
želi širiti iz gospodarstva v lokalno skupnost in v javne ustanove z referenčnimi
projekti primerov dobrih praks. Občina
Preddvor ima že vrsto let velik posluh za
spodbujanje rabe zelene energije in energetsko učinkovitost. Mira Vizjak, organizatorka tradicionalnega Eko tedna, je
poudarila pomembnost izobraževanja o

Jan Urbanc, Bogdan Sušnik, Janez Basej, Mira Vizjak in doc. dr. Drago Papler
/ Foto: Marjan Peneš, OŠ Matije Valjavca Preddvor
zeleni energiji in njeni varčni rabi že pri
osnovnošolcih, vršilec dolžnosti ravnatelja Bogdan Sušnik pa je pohvalil desetle-

tno povezovanje osnovne šole, Občine
Preddvor in gospodarske družbe Gorenjske elektrarne.

KOLEDAR PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE PREDDVOR
mesec datum

ura

kraj

prireditev

nosilec

Junij

19.00

Pod šotorom v centru
Preddvora

GLASEBNI VEČER
Sejmarji iz Mengša – ljudske pesmi.
Veselica s Triom Šubic. V odmorih predstavitev
društev (Plamenke, TD Kokra, Čebelarsko
društvo Fran Lakmayer,Trio Horuk
z Jezerskega …). Povezovalka programa in
animatorka Jasna Kuljaj.

ZT Preddvor

Julij

1. 7. 2017

2. 7. 2017

10.30

Pod šotorom v centru
Preddvora

KULTURNI DAN: PETROV SM'N:
Odprtje z nastopom pevskega zbora Josipine
Turnograjske

10.30

Center Preddvora

Stojnice v centru Preddvora

14.30

Center Preddvora

Povorka Folklornih skupin

15.30

Center Preddvora

Mednarodni folklorni festival

17.00 do 20.00

Center Preddvora

Veselica z ansamblom Prisrčni fantje,
med odmorom predstavitev KUD-a s skečem.
Mednarodni extempore in razstava slik
v gostilni Majč. Povezovalka programa in
animatorka Jana Jenko.

TD Preddvor
FD Preddvor
DU Preddvor
KUD Preddvor
Likovno društvo
Preddvorski
samorastniki

Julij

8. 7. 2017

8.00

Parkirišče v Mačah

3. TRADICIONALNI POHOD V ZAPLATO

PD Preddvor

Julij

8. 7. 2017

11.00

Zavetišče
v Hudičevem Borštu

KULTURNI PROGRAM OB 3. TRADICIONALNEM
POHODU V ZAPLATO

PD Preddvor
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Občina Preddvor praznuje
Preddvor prvega junija praznuje občinski praznik v spomin na znamenito rojakinjo
Josipino Turnograjsko. Tega dne je bila slavnostna akademija, praznično dogajanje pa
se je začelo že prej z mašo na Sv. Jakobu, kjer je maševal kardinal Franc Rode.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Na soboto pred občinskim praznikom
se je na priljubljeno planinsko točko
Sv. Jakob povzpelo veliko ljudi. Občina
Preddvor je namreč ob prazniku tamkajšnjo planinsko kočo predala v upravljanje Planinskemu društvu Preddvor.
Kot je v nagovoru povedal župan Milan
Zadnikar, so kočo s prostovoljnim delom zgradili planinci PD Iskra in jo pred
leti v strahu pred lastninjenjem prenesli na kranjsko občino. V času nastanka
manjših občin je prišlo do delitvene bilance in koča je prešla v last preddvorske občine, a so šele zdaj po sodni poti
uspeli uveljaviti svoje lastništvo. Tik
pred prazničnim dogodkom na Sv. Jakobu so pridobili tudi gradbeno dovoljenje in tako legalizirali prej črno gradnjo,
je na prireditvi povedal župan Zadnikar
in se med drugimi zahvalil tudi Jutti
Auersperg, ki je dala soglasje h gradbenemu dovoljenju.
Na Sv. Jakobu pa je praznično mašo
skupaj z domačim župnikom Brankom
Setnikarjem vodil kardinal Franc Rode.
Miran Zadnikar ga je spoznal lani, ko je

njega in Vlada Žumra na cilju romarske
poti v Rim povabil v Vatikan. Zadnikar
je romal že večkrat, prvič pred sedmimi leti v Santiago de Compostella, nekateri prijatelji romarji so se udeležili
tudi dogodka na Sv. Jakobu, tako tudi
Metodij Rigler, ki vodi Društvo prijateljev sv. Jakoba in dopolnjuje Jakobovo pot v Sloveniji. Vanjo želijo vključiti
tudi Sv. Jakob nad Preddvorom, za kar
si prizadeva Franceska Žumer. Kardinal
Rode je tokrat blagoslovil kipec sv. Jakoba, župan Zadnikar in župnik Setnikar
pa sta ga podarila planinski koči. Kipec
je prevzel predsednik PD Preddvor Aleš
Drekonja, ki obljublja, da bodo planinci
kočo in poti do nje obnovili, da bo vse
skupaj spet takšno, kot je že bilo. Na prireditvi so se izkazale tudi kmečke žene s
svojimi dobrotami, pozneje pa so spekle
tudi potico, da jo kardinal Rode odnese
v Vatikan k papežu.
Naslednja in osrednja praznična prireditev pa je bila slavnostna akademija 1.
junija, na sam praznični dan v spomin
na prvo slovensko pisateljico, pesnico
in skladateljico Josipino Turnograjsko.
Navzoče je znova nagovoril župan Mi-

Na Sv. Jakobu je maševal kardinal Franc Rode. / Foto: Primož Pičulin

Nagovor župana Mirana Zadnikarja na
slavnostni akademiji ob občinskem prazniku
/ Foto: Gorazd Kavčič
ran Zadnikar, ki je ob dejstvu, da so prireditev tokrat pripravili v Osnovni šoli
Matije Valjavca Preddvor, poudaril povezanost šole in kraja. "V naši mladosti
je bilo to sodelovanje še zlasti živo, danes pa je mlade težje vključiti v lokalno
življenje, zato smo takih priložnosti še
posebno veseli," je dejal župan in nadaljeval z dosežki in načrti občine. Velikih
naložb, kakršno je bilo zadnje komunalno urejanje petih vasi, sofinancirano
z evropskim denarjem, ne pričakujejo
več. Več manjših, za ljudi pomembnih
dosežkov, pa je vendarle poudaril: lani
temeljito obnovljena šolska igrišča,
obračališče in avtobusno postajališče
pri šoli ter pločnik skozi središče vasi za
večjo varnost, sicer pa največja občinska investicija kanalizacija v zgornjem
delu Tupalič, omenil je tudi nedavni
prevzem planinske koče na Sv. Jakobu.
Pripravljajo tudi prostorske dokumente
za Športni park Voke. Iz pozabe so obudili nekdaj živahne počitniške aktivnosti. Slovesnost, ki jo je vešče povezovala
osnovnošolka Ana Arnež, se je nadaljevala s spevoigro Kresniček, ki so jo prav
tako ustvarili v preddvorski šoli. Praznične prireditve se nadaljujejo, med
njimi je bilo te dni tudi praznovanje štiridesetletnice Vrtca Storžek.
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BREZPLAČNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V PREDDVORU
V okviru projekta Večgeneracijski center Gorenjske bo Ljudska univerza Kranj izvajala v občini
Preddvor brezplačne počitniške aktivnosti za vse otroke, starejše od 5 let.
Z različnimi aktivnostmi si bodo otroci lahko popestrili počitniške dni z zanimivimi, zabavnimi,
družabnimi in poučnimi vsebinami ter del dneva preživeli v družbi sovrstnikov.
Počitniške aktivnosti se bodo izvajale en teden v juliju in en teden v avgustu, in sicer:

OD 17. 7. 2017 DO 21. 7. 2017
Datum

Ura

Delavnica

17. 7. 2017

10.00–12.00

Poslikava lesenih škatlic (servietna tehnika)

18. 7. 2017

10.00–12.00

Bolnišnica v Preddvoru

19. 7. 2017

10.00–12.00

Antistres žogice, portreti slavnih, sence

20. 7. 2017

10.00–12.00

Papirožer

21. 7. 2017

10.00–12.00

Eksperimenti in posnemi eksperiment (moviemaker)

Zbor

TIC Preddvor,
Dvorski trg 3, Preddvor

OD 14. 8. 2017 DO 18. 8. 2017
Datum

Ura

Delavnica

14. 8. 2017

10.00–12.00

Družabne igre (activity, dobble, kviz, karte)

16. 8. 2017

10.00–12.00

Fotografska delavnica

17. 8. 2017

10.00–12.00

Ustvarjamo z lepilom (glue art)

18. 8. 2017

10.00–12.00

Ustvarjamo in tekmujemo s papirjem in kamni

Zbor

PRAZNIK
TIC Preddvor,
Dvorski trg 3, Preddvor

Zaradi organizacije in priprave vsebin prosimo, da otroke prijavite na počitniške aktivnosti na
mck-prijava@luniverza.si ali
041 724 134.
Pri prijavi navedite za kateri kraj (Kranj, Preddvor, Šenčur, Cerklje) otroka prijavljate.
Več informacij na www.luniverza.si
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Spet pohod ob preddvorskih vodah
Zavod za turizem Preddvor vas vabi na vesele in pestre dogodke ob občinskem prazniku.

Obiskovalci Preddvora
MIRJAM PAVLIČ
Vso pomlad so v TIC-u potekale aktivnosti
za otroke in odrasle, za vse generacije, še
vedno je največ obiska najmlajših. Obiskujejo otroške delavnice in bralne urice,
ki jih pripravljajo študentke, ki znajo prisluhniti otroški domišljiji in se vživeti v
njihov svet pravljic.
Letošnjo pomlad smo se s podjetjem z
Jezerskega dogovorili za vsakotedenski
obisk avtobusnih skupin izletnikov, ki si
ogledajo lepote Gorenjske in obiščejo tudi

Z otroških delavnic

grad Turn v Potočah in spominsko sobo
Josipine Turnograjske.
Zavod za turizem Preddvor se je aktivno
vključil v program Medgeneracijskega
centra, v TIC-u smo podaljšali delovni čas
in zaposlili dodatno študentsko moč. Veliko zanimanja je bilo potopisna predavanja, ki so jih pomladi pripravili študentje.
Predstavili so Kubo, Tajsko, Avstralijo in
Kanarske otoke – kot jih vidijo mladi popotniki. Svetovno zanimive destinacije
in mladim prijazen način potovanja so
predstavili na zanimivih predavanjih.

Letos v okviru Pohodniškega festivala v
Kamniško-Savinjskih Alpah (KSA) skupaj z Ribiško družino Kranj in Centrom
za trajnostni razvoj podeželja organiziramo pohod ob preddvorskih vodah, in
sicer v soboto, 24. junija, s startom ob
10. uri na kolesarskem počivališču na
Hribu. Pohod je brezplačen, zaključili ga
bomo z ribjo malico, prav zaradi nje pa
potrebujemo prijave na telefonsko številko: 031 698 627. Občine, ki so združene
v projekt KSA, so v okviru CIPRE izdale
knjižico Vozni redi v Alpah, ki je prevedena tudi v angleški jezik. Projekt poleg
drugega vzpodbuja tudi uporabo javnega potniškega prometa in združuje interes 24 različnih partnerjev, ki sledijo
ciljem trajnostne mobilnosti. Knjižica
je bila predstavljena na odprtju Festivala alpskega cvetja v Bohinju. Sicer pa se
predstavniki občin na območju KSA redno mesečno srečujemo, po sestankih
si ogledamo tudi del turističnih znamenitosti krajev, skupaj nastopamo na
sejmih v Celovcu, v Pragi, pred kratkim
tudi na SIW – Slovenski turistični borzi.
Vabimo vas tudi na dogodke, pohode
in prireditve v okviru občinskega praznika, ki jih koordinira Zavod za turizem Preddvor, več informacij pa najdete tudi na posodobljeni spletni strani
www.preddvor-tourism.si.
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Za odličnost priznanja in torta
Letos je dvanajst devetošolcev, največ doslej, prejelo priznanja za odličnost.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Ob koncu šolskega leta je odličnjake sprejel župan Miran Zadnikar in jim izročil
knjižna darila, v penzionu Zaplata pa so
jim postregli s torto. V družbi učencev, ki
so imeli vsa leta najboljše ocene, so bili
tudi podžupan Janez Brolih, direktorica
Občinske uprave Jezersko Mojca Markič,
ki je v odsotnosti zastopala tamkajšnjega
župana Jurija Rebolja, ravnatelj Osnovne
šole Matije Valjavca Preddvor Bogdan Sušnik ter razredničarki Mateja Rozman in
Urška Delovec.
V dveh oddelkih devetega razreda je bilo
letos 45 učencev, dvanajst med njimi je
vsa leta dobivalo najboljše ocene, enajst
jih je iz občine Preddvor, ena učenka iz
sosednje občine Jezersko. Priznanja za
odličnost so prejeli: Adam Valjavec, Marcela Kos, Maša Zaplotnik, Hana Brezar,
Katja Katrašnik, Jera Zorman, Jaša Zidar,
Gregor Ekar, Teja Roblek, Klaudija Rakovec, Maša Karničar, Klementina Žos.
Župan Miran Zadnikar je izrazil zadovoljstvo, da je to najštevilnejša skupina odlič-

Sladko darilo za najuspešnejše devetošolce / Foto: Tina Dokl
nih do sedaj, jim čestital za dosedanje
uspehe, jim enako zaželel na prihodnji
izobraževalni in življenjski poti in izrazil
upanje, da bodo v prihodnje kot odrasli
izobraženi strokovnjaki prispevali k dobrobiti lokalne skupnosti. Priznanje je izrekel tudi učiteljem. Ravnatelj šole Bogdan

Sušnik pa je najuspešnejšim želel, naj
še naprej cenijo znanje in naj jih ta duh
vodi naprej, v prihodnosti pa naj s svojim
znanjem obogatijo domači kraj, ki je pomemben del njihove identitete. Uspeh in
pogum v prihodnosti jim je zaželela tudi
Mojca Markič.

Osmošolci na treningu socialnih veščin
Že sedmo leto zapored je potekal trening socialnih veščin pri Svetem Duhu pri Škofji
Loki. Prostovoljnega treninga so se aprila udeležili učenci 8. b, maja pa učenci 8. a.
ERNA MEGLIČ, SVETOVALNA DELAVKA
OŠ MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
Na treningu smo želeli doseči naslednje
cilje: Učenci razvijajo občutek vrednosti
– spoznajo, da so dragoceni, vredni, se

zavedajo svojih dobrih lastnosti in sposobnosti. Znajo se poglobiti vase, se zavedati svojih čustev, misli, se notranje
umiriti, zbrati in ovrednotiti dan. Naučijo se spregovoriti o sebi, svojem razmišljanju, stališčih, vrednotah in čustvih.
Učenci razvijajo spoštljiv odnos do drugega – znajo pozorno poslušati in se vživeti v
drugega. Učijo se sodelovanja, sprejemanja, strpnosti, razumevanja, iskrenosti,
enakovrednosti … Znajo videti v drugih
dobre lastnosti, izraziti drugim komplimente in priznanja ter jih tudi sprejeti.
Na treningu gradimo dobre medsebojne
odnose tako med učenci kot tudi med
učenci in učitelji. Med sabo se še globlje
(bolj pristno, osebno) spoznamo in povežemo. Učenci imajo možnost, da izrazijo
svoja vprašanja, dileme in morebitne stiske s pomočjo skrinjice anonimnih vpra-

šanj. Vsak od učencev prispeva enega od
svojih talentov v skupno dobro, in sicer
tako, da prevzame »službo« na treningu
socialnih veščin in jo ves čas opravlja.
Dovolj časa imamo tudi za družabno-zabavne igre, šport, sprostitev in prosto
druženje.
Trening socialnih veščin za učence 8. b
razreda smo vodile razredničarka 8. b
Branka Bajželj, nadomestna razredničarka 8. b Katarina Klakočar Zager in
svetovalna delavka Erna Meglič. Trening socialnih veščin za 8. a razred sva
vodili razredničarka 8. a Brigita Košmrlj
in svetovalna delavka Erna Meglič. Vsi
učenci in voditeljice smo bili s treningom socialnih veščin zelo zadovoljni,
zato bi tako prijetno in koristno druženje, če bi bila možnost, z veseljem ponovili.
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Mini tabor v Hudičevem borštu
Zadnji majski konec tedna smo v sodelovanju s Planinskim društvom Preddvor
izvedli tretji mini tabor za mlajše planince.
PETRA LOMBAR PREMRU
Potem ko smo ga zaradi neprimernega
vremena morali trikrat prestaviti, so
bile razmere tokrat idealne. Devet otrok,
starih od šest do devet let, s spremljevalkama se je v petek popoldne odpravilo iz
Mač proti Zaplati. Kljub težkim nahrbtnikom smo brez težav nabirali višinske
metre in po dveh urah zadovoljni prispeli
do Zavetišča v Hudičevem borštu. Oskrbnik Rajko in njegov pomočnik Živko sta
nas najprej naprej postregla s čajem,
sledile so igre na prostem, občudovanje
okolice in seveda pripravljanje večerje kot je že tradicija, smo si spekli palačinke. Po večerji smo opazovali lučke v dolini, kljub utrujenosti pa se je klepetanje
v posteljah nadaljevalo še do poznih ur.
Zjutraj so bili prvi mladi planinci pokonci že kmalu za oskrbnikom: nadaljevali
so z raziskovanjem okolice ter zgradili
bunker iz vej in listja, komaj so si vzeli
nekaj časa za zajtrk in pospravljanje ležišč. Ob 9. uri je sledilo slovo od gostiteljev
in dolga pot proti dolini: čez Javorov vrh,
Potoško goro in mimo Jakoba. Hodili

Ekoteden
PETRA LOMBAR PREMRU
V prvih junijskih dneh je na OŠ Matije Valjavca v Preddvoru potekal tradicionalni,
že deveti Ekoteden. Učencem najvišjih
razredov so strokovnjaki iz Gorenjskih
elektrarn Drago Papler, Janez Basaj in
Jan Urbanc približali področja hidroelektrarn, varčevanja z energijo in obnovljivih virov energije. Petošolce je obiskala
Tadeja Vodnik iz Lokalne energetske
agencije Gorenjske (LEAG) ter jim na zanimiv način predstavila učinkovito rabo
in obnovljive vire energije. Četrtošolci so
se sprehodili do Brega ob Kokri, kjer so
si ogledali čistilno napravo, novo znanje

smo v zmernem tempu in s številnimi
postanki, šteli smo mravljišča (menda
jih je bilo kar 91) in občudovali Grintavce
na drugi strani doline Kokre. Za zadnji
počitek smo se ustavili še na razgledni
točki ter pomahali Rajku na Zaplati, potem pa sestopili mimo Jakoba do Potoč,
kjer smo se precej utrujeni, vendar zadovoljni in polni vtisov poslovili.

pa so utrdili z izdelovanjem plakatov.
Najmlajši so ustvarjali iz odpadnih materialov ter z razstavo izdelkov počastili
5. junij, svetovni dan varovanja okolja.
Dolgoletna vodja in koordinatorica Ekotedna Mira Vizjak je po izvedenih dejavnostih izrazila zadovoljstvo: "Učenci so
tudi letos izredno lepo sodelovali na delavnicah, zlasti nekateri starejši so pokazali zanimanje in so se aktivno vključili v
strokovne pogovore z gosti. Prav je, da se
zavedamo svoje odgovornosti do okolja,
kajti prav vsak lahko s svojim ravnanjem
pripomore k lepšemu in boljšemu svetu.
Ozaveščenost na naravovarstvenem področju je tudi ključna, da nam v primeru nesreč ali katastrof, kakršni smo bili
pred kratkim priča na Vrhniki, ni vseeno
in da znamo preudarno odreagirati."

Ekoteden o varčevanju z energijo, obnovljivih virih in varovanju
okolja. Učenci so izdelovali plakate, najmlajši pa ustvarjali
iz odpadnih materialov ter z razstavo izdelkov počastili 5. junij,
svetovni dan varovanja okolja.

Hvala PD Preddvor, ker ste ekipi mladih
planincev (najmlajših doslej) omogočili
tako lepo in nepozabno doživetje, hvala
Rajku Fendetu in Živku Drekonji za gostoljubje in dobro voljo, hvala učiteljici
Moniki za odlično spremstvo ter Mihu
Prestorju, ki je bil pripravljen upočasniti svoj korak in z nami počasi prehoditi
najbolj izpostavljen del poti.

Športne igre
DAMJAN KONČAN
V sredo, 31. maja, smo v okviru Zdrave šole,
kot je že v navadi ob koncu šolskega leta,
pripravili športne igre za učence, starše in
učitelje. Okrog šestdeset udeležencev iz
matične šole ter Podružnične šole Kokra se
nas je zbralo ob športnem igrišču pri hotelu Bor na Hribu. Merili smo se v različnih
disciplinah. Na mivki smo igrali odbojko
in tenis, na umetni podlagi pa nogomet in
hokej. Najmlajši so se zabavali v peskovniku, na trampolinu ter drugih igralih. Najbolj
zagnanih ni z igrišč pregnala niti dežna ploha, ki nas je osvežila sredi dveurnega druženja. Starši, ki jih vroče in soparno vreme
ni preveč vleklo na igrišče, pa so si vzeli čas
za klepet in osvežilno pijačo. Manjkal ni
niti sladoled. Izvedbo športnih iger nam je
omogočil šolski sklad Osnovne šole Matije
Valjavca Preddvor, ki nam je pokril stroške
najema igrišč.
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Kresniček ob občinskem prazniku
PETRA LOMBAR PREMRU
Občinski praznik, ki ga v Preddvoru
praznujemo 1. junija, na dan obletnice
smrti prve slovenske pesnice, pripovednice in skladateljice Josipine Urbančič Turnograjske, so letos obeležili tudi
učenke in učenci OŠ Matije Valjavca
Preddvor. Poskrbeli so za celoten kulturni program slavnostne akademije, ki
je bila na praznični večer v Domu krajanov. Začelo se je s slovensko himno, ki
so jo z občutkom zapele tri učenke, govornemu uvodu v akademijo, za katerega je poskrbela sedmošolka Ana Arnež,
ter županovemu nagovoru pa je sledila
glasbena predstava, spevoigra Kresniček. Dvorano je preplavilo pravljično
vzdušje: 28 učenk in učencev od 5. do 9.
razreda je ob klavirski spremljavi Mateje Grašič s petjem in plesom predstavilo
zgodbo o nagajivem Kresničku, ki je izgubil lučko, jo ves obupan iskal ter na
koncu, po obljubi, da bo priden, končno dobil nazaj. Doživet nastop, ubrano
petje in usklajeni gibi pa tudi čudoviti
kostumi so navdušili vse navzoče. Katjo Bogataj, ki je nastopila v glavni vlogi,
ter vse druge mlade talente ter njihove
mentorice so gledalci nagradili z bučnim aplavzom.

Ta moja lučka, svetla lučka mi vedno kaže pravo pot ... / Foto: Gorazd Kavčič
Spevoigro Kresniček so v preddvorski
osnovni šoli premierno uprizorili v
decembru, v sklopu praznovanj petdesetetnice šole. Učenci so vadili dobro
leto, potem pa trikrat nastopili v domači šolski telovadnici, pred kratkim
so zaigrali za učence OŠ Cerklje v tamkajšnjem Kulturnem hramu Ignacija
Borštnika, nastop ob preddvorskem občinskem prazniku pa je bil zadnji. Sku-

paj z učenci so se za predstavo trudile
mentorice, učiteljice Lucija Černivec,
Irena Varl Peneš in Brigita Košmrlj,
kostume je kreirala in po meri nastopajočih izdelala Lidija Nograšek, sceno
sta ustvarili Petra Logonder in Milena
Tavželj, za ozvočenje sta poskrbela Tina
Bohinc in David Šenk, da je predstava
uspela, pa sta pripomogla tudi Marjan
Peneš in Neža Bergant.

Na vseslovenski odpravi MEPI
NINA KRISTIĆ IN PETRA LESJAK

Preddvorski udeleženci pohoda MEPI

Na OŠ Matije Valjavca Preddvor že četrto leto sodelujemo v programu MEPI – Mednarodno priznanje za mlade. V okviru programa se devetošolci udejstvujejo na štirih različnih področjih:
prostovoljstvo, veščine, rekreativni šport in pustolovske odprave. Po uspešno opravljenih dejavnostih prejmejo bronasto priznanje. V soboto in nedeljo, 13. in 14. maja, se je trojica z imenom
Tarzani, ki so jo sestavljali Teja Roblek, Tadej Perko in Adam Valjavec, udeležila vseslovenske odprave MEPI. Odprava je potekala na območju Škofjeloškega hribovja in Jelovice. Naši učenci so
v dveh dneh prehodili približno 25 kilometrov poti od Čepulj preko Ševelj, Jamnika, Vodiške planine do Rovtarice. Ekipa je sicer
štela še eno članico, Hano Kepic, ki pa se kvalifikacijske odprave
žal ni mogla udeležiti zaradi zdravstvenih težav.
Priprave na odpravo, ko so potekale pod mentorstvom voditeljev odprav MEPI Miha Andoljška, Nine Kristić in Petre Lesjak, so obsegale kondicijske treninge, načrtovanje, orientacijo,
opremljenost za preživetje v naravi in poskusno odpravo. Ekipa se je na odpravo dobro pripravila. Kljub manjšim orientacijskim težavam so prispeli na cilj dobre volje in ponosni na svoj
uspeh. Zdaj jih čaka še nadaljevanje programa MEPI na srebrni in zlati stopnji, ki ga bodo lahko opravili na srednjih šolah.
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Obisk iz Sel na Koroškem
Sredi maja so nas na Podružnični šoli Kokra tradicionalno obiskali prijatelji
in vrstniki iz Ljudske šole Sele na avstrijskem Koroškem.
UČITELJICI ROMANA IN ANA IN UČENCI
PŠ KOKRA
Sredi maja so nas na Podružnični šoli
Kokra tradicionalno obiskali prijatelji
in vrstniki iz Ljudske šole Sele na avstrijskem Koroškem. V majhni vasici
Sele še govorijo slovenski jezik izven
naših meja. Prišlo je kar 25 učencev,
njihova ravnateljica Majda Olip ter učitelja Roman in Veronika. Obiščejo nas
tradicionalno vsako leto, prav tako pa
njihovo prečudovito deželo obiskujemo
tudi mi.
Ob prihodu smo jih prijazno pozdravili
in sprejeli v našo majhno podružnično
šolo. V jutranjih urah je tako v šolskih
prostorih odmevala skupna pesem z naslovom Poj z menoj, ki so jo učenci peli
tako v slovenskem kot tudi v nemškem
jeziku. Učitelji so učence spremljali s kitaro in harmoniko, v zahvalo ob toplem
sprejemu pa smo prejeli njihov domači
kruh. Medse smo tokrat sprejeli tudi posebnega gosta, tetraplegika Benjamina
Žnidaršiča, ki nam je predstavil svojo
težko življenjsko preizkušnjo. Po padcu s
češnje je pristal na invalidskem vozičku
in bil tako primoran poiskati drugačno
zaposlitev in si urediti drugačen način
življenja. Med drugim je sedaj g. Benjamin izjemen slikar. Njegova posebnost
je v tem, da slika z usti. Tovrsten način
slikanja je prikazal učencem. Tudi sami

Sosedje na obisku
so se preizkusili v slikanju z usti. Bili so
navdušeni in nastale so izjemne slike.
Rok Valjavec, ki slikarja osebno pozna,
nam je tako tudi tokrat priskočil na
pomoč, da smo gosta lahko pripeljali v
svojo šolo, in nam s tem omogočil nova
poznanstva, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.
Z učenci smo se zatem odpravili še na
gorsko kmetijo Bergant. Prijazni gospodar Stanislav nam je razkazal celotno
domačijo, ogledali smo si tudi živali,
ki jih imajo, ter nemalo pripomočkov,

ki jih potrebujejo za uspešno vodenje
kmetije. Gospa Marija pa je poskrbela,
da smo poizkusili domače dobrote in se
okrepčali, za kar se jima vsi lepo zahvaljujemo.
Gostje iz sosednje Avstrije so bili nad
našim krajem in nad vsem, kar so doživeli in videli, očitno navdušeni. Preden
so nas zapustili in se vrnili v svoj kraj,
smo jim pokazali še naš ples Rock me in
se tako z roko v roki poslovili. Vsi skupaj
se že zelo veselimo in komaj čakamo,
da vrnemo obisk v juniju.

Začasno vodstvo turističnega društva
JOSIP EKAR
Sredi maja smo v Turističnem društvu
Preddvor izvedli izredni občni zbor, na
katerem smo izvolili začasno vodstvo,
ki bo reševalo stanje društva. Društvo
je zabredlo v finančne težave in ga je
treba sanirati. Novo začasno vodstvo, ki
ima mandat do rednega občnega zbora
v začetku leta 2018, sestavlja petčlanska
ekipa: predsednik Josip Ekar in člani
Janez Polajnar, Franc Keržan, Brane
Tičar in Drago Zadnikar. Začeli smo z
aktivnostmi za poplačilo dolgov in pri-

dobivanje sredstev za nemoteno tekoče
delo. Upam, da bomo uspeli društvo zopet postaviti na noge.
Prireditev, ki jih bomo izvedli letos, zato
ne bo veliko. Organizirali bomo Petrov
s'm'n, in sicer v nedeljo, 2. julija, z začetkom ob 10.30 (po drugi maši) s pestrim
programom. Moderatorka bo Jana Jenko.
Stojnice bodo letos malo drugačne: ker se
popoldne ob 15. uri začne tudi mednarodni folklorni festival v okviru Folklornega
društva Preddvor, smo stojnice naslovili
Preddvor se predstavi. Na njih bodo letos
rokodelci in ostali izdelovalci zanimivosti

ter društva iz občine Preddvor. Za prijetno
vzdušje na Petrovem s'm'nu bodo poskrbele pevke Društva upokojencev Preddvor
in KUD Preddvor. V decembru načrtujemo
tradicionalen potop božičnega drevesa.
Da bomo lahko izpeljali prireditve in pripravili društvo, da bo delovalo, kot se za
društvo spodobi, prosim vse ljudi dobre
volje in srca, da pristopite v društvo in
pomagate. Prosim tudi nekdanje člane,
naj se vrnejo med nas. Veseli bomo tudi
prostovoljnega prispevka, ki ga boste lahko oddali na naši stojnici na Petrovem
s'm'nu. Vsem že vnaprej najlepša hvala.
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Meritve za zdravje
MIRO ROBLEK
V sklopu projektov VGC (Večgeneracijski
center) Kranj v občini Preddvor smo v
krajevnih organizacijah RK Bela - Bašelj
in Preddvor maja v brunarici TD Bašelj
izvedli meritve krvnega tlaka ter količino sladkorja in holesterola v krvi. Kljub
manjšim zapletom smo projekt izvedli

zadovoljivo. Meritev se je udeležilo 24
občanov, večinoma iz Bašlja.
Zdravstveno stanje sodelujočih kaže na
pozitivno zdravstveno stanje, kar pa še
ne pomeni, da smo vsi v občini ''zdravi''.
Iz dokumentov prisotnih in iz večletnih
analiz smo ugotovili, da se teh merjenj
udeležujejo večinoma iste osebe, ki jim
rezultati teh meritev res pomenijo de-

jansko stanje njihovega ''zdravega'' življenja. Upam, da nam bo tudi nadalje
uspelo organizirati projekte meritev,
obenem pa želimo, da si jih udeležijo
tudi osebe, ki se do zdaj meritev niso
udeleževale, v razmišljanju, da je njihovo zdravstveno stanje BP. V projektu
merjenja sva v dveurnem terminu prostovoljno sodelovala Milena Zupin (KO
RK Preddvor) in Miro Roblek (KO RK Bela
- Bašelj).
Na koncu se vsem sodelujočim na meritvah opravičujem zaradi motenja njihovega zasebnega življenja, ki sem jim
ga prekinil z nenapovedanim obiskom,
s katerim sem njih prosil za podpis potrditve udeležbe na meritvah in izjave o
strinjanju s pogoji zanje. Projekt je pač
organiziran prek evropskih sredstev in
zahteva veliko birokracije (da ne bi kdo
česa ukradel). Mi smo se prilagodili pogojem in s tem projekt izvedli tako, kot ''
Evropa in VGC Kranj zahtevata. Se mi pa
pri pisanju tega članka poraja misel, da
če je več posrednikov v projektu, dražja
je izvedba. S tem opozarjam tudi občinsko upravo in župana, da pri sklepanju
takih pogodb o tem razmislijo.

Povezuje generacije
V januarju je začel delovati Večgeneracijski center Gorenjske s sedežem v Kranju,
ki s ponudbo brezplačnih dejavnosti seže tudi v Preddvor.
potrebe dela in vsakdanjega življenja. Potekale bodo tudi počitniške aktivnosti za otroke, in sicer od 17. do 21. junija in
od 14. do 18. avgusta med 10. in 12. uro. Program aktivnosti
je dostopen na spletni strani občine ter Večgeneracijskega
centra Gorenjske. Prisrčno vabljeni, da se aktivnosti udeležite tudi vi in si tako popestrite svoj vsakdan.

Cikotić in partner, d. n. o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
Tel: 04/25 16 100
Gsm: 040 513 968
E-pošta: pod.kostanji@gmail.com
Spletna stran www.pod-kostanji.com

V ČASU KOLEKTIVNEGA DOPUSTA
OD 17. 7. DO 7. 8. 2017 ZAPRTO

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020. Glavni cilj projekta je nuditi brezplačne, preventivno zastavljene vsebine, spodbujati
medgeneracijsko sodelovanje in okrepiti povezovanje javnih
institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij in občin v
posamezni geografski enoti.
V projekt se je s svojim prispevkom vključila tudi Občina
Preddvor, ki želi z izvajanjem aktivnosti v občini ponuditi
občanom možnosti za druženje, pridobivanje novih znanj in
spretnosti, sodelovanje na različnih dogodkih – vse z namenom še bolj aktivnega in kakovostnega preživljanja prostega časa in povezovanja ter sodelovanja občanov. V občini
Preddvor so do sedaj izpeljali 45 aktivnosti, ki so pritegnile
že kar lepo število občanov. Večina aktivnosti poteka v prostorih TIC Preddvor in na drugih primernih lokacijah. Tudi
v prihodnjih mesecih bodo aktivnosti zasnovane tako, da
bodo čimbolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje
uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za
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Več zabavnega druženja
Marca letos je bila na zboru članov Društva upokojencev Preddvor za predsednico
izvoljena Marija Velikanje, ki je na tem mestu nasledila Anico Celar Gorza. Z novo
predsednico smo govorili o dosedanjih izkušnjah in o prihodnjih načrtih.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
FOTO: GORAZD KAVČIČ

• V Društvu upokojencev Preddvor ste
že tretja predsednica zapored. Kako da
ženske tu prevzemate vodilne položaje?
"Ne vem, ali moško ne želijo več prevzemati takšnih nalog. Sicer pa nas je
žensk kar dve tretjini med članstvom
društva, ki sicer šteje blizu petsto ljudi.
Tudi dejavnosti se udeležujejo približno v
razmerju 70 : 30, ženske prevladujejo na
naših izletih, kjer je moških kaka petina. Ženskam se očitno tudi ni neprijetno
samim udeležiti izletov, medtem ko moški večinoma prihajajo skupaj z ženami.
Sama sicer vidim dva moška med našimi poverjeniki, ki bi lahko v prihodnje
prevzela nalogo predsednika."
• Z velikim žarom govorite o izletniški dejavnosti, ki ste jo več let vodili v
društvu. Kje ste bili nazadnje?
"Izletniško sekcijo v društvu vodim že
osem let in to sem obdržala tudi kot
predsednica. Z izletniki smo bili nazadnje na Stari gori, v Čedadu in na razglednem stolpu Gornjače v Brdih. Že
kmalu je naš naslednji izlet, in sicer 7.
julija v Dolomite. V času krize je bilo prijav na izlete manj, tako da smo se združili s sosednjim društvom v Šenčurju in
izlete prirejali skupaj. Tokrat pa je prijav dovolj in bomo šli sami. Naj omenim še zelo prijeten izlet s starostniki
nad osemdeset let (kar pet med njimi
jih je bilo starih več kot devetdeset let),

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
www.geodetske-storitve.com

Marija Velikanje
ko smo v Podbrezjah obiskali prejšnjega preddvorskega župnika Lavrinca. Ni
nam priredil le maše, pač pa nas je tudi
lepo pogostil."
• Kako ste začeli delovati v upokojenskem društvu?
"Pred upokojitvijo sem delala kot administratorka v kranjski Planiki. Tudi
živela sem v Kranju, vendar ob upokojitvi pred 19 leti nisem našla stika s
tamkajšnjim društvom. Leta 2006 smo
se preselili na Belo, kjer sva z možem
skrbela za bolnega tasta. Pozneje sva
oba upokojena in brez obveznosti začela
razmišljati, da bi zdaj lahko tudi kam
šla in leta 2008 odšla na izlet v Medžugorje. Kmalu zatem so me povabili v
Društvo upokojencev Preddvor, kjer naj
bi od predhodnice takoj prevzela izletniško dejavnost. Res sem jo in od takrat je
bilo že kakih osemdeset izletov."
• Kakšno bo vaše vodenje društva?
"Že ko sem vodila izletniško dejavnost,
sem se veliko naučila. Če česa ne vem,
pa vprašam. In tudi Anica Celar Gorza,
prejšnja predsednica in sedanja podpredsednica, mi je obljubila, da mi bo
pri delu pomagala. Veliko dejavnosti

je dobro vpeljanih: imamo izletniško,
pohodniško, kolesarsko sekcijo, sekcijo
ročnih del Gelike, dober Ženski pevski
zbor Josipine Turnograjske, ki je letos
priredil odmeven koncert. Opravljamo
meritve za zdravje. Družabno se srečujemo na poletnem pikniku in pred
novim letom, se udeležujemo srečanj
gorenjskih upokojencev, sodelujemo
z drugimi društvi ... Dejavnost je zelo
pestra in tako bomo tudi nadaljevali."
• Boste društvu kot nova predsednica
dali tudi kak oseben pečat?
"Vesela sem, da se je naše društvo vključilo v program Večgeneracijskega centra Gorenjske, kar prinaša nove, sveže
dejavnosti. Učimo se računalništva,
pletenja košar, hodimo na umovadbo
... V času svojega predsednikovanja bi
rada, da se več upokojencev vključi zlasti v računalniške tečaje, saj brez tega
danes več ne gre. Želela bi si tudi kake
nove zabavne dejavnosti in lažje športne aktivnosti. Ena takšnih je denimo
pikado, s katerim se ukvarjajo tudi v
drugih upokojenskih društvih in bi lahko sodelovali v tekmovanjih, ki jih prirejajo. Zabavno je tudi rusko kegljanje."
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Božje poti za dolgo življenje
"Na god lurške Marije sm bva rojena," pove Nežka Žibert s Spodnje Bele. V februarju
je praznovala devetdeset let. "Bovna nism bva nkol. Sm trpežna!" Dve leti nazaj je še
sedla na kolo in se odpeljala v Kranj po nakupih.
SLAVKO PREZELJ
Nežka ima odločen značaj, dobro ve, kaj
je prav in kaj ni prav. Prav gotovo ji je ta
notranji občutek že od mladega usmerjal pot življenja. "Tkt k sm imeva tridst
let, sva se s sestro Francko, k je bva dve
let umaj od mene, zmenile, da se nava
možile. Jest sm bva samotar. Rada b se
šolova, pa so doma rekl; doma boš devova. Mene j pa zanimou potopisje. Rada b
okol hodiva. Sm mislova, d b šva u samostan, pa j bo doma preveč deva. Je bo
treba pomerkat še na deset let mlajšga
brata Janeza in na trinajst let umajšo
sestro Marico."
Nežki v otroštvu ni bilo prav nič z rožicami postlano. Doma so imeli dve kravi.
Višek pridelkov s polja je Nežka s kolesom
odpeljala v Kranj na trg. Za fižol, jajca
je dobila kakšen dinar. "Za ta dnar sem
poj kupiva pou litra ola, pou kile cukra,
pa škatlco cigaret za ata. O koko sej men
kruha luštou, pa ga ni bo, s mogu kr potrpet. Blagor dons tistm otrokm, k nč n
vedo, koko žvejo."
Njen oče Janez je bil štiri leta v prvi
svetovni vojni. Nazadnje se je znašel v
vojnem ujetništvu v Harkovu. "S Trsta
prek Bohina sta šva poj skp z enmu s
Pšenične police dam. Sta se šva direkt
Marij na Brezje zahvalt, d sta prežveva."
Vojna je Nežkinemu očetu pustila posledice, bolehal je in umrl je leta 1951 pri
56 letih.
"Drgač ni kazau, d sm šva leta 1957 devat
u Tekstilindus. Po dveh leth sm že tok
zasluživa, d sm dvignova načrt za hišo.
26 let mam delovne dobe. Pokojnina
glih tok d je. Sestra Marica m pomaga,
d ohk use popvačam.
"Doma j bo deva zmerj zadost. U enmu
dneu sm štir metre bukovh drva nacpiva, metrske. Pet kilsko macolo sm dvignova, sm udarva, paj počv. O pa kok sej
učash na pol okopavou pa pleu. Od jutra
do upodneva s po kolenh drajsou, d s na
konc nive pršu."
Nežka ima delovnost in pridnost v krvi.
"Petdest let sm cirova cerku na Bel pa u
Preddvor. S Krana sm na koles u naroč
prpelava kšne potonke. S kimpežm sm

pa poj u Preddvor pelava use rože, kr sm
jh še doma nabrava."
Prav njeni prizadevnost in vztrajnost
sta botrovali, da je trideset let delovala
kot odlična odbornica v preddvorskem
upokojenskem društvu. Za svoje delo
je prijela tri najvišja priznanja Zveze
društev upokojencev Slovenije: zahvalo
za prizadevno delo, malo plaketo v letu
2008 in veliko plaketo v letu 2016.
Nežki je največje zadovoljstvo v življenju
dalo obiskovanje romarskih krajev. To ji
je napolnilo dušo z največjim zadovoljstvom in božja milost, ki jo je prejela, ji
je dala upanje in moč, da gre še zmeraj
čila naprej. "U Fatim sm bva, u Lurd sm
bva štirkrat, pa u Santjag d Kompostel
tud. U Medžugorj sm bva čist na začetk,
k še okol cerkve ni bo čist nč. U Nemčij
sm s ogledova use ta velke cerkve. Na
Brezje pa u Lubn smo šl pa peš u Svetmu Petr. Pr Cvenkln na Lubnm smo prenočl, poj smo šl pa na Brezje, pa nazaj
tud peš."
Nežkina stara mama in mama od Kračmanovega Matija Valjavca sta bili

sestri. Tudi Nežka ima že iz mladosti
ljubezen do zapisovanja in zbiranja
narodopisnega blaga. Njeni zvezki so
polni z lepo pisavo zapisanih ljudskih
in nabožnih pesmi. "Kosmat, Naglič je
zapisvou use, kr se je dogajou na Zgorn
Bel, Valjauc na Sredn Bel, na Spodn Bel
je biu pa za te reči nadarjen Blaž Grča,
kje imu novo mašo v Preddvor leta
1871." Tudi Nežka še danes v svoj zvezčič
že sedem desetletij vsak dan zapisuje,
kakšno je vreme in kaj se je tisti dan
dogajalo. Za leto 1949 piše: "6. januar,
četrtek, sneg skopnel, potres ½ 6 zjutraj, močan; 30. april, sobota, prašiča
peljali v Kranj (obvezna oddaja); 27. december, torek, lepo, sonce, pristojbina
za cerkev, 100 din, en sedež." Vsi ti Nežkini zapisi so enkratni spomini podob
življenja posameznika in celotne skupnosti! Čudovito!
Nežka Žibert je odločna ženska, ki pa se
zna tudi pošaliti. "Za mojh 90 let sm povabiva tud sosede. Sm jm rekva. Zj pridte, jest moje pogrebšne nam devova!"
Še na mnoga zdrava leta, Nežka!

16 | ZANIMIVOSTI

Za blaginjo in srečo gre
SLAVKO PREZELJ
V tistem mrzlem, vetrovnem aprilskem
dnevu, 18. aprila 2017, se je zgodilo, da
sta dve beli štorklji prileteli naravnost v
Preddvor. To se je zgodilo prvič, saj kronika našega kraja takšnega obiska štorkelj
poprej ne omenja. Pristali sta na dimniku
župnišča. Prav zagotovo je župnik Branko
Setnikar tisti dan, ko je bila jutranja temperatura le nekaj nad nič stopinjami, lepo
zakuril v peč. Štorklji sta vzdržali na dimniku kar pol ure, saj ju je toplota, ki se je
vila iz dimnika, nedvomno prijetno grela.
Prve štorklje, simbol Prekmurja, so sicer
Gorenjsko začele osvajati že pred enajstimi leti. V letu 2006 so priletele v Tenetiše. Travnike in mokrišča z raznolikim
izborom žuželk imajo najraje. Pestrost
jedilnika na travnikih od Preddvora do
Brega in predvsem jedilnik močvirnih
Blat jim je bil verjetno zelo všeč, vse do
dne, ko sta travnike prekrila hlevski
gnoj in gnojevka. Enajstega maja je v

čudovitem vremenu nad Preddvorom še
zadnjič zaokrožilo šest štorkelj. Primernega kraja za spletanje gnezda tokrat,
kot kaže, niso uspele dobiti, je pa povsem mogoče, da so bile tokrat pri nas

samo na turističnem letovanju. Lepo bi
bilo, da bi se pri nas oglasile še kdaj, saj
po ljudskem verovanju štorklje prinašajo blaginjo in srečo, menda prineso celo
otroke.

Po tovorni poti do samotnih kmetij v Kokri
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Stara tovorna pot med Možjanco in Kokro, ki so jo uredili pred štirimi leti in
jo sedaj redno obiskujejo pohodniki, je
tudi na pomladni pohod privabila lepo
število obiskovalcev. Na tematsko pohodno pot, sicer dolgo 15 kilometrov, se pohodniki podajo vsakokrat malo drugače. Začenja se na Možjanci, poteka proti
Štefanji gori, naprej na sedlo Davovec
in se spusti v dolino Kokre do tamkaj-

šnje farne cerkve, nato se po vzhodnem
pobočju doline nadaljuje do samotnih
kmetij in nazadnje obrne proti dolini,
kjer se konča pri Celarjevem mostu. "Letos smo pohod začeli pri cerkvi v Kokri,
najprej pešačili po stezi do Pestotnikove
domačije na nadmorski višini 750 m,
pot nas je vodila naprej do Robleka in
nato prek Planjave in Cundrovih hribov
do Suhadolnika," je povedala Tatjana
Štirn iz okrepčevalnice Rožmarin na
Možjanci, ki skupaj z možem FranciPred pohodom in po njem je prijalo
okrepčilo v Rožmarinu.

Pohodniki po tovorni poti / Foto: Primož Pičulin

jem vsako pomlad in jesen organizira
pohod. Letošnjega pomladnega se je
udeležilo 43 pohodnikov in je znova lepo
uspel. Hladno jutro ni zmotilo pohodnikov, poleg tega so jim zjutraj v Rožmarinu na Možjanci najprej postregli s primernim okrepčilom, prav tako so jih po
opravljenih desetih kilometrih poti tam
pričakali dobra kapljica, golaž, polenta
in viže iz harmonike Marka Štirna. Jeseni pa znova na pot, že sedaj vabi Tatjana Štirn.
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Ohranjamo ljudsko plesno izročilo
MAJA NOSAN, FD PREDDVOR
Ko pomislimo na preteklost, se običajno spomnimo svojih prednikov, ki jih
ni več med nami. V našem društvu se
zavedamo, da spomini s časom zbledijo ali se celo popačijo, zato jih je nujno
zapisati in ohranjati takšne, kot so bili.
Že naši prastari starši so se priložnostno zbirali in ob tem zapeli kakšno
pesem ali zaplesali. Ti plesi in pesmi
naših prednikov so osnova našemu (po)
ustvarjanju. Žal se je marsikateri verz
ali takt z leti izgubil, vseeno pa se je, zahvaljujoč vsem, ki so delali v folklorni
dejavnosti pred nami, veliko ljudskega
izročila ohranilo in s tem smo folklorna
društva po vsej Sloveniji in zamejstvu
dobila osnovo našemu delovanju.
Laž je, če rečem, da je naše delo težko.
Prav tako pa je laž, da je to delo lahko.
Ohranjanje izročila v vsej svoji izvirnosti ni preprosto, a za ljubitelje folklore je
vrtanje v preteklost užitek. Kako super

se je naučiti "nov" ples in ob tem razmišljati, kdo vse je točno na to melodijo
poskakoval tako, kot danes mi, kako je
nekdo iz preteklosti ukal in vriskal med
istim plesom in kdo je morda prav ob
tem istem plesu spoznal svojo bodočo
izvoljenko.
Ampak, en drugačen gib letos, eden prihodnje leto in še dva kasneje in ples je
popačen. Babice in dedki plesa ne prepoznajo več. Tu pa vidimo pomembno
vlogo zapisovalcev plesov. Tako kot so
melodije zapisane v notnem črtovju,
tako so plesi zapisani s kinetogrami.
V kinetogramih je natančno zapisano,
kakšen je korak, ali gre za poskok, mor-

XI. mednarodno folklorno
srečanje Preddvor 2017
Slovenske, hrvaška in srbska
folklorna skupina
Nedelja, 2.7. 2017, ob 15. uri na
grajskem dvorišču

Za konec na izlet
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj je pripravilo končni izlet za člane. Obiskali so čebelarsko pot v Izlakah, muzej premogovništva, šli na Kum, dan pa sklenili v Podkumu v gostilni
Pr Čop. Tam so spoznali Lojzeta, najmlajšega slovenskega kuharskega mojstra, znanega po
sodelovanju v oddaji Dobro jutro. Članice društva še poudarjajo, da se lahko tudi drugi med
počitnicami pridružijo nordijski hoji, in sicer vsak ponedeljek ob 8. uri.

da obrat, kakšen je položaj telesa in rok,
ali je drža v paru in tako naprej.
Tudi če torej plese dobro poznamo in
jih preplesujemo že desetletja, je nujno
vsakih nekaj let ponovno odpreti zapise
in preveriti točnost interpretacije plesa
in popraviti morebitna odstopanja.
Seveda je vsak koreograf dober šele, ko
se iz spleta vidi njegov vložek v skupino in njegov osebni stil poustvarjanja,
a rdeča nit vedno ostajajo zapisani koraki. Vse naprej je igra in domišljija poustvarjalca.
Obljubim lahko, da se bomo v Folklornem društvu Preddvor še naprej trudili
ohranjati zapuščino naših prastaršev.
Mentorji se vsak teden trudijo prav
vsem članom društva pokazati izvirne
plese in jih naučiti plesati tako, da plesi
taki tudi ostanejo.
Vsi pa se nato na številnih nastopih (letno več kot štirideset) za domačo in tujo
publiko trudimo slovensko plesno izročilo prikazati v najkvalitetnejši luči.

Poslovila se je
najstarejša stanovalka
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Še zadnja fotografija 107-letne Marte Polak z
županom Miranom Zadnikarjem
/ Foto: Tina Dokl

Zaključni izlet v Zasavje

Aprila so ob 107. rojstnem dnevu najstarejši stanovalki Doma starejših občanov
Preddvor Marti Polak med drugimi čestitali
predsednik države Borut Pahor, ljubljanski
pomožni škof Anton Jamnik in župan občine
Preddvor Miran Zadnikar. Čila in vesela je s
škofom takrat celo zaplesala. Nekaj tednov
pozneje pa je Marta Polak preminila.
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»Udarniška« pri bolnišnici Košuta
Sredi maja smo se tovarišice in tovariši podali na "udarniško"
k partizanski bolnišnici Košuta.
URŠKA TIČAR
Že nekaj časa smo pripravljali delovno
akcijo za zazidavo in obnovo temeljev
pri spominski bolnišnici Košuta, ki leži
v grapi na nadmorski višini 1034 m. Tovariš Borut Rojc je s kombijem pripeljal
potreben material do zadnjega vzpona
našega cilja. Tovarišica Ani nam je pripravila okusno malico, tovarišica Dragica pa "takratkega", ki smo ga v prvi rundi odnesle pripadnice nežnejšega spola.
Najbolj močni pa so kar trikrat do bolnice znosili 250 kg materiala za zidanje.
Mlada pionirja sta pomagala pri prinašanju kamnov za zidanje. Udarniške akcije se je udeležilo 11 udarnikov (Matic
Arnež, Gašper Arnež, Peter Arnež, Milan
Tičar, Dragica Tičar, Urška Tičar, Ani Celar Gorza, Marjan Gorza, Borut Rojc, Lojze Jamšek, Darko Miklavčič), ki jim ni
vseeno za ohranitev bolnišnice, postavljene leta 1944 pod poveljem glavnega

Na Sv. Jakobu defibrilator
Maja sta predstavnici Krajevne organizacije RK Preddvor Planinskemu društvu Preddvor v
koči na Sv. Jakobu predali defibrilator AED, saj želijo, da bi tudi planinci povsod hodili brez
skrbi in bi si lahko pomagali v primeru srčnega zastoja. Pred letom dni so v koči tudi že prikazali, kako naprava deluje, znanje bodo v kratkem osvežili, napoveduje predsednica RK
Milena Zupin. Hkrati vabi na poletno krvodajalsko akcijo, ki bo 18. avgusta z odhodom iz
Preddvora ob 6. uri. Kri bodo darovali v zavodu v Ljubljani, nato pa druženje nadaljevali z
izletom na morje. Zaradi lažje organizacije se obvezno prijavite Mileni (041 382 270), Miru
(031 878 472) ali Jani (041 781316). Vabljeni že stalni in seveda novi, mladi krvodajalci.

Tudi v koči na Sv. Jakobu je od maja AED-defibrilator.

odbora štaba za Gorenjsko, obnovljene
pa leta 1974. Leta 1944 so v ambulanto,
ki je bila opremljena s tremi posteljami
in skupnimi ležišči, prejeli prve tri ranjence. V času njenega delovanja se je
zdravilo precejšnje število bolnikov in
ranjencev. Nekaj pa jih je žal tudi umrlo
zaradi težkih ran in pomanjkanja zdravil. Pokopani so bili na drugi strani grape, kjer je danes še ohranjeno grobišče
in spominske plošče. Bolnišnica Košuta
je delovala do konca vojne.
Največja zahvala pri tej akciji gre zagotovo "Zgornblanu" Lojzetu Jamšku, ki je
spretno vihtel "kelo" in pozidal vse luknje
okoli bolnišnice ter popravil spomenik
na bližnjem grobišču. Po končanem delu
smo bili zadovoljni vsi in ob malici ter
pijači smo že kovali načrte za naslednjo
akcijo ter sklenili, da se zagotovo vidimo. Seveda se ob miselnosti današnjega
časa in slabem obisku bolnišnice in zanimanju za to temo postavlja vprašanje,
čemu nadaljevati (brez pomisleka vseh
prisotnih). Da bomo ohranili spomin in
zgodovino za prihodnje rodove – in to je
bila tista energija, ki sem jo čutila še kar
nekaj časa in teža nahrbtnika ni pokvarila zagona za naslednjo "udarniško". Tičarji bomo zagotovo zraven.

Kmečki praznik pod Storžičem
V nedeljo, 20. avgusta, bo tradicionalni (32. po vrsti) Kmečki praznik pod Storžičem. Prireditev se bo pričela ob 11.30 s prihodom
starodobnih avtomobilov in mopedov. Kmečki fantje bodo prikazali stare običaje, tema letošnjega prikaza ostaja do prireditve
skrivnost. Vsako leto prikazujejo druge običaje. Kmečke žene bodo
pripravile jedi iz kmečke kuhinje, kot so flancati, masovnek in druge dobrote. Na prireditvi bo kot posebni gost nastopal ansambel s
starimi kmečkimi glasbili. Gostje bodo kmetje iz Italije. Poskrbljeno bo za bogat srečelov, kegljanje in merjenje teže pršuta. Za glasbo na veselici bo zadolžen ansambel Zupan. Veselo dogajanje v
dolini Belce v športnem parku v Bašlju se bo začelo že v soboto, 19.
avgusta, ob 20. uri z veselico pod šotorom z ansamblom Calypso.

S srečanja mladih nad 80 let v Bašlju

Srečanje mladih nad osemdeset let
JANA SMOLEJ
V Krajevni organizaciji Rdečega križa in Turističnem društvu Bašelj
smo obudili srečanje starejših. Ker so pripomogli k temu, kar imamo, in nam zapustili bogato doto, za katero so se močno trudili, se
nam je zdelo pošteno, da jih povabimo h kulturnemu programu in
pogostitvi. Na velikonočni ponedeljek smo se zbrali v Brunarici TD.
Obiskalo nas je 15 "mladincev", skupaj jih je 23, žal nekateri zaradi slabega počutja srečanja niso mogli priti. Za kulturni program
sta poskrbeli pevka Cirila in citrarka Francka, otroci pa so zapeli.
Prostovoljci smo jih pogostili, za krofe (bobe) je poskrbela Anka iz
Koče na Lovrencu. Člani RK so prisotne tudi obdarovali, Rok Roblek
pa je ženskam podaril nageljne. Ogledali smo si tudi stare posnetke veselice (Kmečkega praznika pod Storžičem) iz leta 1994. Vsi
otroci, ki so ta dan prišli v brunarico, so vsepovsod iskali sladkarije, ki jih je skril velikonočni zajček, pa tudi pirhanje ni mnajkalo.

Utrinek z lanskega praznika

www.pogrebnik.si

Kardinal Rode na Zgornji Beli
Po svečanosti na Svetem Jakobu sta kardinal dr. Franc Rode in
njegov tajnik mag. Matej Pavlič obiskala dom Francesce in Vladimirja Žumra na Zgornji Beli. Z njima sta bila tudi preddvorski župan Miran Zadnikar, njegova soproga Pavla in nekateri prijatelji,
ki so kardinala na koncu lanskega romanja Vladimirja in Mirana v
Vatikan obvestili o tem podvigu, ta pa jih je na njuno veliko presenečenje povabil v svoje prostore. Na srečanju so obudili spomin na to romanje, kardinal Rode pa je povedal o svojih vtisih o
sprejemu pri soprogi predsednika ZDA Slovenki Melanii Trump.
Kardinal dr. Franc Rode je županu Miranu Zadnikarju podaril dragocen kovanec, ki so ga Vatikanu le v dva tisoč primerkih izdali
ob peti obletnici pontifikata papeža Frančiška.

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje
Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

SAT

TV - Internet

NOVO!

UGODNA CENA!

Signal s KRŽIŠČA - Krvavca
in LIMBARSKE GORE

Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije za doplačilo 3 EUR
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.

040 997 007
www.zvezdatv.si
Kardinal Rode na Žumrovem domu

www.gorosan.com

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah

10 let!
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Darila
za papeža
Frančiška
PETRA LOMBAR PREMRU,
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Ko so se kmečke žene na sobotni slovesnosti na Svetem Jakobu s priložnostnim
darilom zahvalile kardinalu dr. Francu
Rodetu, so obljubile, da bodo pred njegovim odhodom v Rim spekle še potico za
papeža Frančiška. Res so se lotile peke
in v ponedeljek kardinalovega tajnika
mag. Mateja Pavliča, ki je prišel v Preddvor po darila, presenetile z dvema velikima kolačema: enim za papeža, drugim
za kardinala in tajnika. Slednji je dejal,
da bodo potice, kot je običaj pri vatikanskih obedih, razrezali in ponudili vsem,
tako da bodo dobrot iz Preddvora deležni
vsi. Pošiljko so mu izročili župan Miran
Zadnikar, Darinka Zaplotnik, predsednica Društva kmečkih žena Kranj, odbor
Sloga, občinska svetnica Francka Rozman ter Greta Zlate, obe iz vrst kmečkih

Darila iz Preddvora za papeža Frančiška
žena, Ivica Arvaj pa je darilu priložila še
nekaj Arvajevih kranjskih klobas.
Te dni pa je župan Miran Zadnikar prejel pismo kardinalovega tajnika Mateja
Pavliča, v katerem piše, da je papež Frančišek prejel darove iz Preddvora. Papež je
kardinala poklical po telefonu in se želel
osebno zahvaliti zanje. V prisrčnem pogovoru mu je zagotovil, da je pokusil tako
potico kot klobase in da je oboje izvrstno.
Dobrot so bili deležni tudi njegovi sodelavci in drugi stanovalci v Domu svete
Marte. Nekaj dni zatem je pri srečanju

s kardinalom Rodetom svojo zahvalo za
pozornost, ki je je bil deležen, še enkrat
ponovil. Vsem Slovencem in Slovenkam
je zagotovil svojo bližino in jim pošilja svoj blagoslov. Pavlič še dodaja, da s
kardinalom preddvorske potice žal nista
imela priložnosti okusiti, saj sta jo izročila predstavniku veleposlaništva ZDA pri
Svetem sedežu, ki ju je v tistih dneh obiskal. Slednji je v naslednjih dneh sporočil:
"Potico sem delil z osebjem veleposlaništva in tako sedaj vsi vemo, zakaj jo ima
sveti oče tako rad."

jo različna mnenja o tem, kako in zakaj
nastanejo krogi", pravi naravovarstvenik,
nekdanji direktor Triglavskega narodnega parka Janez Bizjak z Bleda. "Gozdarji
trdijo eno, botaniki drugo. Tovrsten zanimiv naravni pojav srečamo tudi v nekaterih gozdovih: smreke rastejo v krogu,
prav tako tudi gobe. Nekateri razlagajo,
da so krogi posledice strel. Te so točkovni
udar, ki pozneje povzroči drugačno barvo
rastja," je še povedal Janez Bizjak, ki si bo
kroga na Zaplati kmalu ogledal v živo.
Moja šestletna vnukinja Ela je ob pogledu

na kroga dejala, da sta zagotovo dva žejna
velikana na travo odložila vsak svoj vrček
piva. Bogsigavedi kaj je v resnici vzrok. Iz
Preddvora se vidi le en krog, če hočete videti oba, boste morali oditi na Sveti Jakob,
kjer vam bo novi oskrbnik planinske koče
Vili Rozman pokazal smer pogleda. Tisti,
ki si želi krog videti od blizu, lahko izkoristi priložnost in se na tretji rojstni dan
Zavetišča v Hudičevem borštu, v soboto, 8.
julija, poda na Zaplato. Predsednik preddvorskih planincev Aleš Drekonja pravi, da
bosta prav ta dan kroga najbolj vidna.

Skrivnostni
krogi
SLAVKO PREZELJ
Naravne sile, ki si jih sodobni človek kljub
vsej znanosti v veliko primerih ne zna razložiti, so v začetku junija z rojenicami v
dveh krogih zaplesale na zelenem hrbtu
Zaplate. Najlepše se kroga vidita s Svetega Jakoba. Takšni krogi se radi izrišejo v
gorskem svetu. Največ jih je pod vrhom
Slavnika. V Široki dolini na južnem pobočju Storžiča je takšen skrivnostni krog
prvi opazil že v letu 1998 Živko Drekonja,
ki je bil takrat oskrbnik v Planinskem
domu na Kališču. Ta krog je v sončnem
vremenu viden še danes. V raziskovalni
vnemi je že marsikdo poskušal odkriti
skrivnost takšnih krogov, vendar je na
samem mestu krog težko zaznati. Rob
kroga je iz šopaste temno zelene trave, širok je dobrega pol metra. Znotraj oboda je
trava takšne barve, kakršna je tudi izven
kroga. Temnejša trava v obodu raste v
določenem redu in prav takšna ureditev
botruje obliki kroga. "Strokovnjaki ima-
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Oskrbnik je Vili Rozman

Blagoslovili križ sprave

Oskrbnik planinske koče na Sv. Jakobu je Vili Rozman. Ko smo ga
konec maja ob slovesnosti s kardinalom Rodetom na tej priljubljeni planinski koči Preddvorčanov in drugih planincev vprašali po
dosedanjih oskrbniških izkušnjah, je dejal: "To je prva planinska
koča, ki jo oskrbujem, zato ni čudno, da me je pred začetkom skrbelo, kako bo vse skupaj steklo. Zlasti ker sem bil že prvi teden
tako rekoč vržen v vodo s to veliko in zahtevno prireditvijo." Na dan
slovesnosti je bilo namreč na Sv. Jakob povabljenih osemdeset gostov, pripravili so še trideset kosil za posebne goste (med njimi
tudi kardinala), druge obiskovalce pa pogostili z joto in jedmi na
žaru. "Na srečo mi zelo pomagajo družina in številni prijatelji, seveda pa je veliko dela s koordinacijo," nadaljuje prijazni oskrbnik,
ki mu v koči pomagajo žena Tatjana, sin Mitja in sestra Nataša. Kot
pravi Vili Rozman, je planinska koča odprta vse dni v tednu, planincem bosta poleg tekočega okrepčila na voljo tudi enolončnica
in jabolčni zavitek, ob koncih tedna pa tudi jedi z žara, kremne
rezine in pehtranova potica. Planinskemu domu, ki ga imajo radi

Blagoslov križa sprave na cerkvici sv. Miklavža nad Mačami
/ Foto: Tina Dokl
Na cerkvici sv. Miklavža nad Mačami so sredi maja odkrili in blagoslovili križ sprave, tam je bila tudi spravna maša. V gozdu nedaleč
od cerkvice je bil namreč skrivni grob Rada in Ksenije Hribar, lastnikov gradu Strmol, ki so ju pripadniki partizanskega VOS-a kruto
umorili januarja 1944. Posmrtne ostanke zakoncev Hribar so lani s
prikritega grobišča prenesli in pokopali v družinsko grobnico. To je
dosegel nečak umorjenih Peter Hribar, ki je bil navzoč tudi pri maši
nad Mačami, kjer se je domačinom zahvalil tako za njihovo dejanje
sprave kot tudi za dejstvo, da je prav od tod leta 1991 dobil prvo
informacijo o skrivnostni smrti svojih sorodnikov. Njuno zgodbo
je pred kratkim razkril v televizijski oddaji Pričevalci, ki je bila po
besedah župana občine Preddvor Mirana Zadnikarja tudi povod,
da je začel v sodelovanju s preddvorskim župnikomo razmišljati
o križu sprave. Križ je izdelal Rafael Šenk, blagoslovil ga je župnik
Branko Setnikar.

Oskrbnik Vili Rozman v družbi predsednika Planinskega društva
Preddvor Aleša Drekonje / Foto: Primož Pičulin
mnogi obiskovalci, ker je pot do njega kratka in ne preveč naporna,
se tako spet vrača nekdanja domačnost. Člani Planinskega društva
Preddvor, ki so marca letos prevzeli kočo v upravljanje, so jo začeli
modernizirati, urejajo pa tudi planinsko pot, ki vodi na Sv. Jakob.
Na slovesnosti pa je koča prejela tudi kipec sv. Jakoba, ki ga je blagoslovil kardinal in bo varoval kočo in njene obiskovalce.

Župan obiskal pesnico
V Domu starejših občanov Preddvor leto dni prebiva slovenska pesnica Neža Maurer. Maja jo je v domu obiskal župan občine Preddvor Miran Zadnikar in ji ob tej priložnosti podaril knjigo o Josipini
Turnograjski, prav tako pesnici, pisateljici in skladateljici, rojeni
na Turnu. Neža Maurer, ki je v svojem življenju napisala veliko pesmi in jih izdala v številnih pesniških zbirkah, še vedno piše. Navdihuje jo tudi pogled na naravo, ki jo občuduje skozi okno doma.

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

Župan Miran Zadnikar na obisku pri pesnici Neži Maurer
/ Foto: Tina Dokl
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Uspehi preddvorskih strelcev
Strelsko društvo Preddvor je za strelsko sezono 2016/17 začelo s treningi septembra
2016 in oktobra že s prvimi tekmami v državnih ligah, gorenjski strelski ligi in
pokalnih tekmovanjih.
MARIJA ŽIŽMOND
Vedno se leto začne z zračno puško, kjer
so treningi v zaprtih prostorih. Veliko
napora smo morali vložiti, da smo pri
donatorjih pridobili toliko finančne
podpore in kupili dve elektronski tarči.
Taka oprema je danes pogoj za kakovosten trening. Vsa večja tekmovanja so
namreč izvedena na elektronskih tarčah. Tekmovanja na elektronskih tarčah se pa precej razlikujejo od tekmovanj v streljanju na papirnate tarče.
Člani so z zračno puško tekmovali na 16
tekmah in osvojili: V 2. državni ligi ekipno
2. mesto – 50 točk, posamezno Nejc Podjed, 1. mesto, 172 točk, Mitja Žižmond, 4.
mesto, 124 točk, Domen Fink, 11. mesto, 70
točk in Krištof Medja, 26. mesto, 10 točk.
Regijsko prvenstvo so člani ekipno zaključili na 3. mestu, posamezno: Nejc Podjed,
4. mesto, Mitja Žižmond, 8. mesto, Domen
Fink, 16. mesto. Dva člana sta si pridobila
normo za državno prvenstvo na Rogli in
dosegla Mitja Žižmond 18. mesto s 608,0
kroga, Nejc Podjed 27. mesto s 604,5 kroga
v primerjavi z najboljšim strelcem Rajmodom Debevcem s 609,5 kroga.
Kadet Krištof Medja je tekmoval na 12
tekmah, Odprtem turnirju Gorenjske, pokalnih tekmovanjih, v državni mladinski
ligi in dosegel 18., 35., 38. in 39. mesto, na
državnem prvenstvu je dosegel 36. mesto.

Pionir in pionirka sta tekmovala na 15
tekmah. V gorenjski strelski ligi je Aleksander Lokatelj zaključil na 12. mestu,
Urša Kuhar pa na 4. mestu. Na tekmovanju države lige Pokalu prijateljstva je
Aleksander Lokatelj dosegel 31., 49., 52.
in 56. mesto, Urša Kuhar pa 11., 17. in 17.
mesto. Na regijskem prvenstvu je dosegel Aleksander Lokatelj 15. mesto. Oba
pionirja sta imela normo za nastop na
državnem prvenstvu, kjer je Aleksander
Lokatelj dosegel 64. mesto, Urša Kuhar
pa 30. mesto.
Cicibani, najmlajša kategorija, ki tekmuje z naslonom, so tekmovali na 12

tekmovanjih. V gorenjski ligi je dosegel
Sergej Rajgelj 10. mesto, Adam Šamperl
pa 16. mesto. Na regijskem prvenstvu
je dosegel Adam Šamperl 7. mesto, Sergej Rajgelj 16. mesto. Oba sta dosegla
tudi normo za državno prvenstvo na
Rogli, na katerem je konkurenca najmlajših zelo huda. Adam Šamperl je
osvojil 31. mesto, Sergej Rajgelj pa 45.
mesto. Nekaj dobre volje pa sta pokazala na tekmovanju za Pokal Vrhnike,
kjer so bili rezultati precej boljši, manj
stresa, Adam Šamperl dosegel 1. mesto,
174 krogov in svojo prvo zlato medaljo,
Sergej Rajgelj pa 6. mesto in 158 krogov,
pionir Aleksander Lokatelj pa 3. mesto
in 166 krogov.
Junija se bodo z zračno puško prenehala
tekmovanja, začeli pa smo s treningi z
malokalibrskim orožjem, da se pripravimo za regijsko prvenstvo, ki bo sredi
avgusta, in državno prvenstvo v začetku
septembra. Treba bo čim prej priti do rezultatov, ki nam bodo omogočili nastop
na državnem prvenstvu.
Treningi se odvijajo na našem strelišču
v Dragi, kjer pa imamo samo eno elektronsko tarčo, zato so treningi okrnjeni
in si moramo pomagati s starejšimi papirnatimi tarčami. Čeprav so šolske počitnice, se bodo morali naši tekmovalci
pripraviti za dve večji tekmovanji. Želimo jim mirno roko za dobre rezultate in
seveda tudi sreče.
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Rokomet, ponos Preddvora
Če bi imeli dvorano, bi nekdaj vodilni preddvorski šport
znova zaživel
JOŽE KOŠNJEK, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Srečanje rokometnih generacij, ki so ga
ob letošnjem prazniku občine Preddvor
organizirali v nedeljo, 4. junija, je bilo že
29. Znova je združilo fante in še posebno
dekleta, ki so pod vodstvom Jožeta Cudermana in kasneje Boža Crijeviča, ki sta
učila telovadbo na preddvorski osnovni
šoli, po letu 1967 začeli vzpon v slovenski,
še zlasti ženski rokometni vrh. Pred tem
so se preddvorski rokometaši dvajset let
srečevali na Križnarjevem memorialu.
Letošnje srečanje je bilo še nekaj posebnega, saj je ob tej priložnosti izšla brošu-

ra domačina Klemena Arha Zgodovina
rokometa v Preddvoru, ki je iz te teme
magistriral na Fakulteti za šport. Lojze
Grašič, dolgoletni organizator rokometa v
Preddvoru, je imel tudi letos največ skrbi s
pripravo srečanja. Glavno besedo so imela dekleta, ki so največ prispevala k slavi
preddvorskega rokometa in so pokazala,
da te igre še niso pozabila. Pridružili so
se jim nekdanji ravnatelj preddvorske
osnovne šole Vinko Jenko, začetnik rokometa v Preddvoru Joža Cuderman ter najbolj slavno ime preddvorskega in nekdanjega jugoslovanskega rokometa Alenka
Cuderman, ki dela sedaj v vodstvu Med-

Alenka Cuderman, legenda preddvorskega
rokometa
narodne rokometne federacije na Dunaju.
Žal je sedanji preddvorski rokomet daleč
od nekdanje slave. Mladi morajo igrati v
Cerkljah, ker doma ni ustrezne dvorane.
Če bi bila, in to je tudi želja nekdanjih rokometašev, bi lahko preddvorski rokomet
znova stopil na pota stare slave.

Nekdaj soigralci, danes pa prijatelji – skupaj z Lojzetom Grašičem, Alenko Cuderman in Vinkom Jenkom (druga vrsta z desne) ter začetnikom
preddvorskega rokometa Jožetom Cudermanom (s čepico v prvi vrsti desno) / Foto: Gorazd Kavčič
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Nove cene storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki in oskrbe s pitno vodo na območju
občine Preddvor
Na seji Občinskega sveta Občine Preddvor so bile 14. 6. 2017 potrjene nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in oskrbe s pitno vodo, ki začnejo veljati s 1. 7. 2017. Izdatek za ravnanje z odpadki
bo za vsa gospodinjstva nižji, izdatek za oskrbo s pitno vodo pa višji (velja za uporabnike, priključene na
javno vodovodno omrežje). Prvo leto po potrditvi veljajo cene s poračunom, nato (od 1. 7. 2018) pa cene
brez poračuna. Sprememba na položnici bo odvisna od obsega storitev, ki jih posameznemu gospodinjstvu zaračunava Komunala Kranj, ter od količine porabljene vode. Za reprezentativno gospodinjstvo (4
osebe, poraba vode 16 m3, DN 20, 80-litrska zabojnika za mešane in biološke odpadke) bi bil izdatek na
položnici za 0,34 EUR (brez DDV) nižji, po prenehanju veljavnosti cen s poračunom pa 0,89 EUR (brez
DDV) nižji. Govorimo o skupnem učinku spremenjenih cen oskrbe s pitno vodo in cen ravnanja z odpadki
(nekoliko nižje so cene ravnanja z odpadki zaradi pozitivnega izida (prihranka stroškov) v letu 2016, pri
vodi pa višje cene zaradi višjih stroškov in nespremenjene cene omrežnine v 2016, kar je pri tej dejavnosti povzročilo izgubo). Ključne spremembe za uporabnike:
– na področju vodovoda:
Komunala Kranj je v najem in upravljanje prevzela novo infrastrukturo v skupni vrednosti 20,5 mio EUR. Novo omrežje je tehnično zmogljivejše in posledično zagotav
lja primeren nivo storitev (stabilen oskrbovalni tlak, ustrezne pretočne hitrosti,
kontinuiteta oskrbe). Posledično sta se povečala letni strošek amortizacije nove
infrastrukture in strošek zavarovanja infrastrukture, ki se tudi pokrivata iz cene
omrežnine. Najemnino infrastrukture Komunala Kranj plačuje občinam, ki so las
tnice infrastrukture, posledično pa bodo zaradi višje najemnine višji tudi zneski omrežnine na računih uporabnikov.
– področje odpadkov:
Stroški ravnanja z odpadki so bili v letu 2016 zaradi optimizacije izvajanja dejavnosti
in delovnih procesov nižji od pričakovanih, zato je cena na področju storitev ravnanja z odpadki nižja. Na položnici se bo spremenila struktura izdatkov:
cena storitve gospodarske javne službe zbiranja odpadkov, vključuje
tudi najem zabojnikov (najemnine za zabojnike Komunala Kranj ne bo
več posebej zaračunavala),
za uporabnike je na voljo možnost kosovnega odvoza na klic,
cene za storitve obdelave in odlaganja odpadkov so po novem 4 (prej ena skupna), skladno z zahtevo predpisov za oblikovanje cen storitev.
	

Več informacij najdete na www.komunala-kranj.si v rubriki Oskrba s pitno vodo in Ravnanje z odpadki, v
katerih sta objavljena elaborata za oblikovanje cen, ki ju je potrdil Občinski svet Občine Preddvor.

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