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Prihaja z mlado, energično in odgovorno ekipo
Že v prvem krogu lokalnih volitev je bil za župana Preddvora izvoljen
Rok Roblek, po decembrski konstitutivni seji občinskega sveta je njegov mandat
tudi uradno potrjen. V prvem pogovoru z njim je bila beseda o prvih nalogah,
ki ga čakajo v naslednjih tednih.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• S kakšnimi izkušnjami prevzemate vodenje občine?
"Izkušnje, ki jih imam iz lokalne samouprave, se nanašajo na
minuli mandat, ko sem bil štiri leta občinski svetnik, v predpreteklem mandatu pa sem bil član odbora za kmetijstvo,
takrat tudi predstavnik skupnosti občin na področju kmetijstva. Z vidika lokalne samouprave tako nisem povsem svež.
Imam nekaj 'kilometrine' in vem, kako se stvarem streže. Izkušnje pa imam s področja mladinskega sektorja, kjer sem
bil več let dejaven v Zvezi slovenske podeželske mladine."
• Lahko poveste kaj več o tem?
"V študentskih letih me je pot pripeljala v Zvezo slovenske podeželske mladine. Najprej sem postal predsednik lokalnega
društva kranjske in tržiške podeželske mladine in hkrati član
glavnega odbora Zveze slovenske podeželske mladine. Takrat
sem se vključil v delo tudi na mednarodni ravni. Življenje mi
je prineslo čisto druge dimenzije življenja nevladnih organizacij in mladinskega sektorja, ogromno je bilo tujine in pomembnih zgodb, za katere si niti ne moreš predstavljati, da
se vanje lahko vključuješ. Znotraj podeželske mladine je bilo
v tem času nekaj pomembnih dosežkov na področju kmetijske politike s področja mladih, za kar nas je bila zaslužna
ekipa 20 Evropejcev. Poudaril bi, da sem nacionalno zvezo
dvignil na povsem drug nivo. Ko smo vzporedno z evropskimi
delali zgodbo na mladih kmetih, smo hkrati podrobneje spoznavali tudi nacionalno politiko. Ker smo bili pridni, delavni
in smo pošiljali tudi konstruktivne predloge, so nas vabili na
sestanke in k sodelovanju. Eden od zelo odmevnih obiskov je
bil ob 25-letnici organizacije, ko smo gostili predsednika države Boruta Pahorja. Kasneje nas je predsednik večkrat počastil s svojo prisotnostjo, med drugimi je z nami preživel tudi
dan na kmetiji z mladim kmetom, ko smo medijsko odstrli,
kakšen je delovni dan kmeta, s čimer smo vplivali na izbolj-
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Občina Preddvor želi vsem občankam in občanom,
poslovnim partnerjem in vsem obiskovalcem naše občine
miren Božič v krogu najdražjih ter polno in doživeto leto 2019.

Župan Rok Roblek / Foto: Gorazd Kavčič
šanje javne podobe kmeta, ki je pri nas bolj žaljivka kot kaj
drugega. Nato me je poklicna pot pripeljala na ministrstvo za
kmetijstvo, kjer sem bil s svojimi mladinskimi izkušnjami iz
Bruslja dobrodošel član ekipe."
• Kako vam bodo te izkušnje pomagale pri vodenju občine?
"Gre za široko paleto izkušenj, ki jih je mogoče na lokalni
ravni uporabiti z vidika samoiniciativnosti, prizadevnosti
in energičnosti, kar, upam, bo pomagalo pri tem, da bi v
Preddvoru izpeljali čim več naših načrtov. Naj poudarim (in
to je bilo povedano tudi v času volilne kampanje), da je bilo
v Preddvoru veliko narejenega. Veliko stvari pa si v Preddvoru tudi nihče ni upal odpreti. Tako denimo zaplet z nogometnim igriščem ni od včeraj, traja deset let. Enako je z razvojem športa v odnosu do nekdaj uveljavljenega rokometa.
Danes to ni več težava, ker rokometa v Preddvoru več ni. Turistično društvo z veliko odmevnimi akcijami, imeli so celo
nepremičnine, je v Preddvoru povsem usahnilo. Mi menimo,
da so ljudje še vedno pripravljeni sodelovati, imajo voljo soustvarjati, prispevati k oblikovanju lokalne skupnosti. Naše
ideje bodo prinesle aktivacijo posameznikov. Spomladi tako
pripravljamo široko akcijo, ki jo v volilni kampanji nismo
skomunicirali, povezana pa je z odpadki in ekološkimi otoki.
Več ne povem.
Moje poznavanje nacionalnih sfer lahko pomaga, da bi v
Preddvor privabili nove investitorje in evropska sredstva, da
bi sodelovali pri razvoju družbenega kapitala Preddvora. Tu
bodo pomembne tudi moje povezave in poznavanje drugih
nacionalnih institucij. Ta svet bo morda meni bolj odprt, kot

OBČINSKE NOVICE | 3

Božiček bo obdaroval otroke
Tudi letos bo v občini Preddvor Božiček obdaroval otroke, stare
od enega do šest let. Skupaj jih je 222. Srečanje z decembrskim
dobrim možem bo ob predstavi z naslovom Prstana za princesko
Francesko 26. decembra najprej ob 9. uri v dvorani v Preddvoru in
nato še ob 11. uri na Zgornji Beli.

veznosti, nekatere so pogodbene, nekatere pa tudi take, za
katero smo se tudi mi zavzemali. To sta denimo cesta z infrastrukturo v Tupaličah z ureditvijo varne poti in nogometno
igrišče. Ravno zaradi teh projektov je pomembno, da imamo
pravi čas potrjen proračun. Sicer pa moraš tako ali tako med
letom delati rebalans. Nekaj teh stvari nam proračun že tako
zasede, da bo bolj malo manevra za leto 2019, da kakšnih zelo
novih pobud za zdaj ne bomo vključevali."
• Iz prejšnjega mandata je tudi pobuda o skupni finančni
službi s sosednjo občino Jezersko. Kako boste sodelovali na
tem področju?
"Pobuda je bila aktualna, dokler je država sofinancirala skupne dejavnosti občin. Sicer pa menim, da bi moralo sodelovanje občin potekati na področju gradbeništva, pravne pomoči
in financiranja, saj imamo občine na teh področjih podobne
interese. Postopki so za vse enaki, in če bi občine imele te
skupne službe, bi nam bilo vsem lažje."
• Kaj želite ob začetku mandata in ob koncu leta sporočiti
občankam in občanom?
"Osebno in v imenu ekipe Naš Preddvor se zahvaljujemo za
podporo na lokalnih volitvah. To je zelo dobra popotnica za
nadaljnje delo. Želimo si plodnega sodelovanja in obljubljamo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da uresničimo
pričakovanja ljudi. Vsem pa naj ob koncu leta zaželim še lepe
božične praznike v krogu najbližjih, v novem letu 2019 pa veliko sreče, zdravja, zadovoljstva in uspeha."

Spoštovane občanke in
občani Preddvora!
Zahvaljujem se vam, ker ste mi na volitvah
izrazili podporo in mi za prihodnja štiri leta
zaupali vodenje občine Preddvor. Trudil
se bom upravičiti vaše zaupanje in k izzivom, ki nas čakajo, pristopil resno in odgovorno. Kot župan
si želim čim več sodelovanja, druženja in odprtega dialoga z
vsem občani.
Hvala tudi vsem, ki ste imeli pogum in voljo s svojimi glasovi
podpreti listo Naš Preddvor in s tem tudi njen program.
Veselim se sodelovanja z novim Občinskim svetom. Želim, da
novoizvoljene svetnice in svetnike vodi misel, da so bili izbrani z namenom čim bolje zastopati občane ter uresničevati
program, ki bo v dobro vseh. Želim, da skupnost gradimo na
podlagi vrednot in za Preddvor naredimo največ, kar bo v danem trenutku mogoče.
Čas je, da prisluhnemo občanom!
Rok Roblek, župan, in lista Naš Preddvor
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je bil nemara komu drugemu, sploh zdaj, ko bom imel kot župan drugačen položaj, ko bom lahko prevzel odgovornost tudi
za kake finančne obveznosti. S te pozicije bo lažje kaj doseči,
kot sem denimo v preteklosti kot svetnik ali predsednik sveta
Zavoda za turizem."
• Z ustanovno sejo občinskega sveta se je za vas začelo
uradno županovanje. Kaj pričakujete?
"Naša lista Naš Preddvor ima večino v občinskem svetu, kljub
temu pa so moja pričakovanja, da ne bomo gledali na delitve, če bodo vloženi dobri predlogi. Kljub temu da je ekipa
energična in mlada, je tudi odgovorna do tega, da moramo
v Preddvoru delati dobro za kraj, kjer živimo. Od svetnikov
pričakujem, da bodo konstruktivni, kritični, če je treba, in da
stvari urejamo skupaj. Lahko je to na seji ali pa tudi sicer,
moja vrata so odprta, telefon na voljo za klic. Skoraj bolj bom
vesel kritike kot pa pobud. Slednjih je veliko, vseh se ob omejenih finančnih sredstvih ne da uresničiti. Kritika te pa naredi boljšega človeka. Če jo vzameš s pozitivne plati, te okrepi in
ti da razmišljanje o dimenziji, ki je morda prej nisi poznal. To
se mi zdi zelo pomembno."
• Napovedujete, da boste uvedli termin za srečanja župana z občani. Bodo to nekakšne uradne ure?
"Ne, uradne ure ima občina v vsakem primeru. Pač pa bom
enkrat na teden uvedel uro, ko bomo na občini prisotni župan, direktor občinske uprave in po potrebi še kak sodelavec.
Srečanje bo bolj v smislu, da bo župan stregel s kavo, ljudje
pa bodo lahko prišli in povedali, kaj njim leži na srcu. Preddvor z okolico potrebuje druženje, ko ti nekdo kot kolega ali
znanec pride pojasnit svoj problem. Morda vedno ne bomo
našli rešitve. To bo čas za druženje, če bo prišlo več občanov,
bomo sedeli skupaj in se pogovarjali, nihče ne bo na župana
čakal v vrsti. Pričakujem, da bomo s tem lahko začeli takoj
januarja."
• Kdaj pa načrtujete prvo vsebinsko sejo, na kateri bo verjetno proračun za leto 2019?
"Prva proračunska seja bo najbrž januarja, pogovori še tečejo.
Proti koncu decembra bomo naredili osnutek, nato bo malo
predaha čez praznike, januarja pa se bomo pospešeno operativno lotili proračuna. V februarju bi bilo lahko drugo branje.
Želimo, da se nam ta križ umakne z ramen. Dejstvo je, da
je za naslednje leto kar nekaj tako ali drugače prevzetih ob-
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Novoizvoljeni občinski svet prvič zasedal
Svetniki in svetnici, izvoljeni na letošnjih lokalnih volitvah, so se decembra zbrali na
konstitutivni seji. Potrdili so svoje mandate in mandat župana ter izvolili Komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: TINA DOKL
Konstitutivno sejo je vodil najstarejši član Janez Brolih, svetnik in podžupan iz prejšnjega mandata. O rezultatih volitev je poročala predsednica občinske volilne komisije Janja
Roblek, ki je med drugim povedala, da je v občini Preddvor
2866 volivcev, na volitvah 18. novembra jih je glasovalo 1679.
Volilna udeležba je bila 58-odstotna. Volitve v občini Preddvor potekajo po večinskem sistemu, torej se volijo posamezni
kandidati v več volilnih enotah. V volilni enoti Bašelj se voli
en kandidat, prav tako v Potočah in Kokri, dva v Tupaličah,
po trije pa v Preddvoru in na Beli. V Bašlju je bil izvoljen Jože
Cuderman, v volilni enoti Potoče Josip Ekar, v Kokri Primož
Bergant, v Tupaličah Janez Brolih in Anže Podpeskar, na Beli
Vilko Čimžar, Ana Urbanec in Miran Perko, v Preddvoru pa
Darja Delavec, Miran Zadnikar, Darja Delavec in Nejc Bodlaj.
Dva svetnika pripadata stranki Povezane lokalne skupnosti
(Miran Zadnikar in Janez Brolih), trije listi Združeni za Preddvor (Vilko Čimžar, Primož Bergant, Miran Perko), šest pa listi
Naš Preddvor (Jože Cuderman, Darja Delavec, Ana Urbanec,
Josip Ekar, Nejc Bodlaj, Anže Podpeskar).
Listi Naš Preddvor pripada tudi Rok Roblek, ki je bil med tremi kandidati s 65,76 odstotka glasov volivcev prepričljivo
izvoljen za župana že v prvem krogu. Aleš Drekonja je prejel 19,60, Miha Likar pa 14,64 odstotka glasov. Na ustanovni
seji je mandatna komisija v sestavi Darja Delavec, Primož
Bergant in Miran Zadnikar ugotovila, da na volitvah ni bilo
nepravilnosti, in predlagala v potrditev mandate župana in
11-članskega občinskega sveta, kar so svetniki tudi izglasovali. Novi župan je ob tej priložnosti vsem čestital za izvolitev
in se obenem zahvalil občankam in občanom, da so mu na
volitvah naklonili zaupanje. O delu z novimi svetniki pa je
dejal: "Ne glede na to, od kod kdo od vas prihaja, ima kompe-

Dobro razpoloženi občinski svetniki po konstitutivni seji
tence in lahko s svojim delom veliko prispeva v korist občine
in občanov. Ob zavedanju, da vsi delamo za občino in za naše
skupno dobro, upam, da se ne bomo delili na vaše in naše
in bomo uspešno krmarili skozi novi mandat in naredili več
pomembnih premikov v občini Preddvor." Čestitke in zahvalo
pa je izrekel tudi prejšnji župan Miran Zadnikar in prav tako
ugotovil, da se je v preteklosti obrestovalo delo brez političnih
in strankarskih delitev, uspehi preteklih mandatov pa niso
le delo župana in občinskih svetnikov, temveč tudi občinske
uprave in drugih občanov, ki sodelujejo pri soustvarjanju. Novemu županu je izročil ključ županske pisarne.
Na prvi seji so imenovali Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Med štirimi kandidati so izvolili tri:
Darjo Delavec, ki je tudi predsednica komisije, Janeza Broliha
in Jožeta Cudermana.

Sprejemajo predloge za članstvo v organih občine
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki
je bila imenovana na konstitutivni seji občinskega sveta Občine Preddvor, poziva izvoljene svetnike, politične stranke in
druge organizacije v občini Preddvor, da za mesta v organih
občinskega sveta v svojih vrstah evidentirajo in predlagajo
občane, ki so se pripravljeni aktivno vključiti v delo in politiko občine. Na podlagi pristojnosti in nalog posameznega
odbora (komisije), naj poiščejo in predlagajo kandidate z znanji, izkušnjami in strokovnostjo z delovnega področja posameznega odbora oziroma komisije. Predlagajo naj kandidate
za: statutarno komisijo, nadzorni odbor, odbor za zdravstvo
in socialne zadeve, odbor za družbene dejavnosti, odbor za

gospodarstvo, odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, odbor za proračun, finance in premoženjskopravne zadeve, svet za javno varnost, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, svet uporabnikov javnih dobrin, komisijo za priznana ter krajevne odbore Bašelj,
Bela, Kokra, Potoče, Preddvor in Tupaliče.
Podrobnosti in obrazce, na katerih je treba predložiti kandidaturo, najdete na občinski spletni strani. Sicer pa predloge
in soglasja evidentiranih kandidatov na predloženih obrazcih (za vsakega kandidata svoj obrazec) posredujte upravi Občine Preddvor najkasneje do četrtka, 3. januarja 2019. Pregled
in predlog kandidatur bo pripravila Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ter jih predložila v razpravo
in sprejem občinskemu svetu.
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Obrazi novega mandata
Spoznajte občinski svetnici in svetnike, ki bodo občanke in občane zastopali
v mandatu 2018–2022.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
V preddvorski občinski svet so bili na letošnjih volitvah izvoljeni: Jože Cuderman,
Ana Urbanec, Josip Ekar, Darja Delavec,
Nejc Bodlaj, Anže Podpeskar (lista Naš
Preddvor), Vilko Čimžar, Miran Perko, Primož Bergant (lista Združeni za Preddvor),
Miran Zadnikar in Janez Brolih (Povezane
lokalne skupnosti). Med svetniki sta dve
ženski, šest svetniških obrazov je novih,
pet jih poznamo iz prejšnjega mandata.
Na slikah so obrazi novega mandata.

Janez Brolih

Josip Ekar

Jože Cuderman

Miran Zadnikar

Anže Podpeskar

Darja Delavec

Vilko Čimžar

Nejc Bodlaj

Miran Perko

Primož Bergant

Ana Urbanec
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Zakladnica izkušenj in modrosti
Tradicionalnega sprejema občanov, starejših od devetdeset let, se je udeležilo enajst
starostnikov. Sprejela sta jih oba župana, prejšnji Miran Zadnikar, ki je bil še zadnjič
v vlogi gostitelja, in novi Rok Roblek.

Najstarejši občani in občanke z Miranom Zadnikarjem in Rokom Roblekom, prejšnjim in zdajšnjim županom, predsednico Društva
upokojencev Preddvor Marijo Velikanje in pevkami ŽPZ Josipine Turnograjske / Foto: Gorazd Kavčič
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Oba skupaj ne štejeta devetdeset let, kot
so jih najmlajši od povabljenih starejših
občanov, sta izračunala Miran Zadnikar
in Rok Roblek, ki sta tokrat oba prisostvovala srečanju z najstarejšimi iz občine Preddvor. V občini je 33 občank in
občanov, ki štejejo od devetdeset do 103
leta. Najstarejša je leta 1915 rojena Frančiška Zorman, Krčeva mama iz Bašlja. V
tej skupini prevladujejo ženske, moških
je le pet. Večina jih še vedno živi doma,

devet jih je v domovih upokojencev, od
tega pet v Potočah. Letos se je sprejema
udeležilo enajst starostnikov, med žensko večino sta bila tudi dva moška.
Kot je povedal gostitelj Miran Zadnikar,
so starejšim vedno namenjali pozornost:
spočetka jih je obiskoval posamično, nato
pa se je odločil za skupen sprejem na
občini, kjer se družijo, pogovarjajo, obujajo spomine, prisluhnejo kulturnemu
programu (vsakokrat jim zapojejo pevke
ŽPZ Josipine Turnograjske iz preddvorskega društva upokojencev s citrarko

Francko Šavs), prejmejo darila, pogosti
jih gostilničar Seljak, na koncu razrežejo tudi torto. Letos jih je Miran Zadnikar
še zadnjič pozdravil kot gostitelj in se ob
tej priložnosti zahvalil tudi pevkam, prav
tako skupini upokojenk Gelike, ki pletejo copatke za preddvorske novorojenčke.
Goste pa je nagovoril tudi novi župan Rok
Roblek, ki je poudaril, da so starejši ljudje prava zakladnica znanja, modrosti in
izkušenj in od njih se moramo mlajši s
spoštovanjem učiti. Izrazil je upanje, da
se bodo srečevali tudi v prihodnje.

Gelike so spletle copatke
DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Gelike s copatki za preddvorske novorojenčke skupaj s prejšnjim
in zdajšnjim županom Miranom Zadnikarjem in Rokom Roblekom

Tradicionalnemu sprejemu za starostnike pri preddvorskem županu se vsako leto pridružijo tudi upokojenke iz sekcije za ročna
dela Gelike. Županu namreč prinesejo copatke, ki so jih spletle ob
svojih skupnih uricah, da jih župan potem podari družinam ob vsakem novem rojstvu. Pridne in spretne pletilje, ki se sicer ukvarjajo
tudi z drugimi ročnimi deli: Marinka Lombar Peternel, Slavka Cvek,
Slavka Zorman, Vanja Žibert, Mojca Hribernik, Francka Kern, Marija
Gregorc in Štefka Sterle so jih letos spletle 32 parov. V minulem
letu pa se je v občini Preddvor rodilo 33 otrok, so nam ob tej priložnosti povedali na Občini Preddvor.
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Ob mednarodnem dnevu starejših

Miran Zadnikar pri Frančiški Zorman

Na obisku pri stoletnicah
Preddvorski župan Miran Zadnikar je v zadnjih dneh svojega županskega mandata obiskal najstarejši občanki, 103-letno Frančiško Zorman in 102-letno Manco Rogelj. Voščil jima je ob prihajajočih praznikih ter zaželel zdravja in vsega dobrega. Frančiška
Zorman živi doma, na Krčevi domačiji v Bašlju, s hčerjo Francko,
ki skrbi zanjo, ter z vnukom in njegovo družino. Tudi Manca Rogelj
iz Potoč živi doma, zanjo pa skrbi pranečakinja Milena Jenko. Ob
obisku sta pokramljala, pa je bil dan drugačen od vsakdanjika.

V okviru praznovanja mednarodnega dneva starejših so prostovoljci Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Kranj in Krajevna organizacija RK Preddvor sredi oktobra obiskali oskrbovance v
Doma starejših občanov Preddvor v Potočah. Ob srečanju z njimi so
jim pripravili kulturni program, v katerem so nastopili Luka Markič
s harmoniko in Ženski pevski zbor Josipine Turnograjske Društva
upokojencev Preddvor. Program je povezovala prostovoljka Marjana Podpeskar, oskrbovance pa sta nagovorila predsednik RKS OZ
Kranj Marjan Gantar in direktorica doma Andreja Valant. Popoldanski čas je oskrbovancem doma minil v prijetnem druženju, ki je bilo
prepleteno z besedo, glasbo in petjem. Po prireditvi pa so prostovoljci vsem oskrbovancem razdelili darila.

Prijetno druženje s stanovalci Doma starejših občanov Preddvor
Obiskal je tudi Manco Rogelj.

Podjetniki, obrtniki in društva,
ki se predstavljamo v Viharniku,
vam želimo
vesele praznike ter srečno
in zdravja polno leto

2019

Vsem občanom in občankam želimo
vesele božične praznike
ter zdravo in uspešno novo leto 2019.
Kolektiv picerije Gorski privez

PICERIJA GORSKI PRIVEZ d.o.o., Dvorski trg 1, Preddvor

Naj vam zdravje in sreča
padejo v dlan na božični dan.
Novo leto pa naj vam postreže
z izpolnitvijo vseh vaših sanj.
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Jesenski tabor v Hudičevem borštu
PETRA LOMBAR PREMRU
Čudoviti sončni in topli oktobrski dnevi
so poskrbeli, da Mini tabor v Hudičevem borštu tokrat ni bil pod vprašajem.
Enajst mladih pohodnikov iz Osnovne
šole Matije Valjavca Preddvor s spremstvom se je v petek, 12. oktobra, popoldne odpravilo dogodivščini naproti.
Nahrbtniki niso bili pretežki, del prtljage nam je že zjutraj do konca vlake odpeljal oskrbnik, za prenos hrane pa sta
tokrat poskrbela dva očeta. Da bomo le
pred temo v koči, smo si mislili, ko smo
lepo počasi nabirali višinske metre. In
res, mračilo se je že, ko smo prečili travnato pobočje Zaplate in z navdušenim
klicanjem opozorili oskrbnika Rajka, da
smo prispeli. Najprej čaj in gobova juhica, potem pa – končno! – namestitev
po sobah. Medtem ko je "veteran" med
mladimi planinci vztrajno pekel palačinke, njegov pomočnik pa je skrbno
beležil, koliko jih je na krožniku, je Rajko, ki je tudi planinski vodnik, pripravil
učno urico o varni hoji v hribe. Prav vsi
šolarji, še tisti, ki so ga poslušali v sosednji kuhinji, so se vključevali v pogovor
o pripravi na turo, opremi, hoji in planinskem bontonu. Potem pa težko pričakovane palačinke! Od 72 jih je manj
kot dvajset ostalo za zajtrk (in tudi zjutraj so šle za med). Že čez deset je bila
ura, ko smo pred kočo poslušali zvoke iz

narave. Še zdaj ni jasno, ali se je iz bukovja res oglasil jelen ali ga je oponašal
Rajko. Okoli enajstih je zavetišče vendarle utihnilo in se pogreznilo v spanec.
Polni novih moči so otroci v soboto zjutraj
še pred zajtrkom začeli raziskovati okolico koče; nekateri so začeli graditi šotor iz
vej, drugi so iskali jelena in druge živali.
Rajko in Aleš sta nam pokazala izdelavo

Šola v naravi v Savudriji
ANJA ŽUMER IN ANŽEJ JEKOVEC, 5. A
V ponedeljek, 17. septembra, smo odšli iz Preddvora proti Savudriji, kjer smo imeli šolo v
naravi. Z nami je šel tudi učitelj plavanja Ažbe Ribič. Star je dvajset let in hodi na fakulteto.
Z nami pa so bili tudi: g. Miha, ga. Jana, ga. Ana, ga. Romana, ga. Nuša in ga. Mira. Ko smo
prispeli, so nam učitelji povedali, v katere hiške naj gremo. Razpakirali smo prtljago in
odšli na kosilo. Za kosilo je bil krompir z ribo. Vsak dan smo imeli po kosilu počitek. Prvi
dan smo se morali pripraviti na preizkus plavanja. Glede na naše znanje so nas razvrstili
v skupine in k našim učiteljem. Z učitelji smo odšli na plavanje v morje ali na bazen. Po
plavanju smo imeli športne igre. Igrali smo košarko, nogomet, odbojko, tenis ali pa smo
balinčkali in hodili po slacklinu. Po športnih dejavnostih smo šli na večerjo in potem na
kratek sprehod. Med pohodom smo šli na sladoled. Ob 22. uri je bila po sobah popolna
tišina. Hitro smo zaspali. Zjutraj smo se zbudili in odšli na jutranjo gimnastiko. Najprej
smo tekli, potem smo naredili nekaj gimnastičnih vaj in hodili nazaj do hišk. Po jutranji
telovadbi smo imeli zajtrk. V dopoldanskem času je bil vedno tudi pouk. Na obali smo
spoznavali življenje rastlin in živali. Pri pouku smo se učili o algah. Po pouku smo imeli
plavanje, kjer smo se učili tehniko kravl. Plavali smo dve uri, do kosila. Po počitku pa smo
imeli popoldansko plavanje. Zadnji dan smo imeli preizkus plavanja in takoj po kosilu
odšli domov. V Preddvor smo prispeli okoli 16. ure.

varovalnega vozla in postopek samovarovanja, kar je vsak lahko tudi praktično
preizkusil. Potem pa smo se sprehodili do
studenca, občudovali jesenske barve gozda in trav ter se pozabavali na naravnem
toboganu. "Men' se zdi, da tud' v pravlic'
ni t'ko lepo," je rekel Nace. Nekaj po 10.
uri smo se poslovili od Hudičevega boršta
ter občudujoč razglede v dolino in proti
skalnati Kočni krenili proti Javorovemu
vrhu, najvišji točki naše ture. Luka je hojo
po grebenu komentiral, da je, kot bi hodil po večgrbi kameli. Nato smo sestopili
do razgledišča pod Potoško goro, od koder
smo se čudili dolžini prehojene poti, in
naprej do Jakoba, kjer smo – kot vedno –
pomahali v "Borštek". Potem pa le še zadnja stopnica, sestop v Potoče, kjer so nas
ponosne in navdušene nad dogodivščino
pričakali starši.
Hvala Planinskemu društvu Preddvor,
ki nam je že peto leto zapored omogočilo brezplačno doživetje v Hudičevem
borštu. Hvala oskrbniku Rajku za gostoljubje, prijaznost in planinsko učno uro,
članu PD Preddvor Alešu F. in učitelju
Damjanu za spremstvo in sodelovanje
pri izvedbi programa ter očetoma Klemenu in Davidu, ker sta za nas nosila
težka nahrbtnika. Desetim mladim planincem in eni planinki pa še enkrat čestitke za odličen planinski podvig.
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Božično-novoletna tržnica
URŠKA DELOVEC

Otroci za otroke
MIRJANA ČRNAC, MENTORICA KROŽKA RK
Tudi letošnje leto so bili učenci, ki obiskujejo krožek Rdečega križa,
zelo dejavni. Ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, so sodelovali na humanitarni akciji Drobtinica v Kranju. Našo prodajno stojnico smo letos postavili v Qlandii. Tako kot prejšnja leta so stojnico
krasili različni izdelki: obeski, hišice, možički za stekleničke, šopki
sivke, ogrlice … Mimoidočim smo poklanjali tudi vrtnice iz divje trte,
ki smo jih izdelali pri krožku. Bili smo zelo uspešni, saj smo zbrali
303,40 evra, ki smo jih namenili šolskemu skladu. V oktobru smo
na medgeneracijskem sodelovanju z oskrbovanci Doma Preddvor in
v sodelovanju predstavnice OO RK Kranj pekli medvedove šape za
brezdomce. Naši člani so bili navdušeni, zato smo 3. decembra ponovili srečanje in skupaj pekli Miklavževe piškote. Seveda smo jih
tudi pokusili. Bili so odlični. Decembra organiziramo tradicionalno
božično-novoletno zbiralno akcijo igrač za otroke iz socialno ogroženih družin, ki jih odpeljemo na RK Kranj in Društvu prijateljev mladine Kranj. Vesela sem, da v predprazničnem času ne mislimo samo
nase, ampak tudi na druge ljudi – in jim tako polepšamo praznike.

Pred kratkim je na šoli potekala božično-novoletna tržnica. Sodelovali so vsi razredi matične šole, učenci iz podružničnih šol Kokra
in Jezersko ter krožek Rdečega križa. Učenci so razstavili likovne izdelke, ki so jih skupaj z učitelji izdelovali pri pouku in na dnevih
dejavnosti. K prijetnemu vzdušju na tržnici je prispeval tudi nastop
članic Mažoretnega in twirling kluba Kranj. Otroci so navdušeno
razkazovali svoje umetnine. Učenci so spekli palačinke in postregli s pecivom, devetošolci so poskrbeli za srečelov. Precej sredstev
pa je bilo zbranih tudi z dražbo keramičnih izdelkov staršev. Vsem
sodelujočim se zahvaljujemo za trud, obiskovalcem pa za obisk in
prostovoljne prispevke, ki so namenjeni šolskemu skladu. Zbranih
je bilo skoraj štiri tisoč evrov.

Pošta Slovenije d.o.o. vabi k sodelovanju novega sodelavca ali sodelavko
za prosto delovno mesto

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor

PISMONOŠE (m/ž)
Opis delovnega mesta:
Dostavljanje vseh vrst pošiljk gospodinjstvom, sprejem in dostava pošiljk pri strankah v poslovnih
prostorih, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk ter druga opravila
skladno z usposobljenostjo in navodili.
Delo pismonoše je pretežno terensko delo z različnimi prevoznimi sredstvi (kolo, motor, avto).
Pismonoša mora imeti dobre komunikacijske sposobnosti in motorično koordinacijo.
Pogoji za zasedbo:
- nižja poklicna izobrazba ali končana osnovna šola in pet let delovnih izkušenj,
- vozniški izpit B kategorije, osnovno računalniško znanje, osnovno znanje slovenskega jezika (A2),
- potrdilo o nekaznovanosti.
Prošnje ter vaše življenjepise (CV) sprejemamo na e-mail: info@posta.si,

pokličete nas lahko na telefonsko številko: 01 243 1674.
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Izberi pot iz stiske
V Kranju že vrsto let deluje program Labirint, kjer se ukvarjamo s pomočjo
posameznikom in njihovim svojcem, ki se srečujejo s stiskami v povezavi z različnimi
oblikami zasvojenosti.
SIMONA TALAN
Bližamo se koncu leta, ko se približujejo prazniki, družinska
srečanja, ko se še intenzivneje povezujemo z drugimi pomembnimi ljudmi v svojem življenju. Vendar za vse ta čas ne
predstavlja čarobnosti in slovesnosti, mnogi se v teh dneh še
bolj soočajo s stiskami in težavami. Mnogi za praznične dni
ostajajo sami in ne uresničujejo vseh svojih želja, ki se jim
porajajo. Toplina, bližina, veselje, podpora drugih; vse to lepo
oriše praznične dni. Nekateri pa prav zaradi tega povečano
posegajo po alkoholu in drugih psihoaktivnih snoveh.
Kadar govorimo o zasvojenosti, ne mislimo samo na alkohol in droge. V današnjem času se vse pogosteje dogaja,
da se posameznik odloča tudi za igre na srečo, čezmerno
uporabo računalnika, pretirano nakupovanje, odnosne zasvojenosti, neobvladljivo spolno vedenje ipd. Takšna vedenja predstavljajo poskus poskrbeti zase na sicer neustrezen,
ampak pogosto tisti hip učinkovit način. To pomeni, da se
posamezniki za nekaj časa izognejo občutkom stiske, manjvrednostnim stališčem o sebi in drugih ter se ne soočajo in
rešujejo težav na neki ustrezen način, ki dolgoročno prinaša
zadovoljstvo.
Takšen način soočanja s stiskami ni več prisoten zgolj pri odraslih, vse pogosteje ga uporabljajo tudi mladostniki. Lažje je
poseči po določeni substanci, kot se soočati z neprijetnimi občutki, povezanimi s težavami v družini, šoli, z vrstniki. Lažje
se je umakniti v svet računalnika ali telefona ter ''odklopiti''
svet, kjer se ne počutijo sprejeti, vredni, sposobni. Na začetku je takšna vedenja težko prepoznati kot škodljiva, čez čas
pa svojci opazijo, da se posameznik popolnoma odmakne od
svojih bližnjih, opušča stvari, ki jih je rad počel, ter se spremi-

Plamenke vabijo na koncert
ZBOROVODKINJA SONJA PUZIN IN PEVKE VOKALNE
SKUPINE PLAMENKE
Žensko vokalno skupino Plamenke Preddvorčani že dobro poznate, saj pojemo že osmo leto. Vedno radi pridete na naše koncerte,
zato upamo, da bo tudi tokrat tako. Pevke se že pripravljamo na
koncerta, ki bosta v nedeljo, 6. januarja, 2019, ob 16. in ob 19. uri.
Rdeča nit bo filmska glasba, del koncerta je seveda namenjen prazničnim božičnim pesmim, razveselile pa vas bomo tudi s kakšno
ljudsko, brez katerih na naših nastopih ne gre. Na koncertu se nam
bo pridružil pianist Aleš Leben, za spremljavo in popestritev programa bo poskrbela skupina Posebni Gostje (bivši November). Vesele smo, da se je letos našemu povabilu odzval pevec Tilen Lotrič,
ki bo s svojim čudovitim vokalom obogatil naš program. Povezovala ga bosta Meta Arnež in Matjaž Merljak. Vesele bomo vašega
obiska, saj naš trud prav z vami, zvestimi gledalci in poslušalci,
dobi pravi pomen.

Delo na vrtu
nja v njim popolnoma tujo osebo. Takrat začnejo razmišljati,
da ima lahko njihov bližnji težave z zasvojenostjo. In znajdejo
se v novi situaciji, ko ne vejo, kako bi mu lahko pomagali in
kako ob tem poskrbeli tudi zase.
V Kranju že vrsto let deluje program Labirint, kjer se ukvarjamo s pomočjo posameznikom in njihovim svojcem, ki se
srečujejo s stiskami v povezavi z različnimi oblikami zasvojenosti. Nudijo informacije, podporna srečanja, možnost terapevtskih pogovorov in različnih skupin.
Ko posamezniki, ki imajo težave z zasvojenostjo, potrebujejo
odmik iz domačega okolja za vzpostavitev trdne in trajne abstinence, se lahko vključijo v program Stanovanjske skupine
Katapult. V okviru tega programa ima posameznik možnost
bivanja in intenzivnega dela na sebi v okviru različnih skupin, terapevtskih razgovorov, delovnih in drugih aktivnostih.
Na ta način vzpostavi stik sam s seboj ter se nauči na zdrav
in zadovoljujoč način poskrbeti zase in za svoje življenje. V
program se lahko vključijo tudi svojci in drugi bližnji z namenom učinkovite in dobre podporne mreže posamezniku, ki se
sooča s takšnimi težavami.
V življenju se soočimo z marsikatero preizkušnjo. Ob tem občutimo nemoč ob reševanju težav, občutke krivde in večkrat
tudi sramu. Posledično pa ostajamo v tem začaranem krogu,
ker vztrajamo pri tem, da bomo zmogli sami. Ne zavedamo
pa se, da če želimo zares pomagati svojcu, moramo najprej
poskrbeti zase. Eden izmed načinov, kako poskrbeti zase je,
da se obrnemo po pomoč.
Če si želite o svojih težavah z nekom pogovoriti in zase poiskati rešitev, se lahko obrnete na nas. Program Labirint
in Stanovanjska skupina Katapult delujeta na Sejmišču 4
v Kranju, elektronski naslov: info@labirint-kr.si, telefon:
031 860 387.
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Krepimo medgeneracijsko sožitje
Dijaki obiskali stanovalce v Domu starejših občanov Preddvor.
Dijaki in vsi zaposleni na Gimnaziji
Franceta Prešerna se zavedamo pomena gradnje mostov med generacijami,
zato se trudimo ustvarjati priložnosti, v
katerih lahko na različne načine brišemo meje med generacijami. V času božično-novoletnih praznikov smo dijaki
3. a s profesorico Nives Križnar obiskali
stanovalce Doma starejših občanov v
Preddvoru, polepšali smo jim praznične
dni ter jim dali neprecenljiv občutek, da
v starosti in onemoglosti niso pozabljeni.
Tudi letos smo jim pripravili kulturno-razvedrilni program, ki so ga povezovale Julija Osterman, Ajda Holy Perčič
in Tara Osterman. Stanovalci doma so
lahko uživali v poslušanju Pavčkovih
pesmi, ki so jih recitirale Nina Zadnikar, Anja Žlebir in Tereza Žontar. Razveselile so jih plesalke Katja Erznožnik,
Anja Žlebir, Lana Lazar, Manca Retelj,
Urška Ovsenek in Naja Zupan, ki so zaplesale ob zvokih kitare Nika Čadeža, ki
je poskrbel tudi za glasbeno spremljavo
naše obetajoče pevke Brine Sitar. Najbolj pa so starostnike prevzeli poskočni
zvoki harmonike, na katero je igral naš
izvrstni harmonikar Luka Benedičič, ki
je bil deležen burnega aplavza. Na kon-

Tradicionalna novoletna
razstava pri Majču
ALENKA BRUN
Člani likovnega društva Preddvorski samorastniki so v domači, preddvorski gostilni
Majč pripravili tradicionalno novoletno razstavo. Odprtje so združili z decembrskim
letnim srečanjem, ki so se ga udeležili v
lepem številu. Predsednik društva Franci
Guček razloži, da so imeli kar pestro ustvarjalno leto, odmevnejši sta bila tradicionalni mednarodni ekstempore v Preddvoru in
razstava v hotelu Alma; računajo pa, da
bo prihodnje leto bogatejše še za kakšno
razstavo. Članov društva je več kot trideset, prihajajo pa ne samo iz Preddvora in
širše okolice, temveč tudi iz bolj oddaljenih
krajev. Razstavo si lahko ogledate v času
obratovalnega časa gostilne do 15. januarja
naslednje leto.

cu smo dijaki prostovoljci iz 3. a obiskali vseh 180 stanovalcev po sobah in
v spremstvu Miklavža (Nik Čadež) prav
vse razveselili s sladkimi priboljški, ki
smo jih kupili in lično zavili z zbranimi prispevki vseh dijakov in zaposlenih
na Gimnaziji Franceta Prešerna. Razšli
smo se po prijetnem klepetu in si s toplim stiskom roke obljubili, da se naslednje leto spet vidimo. Letošnji dogodek

v Domu starejših občanov v Preddvoru
je prav gotovo obogatil vse prisotne: dijake, profesorico, osebje doma in seveda njihove stanovalce. Vsaka izkušnja
medvrstniškega in medgeneracijskega
druženja nas bogati in pripravlja na posamezne stopnice v življenju, na katere
bomo nekoč stopili prav vsi. Odnosi, ki
se tkejo med nami, dajejo našemu življenju posebno lepoto in vrednost.
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Marijina skuta in Janezov sir
Na Pokljuki je planina. Planina Zajavornik. Na njej sta tri mesece živela Marija
in Janez Velikanje z Zgornje Bele. Pasla sta 56 bohinjskih cik.
SLAVKO PREZELJ
Ob petih zjutraj sta vstajala in ob desetih zvečer odhajala spat.
Ogradi in stanovi iz brun, od sonca ogoreli in od dežja sprani,
mirna lepa živina, priostreni Viševnik v ozadju in na pragu
stanu Marija s snežno belo skuto v skodeli ter Janez s hlebom
sira v rokah. Lepšega prizora si človek ne more zamisliti.
Z Gorjuš, Nomenja in Koprivnika so kmetje drugega rožnika pripeljali živino na planino Zajavornik. Janez je naštel 22
molznih krav, Marija 34 glav jalove živine. Na tej planini sta
pred šestimi in sedmimi leti že pasla. To leto so ju kmetje iz
agrarne skupnosti Gorjuše - Nomenj sami povabili, naj spet
prideta. Še to so jima rekli: "Zdaj imamo na planini tudi sirarno. Sir bosta delala" In sta ga res. Janez je v BC v Naklem
opravil nekajurni tečaj, na planini sta mu 14 dni skrivnosti
o izdelovanju sira razkrivala dva sirarja iz Gorjuš, nakar je
Janez vajeti prevzel sam. Začelo se je z večerno molžo, 22 molznic, 88 seskov. Mleko je veselo teklo! V hladilni komori se je
140 litrov mleka čez noč ohladilo na deset stopinj. Z jutranjo
molžo je bilo nad ognjiščem v bakrenem kotlu 280 litrov mleka. Janez je zajel sapo in si rekel: "Zdaj gre pa zares. Če se bom
kaj zmotil, gre vsa stvar lahko v maloro!" Pri izdelovanju sira
je na prvem mestu čistoča in natančnost. Tega sta se Janez in
Marija dobro zavedala. In kako nastane sir ementalec? Mleko
segrejemo na 42 stopinj Celzija, vstavimo "kulturo" in sirilo,
siri se 45 minut, razrežemo z nožem na kose, Janez je rekel na kremšnite, s sirarsko harfo je potrebno te "kremšnite"
razrezati na velikost koruznih zrnc in to gmoto zrnc mešati
in segrevati, da zrnca spustijo sirotko in postanejo suha. Uf,
polovica dela je s tem že narejenega. Janez je zdaj v roke vzel
krpo in vanjo zajel iz kotla primerno količino zrnc, glede na
to kakšno velikost hleba je želel narediti, takšnega, ki bo tehtal en kilogram ali takšnega, ki bo imel tja do tri kilograme.
Krpo z zrnci je postavil v model in dal vse skupaj v stiskalnico. Čez pol ure je moral hleb že obrniti in do pete ure popoldan
je to naredil še dvakrat. Iz enega kotla je Janez naredil od 10
do 12 hlebov, kar pomeni, da je imel že s samim obračanjem
veliko dela. Čez noč so hlebi ostali vsak v svoji stiskalnici.
Janez je vso noč premišljeval, ali bo zjutraj hleb lepo ostal
skupaj ali bo razpadel. Marija ni premišljevala prav nič manj.
Saj ni skrivnost, da sta oba istih let, 69, in ko je človek v teh letih, ponoči marsikaj premišljuje. No, pri Janezu in Mariji leta
nič ne štejejo, saj bi s svojim delom dala v koš marsikaterega
mladca. Zjutraj je sir stal skupaj tako lepo, kakor bi ga naslikal sam Ivan Grohar. Hlebi sira so romali za en dan v slanico,
v vodo desetih stopinj, in po 24 urah jih je bilo treba vzeti ven,
da so se odtekli. Tako lepo sveže in gladko zaobljene je Janez
znosil na police v zorilnico. "Najmanj tri tedne morajo ostati
notri, da se v njih izoblikujejo vsi okusi," pravi Janez. "Najboljši za v usta je pa po treh mesecih," doda Marija, ki pove,
da se mora tudi v zorilnici hleb enkrat na dan obrniti. Ko je
bilo vse zgoraj opisano narejeno, ju je v kotlu spet čakalo 280
litrov mleka. Tako je bilo vsak dan! Zdržala sta do konca paše,

91 dni! To je bilo garanje! Klobuk dol! Živino je bilo treba na tri,
štiri dni prestavljati iz ene čredinke v drugo, da je imela pašo.
Marija je pripravljala še: albuminsko skuto, ajdove in koruzne žgance, kislo mleko in skutni zavitek. S tem je dnevno
razvajala turiste. Urejala je še "papirje", se ukvarjala z davčno
blagajno … Za pripravo sira sta pod kotlom pokurila dvajset
metrov drv. Naredila sta 980 hlebov sira s povprečno težo dva
kilograma. Predelala sta 23500 litrov mleka. Sredi septembra
sta na Kravjem balu v Bohinju v projektu Biserček Bohinja
prejela najvišje priznanje kot najboljša sirarja in idealna pastirja. Iskrene čestitke!

Preddvor v vrhu po investicijah
Občina Preddvor je bila v obdobju 2014–2017 najbolj investicijsko naravnana občina na Gorenjskem, v državi pa je na sedmem
mestu, kaže raziskava, ki so jo opravili v družbi za poslovne in
bonitetne informacije Bisnode. Stopnja investicijske naravnanosti občine sicer odraža letni delež investiranja v občini in pokaže
razvojno usmerjenost občine, izračuna pa se kot razmerje med
odhodki za investicije in transferje ter celotnimi odhodki. Občina
Preddvor se je uvrstila med deset najbolj investicijsko naravnanih občin v državi, in sicer na sedmo mesto z 52,54 odstotka,
kolikor je med odhodki namenila investicijam. V Preddvoru to
pripisujejo naložbi v infrastrukturo v petih vaseh, ki so jo leta
2015 izpeljali tudi ob pomoči evropskega denarja. Med vsemi
slovenskimi občinami je pri štiriletnem povprečju investicijske
naravnanosti najboljša občina Pivka (60,53 odstotka), najslabša
pa Maribor (15,3 odstotka).
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Martinovanje v Šmarjeških Toplicah
V petek, 9. novembra, smo si tudi "penzionisti" DU Preddvor
privoščili prost dan. V sodelovanju z več društvi upokojencev
smo napolnili avtobus in se odpeljali proti Dolenjski v deželo
cvička. Naša prva postaja je bila v Šentjerneju, kjer smo obiskali vinoteko Otilija, ki ponuja ne zgolj vina štirih šentjernejskih
vinogradnikov, ampak ima tudi zbirko petelinov in glasbil. Gospodar Janez Selak nam je razkazal in marsikaj povedal o nastanku vinoteke in zbirke petelinov in glasbil. Pa tudi pogostil
nas je s sendviči in nekaj pokušinami vina, tudi že letošnjega
je ponudil, ki je že iz mošta prehajal v vino. Gospodarsko poslopje je staro že več kot 150 let, vendar je sedaj lepo obnovljeno
in vredno ogleda. Pred vhodom v vinoteko je razstavljena sta-

ra vinogradniška oprema in kmečko orodje, na lepo urejenem
dvorišču pa kraljuje velik petelin, narejen iz kmečkega orodja.
Gospodar Janez ima v zbirki petelinov okrog petsto primerkov
iz vsega sveta. Zelo ponosen je na album s 350 razglednicami s
podobo petelinov, ki je simbol Šentjerneja. Na ogled pa so tudi
glasbila, ki izvirajo iz vseh predelov sveta in jih je skoraj dvesto
in so tudi še uporabna, saj smo jih nekaj preizkusili.
V vinoteki pa predstavljajo vina štirih vinogradnikov: Štembergerja, Martinčiča, Karlovčka in iz vinske kleti Kartuzije
Pleterje. Okrepčani in dobre volje se odpeljemo do Šmarjeških
Toplic, kjer so nas že čakali glasbeniki, dobra samopostrežna
večerja. Pozno v noč smo se zabavali, zapeli in zaplesali, saj
smo še mladi po srcu in se pozno ponoči tudi malo utrujeni
vrnili domov. Da bi bilo le še večkrat tako!

Josipinke zapele v Delfinu

Dobro sodelovanje z gostinci

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

JANA SMOLEJ

Novembra so pevke ženskega pevskega zbora Josipine Turnograjske Društva upokojencev Preddvor že tretje leto zapored nastopile
v hotelu Delfin v Izoli. "Najprej smo se predstavili, kdo smo in od
kot prihajamo, in zapele smo našo himno Me smo preddvorske
pevke. V nadaljevanju smo zapele še sedem pesmi. Pripravile pa
smo tudi dve recitaciji. Gostje so bili zelo dobro razpoloženi in so
nam namenili velik aplavz. Veselja in dobre volje ni manjkalo, po
koncertu smo še kar nekaj časa prepevali skupaj z gosti hotela,"
pravi predsednica zbora Anica Celar Gorza. Med štiridnevnim bivanjem v Izoli so imele vsak dan vajo. V prostem času smo se enkrat
odpravili z avtobusom v Koper, si ogledali mesto in se peš vrnili v
Izolo. Z vlakom, ki vozi vsako uro, so potovali po Izoli in okolici in
si ogledali zanimivosti. Vsak večer pa so bili tudi razni nastopi in
zabava. Dogovorile so se, da bo naš vsakoletni odhod v Izolo postal tradicionalen, ker da veliko elana za nadaljnje delo. Ko so se
vračale domov, so v Uncu spremenile smer vožnje in se odpeljale
proti Cerknici, kjer so v domu starejših občanov obiskale nekdanjo
pevko Ivanko Škoda. "Zelo se nas je razveselila. Poklepetale smo
in Ivanki zapeli nekaj pesmi. Ob slovesu smo ji obljubile, da če ne
prej, pa jo čez eno leto spet obiščemo. Zadovoljne in srečne, da
smo Ivanki polepšale dan, smo se odpeljale proti domu," sklene
Anica Celar Gorza.

Kot z večino domačini Turistično društvo Bašelj dobro sodeluje s
Kmečkim turizmom Majerček in Domom na Lovrencu. Pri Majerčku
imamo vsako leto novoletno zabavo, kjer pred jutrom komaj najdemo domov zaradi postrežbe in dobre hrane. Sponzorji podpirajo našo veselico in vedno dovolijo parkirati na travniku. Za Petrov
sm'n nam podarijo sir in klobase, s katerimi pogostimo obiskovalce. Prijazno vas bodo sprejeli Dragica Barle, Janez Barle in njihova
mama. Dom na Lovrencu nam je vedno sponzor na veselici, Anka
pa speče kruh. Ko gostimo za velikonočni ponedeljek starejše,
nam Anka "ucre bobe" za posladek starejšim po kosilu. Za Petrov
sm'n nam tudi brezplačno speče kruh. V Domu na Lovrencu vas
prijazno sprejmeta Anka in Mojca. Vsako leto pa tudi tekmujemo,
koliko pohodov ima kdo na Lovrenc in ob zaključku nas vedno čaka
zabava. Kot predsednica TD Bašelj sem ponosna na vse, ki sodelujejo z nami in nam pomagajo, zato bom v naslednjih Viharnikih
predstavila še druge naše člane in sodelavce.

MARIJA VELIKANJE

Tečaj joge
Za vse, ki iščete sproščujočo in kakovostno vadbo, si pa želite prijetne skupine za vadbo joge, se nam lahko priključite vsak torek
ob 18. uri v telovadnici Vrtca Storžek. Vadba joge je celostna, na fizičnem nivoju ohranjamo zdravo hrbtenico, uravnavamo delovanje
hormonskega sistema ter sproščamo telo in um. Tečaj joge je primeren za osebe vseh starostnih skupin, tako za ženske kot moške,
ne glede na začetno predznanje ali fleksibilnost telesa. S seboj prinesite podlogo ("armafleks") in odejo. Prva vadba je brezplačna.
Za druge informacije pokličite 040 956 573, Zavod STIK, Preddvor.

Potop božičnega drevesca
Na koncertu v hotelu Delfin v Izoli / Foto: Janez Velikanje

V prazničnem decembru je v Preddvoru več prireditev. Tradicionalna pa je potop božičnega drevesca v jezero Črnava, ki bo tudi letos
na božič, 25. decembra, ob 17. uri. Dan zatem, 26. decembra, pa se
bodo ob jezeru ob 14.30 v teku pomerili Božički.
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KOKRA TAKO IN DRUGAČE, 1. DEL

Najdaljša slovenska vas

Kokra, kot jo vidijo ptice

Prodanova planina

VILI ŠUŠTERŠIČ

do potoka Kisovca. Nekoliko višje je tudi slap. Potok je naravna
meja med dvema kmetijama – Tomažkom in Harižem. In že
smo na asfaltni cesti in nadaljujemo do Hariža in Prodana. Čez
Hariževo dvorišče, takoj za hlevom zavijemo na gozdno vlako.
Priporočam hojo v tišini, saj je možno, da boste videli srne, da
vam pot prekriža košuta ali plašen zajec, ki se zažene v hrib. Po
petnajstih minutah prispemo do vznožja Prodanove planine.
Tukaj moramo biti pozorni, saj je stezica skrita v visoki gozdni
travi. Sama pot je dokaj strma, a z vsakim korakom smo višje.
Kmalu lahko uživamo v čudovitem razgledu v srednjo dolino
Kokre, zato si je tu priporočljivo malce oddahniti in se naužiti
okolice. Pot nas nato hitro pripelje do vrha planine, od koder se
odpre pogled v Spodnjo Kokro in celo do Preddvora in naprej do
Kranja. Od tu do vrha Skutmana (911 m) je samo še en kratek
vzpon. Na vrhu je vpisna knjiga.
Pot nadaljujemo prek Srčne dolinice in po grebenu do Kope
(1024 m). Tudi tam bomo našli klopco, vpisno knjigo in napis v
spomin na Prvo slovensko brigado, kjer je padlo 15 borcev. Od
tu se lahko po isti poti vrnemo na izhodišče, najbolje, da nadaljujemo do Davovca in se vrnemo po Stari tovorni poti.
Pohod zaključimo na Vaškem trgu. Trasa je ravno prav dolgo
za lep nedeljski izlet, kjer zares lahko uživamo v naravi.

Občani Preddvora so se že v osnovni šoli naučili, da je vas Kokra
najdaljša slovenska vas, dolga skoraj 12 kilometrov. Krajevna
oznaka za začetek stoji pri Vogarjevi Manci, tista za zaključek pa
na Spodnjih Fužinah malce pred starim mejnim kamnom med
deželama Koroško in Kranjsko.
Dolina Kokre nudi številne enkratne dokaj nezahtevne pohodniške poti. Najbolj znana je Stara tovorna pot, ki poteka po delu
nekdanje tovorne povezave med Preddvorom in Jezerskim, je
podrobno opisana na spletnih straneh in dobro označena. Poleg
omenjene je še veliko poti, ki niso tako označene in poznane, a
prav tako zanimive. Večinoma so primerne tako za družine s
predšolskimi otroki kot tudi za malce starejše pohodnike. Ena
takih je krožna pot od Vaškega trga v Kokri prek Skutmana, Kope
in nazaj preko Davovca. Pohod je primeren v vseh letnih časih.
Avto pustimo na lepo urejenem parkirišču na vaškem trgu
pred cerkvijo. Napotimo se proti panojem, kjer je postavljen zemljevid doline Kokre z okolico. Pot nadaljujemo po betonskih
stopnicah in že po nekaj metrih prečkamo most čez Tomažkovo hudourniško grapo. Pot nadaljujemo po ozki stezi, ki je lepo
vidna po levi brežini reke Kokre. Po slabih sto metrih pridemo

Izlet v Italijo
v Castelnuovo
JANA SMOLEJ
Tudi letos smo obiskali pobrateno društvo v
Italiji. Ogledali smo si kmečka opravila, dobrote in stroje nekoč, kar je zelo zanimivo,
in po vasi naredijo povorko, da si lahko ljudje ogledajo vsako podrobnost. Redno jih
obiskujemo in predstavljamo lepote naše
okolice. Kmečke dobrote tudi niso manjkale, zato so nas vsako leto zelo veseli. Naše
sodelovanje z Italijani traja že nekaj let in
trudili se bomo, da tako tudi ostane.
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Polstenje
Kokrjani smo raztreseni po pobočjih doline Kokre in
nimamo prav veliko priložnosti, da se srečujemo in
družimo. Tisti, ki hodimo k sveti maši, kakšno rečemo
pred cerkvijo, k druženju pa veliko prispeva kokrško
turistično društvo s svojimi pestrimi dejavnostmi. Ena
od njih je že tradicionalni vsakoletni tečaj polstenja.
STANE BERGANT
Kokrjanom veliko pomeni tudi možnost
komuniciranja po elektronski poti in
tako nam je v začetku novembra naša
zvesta članica in mentorica Milena Jenko poslala naslednje vabilo:
"Pozdravljeni, leto gre h koncu in rada
bi vas povabila na tečaj polstenja. Letos
vabim predvsem moški del članov društva k izdelovanju klobukov. Prvega decembra 2018 se dobimo pri meni doma v
Potočah 4 ob 9. uri. Vse, kar potrebujete,
je približno štiri ure časa in dobro voljo."
V preteklih letih so na teh tečajih sodelovale predvsem ženske, ki so ponosno
prinašale domov copate, torbe … Letos
pa je bil še posebej nagovorjen moški del,
saj naj bi si tečajniki sami izdelali čisto
"ta prave" in uporabne klobuke, tako za
doma kot tudi za "med ljudi". Tistim, ki
nam naravna zaščita lasišča iz leta v leto
bolj peša, se je ponudba zdela še posebno
zanimiva. O polstenju nisem vedel prav
nič, zato o tem nekaj besed.
Polstenje volne ali filcanje je ena od
najstarejših tehnik za izdelavo tkanine.
Stara je približno osem tisoč let. Tehniko polstenja volne uporabljajo nomad-

ski narodi v Aziji in narodi južne Amerike. Postopek je še vedno enak tistemu iz
preteklosti: strižena, neobdelana volna
ovc, kamel, lam, alpak … se v kombinaciji z vodo in milom in ob močnem
drgnjenju začne sprijemati in nastane
kompaktna osnova – polst.
Naša mentorica Milena in njena pomočnica sestrična Maja Šolar sta rojeni
Jezerjanki in pravita, da se je veščina
polstenja na Jezersko prenesla iz Solčavskega. Še ena oblika sodelovanja, ki je
prek naše avtohtone ovce jezersko-solčavske pasme v preteklosti povezala dve
sosednji alpski dolini, ki so ju nekateri
pred kratkim želeli ločiti kar z državno
mejo.
Kljub obetavnim prijavam moških sva
se tečaja udeležila le dva najbolj hrabra,
poleg mene še sveži upokojenec Janez
Sluga, drugi so se z bolj ali manj resnimi izgovori opravičili ali poslali boljše
polovice, tako da je bilo na tečaju tokrat
spet nekajkrat več žensk.
Midva sva se lotila dela z resnim namenom, da si narediva dober klobuk
za praktično uporabo, kar nama je tudi
uspelo – in že težko pričakujeva primerno vreme, da ga bova tudi pokazala v

Nova spominska plošča
Na pročelju Koreninškove hiše v Kokri je od leta 1964 spominska plošča padlim borcem
NOV. Ko so letos Koreninškovi obnavljali hišo, je sedanji gospodar Jernej Polajnar borčevski
organizaciji v Preddvoru dal pobudo za obnovo spominskega obeležja. OO ZB Preddvor je to
pobudo oddal Občini Preddvor, ki je z razumevanjem prevzela in pokrila strošek namestitve
nove plošče. Plošča spominja na dogodke v letu 1944, ko so pri Koreninškovih prenočevali
partizani. Bili so izdani in trije so padli pod streli nemških okupatorjev, rešil se je le Jernej
Polajnar. Isto leto je na Koreninškovem polju padel tudi Jernej Zaplotnik, p. d. Primčev z
Golnika. Padel je v zasedo belogardistov, ranjenega so pobili s puškinimi kopiti. Na novo
postavljeno partizansko obeležje je v čast in spomin na borce odporniškega gibanja, boj
proti nacifašizmu, izseljevanju, izginjanju in uničevanju slovenstva med drugo svetovno
vojno. Ob tem pa moramo tudi s hvaležnostjo ohranjati spominjanja na domačije, kmečke
zaselke, kjer so partizani iskali in dobili zavetje in preživetje. Občini Preddvor gre zahvala za
razumevanje in pomoč, da se je obeležje ponovno obnovilo in ohranilo. Domačim Koreninškovim, Jerneju Polajnarju, gospodarju pa še posebno iskrena hvala za izkazano pokončno
slovensko napredno držo, da je z njegovim privoljenjem obnovljeno partizansko obeležje.

javnosti. Tudi ženski del je izdelal prav
elegantne izdelke, od klobukov modernega modnega trenda do umetniško
okrašenih torb.
Moram pa priznati, da smo štiri ure neutrudno "peglali", močili in spet sušili,
pa zvijali in ožemali, celo po tleh metali
ubogo volno, ki pa se je pod težo naše
obdelave neverjetno močno povezala in
sprijela v kompakten in lep izdelek. Če
nam ne bi Milena vmes postregla okusne in lepo pripravljene malice, bi težko
vzdržali do konca.
Kljub "trdemu delu" je čas hitro mineval,
vzdušje je bilo sproščeno in nasmejali
smo se prenekaterim šalam, posebno ko
smo ugotavljali, kako sta velikost glave
in pamet medsebojno povezani, katero
je klobuk pomladil in o možnosti prireditve modne revije z našimi klobuki – pa
še marsikaj ... O tem pa prihodnje leto.

Cirles d.o.o., Tupaliče 21, 4205 Preddvor
Ciril 041 629 415, Klemen 041 422 067
info@cirles.si

trgovina z lesom
ročna in strojna sečnja
žično in traktorsko
spravilo lesa
prevozi lesa in
gradbene mehanizacije
priprava drv in biomase
sanacija in
nega gozdov
izkopi in gradnja
gozdnih poti

Želimo vam
lepe božične in
novoletne praznike
ter zdravja in
poslovnih uspehov
v novem letu 2019.
Kolektiv Cirlesa
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Čebelice, pomočnice našega življenja
Čebelarke in čebelarji imajo čebele ves čas s toplino in ljubeznijo spravljene
pri svojem srcu. Prav zato čebelarjem nikoli ne smete reči, da je čebela poginila.
Čebela za čebelarje umre!
SLAVKO PREZELJ
Prav tja na Cankarjevo Vrhniko je sredi novembra peljala pot preddvorske
čebelarje, na grob duhovnika in čebelarja Frana Lakmayerja. "On je naš
veliki vzornik," je vsem zbranim, med
katerimi so bili tudi vrhniški čebelarji,
oznanil predsednik preddvorskega čebelarskega društva Jože Kokl. Mimi Jelovčan in Franc Kurnik sta Franu Lakmayerju prižgala voščeno svečko, prav
gotovo prvo iz preddvorskega kraja, od
koder je kot duhovnik odšel v sedemdesetem letu starosti. Kdor je prebral njegovo knjigo z naslovom Umni čebelar,
si lahko predstavlja, kakšen napreden
čebelarski strokovnjak je bil ta poslovenjeni Čeh. Nič čudnega torej ni, da si
preddvorski čebelarji želijo, da bi Lakmayerjevo knjigo po 112 letih spet izdali. Tej želji je naklonjen tudi predsednik
Čebelarske zveze Gorenjske Anže Perčič,
ki je na čebelarski prireditvi v Preddvoru Frana Lakmayerja postavil ob bok
čebelarju Antonu Janši. Tudi čebelarka
Vida Studen, ki čebelari že 52 let, si srčno želi, da bi Lakmayerjeva knjiga spet
ugledala luč sveta, kajti – kot pravi – je
v njej zapisanega toliko znanja o čebelah, da bi jo moral preštudirati vsak čebelar. Vrhniški čebelarji so bili prijetno
presenečeni, ko so zvedeli, kako imeniten čebelar je pokopan na njihovem pokopališču. Kot nam je povedala njihova

Letos so Franu Lakmayerju v grajskem parku
odkrili spomenik. / Foto: Tina Dokl

Čebelarji pri Ivanu na Vrhniki
čebelarka Marjeta Miklavčič, je tudi v
bližnji Bistri živel Franc Jager, ki je leta
1887 odšel v ZDA na študij bogoslovja. Po
11 letih je postal kaplan in takrat je začel
tudi čebelariti. Že deset let kasneje ga je
svet državne univerze v Minneapolisu
izvolil za prvega profesorja čebelarstva.
Franc Jager, ki je bil šest let mlajši od
Lakmayerja, je o čebelarstvu predaval
na univerzah po Ameriki in Kanadi.
Kako visoko so s svojim znanjem prišli
Slovenci po svetu, se danes v naših šolah premalo poudarja! V Sloveniji je danes okoli devet tisoč čebelarjev. Porast
čebelarjev v zadnjih letih je povzročila
predvsem gospodarska kriza. "Jaz mladim čebelarjem rečem, naj začno čebelariti z dvajsetimi panji, vendar dobim
odgovor, da to ni ekonomično. A čebelarjenje ni hec, saj zahteva, da je čebelar s čebelami dnevno v stiku. Le tako
lahko ves čas vidi, ali so čebele zdrave
ali pa so v panj prišle pršice varoje, ki se
na čebele prisesajo kot klopi na človeka
in jim izpijejo telesno tekočino."
V preddvorskem čebelarskem društvu
so tri čebelarke in 43 čebelarjev. Najstarejši čebelar je 92 letni Alojz Osterman
z Olševka. Šest preddvorskih čebelarjev
ima več kot sto panjev. "Jaz imam deset
panjev," je povedal čili 85-letni Franci
Klančnik iz Preddvora. "Čebelariti sem
začel leta 1984. Prevzel sem panje od

sina Marjana, ki je šel k vojakom. Navadil sem se na čebele, one pa name,
tako da bom čebelaril, dokler bom mogel." Tudi Francijev sosed Andrej Šavs je
srčen čebelar, saj čebelari tudi že več kot
petdeset let.
Med čebelarji človek zve marsikaj zanimivega. Prav Vida Studen s Hriba je
povedala, da so Švicarji "pogruntali" da
so čebelji piki odlični pri zdravljenju posledic borelije. Sam postopek traja dva
meseca, in sicer se zdravljenje začne
tako, da vas prvi dan piči ena čebela,
drugi dan dve in tako naprej vse tja do
tridesetega dne, ko morate dobiti trideset čebeljih pikov. Tako kot se je število
čebeljih pikov povečevalo, se morajo naslednjih trideset dni tudi zmanjševati.
"Nekdo mi je povedal, da je to preizkusil
in da je rezultat fantastičen," je še dodala Vida.
Svet se spreminja in mi z njim, zato
predsednik preddvorskih čebelarjev
Jože Kokl pravi, da če hočemo sami sebi
dobro, si ne zastrupljajmo ozračja, ker
ko bo umrla zadnja čebela, bo človek
preživel le še štiri leta.
Čebelarji, ki nam s svojimi čebelami
držijo svet pokonci, so se ob slovesu od
Vrhnike poklonili tudi našemu velikemu pisatelju Ivanu Cankarju ob stoti
obletnici njegove smrti. Ivanu je ob tem
viden nasmeh zaigral okoli usten.
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Izognimo se bremenu zlomov
Ob svetovnem dnevu osteoporoze, ki ga obeležujemo 20. oktobra, je v Cerkljah
potekalo vseslovensko srečanje društev bolnikov z osteoporozo.

Vseslovenskega srečanja društev bolnikov z osteoporozo se je
udeležilo več kot sedemsto članov. / Foto: Tina Dokl

Na prireditvi so nastopili tudi otroci iz Vrtca Čriček z Zgornje Bele.
/ Foto: Tina Dokl

MAŠA LIKOSAR

župan Cerkelj Franc Čebulj, podžupan Preddvora Janez Brolih
in predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije Duša Hlade Zore, ki je dejala: "Geslo letošnjega svetovnega
dneva osteoporoze je: Preprečimo osteoporozo, izognimo se
bremenu zlomov. To mora biti napotek, ki se ga bomo držali
in nanj opozarjali druge starejše in mlajše, ki prevečkrat menijo, da osteoporoza njih ne more prizadeti."

RK SLOVENIJE - OZ KRANJ, BLEIWEISOVA CESTA 16, KRANJ, ZA KO BELA-BAŠELJ

Vseslovenskega srečanja društev bolnikov z osteoporozo se je
udeležilo več kot sedemsto članov iz 18 slovenskih društev.
Organizacija je letos pripadla Društvu bolnikov z osteoporozo
Kranj, ki deluje v devetih gorenjskih občinah že 18 let, v tem
obdobju pa so že presegli število tisočih članov. Veliko članov
prihaja iz občine Preddvor, od koder je tudi predsednica društva Milena Zupin. Ob praznovanju je pojasnila, da njihovo
poslanstvo ni le zbiranje bolnic in bolnikov s postavljeno diagnozo osteoporozo in lajšanje njihovih težav, temveč zlasti
z gibanjem in z zdravim življenjskim slogom doseči, da do
osteoporoze ne pride oziroma zmanjšanje njene posledice.
Udeleženci letošnjega srečanja društev bolnikov z osteoporozo so si najprej ogledali znamenitosti Cerkelj, Preddvora,
Adergasa, Kranja, Škofje Loke in Strmola, sledila je kulturna
in izobraževalna prireditev v Športni dvorani Cerklje. Slavnostni govornik je bil specialist splošne in travmatološke kirurgije Radko Komadina; potekalo je tudi predavanje na temo
Poskrbimo za svoje zdravje in bodimo redno telesno dejavni,
ki ga je pripravil specialist interne medicine, kardiologije in
vaskularne medicine Janez Poles. Srečanja so se udeležili tudi

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš,
je lepši, če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli,
ta svet je lepši, če si človek do ljudi.
Veliko sreče, zdravja
in medsebojnega razumevanja
še naprej v novem letu 2019
vam želi KO RK BELA - BAŠELJ

o
Uspešnm
e
v nov !
letu
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.«

prodaja odkup prepis vozil rent a car
SP AVTO, d. o. o.
Zg. Bela 76, 4205 Preddvor
info@spavto.si
www.spavto.si
Sebastjan Prestor
GSM: 041 614 466,
Tel., faks: 059 950 288

Srečno pot
v 2019!
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Terenska
krvodajalska akcija
V Domu starejših občanov v Potočah bo spet terenska krvodajalska akcija, in sicer 6. februarja. Organizira jo Območno
združenje RK Kranj v sodelovanju s krajevnimi organizacijami RK Preddvor, Bela - Bašelj in Kokra. Na odvzem krvi so
vabljeni vsi: že znani (stalni krvodajalci) iz občine Preddvor
in Jezersko ter od drugod. Posebej pa povabljeni novi (mladi)
krvodajalci. Poverjeniki KO RK Preddvor vas bodo poskusili
obiskati še pred krvodajalsko akcijo. Upajo tudi, da bo letos
dovolj želje po druženju in zanimanja zanj, da bodo po akciji
nadaljevali z izletom. IZ KO RK Preddvor še sporočajo, da se je
ponovno ponudila priložnost za organiziranje tečaja nege na
domu. Zainteresirane osebe naj pokličejo oz. pišejo na milena.zupin@siol.net.

ŽIVLJENJE
Je bol in je radost,
je sreča, trpljenje,
so vzponi in padci,
presenečenja, želje, je jok
in spet drugič veselje.
So dnevi,
ko letaš od sreče po zraku,
in dnevi,
ko s krtom deliš si podzemlje.
Obstaja le ena beseda za to
in to je prelepa beseda – življenje!
(Napisal Janez Medvešek)
Vesele božične praznike in vse dobro v letu 2019!

Preddvorčani v Vodnjanu
Novembra so predstavniki Občine Preddvor sodelovali na festivalu Dnevi mladega olivnega olja v Vodnjanu. S to hrvaško občino
Preddvor že nekaj let prijateljsko sodeluje. Na prireditvenem prostoru so se predstavili na svoji stojnici, ob odprtju in tudi pozneje pa so nastopili veterani Folklorne skupine OŠ Matije Valjavca
Preddvor. Ob preddvorski stojnici se je ustavila tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, obiskovalci pa so bili še posebej
navdušeni nad kruhom z zaseko.

Lep obisk preddvorske stojnice na festivalu v Vodnjanu

Druži jih plemenito
dejanje
Na krvodajalski akciji Krajevne
organizacije Rdečega križa Preddvor
INES BLAŽ KOK
Sredi avgusta v organizaciji KO RK Preddvor poteka vsakoletna poletna krvodajalska akcija, ko krvodajalci iz Preddvora
na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani darujejo kri.
Zgodba pa se s tem ne konča, saj dan nadaljujejo z izletom na
Primorsko.
Tako je bilo tudi letošnjega 17. avgusta. Na Zavodu za transfuzijsko medicino so jih sprejeli odprtih rok, saj šteje prav vsak krvodajalec. Znano je namreč, da za pokritje potreb po krvi v Sloveniji vsak dan potrebujemo od tristo do 350 krvodajalcev. Sedenje
na krvodajalskem stolu je ob pozitivnem in veselem vzdušju
hitro minilo tako za stare kot tudi čisto nove krvodajalce. Da pa
se krvodajalska akcija ne bi prehitro končala, je sledil izlet na
Primorsko. Za povrnitev moči ob izgubi 450 mililitrov darovane
krvi so se ustavili na vinogradniški kmetiji Bordon v Dekanih,
ki ima bogato tradicijo, saj gre za prve zasebne vinarje slovenske Istre. Kmetija leži v dolini reke Rižane, tako da so krvodajalce najprej popeljali skozi vinsko klet, nato pa je bilo mogoče
videti še muzejsko obnovljen star mlin. Na koncu nihče ni ostal
ravnodušen ob pokušini enolončnice, imenovane istrski bobiči,
ter ob degustaciji njihovih vin različnih sort. Za konec je sledil
še tradicionalni izlet z ladjico, ki je odplula iz Izole ter se zasidrala v bližini Mesečevega zaliva. Medtem ko so se krvodajalci
osvežili v prijetno toplem slovenskem morju, je kapitan imel
ravno dovolj časa za peko sardel, ki jih je kaj kmalu zmanjkalo.
Ob prijetnem vzdušju, dobri hrani in pogledu na morje in galebe
je manjkalo samo še nekaj glasbe ob zvoku valov. Ob vrnitvi v
Izolo so krvodajalci dočakali tudi to, saj je tam potekal Ribiški
praznik. Ko se je družba krvodajalcev pozno zvečer odpravila
proti domu, bi si ob tako pestrem dogajanju čez dan marsikdo
želel ostati še dlje. Vendar – tako kot po navadi – se najlepše
stvari zaključijo zgodaj, v glavi pa ostanejo samo lepi spomini.
V dobi, ko smo ljudje vse bolj odtujeni drug od drugega, je prijetno slišati, da se še znajo zbrati ljudje, ki se morda sicer niti še
ne poznajo dobro, a jih vsako leto združi plemenito dejanje, s
katerim lahko pomagajo sočloveku. Ker pa krvodajalcev ni nikoli preveč, vsi tisti, ki bi si želeli biti del te zgodbe, vabljeni na
naslednjo krvodajalsko akcijo v organizaciji KO RK Preddvor,
ki bo v začetku prihodnjega leta, ter nato ponovno v avgustu.
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Pasji salon Bela
Lucija Mali, s. p.,
Potoče 1a, 4205 Preddvor

Ponujamo vam:
razčesavanje striženje
trimanje kopanje
nego oči, ušes in krempljev
celotno nego

Nove prostore so slovesno predali namenu ob letošnjem mednarodnem dnevu invalidov.

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

Invalidi imajo svoje prostore
VILMA STANOVNIK
Medobčinsko društvo invalidov Kranj
bo drugo leto praznovalo petdesetletnico delovanja. Ustanovljeno je bilo 27.
februarja 1969. Sedež je imelo v Kranju,
pod tem imenom pa je delovalo do 15.
junija 1974, ko so se društva po občinah
osamosvojila in nastalo je Društvo invalidov Kranj. Ko se je kranjska občina
razdelila na več občin, so se odločili, da
se društvo preimenuje v Medobčinsko
društvo invalidov Kranj (MDI Kranj).
Trenutno ima več kot devetsto članov
iz občin Kranj, Naklo, Cerklje, Šenčur,
Preddvor in Jezersko. Še pred obletnico so se ob letošnjem mednarodnem
dnevu invalidov 3. decembru razveselili novih prostorov, ki jih imajo na Trgu
Prešernove brigade 10 v Kranju. "Naše

društvo je doslej imelo najet zgolj 16
kvadratnih metrov velik prostor, kjer
je bilo res premalo prostora. Že ko sta
prišla v pisarno dva ali trije, so morali
drugi čakati pred vrati. Tudi za sestanke
in programe smo morali najemati druge prostore. Novi prostori pa bodo omogočali boljše delovanje in predvsem več
dejavnosti. Lahko se bomo srečevali in
uresničevali načrte, ki jih sprejemamo
v programih," je povedal novi predsednik Medobčinskega društva invalidov
Kranj Janez Zelnik in pojasnil, da so
nekaj denarja za nove prostore prihranili, vzeli pa so tudi kredit. Tega so vzeli
z namenom, da ob razpisih zaprosijo
za sofinanciranje FIHO, za odplačilo pa
pričakujejo tudi pomoč županov oziroma občin, katerih člane imajo v svojih
vrstah.

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

Zahvale in voščila
JANA SMOLEJ
V letu, ki se izteka, bi se rada zahvalila vsem članom TD Bašelj in drugim, ki nam vedno
priskočite na pomoč. Brez vas nam ne bi tako uspevalo in želim si, da naše sodelovanje v
letu 2019 obrodi še veliko sadov, tako kot doslej. Lepo sodelujemo z Agrarno skupnostjo
Bašelj, kmečkimi ženami, Miro in Šimetom, ki lepo skrbita za brunarico in njeno okolico,
bašljanskimi mladinci in mladinke, Rdečim križem, ki ga je zastopal Miro Roblek. Žal se je
odločil, da se dokončno upokoji in išče zamenjavo, tako da z veliko željo naprošamo, da bi
ga kdo zamenjal, da bi se RK Bela - Bašelj razvijal tako uspešno še naprej. Hvala tudi vsem v
odboru, ker vam nobeno delo in prošnja ni odveč. Nikakor ne pozabljamo na posameznike,
kmetije, samostojne podjetnike, občino in vse, kar ste za nas do sedaj naredili. Premalokrat se spomnimo ljudi, ki so delovali pred nami in omogočili, da TD Bašelj tako cveti, zato
iskreno spoštovanje in hvala vam! Vi ste začeli pisati našo zgodovino in mi jo nadaljujemo,
kajti v letu 2019 praznujemo že petdeset let obstoja. Zahvala gre tudi KO Bašelj, ki ga je
vodil Rok Roblek, sedaj novoizvoljeni župan, ki ga je zamenjal Jože Cuderman, za katerega
ne dvomimo, da bo odbor dobro in uspešno vodil naprej. Obema želim veliko uspehov, volje in uspešno izvedenih projektov. Iz srca hvala! V letu 2019 vam želim iskrivih nasmehov,
nepozabnih potovanj, odličnih priložnosti, dobrih odločitev, zdravja in sreče.

Cikotić in partner, d. n. o.,

Pipanova 13a, 4208 Šenčur
04/251 61 00, 040/513 968
pod.kostanji@gmail.com

www.pod-kostanji.com
DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–23.00, sobota
12.00–23.00, nedelja 12.00–22.00

Vsem občanom in občankam
občine Preddvor želimo srečne
in vesele praznike.
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Zimski pohod do bolnice Košuta

URŠKA TIČAR
Na oblačno in mrzlo soboto, 1. grudna, smo se pohodniki do
bolnice Košuta zbrali na parkirišču nad Vaškarjem. Tokrat se
je pohoda udeležilo 19 tovarišev in tovarišic, med njimi tudi
trije mladi pionirji. Kar nekaj podpornikov je prišlo iz okoliških krajev, ki s svojo udeležbo počastijo spomin na takratne
dogodke. Zbrane je pozdravil tovariš Franc Ekar, predsednik
občinske organizacije borcev za vrednote NOB Preddvor. Povedal je tudi, da zgodovine ne moremo spreminjati, moramo
pa se je spomniti in ohranjati s podobnimi aktivnostmi, na
sedanjost in prihodnost pa lahko vplivamo s tem, da obeležujemo podobne zgodovinske dogodke in spomenike. Za
okrepčilo in "takratkega" je poskrbel tovariš Milan Tičar. Bol-

nica leži na nadmorski višini 1034 m in je delovala od aprila
1944 do maja 1945. Ker je bilo ambulant več, so jim dodajali
črke abecede. Košuta je dobila ime ambulanta A ali 666. V njej
so bile štiri postelje in nekaj skromne opreme. Za ranjence
so skrbele negovalke, saj ni bilo stalnega zdravnika. Omeniti je treba tudi to, da je bila bolnica med redkimi, ki nikoli
ni bila izdana in je ves čas nemoteno delovala. Po druženju
je sledil postanek na bližnjem grobišču, kjer so postavljeni
spomeniki v spomin na tiste, ki so bili pokopani v tistem
času. Zbrani smo prižgali svečo. Po sestopu v sončno dolino
nas je vse navdajala pozitivna energija, ki sta nam jo dala
primerno vreme in misel na to, da smo s prisotnostjo zopet
dokazali, da nam zgodovina nekaj pomeni in da jo bomo še
naprej ohranjali.

Delo preddvorskih planincev
ALEŠ DREKONJA
V novo leto smo vstopili s silvestrovanji
v obeh naših kočah, Zavetišču v Hudičevem borštu in Planinski koči na Sv.
Jakobu, kjer se je trlo planincev. Januarja smo zaradi obilice snega zaradi nevarnosti začasno zaprli Zavetišče v Hudičevem borštu. S tem pa člani nismo
odšli na počitnice, ampak smo nadaljevali aktivnosti v dolini in Planinski koči
na Sv. Jakobu. Z Jakoba v dolino je bila
pripravljena sankaška proga, ki je bila
deležna velikega obiska. Januarja smo
izvedli tudi prvi planinski izlet, podali
smo se na Zelenico. Februarja je bil letni
občni zbor Planinskega društva.
Spomladi smo pregledali vse planinske
poti in začeli vzdrževanje in odpravo posledic zime. Ponovno smo odprli Zavetišče
v Hudičevem borštu in tako kot velikokrat

prej na ramenih znosili v zavetišče zaloge za nemoteno obratovanje. Začeli smo
vzdrževalna dela na obeh naših kočah.
Do zavetišča v Hudičevem borštu smo s
pomočjo helikopterja Slovenske vojske
prepeljali 2,5 tone materiala za ekološko
vzdrževanje in sanacijo zavetišča. Markacisti in drugi člani redno vzdržujemo planinske poti in s tem zagotavljamo osnovno varnost v naših hribih.
Izvedli smo več planinskih izletov. Ob
zaključku šolskega leta smo v sodelovanju s stranko Povezane lokalne skupnosti izvedli počitniške aktivnosti za
učence osnovne šole. Izvedli smo dvodnevni planinski tabor na Sv. Jakobu,
otroke popeljali na celodnevni kopalni
izlet v Terme Olimia in na planinski izlet na Pokljuko. V sodelovanju z osnovno šolo smo izpeljali tudi planinske tabore v zavetišču v Hudičevem borštu in

tako otrokom približali planinstvo. Letos smo skupaj s helikoptersko brigado
Slovenske vojske in PGD Preddvor izvedli vajo gašenja v naravnem okolju, saj
je prav ta usposobljenost pomembna v
primeru požara v gorah. Novembra smo
na Sv. Jakobu obeležili trideseto obletnico postavitve planinske koče. Sredi
decembra so bili planinci povabljeni na
Predsednikov čaj v Hudičevem borštu.
Vabljeni tudi pozimi v Zavetišče v Hudičevem borštu, ki bo pozimi odprto ob
lepih koncih tedna in varnem pristopu
ter v Planinsko kočo na Sv. Jakobu, ki
je odprta vse dni v tednu, razen ob ponedeljkih. Vabljeni pa tudi na druge
dogodke v organizaciji Planinskega društva Preddvor, ki jih redno objavljamo
na naši spletni strani www.pd-preddvor.weebly.com in strani PD Preddvor
na Facebooku.
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Deseti pohod po tovorni poti
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
"Čeprav nam jo je za prvi termin desetega tradicionalnega pohoda po Stari tovorni poti septembra zagodlo vreme in
nam prekrižalo načrte, nismo obupali.
Pohod smo prestavili na oktober in tega
dne nam je bilo vreme res naklonjeno,"
je o letošnjem jesenskem pohodu po
Stari tovorni poti z Možjance v Kokro
povedala organizatorka Tatjana Štirn iz
Okrepčevalnice Rožmarin na Možjanci.
Jutro se je prebudilo v lep sončen dan
in skupina pohodnikov, štirideset jih je
bilo, je navdušeno začela pohod. Zjutraj
so se odpeljali do cerkvice v Kokri, od
tam pa nadaljevali peš po poti navkreber do Pestotnikove domačije (nadmorska višina: 750 m). Po krajšem postanku
so odšli do Robleka in nato prek Planjave in Cundrovih hribov. "Naj omenim,
da sta nas zakonca Bergant prijetno
presenetila z dobrodošlico in pogostitvijo. Kar prileglo se je, da smo si malo

spet oddahnili in napolnili želodčke z
dobrotami, s katerimi sta nam postregla," pove Tatjana Štirn. Pot so nadaljevali do Suhadolnikove kmetije, nato
pa se spustili v dolino do glavne ceste,
od koder so se odpeljali do izhodiščne
točke na Možjanci. Pohodnike je čakal
golaž s polento, za sladico pa še jabolč-

ni zavitek. Čeprav je bilo prehojenih kar
nekaj kilometrov, so nekatere zasrbele
pete, tako da so se ob vižah ansambla
Senjorji veselo zavrteli. "Naj se še enkrat
zahvalim zakoncema Bergant in seveda vsem pohodnikom, ki so polepšali
in popestrili ta prečudovit sobotni dan,"
sporoča Tatjana Štirn.

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

Na kmetiji Pr' Žulc z mlinom na kamen meljemo
domača žita. Nudimo vam domačo ajdovo, pirino, koruzno,
rženo in pšenično moko. Imamo tudi polnovredni
pšenični, pirin in koruzni zdrob.
Na voljo je tudi domača prosena in ajdova kaša.
Veseli bomo vašega obiska.
Marjan Valjavec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Srednja Bela 21, 4205 Preddvor,
031/694 225, mvaljavec@siol.net

www.kmetija-zulc.si

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Želimo vam vesel božič ter srečno in uspešno novo leto!

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV
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V športnem društvu velika mera optimizma
Iztekajoče se leto 2018 si bomo zapomnili kot prelomno, saj so aktivnosti in
prizadevanja za začetek gradnje Nogometnega centra Preddvor dosegle točko,
ko poti nazaj ni več.

Takole je bilo na lanskem tečaju.
MARJAN IN SLAVKO A. BOGATAJ, ROMAN ROGELJ
Po dolgoletnih prizadevanjih, da bi prišli do primernih pogojev za igranje nogometa kot osnovne dejavnosti društva, so se
stvari končno in konkretno premaknile v pravo smer. Seveda
pa, kot smo sicer vajeni, nič ni šlo gladko. Lokacija v Vokah,
na katero smo stavili praktično vse in vložili ogromno truda,
je iz različnih razlogov postala neustrezna.
Nekdanjemu županu Miranu Zadnikarju (in po novem občinskem svetniku) gre zahvala, da ni vse skupaj spet zastalo.
Uspelo se mu je dogovoriti z lastniki gozda na lokaciji na Srednji Beli (čez cesto v bližini Vile Bella), podpisati predpogodbe
o nakupu in pridobiti prva pozitivna mnenja ključnih soglasodajalcev (Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO, Ministrstvo za kulturo, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo narave
…). Na zadnji, 31. seji prejšnjega mandata 24. oktobra so svetniki soglasno sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor –
spremembe št. 3 za NC Preddvor. Naslednji dan ob 9. uri je
bila izvedena geodetska izmera parcel. Vsi vabljeni lastniki
so projektu naklonjeni, z nekaterimi so bile že sklenjene kupoprodajne pogodbe.

www.pogrebnik.si

Člani društva smo se aktivno vključili v predvolilne predstavitve kandidatov za župana in občinske svetnike. Dobili smo
prepričljiva zagotovila, da bo novoizvoljena občinska oblast
izgraditev Nogometnega centra Preddvor opredelila kot aktivnost z najvišjo prioriteto. Zelo zadovoljni smo tudi po prvem uradnem srečanju z novim županom Rokom Roblekom
in svetnikom Jožetom Cudermanom, saj imamo skupni cilj
igranje prvih tekem na novem igrišču leta 2020.
Seveda pa mora naše delovanje tudi v prehodnem obdobju
nemoteno potekati dalje. Treningi vseh nogometnih selekcij
se v zimskem obdobju nadaljujejo na igrišču z umetno travo
ob osnovni šoli oziroma v telovadnici, tekmovalnimi izzivi
zimske lige v Šenčurju pa se v tem času srečujejo mlajši in
starejši cicibani. Organizatorji pa že zelo optimistično pripravljamo tradicionalni, tokrat že enajsti smučarski in deskarski tečaj za osnovnošolske otroke med zimskimi počitnicami
od 25. februarja do 1. marca 2019 v Kranjski Gori. Uradne prijave bomo začeli zbirati takoj po novem letu. Vabljeni!
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vso podporo in sodelovanje
(tudi pri namenitvi svojega dela dohodnine za donacije) ter vas
vabimo, da pri predstavnikih društva brezplačno prevzamete tudi
nov društveni koledar za prihajajoče leto. Dodatne informacije pa
lahko vedno dobite na naši spletni strani www.sd-preddvor.si!
V novo leto gremo tako spet polni delovnega optimizma in
vsem skupaj želimo vesel božič ter srečno, zdravo ter športa
polno novo leto 2019!
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Poslavljamo se od
starega leta ...
… ter z veseljem pričakujemo novo.

V novembrski številki Viharnika smo podrobneje predstavili,
kaj se je čez poletje dogajalo, tako da vas bomo tokrat seznanili le še z dogajanjem v veselem decembru ter kaj nas čaka
v začetku novega leta.
Najprej naj se še pohvalimo, da smo v tem času na jezeru Črnava končno splavili pontonski pomol, ki se mu bodo spomladi
pridružili še trije čolni. Tako počasi, a zanesljivo korakamo proti
temu, da Preddvor v turističnem smislu znova zaživi v vsej svoji
lepoti. Ker Preddvor ponuja še veliko več, smo se konec novembra srečali vsi turistični deležniki, ki lahko kakor koli pripomoremo k večji prepoznavnosti našega kraja ter dorekli, kakšne
turistične produkte lahko do pomladi že ponudimo našim obiskovalcem. Sklenili smo tudi, da podobna srečanja izvedemo
večkrat letno, saj so nujna v smislu povezovanja, sodelovanja
ter skupnega oblikovanja naše ponudbe. V novembru smo se
pridružili akciji Turistična patrulja, ki jo že nekaj let izvaja Svet
24. Cilj Turistične patrulje je, da tujci ocenijo kraj, ki jim ga določi organizator akcije. Na izbrani destinaciji morajo prespati eno
noč, obiskati TIC, se udeležiti morebitnih dogodkov ali doživeti
kaj drugega, kaj lokalnega pojesti in popiti oz. se znajti po svoje.
Ob zaključku obiska podajo oceno glede na urejenost, videz, čistočo kraja, prometne povezave, kažipote, namestitev, kulinarično ponudbo, ponudbo aktivnosti, kulturnih vsebin, ponudbo
spominkov, TIC, prijaznost, gostoljubnost … Njihovo reportažo
z oceno boste lahko prebrali v Svet 24 ter poslušali njihove vtise na Radiu Aktual, kar je odlična priložnost, da izvemo, kje so
naše prednosti oz. pomanjkljivosti. V sklopu akcije poteka tudi
glasovanje za turistom najprijaznejšo občino, glasovnico najdete v časopisu Svet 24, ki ga dobite pri nas v TIC-u. Veseli bomo,
če boste svoj glas za Preddvor oddali tudi vi.
December je enako kot lani v znamenju dogajanj gRajskega
Preddvora. Uspešno smo že izvedli kar nekaj napovedanih dogodkov. Veseli nas, da je bila monokomedija Profesor Kuzman
mlajši razprodana, ravno tako pa ste nas prišli pogledat na
Adventni sejem, se zvečer udeležili odličnega koncerta Jazzva
v cerkvi sv. Petra, nedeljo pa zaključili ob lutkovni predstavi
Princeska na zrnu graha ter v dobri družbi Dedka Mraza. Ker
pa je do konca leta še kar nekaj časa, vse skupaj toplo vabimo
na tradicionalni Potop božičnega drevesca, lahko se s prijatelji
udeležite zabavnega Teka Božičkov ali pa zvečer uživate v Božični igri. Če pa še ne veste, kje pospremiti staro leto v novo, se
lahko udeležite kar nekaj organiziranih silvestrovanj.
Obveščamo vas, da se bo 6. januarja začel plesni tečaj, ki bo
potekal ob nedeljah zvečer v Domu na Zgornji Beli. Vsi ljubitelji
plesa se lahko še prijavite na ivka.sodnik@gmail.com. Ravno tako se bo v januarju začel tečaj angleščine. Točne podatke
bomo objavili na naši FB-strani, na mojaobcina.si lahko pa se
tudi oglasite pri nas v TIC-u.
Želimo vam še obilo užitkov v grajsko-rajskem Preddvoru in
naj bo novo leto 2019 prijazno, dobro in polno nepozabnih
trenutkov.

Sobota, 1. 12. 2018, Župnišče Preddvor, od 9. do 15. ure

ORATORIJSKI DAN:
IZDELAVA VELIKEGA ADVENTNEGA VENCA
Župnija Preddvor in Kokra, Zavod za turizem Preddvor

Petek, 7. 12. 2018, Kulturni dom Preddvor, ob 19.30 uri

MONOKOMEDIJA: PROFESOR KUZMAN MLAJŠI
Zavod za turizem Preddvor, E: info@visitpreddvor.si.
Občanke in občani Preddvora imate do vključno
30. 11. 2018 prednost pri obvezni rezervaciji brezplačnih
vstopnic. Dobrodošli prispevki za šolski sklad.

Sobota, 15. 12. 2018, Dvorski trg, od 14. do 18. ure

ADVENTNI SEJEM

Zavod za turizem Preddvor, Župnija Preddvor in Kokra

Sobota, 15. 12. 2018, cerkev Sv. Petra, ob 19. uri

JAZZVA: KONCERT A CAPPELLA

Zavod za turizem Preddvor. Brezplačen vstop.
Dobrodošli prostovoljni prispevki za šolski sklad.

Nedelja, 16. 12. 2018, Kulturni dom Preddvor, ob 16. uri

LUTKOVNA PREDSTAVA PRINCESKA NA ZRNU
GRAHA Z OBISKOM DEDKA MRAZA
Zavod za turizem Preddvor.
Dobrodošli prostovoljni prispevki za šolski sklad.

Sobota, 22. 12. 2018, TIC Preddvor, od 10. do 11. ure
BOŽIČNI ŽIV ŽAV: BOŽIČNA DELAVNICA
Zavod za turizem Preddvor

Torek, 25. 12. 2018, jezero Črnava, ob 16. uri

POTOP BOŽIČNEGA DREVESCA
Zavod za turizem Preddvor

Sreda, 26. 12. 2018, jezero Črnava, ob 14.30 uri

TEK BOŽIČKOV

ŠD Divji zajci: Obvezne prijave na 041 691 190.

Sreda, 26. 12. 2018, Kulturni dom Preddvor, ob 18. uri

BOŽIČNA IGRA

Župnija Preddvor in Kokra

Sobota, 29. 12. 2018, TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

NOVOLETNI ŽIV ŽAV:
NOVOLETNA DELAVNICA
Zavod za turizem Preddvor

Ponedeljek, 31. 12. 2018

SILVESTROVANJE

Okrepčevalnica Rožmarin, Možjanca; Hudičev boršt na
Zaplati; Planinska koča na Sv. Jakobu; Hotel Alma

Zavod za turizem
Preddvor

CVETLIČARNA LOKVANJ

ZAVOD ZA TURIZEM PREDDVOR, DVORSKI TRG 3, PREDDVOR

ERNESTA KOPRIVC

Prinesemo srečo v kapljici vode,
pospravimo tisto, kar v oči bode,
skrbimo za čisto okolje in svet,
tako želimo za cel planet.
Srečno, čisto in lepo 2019.

Komunala Kranj d.o.o., Mirka Vadnova 1, Kranj / VIH-2045/18

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si
http://www.kzcerklje.si
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.

V NAŠI CVETLIČARNI
Slovenska cesta 2,
VAM NUDIMO:

4207 Cerklje na Gorenjskem

LONČNICE
Tel.: 04/252 90 10
REZANO CVETJE
info@kzcerklje.si
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KOMENDA, Za

CERKLJE, Slovenska
2, tel.: 04/252 90 20
BOGATA IZBIRA DARIL, OKRASKOV
IN cesta
PIROTEHNIKE.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si

VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

DOBRI MOŽJE
KUPUJEJO PRI NAS.

V poslovalnicah KZ Cerklje vam po zelo ugodnih cenah nudim
čreva (EU poreklo), ješprenj, kaša (iz domačega mlina), d
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