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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V občini Predd-
vor so se gradbena dela usta-
vila le za krajši čas, čez zimo 
pa je občinska uprava zelo 
intenzivno delala pri pripra-
vi projektov. Klavdija Zima z 
občinske uprave pravi: 
»Država je konec novembra 
dala občinam obljubo, da bo 
februarja objavila javni raz-
pis in razdelila še preosta-
nek evropskega denarja. Na 
občini se zavedamo, da je 
vsak nepovraten evro močno 
dobrodošel občini z manj-
šim proračunom, zato smo 
se projekta lotili z vso vne-
mo. Vnaprej so nam bili 
znani pogoji, in sicer izdano 
gradbeno dovoljenje in prav-
nomočna odločba o izbiri 
izvajalca. Tako smo pripra-
vili kar obsežen projekt pod 
imenom Infrastruktura v 
občini Preddvor, ki obsega 
gradnjo kanalizacijskega 
razvoda v naseljih Breg ob 
Kokri proti Srednji Beli, kjer 
bi vse tri Bele pokrili s kana-
lom, ter uredili ceste in 
spod nji del Tupalič poleg 
kanalizacije uredili tudi 
vodovod ter cesto. Projekt je 
vreden okoli pet milijonov 
evrov. Izbran pa je tudi že 
izvajalec, in sicer Gorenjska 
gradbena družba iz Kranja. 

Bili smo med prvimi, ki smo 
dosegali vse pogoje že pred 
15. februarjem (ta rok nam 
je bil sprva obljubljen). Sedaj 
smo že v marcu, od države 
in odgovornih pa ni nobenih 
informacij. Trenutno vemo 
le to, da se ukvarjajo z razpi-
som in kriteriji. Bojimo se, 
da od obljubljenega ne bo 
nič, občina pa je z informa-
cijami dala občanom upanje 
na ureditev zelo potrebne 

infrastrukture. Trenutno 
smo v zelo nejasni situaciji, 
kako na prej.« 
Kohezijski projekt občin 
Kranj, Naklo in Preddvor za 
gradnjo vodovoda Bašelj–
Kranj in vodovoda Zadraga–
Naklo v sklopu operacije 
Oskrba s pitno vodo na 
območju Zgornje Save – 3. 
Sklop se ta čas intenzivno 
nadaljuje in trenutno pote-
kajo tudi gradbena dela v 

občini Preddvor, in sicer od 
Brda proti Srednji Beli. 
»Občina Preddvor mora 
tako pristopiti k sočasni 
grad nji kanalizacije, vsaj v 
delu, kjer se pokrivamo z 
vodovodom (okoli 1300 met-
rov). Vendar pa ima med 
drugim ta dela vključena v 
projektu, ki čaka na državni 
razpis,« pojasnjuje Klavdija 
Zima. 

Negotovo nadaljevanje 
projektov
Občina Preddvor končuje pomembne projekte, nadaljevanje pa je negotovo, je zaskrbljena vodja 
projektov na Občini Klavdija Zima.

V Preddvoru se končujejo pomembni projekti (na sliki dela pri čistilni napravi), medtem ko 
je nadaljevanje nekaterih negotovo. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Občina Preddvor 
je že marca s pomočjo odbo-
ra za kmetijstvo in gozdars-
tvo organizirala dvodnevni 
tečaj varnega dela z motor-
no žago. »Izvajalec tečaja je 
bila Srednja gozdarska šola 
Postojna, poleg tega pa nas 
je usmerjal tudi revirni goz-
dar Tomaž Polajnar,« pravi 
predsednik odbora za kme-
tijstvo in gozdarstvo predd-
vorske Občine Janez Brolih.
»Prvi dan smo spoznali teore-
tični del: vzdrževanje in bru-
šenje motornih žag, drugi 

dan pa je bil na vrsti praktični 
del v gozdu v bližini Bašlja. 
Tam so nam predavatelji 
pokazali pravilno delo in 
varen pristop k podiranju dre-
ves. Največ poudarka pa je 
bilo na pravilnem pristopu 
pri že delno podrtih ali izru-
vanih drevesih.Tečaj je opra-
vilo 19 kandidatov iz naše 
občine. To so bili predvsem 
mladi, ki si šele nabirajo izku-
šnje pri delu v gozdu. Ker je 
bilo prijavljenih kandidatov 
veliko več, kot jih je bilo mož-
no sprejeti v prvem terminu, 
bomo v začetku maja organi-
zirali še en tečaj.«

Varno ravnanje  
z motorno žago
Na Občini Preddvor so se po februarski ledeni 
ujmi, ki je naredila razdejanje v gozdovih, odločili 
pripraviti tečaj varnega dela z motorno žago.

Učili so se varnega dela v gozdu.

43. stran Vsem ženam in materam, 
ki ste v tem mesecu praznovale, 

čestitamo za vaš praznik.
Župan Miran Zadnikar

Občinski svet
Občinska uprava

Zimska ujma 
v dolini Kokre

Posledice februarske zimske 
katastrofe je močno občutila 
dolina Kokre. O svojih vtisih 
pišejo učenke in učenci iz 
Preddvora in Kokre. 

stran 10, 11

Defibrilator lahko  
reši življenje

Prostovoljno gasilsko društvo Preddvor 
je od Občine in političnih strank prejelo 
avtomatski defibrilator, napravo, s 
katero si lahko pomagamo pri nenadnih 
srčnih zastojih.

stran 3

OBČINSKE NOVICE

Občina v vsako vas
Še pod vtisom februarske 
vremenske ujme preddvorski 
župan Miran Zadnikar kritič-
no razmišlja o pobudah 
ministra Gregorja Viranta 
glede racionalizacije državne 
uprave predvsem na področ-
ju lokalne samouprave.

stran 5

OBČINSKE NOVICE

Taraut En Tenere –  
hči puščave
Pred kratkim je ddr. Mira 
Delavec Touhami v Kranju 
predstavila svojo novo knji-
go z naslovom Taraut En 
Tenere – Hči puščave, prvo 
knjigo o Tuaregih v sloven-
skem jeziku.

stran 6

REPORTAŽA

Ko je bila dolina Kokre 
odrezana od sveta
Letošnji prvi februarski 
teden je vremenska ujma 
ohromila vsakdanje življenje 
v dolini Kokre in na preizkuš-
njo postavila pripravljenost 
intervencijskih ekip v občini 
in solidarnost med ljudmi.

stran 8, 9

ZADNJA

Mojstrice ročnih del
Skupina za ročna dela Geli-
ke, ki deluje pri Društvu upo-
kojencev Preddvor, je ob 
letošnji razstavi ob materin-
skem dnevu proslavila tudi 
dvajset let svojega dela. 
Letos copati za župana.
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Občinske novice

preddvorski glas
Preddvorski glas je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

Iz da ja telj
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

Od gO vOr na ured nI ca
Ma ri ja Volč jak

urednIca
Danica Zavrl Žlebir

nO vI nar jI
Alenka Brun, Suzana P. Kovačič, 
Danica Zavrl Žlebir

Ob lI kOv na za snO va
Jer nej Stri tar, IlovarStritar d.o.o.

teh nIč nI ured nIk
Gre ga Flaj nik

FO tO gra FI ja
Tina Dokl, Go razd Kav čič

vOd ja Oglas ne ga tr Že nja
Ma te ja Žvi žaj 

Preddvorski glas št. 1/let nik III je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas št. 25, ki je iz šla 28. marca 2014.
Preddvorski glas je pri lo žen Go renj ske mu gla su in brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či ni Preddvor, iz šel je v  
na kla di 19.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno 
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
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www.preddvor.si

Drage občanke, cenjeni 
občani!
Pomlad se počasi in tiho vra
ča v naše kraje. Samo malo 
stran, ob morju, so se pomla
danske rožice že pred pus
tom odele v pisana oblačila, 
ki so še bolj zažarela ob ved
no toplejših sončnih žarkih.
Samo dober mesec nazaj je 
bil pogled na naše kraje sivo 
turoben. Žled, ki je prekril 
Slovenijo, tudi naši občini 
ni prizanesel. Vsak od nas 
ima o ledenem oklepu svojo 
zgodbo, vsak jo je doživljal 
po svoje.
V času opravljanja funkcije 
župana je bil letošnji žled ena 
od težjih nalog, kar sem jih 
moral reševati. V vseh mojih 
štirih mandatih so ob podob
nih naravnih nesrečah, kot so 
poplave, viharji in požari, 
nastale težave zelo vestno in 
odgovorno reševali naši gasil
ci. Tokratni žled pa je zaradi 
obsežnosti zahteval, da se v 
okviru Civilne zaščite aktivi
rajo vse razpoložljive inter
vencijske službe, vključno s 
prostovoljci. V današnjem 
Preddvorskem glasu boste 
lahko prebrali kar nekaj član
kov s tega področja.
Če se ozrem na ukrepanje 
za to pristojnih v občini z 
vidika nevtralnega opazoval
ca, lahko rečem samo nekaj: 
Kapo dol pred našimi gasilci 
in drugimi intervencijskimi 
službami in seveda vsemi 
prostovoljkami in prostovolj
ci, ki so nesebično vse te dni 
pomagali do zadnjega ato
ma svojih moči vsem pomo
či potrebnim, pa tudi tistim, 
ki so svoje osebne travme 
stresali tja, kamor jih ne bi 
smeli.

ko opazujemo s srcem
Žled je namreč prinesel tudi 
veliko dobrega, seveda, če 
znamo stvari opazovati s 
srcem. Zamrznil je zunanje 
podobe ljudi – podobe, ki jih 
uporabljajo v vsakodnev
nem življenju. Ljudje smo 
se pokazali v pravi luči. Mi
slil sem, da nekatere svoje 
občane poznam, pa sem te 
dni večkrat ugotovil, da sem 
se pri nekaterih motil. Koli
ko gneva je bilo slišati od 
nekaterih občanov in koliko 
energije je šlo v prazno, ko 
smo takim ljudem dopove
dovali stvari, ki bi jim mora
le biti jasne že od malega. Ni 
nas izmozgalo fizično delo 
na terenu, izčrpali so nas 
nezadovoljneži, ki so kar 
tekmovali, kdo nas bo bolj 
prizadel. 
Ker sem ocenil, da sem tako 
kot jaz sam tudi naši občani 
potrebni moralne podpore, 
sem naprosil nekaj prosto
voljcev, da so z mano v 
spremstvu gasilcev obiskali 

vse v ledeni žled ujete obča
ne, predvsem v Kokri. Ti 
obiski so tudi zame pred
stavljali obliž na vse neupra
vičene kritike in moč za 
nadaljnje delo. Ko smo se 
prebili do občanov, ki so bili 
bolj ali manj odrezani od 
sveta, in kjer bi res lahko 
pričakovali kakšno gorko na 
naš račun, smo bili sprejeti 
z velikim veseljem, saj niso 
pričakovali, da bi sploh kdo 
zbral toliko poguma in 
moči, da bi jih prišel povpra
šat, ali kaj potrebujejo. Kako 
pomembno je vedeti, da člo
vek ne živi samo od kruha, 
ampak tudi od tople besede, 
smo se s prostovoljci in kra
jani Kokre res lahko zavede
li v nedeljo, ko smo se v 
Kokri zbrali pri zahvalni 
maši. Ljudje iz ozadja so 
ocenili, da smo vsi skupaj 
močno potrebni moralne 
podpore in tople božje bese
de ter nam vsem skupaj pri
pravili lep zaključek akcije.

kje so dobri stari 
gašperčki
Ko so se stvari na zunaj za 
silo umirile, je nastopil čas 
za analizo nedavnih dogod
kov. Sicer je primerjava z 
ranjko Jugoslavijo malo 
neumestna, ampak vsaj mi, 
ki smo že 50+, se spomni
mo vsakoletnih akcij NNNP 
– ta kratica ima vsaj dva 
pomena – uradni je (bil) Nič 
nas ne sme presenetiti. Kot 

se nam je tedaj morda neu
mno zdelo, da smo imeli v 
kleteh za vsak slučaj shran
jena razna orodja, hrano, 
odeje, šotore in da smo tre
nirali, kako bi se znašli v 
zakloniščih v primeru napa
da zahodnih sil, pa sem se te 
dni večkrat, kot bi bilo treba, 
spomnil na tiste vaje, ki so 
se sicer po navadi končale z 
veselico. Ob tem se mi te 
dni znova in znova postavlja 
vprašanje, koliko pomoči je 
dolžna dati v takih primerih 
občina, pa tudi prek civilne 
zaščite država in koliko 
rezerve si mora vsak od nas 
v svojem gospodinjstvu pos
krbeti, če bi nastopil plan B 
– če poslušam glasnike mej
nih znanosti, tudi Slovenija 
ne bo več tako imuna za 
tovrstne preizkušnje, kot 
smo jo pravkar doživeli. Kje 
so končali dobri stari gaš
perčki, če že štedilnikov ali 
peči na trda goriva nimamo 
več? Ali imamo v shrambi 
hrano za na primer štiri
najst dni ali pa se zanašamo 
na najboljšega soseda, gasil
ce in prostovoljce? Kaj pa 
zamrzovalniki – ali se kaj 
vračamo h koreninam in 
shranjujemo živila tako kot 
naše babice? Pa še na mno
go vprašanj bi bilo treba 
odgovoriti, kot na primer – 
ali znamo doma preživeti 
družinski večer brez televi
zije in elektrike – kje so že 
shranjene stare igre – na 

primer špana, črni peter – 
seveda, kje so sveče ali 
rezervne baterije itd.

hvala vsem, ki so 
pomagali
Vseskozi se zahvaljujem 
vsem udeležencem pomoči 
pri žledolomu. Ob takih akci
jah nerad imenujem posa
meznike, ker človek vedno 
koga izpusti, a vendar: iskre
no hvala vsem sodelujočim 
občanom in sodelavcem, 
preddvorskim gasilcem in 
gasilcem sosednjih občin, 
Gasilski reševalni službi 
Kranj, Rdečemu križu Slove
nije, Območnemu združen
ju  Rdečega križa  Kranj in 
krajevnim organizaciji Rde
čega križa Preddvor, Bašelj  
Bela in Kokra ter njihovim 
prostovoljcem, Planinskemu 
društvu Preddvor, Gorski 
reševalni službi Kranj, vsem 
intervencijskim službam, 
kot so na primer: lokalni 
vzdrževalci cest, delavci elek
tra, vzdrževalcem cest na 
državni cesti, hvala seveda 
Policiji Kranj in naši Sloven
ski vojski in seveda sosednje
mu jezerskemu županu, 
poveljniku občinske in pove
ljniku gorenjske civilne zaš
čite, s katerima sem v času 
intervencije odlično sodelo
val in sta mi stala ob strani.
Žled je začasno postavil v 
drugi plan druge občinske 
aktivnosti, o katerih pa si 
več lahko preberete v današ
njem Preddvorskem glasu. 
Ker pa nesreča nikoli ne pri
de sama, se nam je zgodila 
še nepremičninska zgodba, 
ki vnaša nepotreben nemir 
in porablja že tako skromna 
proračunska sredstva. Če 
prav slišim, so nekatera 
gasilska društva dobila 
informativne izračune, da 
so zavezanke za novo uvede
ni davek. Milo rečeno, skraj
no neresno početje – kljub 
obljubam, da bodo gasilska 
društva oproščena davka, 
kar predpisuje drug zakon, 
so obračune prejela. Upam, 
da se bodo gasilci enako, kot 
so se uprli ujmi, uprli tudi 
plačilu tega davka, hkrati pa 
si bolje uredili status. 
Za nami sta bila v tem mese
cu dva lepa praznika, name
njena našim mamam in 
ženam. Da bi bili Vaši dne
vi, drage žene in mame, 
obsijani s soncem in polni 
dobrih misli, ki jih vsi tako 
močno potrebujemo, Vam 
ob čestitki želim veliko dru
žinskega veselja. In ne poza
bite: pri Vas se začne lokal
na samouprava, tako da vse 
pogumne žene in mame še 
posebej vabim, da se nam 
pridružite pri tem delu.

Vaš župan
Miran Zadnikar

Kapo dol pred gasilci  
in drugimi prostovoljci
ko je v naših krajih pustošil žled, so se ljudje pokazali v pravi luči.

Miran zadnikar

Preddvor – Tudi aprila bodo v Info centru v Preddvoru vsako 
soboto dopoldne od 10. do 11. ure bralne urice, na katerih se 
bodo posvetili prebiranju zgodbic in pesmi. Po poslušani 
zgodbici se bodo otroci o njej pogovarjali in likovno ustvar-
jali. 5. aprila bodo poslušali pravljico bratov Grimm Volk in 
sedem kozličkov, 12. aprila zgodbico Stephena Mackeyja 
Miki, Kako ujeti zvezdni utrinek avtorjev Heidi in Daniela 
Howartha bo na vrsti 19. aprila, Veliki pulover malega med-
veda pisateljev Davida Bedforda in Caroline Pedler pa 26. 
aprila. udeležba na bralnih uricah je brezplačna, mlajši otro-
ci pa se jih lahko udeležijo skupaj s starši.

tudi aprila bralne urice

Preddvor – Zavod za turizem Preddvor in Občina Preddvor 
(v sodelovanju s prostovoljci) organizirata računalniške 
delavnice Računalnik moj prijatelj. Delavnice so namenjene 
začetnikom, ki pridobijo osnovno znanje in tudi tistim, ki so 
te delavnice že obiskovali. Udeleženci se bodo naučili obli-
kovanja besedil, brskanja po internetu, pošiljanja elektron-
ske pošte, ustvarjalnega risanja in slikanja, uporabe druža-
bnih omrežij (Facebook) in še mnogo več. Računalniške 
delavnice potekajo v prostorih Info centra (TIC Preddvor), 
Dvorski trg 10 (Knjižnica Preddvor), ob četrtkih in (ali) pet-
kih dopoldne od 9. do 11. ure. Skupine bodo oblikovali glede 
na število obiskovalcev in predznanje. Udeležba na delavni-
cah je brezplačna, veseli pa so vsakega prostovoljnega pri-
spevka, ki je namenjen prostovoljcem za vodenje delavnic.

računalnik moj prijatelj

Preddvor – Člani Občinske organizacije za vrednote NOB Pred-
dvor bodo jutri, 29. marca, sodelovali na slovesnosti na Planici 
nad Crngrobom, tam bo v kulturnem programu nastopil pevski 
zbor Kokrškega odreda. Več dogodkov pa organizira tudi aprila 
in maja. Najprej prireja obisk Železne kaple v Avstriji, 19. aprila 
pa načrtuje spomladanski pohod k bolnici Košuta. Letos nam-
reč mineva sedemdeset let od začetka delovanja bolnišnice in 
sprejema prvih ranjencev. Ob dnevu upora proti okupatorju, 
26. aprilu, pa bodo sodelovali na Pohodu spominov in tovariš-
tva Udin boršt 2014. Po prvomajskih praznikih pa je na koledar-
ju preddvorske borčevske organizacije izlet v Beograd.

aprila k bolnici košuta

Preddvor – Planinsko društvo Preddvor tudi v pomladnih 
mesecih vabi na planinske izlete.  Pohod na Gladki vrh–Ratito-
vec v škofjeloškem in cerkljanskem pogorju organizira 26. apri-
la, 17. maja so na vrsti Kubed, Lačna in Sočerga iz goriškega, 
notranjskega in snežniškega hribovja, od 12. do 14. junija pa bo 
tretja odprava Gorskega priveza odšla na tridnevno turo na 
otok Pag. Dne 21. junija bodo odšli na pohod po cvičkovi poti, 
med vinogradi vinskih goric Kostanjevice na Krki.

vabljeni na planinske izlete

Preddvor, kokra – Minulo soboto so že tradicionalno prire-
ditev ob materinskem dnevu pripravili v Kokri, drevi pa bo v 
kulturnem domu v Preddvoru še ena prireditev ob tem pom-
ladnem prazniku. Nastopil bo pevski zbor Storžič, ki deluje 
v okviru Turističnega društva Bašelj.

Pesem za materinski dan
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»V vednost še to, da za kohe
zijski projekt Vodovod 
Bašelj–Kranj občine od 
države (Ministrstva za okol
je in prostor) še vedno niso 
prejele pogodbe za sofinan
ciranje, kar pomeni, da obči
ne ves čas gradnje zalagajo 
svoja sredstva in že prihaja
jo v likvidnostne težave. 
Predhodno pa je bila pridob
ljena odločba o dodelitvi 
sredstev, na podlagi katere 
se je začel izvajati projekt.« 
Najbolj pesimistična varian
ta trenutno je, da občina 
Preddvor v načrtovanem 
projektu zgradi le kanalizaci
jo v dolžini 1300 metrov, pa 
še to zgolj z lastnimi sreds
tvi, druga dela pa ostanejo za 

kasnejša leta in se bodo dela
la fazno skladno s finančni
mi možnostmi. »Naj še 
povem, da bi se morala letos 
po občinski strategiji z last
nimi sredstvi graditi tudi 
kanalizacija v spodnjem 
delu Tupalič. Občanom bi 
radi povedali, da je gradnja 
kanalizacije odvisna tudi od 
pomoči države, saj se je ta 
zavezala Bruslju, da bo ure
dila vso kanalizacijo do leta 
2017. Ljudje nas vedno 
pogosteje kličejo, kdaj bo 
zgrajena, vendar pa na pod
lagi situacije v državi ne 
moremo dati točnega odgo
vora. Občina ima iz leta 2012 
potrjeno strategijo, ali se je 
bomo držali, pa ni odvisna 
samo od nje,« sklene Klavdi
ja Zima.

Negotovo nadaljevanje 
projektov
31. stran

Dela na biološki čistilni nap
ravi se zaključujejo, tehnolo
gija je vgrajena, pospešeno 
se izvajajo zaključna dela 
(elektrika, urejanje okolice 
...). Poskusno obratovanje se 
prične predvidoma na začet
ku aprila.  Kanalizacijski 
kanal od Hriba do Potoč 
(samo do Doma starejših 
občanov) je prav tako v zak
ljučni fazi. Operacija Kanali
zacija in CČN Preddvor, ki jo 
delno financira Evropska uni
ja, poteka po načrtih z izva
jalci. Vrednost podpisanih 
pogodb za gradnjo in nadzor 
skupaj znaša 1.745.000 
evrov, od tega so podpisane 
pogodbe z državo za sofi
nancerska sredstva v višini 
566.591 evrov iz Evropskega 
sklada ter 318.154 evrov iz 
državnega proračuna po 23. 
členu ZFO.

Kanalizacija in čistilna  
naprava po načrtih

Končana dela na čistilni napravi v Tupaličah / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Pred nedav
nim je Blaž Pfajfar, povelj
nik Prostovoljnega gasilske
ga društva Preddvor, iz rok 
župana Mirana Zadnikarja 
prejel avtomatski defebrila
tor. Napravo za oživljanje, 
ki je stala okoli 2200 evrov, 
so financirale občina in nje
ne politične stranke, po sto 
evrov na vsakega svetnika, 
ki ga imajo v občinskem sve
tu, stranka Povezane lokalne 
skupnosti (PLS) pa še dvesto 
evrov za župana. 
Strankarskega življenja v 
občini ni čutiti, saj vsi delajo 
v korist lokalne skupnosti, 
slogo pa so izkazali tudi ob 
nakupu defibrilatorja, je ob 
predaji aparata za oživljanje 
dejal župan Miran Zadni
kar. Navzoči so bili tudi 
predstavniki treh strank: 
Francka Rozman (SLS), 
Janez Polajnar (SDS) in 
Miro Roblek (PLS), ki je 
hkrati tudi predsednik 
občinskega odbora za socia
lo in zdravstvo, pobudnika 
za nakup defibrilatorja. 
Hkrati s to napravo so gasil
ci prevzeli tudi nahrbtnik, 
poln opreme za prvo pomoč, 
ki ga je, kot je povedal direk
tor občinske uprave Marko 
Bohinec, iz postavke za civil
no zaščito financiral občin
ski proračun. Da bi ga le 
čim manjkrat potrebovali, 

so poudarili navzoči, ko je iz 
poveljnikovih rok aparat 
prešel v roke Katje Cvek, 
pomočnice za prvo pomoč. 
Če ga pa že bodo, morajo 
biti za to dobro usposoblje
ni, za kar je trideset gasilcev 
že opravilo prvo usposablja
nje. Defibrilator bo nameš
čen v gasilskem domu, prav 
pa bi jim prišel še kakšen na 
Sv. Jakobu, kjer je zaradi 
zastojev srca že prišlo do 
smrti pohodnikov, so ob 
prevzemu naprave razmiš
ljali preddvorski svetniki.
»V Preddvoru smo namreč 
od prvih reševalnih ekip 
oddaljeni več kot 15 minut, 
vemo pa, da so prve minute 

pri človeku, ki mu preneha 
biti srce, najpomembnejše,« 
ugotavljajo preddvorski 
gasilci. »Avtomatski defibri
lator (AED) je naprava, ki jo 
uporabimo v primerih nena
dnega srčnega zastoja. Zna
ki srčnega zastoja so sledeči: 
človek se nenadoma zgrudi 
in obleži, ne odziva se na 
naše klice in preneha dihati. 
Preddvorski gasilci so že 
opravili tečaj, na katerem so 
se naučili rokovati z avto
matskim zunanjim defibri
latorjem, kljub temu pa lah
ko človeku, ki kaže znake 
nenadnega srčnega zastoja, 
pomaga vsak posameznik. V 
trenutku, ko pri obolelem 

opazimo znake srčnega za
stoja, je najpomembnejše, 
da ostanemo zbrani, mirni, 
seveda pa moramo reagirati 
hitro in kar se da preudarno. 
Najpomembnejši je klic na 
pomoč na številko 112, kjer 
povemo naslednje podatke: 
kdo kliče, kaj in kje se je zgo
dilo, kakšno pomoč potrebu
jemo, koliko je ponesreče
nih. V primeru, ko pokliče
mo na število 112, bodo akti
virani preddvorski gasilci, ki 
bodo poskrbeli, da bo AED 
čim prej na prizorišču nesre
če in enote reševalcev, ki 
bodo obolelega prevzele v 
nadaljnjo oskrbo. Ne pozabi
te, pomaga lahko vsakdo!«

Defibrilator lahko  
reši življenje
Prostovoljno gasilsko društvo Preddvor je od Občine in političnih strank prejelo avtomatski 
defibrilator, napravo, s katero si lahko pomagamo pri nenadnih srčnih zastojih.

Gasilci so od župana Mirana Zadnikarja prevzeli avtomatski defibrilator.

Bliža se čas, ko kmetje z vso 
intenzivnostjo začnejo delati 
na poljih, njivah, travnikih 
in v gozdovih. Veliko teh 
površin je v bližini javnih 
poti in cest, katerih lastnik je 
občina in jih tudi upravlja. 
Interes občine in občanov, 
uporabnikov javnih cest je, 
da so te normalno prevozne 
in da na njih ni ničesar, ki bi 
pomenilo ogrožajoč ali neva
ren element za udeležence v 
prometu.
Občina tako poziva kmetoval
ce, da so pri delu pozorni na 
kakršno koli onesnaženje jav
ne ceste, ki bi bilo posledica 
njihovega dela na kmetijskih 
zemljiščih. Pri tem beležimo 
največ primerov onesnaženja 
z blatom in zemljo. Kmetova
lec je namreč dolžan, preden 
se z delovnim strojem vključi 
na javno pot, pnevmatike oči
stiti blata, zemlje in podob
nih snovi in tako očiščen lah
ko zapelje na javno cesto. 
Takšno onesnaženje pomeni 
tudi kršitev cestno promet
nih predpisov, saj 5. člen 
zakona o cestah določa, da je 
na cestišče javne ceste prepo

vedano nanašati blato ali ga 
kako drugače onesnaževati. 
Za omenjeni prekršek je 
predpisana tudi globa v višini 
tisoč evrov. Prav tako je treba 
kmetovalce opozoriti na pos
ledice nedovoljenega oranja 
njiv v bližini javne ceste. V 
istem členu zakona o cestah 
je namreč določilo o prepove
di oranja na razdalji manj kot 
štiri metre od roba cestnega 
sveta v pravokotni smeri na 
cesto ali na razdalji manj kot 
meter od roba cestnega sveta 
vzporedno s cesto. Tudi za 
tovrstni prekršek je predpisa
na globa v višini tisoč evrov. 
Nadzor nad občinskimi ces
tami izvaja poleg policije 
predvsem Medobčinski 
inšpektorat Kranj, kjer so 
nam zagotovili, da bodo v 
spomladanskem času poos
trili nadzor nad predmetnimi 
kršitvami. Občina apelira 
tudi na občane, da v primeru 
opaženja onesnaženja občin
ske ceste takoj obvestijo obči
no ali pa kršitev neposredno 
prijavijo na Medobčinski 
inšpektorat Kranj.

Občina Preddvor

Kmetje in 
onesnaženje cest

Preddvor – Če bo vreme še naprej naklonjeno, bo do konca 
aprila asfaltirana cesta Breg–Tupaliče iz projekta Tupaliče I. 
faza. »Z vsemi lastniki na trasi smo se dogovorili za širitev 
ceste, zato se ob tej priložnosti vsem prizadetim za odvzeto 
zemljišče lepo zahvaljujemo,« pravi vodja projektov na 
Občini Preddvor Klavdija Zima. Nadaljuje se gradnja vodo
voda Vaškar v Bašlju, končana naj bi bila predvidoma do 
konca junija. Komunala Kranj je delno že prevzela vodovod 
na Možjanci, občina pa ima letos v planu obnovo starega 
vodovoda v delu proti Štefanji Gori. Vrtina je še nejasna, za 
zdaj ugotavljajo, da izda premalo vode. Vodo v Mače pa 
bodo pripeljali iz Bašlja. Klavdija Zima napoveduje: »Za ta 
namen bo že letos zaradi zagotovitve tlaka v Mačah polože
na večja vodovodna cev v zgornjem delu Bašlja. Letos sicer 
načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja. Zato že sedaj 
prosimo občane za sodelovanje pri pridobivanju služnosti.« 
Glede prometne varnosti pa so v proračunu namenjena 
sredstva za ureditev pločnika na ovinku v središču Preddvo
ra ter za avtobusno postajo pri zdravstvenem domu.

Ceste, vodovodi, pločnik

Preddvor – V občini Pred
dvor vsi nestrpno čakajo na 
sprejem občinskega pros
torskega načrta (OPN). 
Občina je v decembru po
slala gradivo vsem nosilcem 
urejanja prostora, ki morajo 
k dokumenti dati svoje 
mnenje. »Kljub le 30dnev
nemu roku za odgovor še 
vedno čakamo tri najpo
membnejše nosilce: Minis
trstvo za kulturo, Agencijo 
RS za okolje (ARSO) – Urad 
za upravljanje z vodami in 
Ministrstvo za kmetijstvo. 
Od ARSO smo enostavno 
prejeli odgovor, da še nismo 
prišli na vrsto,« pojasnjuje 
Klavdija Zima z občine. Pos
topek se vleče tudi zato, ker 
so na agenciji zahtevali še 
poplavno študijo reke Kokre, 
ki jo je občina dala narediti 
in jo tudi že predložila, ven
dar odziva še vedno ni bilo. 
Upajo, da jim bo kljub takim 
in drugačnim zastojem 
OPN uspelo sprejeti še pred 
letošnjim poletjem.

Občinski prostorski 
načrt pred poletjem?

OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10, 
4205 PREDDVOR
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Aprila bo začela 
poskusno obratovati na 
novo zgrajena centralna čis
tilna naprava v Tupaličah, 
kar omogoča priključitev 
kanalizacijskega omrežja iz 
naselij Preddvor, Hrib in 
Nova vas.

Sprva se bodo morali priklo
pili največji objekti, kot so 
bloki, trgovina, šola, vrtec in 
dom starejših občanov. 
Občini v prvi polovici leta ne 
bo uspelo izdajati odločbe o 

plačilu komunalnega pris
pevka ter uradnih navodil za 
priklop, vendar pa jih posa
mezniki iz omenjenih vasi 
že lahko izvajajo, vendar le 
tako, da predhodno pokliče
jo na občino. Znesek prispe
vka občanov za zdaj še ni 
znan, ker je treba sprejeti 
odlok o opremljanju zemlji

šča s komunalno infrastruk
turo, pred tem pa še občin
ski prostorski načrt, sporo
čajo z Občine Preddvor. Po 
kontroli mora biti narejen 
zapisnik.

Poskusno obratovanje 
čistilne naprave

Priklop na čistilno napravo Preddvor bo za 
občane naselij Preddvor, Hrib in Nova vas 
mogoč od 10. aprila naprej. Priklop mora biti 
izveden pod nadzorom občine, zato pred 
pričetkom pokličite JERNEJA na tel. št. 031 339 
014. Z njim se dogovorite za navodila in 
soglasje. Po kontroli naj bo narejen zapisnik.

Preddvor – Čistilna akcija bo na območju občine Preddvor 
potekala v soboto, 5. aprila. Vsi, ki želijo sodelovati, naj se 
ob 8. uri zberejo na običajnih mestih. Vsa leta so v čistilno 
akcijo vključena društva, sodelujejo tudi osnovnošolski 
otroci. Na občini poskrbijo, da vsi sodelujoči dobijo malico. 
Če bo deževalo, bo akcija takoj naslednjo soboto, sicer pa 
bodo občani o vsem obveščeni tudi s plakati.

Čistilna akcija prvo aprilsko soboto

V letu 2013 so ostala nedokončana dela na projektu Ener-
getska sanacija podružnične osnovne šole Kokra. Zaradi 
slabega vremena in nizkih temperatur ni bil izveden le zak-
ljučni sloj fasade. Zamenjana so bila okna in izvedena 
toplotna izolacija fasade in strehe. Izbrani izvajalec Jelovica 
hiše iz Preddvora bo dela končal letos spomladi.

Projekt se delno financira po Javnem razpisu Sofinancira-
nje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, 
zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, 
razpisanega v okviru Operativnega programa razvoja okolj-
ske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. 
Razvojne prioritete Trajnostna raba energije, 1. prednostne 
usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. 

Z izvajalcem je bila podpisana pogodba v vrednosti 76.316 
evrov z DDV, delež sofinanciranja s strani Kohezijskega skla-
da in RS bo v višini največ do 47.901 evrov. 

Energetska sanacija šole v Kokri

Energetsko sanirana podružnična šola v Kokri / Foto: Tina Dokl

OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10, 4205 PREDDVOR
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

Redna cena priročnika je 13 EUR. Redna cena priročnika je 13 EUR. 
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 

                      + p oštnina

111111
EUREUREUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

Suzana P. Kovačič

Preddvor – Predsednica Kra
jevne organizacije Rdečega 
križa (KO RK) Preddvor 
Milena Zupin je povedala, da 
pri socialnem odboru KO RK 
zaznavajo vse večjo stisko 
ljudi. »Vse več jih je, ki prosi
jo za prehrambene pakete 
pomoči. Žalostno je, da so to 
mladi, ki so si lepo zastavili 
življenje, zdaj pa so ostali 
brez služb in s krediti. Penzi
je so nizke, ampak vsaj so, 
mladi še tega nimajo,« je 
izpostavila Zupinova. Obmo
čno združenje Rdečega križa 
(OZ RK) Kranj in Občina 
Preddvor bosta v sklopu pra
znika glasbe in veselja v četr
tek, 22. maja, ob 20. uri v 
šotoru na dvorišču tovarne 
Jelovica hiše v Preddvoru 
organizirala humanitarno 
prireditev Košnikova gostil
na pod Zaplato. Za prijetno 
vzdušje bosta poskrbela Mito 
Trefalt in ansambel Dor Ma 
Cajt. Izkupiček prireditve 
bodo namenili ljudem v stis
ki, cena vstopnice bo deset 
evrov.

Pomagajo v socialnih 
stiskah
 »Dobro sodelujemo z Rde
čim križem, v zadnjih letih 
nam veliko pomagajo pri 
reševanju socialnih težav 
naših občanov. Skupaj z nji
mi ob koncu leta obiščemo 
naše starejše in bolne obča
ne, tudi Odbor za socialo pri 
občinskem svetu dobro dela 
in sodeluje z Rdečim kri

žem. Za dobro izpeljan do
brodelni koncert me ne skr
bi, ker imamo dosti prosto
voljcev, ki so se izkazali tudi 
pri pomoči pri odpravi po
sledic žledoloma,« je pove
dal župan Miran Zadnikar. 
»Vsako leto OZ RK Kranj 
dobrodelni koncert organi
zira v drugi občini; leta 2010 
smo ga v Kranju, 2012 v 
Cerkljah, 2013 v Šenčurju. V 
Preddvoru bo prva letošnja 
dobrodelna prireditev, še 
ena bo oktobra v Kranju. 
Potrebe po pomoči v hrani 
je vse več, vse manj pa je 

donatorjev, ki bi donirali v 
določene akcije. Pomoč EU 
letos ne bo v obliki hrane, 
ampak v denarju, predvido
ma bo denar nakazan zgo
daj poleti. Preden bo pristoj
no ministrstvo razdelilo ta 
denar, bo že konec leta. Lju
dje pa so lačni in moramo 
prej poskrbeti za njih. Nekaj 
denarja imamo še za nakup 
hrane iz koncerta v Šenčur
ju, ampak ta denar bo pošel. 

Preddvoru smo po naravni 
nesreči, žledolomu, prinesli 
štirideset prehrambenih 
paketov za občane, ki so bili 
ujeti v svoje domove; v tem 
primeru se je izkazalo, kako 
pomembna je vloga tudi 
Rdečega križa, funkcija KO 
RK v sodelovanju z OZ RK 
Kranj in vzorčni primer, 
kako so se prostovoljci vklju
čili v reševanje problemov. 
Poleg prostovoljcev bi 
pohvalil tudi preddvorskega 
župana, ki je učinkovito 
koordiniral akcije pomoči,« 
je povedal Marjan Gantar, 

predsednik OZ RK Kranj, in 
še enkrat poudaril, da pa je 
osnovni namen njihovih 
dobrodelnih prireditev, da z 
izkupičkom od prodanih 
vstopnic in redkimi donator
ji kupijo hrano za ljudi v 
socialni stiski.

Krvodajalstvo
Milena Zupin je povedala, 
da so vse tri KO RK, ki delu
jejo na območju občine, 

poleg Preddvora še BelaBa
šelj in Kokra, tesno poveza
ne. »Organiziramo krvoda
jalske akcije, obiskujemo 
starejše in bolne, v Preddvo
ru izvajamo tudi meritve 
holesterola, krvnega slad
korja ..., občasno imamo 
ultrazvočne meritve osteo
poroze. Predavanja imamo 
dva do trikrat na leto, pred 
kratkim nam je specialistka 
ginekologije in porodništva 
Lucija Vrabič Dežman, dr. 
med., predavala na temo 
Ženska skozi svoja različna 
obdobja,« je naštela nekaj 
dejavnosti Zupinova in pou
darila, da so imeli letos tudi 
že krvodajalsko akcijo. »Ime
li smo poln avtobus krvoda
jalcev na Zavod za transfu
zijsko medicino v Ljubljano 
samo iz KO RK Preddvor,« 
je pohvalila udeležence 
predsednica KO RK Pred
dvor, a obenem dodala, da si 
želijo več krvodajalcev, pred
vsem mlajših, tudi športni
kov iz različnih športnih 
društev. »Naslednja krvoda
jalska akcija v organizaciji 
KO RK Preddvor je predvi
dena junija. Meseca maja, v 
Tednu Rdečega križa pa 
bomo izvajali meritve, točne 
dneve in ure bomo objavili v 
javnosti – preko naše in 
občinske spletne strani ter v 
Gorenjskem glasu – še pred 
začetkom Tedna Rdečega 
križa,« je zaključila Zupino
va. Prostovoljci vseh treh KO 
RK v občini so bili zelo pri
zadevni tudi v nudenju 
pomoči po žledolomu.

Prostovoljci smo 
bogati v srcu
Krvodajalska akcija je bila uspešna, čeprav si v Krajevni organizaciji Rdečega križa Preddvor želijo še 
več krvodajalcev, predvsem mlajših. Socialne stiske so vse večje, maja bo v Preddvoru dobrodelna 
prireditev Košnikova gostilna pod Zaplato.

Območno združenje Rdečega križa Kranj in 
Občina Preddvor bosta v sklopu praznika glasbe 
in veselja v četrtek, 22. maja,  ob 20. uri v 
šotoru na dvorišču tovarne Jelovica hiše v 
Preddvoru organizirala humanitarno prireditev 
Košnikova gostilna pod Zaplato. Za prijetno 
vzdušje bosta poskrbela Mito Trefalt in 
ansambel Dor Ma Cajt. Izkupiček prireditve 
bodo namenili ljudem v stiski, cena vstopnice 
bo deset evrov. 

Naj bo pomlad prijazna ... tudi zaradi čistejšega okolja. 
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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

prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

Za Vas izdelujemo razne kovinske 
izdelke oz. izdelke po naročilu:

DVORIŠČNA VRATA, STOPNICE, INOKS OGRAJE,  
VARJENJE IN  MANJŠA POPRAVILA OZ. PREDELAVE

Janez Kveder s.p., Visoko 2 A, 4212 Visoko  
e-pošta:info@panelo.si   °  www.panelo.so   

 gsm: 041 328 042

SPOŠTOVANI PODJETNIKI in PODJETNICE,
zaupajte svoje poslovne skrbi strokovno usposobljeni  
ekipi strokovnjakov, ki bo poskrbela, da boste lažje  
uresničevali svoje poslovne ideje.

Z Vami smo od začetka do konca, saj že več kot 20 let
-  svetujemo pri izbiri najbolj primerne  
organizacijske oblike,

- spremljamo Vaše poslovanje in Vam ob tem svetujemo,
-  poskrbimo pa tudi, da je prenehanje poslovanja  
primerno.

Garancija za dobro delo so pridobljeni strokovni nazivi, 
med drugim tudi preizkušene računovodje in preizku-
šene davčnice pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter dav-
čne svetovalke pri Zbornici davčnih svetovalcev.
Že drugo leto zapored smo prejemniki certifikata  
Bonitetne odločnosti.

Ker s(m)o tudi majhni lahko uspešni, Vas vabimo, da nam 

SVOJE RAČUNOVODSTVO ZAUPATE TUDI VI.
Poleg klasičnega računovodstva in računovodstva na  
daljavo se pripravljamo tudi na brezpapirno računovod-
stvo, tako da pravočasna oddaja dokumentacije oziroma 
oddaljenost med klientom in računovodskim servisom ne 
bo več nerešljiv problem.

NOVO: Knjigovodstvo na kmetiji – naj Vas obvesti-
lo DURS o obvezni priglasitvi ne prestraši – z našo  
pomočjo bo obvezna uvedba knjigovodstva na kmetiji 
enostavna.

Veselimo se Vašega povpraševanja na Info@vencelj.si

Spremljajte nas na www.vencelj.si.

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNO IN POSLOVNO  
SVETOVANJE, BELSKA CESTA 15, 4205 PREDDVOR
E: info@vencelj.si, I : www.vencelj.si , T: 04/2559-500
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Matjaž Tičar s.p.
GSM: 041 338 038

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – »Obiskovalci so 
veliko povpraševali po izle
tih v planine, po kolesarskih 
poteh in po prenočitvenih 
kapacitetah v manjših krajih 
za dan ali dva,« je povedala 
Mirjam Pavlič z Zavoda za 
turizem Preddvor.
»Obiskovalci so bili pred
vsem iz drugih slovenskih 
pokrajin: Prekmurci, Štajer
ci, Dolenjci, Primorci, ki 
radi izkoristijo podaljšane 
konce tedna za obisk turisti
čnih zanimivosti manjših 
krajev in tudi za lokalno 
kulinariko. Iskali so ideje za 
izlete: tako posamezniki z 
družinami kot organizatorji 
izletov za društva. Sejem 
Alpe–Adria Turizem in pro
sti čas je vsako leto že tradi
cionalno konec januarja. 
Največja sejemska promoci
ja turizma v Sloveniji je od 
leta 2011 tudi osrednja tovr

stna prireditev v regiji Alpe–
Jadran. Letos se na sejmu 
predstavlja 248 turističnih 
ponudnikov iz 12 držav: Slo
venije, Madžarske, Italije, 
Hrvaške, Srbije, Bosne in 
Hercegovine, Grčije, Tunizi

je, Jordanije, Nepala in Indi
je. Med slovenskimi razstav
ljavci je mogoče najti vse 
pomembne protagoniste v 
turizmu, od Javne agencije 
Spirit Slovenija, turističnih 
agencij, Planinske zveze Slo

venije, Turizma Ljubljana 
do Združenja turističnih 
vodnikov Slovenije ter prek 
sto lokalnih društev Turistič
ne zveze Slovenije, ki bodo 
poskrbela za to, da bo na sej
mu živo, pestro, zeleno, oku
sno in zabavno. V koordina
ciji Instituta za slovensko 
kulturo, Slovenskega kultur
nega centra iz Špetra in ob 
neposredni pomoči projekta 
(Ne)znano zamejstvo sode
lujejo na sejmu s svojo pes
tro ponudbo tudi zamejski 
Slovenci iz Nediških in Ter
skih dolin ter iz Rezije.« 
Kot še dodaja Pavličeva, je 
turistična ponudba se na 
sejmu namenjena štirim 
tipom turista: t. i. počitni
karjem, zasvojencem z akti
vnim turizmom, popotni
kom in izletnikom. Tokrat 
je v ospredju aktivni turi
zem: pohodništvo, tek in 
ribolov, sladkovodnemu se 
pridružuje še morski.

Preddvor na turističnem sejmu
Zavod za turizem Preddvor se je v sodelovanju z drugimi občinami, ki so združene v RDO Gorenjske, 
udeležil sejma Turizem in prosti čas v Ljubljani. 

Na sejmu Turizem in prosti čas: Mirjam Pavlič z Zavoda za 
turizem Preddvor, predsednik države Borut Pahor in Cirila 
Šmid, znana po dražgoških kruhkih. 

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Pravi, da je kot 
župana ene od najmanjših 
občin njegovo pozornost 
pritegnila pobuda notranje
ga ministra Gregorja Viran
ta o racionalizaciji na podro
čju lokalne samouprave. 
»Vsak laik, ki je pobudo pre
bral, je lahko takoj ugotovil, 
da ni nastala iz baze, da je 
niso pripravili kompetentni 
predlagatelji, ki bi resnično 
imeli neposredne izkušnje v 
javni upravi, ampak je nas
tala odmaknjeno od volje 
občanov,« je prepričan Zad
nikar.
»Jeseni bo lokalna samoup
rava dopolnila svojih prvih 
dvajset let. Predvsem v maj
hnih občinah je napredek 
viden, saj se proračunska 
sredstva malih občin porab
ljajo zelo racionalno. Sedaj 
lahko rečemo, da je občina 
prišla v vsako vas, čemur pa 
ne bi mogli reči tedaj, ko 
smo bili sestavni del večjih 
občin. Minister vidi velik 
prihranek v združevanju 
občin oziroma o ukinjanju 
poklicnih županov v maj
hnih občinah. Majhna obči
na je kot majhno podjetje, 
kjer direktor dela vse in je 
prvi med enakimi; torej tudi 
v majhnih občinah župan 
prime za vsako delo. Tudi 
moji delovni dnevi niso 
omejeni na osem ur na dan, 
saj sem župan tudi tedaj, ko 

ne sedim za svojo mizo, 
torej sem župan 24 ur na 
dan. Zaradi racionalne pora
be proračunskih sredstev 
zadnje tri mandate nisem 
imenoval podžupana. Če bi 
v naši občini ukinili poklic
nega župana, bi toliko večji 
strošek nastal zaradi imeno
vanja podžupana, ki bi 
namesto župana delal delo 
župana – kje pa je potem 
prihranek, še posebej, če 
pomislimo, da mora določe
ne oziroma skoraj vse zade
ve koordinirati župan in 
zanje tudi odgovarjati.« 
Minister vidi možnost za 
zmanjševanje stroškov v 
javni upravi tudi z zmanjše
vanjem članov občinskih 
svetov. V občini Preddvor 
so se na tem področju že 
doslej obnašali zelo racio
nalno. Miran Zadnikar pra
vi: »Čeprav so nam že več
krat nekatere politične 

stranke predlagale propor
cionalni volilni sistem, ko 
bi volivci volili predstavnike 
posameznih političnih 
strank (za to je potrebnih 
več kot 11 svetnikov), pa še 
vedno vztrajamo pri večin
skih volitvah, ko ima vsaka 
vas možnost, da izvoli svo
jega predstavnika v občin
ski svet. Na tak način se 
nam ne more zgoditi, da 
kakšen del občine ne bi bil 
vključen v lokalno samoup
ravo, saj svetniki skrbijo za 
neposredno zastopanje 
vseh delov občine v občin
skem svetu. Glede na to kar 
vidimo pri strankarski 
matematiki na državni rav
ni, smo trdno prepričani, 
da je naša odločitev o števi
lu članov v občinskem svetu 
in o načinu volitev pravilna 
in optimalna. Ob tem naj še 
posebno izpostavim odlič
no sodelovanje vseh svetni

kov pri delu občine oziroma 
občinske uprave, ko z roko 
v roki čim bolj racionalno 
rešujemo probleme s tem, 
ko svetniki prevzemajo tudi 
vodenje posameznih podro
čij. Brez tovrstne organizi
ranosti bi bila občina samo 
mrtva črka na papirju. Pre
dlagatelju sprememb lokal
ne zakonodaje toplo pripo
ročam, da si pred naslednji
mi pobudami najprej vza
me čas za temeljito analizo 
oziroma da pri pripravi pre
dlogov vključi tudi strokov
no javnost. Pravzaprav pa 
menim, da bi bilo kakšno 
drugo področje (državni 
skladi, agencije, zavodi in 
podobno) bolj potrebno 
ukinjanja, racionalizacije in 
krčenja proračunskih sred
stev, kot pa poseganje na 
lokalno raven.«
Ob letošnjem dvojnem volil
nem letu (spomladi bodo 
volitve evropskih poslancev, 
jeseni lokalne volitve) pa 
Zadnikar občane nagovarja: 
»Vsi, ki bi se radi na lokalni 
ravni preizkusili v službi 
ljudstva 24 ur na dan, 7 dni 
na teden na funkciji župana, 
ste prijazno povabljeni, da 
se, seveda, če želite, oglasite 
pri meni, da Vam predsta
vim aktualno problematiko. 
Ni mi namreč vseeno, ali 
bom moral komu prepustiti 
svojo funkcijo, ki sem jo z 
vsem srcem in z vso dušo 
opravljal 16 let. 

Občina v vsako vas
Še pod vtisom februarske vremenske ujme, ko so bile dva tedna v pogonu vse občinske intervencijske 
službe z županom na čelu, preddvorski župan Miran Zadnikar kritično razmišlja o pobudah ministra 
Gregorja Viranta glede racionalizacije državne uprave predvsem na področju lokalne samouprave.
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Zanimivosti

OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
VRTCI PRI OSNOVNI ŠOLI
Šolska ulica 7, 4205 Preddvor
tel. vrtca: 04 255 10 82
e-naslov: vrtec.storzek@gmail.si, 
http://www.os-preddvor.si

Vrtci pri OŠ Matije ValjaVca 
preddVOr 
vabijo k vpisu otrok v enoto Storžek v Preddvoru, enoto 
Čriček na Zg. Beli in enoto Palček na Zg. Jezerskem za 
šolsko leto 2014/15. 

Vpis bo potekal od petka, 28. marca, do ponedeljka, 7. 
aprila 2014. Vpisna dokumentacija bo na voljo v tajništvu 
matične šole v Preddvoru, Šolska ulica 9, od 12. do 15. 
ure in na spletnih straneh šole oz. vr tca  
www.os-preddvor.si/vrtec.

Za novo šolsko leto, to je s 1. septembrom 2014, so raz-
pisani naslednji programi:

1. V enoti Storžek v preddvoru:
 •  dnevni program v trajanju 6 do 9 ur za otroke  

od 11. meseca do vstopa v šolo 

2. V enoti palček na jezerskem:
 •  dnevni program v trajanju 6 do 9 ur za otroke  

od 18. meseca do vstopa v šolo
 •  vzgojni program v trajanju 4 ure za otroke od  

18. meseca do vstopa v šolo, ki obsega delno pre-
hrano, t.j. zajtrk ali kosilo (*program bo na voljo le v 
primeru, da niso zapolnjena vsa mesta dnevnega 
programa) 

3. V enoti Čriček na Zg. Beli:
 •  dnevni program v trajanju 6 do 9 ur od 3. leta  

do vstopa v šolo
 •  poldnevni program v trajanju 4 do 6 ur za otroke  

od 3. leta do vstopa v šolo 

Starši lahko vpisno dokumentacijo oddate osebno v taj-
ništvu šole ali jo pošljete po pošti na naslov: OŠ Matije 
Valjavca preddvor, Šolska ulica 9, 4205 preddvor 
(vpis v vrtec). Vloge, prejete pred ali po razpisnem roku, 
bomo smatrali kot vloge za takojšnji vpis v vrtec, pri čemer 
Vam sporočamo, da trenutno v vrtcih ni prostih mest, zato 
bodo te vloge zavrnjene.

V primeru, da je otrok v preteklem šolskem letu 
2013/14 ostal na čakalni listi in v vrtec ni bil sprejet, 
morate vlogo vložiti ponovno.

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

Ravnateljica 
mag. Mateja Sajovec    

Alenka Brun

Lahko bi rekli kar Preddvor
čanka Mira Delavec Touha
mi – čeprav prihaja iz male 
vasice nad Preddvorom, iz 
Mač – že nekaj časa živi v 
Nemčiji. Od leta 2011 pou
čuje slovenski jezik in kultu
ro slovenske izseljence in 
njihove otroke. Delavčevo 
poznamo predvsem po lju
bezni do pesnice, pisateljice 
in skladateljice Jospine 
Urbančič Turnograjske. 
Ampak nekje vmes se je 
rodila tudi ljubezen do 
saharskega predela Afrike. 
»Moja ljubezen do Josipine 
Turnograjske bo ostala do 

konca mojega življenja in 
tega ni mogoče spremeniti, 
še posebej ne zato, ker se ves 
čas trudim ohranjati njen 
spomin – tudi letos, ko bomo 
praznovali 160. obletnico nje
ne smrti. Saharski predel 
Afrike in moje človekoljubno 
delo zadnjih deset let v tem 
prostoru je druga zgodba. 
Oboje pa je nastalo iz čiste 
nesebične ljubezni: zaradi 
ljubezni, ki jo gojim do slo
venskega jezika in kulture in 
do sočloveka. Ne morem 
namreč sprejeti, da otroci na 
tem svetu umirajo zaradi 
lakote, so nepismeni in nima
jo nobene prihodnosti. Tega 
ne moremo niti ne smemo 

dopustiti, ker so otroci tega 
sveta naša edina prihodnost.«
Mira je na eni izmed huma
nitarnih poti po puščavi 
spoznala tudi svojega moža, 
Tuarega Abdela Touhamija, 
ki prihaja iz puščavskega 
kraja na jugu Alžirije. In ker 
je Mira pred kratkim izdala 
knjigo z naslovom Taraut 
En Tenere – Hči puščave, 
prvo knjigo o Tuaregih v slo
venskem jeziku, sta jo 
zakonca Delavec Touhami 
predstavila tudi v prostorih 
Mestne knjižnice v Kranju. 
Knjiga je nastala izključno 
na osnovi zapisov Mirinih 
poti v zadnjih letih. V njej so 
tudi prvič zapisane in zbrane 

tuareške ljudske pripovedke, 
pesmi in pregovori, ki so jih 
Miri na njenih poteh pripo
vedovali trije Tuaregi. »Prav
ljice so v bistvu kratke basni 
ali zgodbe, kjer se dobro kon
ča z dobrim, vendar v njih ni 
kraljev in princes in podob
nega. Vse skupaj je vezano 
na puščavo in bivanje v njej. 
Pesmi pa so zelo junaške in 
ljubezenske.«
Hči puščave pa je v bistvu 
ime, ki ji ga je nadel eden 
izmed najstarejših Tuaregov 
v skupnosti: »Ime sem dobila 
zato, ker sem bila edina Evro
pejka, ki je po njegovem 
mnenju znala začutiti bitje 
srca puščave in se z njo zliti.« 

Taraut En Tenere –  
hči puščave
Pred kratkim je ddr. Mira Delavec Touhami v Kranju predstavila svojo novo knjigo z naslovom Taraut 
En Tenere – Hči puščave, prvo knjigo o Tuaregih v slovenskem jeziku.

Mira in Abdel sta v Kranju skupaj predstavila Mirino novo knjigo Taraut En Tenere – Hči puščave. / Foto: Matic Zorman

Preddvor – Zavod za turizem je pripravil pustno zabavo z 
ansamblom Gašperji. Veselega pustovanja se je udeležilo veli-
ko izvirnih mask, nekatere tudi iz zelo oddaljenih krajev: tako 
so cel večer plesale in zabavale obiskovalce trebušne plesalke 
iz Abu Dabija, črnci iz Konga, kavboji in Mehikanec, cigani in 
coprniški par, skupina, oblečena v sadje, ki so predstavljali 
sadno kupo, arestant z asistenti, angeli in hudiči, pa tudi 
nekaj otroških mask je plesalo. Gašperji so z glasbo naredili 
pravi pustni žur, poskrbljeno je bilo za hrano in pijačo, nabra-
lo pa se je tudi toliko nagrad, da so bile vse maškare nagraje-
ne s praktičnimi darili. Pust je minil, do naslednjega je celo 
leto in takrat bo preddvorska dvorana spet gostila pustovanje.

Pustovanje z Gašperji

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Zavod za turi
zem Preddvor je v začetku 
leta izdal serijo novih razgle
dnic Preddvora in okolice. 
Predstavljajo tematske poti 
oziroma možnosti za izlete 

na okoliške vrhove: na Sv. 
Jakoba, Sv. Lovrenc, Možjan
co in po stari tovorni poti v 
Kokro pa iz doline Kokre na 
Čemšenik in še planinski 
izlet na Zaplato. Razgledni
ce so vam na voljo v pred
dvorskem TICu. 

Nove razglednice

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Turistično druš
tvo Preddvor je z pomočjo 
občine pred leti uredilo peš
pot okoli jezera Črnava. Utr
dili so jo in poravnali stopni
ce, tako da se lahko tam spre
hajajo mamice z vozički, 
invalidi in drugi. Urejena je 
tudi obhodna pot ob pokopa
lišču. Ob poteh in pločnikih 
so namestili nekaj košev za 
odpadke in za pasje iztrebke. 
Postavljene so tudi table z 
opozorili, namenjene lastni
kom pasjih ljubljenčkov.
»A glej ga šmenta: te so očit
no namenjene same sebi, 
saj vse kaže, da jih spreha
jalci (lastniki psov) ne vidijo 
ali pa ne znajo brati, ugotav
ljamo že dalj časa,« ugotav

ljajo v Krajevnem odboru 
Preddvor. »Najbolj vidno pa 
so pasji iztrebki markirali 
poti pozimi. Na pločnikih, 
pešpoti in ob njej ter na trav
niku ob jezeru jih je toliko, 
da morajo biti sprehajalci že 
pravi slalomisti, če se jim 
želijo izogniti. Sprašujemo 
se, ali morda želijo lastniki 
pasjih ljubljenčkov odvrniti 
od sprehoda samo domače 
sprehajalce ali tudi še tistih 
nekaj turistov, ki zaidejo v 
našo občino in v Preddvor. 
Spoštovani lastniki pasjih 
ljubljenčkov! Pobirajmo za 
njimi, vsebino odložimo v 
za to nameščene koše ob 
poti in pustimo naravo čisto, 
saj s tem izkažemo drugim 
tudi našo osebno kulturo in 
ozaveščenost.«

»Markacije«  
pasjih iztrebkov
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Dvorana Kultur-
nega doma v Preddvoru je 
bila v nedeljo, 29. decembra 
2013, premajhna za vse, ki 
so želeli doživeti praznično 
pesem s Plamenkami.
»Pevke so poslušalcem v 
sodelovanju s plesalci iz ple-
sne šole Kazina predstavile 
kombinacijo prazničnega 
petja in plesa, dveh pomem-
bnih prvin, ki osmišljata 
naše življenje, zato je bil 
preplet obeh prav poseben 
dogodek. Preddvorski oder 
je prvič gostil plesalce 
modernega plesa svetovne-
ga formata. Na tako majhen 
oder postaviti kombinacijo 
obojega, ni bila preprosta 
naloga,« pravi Drago Puzin, 
predsednik Kulturnega 
društva Pesmi pojmo Pred-
dvor. 
Program je bil sestavljen iz 
mozaika klasičnih zborov-

skih pesmi, priredb popu-
larnih pesmi in instrumen-
talnih skladb. Prvi, praznič-
ni del koncerta je bil poklon 
božično-novoletnim prazni-
kom in evropsko obarvan. 
Zazvenele so francoska, 
španska in italijanska božič-
na pesem. Naj ljubezen 
združi vse ljudi, Mlade oči, 
Plesala bi vso noč so pesmi, 
polne človekove želje po 
toplini, ljubezni in medse-
bojni povezanosti. »Upes-
njena pozitivna sporočila 
torej, ki jih s seboj nosijo 
božični prazniki,« poudarja 
predsednik Puzin. 
Prvi del so končali z Avseni-
kovo Prav fletno se imamo, 
himno optimizma in dobre 
volje. V drugem delu so Pla-
menke predstavile pesmi, ki 
so jih pele prek leta ob raz-
ličnih priložnostih in so ga 
poimenovali kar letni nastop 
pred domačo publiko. Fran-
ci Tišler s kontrabasom in 

Vinko Podobnik s kitaro 
pesmim dodajata spremlje-
valni takt in dodatno dimen-
zijo. Vsakokrat zaigrajo ses-
tre Katarina, Evita in Ajda 
Puzin s flavto in violinama, 
pevke pa je s klavinovo kot 
vsa leta doslej spremljal 
Aleš Leben iz Besnice. Svojo 
vrhunskost je potrdil prizna-
ni slovenski citrar Tomaž 
Plahutnik, ki je najprej sam 
zaigral Pesem brez besed, 
nato pa Plamenke spremljal 
pri Venčku »ta luštnih«. 
Programsko raznolikost je 
tokrat povezal in obarval pri-
jetno domač, jasen in topel 
glas domačinke Saše Pivk 
Avsec. 
Zborovodkinja Sonja Puzin 
in pevke Plamenke so s kva-
litetno izvedbo koncerta 
spet pokazale, da se trudijo 
za visoko raven in poskušajo 
prireditev narediti čim bolj-
šo. »Tako z organizacijo v 
okviru KD Pesmi pojmo 

Preddvor kot tudi izvedbo 
kažejo spoštljiv odnos do 
vsakega poslušalca, ki si vza-
me čas in jih pride poslušat. 
Ni jim vseeno, kako se bo 
kaj videlo in slišalo. Polna 
dvorana nam leto za letom 
potrjuje, da smo na pravi 
poti in da ste Preddvorčani 
koncert vzeli za svojega. 
Zahvalimo se našemu župa-
nu Miranu Zadnikarju, ki z 
razumevanjem pomaga pri 
izvedbi naših koncertov in 
tako omogoča, da prireditev 
»živi« naprej. Hvaležni pa 
so mu lahko predvsem 
Preddvorčani, saj je koncert 
novoletno glasbeno darilo, 
namenjeno vsem, ki si ga 
želijo sprejeti. Ob pohvalnih 
besedah, ki nam jih izreka-
te, občutimo zadovoljstvo 
vsi, ki smo vpeti v pripravo 
tega dogodka. To pa je lepa 
popotnica in motivacija za 
pripravo naslednjega kon-
certa,« sklene Drago Puzin. 

Praznično s Plamenkami
Pevke Plamenke so v Preddvoru pospremile svoje poslušalce v novo leto.

13 let v Sloveniji
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Letošnjega zače-
tka februarja v občini Pred-
dvor zlasti prebivalci doline 
Kokre zlepa ne bodo pozabi-
li. Sneg, ledeni dež in žled 
so povzročili izredne razme-
re. V žled vklenjeno drevje 
se je lomilo in padalo vsev-
prek, podirali so se električ-
ni drogovi, trgale so se žice, 
ceste so bile zaradi katastro-
falnih razmer neprevozne, 
dolina pa brez elektrike in 
možnosti stikov z dolino. 
Prvi so bili v teh razmerah 
poklicani na pomoč gasilci: 
preddvorski operativci so 
prvi klic prejeli že 1. februar-
ja zjutraj in na teren poslali 
ekipo gasilcev, ki je kmalu 
ugotovila, da bo treba vpokli-
cati še druge, saj je bila raz-
sežnost vremenske katastro-
fe res velika. Po vsej občini 
so čistili ceste in odstranjeva-
li drevje, ki bi se lahko zruši-
lo na hiše, veliko opravka jim 
je dala cesta proti Možjanci, 
ki jo je zaprlo podrto drevje, 
največ pa v dolini Kokre, kjer 
sta vsak dan najmanj dve eki-
pi odstranjevali čez cesto 
podrta drevesa. Regionalno 
cesto so zaradi smrtne nevar-
nosti že kmalu zaprli in tako 
so bile del vasi Potoče in 
celotna vas Kokra v občini 
Preddvor ter sosednje Jezer-
sko več kot teden dni popol-
noma odrezani od sveta. 
Posebno težko se je bilo pre-
biti do posameznih oddalje-
nih kmetij, v običajnih raz-
merah do največ dvajset 
minut oddaljenih od glavne 
ceste, v izrednih pa je pot do 
njih z intervencijskimi vozili 
in z motorkami v rokah traja-
la po tri ure.

Poveljnikov ognjeni krst
Poveljnik Prostovoljnega 
gasilskega društva Preddvor 
se teh dni spominja kot zelo 
napornih: »Gasilci smo z 

odstranjevanjem drevja skr-
beli za prevoznost cest, v 
dolino Kokre zato, da je voj-
ska s svojimi oklepnimi vozi-
li lahko oskrbovala dolino in 
sosednjo občino Jezersko, in 
do posameznih kmetij, da 
smo lahko do njih prišli z 
električnimi agregati, gori-
vom, hrano in drugimi pot-
rebščinami. Poleg tega smo 
imeli še nekaj drugih inter-
vencij. Dnevno je bilo aktivi-
ranih vsaj 25 naših gasilcev, 
pomoč so nam nudili tudi 
drugi prostovoljci in gasilci 
iz Gasilske zveze Kokra. Ti 
so bili iz gasilskih društev 
Šenčur, Visoko – Milje, Olše-
vek in Hotemaže.« Mladi 
Blaž Pfajfar je šele drugo leto 
gasilski poveljnik in je bilo 
zanj februarsko dogajanje 
nekakšen ognjeni krst. »Kot 
vodja intervencij sem bil na 
trnih, saj je bilo stanje ves 
čas negotovo in nihče ni 
vedel, kaj lahko pričakujemo. 
To je bila tudi po mnenju 
drugih, bolj izkušenih gasil-
cev najtežja in najdlje trajajo-
ča intervencija v daljšem 
obdobju. Bilo je težko, ko pa 
se je za koordinacijo akcij 
vzpostavil občinski štab 
Civilne zaščite in ko je tretji 
dan na pomoč prišla še voj-
ska, je bilo že malce lažje,« 
se dogodkov izpred poldru-
gega meseca spominja Pfaj-
far. Ko se je v minulih dneh 
peljal proti Jezerskemu, je 
slika povsem drugačna, kot 
je bila v začetku februarja, 
takratne podobe pa so še zelo 
žive. »Konec koncev je bila 
glede na težo razmer velika 
sreča, da se nikomur ni nič 
zgodilo, čeprav se je včasih 
drevje podiralo tik za našimi 
hrbti,« povzame sogovornik.

Adrenalin in živci napeti 
kot struna
Marko Bohinec, predsednik 
PGD Preddvor, je bil med 
prvimi tremi, ki so šli zaradi 

posledic ledene ujme na 
teren. V 44-letni gasilski 
karieri, pravi, je doživel že 
marsikaj: eksplozijo pri 
Kržanu, kjer je komaj odne-
sel kožo, ali požar v Heinri-
charjevi vili v Kokri, kjer se 
je strop skoraj zrušil na 
gasilce. Februarska vremen-
ska katastrofa pa je pred-
vsem dolgotrajna in za sode-
lujoče hudo naporna, saj so 
bili polnih devet dni na 
nogah od pete ure zjutraj do 
desete ponoči. In nevarna, 
saj včasih niso vedeli, kam 
bo padlo, ko je začelo pokati 
okoli njih. Ko so se prebijali 
v Kokro k Rezmanu, jim je 
pot oteževal led, zaradi kate-
rega si potem niso upali 
nazaj. »Ko smo se prebivali 
na Fužine, kamor smo pel-
jali agregat, smo lahko vide-
li, kako je, ko se deset dreves 
naenkrat zruši tik ob hiši,« 
se je Bohinec spomnil ene-
ga od dogodkov. Pozneje je 

adrenalinsko delo na terenu 
zamenjal za bolj organiza-
cijsko v štabu civilne zaščite, 
a ga je skorajda pogrešal. 
Vse dni pa so bili živci sode-
lujočih napeti do skrajnosti.
Pred podirajočim se drevjem 
so bežali tudi planinci, ko so 
se skušali prebiti skozi raz-
dejani gozd proti Čemšeni-
ku. »Nenadoma so se bukve 
začele podirati, mi pa smo 

odskočili vsak v svoje varno 
zavetje. Ko je nehalo pokati 
in se je razkadil sneg in led, 
sem najprej preštel vse glave, 
ki so kukale izza podrtega 
drevja. Na srečo smo ostali 
vsi nepoškodovani,« je enega 
od februarskih doživljajev 
obnovil Živko Drekonja iz 
Planinskega društva Predd-
vor. Tudi on ne pomni težje-
ga dogodka od osemdesetih 
let naprej, ko je na območju 
Preddvora pustošil vihar in 
odnašal strehe. Na planin-
skih poteh je po zimski ujmi 
pravo razdejanje, zato pla-
ninsko društvo za jutri, 29. 
marca, vabi na veliko delov-
no akcijo. Računajo na tride-
set udeležencev, ki bodo v 
treh skupinah čistili planin-
ske poti iz Kokre mimo 
Čemšenika proti Potoški 
gori in Sv. Jakobu, pot iz Mač 
proti Hudičkovemu borštu 
in po markirani poti v smeri 
Srednjega vrha.

Nesreča je zbližala ljudi
Gasilski veteran Janez Polaj-
nar je bil v ekipi, ki je gospo-
dinjstva v Kokri oskrbovala z 
agregati in gorivom. »Najbolj 
kritična pot je bila do kmetije 
Suhadolnik, kamor v normal-
nih okoliščinah z glavne ces-
te prideš v desetih minutah. 
Z Branetom Koširjem sva 
potrebovala tri ure, saj sva si 
pot krčila z motorno žago. 

Ko je bila dolina Kokre  
odrezana od sveta
Letošnji prvi februarski teden je bil za občane Preddvora, zlasti tiste iz doline Kokre, Potoč in 
Možjance, eden najtežjih v zadnjih letih. Vremenska ujma z žledolomom je popolnoma ohromila 
vsakdanje življenje, na preizkušnjo pa postavila pripravljenost intervencijskih ekip v občini in 
solidarnost med ljudmi.

Preddvor in Jezersko je obiskala premierka Alenka Bratušek.

Prvi teden v februarju pogost prizor na cesti v dolini Kokre

Z obrambnim ministrom Romanom JakičemLjudje so se zbrali ob »potujoči trgovini«.

Med ujmo je bilo na območju Preddvora in 
Jezerskega vključenih 78 pripadnikov Slovenske 
vojske, od tega pet domačinov iz Potoč, Kokre in 
jezerskega. Uporabljali so deset vozil (valuki, 
medicinski valuk, terenska vozila, avtobus), 
prepeljali so več kot 1200 ljudi, opravili 10 tisoč 
kilometrov, 260 prevozov, prepeljali več kot 
devet ton tovora, opravili šest prevozov obolelih 
in poškodovanih, govori statistika sodelovanja 
vojske pri odpravljanju posledic ledene ujme.

Andreju Krču so gasilci pripeljali tudi kisik.

Gasilci so morali biti spretni z motorno žago.
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Ker pa se je drevje sproti 
podiralo na pot, sva ostala 
ujeta in sva klicala v dolino 
gasilce, da so nama prišli 
odpirat pot. Njihovo pomoč 
sva potrebovala tudi nazaj 
grede, ko je pot trajala eno 
uro. Najhuje je bilo zaradi 
pokanja: ne veš, kdaj in kam 
se bo podrlo drevje, poleg 
tega ni vlekel mobitel, celo 
mobilna postaja ne ¼ ,« se je 
spominjal Polajnar. Pri Suha-
dolniku, kjer so se tako kot 
na večini ostalih kmetij v 
izrednih razmerah dobro 
znašli, so bili najbolj veseli, 
da so lahko napolnili mobilni 
telefon in tako spet vzpostavi-
li stik z dolino. Polajnar je 
skupaj z Živkom Drekonjo 
pozneje spremljal »potujočo 
trgovino«. Vaščanom Kokre 
so namreč iz doline pripelja-
li, kar so naročili. Posebno 
pri srcu mu je bil prizor, ko 
so z vozili pripeljali naročeno 
in so se ljudje zgrnili na avto-
busno postajo k cesti. Tako 
kot v starih časih, ko so se 
ljudje še zbirali na vasi, pravi 
Janez Polajnar, prepričan, da 
je nesreča tudi povezala ljudi.
V Preddvoru se je že drugi 
dan formiral občinski štab 
Civilne zaščite. Vodil ga je 
poveljnik Branko Košir 
(namestnik je bil Marko 
Bohinec), v njem pa so bili 
župan Miran Zadnikar ter 
predstavniki gasilcev, Rdeče-
ga križa, planincev in Slo-
venske vojske. Štab je takoj 
začel koordinirati delo inter-
vencijskih skupin in čeprav 
so se prakse na tem področju 
učili tako rekoč na svoji koži, 
so delo dobro opravili. Tudi 
poveljnik Civilne zaščite za 
Gorenjsko Jernej Hudohmet 
jim priznava, da so delovali 
zelo povezano in koordinira-
no in da so (skupaj s sosed-
njo občino Jezersko) lahko 
zgled marsikateri drugi obči-
ni, kjer stvari niso tako dobro 
utečene. Sicer pa Hudoh-
met, ki v sistemu zaščite in 
reševanja deluje več kot 
desetletje (v začetku kot vod-
ja centra za obveščanje), feb-
ruarski dogodek zlasti v smi-
slu obsega in kompleksnosti 
nalog primerja s poplavami v 
Železnikih. Prizadete so bile 
vse gorenjske občine, najbolj 
pa Preddvor, Jezersko in 
Gorenja vas - Poljane. Hudo-
hmet je zadovoljen z delova-
njem občinskih štabov CZ 
Jezersko in Preddvor, češ da 
so nalogo opravili prav po 
šolsko zgledno, čeprav doslej 
še niso imeli tovrstnih izku-
šenj. V Preddvoru so vzpos-
tavili tudi začasni logistični 

center za transport in oskrbo 
v dolini Kokre vse do Jezer-
skega, saj je bila cesta zaprta 
za promet, gibanje v njej pa 
omejeno. Za oskrbo in poz-
nejši prevoz prebivalcev je 
skrbela Slovenska vojska. 
Poleg dobre koordinacije 
obeh štabov CZ Hudohmet 
pohvali tudi dobro sodelova-
nje sosednjih občin in tudi 
zgledno obveščanje javnosti 
o vseh ukrepih, ki so veljali v 
dolini. »Dogajanje v občinah 
Preddvor in Jezersko in delo-
vanje njunih štabov je lahko 
dobra izkušnja za prihodnje 
delovanje sistema CZ pri 
nas,« je prepričan sobesed-
nik.
»V devetih dneh, kolikor so 
trajale izredne razmere, smo 
pač delali in reševali, kar je 
bilo potrebno, ne da bi pri 
tem zbirali vtise in občutke. 
Te povezujemo šele sedaj, ko 
se vozimo po normalno pre-
vozni dolini Kokre in pri-
merjamo, kako je sedaj in 
kako je bilo prej,« o preteklih 
dogodkih pravi poveljnik 
preddvorske CZ Branko 
Košir, ki na svoji četrt stoletja 
dolgi gasilski poti še ni doži-
vel tako težke in dolgotrajne 
intervencije, kot jo je sedaj. 
»Vesel sem, da je koordinaci-
ja vseh sodelujočih v inter-
vencijah dobro potekala, da 
smo stvari reševali hitro in 
brez večjih težav in predv-
sem, da se pri tem ni niko-
mur nič hudega zgodilo.« 
Pohvalno se izrazi o delu 
vseh, zlasti pa še gasilcev, ki 
so se tudi tokrat izkazali kot 
»prvi na vasi« v razmerah, ko 
je okoli njih pokalo kot na 
fronti, se podiralo drevje in 
padalo kamenje. V teh okoli-
ščinah pa so se izkazali tudi 
kot dobri tovariši.

Ljudje hvaležni za pomoč
V Preddvoru je v najtežjem 
tednu v februarju dežurstvo 
na občini prevzel Rdeči križ 
in sprejemal klice ljudi iz 
Kokre, ki so potrebovali  
pomoč iz doline: od agrega-
tov, goriva zanje, hrane in 
drugih pripomočkov. Njihovi 
prostovoljci so se vsak dan v 
spremstvu vojske ali gasilcev 
odpravili do tamkajšnjih ljudi 
in jih oskrbeli z vsem potreb-
nim. Enajst prostovoljcev je 
opravilo prek dvesto prostovo-
ljnih ur. Vaščani Kokre, odre-
zane od sveta, so naročeno 
blago plačali, precej potreb-
ščin (hrano, gorivo, peči, plin-
ske bombe) pa jim je darovala 
Občina, Območno združenje 
Rdečega križa Kranj, nekaj pa 

tudi domače podjetje. Dežur-
no pisarno je vodila in delo 
prostovoljcev koordinirala 
Marjana Podpeskar. »Najbolj 
nemočni so bili v izrednih 
razmerah starejši ljudje, ki 
živijo sami,« je menila Pod-
peskarjeva. »Tako smo v 
sodelovanju z ostalimi inter-
vencijskimi službami deni-
mo poskrbeli za starejšega 
vaščana, da je dobil začasno 
namestitev v domu starejših 
občanov, vendar so ga pozne-
je odpeljali v bolnišnico. Sta-
rejša gospa, ki niti začasno ni 
želela v dom, je z našim pos-
redovanjem dobila pomoč na 
domu, nanjo pa so solidarno 
pazili tudi sovaščani. Starejši 
ljudje so bili zelo potrpežljivi 
in hvaležni za vsako pomoč. 
Ljudem z napovedanimi kon-
trolami pri zdravnikih, na 
katere so čakali več mesecev, 
smo omogočili prevoz z voja-
škimi oklepniki v dolino. 
Sorodniki vaščanov Kokre so 
na občino nosili razne potreb-
ščine, da smo jim jih dostavili 
na domove. Čutili so s svojci 
in trepetali zanje, medtem ko 
so ujeti v dolini čakali, da se 
razmere izboljšajo. Naročeno 
smo jim kupili in tudi dosta-
vili: na dan je bilo okoli tride-
set klicev. Mnogo ljudi je skr-
belo, kdaj bodo šli lahko v 
službo, saj vsi niso imeli 
razumevajočih delodajalcev. 
Vesela sem, da so nam pros-
tovoljcem (zlasti mlajši ne 
poznajo toliko ljudi v Kokri) z 
informacijami pomagali dru-
žina Bergant, Luka Selšek in 
Irena Rezman.« Tudi Podpe-
skarjeva omenja veliko nape-
tost, ki je vladala med izredni-
mi razmerami, in prizna, da 
so jo oblile solze, ko je ta na 
koncu popustila.

Življenje v odrezani Kokri
Kako so neprostovoljno zapo-
ro doživljali ljudje v Kokri? 
Andrej Krč s kmetije, ki je tri 
kilometre oddaljena od regio-
nalne ceste, pravi, da so nava-
jeni skromnosti. Doma ima 
vsaka domačina nekaj zaloge 
hrane, kuhinjski štedilnik na 
drva je grel prostore v hiši, 
brez elektrike pa se da tudi 
nekaj časa potrpeti. Andrej bi 
sicer nekoliko težje, saj je 
odvisen od dihalnega aparata, 
ki ga od lani uporablja zaradi 
astme. Doma ima kar nekaj 
zaloge kisika, a so ga mu 
kljub temu še pripeljali gasil-
ci. Žledolom pa je bil za Kokr-
jane kljub vsemu težka izkuš-
nja. »Česa takega se nismo 
»troštali«! Ponoči je v gozdu 
hudo pokalo, strah nas je bilo. 

Ob cesti skozi gozd, ki vodi 
do naše domačije, je bilo 
podrto tako na gosto, da niti 
pes ni prišel skozi. Sin Marko 
se je z motorno žago prebijal 
od hiše proti cesti, gasilci pa z 
druge strani,« je pripovedoval 
86-letni Andrej, ki z ženo 
Frančiško in mlajšim sinom 
živi na kmetiji na 750 metrih 
nadmorske višine. Imajo oko-
li 130  hektarjev gozda, tako 
da bodo za spravilo podrtega 
lesa potrebovali veliko časa. 
Za pomoč iz doline, ki so je 
bili deležni v času žledoloma, 
pa je iskreno hvaležen in 
dodaja, da se verjetno ne 
moti, če to zahvalo izreče v 
imenu vseh Kokrjanov.
Kokrjani in ostali občani  so 
sicer svojo hvaležnost izka-
zali na poseben način. Na 
nedeljo, ko je bilo v dolini 
Kokre najhujše mimo, je 
bila v Kokri zahvalna maša. 
Maševala sta preddvorski 
župnik Miha Lavrinec in 
vojaški vikar Jože Plut. 
Iz Kokre v tem času na srečo 
ni bilo treba evakuirati 
nobene družine, ker bi bilo 
ogroženo njeno domovanje. 
Mlajšo družino pa so prese-
lili k sorodnikom v dolino, 
da so šli lahko v službo, saj 
je bilo to zaradi zapore vaš-
čanom onemogočeno. Pri 
tem so jim pomagali člani 
Gorske reševalne službe iz 
Kranja.

Zapora ceste zaradi 
varnosti 
Regionalna cesta Preddvor–
Jezersko je bila v času žledo-
loma zaradi podiranja dreves 
in proženja kamenja smrtno 
nevarna. Zaradi varnosti lju-
di so cesto za več kot teden 
dni zaprli, nad popolno zapo-
ro pa je bedela policija, ki je 
bila v dolini Kokre in na 
Jezerskem navzoča zaradi 
zavarovanja življenja in pre-
moženja ljudi, nam je pove-
dal inšpektor Aljoša Jazbec s 
Policijske uprave Kranj. Za 
zaporo pa so varovali tudi 
gasilce, delavce elektro podje-
tja in druge, ki so v dolini 
Kokre skrbeli za to, da bi bila 
cesta čim prej prevozna in da 
bi ljudje čim prej spet dobili 
elektriko. »Ljudje morajo ver-
jeti, da popoldne zapore ceste 
ne uvajamo kar tako, pač pa 
zaradi njihove varnosti,« je 
dejal Jazbec. A se je vseeno 
zgodilo, da se je nekdo kljub 
opozorilom lahkomiselno 
odpeljal po cesti, potem pa je 
ostal ujet med podrtim drev-
jem in ga je odšlo reševat več 
ljudi, ki so zaradi njegove 
nepremišljenosti postavili na 
kocko svoja življenja. Po ted-
nu dni popolne zapore so po 
oceni gorenjskega štaba 
Civilne zaščite zaporo nekoli-
ko omilili in jo pomaknili 
navzgor po dolini Kokre, tako 
da so vsaj tisti s spodnjega 

dela lahko odšli na delo. Na 
najbolj ogroženem delu je 
zapora še vedno veljala, za 
prevoz ljudi v dolino pa so 
nekaj časa skrbeli z oklepniki 
in vojaškim avtobusom. Tudi 
otroke s podružničnih šol so 
na ta način vozili v matično 
šolo, nekatere pa začasno 
preselili v ravninske vasi k 
sošolcem in svojcem.

Po dolini so vozili vojaški 
oklepniki
Glavni promet po dolini 
Kokre pa je v usodnem ted-
nu  potekal z vojaškimi okle-
pniki, valuki, domačini v 
Kokri so jim ljubkovalno 
rekli kar patrije. Kot nam je 
povedal župan občine Pred-
dvor Miran Zadnikar, so voj-
sko za pomoč zaprosili prek 
Civilne zaščite in jo že tretji 
dan tudi dobili. Kar dvakrat 
jih je obiskal obrambni 
minister Roman Jakič in se 
na lastne oči prepričal o raz-
merah v obeh občinah, 
Preddvoru in na Jezerskem, 
enako je obe občini obiskala 
tudi predsednica vlade Alen-
ka Bratušek. Želeli bi si 
sicer več oklepnih vozil, 
naposled so jih za transport 
dobili šest, enega od teh za 
medicinske potrebe. Med 
ujmo je bilo na območju 
obeh občin angažiranih 78 
pripadnikov Slovenske voj-
ske, vsak dan od 16 do 22, 
nam je povedal poveljujoči 
častnik Tomaž Kokl, sicer 
domačin iz Potoč. Vsak dan 
so na relaciji Preddvor–
Jezersko vozili valuki in lju-
dem v dolini Kokre in na 
Jezersko vozili vse, kar so 
potrebovali, vozili pa so tudi 
ljudi. »Vojaki, ki so sodelo-
vali, so bili pri delu zelo 
motivirani, nobena naloga 
jim ni bila pretežka. Vodila 
nas je misel, da naredimo 
nekaj dobrega za ljudi,« je 
dejal stotnik Tomaž Kokl, 
pripadnik 132. gorskega pol-
ka, ki je pri reševanju posle-
dic ujme skupaj z vojaki 
sodeloval devet dni, vse do 
konca vojaških aktivnosti in 
odprtja ceste na Jezersko. 
Svoje vtise pa strne: »Jaz in 
moji sodelavci smo bili zelo 
veseli, da smo bili med pre-
bivalci lepo sprejeti, saj nam 
je to dalo še več volje, ener-
gije in občutka, da smo 
naredili nekaj dobrega. 
Domačini so nas velikokrat 
obiskovali in nam prinašali 
sladke dobrote, pri tem pa bi 
se še enkrat lepo zahvalil 
gospe Povšnarjevi, ki nas je 
zadnjih pet dni gostila na 
svoji domačiji v Kokri.

Z zahvalne maše v Kokri

V času od 1. do 9. februarja je v intervencijah 
sodelovalo 225 gasilcev in ostalih prostovoljcev. 
Vsak je opravil 108 prostovoljnih delovnih ur, 
kar znaša prek 24 tisoč delovnih ur v tem času.  
Vsak dan intervencije so očistili petdeset 
kilometrov cest, odstranili dvajset dreves. 
nadzorovali požar na električnih vodnikih, črpali 
vodo iz gospodarskega poslopja, prepeljali 
poškodovano osebo k zdravniku v Kranj, nudili 
pomoč pri prevozih ...

Župana Miran Zadnikar in Jure Markič sta s sodelavci o razmerah redno obveščala javnost.

V Preddvoru je bila logistična baza za dolino Kokre in Jezersko.
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Zanimivosti

Kokra – V petek, 7. februar
ja, smo se z gospo ravnatel
jico in učenko Nino Kokl na 
županovo povabilo odpra
vile s prostovoljnimi gasil
ci v dolino Kokre, kjer je vre
menska ujma prizadela tako 
vaščane kot naravo.
Našo »posadko« so sestav
ljali še šofer gasilskega 
vozila, prostovoljni gasilec 
iz Preddvora, gospod Košir 
in vodja intervencije, gasi
lec Blaž. V terenskem vozi
lu Slovenske vojske pa so 
se z gospodom županom 
občine Preddvor Miranom 
Zadnikarjem na čelu vozili 
vojak šofer in prostovoljki 
Rdečega križa. Z nami je 
bil tudi dober poznavalec 
doline Kokre – poštar, ki je 
prebivalcem raznašal poš
to, saj je že nekaj časa niso 
prejeli. 

Adrenalinska vožnja po 
dolini Kokre
Odpravili smo se v Kokro, v 
naravni nesreči najbolj pri
zadeto vas v občini Pred
dvor. S seboj smo vzeli hra
no in pakete pomoči Rdeče
ga križa, razdeljevali pa 
smo letake z opisom stanja 
in obvestili za tamkajšnje 
prebivalce. Poskrbljeno je 
bilo tudi za našo varnost, 
saj smo si nadeli zaščitne 
čelade. Naša pot se je začela 
v Fužinah, kot se imenuje 
del Kokre, in tam smo vide
li, da je stanje zelo resno in 
zbuja skrb. Pričakali so nas 
grozoviti prizori podrtih 
dreves, uničenih cest, obre
menjenih vodotokov in zas
krbljenih prebivalcev, ki so 
bili zelo veseli našega obis
ka. Potrkali smo na sleher
na vrata in spraševali, ali 
potrebujejo pomoč, hrano, 
agregat ali kaj podobnega. 
Obveščali smo jih tudi o 
stanju drugod in jim posre
dovali navodila v zvezi s 
cestnimi povezavami. Poja
snili smo jim, kako naj se 
organizirajo v primeru nuj
nega obiska zdravnika, saj 
je bil dežurni zdravnik v 
oklepniku sredi vasi pripra
vljen pomagati vsem pomo
či potrebnim. Bili smo pri
ča stiski ljudi, ki jim narava 
res ni prizanesla. Nekateri 
so si med seboj sosedsko 
pomagali in to nas je zelo 
razveselilo.
Med številnimi obiski so se 
mi nekateri močno vtisnili 
v spomin. Mednje zagotovo 
sodi obisk pri gospe Olgi 
Miklavčič, ki nas je bila nei
zmerno vesela – na njenem 
obrazu sem prepoznala 
izraz sreče, tudi v tako tež
kih trenutnih. Spoznali 
smo nekatere bodoče učen
ce naše šole in njihove pas

je prijatelje, ki so jih pridno 
čuvali. Zaradi razmer veči
na ljudi, ki so zaposleni v 
dolini, ni odšla na delovna 
mesta, otroci pa ne v vrtec 
in šolo, zato smo srečali 
tudi veliko delavcev, ki jih 
mi, učenci, vsakodnevno 
srečujemo. Eden takih je bil 

šofer avtobusa gospod Vili, 
ki je posebej pohvalil župa
na in njegovo delo. 

Česar vojska ne zmore ...
Eden najbolj napetih in 
hkrati zabavnih trenutkov 
je bil, ko smo se prebijali po 

močno poškodovani cesti 
na odročno kmetijo, ki leži 
na nadmorski višini 906 
metrov. Cesta po gozdu je 
bila zasnežena in polna 
vejevja, kar je pomenilo, da 
je bila vožnja temu primer
no »adrenalinska«. Ampak 
z odličnim šoferjem za 
volanom našega gasilskega 
terenskega vozila nas ni 
skrbelo. Več skrbi je zbuja
la vožnja vojaškega vozila 
pred nami, saj nikakor niso 
zmogli premagati odseka, 
ki je bil močno zasnežen in 
jim je predstavljal neverjet
ne preglavice. Zato smo 
poskusili mi. Ker smo seve
da oviro uspešno premaga
li, je naš šofer v šali dejal: 
»Česar vojska ne zmore, 
preddvorski gasilci zmore
jo!« nato pa mi namignil, 
da čisto vsega ni treba napi
sati. Nisem obljubila ¼  Vsi 
smo se prešerno nasmejali, 
se še nekajkrat na ovinkih 
obrnili na mestu in prispeli 
do kmetije. 
Ko smo obredli že skoraj 
celotno Kokro, smo pri Ber
gantovih dobili okrepčilo, 
ki nam je dalo novih moči. 
Kar nekajkrat smo slišali 
pohvale, predvsem našemu 
županu, ki je celotno doga
janje in reševanje odlično 
vodil. Ko pa smo prispeli do 
gruče hiš oz. manjšega 
zaselka, ki mu domačini 
rečejo Kurja vas, smo vklju
čili sireno in sklicali vse 
prebivalce, da jim je župan 
pojasnil stanje in dogajanje 
v dolini ter potek sanacije 
ceste, ki je bila močno, 
močno poškodovana. Nato 
nas je pot pripeljala h kon
cu z našo prvo posadko, saj 
so se drugi podali naprej, 
da bi obiskali še nekaj hiš, 
gospa ravnateljica, Nina in 
jaz pa smo se presedle k 
drugi ekipi, ki so jo sestav
ljali prostovoljni gasilci iz 
Kokre. Z njimi smo obiska
le še nekatere učence naše 
šole, ki niso mogli v Predd
vor zaradi zaprtega in poš
kodovanega cestišča, nato 
pa smo se varno vrnili v 
Preddvor. 
Obisk poškodovane Kokre 
je bil zagotovo enkratna 
izkušnja in priložnost, da 
se zavemo, da brez požrtvo
valnega dela gasilcev, tako 
prostovoljnih kot poklicnih, 
električarjev, vojske in 
domačinov stanje zagotovo 
še nekaj časa ne bi bilo 
tako, kot je. V imenu vseh 
bi jim rada še enkrat izrekla 
globoko hvaležnost za delo, 
ki so ga opravili, in za vsako 
kapljico znoja, ki je pripo
mogla k izboljšanju stanja v 
dolini Kokre.

Ana Roblek, 8. razred

Stiska ljudi  
v naravni nesreči
Vtisi učenke ob obisku doline Kokre, ki jo je februarja prizadela ledena ujma.

Električne in telefonske žice, vklenjene v led / Foto: Tina Dokl

Ko so bili v Kokri odrezani od sveta, so željno čakali 
vsakršne novice. / Foto: Tina Dokl

Prostovoljci so prebivalce doline Kokre ves čas oskrbovali z 
nujnimi potrebščinami. / Foto: Tina Dokl

Kokra – Pred kratkim je 
velik del države zajela prava 
ledena katastrofa. Tudi v 
dolini Kokre smo dodobra 
spoznali, kako hudo je, 
kadar se med seboj poigrajo 
različni vetrovi in skupaj s 
padavinami skozi neenako 
hladne zračne plasti uprizo
rijo ledeni ples. Sprva je 
snežilo, nato deževalo, sneg 
je postajal vse bolj moker in 
težak. Nazadnje pa so dežne 
kaplje pričenjale zmrzovati, 
ko so padle na tla. Povsod se 
je začel kopičiti ledeni oklep. 
Nastajalo ga je vse več. 
Kamorkoli je segal pogled, 
vsepovsod ga je bilo videti. 
Največ ga je bilo na dreves
nih vejah – tam se je vse bolj 
debelil, dokler se drevesa 
pod njegovo težo niso podr
la. Večkrat se je zgodilo, da 
se je drevo podrlo na drugo, 
in tako jih je padlo kar nekaj 
naenkrat. To me je spomin
jalo na domine. Prizor nika
kor ni bil lep. Lomljenje dre
vja so spremljali srhljivi 
poki ter šumi. In ko se je 
večerilo, smo na žalost ostali 
tudi brez električne energi
je. Ta večer smo večkrat sli
šali zvok gasilske sirene. 
Naslednjega dne je tudi ces
ta, ki pelje proti Jezerske
mu, zaradi podrtega drevja 
postala popolnoma nepre
vozna. Tako smo bili odre
zani od sveta.

Kar naenkrat smo spoznali, 
kakšno je življenje brez elek
trične energije. Vsak obrok 
smo pripravili v kaminu, s 
katerim smo se tudi ogrevali. 
Ob večerih nismo posedali 
pred televizijo, temveč smo 
kartali ali pa igrali razne dru
žabne igre. Takšno življenje 
je po svoje tudi koristno, saj 
tako preživiš več časa z dru
žino. V veliko uteho so nam 
bili v teh težkih dneh gasilci, 
civilna zaščita ter mnogi dru
gi, ki so se nam pomagali 
prebiti skozi te čase. Poma
gali so nam tudi sosedje.
Jaz sem ta čas posedal pri 
kaminu in bral knjigo. 
Vmes sem šel ven in poma
gal pri odmetavanju snega. 
Tako sem zamudil tri dni 
pouka. Vsak večer smo 
poklicali na preddvorsko 
občino in povprašali, kdaj 
bodo organizirali prevoz z 
oklepnimi vozili. V četrtek 
je tudi nama z bratom uspe
lo priti do šole, če prav sva 
zamudila prvo šolsko uro. 
Po končanem pouku sva 
odšla k starim staršem v 
Kranj. Tam sva ostala nekaj 
dni in se potem vrnila v pre
cej mirnejšo Kokro. Takrat 
so nas s pomočjo agregatov 
že oskrbovali z električno 
energijo, vendar nas okolica 
še vedno spominja na straš
no moč narave. 

Rok Krč

Nepričakovana 
vremenska ujma
V Kokri smo spoznali uničujočo moč narave.

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV  
ZA LETO 2014

Občina Preddvor obvešča, da je v torek, 11. marec 2014, 
na spletni strani www.preddvor.si objavila javne razpise za 
leto 2014, in sicer:

1.  Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor v 
letu 2014 – prijava je možna do 11. aprila 2014;

2.  Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
športnih programov v Občini Preddvor v letu 2014 – 
prijava je možna do 11. aprila 2014;

3.  Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
socialno humanitarnih programov v Občini Preddvor v 
letu 2014 – prijava je možna do 11. aprila 2014;

4.  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Pred-
dvor v letu 2014. Javni razpis obsega:

 - ukrep št. 1 / Nove investicije za delo v gozdu;
 -  ukrep št. 2 / Šolanje na poklicnih in srednješol-

skih kmetijskih in gozdarskih programi - prijava je 
možna do 11. aprila 2014;

5.  Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti 
društev na območju občine Preddvor v letu 2014 – 
prijava je možna do 11. aprila 2014;

6.  Javni razpis za sofinanciranje izvedbe turističnih in 
drugih prireditev v Občini Preddvor v letu 2014 – pri-
java ja možna do 11. aprila 2014;

7.  Javni razpis za priznanja občine za leto 2014- spre-
jem predlogov je možen do 11. aprila 2014.

Vse informacije kot tudi razpisno dokumentacijo zainteresi-
rani prejmejo na naslovu občine Preddvor, Dvorski trg 10, 
4205 Preddvor, po telefonu 04/275 10 00 v času uradnih 
ur ali po elektronski pošti obcina.preddvor@siol.net.
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Kokra – Slovenijo je v začetku 
februarja doletela vremenska 
katastrofa, saj je bila skoraj 
vsa država pokrita s snegom 
in žledom. Posledice te katas-
trofe je v naši občini najbolj 
občutila dolina Kokre. Prebi-
valci Kokre, Jezerskega in 
Spodnjih Potoč so skoraj ves 
teden živeli brez elektrike in 
odrezani od sveta. V petek, 7. 
februarja, sva se učenki naše 
šole skupaj z ravnateljico 
odpravili na teren. 
Proti Kokri smo se odpravile 
z županom Miranom Zadni-
karjem, poveljnikom PGD 
Preddvor Blažem Pfajfarjem, 
poveljnikom Civilne zaščite 
Branetom Koširjem, poštar-
jem Marjanom Zverom, pro-
stovoljkami Rdečega križa in 
z vojakom. Skupaj smo obi-
skali skoraj vse prebivalce 
Kokre in Potoč, tudi težje 
dostopne domačije. Župan je 
razdelil obvestila in skupaj s 
poveljnikoma občanom raz-
ložil nastale razmere. Naša 
ravnateljica je starše šoloob-
veznih otrok pozvala, naj 
učence predmetne stopnje v 
času prometne zapore prese-
lijo k sorodnikom in sošol-
cem v dolino. Poštar je raz-
delil pošto, ki se je nabrala v 
tistem tednu, prostovoljki pa 
sta razdelili pakete Rdečega 
križa in drugo hrano. Med 
obiskom smo izvedeli veliko 
zanimivega. Kokrjani so 
nam razložili, kako so se spo-
padali z izpadom električne 
energije in zaprto cesto. Po 
nekaj dnevih so generatorji 
dosegli skoraj vsa gospodinj-
stva v dolini. Za nekatere je 
bila situacija lažja, saj so 
imeli plinske peči, peči na 
drva ali lastne generatorje. 
Za bencin in plin je poskrbe-
la občina s pomočjo civilne 
zaščite. Največjo težavo pa je 
za večino predstavljala zaprta 
cesta. Zapora ceste je prebi-
valce Kokre najbolj prestraši-
la, saj so se prebivalci bali za 
službe. Za nujne prevoze so 
z oklepnimi vozili skrbeli 
gasilci in vojaki Slovenske 
vojske. 

Prebivalci v stresu

Marsikdo izmed nas si niti 
predstavljati ne zna, v kak-
šnem strahu in stresu so žive-
li prebivalci teh vasi. Nad nji-
hovimi hišami so se več dni 
podirala drevesa in močno 
pokale veje. Pri odstranjevan-
ju dreves so bili vaščanom v 
veliko pomoč gasilci in pros-
tovoljni sekači, marsikatero 
drevo pa so domačini poseka-
li kar sami. Za kmete in last-
nike gozdov predstavlja ta 
žledolom veliko škodo in 
finančno katastrofo. Na tere-
nu sva s sošolko spoznali, 
kako težko je bilo življenje v 
času žledoloma in kako v teh 
trenutkih spoznaš medsosed-
sko pomoč in povezanost. Za 
čim lažje življenje vaščanov 
so se ves teden trudili delavci 
občine, gasilci PGD Predd-
vor, Civilna zaščita iz Predd-
vora, vojaki Slovenske vojske, 
policija, Rdeči križ in veliko 
število prostovoljcev. Stanje 
se umirja – vse zahvale za to 
potrpežljivim vaščanom in 
različnim delavcem, ki so pri-
dno pomagali pri sanaciji 
nastale škode.

Nina Kokl, 7.a

Zimska ujma 
prizadela dolino Kokre
Posledice februarske zimske katastrofe je močno občutila dolina Kokre. O svojih vtisih piše še ena 
učenka Osnovne šole Matija Valjavca Preddvor, ki jo je obiskala v najtežjih dneh.

Hrano in druge potrebščine so iz Preddvora v Kokro in na 
Jezersko vozili z vojaškimi oklepniki. 

Zimska idila ... a le na videz / Foto: Tina Dokl
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Nudimo vam novo generacijo PVC profilov 
Rehau GENEO - Uw=0,73W/m2k

»Pridi, vidi in se čudi, kaj ti Milči nudi« 

PVC OKNA IN VRATA
KONTAKT:  041 223 595
MERITVE: Simon - 041 979 101
info@milci.si 
milan.dolinsek@siol.net

Marjan Valjavec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,  
Srednja Bela 21, 4205 Preddvor,  
031/694 225, mvaljavec@siol.net

www.kmetija-zulc.si

Na kmetiji Pr' Žulc z mlinom na kamen melje-
mo domača žita. Nudimo vam domačo ajdovo, 
pirino, koruzno, rženo in pšenično moko. 
Imamo tudi polnovredni pšenični, pirin in koru-
zni zdrob. Na voljo  je tudi domača prosena in 
ajdova kaša.

Bili so odrezani od sveta

Otroci, doma v Kokri, so izredne razmere zaradi 
zimske ujme doživljali na poseben način

Kokra – Ko je bila v občini 
Preddvor ledena ujma oz. 
žled, smo bili Kokrjani 
dobesedno odrezani od sve-
ta, saj nismo mogli ne v 
dolino ne na Jezersko. V 
noči na soboto smo ostali 
tudi brez električne energi-
je, zato nismo imeli tople 
hiše. Nekaj časa smo imeli 
vsaj toplo vodo, da smo se 
lahko umivali. Zaradi takih 
razmer sem se odločila, da v 
sredo odidem k sestri v 
Preddvor. Okoli 16. ure sem 
se z oklepnim vozilom odpe-
ljala v Preddvor, kjer sem 
bivala toliko časa, da je bila 
cesta proti Jezerskemu spet 
prevozna. Ko sem v četrtek, 
13. februarja, odšla domov, 
smo že imeli električno 
energijo, zato je življenje 
spet potekalo običajno.

Nika Selšek

Vožnja z oklepnikom
V času žledoloma sem bival 
pri sorodnikih v Tupaličah. 
To je bila zanimiva izkuš-
nja. Z oklepnim vozilom 

sem se peljal tudi domov po 
zvezke, da sem potem lah-
ko hodil v šolo.

Žiga Tišler

Imeli smo podaljšan 
konec tedna
V soboto, 1. februarja, je 
zaradi žleda v Kokri zmanj-
kalo električne energije, v 
nedeljo pa so zaradi podrtih 
dreves zaprli tudi cesto iz 
Preddvora na Jezersko. Tisti 
teden zato Jezerjani in Kokr-
jani nismo mogli hoditi v 
šolo v Preddvor. Naša hiša se 
je po nekaj dneh ohladila, 
zato smo v sredo šli v šolo, 
po pouku pa k dedku in babi-
ci na Šutno, kjer smo ostali 
do petka. V petek popoldne 
smo odšli domov, saj je bil v 
našem zaselku v Kokri že 
dva dni agregat za proizvaja-
nje električne energije. V 
nedeljo so odprli tudi cesto. 
Zanimivo je bilo hoditi v šolo 
z druge lokacije, posebej pa 
nama je bilo všeč, da smo 
imeli podaljšan konec tedna. 

Živa in Zala Končan

Vse domačije v Kokri so v času žledoloma obiskali ravnateljica šole v Preddvoru Mateja Sajovec  
z učenkama Ano Roblek in Nino Kokl ter župan Miran Zadnikar. Na sliki: pri Suhadolnikovih.
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Marjan Bogataj

Preddvor – Po končanem 
jesenskem delu nogometne 
sezone nas je v novembru kar 
dvakrat presenetil orkanski 
veter, ki je pustošil na Gorenj-
skem. Pravo razdejanje je pov-
zročil tudi na igrišču Za žago. 
Poškodovano streho nad skla-
diščem in garderobnimi pros-
tori nam je do konca leta uspe-
lo sanirati z več prostovoljni-
mi delovnimi akcijami čla-
nov, finančno nam je pris-
kočila na pomoč tudi Občina 
Preddvor. Po katastrofi z žle-
dom v začetku februarja smo 
si spet s strahom prišli ogleda-
ti posledice, vendar pa k sreči 
veliko večje škode nova nesre-
ča ni povzročila.

Odlična udeležba zimskih 
tečajnikov
Mesec dni pred začetkom 
smučarskega tečaja smo si 
bili enotni, da se verjetno 
trend vsakoletne rasti števila 
udeležencev ne bo ponovil. 
Pa smo se ušteli, saj je prvi 
letošnji sneg konec januarja 
v enem tednu dobrim petde-
setim prijavljenim dodal še 
30 novih in zbali smo se že, 
da bomo morali koga odslo-
viti. To se k sreči ni zgodilo 
in številka se je ustavila pri 
končnih 85 tečajnikih.
V Kranjski Gori je prvi dan 
tečaja močno snežilo, drugi 
dan naj bi bil po vremenskih 
napovedih najlepši v tednu 
počitnic in smo ga dodobra 
izkoristili. Delo po skupinah 
je potekalo izvrstno, čeprav je 
bila tudi gneča na žičniških 
napravah velika. Vmes smo 
spremljali tudi novice z olim-
pijskih iger iz Sočija, kjer 
smo zmagovali tako v hokeju 
kot tudi na našem smučar-
skem področju v veleslalomu. 
Tretji dan nas je v Kranjski 
Gori pričakalo močno dežev-
je, zato smo dopoldne preve-
drili v Slovenskem planin-
skem muzeju v Mojstrani in 
še kaj koristnega izvedeli o 
planinstvu in krajih ob Tri-
glavskim narodnim parkom, 
popoldne pa smo nadaljevali 
smučanje. Četrti dan nas je 
pričakala tako gosta megla, da 
se vratc praktično ni videlo. 
Vseeno smo opravili uradni 
trening, vendar se je izkazalo, 
da je zaradi ledenih plošč in 
kupov mokrega snega ob 
vratcih varnost tečajnikov 
ogrožena. Tudi nekaj padcev 
na meji poškodb je bilo razlog 
za odločitev učiteljskega zbo-
ra, da tekmo odpove. Čas smo 
seveda izkoristili za učenje. 
Po razočaranju zaradi odpad-
le četrtkove tekme smo zadnji 

dan prišli na moker sneg, na 
žičnicah in na smučišču pa je 
bila kar gneča. Vsega hudega 
vajenih nas ni motilo pri pri-
pravi na nastop skupin ter 
tradicionalne barvaste kače 
vseh tečajnikov od vrha pa do 
vznožja sneženega pobočja. 
Na koncu smo še zaploskali 
staršem, ki so nas v velikem 
številu prišli gledati v iztek 
smučišča. Sledil je še tradicio-
nalni uradni zaključek s 
podelitvijo priznanj na parki-
rišču ob avtobusih. Vodja 
tečaja Slavko A. Bogataj in 
predsednik športnega društva 
Roman Rogelj sta poudarila 
celotedenski boj z vremenom 
in se zahvalila staršem, da so 
nam spet v tako velikem števi-
lu zaupali svoje otroke. Za 
uspešno izvedbo tečaja se 
organizatorji še enkrat zahva-
ljujemo Občini Preddvor, ki 
je tudi letos prispevala enod-
nevni prevoz otrok in del stro-
ška za prehrano, podjetjem 
AGRO-MOBIL, AVTOMA-
TIC SERVIS in STRAH za 
finančno pomoč ter pokrovi-
teljem FRANKSTAHL, 
AFRODITA in DANA za 
praktična darila.

Priprave nogometašev  
in kegljačev na pomlad

Vse nogometne kategorije in 
naši kegljači sedaj že zaklju-
čujejo nastope v zimskih 
ligah in se že pripravljajo na 
pomladanski del nogometne 
prvenstvene sezone 2013/14, 
kjer spet sodelujemo z vsemi 
možnimi kategorijami od 
mlajših cicibanov U9 (trener 
Anže Markun), starejših cici-
banov U11 (trener David 
Golob), mlajših dečkov U13 
(trener Ciril Žontar), starejših 
dečkov U15 (trener Mitja Roz-
man), kadetov U17 (trener 
Vili Čimžar) in mladincev 
U19 (trener Gregor Pavlič) ter 
seveda še s člansko ekipo NK 
Preddvor (trener Iztok Pavc). 
Zaradi nadaljevanja gradnje 
primarnega voda kanalizaci-
je je bila izvedba tekem v 
jesenskem delu prvenstva 
kar nekajkrat pod velikim 
vprašajem, a se je na koncu 
tudi zaradi aktivnega sodelo-
vanja z izvajalcem del in nad-
zornikom projekta vse sku-
paj uspešno izteklo. Z oprav-
ljenimi deli smo v glavnem 
zadovoljni, pričakujemo pa, 

da bosta izvajalec in investi-
tor poskrbela tudi za zaključ-
na dela in ustrezno uredila 
okolico in dovozno pot, kjer 
so ostale vidne posledice 
uporabe težke mehanizacije 
in posega v prostor. Še pose-
bej nas moti način gradnje 
črpališča, ki je po našem 
mnenju postavljen previso-
ko, tako da je meteorna voda, 
ki bi morala odtekati v Kokro, 
speljana nazaj pred gardero-
bne prostore in proti igrišču. 
Glede na vse težave z vre-
menskimi ujmami in omen-
jeno gradnjo, bi radi pred 
začetkom lige uredili še toplo 
vodo za tuširanje, v poletnih 
mesecih pred novo sezono 
pa še sanitarije in ograditev 
nogometnega igrišča v skla-
du z zahtevami pravilnika o 
nastopanju v gorenjskih 
nogometnih ligah.
Spomladanski del nogomet-
nega prvenstva se bo pričel v 
aprilu – vsi vabljeni na ogle-
de tekem na igrišče Za žago! 
Več o našem delu in dogaja-
nju Športnega društva Pred-
dvor pa lahko najdete na 
naši spletni strani www.
sd-preddvor.si. 

Viharno obdobje  
za športnike
Lahko rečemo, da je bilo letošnje zimsko prehodno obdobje za Športno društvo Preddvor dobesedno 
najbolj viharno do sedaj. Miran Perko

Novi Sad – Rokometni klub 
Preddvor ima bogato zgo-
dovino in tako je pred nekaj 
leti na pobudo rokometnih 
zanesenjakov nastal vete-
ranski rokometni klub. V 
njem so se zbrali nekdanji 
rokometaši, ki so po konča-
ni karieri v RK Preddvor, RK 
Besnica in RK Cerklje žele-
li ohranjati tradicijo moške-
ga rokometa na zgornjem 
Gorenjskem. Trenutno se v 
tej druščini srečuje 25 biv-
ših rokometašev, ki obisku-
je različne turnirje po Slove-
niji, na Hrvaškem, Bosni in 
Hercegovini, Črni gori ter 
tudi drugje po Evropi.
Zadnji večji uspehi vetera-
nov so 1. mesto na turnirju v 
Bujah (HR), 1. mesto na tur-
nirju v Sevnici, 1. mesto na 
turnirju v Kranjski Gori, 1. 
mesto na turnirju v Tivtu 
(Črna gora) in 2. mesto na 
turnirju v Brnu (Češka).
Omenjeni uspehi niso ostali 
neopaženi in veterani smo 
dobili povabilo na največji 
veteranski turnir na območju 
bivše skupne države, Vete-
ranski rokometni turnir 
Opušteno 2014 v Novem 
Sadu (Srbija). Turnir je pote-
kal od 13. do 16. marca, na 
njem pa je sodelovalo 26 
moških in 7 ženskih ekip iz 
Srbije (6), Črne gore (1), 
Kosova (1), Bosne in Herce-

govine (3), Hrvaške (6), Italije 
(1) in Slovenije (8).
Moški rokometni turnir je 
potekal v 6 skupinah s po 4 
do 5 ekipami z dvema polča-
soma, torej dvakrat po deset 
minut na dveh lokacijah v 
mestu Kać (okoli 10 km iz 
Novega Sada). Iz vsake skupi-
ne se je v polfinale uvrstila 
prva ekipa. Iz treh polfinal-
nih dvobojev so tri ekipe na-
predovale v finale, kjer so se 
pomerile vsaka z vsako. 
V predtekmovalni skupini 2 
(5 ekip) je veteranska ekipa 
RK preddvor s 3 zmagami in 
neodločenim izidom zasedla 
1. mesto in se uvrstila v polfi-
nale. Polfinalna tekma s srb-
skim predstavnikom Jabuka 
(Jabuka) je bila izredno raz-
burljiva, saj nam je preddvor-
skim veteranom šele v izdih-
ljajih tekme uspelo streti nas-
protnika in se z rezultatom 9 
: 8 uvrstiti v finale. Kot se je 
kasneje izkazalo, nam je pol-
finalna tekma vzela preveč 
moči, zato smo s sicer dostoj-
nim odporom obe finalni tek-
mi proti Borcu (Banja Luka) 
in Mojkovcu (Črna gora) 
izgubili ter zasedli kljub vse-
mu odlično 3. mesto. Zmaga-
la je ekipa Borca (Banja 
Luka). V svojih vrstah smo 
imeli tudi najboljšega strelca. 
To je bil z 21 goli Rok Krt. 
Naslednji turnir, na katerem 
bomo veterani sodelovali, bo 
3. maja v Bujah (Poreč, 
Hrvaška), kjer bomo branili 
1. mesto.

Na veteranskem 
turnirju 
Rokometni veterani iz Preddvora so sodelovali na 
veteranskem rokometnem turnirju Opušteno 214 
v Novem Sadu.

Na turnirju smo sodelovali, stojijo od leve proti desni: 
Primož Kozjek, Metod Zabret, Janez Rogelj, Jože Kavaš, 
Jože Cuderman, Gorazd Kozjek, Borut Pensa; čepimo od 
leve proti desni: Sašo Josifoski, Miran Perko, Vojko 
Selišnik, Rok Krt.

Preddvor – Mercator v aprilu organizira akcijo oziroma pro-
jekt Radi delamo dobro. Občani boste lahko v okviru projek-
ta v prodajalni Mercator glasovali za prijavljena društva. 
Društvu v občini, ki bo prejelo največ glasov občanov, bo 
Mercator doniral denarna sredstva v višini tisoč evrov. V 
PGD Preddvor bodo denar namenili za nakup novega gasil-
skega avtomobila. Občane vabijo, da oddajo svoj glas pred-
dvorskemu gasilskemu društvu za večjo varnost in še bolj 
kvalitetno posredovanje na intervencijah. Že vnaprej se 
zahvaljujejo za vsak glas.

Glasujte za gasilsko društvo
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Zakaj o tem 
pišemo v časopisu občine 
Preddvor? Ker Marjan Gor-
za že devetnajst let živi na 
Bregu ob Kokri in ker je tudi 
v tukajšnji občini zelo deja-
ven. Res pa ga ljudje manj 
poznajo kot športnega delav-
ca, bolj pa kot predsednika 
lokalne borčevske organiza-
cije, ki jo vodi od leta 2006 
(od leta 2010 pa tudi Obmo-
čno združenje borcev za vre-
dnote NOB v Kranju) in kot 
vodjo kolesarske sekcije 
Društva upokojencev Pred-
dvor. Poleg tega običajno 
vodi tudi upokojenske obč-
ne zbore in je pri tem desna 
roka predsednici, svoji ženi 
Anici.
V Domžalah, od koder je 
doma, pa je bila njegova živ-
ljenjska pot ves čas preplete-
na s športom: v mladosti je 
bil športnik, vključil se je v 
delo športnih klubov, zlasti 
atletskega, in v druge organi-
zacije, ki so se ukvarjale s 
športom in rekreacijo. Kot 
mlad atlet je predlagal vrsto 
različnim manjših ali večjih 
tekmovanj, s čimer je želel 
povabiti v kraljico športa čim 
več mladih in starejših. K 
temu je pripomogel z oseb-
nim zgledom, poleg tega je 
za atletiko navdušil svoja 
sinova, športniki pa so tudi 
vnuki. Ker je imel dobre 
organizacijske sposobnosti, 
je v športu opravljal več 
pomembnih funkcij. Ni bil le 
ustanovitelj in predsednik 
domžalskega atletskega klu-
ba (danes je njegov častni 
predsednik), pač pa je več-
krat vodil tudi Športno zvezo 
Domžale in deloval tudi v 
organih Atletske zveze Slove-
nije, kjer je zaradi svojih spo-
sobnosti kandidiral tudi za 
predsednika zveze. Deloval 
je tudi tedanji Samoupravni 
interesni skupnosti za šport 
in rekreacijo in v Telesnovz-
gojni skupnosti Domžale.

Najopaznejši pečat je zapu-
stil ravno v atletiki. Pod nje-
govim vodstvom je Atletski 
klub Domžale prehodil pot 
od popolnih začetkov do 
vzgoje vrhunskih atletov, ki 
so se udeleževali mednaro-
dnih, evropskih in svetovnih 
tekmovanj. V klubu so prve 
korake naredili najmlajši še 
v vrtcih in nižjih razredih 
osnovnih šol, potem pa so 
pod strokovnim vodstvom 
trenerjev domžalskega klu-
ba in v sodelovanju s sred-
njimi, višjimi in visokimi 
šolami atletinje in atleti pos-
tali uspešni in prepoznavni. 
V času njegovega vodenja 
kluba so začeli organizirano 
pomagati uspešnim športni-
kom in jih nagrajevati. 
Pomembno je, da je pod 
njegovim vodstvom v Atlet-
skem klubu Domžale zrasel 
rod atletskih sodnikov in 
tudi članic ter članov, ki so 
usposobljeni za organizacijo 
in izvedbo velikih tekmo-
vanj, od državnih prvenstev 
do mednarodnih tekem. 
Največji zalogaj za klub je 
bila organizacija Balkanskih 
atletskih iger veteranov, kar 
je prav tako njegov pomem-
ben prispevek. Ima status 
mednarodnega atletskega 

sodnika in je nosilec števil-
nih priznanj na področju 
atletike, lani denimo je pre-
jel zlato plaketo Atletske 
zveze Slovenije. Pomemben 
je tudi Marjanov prispevek h 
gradnji atletskega stadiona v 
Domžalah.
»Ko se človek bliža sedem-
desetemu letu, se mu pri-
meri tudi takšno priznanje,« 
se uvodoma pošali Marjan 
Gorza, ko ga vprašam o tem, 
s kakšnimi občutki spreje-
ma tako pomembno prizna-
nje. V občini Domžale pa je 
vendarle eden mlajših pre-
jemnikov priznanja za živ-
ljenjsko delo. V resnici je 
počaščen, da je nagrajeno 
njegovo dolgoletno prosto-
voljno delo. »To je dokaz, da 
sem bil uspešen, manj sicer 
kot športnik, tem bolj pa na 
organizacijskem področju, 
in da so v moji prvi občini 
prepoznali moj trud in dol-
goletno brezplačno delo na 
področju športa.« V občino 
Domžale se še vedno vrača k 
svojemu športnemu organi-
zacijskemu delu, aktiven pa 
je tudi v svoji sedanji občini. 
Športnik je že vse življenje, 
predan mu je z dušo in tele-
som, brez športa in dela v 
njem ne bi mogel živeti.

Brez dela v športu  
ne bi znal živeti
Marjan Gorza je v začetku leta v Domžalah prejel najvišje športno 
priznanje: za dolgoletno delo na področju športa in rekreacije, posebej še 
atletike, so mu podelili priznanje Zavoda za šport in rekreacijo Domžale za 
življenjsko delo. 

Marjan Gorza s priznanjem za življenjsko delo na področju 
športa v občini Domžale, ob njem žena Anica  

Preddvor – Planinsko društvo Preddvor jutri, v soboto, 29. 
marca, organizira večjo delovno akcijo, na kateri bodo 
odpravili posledice žledu, ki so močno prizadele in poško
dovale planinske poti. Na pomoč bodo planincem priskočili 
tudi preddvorski gasilci in Občina Preddvor. Planinci vabijo, 
da se pridružite akciji, s katero bodo poti povrnili v prvotno 
stanje in omogočili varen dostop do preddvorskih gora 
vsem nam in drugim obiskovalcem. Vse, ki ste pripravljeni 
sodelovati pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, ki so v 
zadnjem obdobju prizadele Preddvor, in prispevati svoj 
delež k urejenosti planinskih poti vabijo, da svojo odločitev 
sporočite: Alešu Drekonji, predsedniku PD Preddvor (040 
727 496) ali Sreču Obedu, načelniku markacijskega odbora 
(041 582 231). Na akciji bo posrbljeno za malico!

Čiščenje planinskih poti

Preddvor – Občina Pred
dvor poziva občane, ki ima
jo ob svojih parcelah zasaje
ne žive meje, naj jih ustrez
no vzdržujejo in strižejo na 
primerno velikost, da ne 
bodo previsoke in da se ne 
bodo preveč razrasle na ces
te. To je namreč pomem
bno tudi zaradi prometne 
varnosti. Isto kot za žive 
meje velja tudi za drevesa 
na vrtovih tik ob cestah, ki 
se preveč bohotijo na ceste.

Poskrbite za žive meje
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Zavod Stik, zavod 
za mediacijo, mirno reševan-
je sporov, svetovanje, izobra-
ževanje, kakovostno življenje 
in šport, izvaja družinsko 
mediacijo. Mediacija ali pos-
redovanje v sporu je proces, 
ki ga usmerja mediator in v 
katerega se sprti strani vklju-
čita prostovoljno z namenom 
iskanja rešitve, ki bi bila spre-
jemljiva za obe strani. Pred-

nost mediacije v primerjavi z 
reševanjem sporov na sodiš-
čih je v učinkovitosti, nizkih 
stroških, visoki stopnji uspe-
šnosti in obojestranski spre-
jemljivosti rešitve. 
Z družinsko mediacijo se 
rešujejo sporna vprašanja 
med zakoncema oziroma 
partnerjema, med starši in 
otroki, brati in sestrami ter 
drugimi sorodniki. Gre 
predvsem za reševanje spo-
rov glede kakovosti odnosa, 

delitve dela in odgovornosti, 
vzgoje otrok, razdelitve pre-
moženja, dediščine, skrbi za 
ostarelega starša, rešitev 
spornih vprašanj med 
zakoncema v procesu razha-
janja oziroma ločitve in reši-
tev spornih vprašanj med 
bivšimi partnerji oziroma 
zakonci (poločitvena media-
cija). Kdor se želi vključiti v 
proces mediacije in o tem 
izvedeti kaj več, naj pokliče 
na telefon 040 956 573.

Namesto sodišča mediacija
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POGREBNIK, d. o. o.

Pogrebne storitve,  
Dvorje 13, 4207 Cerklje
 
Tel.: 04/25-21-424,  
GSM: 041 624 685 ali  
070 443 902 
pogrebnik@siol.net ali  
darkojeric72@gmail.com

Pogrebno podjetje Pogrebnik, d. o. o., obvešča, 
da lahko svoje storitve opravlja tudi v krajih 
Šenčur, Cerklje, Šenturška Gora, Sp. Brnik, 
Lahovče, Komenda, Stranje, Selo pri Kam-
niku, Šmartno v Tuhinju, Zg. Tuhinj, Gozd 
nad Kamnikom, Preddvor, Kokra, Jezersko, 
Trboje, Olševek, Trstenik, Goriče, Kokrica in 
Predoslje.
 

Ob boleči izgubi vaših najdražjih smo vam v 
pomoč s prijazno besedo tolažbe in pogrebni-
mi storitvami, opravljenimi z največjo pieteto.
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V zgodnjih popoldanskih urah sledi vožnja do Mantove,  
ki očara kot čipka na vodi, saj je zgrajena na polotoku in 
jo iz treh strani obdaja voda. Sledi ogled mesta in vožnja 
proti Sloveniji. Prihod domov v večernih urah.

Redna cena potovanja je 215 EUR.  
Če se na potovanje prijavite pod šifro Gorenjski glas,  
je cena le 205 EUR.
V ceno je vključeno: • prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom po programu, • ladijski in železniški prevoz po 
programu • 2 polpen ziona (večerja, zajtrk) v hotelu 3–4* 
v dvoposteljnih sobah • cestne pristojbine in parkirnine  
• vodenje in organizacija potovanja • DDV

Prijave in informacije: 
Kompas Kranj, 
Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61 in 
Kompas Škofja Loka,  
Kapucinski trg 8, tel.: 04/511 17 70

CINquE TERRE – PET dEžEL
Odhod: petek, 2. maja 2014, iz Kranja
Trajanje potovanja: 3 dni/2 noči

Prvim žarkom smo se že pustili pobožati, kako prijetno bo šele v začetku 
maja, ko vas vabimo, da se nam pridružite na tridnevnem izletu v Italijo.
1. dan: Vožnja z udobnim avtobusom do Genove, kjer si bomo ogledali 
znamenitosti mesta, katedralo sv. Lovrenca in po želji tudi največji akvarij v 
Evropi. Popoldne sledi še vožnja do enega izmed letovišč na obali Ligurskega 
morja, nastanitev v hotelu, večerja in prenočevanje.
2. dan: Po zajtrku vožnja do La Spezie in celodnevni izlet po Petih vasicah ali 
deželah –Cinque Terre. Pluli bomo severno in si ogledovali slikovite apnen-
časte klife. Prva vasica je Riomaggiore, sledi Manarola, znana kot največja pri-
delovalka vina med deželami. Corniglia vas bo pozdravila s 365 stopnicami 
na poti proti Vernazzi, kjer bomo naredili postanek in ogled. Zadnja dežela 
se imenuje Monterosso. Sledi vrnitev z vlakom nazaj proti La Spezi, vožnja z 
avtobusom do hotela, večerja in prenočevanje.
3. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali do Parme, ki slovi po siru parmezanu in 
parmski šunki. V Parmi bo ogled znamenitosti in nekaj prostega časa za kavo. 

Organizator izleta:

POHITITE S PRIJAVAMI

IZLET // SKUPAJ NA PRVOMAJSKE POČITNICE   

Preddvor – Gasilci ne sme-
jo biti nemočni, ko pride do 
požara. Zato je pomembno, 
da že mladi gasilci vedo, kaj 
lahko storimo, da do poža-
ra ne pride, in kako ravna-
ti, če zagori. V PGD Predd-
vor smo veliko vaj z gasilsko 
mladino posvetili požarni 
preventivi – doma, v šoli in v 
naravi. Začetne požare lah-
ko pogasimo z gasilnikom, 
če se je požar že razširil, pa 
takoj pokličemo 112. Naši 
pionirji in mladinci so vse 
pridobljeno znanje prikazali 
v dramski igri Ježek Snežek 
pogasi požar. Igra se doga-
ja na gozdni jasi, kjer živali 
pripravljajo piknik. Veliko je 
priložnosti, ko lahko na pik-
niku zagori, in če nismo paz-
ljivi, se lahko požar hitro raz-
širi. Igralci skozi igro prika-
žejo, kako se v posameznih 
situacijah spoprijeti z ognje-
nimi zublji. Igra je požela 

velik aplavz in dobre odzi-
ve, saj je poučna za mlade in 
tudi za malo starejše. Mla-
di gasilci so zopet dokazali, 

da lahko prav vsi, tudi otro-
ci, pripomorejo k večji var-
nosti v našem kraju. Igra 
Ježek Snežek bo zagotovo 

predstavljena širši javnosti, 
vabljeni na ogled, da si osve-
žite znanje iz požarne pre-
ventive.

Ježek Snežek za požarno 
preventivo
Z ogledom igre Ježek Snežek lahko osvežite znanje iz požarne preventive.

Anica Celar Gorza

Preddvor – Društvo upoko-
jencev je imelo 1. marca že 
61. zbor članov, na katerem 
se je zbralo več kot sto čla-
nov. Konec leta 2013 jih je 
bilo v društvo včlanjenih 542, 
191 moških in 351 žensk. Na 
občnem zboru smo ugotovili 
da smo program uspešno 
realizirali. Tudi v programu 
dela za leto 2014 smo zapisa-
li precej nalog in zadolžitev v 
upanju, da nam bo s pridno-
stjo uspelo.
Kakor že več kot desetletje 
bomo tudi letos vsak prvi 
torek v mesecu, razen julija 
in avgusta, s pomočjo Doma 
starejših občanov Potoče 
merili krvni pritisk, sladkor 
in holesterol v krvi. Skupina 
za ročna dela Gelike, ki letos 
praznujejo dvajset let delova-
nja, je na zboru prejela priz-
nanje Društva upokojencev 
Preddvor. Svoje mojstrovine 
bodo letos predstavljale na 
dveh razstavah, ob materin-
skem dnevu in občinskem 
prazniku, po vsej verjetnosti 
pa se bodo udeležile tudi tre-
tjega mednarodnega festivala 
vezenja, ki bo oktobra v Vele-
nju. Gelike pletejo tudi copat-
ke, ki jih podarijo vsako leto 
županu za novorojenčke 
naše občine.
Ženski pevski zbor Josipine 
Turnograjske DU Preddvor 
bo tudi letos pridno vadil in 
nastopal. Dva nastopa sta že 
za nami, na zboru članov in 
na območni revija pevskih 
zborov v Cerkljah, čaka nas 
še nastop na reviji pevskih 
zborov Pokrajinskega zdru-

ženja upokojencev Gorenj-
ske, Tabor slovenskih pev-
skih zborov v Šentvidu pri 
Stični, nastop ob prazniku 
starejših v Železni Kapli, 
obisk naših devetdesetletni-
kov in še se bo kaj našlo.
Kolesarska sekcija ima letos 
v programu 26 kolesarskih 
izletov, dva v tujino, srečuje-
mo se vsako sredo od maja 
do oktobra. Udeležimo se 
tudi srečanja gorenjskih 
upokojencev, 25. junija pa 
kolesarjenja po občini Naklo.
Dvakrat mesečno od pomla-
di do jeseni organiziramo 
vsak ponedeljek pohode, ki 
niso pretirano naporni.
Pomembna dejavnost druš-
tva je tudi organizacija avto-
busnih izletov. Vsako leto 
organiziramo tudi izlet za 
starejše nad 80 let, predvide-
ni so štirje izleti, skupaj z 
upokojenskim društvom iz 
Šenčurja, en izlet v tujino z 
občino Preddvor, obiranje 
mandarin ob Neretvi, kopal-
na izleta, srečanje gorenjskih 
upokojencev, obiranje 
češenj, piknik, martinovanje 
in prednovoletno srečanje. 
Člane prosimo, da se nam 
pridružijo tako na izletih 
kakor tudi pri drugih dejav-
nostih. V naši družbi je pri-
jetno, malo spremenimo 
okolje, se poveselimo in 
pozabimo na skrbi in težave.
Zbor članov je spremljal 
kulturni program, zapela in 
zaplesala je najmlajša skupi-
na folklornikov KUD-a 
Preddvor, Ženski pevski 
zbor Josipine Turnograjske, 
imeli smo recital, skeč in na 
koncu pustno zabavo.

V naši družbi  
je prijetno
Na zboru članov Društva upokojencev Preddvor 
se jih je zbralo prek sto.

Preddvor – Domiselnost preddvorskih Gelik ne pozna meja. 
Na njihovi razstavi ob materinskem dnevu smo spet videli 
obilo zanimivih izdelkov in verjamemo, da jih bomo znova 
julija, ko bodo svoje delo pridnih rok razstavile v turistično 
informacijskem centru ob občinskem prazniku. Pozornost 
so zbudili prti, vezenine, kvačkani izdelki, pletenine, med 
njimi oblačila, pa tudi različni šopki iz kvačkanega cvetja, ki 
so nam vsem naznanili pomlad. Pomlad in bližajočo se veli-
ko noč pa napoveduje tudi pehar pirhov, ki so jih članice 
skupine Gelike pozimi, ko nastane največ njihovih ročnih 
del, pokrile s kapicami. Tako bodo lažje pričakali še toplejše 
pomladne dneve. 

Med zimo in veliko nočjo

Velikonočni pirhi, pokriti z ličnimi pletenimi kapicami. 
Fo
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Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo  
o kakovosti vode, 

namenjene za 
prehrano ljudi v 

občini Preddvor za 
leto 2013

V občini Preddvor upravljamo dva vodovodna sistema. Naša 
glavna skrb je zagotoviti zadostne količine pitne vode ustrez
ne kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna 
voda ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi v koncen
tracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstav
ljajo nevarnost za zdravje ljudi. 

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

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo 61.077 prebi
valcev. Iz sistema smo v letu 2013 distribuirali 5.595.863 m3 
pitne vode, od tega 97.928 m3 v občini Preddvor. S pitno 
vodo iz sistema Kranj se oskrbujejo naselja v Mestni občini 
Kranj in občinah Naklo, Preddvor in Šenčur. V občini Pred
dvor se oskrbuje 1024 prebivalcev v naseljih Bašelj, delu 
naselja Kokra, Potoče in Tupaliče.

Naselje Bašelj se s pitno vodo oskrbuje iz virov Bašelj (pod
zemna voda iz zajetij in vrtin), naselje Potoče iz virov Čemše
nik (podzemna voda iz zajetij in vrtin), naselje Tupaliče pa se 
preskrbuje s pitno vodo iz zajetja Nova vas (podzemna 
voda). Pitna voda iz zajetij Bašelj in Nova vas se stalno 
dezinficira s presvetljevanjem z UVsvetlobo, medtem ko se 
voda iz virov Čemšenik dezinficira z natrijevim hipokloritom.

V letu 2013 je bilo iz zgoraj naštetih naselij za mikrobiološka 
preskušanja odvzetih devetindvajset vzorcev pitne vode. Za 
fizikalno kemijska preskušanja so bili odvzeti štirje vzorci. 
Laboratorijska preskušanja so pokazala, da so bili, glede na 
obseg opravljenih preskušanj, vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Vodovodni sistem Bašelj–Laško
Vodovodni sistem Bašelj–Laško s pitno vodo oskrbuje 16 pre
bivalcev v naselju Bašelj–Laško. 

Vir pitne vode je vrtina Bašelj  Laško, ki se napaja iz razpo
klinskega vodonosnika. Pitna voda se ne dezinficira niti kako 
drugače ne obdeluje. V letu 2013 smo distribuirali 916 m3 
pitne vode.

Za mikrobiološka preskušanja so bili odvzeti štirje vzorci pit
ne vode, medtem ko je bil za fizikalno kemijska preskušanja 
odvzet en vzorec. Laboratorijska preskušanja so pokazala, 
da so bili, glede na obseg opravljenih preskušanj, vsi odvze
ti vzorci ustrezni.

Ker želimo, da boste še naprej lahko uporabljali zdrav-
stveno ustrezno pitno vodo, bomo še naprej nadzoro-
vali pitne vode tako iz rednih kot rezervnih vodnih virov 
in iz omrežja vodovodnega sistema. 

Soodgovorni za ohranjanje  
kakovosti vode

Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja 
tudi v okviru državnega monitoringa. Zagotavlja ga Ministrs
tvo za zdravje, nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano.

Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda soodgovor-
ni tudi uporabniki sami. 

Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega 
omrežja, ki vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene 
med priključkom na sistem za preskrbo 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 odstranje
vanje 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.

Na onesnaženje vpliva tudi uporaba kemikalij. Okoljsko ozaveš
čen uporabnik lahko s premišljenim ravnanjem zmanjša uporabo 
kemikalij in posledično stopnjo onesnaženosti odpadne vode. 

Na kakovost pitne vode vpliva tudi ravnanje z odpadki. Divja 
odlagališča so velik potencialni onesnaževalec podtalnice, 
zlivanje odpadnih kemikalij v kanalizacijo in vodotoke prav 
tako povzroča onesnaževanje pitne vode. V okolici objektov 
za zajem pitne vode je prepovedan vnos nevarnih snovi in 
gnojil v tla ter preoravanje travinja. Pomembno je tudi, kako 
pogosto in na kakšen način greznice praznimo. Greznične 
gošče so zelo koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spo
jin lahko vsebuje še druge okolju nevarne snovi. 

Zavedajmo se, da vodni viri niso neomejeni, zato z njimi 
ravnajmo skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo 
lahko tudi v bodoče pili svežo vodo, vodo iz pipe.

Obveščanje v času motene  
preskrbe s pitno vodo

Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovo
dnem omrežju in objektih preskrba s pitno vodo motena. V 
času večjih okvar obvestimo Center za obveščanje, Občino 
in sporočilo posredujemo radijskim postajam ter objavimo na 
naši spletni strani www.komunalakranj.si. 

Dodatno imamo vzpostavljeno tudi osebno obveščanje s 
SMS in/ali sporočili po elektronski pošti. 

Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to lahko 
storite po elektronski pošti na naslov info@komunala- 
kranj.si, prek obrazca na spletni strani www. 
komunala-kranj.si ali osebno na sedežu našega podje-
tja. 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, gostin-
ske lokale …).

O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahte
ve pravilnika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo vsako 
leto z obvestilom na hrbtni strani položnic. 

Urška Lukman 
Žiberna, Špela Kržan

Preddvor – V soboto, 1. feb
ruarja, smo preddvorski 
gasilci prejeli prvi poziv, da 
drevesa onemogočajo pre
voznost cest. Ekipa gasilcev 
se je odpravila na ogled, kjer 
je bila ugotovljena večja raz
sežnost intervencije. Vpokli
cani so bili dodatni gasilci, 
ki so potem na terenu ostali 
več kot teden dni. Ekipe 
gasilcev so čistile cesto proti 
Jezerskemu, na Možjanco, 
odstranjevali so drevesa, ki 
so ogrožala hiše v celotni 
občini.
Na začetku tedna se je v pro
storih gasilskega društva 
izoblikoval tudi štab Civilne 
zaščite in Slovenske vojske. 
Vojska je skrbela za prevoz 
nujnih potrebščin do Jezer
skega, saj je bila cesta Pred
dvor–Jezersko zaprta. Kraja
ni Kokre so ostali brez elek
trične energije in odrezani 
od sveta. Vojska je pri prevo
zu z oklepniki potrebovala 
tudi gasilsko pomoč, tako so 
gasilci čistili cesto in poma
gali pri transportu. Ker je 
bilo s tem oslabljeno moš
tvo na terenu, so nam na 
pomoč priskočili tudi drugi 
posamezniki, bližnja gasil
ska društva, ki so bila vpo
klicana prek CZ, in Planin

sko društvo Preddvor. S 
skupnimi močmi smo se 
borili z naravo. Na terenu je 
skoraj sto ur preživelo več 
kot trideset prostovoljnih 
gasilcev in drugih prostovo
ljcev. Intervencijo je ves čas 
s pomočjo svoje ekipe vodil 
poveljnik Blaž Pfajfar, ki je 
dejal, da je bila ta intervenci
ja zagotovo ena izmed naj
večjih v vsej zgodovini naše
ga prostovoljnega gasilske
ga društva, na intervenciji 
pa se je pokazala predvsem 
trda volja in pripravljenost 
na pomoč naših prostovolj
nih gasilcev.
V času intervencije so nas 
razvajali tudi občani, pred
vsem s sladkimi dobrotami, 
ki so napolnile naše moči, 
zahvaliti pa se moramo 
donatorjem, ki so nas oskr
beli s hrano in pijačo, ki v 
trenutkih napornega dela 
pride še kako prav. Hvala 
vsem! Gasilci PGD Pred
dvor smo ponosni in veseli, 
da lahko oblečemo naše 
uniforme in pomagamo lju
dem, ki so nujno potrebni 
pomoči. Občanom in dru
gim smo pripravljeni poma
gati v vsakem trenutku in s 
tem zaščititi življenja in 
materialne dobrine. Upa
mo, da nas v prihodnje tako 
hude naravne ujme ne bodo 
več prizadele.

Gasilci bili boj 
z naravo
Prvi teden v februarju je občino Preddvor 
prizadela naravna ujma. Žled je pustil posledice, 
ki se bodo odpravljale tudi več let.

V boju z naravo

Preddvor – Prostovoljno gasilsko društvo ima v svojih vrs-
tah tudi članice, veterane in zelo številno gasilsko mladino. 
Vsi gasilci imamo v svoji zavesti, da pomagamo, ko je 
pomoč potrebna. Veterani so s svojimi izkušnjami in znan-
jem neprecenljiva podpora v društvu. Ko je stanje v naravi 
mirno in ko nobena gasilska ekipa ni na terenu, pa veterani 
raziskujejo in ohranjajo preddvorsko gasilsko dediščino. 
Ponosni smo, da je sta se pred kratkim v naš dom vrnila 
stari gasilski voz in starejša gasilska lestev. Oba potrebujeta 
manjšo obnovo, potem pa bosta ponovno zasijala. Naša 
preteklost, razvoj društva in naši dosežki so zelo pomembni 
za vse nas in za naše prihodnje rodove. Preddvor ima skoraj 
120-letno zgodovino in v tej dolgi dobi se je zgodilo nemalo 
dogodkov, kjer so bili prisotni tudi gasilci. Radi bi poznali 
svoje korenine in se seznanili, kako je bilo pri gasilcih vča-
sih. Veliko predmetov, slik, priznanj in zapisov se skriva po 
naših podstrešjih. Če ste pripravljeni to deliti z nami, bomo 
zelo veseli. 

Raziskujejo gasilsko dediščino
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Skupino Geli
ke je ustanovila učiteljica 
Angela Logar iz preddvor
ske šole in po njej je sekci
ja za ročna dela pri Društvu 
upokojencev Preddvor dol
bila tudi ime. Ženske, vešče 
ročnih del, se pozimi dobi
vajo vsak teden po dve uri 
in skupaj pletejo, kvačkajo, 
vezejo, izdelujejo okraske in 
cvetje, pletejo pa tudi copat
ke za novorojenčke v občini. 
Slednje ob koncu leta izro
čijo županu, da jih ta sku
paj z denarnim prispevkom 
podari družini novorojenč
ka. Ob dvajsetletnici delova
nja sekcije pa so spletle copa
te tudi zanj in mu jih izročile 
ob odprtju razstave za mate
rinski dan.
Ob tej priložnosti sta sprego
vorila predsednica društva 
upokojencev Anica Celar 
Gorza in župan Miran Zad
nikar. Župan se je Gelikam 
zahvalil tako za tople copate 
kot tudi za siceršnjo dejav
nost in se ob praznični pri
ložnosti s šopkom oddolžil 
voditeljici skupine Tončki 
Kociper. Zapele so članice 
pevskega zbora Josipine Tur
nograjske pri društvu upoko
jencev Preddvor ob citrarski 
spremljali Francke Šavs.
Tončka se je skupini pridru
žila, ko jo je vodila sedaj že 
pokojna Angela Logar, sama 
pa Gelike vodi od leta 1998. 
»Ob materinskem dnevu 
običajno razstavljamo izdel
ke, ki so nastali v zadnji 

sezoni. Letos pa smo jih ob 
dvajsetletnici dale na ogled 
nekaj več, kar okoli 180 jih 
je. Letos je veliko kvačkanih 
izdelkov, meni osebno pa 
bolj »leži« vezenje,« nam je 
povedala Tončka Kociper. 
»Vzorci so od vsepovsod, 
dobimo jih na sejmih in raz
stavah, izmenjujemo si jih z 
ženskami, ki se drugje po 
Sloveniji ukvarjajo z ročnimi 
deli, tako denimo s skupino 
Pikapolonice iz Štajerske. 
Veliko smo jih videle tudi na 
mednarodnem festivalu v 
Velenju, kjer želimo sodelo
vati tudi letos in od koder 
imamo tudi priznanja. Vese
la sem, da se nam pridružu
jejo tudi mlajše članice.«
Vsako leto na razstavo pova
bijo Meri Bratuša Bogataj, 
sestro pokojne Gelike, ki je 
v mladosti nekaj časa tudi 
živela pri njej v Preddvoru. 
»Nekoč sem se tudi sama 
ukvarjala z ročnimi deli in 
izdelovala vse, kar vidite na 

tej razstavi. Sedaj pa tako 
kot mnogi drugi upokojenci 
tudi jaz nimam več veliko 
časa za kaj takega,« je pove
dala upokojena učiteljica iz 
Škofje Loke. Od vsega začet
ka pa v skupini Gelike sode
luje Milena Peternel. Z roč
nimi deli se sicer ukvarja že 
od šestega razreda osnovne 
šole, ko jih je učila Angela 
Logar. Nekaj izdelkov iz tis
tega časa so Gelike predsta
vile tudi v posebnem kotič
ku na razstavi, kjer so tudi 
Milenini izdelki. »V šoli 
smo se najprej učile plesti, 
nato pa kvačkanja in vezen
ja. Učiteljica nam je prinaša
la tudi predloge, po katerih 
smo nato delale. Škoda, ker 
danes tega v šolah ne učijo 
več,« je dejala Milena in pri
trdila, da ročna dela niso le 
šola ustvarjalnosti, pač pa 
tudi potrpežljivosti. »Pri 
Gelikah sem že dvajset let. 
Doslej sem spletla že veliko 
puloverjev in jopic, vselej 

sem imela rada zapletene 
vzorce, ki so me vlekli na
prej. Med drugim sem izde
lala tudi okraske za na novo
letno jelko: zvončke, angelč
ke, zvezdice ... Vsaka od nas 
je pred leti naredila po deset 
okraskov za veliko božično 
drevo v cerkvi, potem pa 
sem na enak način okrasila 
tudi svoje doma.«
Pri Angeli Logar se je učila 
tudi ena od mlajših članic 
skupine Metka Bolka. Še 
danes uporablja kvačko, s 
katero se je v šoli naučila te 
ročne spretnosti. Gelike vča
sih izdelajo kak zelo nenava
den izdelek: za festival veze
nja v velenju so naredile 
miniaturno vezeno zavesi
co, letos so bili to županovi 
copati, poleg njih pa še 
miniaturni otroški copatki, 
Tončka Kociper pa je v tem 
olimpijskem letu spletla 
tudi par »olimpijskih« roka
vic s prsti v barvah olimpij
skih krogov.

Mojstrice ročnih del
Skupina za ročna dela Gelike, ki deluje pri Društvu upokojencev Preddvor, je ob letošnji razstavi ob 
materinskem dnevu proslavila tudi dvajset let svojega dela. Pletejo copatke za preddvorske 
novorojenčke, letos so jih v odrasli velikosti spletle tudi za župana Mirana Zadnikarja.

Skupina za ročna dela Gelike deluje že dvajset let. / Foto: Tina Dokl

Poleg novorojenčkov je letos od vodje Gelik Tončke Kociper 
dobil copate tudi župan Miran Zadnikar. / Foto: Tina Dokl

Lesce – Slovesna podelitev 
priznanja je bila 10. marca v 
Čebelarsko razvojno izobra
ževalnem centru Lesce. 
Jožef Kokl je predsednik 
Društva Fran Lakmayer 
Preddvor in eden izmed 
nosilnih temeljev preddvor
skega čebelarstva. Že v 
zgod njem otroštvu (1956) je 
od strica dobil svoj prvi roj, 
njegova ljubezen do čebel 
pa se z leti stopnjuje. Ko ga 
je življenjska pot pripeljala v 
Preddvor, se je leta 1974 
včlanil v ČZS in Čebelarsko 
družino Preddvor. Najprej 
je bil tajnik, leta 1987 pa je 
bil izvoljen za predsednika 
društva. To častno funkcijo 
opravlja tudi danes. Jožef 
Kokl je v upravnem odboru 
Čebelarske zveze Gorenj

ske, slednjo pa zastopa tudi 
v Čebelarski zvezi Slovenije. 
Za svoje delo je prejel več 
priznaj, in sicer Plaketo Fra
na Lakmayerja, priznanje 
Antona Janše prve, druge in 
tretje stopnje ¼  V čebelar
skem društvu je bil pobud
nik razvitja prapora in po
stavitve spominske plošče 
priznanemu čebelarju Fra
nu Lakmayerju.
S svojim znanjem in izkuš
njami veliko pomaga mla
dim čebelarjem, svoje znan
je prenaša kot terenski sve
tovalec, čebelarsko znanje 
pa je zaokrožil z opravljeno 
šolo poklicnega čebelarja. 
Jože je s svojim delom veli
ko pripomogel k ugledu in 
prepoznavnosti društva tako 
doma kot tudi v tujini. Sku

paj s člani pa že več let orga
nizira Srečanja pri čebelar
ski lipi. Zaradi njegovega 
nesebičnega in predanega 
dela v korist preddvorskega 
in slovenskega čebelarstva 

je dobil visoko priznanje naj 
čebelar Gorenjske, na kar 
smo preddvorski čebelarji 
zelo ponosni.

Čebelarsko društvo  
Fran Lakmayer Preddvor

Naj čebelar Gorenjske
Čebelarska zveza Zgornje Gorenjske vsako leto podeli priznanje naj čebelar Gorenjske. Za leto 2013 
so ga podelili članu Čebelarskega društva Fran Lakmayer iz Preddvora Jožefu Koklu. 

Podelitev priznanja Jožefu Koklu (drugi z leve) v Lescah

CHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNINGCHIP TUNING
     povečanje moči in navora za vsa dizelska  

in bencinska vozila od 10 do 40 % 
     do 25 % manjša poraba goriva pri dizelskih 

motorjih s turbino 
     optimiziramo vaš obstoječi program  

v ECU enoti vozila
      pri dizelskih vozilih s turbino ponujamo  

tri vrste tuninga: 
      GT-zelen tuning - dobra moč in maksimalna  

varčnost - do 25 % manjša poraba
      GT-moder tuning - dobra moč in manjša 

varčnost - do 15 % manjša poraba
      GT- rdeč tuning - visoka moč in neverjetna 

zmogljivost - enaka poraba in maksimalen 
izkoristek motorja

 
Tuning je možen na avtomobilih, traktorjih, 
tovornjakih, avtodomih, dostavnih vozilih, 
čolnih in motorjih.

     �Ponujamo tudi programsko odstranitev  
EGR ali DPF funkcije.

     Cena tuninga za osebna vozila preko OBD  
vmesnika je 150 EUR z ddv

     Garancija na tuning

Za informacije in naročilo termina 
pokličite na gsm: 031 333 885

Milena Peternel z enim od izdelkov v kotičku, ki so ga 
Gelike posvetile pobudnici njihove skupine Angeli Logar. 
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