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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Sprejet je proračun za leto 2019. Ka-
teri so njegovi glavni poudarki?
"Največji zalogaj je vlaganje ob sanaci-
ji državne ceste v Tupaličah, od vhoda v 
Zg. Tupaliče do mostu in naprej proti Je-
zerskemu, kjer se bo obnavljal vodovod. 
Občina je tu denarno udeležena pri spre-
mljajočih objektih, kot so javna razsve-
tljava, pločniki, prestavitev avtobusnega 
postajališča in magistralni vodovod. To je 
finančno največji zalogaj, organizacijski 
pa jezero Črnava, športni park in vodovod 
Mače ter Možjanca. Pri slednjem smo v 
fazi pridobivanja dopolnitve gradbenega 
dovoljenja, saj bi radi celotno traso vodo-
voda umestili v cesto. Kot enega manjših, 
a pomembnih projektov naj omenim 
vzpostavitev sodelavnega oziroma cowor-
king centra, ki bo nekakšna podružnica 
kranjske Kovačnice in bo Preddvorčanom 
omogočil, da razvijejo svoje podjetniške 
ideje. Začeli bomo urejati prostore, maja 
ali junija pa začnemo dodajati tudi vse-
bino. Za samo jedro Preddvora pa je ver-
jetno najpomembnejša ureditev struge 
potoka Suha in ureditev okolice od cerkve 
do mostu v Grajski park."
• Vam rebalans državnega proračuna 
že zagotavlja začetek sanacije državne 
ceste? 
"Ta trenutek na žalost še ne, kajti pro-
račun je direkciji za državne ceste dal 
določena sredstva, zdaj pa morajo oni 
razrezati svoj delež pogače glede na svo-
je prioritete. V mesecu do dveh pričaku-
jemo, da bo to urejeno."
• Z urejanjem državne ceste skozi Tu-
paliče pa je povezano tudi dokončanje 
kanalizacije za ta kraj. Kako boste na-
daljevali?
"V občini imamo poleg kraka v državni 
cesti na predelu zgornjih Tupalič še nekaj 

odprtih odsekov, za katere imamo prido-
bljena gradbena dovoljenja. Poleg tega pa 
imamo skoraj v celoti odprte še Potoče, 
kanalizacija in nov vodovod pa sta po-
trebna tudi v Mačah. Država si je nekdaj 
izmislila, da moramo biti v vseh naseljih 
bodisi povezani na javno kanalizacijo 
bodisi imeti manjše komunalne čistilne 
naprave, denarja za to pa območjem aglo-
meracije pod dva tisoč populacijskih enot 
ne zagotavlja. Ob tem bi dejal, naj drža-
va nekoliko razmisli o svoji razvojni po-
litiki in tudi manjšim občinam zagotovi 
sredstva, če nam že predpisuje pogoje. In 
predpisuje nam jih država, ne Evropska 
unija. Kar pa zadeva krak kanalizacije v 
Tupaličah, na katerega se vpenja celotno 
območje zgornjih Tupalič, pa ga bo ka-
sneje treba povezati s krakom, ki vodi na 
čistilno napravo. Tu moramo počakati na 
sanacijo državne ceste, saj se odsek pove-
zuje preko državne ceste." 
• Gradnje vodovoda na Možjanco le-
tos še ne boste začeli?
"Leta 2019 še ne bomo začeli gradnje, 
dopolnili pa bomo gradbeno dovolje-
nje. Evropska sredstva, predvidena za 
ta projekt, ostajajo namenska, sredstva 
iz občinskega proračuna pa smo preraz-
poredili na druge postavke."
• Odločili ste se za prodajo Energetike 
Preddvor. Kakšen je rezultat razpisa?
"Prispeli sta dve vlogi na razpis, obe 
ustrezni, tako da bomo ta teden začeli 
konkurenčni dialog. Ko bodo izobliko-
vani končni pogoji in merila, na podlagi 
ključnih usmeritev in meril, ki so bili 
dani že v tem delu javnega razpisa, bo-
sta lahko ti dve podjetji oddali končno 
ponudbo. Na podlagi podrobnejših me-

ril, ki jih vključuje javni razpis, pa bo iz-
bran kupec. Naj še dodam, da kot župan 
nisem vključen v postopek, v postopku 
prodaje Energetike Preddvor je pristojna 
občinska uprava, župan je pritožbeni 
organ."
• Za letos pa ste napovedali regulacijo 
potoka Suha ...
"Tudi ta projekt predstavlja dokajšen 
zalogaj v proračunu. Največji problem 
na tem območju so smeti in neurejen 
ekološki otok, kamor ljudje odlagajo 
tudi tekstilne odpadke, baterije in dru-
ge frakcije. To območje je ravno toliko 
odročno, da nekateri kar s kamionč-
ki vozijo odpadke in jim tam stresajo. 
Ureditev struge Suhe, parkirnih mest in 
ekološkega otroka bo občutno pripomo-
gla k boljšemu stanju tega območja."
• Kakšna je odločitev glede zbirnega 
centra?
"Zbirnega centra za zdaj ne bo, obča-
nom se bomo glede zbiranja odpadkov 
skušali približati na drugačen način, s 
kosovnim odvozom, umikom zbirnih 
otokov, kjer bo to mogoče, glede odlaga-
nja pa bi se radi dogovorili s Komunalo 
Kranj in sosednjimi občinami, da bodo 
lahko občani Preddvora vozili smeti v 
kateri koli obstoječi zbirni center v so-
seščini. Pričakujemo, da bodo to lahko 
uredili glede na dejstvo, da imamo ob-
čine enotno ceno zbiranja smeti, in ne 
glede na to, kdo je zgradil infrastruktu-
ro in za koga, je ta vendarle predana v 
upravljanje Komunale Kranj, ki je kon-
cesionar za celotno to območje." 
• Kaj nameravate ukreniti v zvezi z 
vrtcem, ki že postaja premajhen za 
vse, ki potrebujejo predšolsko varstvo? 

Več zahtevnih 
finančnih in  
organizacijskih 
zalogajev
Po sprejetju proračuna za 
leto 2019 župan Rok Roblek 
razgrinja nekatere načrte 
občine.

Župan Rok Roblek / Foto: Tina Dokl
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Turistično društvo Bašelj letos praznuje že petdesetletnico obstoja. Ker bi bili na ta dogo-
dek radi zelo dobro pripravljeni, smo že februarja in marca imeli sestanke v zvezi z zgodovi-
no društva, da skupaj sestavimo manjši zbornik. Na Kmečkem prazniku pod Storžičem 17. 
in 18. avgusta pa bo obiskovalcem zgodovina na ogled v pisni obliki, slikah in predvajana 
na platnu. Marca bo prireditev ob materinskem dnevu v Preddvoru. Aprila bomo urejali in 
markirali Gamsovo pot, z Občino Preddvor pa sodelovali tudi pri čistilni akciji, zato vabljeni 
v čim večjem številu. Čaka nas še kar nekaj dela v brunarici in okoli nje. Junija bo kot vsako 
leto "fuzbal" in družabne igre, posamezniki pa tudi kaj skuhajo, da ta dan ni treba kuhati 
doma in je za vse praznik. Kot vsako leto nas lahko obiščete tudi na stojnici na Petrovemu 
semnju, kjer vedno predstavimo tudi Turistično kmetijo Majerček, ki nam podari suhe do-
brote, Dom na Lovrencu nam podari krofe. Kmečke žene naredijo namaze, možje pa ponu-
dijo kakšnega "ta kratkega". Dobrodošli na naši stojnici, kjer nam je vedno lepo. Za leto 
2019 imamo v načrtu še več dogodkov, o katerih vas obvestimo v naslednji izdaji Viharnika.

Dogodki v jubilejnem letu

Ker letos TD Bašelj praznuje okrogli jubilej, 
smo se odločili, da ga zaznamujemo že od 
začetka leta. Tako na pohodih na Sv. Lo-
vrenc od 11. januarja do 17. avgusta "zbira-
mo" vzpone. Zbrati jih je treba vsaj petdeset 
do veselice, ko bo razglasitev pridnih po-
hodnikov. Za sodelovanje ni treba biti član 
turističnega društva ali Bašljan, vabljeni ste 
vsi, ki želite sprostitev, dober zrak in naravo. 
Posebna knjiga za vpisovanje je pri vhodu 
v Dom na Lovrencu. Šteje en vzpon na dan, 
tudi med tednom. Dom je odprt ob koncu te-
dna ter v ponedeljek in petek od 8. ure dalje. 
Veselica bo 17. in 18. avgusta, zato je časa 
še dovolj. Nekaj podatkov o akciji najdete na 
Facebooku, kjer imamo tudi skupino, ustvar-
jeno za ta namen. Na veselici 17. avgusta pa 
bo svečana podelitev priznanj in majic za 
vse, ki bodo dosegli cilj. Ko se bo ogrelo, na-
meravamo cilj doseči tudi bosih nog.

Petdeset vzponov  
za prav toliko let

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, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (info@g-glas.si, tel. 04/201 42 00, faks 04/210 42 13).  
Tisk: Nonparel, d. o. o., Kidričeva cesta 7, 4220 Škofja Loka. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Viharnik  izhaja v nakladi  
1500 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor. Na naslovnici: Jezero Črnava / Foto. Tina Dokl 

"Pritisk otrok na vrtec je prevelik in je že 
predlani in lani zmanjkovalo prostora za 
vse. Nekateri starši vozijo otroke v vrtce v 
druge občine, s čimer povzročamo star-
šem in drugim občinam neenakopraven 
položaj. Zato razmišljamo o možnosti, 
da bi dodaten oddelek vrtca uredili na 
Beli, kjer je celotna stavba namenjena 
vrtcem in družbeni dejavnosti. Ta vrtec 
je finančno za občino zelo zahteven, in 
če bi ga razširili s še enim oddelkom, bi 
prispevali k boljši izkoriščenosti kapaci-
tet vrtca v Preddvoru. Pričakujemo, da 
bo že z letošnjim razpisom narejen ko-
rak v to smer. Starše otrok na Beli skr-
bi, da bo s tem standard vrtca padel, kar 
se lahko zgodi, vendar je velik del tega, 
kar poznajo starši, odvisno predvsem od 
osebja vrtca. Vrtec na Beli ima standard, 
kakršnega nima noben drug vrtec v Slo-
veniji, otrokom enega oddelka je na voljo 
še ena soba, zraven pa so še telovadnica 
ter zunanje površine z igrali. Otroci ima-
jo igralnico v naravi, za kar gre pohvala 
vzgojiteljicama, ki sta jo uredili z lastni-
mi prizadevanji." 

Prvi znanilci pomladi so že pokukali iz-
pod jeseni odvrženega listja. Letos težko 
govorimo o zimi, ki bi na nas pustila 
poseben pečat. Vsaka zima pa za seboj 
pusti nekaj posledic, spomladi bo treba 
pokrpati kakšen odsek ceste, utrditi ka-
kšno bankino ali pobrati kakšen znak.
Pomlad pa na plano prinese tudi od-
padke, ki so se skrivali pod snegom ali 
v rjavem suhem listju. Ob tej priložno-
sti bi vse krajane povabil na nekaj do-
godkov, ki se jih lahko udeležijo. V sre-
do, 10. aprila, bomo v Domu krajanov 
v Preddvoru pripravili predstavitev na 
temo odpadkov, v soboto, 13. aprila, pa 
ste vabljeni, da se udeležite očiščevalne 
akcije po celem Preddvoru. Spomladan-
ska novost je tudi Korak za čisto naravo, 
več o sami aktivnosti si lahko preberete 
v nadaljevanju.
Viharnik bo dobil novo preobleko. Vi-
harnik, ki je izšel iz Preddvorske cajne, 
se bo okrepil. Glasilo, ki je sedaj dose-

galo le občane Preddvora, bo prestopilo 
na drug nivo, po Gorenjskem bo razpo-
slan kot priloga Gorenjskega glasa in 
bo s tem dosegel skoraj 19 tisoč gospo-
dinjstev. Na tem mestu vas prosimo, 
da nam pomagate poiskati ime. Beseda 
ali besedna zveza naj izraža pripadnost 
kraju, lokalno specifičnost in je vseka-
kor pozitivno naravnana. Tako kot novo 
ime iščemo tudi novo celostno grafično 
podobo Preddvora kot turistične desti-
nacije. Več o razpisu si lahko prebere-
te na spletni strani Zavoda za turizem 
Preddvor.
V soboto, 23. marca, nas bo obiskal pred-
sednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
Več o dogajanju sledi na spletni strani, v 
Gorenjskem glasu in v naslednji številki 
Viharnika.
Vsem želim prijeten spomladanski čas 
in naj vas prihajajoče lepo sončno vre-
me zbliža ter vas spodbudi k postavlja-
nju izzivov in smelih ciljev. Rok Roblek

Spoštovane občanke,  
spoštovani občani
Povabljeni na dogodke, ki se bodo odvijali to pomlad. 
Jutri v našo občino prihaja predsednik države  
Borut Pahor.
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Pridružite se nam v četrtek, 28. 3. 2019, 
ob 17. uri pred dvorom v Preddvoru.

Občina v sodelovanju s skavti pripravlja enkrat mesečno do
godke za ozaveščanje ljudi o čudoviti naravi, ki obdaja Pred
dvor ter o znamenitostih našega kraja. Na prvem srečanju 
bomo na zanimiv način spregovorili o varovanju okolja ter pri
mernem obnašanju v naravi, ustavili se bomo na ekološkem 
otoku, se sprehodili skozi grajski park, sprehod pa zaključili 
z nagradnim kvizom ob jezeru, ki to leto obeležuje okroglo 
obletnico. V posebno knjižico, ki jo je moč dobiti v TICu ali ob 
začetku dogodka, bodo udeleženci lahko zbirali žige, nadobu
dne in zveste udeležence pa bo jeseni, ob zaključku projekta, 
čakala lepa nagrada. Dogodek je poučen in zanimiv za vse ge
neracije. Več informacij dobite na spletni strani občine, Face
booku ali v TICu.

PETRA LOMBAR PREMRU

V vseh večjih naseljih preddvorske obči-
ne so urejeni ekološki otoki, kjer so po-
stavljeni zabojniki za papir, plastenke 
in pločevinke ter steklo, ponekod tudi 
ulični zbiralnik za e-odpadke in odpa-
dne baterije ter zabojnik za tekstil in 
obutev. Namenjeni so dodatnemu lo-
čevanju odpadkov iz gospodinjstev. Od-
padke je treba vedno odložiti v zabojnik, 
odlaganje poleg njih pa je prepovedano 
in kaznivo. Večje količine in večje kose 
odpadkov odpeljite v temu namenjene 
zbirne centre.
Na ekoloških otokih v Preddvoru in na 
Spodnji Beli žal znova opažamo vedno 
več neustrezno odloženih velikih količin 
odpadkov. Skrb vzbujajoče je tudi odla-
ganje ostankov hrane, kar je že povzro-
čilo porast glodavcev v okolici enega od 
ekoloških otokov. Ni dovoljeno in tudi ni 
videti lepo, na mestu pa je tudi zaskrblje-
nost bližnjih stanovalcev, da bi nepravil-
no odložene smeti ob vetrovnih dneh 
lahko pristale vsepovsod v okolici.
Pristojni na občini se zavedajo, da nam 
manjka zbirni center in da bi bilo do-
brodošlo zbiranje kosovnih odpadkov 

na ravni kraja, zato se intenzivno tru-
dijo najti najboljše rešitve, hkrati pa 
za bolj ozaveščen odnos do okolja in 
ravnanja s smetmi prirejajo niz dogod-
kov. V sredo, 10. aprila, ob 19. uri bo v 
prostorih Doma krajanov v Preddvoru 
delavnica Odpadki, v soboto, 13. aprila, 
s pričetkom ob 8.30 pa občina skupaj 

z osnovno šolo organizira že tradicio-
nalno spomladansko čistilno akcijo. Z 
namenom, da se občani zavemo svoje 
dediščine in lepote, ki nas obdaja, ter da 
na naravo pazimo in jo spoštujemo, pa 
bomo začenši z marcem enkrat meseč-
no lahko naredili korak za čisto naravo 
našega kraja.

Ekološki otok ogledalo kraja
Tudi ekološki otok je ogledalo kraja. Si res želimo takega slovesa?

Ni videti lepo in tudi dovoljeno ni, pa vendarle smo za kopičenje smeti odgovorni prav  
občani sami. 

Glasilo Viharnik, ki že vrsto let izhaja v občini Preddvor, bo 
doživelo prenovo. Doslej je bilo namenjeno zgolj bralkam in 
bralcem v občini Preddvor, v prihodnje ga želimo umestiti v 
širši gorenjski prostor. Dali bi mu tudi drugačno ime, ki bi v 
večji meri odražalo lokalno simboliko in bi bilo prepoznavno v 
širši regiji. "Ime Viharnik ima pomenljivo simboliko: predstav
lja neko trdnost in vztrajnost. A le dokler ga delimo v doma
čem okolju. Če ga želimo utrditi v regiji, bi moralo njegovo ime 
odraziti značilnosti Preddvora, po katerih je najbolj prepozna
ven. Kraj je znan po močni kulturni zgodovini, jezeru, okoliških 
hribih, turizmu ... Radi bi našli besedo ali besedno zvezo, ki 
bi najbolje opisala krajevne značilnosti," razmišlja župan Rok 
Roblek. Prenovljeno občinsko glasilo naj bi izšlo v jesenski iz
daji. Dotlej pa vas vabimo, da predlagate novo ime. Predloge 
bomo na naslovu Občina Preddvor, Dvorski trg 10, in na ele
ktronskem naslovu obcinsko.glasilo@preddvor.si zbirali do 1. 
maja. Pet najprimernejših bomo izbrali, jih objavili v junijski 
številki (tedaj še) Viharnika, nato boste lahko o imenu glaso
vali. Svoj glas boste oddali na glasovnici, ki bo natisnjena v 
Viharniku, na spletu, Facebooku in drugih družbenih omrež
jih. Zmagovalni predlog bo nagrajen. Nagrada pa naj ostane 
še presenečenje.

Poiščimo mu novo ime
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Naredite korak za čisto naravo z nami 
in fotografiji pošljite do 29. 4. 2019!

V mesecu aprilu pozivamo vsa društva, skupine, šole, vrtce, 
kolektive, prijatelje, starejše in najmlajše, da se nam pridruži-
te pri svetovnem izzivu #očistiizziv ali #cleanitchallenge. Po-
iščite divja odlagališča, kupe smeti, ki uničujejo naše okolje 
ter počistite vso nesnago, ki tja ne spada. Pri tem posnemite 
sliko sebe na smetišču pred in po končanem čiščenju. Sliki 
skupaj z imenom skupine ter datumom izvedbe pošljite naj-
kasneje do 29. 4. 2019 na spletni naslov: preddvor1@gmail.
com. Izmed vseh prispelih bomo 30. 4. na Facebooku objavili 
zmagovalce, ki bodo prejeli koristne, okusne, zdrave, lokalne 
in okolju prijazne nagrade. 
Za več informacij nas poiščite na Facebooku, na spletni strani 
občine ali v TIC-u.

MARIJA VELIKANJE 

Na čudovit, skoraj pomladni dan 21. fe-
bruarja smo z županom Rokom Roble-
kom obiskali Potoče, kjer domuje Manca 
Rogelj, po domače Nabernikova. Pred hišo 
je stala tabla s številko 103. Da, na svet je 
privekala pred 103. leti – 21. februarja 1916. 
V družini se je rodilo pet otrok, dve sestri 
in trije bratje: Micka, Jože, Manca, Rok in 
Tone, živa je samo še Manca.
Kaj je recept za dolgo življenje, smo jo 
vprašali. "Čim več delaj in čim manj jej," 
je dejala Manca, katere domačija je res 
premogla kmetijo z nekaj živine, vendar 
le toliko, da so skromno preživeli. Man-
ca je svojo pokojnino zaslužila v Jelovici, 
kjer je bila včasih tudi drevesnica, vedno 
je bila v stiku z zemljo in živino. V hiši 
živi sama, zanjo pa zelo lepo skrbi pra-
nečakinja Milena, Manca namreč svojih 
otrok ni imela. Milena ji zjutraj pripravi 

zajtrk in zakuri krušno peč. Manca vča-
sih po zajtrku še malo poleži, opoldne 
ima kosilo, potem gre spet malo počivat, 
če je pri volji, se malo sprehodi in po-
sedi pred hišo. Resda slabo vidi in sliši, 
a še vedno pregleda Gorenjski glas. Po-
sebno vesela je Viharnika in slik v njem, 
če koga pozna. Zelo rada občuduje tudi 

rože. Pravi, da jih včasih ni bilo toliko. 
Zdravje pri teh letih ji res služi, saj jemlje 
samo tablete proti pritisku. Vsak mesec 
jo obišče župnik.
V družbi njenih najbližjih smo ji naz-
dravili, ji zaželeli zdravja in mirnega 
življenja ter se posladkali z okusno do-
mačo torto s številko 103.

Za Manco torta 
s številko 103

Pri 103-letni Manci Rogelj 

KRAJEVNI ODBOR BELA 

V sredo, 20. februarja, smo v Domu krajanov na Zgornji Beli 
opravili prvi zbor krajanov v pravkar začetem štiriletnem 
mandatu. Predstavil se je Krajevni odbor Bela v novi sestavi: 
predsednik Vili Čimžar in člani Ana Urbanec, Miran Perko, 
Darja Snedec, Jože Štefe in Marjan Bogataj. Zbor krajanov se 
bo skliceval enkrat letno, po potrebi tudi večkrat.
Prav tako se je predstavil tudi novi župan Rok Roblek, kraja-
ni pa so v nadaljnji razpravi podali najbolj pereče probleme 
vseh treh Bel in Hraš ter svoje pobude in predloge v zvezi z 
njihovim reševanjem. Najbolj goreče so bile razprave o raz-
padajočem mostu pri Kračmanu, gradnji pločnikov na poteh 
do Preddvora in ureditvi prometa mimo cerkve na Srednji 
Beli. Krajevni odbor Bela se je potem sestal še 12. marca na 
drugem sestanku in omenjeno predal naprej v obravnavo 
ustreznim organom ter občinskemu svetu. 
Za potrebe obveščanja je KO Bela že zagotovil e-naslov (kra-
jevni.odbor.bela@gmail.com), kamor nam lahko vsi krajani 
posredujete elektronski naslov oz. podatke za obveščanje o 
tekočem delu KO Bela, dogajanju v občini, na zgornji e-na-
slov pa seveda lahko pošljete tudi vse pobude in predloge, ki 
jih bomo potem obravnavali na naših sestankih.
Ena od ugotovitev odbora je tudi, da bi na Beli nujno po-
trebovali predstavnika Rdečega križa. Prostovoljci torej va-
bljeni!

Krajevni odbor Bela  
začel delati V četrtek, 28. marca, ob 18. uri bo v telovadnici OŠ Matije Valjavca 

spomladanska prireditev Ciciban teče v zeleni dan. Z deklamaci-
jami, petjem, plesom in igranjem na glasbila se bodo predstavili 
učenci razredne stopnje. Vabljeni!

Ciciban teče v zeleni dan
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OBJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA LETO 2019

Občina Preddvor obvešča, da je od petka, 1. marca 2019, na spletni strani  
www.preddvor.si objavila javne razpise za leto 2019, in sicer:

1.  Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in  
dejavnosti v Občini Preddvor v letu 2019 – prijava je možna do 29. marca 2019;

2.  Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v občini 
Preddvor v letu 2019 – prijava je možna do 29. marca 2019;

3.  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja v Občini Preddvor v letu 2019. Javni razpis obsega:

• ukrep št. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev;
• ukrep št. 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
• ukrep št. 5 Podpora investicijam za varno delo v gozdu;
•  ukrep št.6 Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih  

ter gozdarskih programih;
   –  prijava za ukrepe št. 1.1., 1.2. ,5 in 6 je možna do 15. aprila 2019
   –  ukrep št. 7 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva  

in razvoja podeželja
  – prijava za ukrep št.7 je možna do 1. oktobra 2019
5.  Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju občine 

Preddvor v letu 2019 – prijava je možna do 29. marca 2019;
6.  Javni razpis za sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih prireditev v Občini 

Preddvor v letu 2019 – prijava ja možna do 29. marca 2019;
7.  Javni poziv za vložitev zahtevkov za delno povračilo stroškov vzdrževanja javnih 

poti v krajevni skupnosti Kokra – prijava ja možna do 29. marca 2019;
8.  Javni razpis za priznanja občine za leto 2019 – sprejem predlogov je možen do  

29. marca 2019.

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

OBČINA PREDDVOR

VODOVODNA ZADRUGA PREDDVOR

Vodovodna zadruga Preddvor (VZP) 
oskrbuje s pitno vodo iz vodovodne-
ga sistema Nova vas prebivalce naselij 
Nova vas, Preddvor, Breg ob Kokri, spo-
dnji del Tupalič, Hrib, Sp. Bela, Sr. Bela 
in Zg. Bela.

Za zagotavljanje varne pitne vode po 
Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 
19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 
25/2009) ima VZP v vodohranu Nova vas 
nameščeno UV-napravo za zagotavlja-
nje ustreznega stanja kakovosti pitne 
vode, kot je določeno v planu HACCP. 
Določeni so mesta vzorčenja, načini od-

Zdravstvena ustreznost pitne vode v letu 2018
vzema vzorcev, pogostost odvzema in 
vrsta preskusov. VZP ima strokovnega 
sodelavca, ki v skladu s Pogodbo o po-
slovnem sodelovanju z NNLZOH sodelu-
je pri preverjanju zdravstvene ustrezno-
sti pitne vode, ki je v upravljanju VZP.
V letu 2018 smo v okviru notranjega nad-
zora odvzeli vzorce za mikrobiološka pre-
skušanja (deset vzorcev), in sicer osem za 
redne in dva za občasne preskuse. Odvzeli 
smo tudi štiri vzorce za fizikalno-kemij-
ska preskušanja, in sicer tri za redne in 
enega za občasni preskus. En vzorec od 
teh, odvzet 8. oktobra 2018, ni bil skladen 
s Pravilnikom o pitni vodi. Vzrok je bilo 
povečano deževje in posledično vdor po-
vršinske vode v vodni vir. Vzorčenje smo 
ponovili 15. oktobra 2018 in vzorci so bili 
skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
V okviru državnega monitoringa je bilo 
odvzetih pet vzorcev za mikrobiološka 
preskušanja, in sicer štirje za redne in 
eden za občasni preskus. Odvzetih je 
bilo tudi pet vzorcev za fizikalno-kemij-
ska preskušanja, in sicer štirje za redne 
in eden za občasen preskus.
En vzorec ni bil skladen s Pravilnikom 
zaradi povečane motnosti ob deževju.
V letu 2018 smo razglasili dva preven-
tivna ukrepa prekuhavanja, in sicer 
26. avgusta in 28. oktobra 2018. Vzrok 
v obeh primerih je bila povečana mo-
tnost. Hkrati so se izvajala spiranja na 
hidrantih in blatnikih.

PRIPOROČILO

Po daljši odsotnosti oziroma neuporabi 
pitne vode je potrebno večminutno spira-
nje hišnega vodovodnega omrežja tako, 
da vodo točimo toliko časa, da se tempe-
ratura vode stabilizira. Pri tem moramo 
biti pozorni, da spiramo iz več pip ali vsaj 
iz zadnje pipe v hišnem omrežju.
Vsa neskladja VZP sporoča po spletni 
strani, Radiu Kranj, oglasnih deskah, 
e-poštnih naslovih, če so bili sporoče-
ni (k temu pozivamo vsako leto, ko se 
pošiljajo računi). Vaš e-poštni naslov 
in/ali telefonsko številko mobilnega 
telefona lahko kadarkoli sporočite na 
info@vz-preddvor.si in se tako strinja-
te, da vas obvestimo v primeru ukrepov 
prekuhavanja pitne vode.
Za kakršne koli informacije se lahko 
obrnete na naslov info@vz-preddvor.si 
ali v času uradnih ur ob sredah od 8. do 
10. ure in od 15.30 do 16.30.

VABILO na čistilno akcijo

V soboto, 13. 4. 2019, z začetkom ob 8.30 Občina Preddvor skupaj z OŠ Matija Va-
ljavca Preddvor organizira že tradicionalno spomladansko čistilno akcijo. Da bi se 
nas čimveč zavedalo odgovornega  odnosa do narave in njenih bogastev, vas še pred 
čistilno akcijo vljudno vabimo na delavnico z naslovom Odpadki, ki bo v prostorih 
Doma krajanov Preddvor v sredo, 10. aprila 2019, ob 19. uri.
To vabilo pa velja tudi, da se vključite v čistilno akcijo in s svojo udeležbo prispevate 
k večji čistoči in bolj urejenemu okolju  naše občine. Zagotovljene bodo vrečke in 
rokavice, ki jih boste dobili pri vodjih akcije. Poskrbljeno pa bo tudi za malico, na 
standardnih mestih kot vsako leto! Lepo vabljeni!

OU Občina Preddvor
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NOGOMETAŠI NAVDUŠUJEJO 

Ekipa mladih nogometašev Osnovne šole Matije Valjavca 
Preddvor v postavi Dominik Čosič, Lenart Vodeb, Matic Re-
telj, Žan Bunić, Leon Fuchs, Luka Prestor, Lovro Lepoša in Jan 
Meglič, vsi so devetošolci, je na medobčinskem tekmovanju 
osnovnih šol v drugi skupini osvojila prvo mesto in se s tem 
uvrstila v finale medobčinskega tekmovanja. Tudi na tem 
turnirju so fantje zmagali in se tako uvrstili na področno tek-
movanje, kjer so si s prvim mestom priborili vstopnico za dr-
žavno tekmovanje. V četrtfinalu (skupina F) se bodo 26. mar-
ca 2019 borili za preboj v polfinale. Predvidoma bodo igralci 
takrat imeli na tribunah podporo domačih navijačev, saj jih 
bodo s tribun spodbujali sošolci. Miha Andoljšek

POČASTILI SMO SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

V Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor smo s prireditvijo 
slovesno obeležili slovenski kulturni praznik. V kulturnem 
programu so učenci višjih razredov pod mentorstvom Bri-

gite Košmrlj uprizorili Prešernov Krst pri Savici ter dekla-
mirali Cankarjevo Kurentovo pesem in Župančičevo Dumo. 
Nadarjeni glasbeniki so zaigrali na klavir, prečno flavto in 
evfonij, z venčkom ljudskih in domoljubnih pesmi je na-
stopil mladinski zbor pod vodstvom Irene Varl Peneš in 
ob klavirski spremljavi Ane Smrtnik, venček ljudskih ple-
sov pa je odplesala otroška skupina Folklornega društva 
Preddvor, katere mentor je Blaž Logonder. Zbrane sta nago-
vorila tudi preddvorski župan Rok Roblek in ravnatelj šole 
Bogdan Sušnik. Zadnji je ob tej priložnosti podelil prizna-
nje lanski devetošolki Katji Bogataj, ki je pod mentorstvom  
učiteljice Milene Tavželj s svojim izdelkom dosegla prvo 
mesto na Mednarodnem likovnem natečaju na temo Pre-
šernovih pesmi ob petdesetletnici OŠ Franceta Prešerna  
Kranj. Petra Lombar Premru

PREŠERNOVO DARILO OB DNEVU ŽENA

Tako kot številne druge pesnike so tudi Prešerna za pesnje-
nje navdihovale ženske, poleg Primičeve Julije sta v njegovih 
pesnitvah pomembna ženska lika tudi Bogomila iz Krsta pri 
Savici in Urška iz Povodnega moža. In prav ti dve povsem na-
sprotni osebi, lepa, nedolžna, plemenita in ljubeča Bogomila 
ter prevzetna in domišljava Uršika, sta na predvečer dneva 
žena zaživeli na odru preddvorskega kulturnega doma. Krst 
pri Savici so uprizorili učenci OŠ Matije Valjavca Preddvor z 
mentorico Brigito Košmrlj, v podvodni svet Ljubljanice, ka-
mor je povodni mož odnesel Uršiko, pa so se obiskovalci po-
topili skupaj z učenci OŠ Orehek Kranj. Izvirno uprizoritev 
nadaljevanja Prešernove pesnitve sta pripravili učiteljici Si-
mona Merljak ter Alenka Pristov, pobudnica in organizatori-
ca dogodka je bila Ivka Sodnik, za ozvočenje pa je poskrbela 
Tina Bohinc. Petra Lombar Premru

Iz šolskih klopi



 
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
VIH-3007/19

Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano  
ljudi v Občini Preddvor za leto 2018

V Občini Preddvor upravljamo tri vodovodne sisteme. Naša glav-
na skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne 
kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne 
vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki 
same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost 
za zdravje ljudi.

Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganiz-
mov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Zaradi 
tega se v pitni vodi prednostno spremljajo mikrobiološki para-
metri. Mikrobiološki parametri nam pokažejo onesnaženost pi-
tne vode z mikroorganizmi, ki se rutinsko preiskujejo v pitni vodi 
in lahko ogrožajo zdravje ljudi. Zdravstveno ustreznost pitne 
vode ocenjujemo glede na vrsto in vrednost preseženega para-
metra ter v povezavi z ostalimi parametri. 

Pri določanju ustreznosti pitne vode upoštevamo parametre in 
mejne vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v nada-
ljevanju pravilnik.

Kakovost pitne vode zagotavljamo z ustreznimi postopki pripra-
ve pitne vode pred distribucijo v vodovodno omrežje. Spremlja-
nje vgrajenih naprav, ki služijo izboljšanju kakovosti pitne vode, 
vršimo daljinsko s pomočjo računalniške opreme. Z vzorčenjem 
pitne vode preverjamo ustreznost priprave. Odvzeti vzorci nam 
potrjujejo tudi učinkovitost uporabljenega postopka obdelave 
pitne vode in ustreznost vzpostavljenih preventivnih ukrepov v 
okviru nadzora nad kakovostjo pitne vode. Vzorci pitne vode se 
odvzamejo na različnih mestih v omrežju vodovodnega sistema. 
Odvzeti vzorci se nato transportirajo v Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano, kjer opravijo preskušanja na izbrane 
mikrobiološke in fizikalno-kemijske parametre.

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo 61.852 prebival-
cev. V vodovodni sistem smo distribuirali 5.822.073 m3 pitne 
vode, od tega 85.120 m3 v občino Preddvor. S pitno vodo iz ome-
njenega vodovodnega sistema se oskrbujejo naselja v nasle-
dnjih občinah: mestni občini Kranj, občini Naklo, občini Preddvor 
in občini Šenčur. V občini Preddvor se oskrbuje 782 prebivalcev 
v naselju Bašelj, del naselja Kokra, Potoče in del naselja Tupa-
liče.

V občini Preddvor se naselje Bašelj s pitno vodo oskrbuje iz virov 
Bašelj (zajetja in vrtine), medtem ko se naselji Potoče in Kokra 
oskrbujeta s pitno vodo, ki priteče iz virov Čemšenik (zajetja in 
vrtine). Naselje Tupaliče se oskrbuje s pitno vodo iz zajetja Nova 
vas. Vsi vodni viri se napajajo iz kraško kavernoznega vodono-

snika. Pitna voda iz virov Bašelj se stalno filtrira po postopku 
ultrafiltracije, občasno pa se pitna voda lahko tudi dezinficira z 
natrijevim hipokloritom. Pitna voda iz zajetja Nova vas se stalno 
dezinficira s presvetljevanjem z UV-svetlobo. Pitna voda iz virov 
Čemšenik se dezinficira z natrijevim hipokloritom v sledovih.

V Občini Preddvor je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih 
sedemnajst vzorcev pitne vode. Za fizikalno-kemijska presku-
šanja sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka in 
fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na 
obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

V naselju Tupaliče je bilo treba pitno vodo prekuhavati med 26. 
8. in 27. 8. Vzrok za prekuhavanje je bilo obilno deževje, ki je za 
posledico povzročilo kaljenje vodnega vira Nova vas, zato je bila 
voda v vodovodnem omrežju motna.

V naseljih Kokra, Potoče in Tupaliče je bilo treba pitno vodo prekuha-
vati med 28. 10. in 3. 11. Vzrok za prekuhavanje je bilo obilno dežev-
je, ki je za posledico povzročilo kaljenje vodnih virov na Čemšeniku 
in vira Nova vas, zato je bila voda v vodovodnem omrežju motna.

Kaljenje pomeni, da so v vodi prisotni delci (anorganske in or-
ganske snovi ter mikroorganizmi), ki spremenijo sestavo vode 
in med drugim se spremenijo tudi senzorične lastnosti vode. Po-
leg tega preprečujejo učinkovitost dezinfekcije in lahko pride do 
tvorbe neželenih produktov dezinfekcije.

Vodovodni sistem Bašelj-Laško
Vodovodni sistem Bašelj-Laško s pitno vodo oskrbuje 16 prebi-
valcev v naselju Bašelj-Laško. 
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Vir pitne vode je vrtina Bašelj-Laško, ki se napaja iz razpoklinske-
ga vodonosnika. Pitna voda se ne dezinficira ali kako drugače ob-
deluje. V vodovodni sistem smo distribuirali 1319 m3 pitne vode.

Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih pet vzorcev pitne 
vode, medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja odvzet 
en vzorec pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da 
je bil en odvzet vzorec neustrezen. Izvedli smo čiščenje vodohra-
na vključno s preventivno dezinfekcijo. Po opravljenih delih je bilo 
izvedeno ponovno vzorčenje. Laboratorijska preskušanja so po-
kazala ustreznost ponovno odvzetega vzorca pitne vode. Vsi ostali 
vzorci so bili glede na obseg opravljenih preskušanj ustrezni.

Vodovodni sistem Možjanca
Vodovodni sistem Možjanca s pitno vodo oskrbuje 57 prebival-
cev v naselju Možjanca. 

Vir pitne vode so zajetja Zapečnik, ki se napajajo iz kraško ka-
vernoznega vodonosnika. Pitna voda se pred distribucijo prečisti 
na peščenem in vrečastem filtru, nato pa se še dezinficira z na-
trijevim hipokloritom. V vodovodni sistem smo distribuirali 5665 
m3 pitne vode.

Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih pet vzorcev pitne 
vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja od-
vzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so po-
kazala, da je bil en odvzet vzorec neustrezen. Opravljeno je bilo 
le ponovno vzorčenje brez nadaljnjih ukrepov. Laboratorijska 
preskušanja so pokazala ustreznost ponovno odvzetega vzorca 
pitne vode. Vsi ostali vzorci so bili glede na obseg opravljenih 
preskušanj ustrezni.

Laboratorijska preskušanja, opravljena v letu 2018, so po-
kazala, da je pitna voda v vseh vodovodnih sistemih v Občini 
Preddvor, ki so v upravljanju Komunale Kranj, zdravstveno 
ustrezna in ni ogrožala zdravja ljudi.

Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode iz rednih in re-
zervnih vodnih virov, kot tudi iz omrežja vodovodnega siste-
ma bomo zagotavljali tudi v prihodnje in se trudili, da boste 
uporabniki še naprej uporabljali kakovostno pitno vodo. Vodni 
viri niso neomejeni, zato z njimi ravnajmo skrbno, celovito in 
trajnostno. Le tako bomo lahko tudi v prihodnje pili zdravo in 
svežo vodo – vodo iz pipe.

Danes kar 2,1 milijarde ljudi nima urejene ustrezne oskrbe s pi-
tno vodo, z rastjo prebivalstva za novi dve milijardi pa bo do leta 
2050 povpraševanje večje kar za tretjino. Za potrebe kmetijstva 
se danes porabi kar 70 odstotkov vode, delež v industriji dosega 
20 odstotkov, preostalo desetino pa porabijo gospodinjstva. Pi-
tne vode je v teh razmerjih le za slab odstotek.

V svetu je danes 1,8 milijarde ljudi izpostavljenih tveganju za 
okužbe zaradi neprimernih virov pitne vode.

V svetovnem merilu se še vedno več kot 80 odstotkov odpadne 
vode, ki jo ustvarimo kot družba, vrne v ekosistem brez obdelave 

ali ponovne uporabe, zato prihaja do onesnaževanja podzemnih 
in površinskih voda.

Ob naraščanju prebivalstva in z njim potreb po zagotavljanju 
ustrezne oskrbe s pitno vodo bo treba v prihodnje več pozorno-
sti posvetiti zmanjševanju onesnaževanja, odlaganju odpadkov 
ter izpustov nevarnih kemikalij in snovi, zmanjševanju deleža 
neobdelane odpadne vode in znatnemu povečanju deleža po-
novno uporabljene vode.

Soodgovorni za ohranjanje kakovosti  
pitne vode

Za ohranjanje kakovosti pitne vode v hišnem vodovodnem omrež-
ju moramo poskrbeti za redno vzdrževanje le-tega. Hišno vodovo-
dno omrežju vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene 
med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom 
uporabe pitne vode. Upoštevajmo naslednja priporočila:

–  Redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). 
Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje 
vodnega kamna.

–  Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. 
Vsako jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo 
nekaj vode (voda naj teče dve minuti oziroma do ustalitve 
temperature vode). Enako naredimo, ko pridemo iz službe, 
predvsem pa, ko se vrnemo po daljši odsotnosti.

–  Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo tedensko 
izpiranje do stabilizacije temperature vode.

–  Evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do takrat je 
treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Obveščanje v času motene oskrbe  
s pitno vodo

Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovodnem 
omrežju in objektih (kot so redno in izredno vzdrževanje, obno-
ve, prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. V prime-
ru večjih okvar, moteni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja vode 
obvestimo Center za obveščanje, občino in radijske postaje. Ob-
vestilo objavimo tudi na spletni strani www.komunala-kranj.si. 
Dodatno imamo vzpostavljeno tudi brezplačno osebno obvešča-
nje po SMS in/ali sporočilih po elektronski pošti. Če na osebno 
obveščanje še niste prijavljeni, to lahko storite po elektronski 
pošti na naslov info@komunala-kranj.si, preko obrazca na sple-
tni strani www.komunala-kranj.si ali osebno na sedežu našega 
podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj, d. o. 
o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Poseben poziv k obvezni prijavi velja za predstavnike javnih 
ustanov (šole, vrtce, zdravstvene ustanove, gostinske lokale …).
O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve 
pravilnika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo v začetku vsa-
kega novega koledarskega leta, z obvestilom na hrbtni strani 
položnic.

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Ivka Sodnik je 17 let delala v kranjskem 
dijaškem domu, kjer se je, pravi, zelo 
dobro naučila, kakršna šola ne sme 
biti. Nato je bila dolga leta ravnatelji-
ca Osnovne šole Orehek. Pojavljala se 
je tudi v medijih, po upokojitvi pa svoje 
bogate izkušnje združuje v vrsti zanimi-
vih dejavnosti.
• Kaj vse počnete v pokoju?
"Po novem letu sem začela z objavlja-
njem kolumn v Gorenjskem glasu, kjer 
pišem predvsem o šoli. Šola me zani-
ma, jezijo pa me posplošene trditve o 
njej, denimo, da se starši preveč vtikajo 
v šolsko delo. Če bi si ravnatelj (ter tudi 
razredniki in učitelji) vzeli čas za starše, 
bi lahko razrešili marsikateri dvom. Gre 
torej za problem komunikacije in med-
sebojnega sprejemanja. Poleg tega se v 
domači občini vključujem v delo na kul-
turnem področju. S šolo sem ostala po-
vezana prek sveta zavoda Osnovne šole 
Matije Valjavca, ki ga vodim. Jeseni pa 
sem v domači občini začela tudi pogo-
vorne večere z zanimivimi gosti."
• Koliko se jih je že zvrstilo in kakšne 
sogovornike ste gostili?
"Oktobra sem začela pogovorne večere, 
ki se od takrat vrstijo vsak mesec. Moja 
prva gosta sta bila ravnatelj preddvor-
ske osnovne šole in pomočnica za vrt-
ce. Novembra pred lokalnimi volitvami 
sem k besedi povabila prve župane, ki 
so leta 1994 orali ledino v lokalni sa-
moupravi. Poleg domačega župana so 
bili moji gostje tudi župani sosednjih 
občin. Decembra smo na temo druži-
ne razpravljali z dvema zakonskima 
paroma. Januarja je v Preddvoru go-
stoval ugledni specialni pedagog Mar-
ko Juhant. Februarja smo se posvetili 
kulturi. Moji gostje so bili domačini, 

ki se aktivno ukvarjajo s kulturo in so 
se uveljavili ne le v domačem prostoru, 
temveč tudi na Gorenjskem, v Sloveniji 
in na mednarodni ravni. Oni so dokaz, 
da je lahko delo ustvarjalcev iz majhne 
občine odmevno tudi širše. Marca sta 
bila moja sogovornika Miran Zadnikar 
in Vladimir Žumer, sopotnika na ro-
marskih poteh. V naslednjih mesecih 
sledi še več zanimivih gostov, ki imajo 
kaj povedati."
• Kako odmevna so ta srečanja?
"Na začetku je bil odziv precej skromen, 
kar sem tudi pričakovala. Spočetka gre 
pač počasi, pozneje pa se je dober glas 
razširil. Prvi zelo odmeven je bil večer 
z Markom Juhantom, veliko občinstva 
(tudi iz drugih krajev) sta pritegnila tudi 
romarja. 
• Kaj želite doseči s pogovornimi ve-
čeri?
"Pri pripravi pogovornih večerov me je 
vodila želja, da na njih spoznamo tako 
prebivalce preddvorske občine, ki ima-
jo določena znanja in so na različne 
načine uveljavili doma in v svetu, kot 
tudi druge goste iz Slovenije, ki močno 
vplivajo na sedanji čas. Želim pripeljati 
sogovornike, ki nam bodo približali slo-
vensko zgodovino in sedanjost in nas 
s tem spodbudili k večji samozavesti 

in zbudili naše domoljubje. Prednost 
imajo zanimivi domači ljudje, saj je 
pomembno, da se družimo, pogovarja-
mo in spoznamo med seboj. Rada bi, da 
se v Preddvoru kaj dogaja in da bi ljudi 
zbezali z domačih naslanjačev in izpred 
televizorjev, da bi se spet družili med se-
boj in obogatili lokalno dogajanje. To je 
tudi vodilo novega župana. Rada bi tudi, 
da bi našli teme, s katerimi bi v večji 
meri pritegnili mlade, da bi ti začutili 
potrebo po vključevanju v lokalno sku-
pnost. Doslej sem s ciljem povezovanja 
domačih ljudi organizirala plesne vaje 
in tečaj angleščine."
• Kaj vam osebno prinaša takšno an-
gažiranje v domačem kraju?
"Dokler sem bila še v službi, sem bila 
ves čas pod adrenalinom, časa pa ob 
šoli za druge stvari ni bilo veliko. Zdaj 
imam končno čas tudi za druge stva-
ri. V pogovorih s svojimi gosti resnično 
uživam. Vsak posebej je izjemna oseb-
nost in zame dragocen, vsak nas lahko 
obogati s svojimi izkušnjami. Zato naj 
ljudi povabim na pogovorne večere, kjer 
imajo tudi sami priložnost podeliti svo-
je izkušnje. Na ta način se spoznavamo 
med seboj in povezujemo, kar vodi k 
večji strpnosti in krepi naš občutek za 
skupnost."

Vabi goste, ki imajo kaj povedati
V Preddvoru so zaživeli pogovorni večeri z zanimivimi gosti. Vodi jih domačinka  
Ivka Sodnik, dolgoletna ravnateljica, ki je po upokojitvi našla nove izzive.

Ivka Sodnik / Foto: Tina Dokl

Aprila se obeta še en zanimiv 
pogovorni večer: 26. aprila 
bo Ivka Sodnik gostila Izo 
Login, prav tako domačinko iz 
Preddvora. Pogovor je naslovila 
Vsak je v življenju lahko 
uspešen. 
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PETRA LOMBAR PREMRU

Pevke Ženske vokalne skupine Plamen-
ke z zborovodkinjo Sonjo Puzin vsako 
leto v novoletnem času pripravijo pra-
znični koncert, zadnjih nekaj let celo 
dva, saj je dvorana preddvorskega kul-
turnega doma postala premajhna. In 
tudi letos, ko so Plamenke koncerta 
pripravile v nedeljo, 6. januarja, je bila 
dvorana dvakrat polna do zadnjega 
kotička. Začele so s prazničnemu času 
primernimi pesmimi, dve ljudski pesmi 
so posvetile županoma (nekdanjemu in 

novemu), navdušile pa so tudi s šop-
kom filmskih pesmi. Zborovsko petje 
je obogatila klavirska spremljava Aleša 
Lebna, za pravi inštrumentalni pridih 
popevk pa je poskrbela skupina Posebni 
gostje. Ti so nastopili tudi z dvema svo-
jima točkama, koncert pa je popestril še 
Tilen Lotrič, ki je tri pesmi zapel sam, 

dve večno lepi dalmatinski pa skupaj 
s Plamenkami. Od s pozitivno energijo 
prežete lepe glasbe prevzeti obiskoval-
ci so nastopajoče nagradili z bučnim 
aplavzom ter zanj dobili še podaljšek. 
Za mojstrsko in iskrivo povezovanje sta 
poskrbela Matjaž Merljak in nekdanja 
članica Plamenk Meta Arnež.

Plamenke navdušile s prazničnima koncertoma

Koncert je organiziralo Kulturno društvo Pesmi pojmo, pokrovitelj pa je bila Občina Preddvor. 
/ Foto: Alenka Brun

JANA SMOLEJ

Bašljani bomo 30. marca ob 19. uri v kulturnem domu v Pre
ddvoru zopet pripravili vsakoletno prireditev ob materinskem 
dnevu. Nastopajoči se že kar nekaj časa pripravljajo na ta do
godek. Na odru se bodo zvrstili mlajši in starejši člani folklor
ne skupine, ki bodo zaplesali splet plesov. Otroški pevski zbor
ček nas bo presenetil s čisto novo zanimivo izvedbo. Nastopili 
bodo še Trijo adijo, mešani pevski zbor Storžič, gledališka sku
pina naših mladink in mladincev ter še veliko posameznikov. 
Naše pridne ženske pod Sonjinim vodstvom pa pripravljajo 
rože, ki jih bodo prejele vse obiskovalke prireditve.

Prireditev ob materinskem dnevu

Na velikonočni ponedeljek bo Turistično 
društvo Bašelj v sodelovanju z Rdečim kri
žem spet gostilo "mladino", kar počnejo že 
tretje leto. Gostom pripravijo kulturni pro
gram, jih pogostijo in jim dajo tudi simbo
lično darilo, ki ga lahko odnesejo domov. 
Anka z Lovrenca za sladico vedno speče 
krofe, ki so jih vsi zelo veseli. Zavedamo 
se, da so ti ljudje vir izkušenj, zato bomo 
ta druženja z veseljem nadaljevali. Kdor se 
nam iz kakršnih koli razlogov ne bo mogel 
pridružiti, ga bomo obiskali na domu. Na
šim malim nadobudnežem pa bo veliko
nočni zajček skril sladke dobrote – in če bo 
vse po sreči, jih bodo letos iskali tudi po 
Gamsovi poti vse do cerkve sv. Lovrenca. 
Zato vas zajček naproša, da ne poberete 
vsega naenkrat in pustite kaj še za otroke 
za vami. Najvažnejše pa je, da papirčke 
spravljate v žepe in jih v dolini odložite v 
koš za smeti. Avtomobile lahko starši par
kirajo pred brunarico. Kasneje se bomo še 
pirhali in se poveselili v prijetni družbi.

Srečanje z »mladino« 
in velikonočni zajček

Oder preddvorskega kulturnega doma je v mesecu kulture gostil Slovenski oktet. Dvorana 
je bila že drugič v zadnjih mesecih razprodana, kar kaže na to, da se Preddvorčani in tudi 
vsi iz bližnje in daljne okolice z veseljem odzovejo in obiščejo tovrstne kulturne dogodke. 
Slovenski oktet je prvič zapel leta 1951 v Slovenski filharmoniji in vse od tedaj velja za 
najbolj reprezentativen slovenski moški vokalni komorni ansambel. Osnovno poslanstvo 
okteta je ohranjanje in plemenitenje slovenske vokalne glasbe. Njegov repertoar je širok 
in raznolik, doslej pa se je predstavil na domala vseh pomembnejših domačih in medna
rodnih koncertnih odrih. Tokrat je v koncertno vzdušje obiskovalce pod odrom z uvodno 
besedo pospremila Lili Pečan, obiskovalce koncerta je nagovoril tudi preddvorski župan 
Rok Roblek.

Slovenski oktet je nastopil v Preddvoru
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ERNESTA KOPRIVC

Preden razgrnemo dogajanja v pomla-
dnem času, je dobro pogledati, kako se 
je obneslo staro leto. Na destinaciji smo 
v lanskem letu zabeležili 17.238 nočitev 
(22,42-odstotna zasedenost), kar je sla-
bih trideset odstotkov več glede na lan-
sko leto (13.378 nočitev), kar je vsekakor 
spodbuden kazalnik, da se destinacija 
počasi prebuja in postaja zanimiva za 
obiskovalce. Največ tujih gostov smo 
zabeležili iz Nemčije, sledijo ji Sloveni-
ja, Hrvaška in Italija. Glede na lansko 
sezono se je krepko povečal tudi odziv 
na naše objave na Facebooku, in to kar 
za slabih šestdeset odstotkov, kar nas 
še posebej veseli, saj pomeni, da redno 
spremljate, kaj se pri nas dogaja.

TRIJE VEČJI DOGODKI

V letu 2018 smo organizirali tri večje do-
godke: Okusi čemaž v Preddvoru, ki je 
trajal ves teden, sodelovala pa je večina 
gostincev, mednarodni glasbeni festival 
Free Forms, na katerem je sodelovalo 
devet glasbenikov iz sedmih držav, ter 
gRajski Preddvor s pestrim dogajanjem, 
novost je tudi mesečna kmečka tržnica, 
na kateri lokalni proizvajalci ponujajo 

svoje izdelke. Zavod za turizem je bil or-
ganizator ali soorganizator več kot tri-
desetim manjšim in večjim dogodkom, 
izvedli smo dvanajst vodenj (2017 jih je 
bilo le pet), izdali zloženko o Matiji Va-
ljavcu, s štirimi dogodki smo nadgradi-
li Pohodniški festival, ki ga vsako leto 
izvaja Združenje Kamniško-Savinjskih 
Alp, počasi pa smo začeli promovirati 
destinacijo tudi širše: v sklopu dirke Po 
Sloveniji smo se pojavili na Eurosportu 
in RTV Slovenija, bili smo prisotni na 
Dnevih slovenskega turizma, na Alpski 
konvenciji ter na pohodniškem festi-
valu v Pragi na Češkem. Veseli pa nas 
tudi, da smo postavili pontonski pomol 
ter kupili tri čolne, ki jih bomo uradno 
splavili letošnjo pomlad. Strnili smo le 
nekaj glavnih aktivnosti, ki so se odvi-
jale v preteklem letu, za katero lahko 
rečemo, da je bilo uspešno, kar je dobra 
spodbuda in motivacija za nadaljnje 
delo v tekočem letu.
V novo leto smo stopili enako zagnano, 
saj smo ravnokar spravili pod streho 

gregorjevo, ko smo spoznavali ptice v 
njihovem življenjskem okolju. V mese-
cu marcu se je zaključila tudi Turistič-
na patrulja, ki jo izvaja časopis Svet 24, 
v kateri smo po oceni tujih obiskoval-
cev, ki so prišli za konec tedna obiskat 
Preddvor, po zdaj znanih podatkih zase-
dli šesto mesto od 15, kar je razveseljivo 
in kaže, da delamo v pravi smeri. Konec 
meseca organiziramo usposabljanje za 
vodnike za pridobitev lokalne licence, v 
teku pa je tudi natečaj za celostno gra-
fično podobo Zavoda za turizem. 

MAJA SPLAVITEV ČOLNOV

Osredotočili smo se tudi na pripravo tu-
rističnih produktov, s katerimi bi radi 
gostom popestrili dneve, ki jih preživlja-
jo pri nas, hkrati pa bi z njimi spoznali 
lepoto našega kraja. Prvo soboto v aprilu 
se začenja teden Okusi čemaž v Predd-
voru, ko bodo gostinci znova ponujali 
okusne jedi iz te zdravilne rastline. Če 
bo vreme služilo, bo se bo ta dan v sklo-
pu oratorijskega dne izdelovalo butari-
ce, na kmečki tržnici boste lahko kupili 
domače izdelke, v kuhinji na prostem 
pa boste uživali v čemaževih jedeh. Do-
govarjamo se tudi z Dariem Cortesejem, 
da bi izvedel delavnico na prostem na 
temo čemaža in drugih užitnih rastlin. 
V mesecu maju pa pripravljamo pestro 
dogajanje ob uradni splavitvi čolnov v 
jezero Črnava. Dogajanju se bo pridružil 
Zavod Gibaj in zmagaj, ki se ukvarja z 
vključevanjem otrok s posebnimi potre-
bami v družbo, poskrbel pa bo tudi za 
veliko animacije ter glasbenega dogaja-
nja. Vse podrobnejše informacije o tem 
dogodku ter ostalem dogajanju boste 
lahko prebrali na naši strani na Face-
booku, kjer objavljamo vse aktualne do-
godke v Preddvoru. Lahko pa se oglasite 
v našem TIC-u, kjer boste ravno tako do-
bili vse potrebne informacije.

Spodbuden  
začetek leta
Kratek pregled starega  
leta in oris dogajanja  
v pomladanskem času
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INES BLAŽ KOK

Pridružil se jim je tudi preddvorski žu-
pan Rok Roblek. Kakor vedno doslej, so v 
domu pokazali izredno gostoljubnost in 
vsem udeležencem pripravili toplo ma-
lico, da so se po darovanju dragocene te-
kočine dobro okrepčali in dobili energijo 
za druženje na izletu v Posavje.
Avtobus je iz Preddvora krenil proti in-
teraktivnemu multimedijskemu centru 
Svet energije v Krškem. Obiskovalcem 
je ponudil potovanje v svet energije in 
energetike. Krvodajalci so se med dru-
gim postavili v vlogo operaterja jedrske 
elektrarne in si ogledali veliko tridi-
menzionalno maketo jedrske elektrar-
ne Krško. V t. i. eksperimentalnici pa so 
si lahko pobliže ogledali Teslov trans-
formator, laikom znan predvsem kot 
naprava za ustvarjanje umetne strele. 
Pot jih je nato vodila proti Nuklearni 
elektrarni Krško. Zaradi strogih varno-
stnih ukrepov je bilo elektrarno ob vo-
dičevi kratki razlagi mogoče videti le iz 
avtobusa, na katerem je bil vsak korak 
pod budnim očesom varnostnikov.
Ker pa je s praznim želodcem težko na-
daljevati izlet, se je njihova pot ustavi-
la v Hiši trt, vina in čokolade Kunej v 

Brestanici. Družina Kunej je bila sprva 
zapisana gojenju trt, sedaj pa vse bolj 
prehaja v butično izdelavo čokolade na 
gradu Rajhenburg ter pridelavo vrhun-
skih vin na vinogradniških legah, ki so 
bile nekoč v lasti menihov trapistov. Kr-
vodajalce je družina Kunej ob zvoku po-
narodelih pesmi povabila v vinsko klet 
na pokušino njihovih značilnih vin ter 
čokolade. Največje navdušenje je poželo 
čokoladno vino na osnovi temno rdeče-
ga vina, združenega s temno čokolado. 
Popoldne so zaključili z ogledom gradu 
Rajhenburg nad sotočjem potoka Bre-
stanica in Save. Gre za enega najstarej-
ših gradov na Slovenskem. Če listina, 

ki ga umešča v 9. stoletje, ne bi bila po-
naredek, bi bil bržkone najstarejši. V 19. 
stoletju so grad kupili menihi trapisti, 
ki so ga preuredili v samostan. Gre za 
enega najstrožjih meniških redov, ki je 
živel po reku "moli in delaj", njihov de-
lovni dan je namreč trajal kar 17 ur. Za 
trapiste je bila značilna stroga prepoved 

govorjenja. Bili so zelo napredni in so 
prvi na Slovenskem industrijsko proi-
zvajali čokolado in likerje, ki jih je ku-
poval tudi dunajski cesarski dvor. Tra-
pisti so za poganjanje strojev na potoku 
Brestanica zgradili svojo hidroelektrar-
no, najstarejšo na Spodnjem Štajer-
skem. Ob okupaciji med drugo svetovno 
vojno so Nemci v gradu vzpostavili ta-
borišče za izgon Slovencev, danes pa na 
gradu med drugim lahko vidimo zbirko 
medalj slovenskega športnika Primoža 
Kozmusa.
Dan, ki se je začel s plemenitim deja-
njem, se je zaključil ob veselih ritmih 
glasbe, ki je vse spravila v smeh in na 

noge. Po večerji je sledila še podelitev 
priznanj krvodajalcem, ki so s tem 
človekoljubnim dejanjem največkrat 
pomagali ljudem v stiski. Na poti do-
mov pa so se že snovale ideje za potek 
poletne krvodajalske akcije, na katero 
ste ponovno lepo vabljeni tudi novi kr-
vodajalci. 

Plemenito dejanje združili z izletom 
Krvodajalci so se v organizaciji KO RK Preddvor februarja zbrali na terenski 
krvodajalski akciji v Domu starejših občanov Preddvor. 

Naslednja krvodajalska akcija bo 18. junija. Kri bodo darovali v 
Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, nato pa nadaljevali 
druženje, sedaj še ni znano, kje. Seveda lepo vabljeni stari in novi 
krvodajalci.
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»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Že v srednjem veku so ljudje iz Slovenije romali na grob svete-
ga Jakoba v Kompostelo v španski Galiciji, ki je veljala za tretjo 
božjo pot na svetu za Sveto deželo in Rimom. Zakonca Marjeta 
in Metodij Rigler iz Ljubljane, prva Slovenca, ki sta v novejšem 
času peš prehodila dobrih osemsto kilometrov dolgo pot do 
Kompostele, sta leta 2000 ustanovila Društvo prijateljev poti 
svetega Jakoba, ki oživlja tradicije slovenskih srednjeveških 
romanj in potovanj po poteh, ki vodijo v Kompostelo, in nek-
danjih božjepotnih poti. Skoraj desetletje si prizadevajo za ob-
novitev romarskih poti in v tem času je nastala tudi zemljevid 
poti svetega Jakoba, ki so jih pobudniki ne le zarisali, temveč 
tudi prehodili. Osrednja je Šentjakobska pot, deblo Jakobove 
poti, poteka od Slovenske vasi pri Obrežju ter čez Ljubljano 
vodi v Trst. Druga je gorenjska veja, ki iz Ljubljane vodi na Sve-
te Višarje, tretja, ogrska, pa od madžarske meje proti osrednji 
Sloveniji in naprej proti Trstu. Gorenjsko vejo Jakobove poti so 
slovesno odprli in v Ribnem tudi blagoslovili leta 2012.
Zdaj je gorenjska veja na pobudo zakoncev Žumer z Bele dopol-
njena z varianto, ki se začenja pri cerkvici sv. Jakoba v Hrašah 
pri Vodicah, prek vodiške gmajne pelje v Voklo, skozi Šenčur, 
Srednjo vas, Luže, Olševek, Tupaliče, Hrib in Potoče do Sv. Jakoba 
nad Preddvorom. Od tam se vrne v Preddvor in skozi Mače, Ba-
šelj, Trstenik, Goriče, Golnik, Senično, Udinboršt, Sebenje, Križe, 
Retnje, Kovor, Brdo nadaljuje pot na Brezje. Po tej varianti si tudi 
romarji iz Štajerske, ki potujejo peš na Brezje, lahko skrajšajo ro-
manje, da jim ni treba hoditi do Ljubljane. Varianta obsega dve 
enodnevni etapi, skupaj je to okoli 46 kilometrov. Prva iz Hraš do 
Sv. Jakoba je dolga dvajset kilometrov, druga 26 kilometrov, prvo 
je mogoče prehoditi v šestih, drugo v sedmih urah, vmes lahko 
romarji prenočijo v katerem od gostišč na tem območju. 
Dr. Vladimir Žumer, upokojeni zgodovinar in arhivist, se je 
poglobil v zgodovino romanj na Slovenskem in v arhivu (v 
slovenskem arhivu je bil več let direktor) je našel listino iz 
leta 1430, ki priča, da je šel na romanje Ulrik Celjski, ki si je 
za ta namen pri očetu izposodil tisoč zlatnikov. V tistih časih 
je bilo romanje dolgotrajno, marsikdo se ni vrnil, ker je na 
poti umrl. Tistemu, ki se je, je veljalo, pa so odpuščeni vsi 

Jakobova pot obišče  
tudi Preddvor
Pobudnika na novo zarisane veje 
Jakobove romarske poti sta Franceska  
in Vladimir Žumer. 

grehi. Zgodovinarji poznajo tudi zapise v Kastiljski kroniki iz 
11. stoletja, ki govorijo o nekdanjih romanjih. Vlado Žumer je 
Društvu prijateljev poti sv. Jakoba večkrat pomagal z zgodo-
vinskimi dejstvi. Romanj pa ne pozna le iz teorije, temveč se 
je z družino, ženo ali prijatelji že večkrat odpravil po romar-
skih poteh, prvič leta 2008. 
Obvod Jakobove poti na gorenjski veji, ki v Hrašah skrene s šta-
jerske veje in potem nadaljuje prek Sv. Jakoba nad Preddvorom 
proti Brezjam, pa je pravzaprav ideja njegove žene Franceske. 
Sv. Jakob nad Preddvorom ima zanjo še poseben pomen. "Ko 
sem pri 14 mesecih zbolela za oslovskim kašljem, me je hišna 
dekla Micka Krišelj v kmečkem nahrbtniku nesla za dva te-
dna na Sv. Jakob, ker za to bolezen ni bilo drugega zdravila kot 
menjava okolja. Takrat še nisem hodila. Ko sva enkrat sedeli 
pred cerkvijo na soncu, pa sem vstala in naredila prve korake 
ob obzidju cerkve. Šele sedaj se zavedam svojih prvih simbo-
ličnih korakov v življenju," je povedala Franceska. Njen mož je 
narisal zemljevid poti, ki jo je tudi večkrat prehodil in prevozil, 
označil s puščicami in školjkami, pridobil tudi soglasja občin, 
prek katerih poteka pot. Kot je povedal na startu poti v Hrašah, 
kjer smo se srečali z zakoncema Žumer in Rigler, oskrbnico 
cerkvice v Hrašah Joži Kumer in predsednikom TD Smlednik 
Marjanom Malijem, bodo pot najbrž uradno odprli letošnje 
poletje na dan sv. Jakoba. Blagoslov pa že ima, leta 2017 ga je 
na Sv. Jakobu nad Preddvorom podelil kardinal Franc Rode. 
Tamkajšnje slovesnosti se je udeležil na povabilo tedanjega žu-
pana Mirana Zadnikarja. Slednji je z Vladimirjem Žumrom peš 
romal v Rim in tam je oba sprejel kardinal, sprejel pa je tudi 
povabilo na majsko slovesnost na Sv. Jakobu. 

Zakonca Franceska in Vlado Žumer ob oznakah poti sv. Jakoba  
v Hrašah / Foto: Tina Dokl

Cerkev sv. Jakoba nad Preddvorom
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KOORDINATORICI PROJEKTA NINA KLAKOČAR IN PETRA  
LOMBAR PREMRU TER SPREMLJEVALKA FRANCKA PLANINC

Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor je tudi letos sodelo-
vala v mednarodnem projektu Slike na ledu – Bilder am Eiss 
na Belem jezeru (Weissensee) v Avstriji. Projekt že od leta 
2003 organizira Land Kärnten Medienzentrum, naša šola pa 
s plakatom sodeluje vsako leto skoraj od začetka. Za letošnjo 
razstavo smo po oblikovni zamisli učiteljice Milene Tavželj 

ustvarili plakat s kolažem fotografij izdelkov z novoletne tr-
žnice in mu pripisali slogan Čarovnija je nekaj, kar narediš 
sam za dober namen. Razstavo so odprli v nedeljo, 27. januar-
ja, odprtja pa se je udeležilo 45 preddvorskih učencev s tremi 
spremljevalkami. Prireditev ob odprtju smo popestrili s pe-
smijo, pozornost drugih obiskovalcev pa je še zlasti pritegnil 
nastop harmonikarja Matica. Vse dokler je bilo jezero zamr-
znjeno, je naš najnovejši plakat skrbel za promocijo Preddvo-
ra med drsalci na Belem jezeru, zdaj pa že krasi šolsko avlo.

Čarovnija za dober namen na Belem jezeru

FRANCESKA ŽUMER

Tudi v Preddvoru smo 4. marca letos na 
pobudo Irene Križnar začeli z jutranjo te-
lovadbo po metodi 1000 gibov, ki poteka 
v okviru Društva Šola zdravja. Dobimo se 
vsako jutro ob 7.30 na dvorišču gostilne 
Pri Majču in delamo vaje po programu 
Nikolaya Grishina 30 do 45 minut. Z vaja-
mi razgibamo skoraj vse sklepe od prstov 
rok do prstov nog, zagotavlja avtor vaj. 
Vaje potekajo v sklopih, in sicer se najprej 
ogrejemo s kratkim tekom in medseboj-
no masažo, sledijo vaje po sklopih za roke 
in ramenski obroč, vrat, trup, vaje za rav-
notežje in noge. Vsakdo dela glede na svo-
je zmogljivosti do rahle bolečine. 
Telovadimo v vsakem vremenu vsak 
dan od ponedeljka do sobote razen ne-
delj in praznikov. Udeležba je za zače-
tek razveseljiva, saj se nas zbere okoli 
18 udeležencev. Posebno smo ponosni 
tudi na do sedaj tri moške, ki so se nam 

pridružili pri jutranji telovadbi. Vsi, ki 
želite narediti nekaj za boljše počutje, 
vabljeni, da se nam pridružite v čim ve-

čjem številu, da skupaj začnemo dan z 
nasmehom na obrazu, izbranimi vaja-
mi in pesmijo!

Vsako jutro tisoč gibov
Jutranja telovadba Metoda 1000 gibov tudi v Preddvoru

Udeleženci jutranje telovadbe v Preddvoru
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Stanko je bil čeden fant, znal je pame-
tno govoriti – in ko je na mopedu Ma-
rinko pripeljal "nagliho" navzgor po ozki 
poti do svoje domačije, je takoj vedela, 
da bo tu tudi ostala. "Moped je dobr ule-
ku, Stanko je do konca držou gas. Blo je 
mau drgač, kokr je dol u ravnin, se pa 
čvovk na use navad." 
"Krtine sm glih glihova," je živahno re-
kla Marinka, ko je urnih nog stopila na 
dvorišče, kjer sva si segla v roke. 

TRPEŽNI ZA ŽIVLJENJE V BREGOVIH

"Ja takrt pred 53 letm pa moj mam ni 
bo ušeč, d sm šva od doma u tele bre-
gove." Stanko je bil takrat že sam, brez 
staršev. Star je bil 27 let. Stankov oče je 
imel s prvo ženo pet otrok. Hči Marica 
se je primožila k Cucu na Belo. Po smrti 
prve žene se je Stankov oče drugič po-
ročil. Rodili so se še trije otroci. Stanko, 
rojen leta 1939, je bil najmlajši med nji-
mi. Prav njemu je oče zapustil kmetijo. 
"Za živlene u taklh bregovh morš bit bl 
trpežn, kokr mlinsk kamn. Življenje te 
tle gor skoz brus. Fest sva devova, use 
na roke. Tud po 12 glau žvine smo imel 
svoj cajt. Travo smo hodil kosit sm pa 
ke, tud na Jezersk smo šl kosit, da smo 
ohk žvino prefutral čez zimo. Še prej so 
pa hodil kosit čist gor pod Javorov vrh. 
Tla gor je deu garane, lepo pa je." In po-
sebno lepo je bilo, ko je v hiši prvič zajo-
kalo. Prvemu sinu sta dala ime Tomaž. 
Čez dve leti se je rodil še Rok, ki zdaj z 
ženo Hermino gospodari na kmetiji. 

RDEČI PETELIN NA DOMAČIJI

In potem je prišel tisti strašni večer. 
Ogenj je 3. maja 1970 zvečer planil iz hi-
šnega dimnika na streho in preskočil 
še na hlev. "Predno so prišli preddvorsk 
gasilc je bilo že vse v ognju. Z vodo iz 
grabna so obvarval svink in pod. Od 
hiše in štale so ostal samo ožgan zidov. 
Tomaž je biu takt str okol tri leta, Rok 
pa deset mescov." Franci in Ica Tišler 
sta k sebi na Celarjevo vzela Tomaža, 
Roka pa je za pol leta k sebi vzel stric 
Vinko iz Podljubelja. "Gozdna nm je poj 

pomagava z buldožrjm teren prštimat. 
Počas je začeva rast nova hiša. Kokrjan 
so nama hodil pomagat, pa še nekj lesa 
so dal. Spava sva pa tacajt s Stankotm 
u svinak. Mau pred noumu letm smo 
imel že streho, uselil smo se pa v klet. 
Lesen podn smo naredl, pa stene smo 
poblil pa u en mjhn šporget smo kril. 
Vesel smo bl, da smo bl spet skp." Po 
ognju je v letu 1975 z bregov k Slaparju 
pridivjala še hudourna voda. Vse nao-
krog je naredila pravo razdejanje. Ve-
likanski nanosi grušča, kamenja, skal 
in lesa so se nagrmadili okoli hiše. 
Odtrgalo je cesto, graben, v katerem je 
Slaparjev mlin, je postrgalo do globi-
ne petih metrov. "Ja, toj bo čudn. Spet 
je bo treba use poštimat pa poglihat," 
pravi Marinka, ki je pri 73 letih še ve-
dno pridna kot mravljica, delovna in 
gospodarna. Veselje je k hiši v letu 1978 
prinesla še hči Polona. "Zdej sm že de-
set let vdova. Nmau pokojnine mam po 
Stankot, glih tok d je. Nekj krompirja 
doma zrase, pa nekj zelenave tud. Am-
pak je tok žvali tle naokol, muflonov pa 
jelenov. Po preveč jh je. Prejšn let mej 

tle en jelen čez tale plot, k je en metr 
pa po visok, u zevnk skoču. Poj pa prou 
lepo sovato not jedu, kokr b biu u tabol 
gostiln."

SAMO DVAKRAT NA MORJE

Pri Slaparju imajo okoli dvesto hektar-
jev zemlje, ampak uporabnega gozda 
je samo štirideset hektarjev. "To je sam 
čerovje, nek je rezervat, nek je natura, 
toko, d n morš vlak devat. Po Kokr je 
toko povsod glih. Us se fejst dajemo, da 
kj skp spraumo, d ohk poj žvemo. Na 
morje sva šva s Stankotm usga skp dva-
kat po en dan u Portorož. Ni bo ne cajta 
pa ne dnarja. Na Grintovc sva šva pa tud 
dvakat, prou od doma." 
Simpatična vnuka Dominik, ki hodi v 
šolo v Kokro v tretji razred, in njegova 
sestrica Mojca, ki hodi v peti razred, 
imata mamo zelo rada. Slaparjevi, ki se 
v urbarjih omenjajo že v letu 1400, so tr-
dna kokrška rodbina. To dokazujejo tudi 
s tem, da se že od leta 1978 naprej sreču-
jejo vsakih pet let. Naj bo teh skupnih 
srečanj z dobrosrčno mamo Marinko še 
veliko!

Pripeljala sta se z mopedom
Sami strmi bregovi obkrožajo Slaparjevo domačijo v Kokri na sedemsto metrih 
nadmorske višine. V takšen hribovit svet je leta 1966 Stanko Polajnar na mopedu iz 
Križa pri Komendi pripeljal svojo 21-letno izvoljenko Marinko.

Marinka z vnukoma Dominikom in Mojco
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

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

M. P. – SKRBNA KOŠUTA,  
STEGOVODKINJA

Imenujemo se Viharne kavke, po pticah, 
ki bivajo na Storžiču. Od daleč se nas pre-
pozna po tem, da okrog vratu vedno nosi-
mo našo skavtsko rutko (bordo rdeče, bež 
in bele barve), ob posebnih priložnostih pa 
smo oblečeni tudi v kroj (oranžno srajco 
in kavbojke). V stegu je to leto štirideset 
članov, delujoči pa imamo dve veji (sta-
rostni skupini): četo (od šestega razreda 
osnovne šole do prvega letnika srednje 
šole) in klan (od drugega letnika srednje 
šole do 21. leta starosti). Poleg tega pa je 
tu še SKVO – skupnost šestih voditeljev, ki 
vse skupaj vodimo. Vedno smo veseli, če 
se nam kdo želi pridružiti, tudi če je to sre-
di ali ob koncu leta – nikoli ni prepozno! 
Ob tem naj povemo, da bomo naslednje 
leto sprejemali tudi volkce (mlajša sku-
pina otrok od tretjega do petega razreda). 

Skavti predstavljamo eno boljših de-
javnosti, ki v današnjem času otrokom 
in mladim (pa tudi starejšim) ponuja 
pristen stik z naravo, zdravo okolje za 
odraščanje, veliko gibanja ter dobro 
družbo z zdravo mero navihanosti in iz-
zivov, prek iger in veščin pa razvijamo 
tudi odgovornost in spoštovanje. Stre-
mimo k oblikovanju odgovornega in sa-
mostojnega državljana (državna himna 
in dvig zastav sta vsakodnevna praksa 
na taborih). Sledimo načelom našega 
ustanovitelja Roberta Baden Powella. 
Čez leto imamo polno dogodkov (sode-
lujemo tudi z župnijo in občino), nekaj-
dnevnih izhodov (izletov) in srečanj. 
Vrhunec pa nas vedno čaka poleti, ko 

odidemo za teden dni na poletni tabor. 
Ti se glede na vejo razlikujejo, tako ima 
klan potovalni tabor (lani smo šli peš od 
izvira Soče do Pirana), v četi pa je tabor 
stacionaren (najbolj znan iz filmov, kot 
je Gremo mi po svoje). Pridno o vseh do-
godkih, taborih pišemo na naši spletni 
strani preddvor1.skavt.net, sprotne in-
formacije in slike pa objavljamo tudi na 
Facebooku (skavti – Preddvor1). Za kakr-
šnekoli dodatne informacije nam vedno 
lahko pišete na preddvor1@gmail.com. 
Skavtstvo je odgovorna igra, ki ti, če ji 
to dovoliš, spremeni življenje. Pogu-
mno stopite v korak z nami in doživite 
nepozabne dogodivščine! Bodite pripra-
vljeni!

Viharne kavke izpod Storžiča
Ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp se zbiramo mladi, ki pripadamo stegu  
Preddvor 1. Smo eden najmlajših stegov (lokalnih enot) v Sloveniji od skupno  
75 lokalnih enot Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtinj. Uradno 
obstajamo od oktobra 2016.

Skavti otrokom in mladim 
(pa tudi starejšim) ponujamo 
pristen stik z naravo, zdravo 
okolje za odraščanje, veliko 
gibanja ter dobro družbo z 
zdravo mero navihanosti in 
izzivov, preko iger in veščin pa 
razvijamo tudi odgovornost in 
spoštovanje.
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Po 14 urah letenja preko Himalaje in Ko-
rejskega polotoka so pristali v Manili. 
Čas monsuna, ko se nalivi vrstijo eden 
za drugim, se je poslavljal. "Prve tri dni 
nas je napralo vsak dan. Naša druščina 
jo je vsakič, ko se je dež vlil, ucvrla pod 
streho, medtem ko domačini dežja ne 
"šmirglajo". Vsi hodijo po dežju naprej, 
tudi mamice z majhnimi otroki.

POLNE CESTE MOTORISTOV

V glavnem pa se Filipinci, ki jih je več 
kot sto milijonov, večinoma vozijo 
samo z motorji. Bencin je namreč zelo 
drag. V mestih so vse široke ceste na-
trpane z motorji. Prometnih znakov ni, 
semaforjev tudi ne. Edina stvar, na ka-
tero se lahko motorist zanese, je hupa. 
Da Bogdanova druščina ne bi bila dru-
gačna od domačinov, so si tudi sami 
izposodili motorje. "Prvi dan je bilo res 
noro. To je mravljišče. Mimo tebe brzijo 
motorji, vse trobi. Napet si kot struna. 
Ne veš, kako boš prišel skozi križišče, 
vendar tu ti domačini dajo prednost. 
Takoj ko dohitiš motor pred seboj, mo-
raš potrobiti, da on ve, da je nekdo za 
njim. V treh dneh smo srečno prevozili 
sedemsto kilometrov," pravi Bogdan in 
doda, da v enem mesecu ni videl nobe-
ne nesreče. Nevarnost na cestah pred-
stavljajo psi, predvsem v mraku, ker se 
zelo hitro znoči. Na otoku Siquru, kjer 
živi Božo, ima vsaka hiša od pet do de-
set psov. Psi, ki niso napadalni, tekajo 
po cestah, tako da moraš ves čas trobiti. 
Sicer na podeželju vse dobiš ob cesti. Vsi 
prodajajo vse. Bencin prodajajo v pla-
stenki po liter in pol."
Cena raznovrstne hrane in pijače je na 
Filipinih nizka. Kosilo je na voljo že za 
osemdeset centov. V restavracijah si lah-
ko privoščiš tudi našo, evropsko hrano. 

Na prvem mestu je na Filipinih morska 
hrana, na drugem mestu je perutnina in 
potem sledi že svinjsko meso. "Po enem 
mesecu sem imel piščančjega mesa že 
vrh glave," prizna Bogdan.

V PROSOJNI MORSKI GLOBINI

Prijatelj Božo se je ustalil na otoku 
Siquru. Odprl je potapljaški center, za 
ženo je vzel domačinko in zdaj lepo ži-
vita od turizma. Tudi našo druščino je 
opremil s podvodno opremo, da smo se v 
vodi, ki ima okoli trideset stopinj, spusti-
li v prosojno morsko globino. Okoli nas 
so začeli plavati sedemmetrski kiti grba-
vec in plavati z njimi je bilo res enkratno 
doživetje." Gladina morja ob filipinski 
obali se, kadar nastopi oseka, zniža tudi 
za dva metra. Bogdan je tako nekega ve-
čera zelo, zelo daleč na morju opazil luč-
ke. Zdelo se mu je tako biblijsko, da je 
rekel: "Tukaj so pa vsi Jezusi!" Pa ni bilo 
tako. Voda je bila tam daleč na morju za-
radi oseke povsem plitva. Domačini so 
nabirali školjke. Na Filipine so katoliško 
vero prinesli španski misijonarji. "Vsako 
nedeljo sem šel k maši," pravi Bogdan. 

"Njihov obred je res lep in zanimiv. Peli 
so izjemno lepo. Pri maši sem bil zaradi 
vsega tega občutenja lahko povsem v mi-
slih skupaj s pokojno ženo Anko."
Filipini s sedem tisoč otoki so res ču-
doviti. Bogdana je navdušil pogled na 
slikovite griče, ki v poletnem času do-
bijo povsem čokoladno barvo, navdušili 
so ga tudi pisani metulji in eden naj-
manjših znanih primatov – filipinski 
nartničar, latinsko Tarsius syrichta. To 
je 14 centimetrov velika živalca, ki živi 
večinoma na drevesih.

PREPLET BOGASTVA IN REVŠČINE 

Tako kot povsod se tudi na Filipinih pre-
pletata bogastvo in revščina. Bogdanu od 
vsega v spominu ostajata predvsem slika 
kmeta, ki z bivolom in lesenim plugom 
orje riževo polje, ribiči, ki so vrgli mrežo 
v morje in so se potem zapeljali naokoli 
ter z vesli tolkli po vodi, spominjal se bo 
tudi njihovih pisanih avtobusov, ki ima-
jo prostora za dvajset ljudi, vanj pa se jih 
potem stlači tudi petdeset. 
Filipinci so vesel in prijazen narod, če-
prav nimajo vina. Imajo pa dobro pivo 
in tudi dober rum. Bogdan in drušči-
na so kmalu občutili, da ima rum kar 
osemdeset odstotkov alkohola.
"En mesec Filipinov je bilo čisto dovolj," 
pravi Bogdan. "Tam ne bi mogel živeti. 
Tukaj pod Zaplato je še vedno najlepše 
na svetu."

Domačini dežja ne »šmirglajo«
Krajev po svetu, kjer živijo Slovenci, je veliko. Bogdan Rozmus s Hriba se je na 
povabilo prijatelja Boža, ki že osem let živi na Filipinih, s še štirimi prijatelji v 
lanskem novembru odpravil v to daljno azijsko deželo.

Prizor s Filipinov

»To je mravljišče. Mimo tebe brzijo motorji, vse trobi. Napet si 
kot struna. Ne veš, kako boš prišel skozi križišče, vendar tu ti 
domačini dajo prednost. Takoj ko dohitiš motor pred seboj, moraš 
potrobiti, da on ve, da je nekdo za njim. V treh dneh smo srečno 
prevozili sedemsto kilometrov.«
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Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.  
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.  
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli  
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

112 strani
format: 
132 x 193 mm
mehka vezava
cena:

Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 
v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si. Če ga naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

PLODOVISTORŽI

Mnogo dreves oblikuje opazne, zelo značilne plodove, s 
pomočjo katerih jih lahko zanesljivo prepoznamo. Tudi  
ko so listi že odpadli, plodovi pogosto še vedno visijo na 
drevesu, tako da z njihovo pomočjo lahko določimo,  
kateri vrsti drevo pripada.

Semena iglavcev dozorijo v storžih. Zelo pogosto so ti  
oleseneli in imajo za vrsto značilno obliko. Ravno po obliki 
storžev drevo lahko dobro prepoznamo. Obstajajo pa tudi 
vrste, kot je na primer navadni brin (stran 93), ki imajo  
jagodaste storže.

navadna pavlovnija,  
stran 60

enovrati glog, stran 24

veliki pajesen, stran 80

navadni gaber,  
stran 39

navadni jadikovec,  
stran 26

javorolistna platana, stran 72

črna murva, stran 37

navadni nagnoj, 
stran 35

beli javor, stran 57

ameriški klek, stran 91

navadni macesen, 
stran 101

navadna smreka, 
stran 94

mamutovo drevo, stran 92

duglazija, stran 97

libanonska 
cedra,  
stran 100

kanadska čuga, 
stran 96

metasekvoja,  
stran 99

nutkanska pacipresa, 
stran 90

rdeči bor, stran 102

Listi  
v naravni  
velikosti
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ISBN 978-961-7031-23-2   14,90 €

9 789617 031232

vzporedno 
žilnat

dolgopecljat

globoko 
izrobljen

Listi v naravni  
velikosti
Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto. Ta vodnik  

po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v njihovi naravni velikosti.  

Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli v naravi. 

Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

• 64 vrst listavcev in iglavcev v gozdovih, parkih in vrtovih

• pomembne značilnosti, navedene neposredno ob fotografijah

• dodatne fotografije, ilustracije in zanimivosti, ki jih je  

vredno vedeti

• dodatno: plodovi in storži

List položite na sliko  
v knjigi, ga neposredno 
primerjajte z njo in 
vrsto hitro ter zanesljivo 
določite.
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MARIJA BERGANT

December je mesec, poln lepih pričakovanj in obujanja pri-
jetnih spominov na dogodke, ki smo jih preživeli skozi leto. 
Kot tak pa tudi nalašč za to, da izpolnimo še zadnje naloge, ki 
smo jih v tem letu načrtovali.
V TD Kokra smo lani v načrt del vnesli tudi zeliščno delavnico 
in delavnico peke piškotov in peciva za otroke. Ker se je skozi 
preteklo leto 2018 vedno kaj dogajalo, nam je za njihovo izved-
bo ostal samo še december.
V sodelovanju s Turističnim društvom in Podružnično šolo v 
Kokri smo tako 13. decembra izpeljali najprej zeliščno delav-
nico v šoli. Z velikim zanimanjem so otroci najprej poslušali 
teoretični del, nato pa sodelovali pri spoznavanju zelišč, pri-
pravi čajnih mešanic, kuhanju čaja in degustaciji. Ob koncu 
smo pripravili še vrečke s čajno mešanico, ki jo je vsak kot 
darilo odnesel domov. Domenili smo se, da se bomo spomla-
di srečali še enkrat in se spoznali še z nabiranjem, sušenjem 
in shranjevanjem posušenih zelišč. 

Vsem udeležencem delavnice, posebej še učiteljicama Roma-
ni in Katarini, se zahvaljujem za prijetno preživet čas na de-
lavnici.
Za delavnico peke piškotov smo se z otroki iz Kokre srečali 
na ekološki kmetiji Bergant. Dnevna soba se je spremenila v 
veliko kuharsko delavnico. Nekateri so tehtali moko, sladkor, 
drugi z mešalcem stepali jajca, tretji valjali testo, četrti izre-
zovali piškote, zadnja skupina pa je nalagala piškote v pekač. 
Kmalu je iz pečice prijetno zadišalo in po nekaj minutah smo 
piškote iz pekača preložili v skledo. Spekli smo več vrst peci-
va. Ko smo peko zaključili, je sledila degustacija ob skodelici 
domačega čaja. Vzdušje je bilo nepozabno. Ob koncu delavni-
ce smo pripravili še zavojčke peciva za domov. Na pomoč pri 
delu so mi priskočili tudi starši otrok, Irena, Uroš in Sabina, 
za kar se jim najlepše zahvaljujem.

Učne delavnice  
za kokrške otroke
V Kokri so pozimi pripravili zeliščarsko 
delavnico in delavnico peke piškotov.

Na zeliščni delavnici

Ob piškotih na kmetiji Bergant
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MARJAN BOGATAJ, ROMAN ROGELJ

Letos je bilo udeležencev tečaja spet več 
kot sedemdeset in smo napolnili skoraj 
dva avtobusa. Tokrat smo imeli samo 
enega deskarja, je pa bilo več kot tride-
set novih udeležencev. Največ od tega je 
bilo drugošolcev in petošolcev, skupaj 
na tečaju pa več kot polovica.
Po nekaj zaporednih letih slabega vre-
mena smo zopet prišli na svoj račun. 
Snežna površina ves teden kljub odju-
gi še ni bila prezahtevna, tako da smo 
se lahko dokaj normalno in veliko na-
smučali, sploh pa zato, ker na žičniških 
napravah ni bilo predolgih vrst. Letos 
se je učiteljskemu zboru spet priključil 
izkušeni Janez, ki je skupino popolnih 
začetnikov že prvi dan prek "krožničk-
ov" pripeljal do kosila. Druge smučarske 
učiteljice, ki so učile "zelenčke", so prav 
tako pohvalile njihovo dnevno napre-
dovanje. Tudi v drugih skupinah je bil 
napredek očiten.
Tako smo popolnoma izkoristili smu-
čarske zavoje in dobre volje v petek za-
ključili smučarski tečaj z našo ogromno 
tradicionalno barvasto kačo, ki so se ji 
tudi tokrat priključili škofjeloški Rov-
tarji s smučanjem po starem. V ciljnem 
izteku so nam prikazali še mazanje 
smuči in marsikomu je bilo žal, da niso 
prišli en dan prej, da bi imeli opremo 
bolje pripravljeno za veleslalomsko tek-
mo. Zaključek tečaja z razglasitvijo re-

zultatov četrtkove tekme in podelitvijo 
diplom smo imeli v hotelu, kjer smo 
med tednom kosili. Smučarski tečaj 
smo torej že enajstič pripeljali uspešno 
do konca, na zaključni prireditvi pa se 
nam je pridružil tudi novi preddvorski 
župan, ki nam je v svojem nagovoru na-
menil tudi nekaj vzpodbudnih besed. Še 
enkrat se zahvaljujemo zaupanju star-
šev in dobri volji tečajnikov, predvsem 
najmlajših začetnikov, ki so napravili 
prve korake na smučeh in se naučili 
smučati, ter že preizkušenim smučar-
jem, ki so uspešno utrdili in nadgradili 
svoje znanje. Se vidimo prihodnje leto ...

AKTIVEN GRADBENI ODBOR

Člani društva smo se zelo aktivno 
vključili v delo gradbenega odbora za 
izgradnjo Športnega centra Preddvor, 
ki ga je v okviru svojih pristojnosti 
imenoval župan. Od njega smo dobi-
li prepričljiva zagotovila, da bo novo-
izvoljena občinska oblast izgradnjo 
centra opredelila kot najvišjo priori-
teto. V okviru gradbenega odbora smo 
si že ogledali nogometni center v Ži-
reh, ki ga Nogometna zveza Slovenije 
poudarja kot vzorčni primer igrišča s 
spremljajočo infrastrukturo, primeren 
za nogometna okolja, kakršno je tudi 
naše. Čeprav bo letos večji del aktivno-
sti usmerjen v pridobivanje potrebne 
dokumentacije, pa skupni cilj še vedno 
ostaja igranje prvih tekem na novem 
igrišču konec leta 2020.

Seveda pa morajo naše nogometne aktiv-
nosti tudi v prehodnem obdobju nemo-
teno potekati dalje. Tako smo v drugem 
tednu marca organizirali že tradicional-
ne priprave v toplejših krajih pred začet-
kom pomladanskega dela sezone. Igralci 
in trenerska ekipa mlajših selekcij so 
bili navdušeni nad pogoji dela v Umagu, 
kjer so opravili priprave v dveh skupinah 
– najprej kadeti in mladinci, potem pa 
še ekipe starejših in mlajših dečkov ter 
starejših cicibanov. Člani so za prizorišče 
priprav letos prvič izbrali Novigrad, ka-
kovostno opravljeni treningi pa vlivajo 
optimizem pred prvimi prvenstvenimi 
tekmami. Ob tem je treba omeniti tudi, 
da so v zimskem obdobju vse ekipe za 
treninge intenzivno uporabljale igrišče z 
umetno travo ob osnovni šoli, v primeru 
slabega vremena in njene razpoložljivo-
sti pa tudi telovadnico. Mlajši in starej-
ši cicibani pa v zimskem obdobju niso 
samo trenirali, ampak so bili tudi v tek-
movalnem ritmu, saj so redno nastopali 
na zimski ligi v Šenčurju in na turnirjih v 
okviru nogometnega festivala Rad igram 
nogomet. Vabimo vas torej, da nas v pri-
hajajočem spomladanskem delu tekmo-
valne sezone, ki se bo začela zadnji konec 
tedna v marcu in v začetku aprila, spet 
podprete z ogledi naših tekem – tako na 
trenutnem domačem nogometnem igri-
šču Za žago kot tudi na gostovanjih. Vse 
dodatne informacije so na voljo na naši 
spletni strani www.sd-preddvor.si oz. pri 
predstavnikih društva!

S tečajniki napolnili dva avtobusa
Začetek leta je minil v znamenju priprav na že enajsti smučarski oziroma deskarski 
tečaj, ki smo ga tudi uspešno izvedli med letošnjimi zimskimi počitnicami. 
Nogometaši vseh naših kategorij pa so se pretekli teden že vrnili z nogometnih 
priprav in nestrpno čakajo na spomladanski del sezone. 

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com
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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

Ko se posameznik 
sprehodi po naravi, 
se živali večinoma 
poskrijejo. 
A pozoren 
opazovalec bo 
njihove sledove 
odkril vsepovsod, 
vedeti mora le,  
kje in kako iskati.  
V vodniku so 
prikazani sledovi 
živali v naravni 
velikosti.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Mehka vezava z zavihki

Format 132 x 193 mm 

112 strani
ISBN 978-961-7031-25-6

Cena: 14,90  EUR

Frank Hecker 

ŽIVALSKI SLEDOVI
v naravni velikosti

Znaki, ki izdajajo

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali 

večinoma poskrijejo. A pozoren opazovalec bo njihove 

sledove odkril vsepovsod, vedeti mora le, kje in kako 

iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v 

naravni velikosti.

sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, 

travnikih in v gozdovih
•

dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega 

naravnega okolja
•

dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti

•

dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in 

poškodbe na drevesih

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli  

o skrivnostnem življenju naših  

divjih živali izvedeti več.

Znaki,  
ki izdajajo

odtis zadnje šape  
navadne lisice

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali večinoma poskrijejo.  

A pozoren opazovalec bo njihove sledove odkril vsepovsod, vedeti mora 

le, kje in kako iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v naravni 

velikosti. 

–    sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, travnikih 

in v gozdovih

–    dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega naravnega 

okolja

–    dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti 

–    dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in poškodbe na 

drevesih 

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju naših divjih 

živali izvedeti več.

Velika uharica je pojedla ježka: v izbljuvku so našli različne kosti in 

kremplje.

Najdeno v izbljuvku sove uharice: 

vretence ježa

Najdeno v izbljuvku pegaste sove: 

lobanja in spodnja čeljust miši

www.narava.si

ISBN 978-961-7031-25-6   14,90 €

9 789617 031256

KOSTI V IZBLJUVKIH

Sove, ujede, čaplje, vrane, galebi, srakoperji in nekatere druge 

skupine ptic se neprebavljenih ostankov hrane, kot so kosti, 

kožuh, perje, zobje, hitinasti deli žuželk, pečke, deli rakov in 

školjčne lupine, znebijo tako, da jih izbljuvajo. Ti izbljuvki so ve-

činoma bolj ali manj stisnjeni skupaj in valjaste oblike. Velikost, 

oblika, čvrstost, sestava izbljuvkov in kraj, kjer smo jih našli, 

nam lahko dajo veliko informacij o vrsti ptice in njeni prehrani.

Sove svoj plen s kožuhom, perjem in kostmi vred večinoma  

pogoltnejo v celoti ali vsaj v večjih kosih. Ker je njihova želod-

čna kislina razmeroma šibka, najdemo v njihovih izbljuvkih 

dobro ohranjene kosti in lobanje uplenjenih živali. To dejstvo  

s pridom uporabijo raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučeva-

njem sesalcev. S pomočjo natančne analize kosti v izbljuvkih 

sov namreč lahko ugotovijo, katere vrste malih sesalcev so  

na določenem območju razširjene.

f r a n k h ec k e r

75 
sledov  

divjih živali

Živalski sledovi 
v naravni velikosti 
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MAVČNI ODLITKI  

STOPINJE

Zbiranje tridimenzionalnih 

kopij različnih stopinj in 

ohranjanje velikosti v merilu 

je prav zanimivo početje. V ta 

namen lahko zelo preprosto 

izdelamo mavčne odlitke 

najdenih odtisov stopal. Za 

to potrebujemo nekaj centi-

metrov visok obroč iz papirja, 

plastike ali kovine, ki je neko-

liko večji kot najdena stopi-

nja. Položimo ga čez stopinjo 

in potisnemo v tla. V plastični 

posodi z vodo zmešamo hitro 

strjajoči se mavec in ga nato 

nalijemo v okvir. Po približno 

15 minutah, ko se je mavec že 

dovolj strdil, ga lahko previ-

dno vzamemo iz obroča in  

s pomočjo čopiča odstranimo 

še zemljo in ostanke listja. 

Dobili smo negativen odtis 

stopinje, ki popolnoma ustre-

za obliki stopala živali, ki je 

sled pustila. 
 

NOVO iz založbe Narava

Avtor

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

75 sledov  
divjih živali

Frank Hecker je diplomirani biolog, ki 

se že več kot 25 let poklicno ukvarja s 

fotografiranjem narave in pisanjem knjig o 

naravi. Njegova strast, s tem pa tudi njegov 

obsežni arhiv fotografij narave, obsega 

celotni naravni svet Evrope: od rastlin do 

živali, od najmanjših do največjih.
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sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko 
srečamo na poljih,travnikih in v gozdovih

112 strani, 132 x 193 mm, mehka vezava 14  90
EUR

NEŽA ROZMAN

V januarju goduje Anton Puščavnik, znan tudi kot Anton Kra-
čman, zavetnik mesarjev, živinorejcev in svinjskih pastirjev. 
V Mačah nad Preddvorom vsako leto obeležujejo spomin na 
Kračmana tako, da prvo nedeljo po njegovem godu darujejo 
mašo, pri kateri se zahvalijo za preteklo letino in prosijo, da 
naj bo bogata tudi tista, ki prihaja. Po maši pred cerkvijo pri-
pravijo licitacijo mesnin, kruha in podobnih izdelkov.
Na Antona Kračmana pa se že deset let spomni skupina 
kračarjev, kot so se poimenovali, ki se vsako leto po konča-
ni maši v Mačah peš odpravijo do Bašlja, kjer imajo kosilo in 
praznovanje na turistični kmetiji pri Majerčkovih. Idejni vodja 
kračarjev je Jože Štefe, po domače Bevčkov, ki je zamisel pred 
leti dobil skupaj s svojo svakinjo. Prijatelje in sorodnike so po-
vabili na sprehod do Mač, kar je postalo pravi običaj. Vsako leto 
se jim pridruži tudi kakšen nov, veliko jih hodi že vsa leta. Pri 
Majerčku v Bašlju jih počakajo s kračami, krompirjevo sola-
to in ješprenjem, vse pripravita Dragica Barle in njena mama 
Ivanka. Ker je bilo letos srečanje kračarjev okroglo, so spekli še 
krofe, s seboj pa pripeljali tudi muzikante. Za spomin na veseli 
dan so s seboj odnesli lesene prašičke.

Ljubitelji krač  
praznujejo
Kračarji so se zbrali že desetič, letos jih  
je bilo na srečanju več kot trideset.

Jožetova žena Štefka in sestra Angela sta za jubilejne kračarje spekli 
krofe. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože in Štefka Štefe skupaj z županom Rokom Roblekom in 
družino / Foto: Gorazd Kavčič
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Koledar dogodkov za marec, april, maj

MAREC
Sreda, 27. 3. 2019  Društvo upokojencev, od 16.30. do 18.30

USTVARJALNO ŠIVILJSKA DELAVNICA
VGC, T: 041 724 134, E: mkc-prijava@luniverza.si

Petek, 29. 3. 2019  Dom Zg. Bela, od 16. do 19. ure

PREDSTAVITVENA DELAVNICA SAMOPOMIČI IN TEHNIK: BREZPLAČEN 
PREGLED POZICIJE 1. VRATNEGA VRETENCA IN PREDAVANJE TEHNIK 
ACCESS BARS IN ADIJO BLOKADE
Društvi Tempelj Srca in Lilith, T: 040 129 617,  
E: bostjan.rantasa76@gmail.com

Sobota, 30. 3. 2019  Kulturni dom Preddvor, ob 19. uri

MATERINSKI DAN
Turistično društvo Bašelj, T: 041 781 316

APRIL
Petek, 5. 4. 2019  Kulturni dom Preddvor, ob 19. uri

NAŠ GOST: DR. STANE GRANDA; BOMO SLOVENCI OSTALI?
ZT Preddvor, Ivka Sodnik, T: info@visitpreddvor.si

Sobota, 6. 4. 2019  grajsko dvorišče

OKUSI ČEMAŽ V PREDDVORU: KMEČKA TRŽNICA, ČEMAŽEVA KUHNA, 
ORATORIJSKI DAN: IZDELAVA BUTARIC
ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Sobota, 13. 4. 2019  Občina Preddvor

ČISTILNA AKCIJA
Občina Preddvor, E: obcina.preddvor@siol.net

Nedelja, 14. 4. 2019  Kulturni dom Preddvor, ob 15. in 17. uri
PASIJON Z NASLOVOM GLEJTE, ČLOVEK!
Župnija Preddvor in Kokra, T: 04 255 10 45

Sreda, 17. 4. 2019  cerkev na Bregu, ob 19.30
KANTAVTORSKI VEČER: JANEZ OGRIZ
Ines tours, E: info@ines-tours.si

Ponedeljek, 22. 4. 2019  hotel Alma, ob 15. uri
ISKANJE ZAKLADOV VELIKONOČNEGA ZAJČKA
Hotel Alma, E: info@hotel-alma.si

Četrtek, 26. 4. 2019  Kulturni dom Preddvor, ob 19. uri

NAŠ GOST: IZZA LOGIN; VSAK JE LAHKO V ŽIVLJENJU USPEŠEN
ZT Preddvor, Ivka Sodnik, E: info@visitpreddvor.si

MAJ
Sobota, 4. 5. 2019  zbor pred cerkvijo sv. Petra, ob 6.30
PEŠ ROMANJE NA BREZJE
Župnija Preddvor in Kokra, T: 04 255 10 45

Nedelja, 19. 5. 2019  jezero Črnava, ob 10. uri
SLOVESNA SPLAVITEV ČOLNOV V JEZERO ČRNAVA S CELODNEVNIM 
DOGAJANJEM
ZT Preddvor, Zavod Gibaj in zmagaj, E: info@visitpreddvor.si

Vsako soboto v mesecu, od 10. do 11. ure   TIC Preddvor 
SOBOTNI ŽIV ŽAV
Otroci se družijo, ustvarjajo in berejo zanimive knjige. Primerno za otroke 
nad 6 let.

ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: »Bolje 
preprečiti, kot škropiti.“ 
Del knjige je namenjen 
preventivi vrtnin, del 
pa  odgovorom za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, 
mehka vezava

AKCIJA V MARCUOb nakupu knjige Naravno varstvo vrtnin prejmete darilo -  knjigo MED.
Čebelarka Malči Božnar pouči o bogastvu medu in čebeljih pridelkov, kulinarični mojster Andrej Goljat pa nas navduši z enkratnimi recepti z uporabo medu. Ne le kot sladilo ali namaz, med lahko uporabimo pri pripravi hladnih in toplih napitkov ter številnih sladicah. V knjigi so tudi recepti za solate, testenine, mesne in ribje jedi z medom. 

12  50

EUR
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  

po ceniku Pošte Slovenije.

Ko jedem dodamo med,  
dodamo prehrani še košček narave. 

168 strani, spiralna vezava, cena
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19Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 

AKCIJA V MARCU
Ob nakupu knjige 

Zeliščni vrt  
prejmete darilo -  

knjigo MED.
Čebelarka Malči Božnar pouči o bogastvu medu in čebeljih pridelkov, kulinarični mojster Andrej Goljat pa nas navduši z enkratnimi recepti z uporabo medu. Ne le kot sladilo ali namaz, med lahko uporabimo pri pripravi hladnih in toplih napitkov ter številnih sladicah. V knjigi so tudi recepti za solate, testenine, mesne in ribje jedi z medom. 

12  50

EUR
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Ko jedem dodamo med,  dodamo prehrani še košček narave. 168 strani, spiralna vezava, cena
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248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava



PAGINA | 23

AV
TO

H
IŠ

A 
R

E
AL

, D
.O

.O
.,

 V
O

D
O

VO
D

N
A 

C
E

S
TA

 9
3

, L
JU

B
LJ

AN
A



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

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

DELA NA VRTU SE ZAČENJAJO – STE PRIPRAVLJENI? SKUPAJ ZAVIHAJMO ROKAVE!
Semena, sadike, zemlja, gnojila, lonci, korita, vrtno orodje– vse to in še več v vseh poslovalnicah KZ CERKLJE

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

VABLJENI!
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa avtomobila 
prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete 
brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00017–0,00129 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**

 

Novi Renault CLIO
LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

 

  

 

 

 

 

Že za

9.990 €

Novi Renault CAPTUR
ZEN ENERGY TCe 90

 

 

 

 

 

Že za

14.290 €

Renault TWINGO
LIMITED SCe 70  

Že za

9.490 €

 

 
 

 

 
 

Novi Renault MEGANE
LIFE SCe 115

 

 

 

 

  

 

Že za

13.390  €

Renault KADJAR
ZEN ENERGY TCe 130

 

 

 

 

 

 

 

Že za

19.990 €
Že za

16.490 €

Novi Renault SCENIC
LIFE ENERGY TCe 115

* velja za vozila iz zaloge

*

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, d.o.o., CERKLJE, 
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem 

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem 
PREŠA CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T.: 04/281 57 00, www.rpresa.si


