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Vse bližje
Športnemu
parku Voke
Sporazum z lastnikom
zemljišč je omogočil, da
bodo lahko že letos začeli
gradnjo mostu in dostopne
ceste do prihodnjega
Športnega parka Voke.
O tem, kaj se bo letos še
dogajalo v občini Preddvor,
smo se pogovarjali z
županom Miranom
Zadnikarjem.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kakšne so značilnosti letošnjega pr

oračuna?
"Februarja je bil sprejet proračun za leto
2017 s 3,7 milijona evrov prihodkov in 4,1
milijona odhodkov, razlika so sredstva
iz preteklih let, ki jih prenašamo v letošnje. Večina denarja, dobra tretjina proračuna, gre za otroško varstvo in osnovno šolo. Za njima so največja postavka
prevozi otrok v šolo in subvencioniranje
otroškega varstva. Letos bomo v času
počitnic v osnovni šoli zgradili tudi dvigalo v vrednosti osemdeset tisoč evrov.
Največ investicijskih sredstev je namenjenih nadaljevanju gradnje fekalne
kanalizacije v Tupaličah. Velike probleme imamo z magistralnimi vodovodi,
zaradi katerih se usklajujejo s sosednjimi občinami tudi zaradi sofinanciranja. V proračunu imamo še naprej
predvidene možne evropske projekte:
mobilnost, kjer so predvideni parkirini
prostori za izhodišča na planinske poti,
gradnjo Športnega parka Voke, sanacijo
gradu Dvor ... A kot kaže, tudi letos za te
namene ne bo evropskih sredstev."
• Letos ste znatna sredstva predvide
li tudi za subvencijo cen komunalnih
storitev. Zakaj?
"Zaradi usklajevanja omrežnin na fekalnih kanalizacijah in vodovodnih
sistemih se moramo prilagoditi državni uredbi. Zaradi tega prihaja do veliko višjih cen komunalnih storitev, saj
uredba predpisuje, da vrednost vse nove

infrastrukture (amortizacijo) razdelimo
med uporabnike. V naši občini, kjer je
redka poseljenost in dolge trase teh napeljav, so stroški še enkrat večji kot v
gosteje naseljenih občinah. Zaradi primerljivosti cen s sosednjimi občinami
smo se zato letos odločili, da subvencioniranju omrežnin namenimo skoraj
140 tisoč evrov na letni ravni, in sicer za
nazaj in za tekoče leto. To pa zato, da
občani podražitev ne bi preveč občutili.
Občina subvencionira štirideset odstotkov cene, in sicer za gospodinjstva in
nepridobitne dejavnosti."
• Kaj poleg kanalizacije letos še gra
dite v občini?
"Odločili smo se nadaljevati z urejanjem
pločnikov. Lani smo jih zgradili v središču Preddvora, predvsem zaradi varnih poti v šolo. Letos smo želeli zgraditi
pločnik od Preddvora proti Beli, a je na
tej trasi kar nekaj težav zaradi odstopa
zemljišč, zato ob tej priložnosti občane
pozivam, naj se odzovejo našim prošnjam in da se dogovorimo o odkupu
zemljišč. Gradnja pločnikov je v največji
meri odvisna od tega. Smo pa že začeli
z gradnjo poti Preddvor–Breg z namenom, da bodo imeli otroci varno pot v
šolo, polet tega pa bo pot za sprehajalce,
na njej pa bo razen za lastnike zemljišč
prepoved za vsa vozila."
• Kako kaže Športnemu parku Voke?
"Tu smo se uspeli dogovoriti z lastnikom zemljišč, ki je občini prodal zemljišče za potrebe mostu in dostopne
ceste. Meritve so končane in projektant

že pripravlja projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja,
da lahko jeseni, če ne bo drugih težav,
zgradimo most in cesto do Vok. Zaradi dogovora za lastnikom smo ustavili
postopek razlastitve. V naslednjih letih
želimo zgraditi čim prej nogometno
igrišče, kar je spet odvisno od zemljišč
na tem območju. Občini manjka dobrih
tisoč kvadratnih metrov zemljišča, da
bi lahko zgradila igrišče z vso potrebno
infrastrukturo, zato se z Rimskokatoliško cerkvijo (RKC) dogovarjamo, da nam
prodajo del zemljišča za te namene. Ker
v tem mandatu nimamo denarja za odkup celotnega zemljišča (parcele) je občinski svet sprejel sklep, da v roku dveh
let nakupu zemljišč nameni le dvesto
tisoč evrov, drugo pa smo prepustili odločanju v naslednjem mandatu. O tem
sem obvestil tudi RKC, odgovor pa še čakamo."
• Kaj pa je s kočo na Sv. Jakobu, kjer
se je več kot deset let zapletalo s Pla
ninskim društvom Iskra?
Kočo na Sv. Jakobu smo dobili nazaj. Žal
mi je, da se je v času sodnih postopkov
tako zapletalo s Planinskim društvom
Iskra. Zavedam se, da so oni dom zgradili in ga imeli v lasti in da so z bojaznijo pred lastninjenjem v preteklosti to
prenesli na Občino Kranj, mi pa smo ga
podedovali v času delitvene bilance. Kot
lastniki moramo z objektom tudi gospodarno ravnati. Vsa leta sem PD Iskra
ponujal sklenitev pogodbe, v kateri bi
bile minimalne obveznosti z minimal-
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no najemnino in odpovedni rok, predvsem iz krivdnih razlogov. Na slednje niso želeli nikoli pristati.
Moram poudariti, da v zadnjih petih letih na objektu
in na dostopnih poteh ni bilo nič narejeno, kar vse
kliče po obnovi. S 1. marcem je upravljanje koče prevzelo preddvorsko planinsko društvo, ki mi je zagotovilo, da bo takoj začelo urejati dostopne planinske poti
in vzdrževati objekt. Namesto najemnine bodo denar
namenjali za vlaganja v objekt. Seznanjen sem, da so
nekatera dela že opravili, v kratkem pa bodo začeli
urejati planinske poti. PD ima že razpis za oskrbnika. Vzporedno s tem pridobivamo tudi gradbeno dovoljenje. Gradbena inšpektorica je leta 2005 odredila,
da je na črno zgrajen prizidek in celo na zasebnem
zemljišču, pet let pozneje pa je še ugotovila, da ni našla nobenih dokumentov in da je vsa koča nelegalno
zgrajena. Vztraja pri rušitvi objekta in je izdala odločbo o tem. Mi pa imamo vložene projekte za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Upam, da bo na strani inšpekcije toliko razumevanja, da bo nekaj časa še počakala,
da dobimo vsa dovoljenja."
• Kako se vaša občina vključuje v projekt Večgeneracijski center Gorenjske?
"Več let si želim, da bi društva aktivno delovala in bila
kot že v preteklosti namenjena prostovoljstvu in druženju ljudi. Tega je vse manj. Zato sem vesel vsakega društva v Preddvoru, ki pokaže aktivnost. Nekaj je
zelo dejavnih in jim po svojih močeh tudi pomagam.
Sodelovanje med njimi pa ne poteka, kot bi lahko.
Večgeneracijski center je priložnost, da se združi delo
vseh društev in prostovoljcev, poleg tega bi vključili
vse generacije od otrok in mladine do starejših. Že
nekaj časa govorimo tudi o stavbi, namenjeni večgeneracijskemu druženju, v gradu Dvor. Programe, ki
jih ponuja Ljudska univerza Kranj s pomočjo evropskih sredstev, smo z veseljem sprejeli. Tudi sam sem
se aktivno vključil in vodil računalniške delavnice za
starejše. Moram reči, da so od prvega srečanja, ko nekateri niso zmogli niti osnov računalništva, zdaj pa
že delajo z e-pošto in Facebookom, zelo napredovali.
Sem zelo zadovoljen, da so tečajniki dobili veselje do
računalništva."
• Kakšne načrte imate z vodovodom v Mačah?
"V Mačah imajo svojo vodo, vendar je večkrat nekvalitetna in oporečna. Imamo že pripravljeno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje za priklop na Bašelj. Če
bo vse po sreči, bomo Mače še letos priključili na bašeljski vodovod. Za zdaj bodo imeli v Mačah še staro
napeljavo, v prihodnje pa ob gradnji fekalne kanalizacije gradili še nov vodovod v vasi."

Preddvorski župan je naj čebelar
Gorenjska čebelarska zveza je na letošnjem občnem zboru za naj čebelarja leta 2016 razglasila Mirana Zadnikarja, župana občine Preddvor. Za
ta naziv ga je predlagalo Čebelarsko društvo Frana Lakmayerja Preddvor
z utemeljitvijo, da občina naklonjeno podpira dejavnost društva, lani pa
je župan ob obnovi grajskega parka predlagal zasaditev drevoreda lip, ki
veljajo za medonosna drevesa. V počastitev svetovnega dneva čebel so
čebelarji zasadili lipe tudi v vseh krajih občine Preddvor. Župan je podprl
tudi obisk predstavnikov Čebelarske zveze Slovenije v občini. Poleg tega
so na županovo pobudo v občinskem svetu sprejeli sklep, da se grajski
park poimenuje po Franu Lakmayerju, župniku, ki je 25 let deloval v Preddvoru in je bil znan predvsem kot čebelar in avtor čebelarskega priročnika
Umni čebelar. Postavili mu bodo tudi spominsko ploščo. Priznanju naj
čebelar bo sledila tudi podelitev panja s čebelami. Pred leti je Miran Zadnikar enega že imel, a se zaradi pomanjkanja časa ni mogel ukvarjati s
čebelarjenjem in je čebele dal v "rejo" domačemu čebelarskemu društvu.

Obisk iz občine Blace v Srbiji
Ta teden se na obisku v Preddvoru mudijo gostje iz občine Blace v Srbiji.
"To je rezultat naše udeležbe na sejmu v Vodnjanu, tam smo se spoznali
z vodstvom te občine in smo se dogovorili, da se srečamo v Preddvoru. Upam, da se bo srečanju pridružila tudi občina Vodnjan in da bomo
podpisali skupno listino o sodelovanju," je pred srečanjem dejal župan
Miran Zadnikar.

Tudi v Preddvoru tržnica
Občina Preddvor ima na razpolago deset stojnic, ki jih je pripravljena
brezplačno dati v uporabo ponudnikom različnih domačih pridelkov in
izdelkov. Tako bi tudi v Preddvoru lahko enkrat na mesec zaživela tržnica. Dve ponudnici sta se že odzvali in ponudili domače proizvode, radi
bi jih več. Vsi, ki bi želeli nastopiti na tržnici, naj se oglasijo na občini.

Vsem ženam in materam,
ki v marcu praznujete,
voščimo za vaš praznik!
Župan Miran Zadnikar
Občinski svet
Občinska uprava

VIHARNIK JE PRILOGA ČASOPISA
VIHARNIK (ISSN 1855-0126) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Danica Zavrl Žlebir (danica.
zavrl@g-glas.si), odgovorna urednica Marija Volčjak, oblikovanje Matjaž Švab, oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 041/704
857). Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj (info@g-glas.si, tel. 04/201 42 00, faks 04/210 42 13).
Tisk Nonparel, d. o. o., Barletova cesta 4Z, 1215 Medvode, distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Viharnik izhaja
v nakladi 1400 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor.
Na naslovnici: Ob jezeru Črnava / Foto: Tina Dokl
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Obnovili Valjavčevo
obeležje
Na podlagi predloga Krajevnega odbora (KO)
Bela je Občina Preddvor v letnem proračunu
za leto 2016 namenila 5500 evrov za obnovo spominskega obeležja Matije Valjavca na
Srednji Beli. Konec leta 2016 je bil izbran izvajalec in dela tudi zaključena. Okolica spominskega obeležja ima sedaj povsem novo
podobo in nudi naključnemu popotniku tudi
možnost počitka. Obnovljena plošča je po
novem tudi osvetljena. Prav tako so opravili
novo zasaditev, ki bo v vsej svoji cvetni lepoti razveseljevala obiskovalce v bližajočih
toplejših dnevih. Ob tej priložnosti se je krajevni odbor zahvalil Francki Brešar za podporo in dovoljenje za obnovo in ureditev, je
zapisal predsednik KO Bela Miran Perko.

Na izleta z več
generacijami

Koča na Svetem Jakobu sedaj
preddvorska
ALEŠ DREKONJA
Planinsko društvo Preddvor je s 1. marcem letos v upravljanje prevzelo tudi planinsko kočo na Sv. Jakobu. Za gospodarja koče je bil imenovan Marko Cvek, ki je
že prevzel zadolžitve. Pri pregledu koče je bilo ugotovljeno, da bo treba veliko dela
vložiti v vzdrževanje koče in okolice. Najprej smo zagotovili, da je v koči dovolj
elektrike, saj je bilo obstoječih osem akumulatorjev dotrajanih in neuporabnih.
Akumulatorje smo odstranili in nadomestili z novim, zmogljivim akumulatorjem, sistem na sončne celice pa se bo čez leto še dopolnjeval. Tudi dotrajana ograja in podrti oporni zid sta potrebna popolne obnove, zaradi česar se že pripravlja
material za sanacijo. Treba bo tudi sanirati klopi in mize pred kočo ter prepleskati
kočo. Dela bodo predvidoma opravljena do občinskega praznika, ko pripravljamo
tudi uradno odprtje planinske koče na Sv. Jakobu. Aktivnosti in novice na Sv.
Jakobu lahko spremljate tudi prek Facebooka – Planinska koča na Sv. Jakobu. Planinsko društvo Preddvor je objavilo tudi razpis za delo oskrbnika v planinski koči,
tako da interesente vabimo k oddaji vloge. Razpis je veljaven do 15. aprila 2017, vse
informacije pa lahko dobite na naši spletni strani www.pd-preddvor.weebly.com
ali na tel. št. 040 727 496 pri predsedniku društva Alešu Drekonji.

Projekt Večgeneracijski center Gorenjske, ki
ga izvaja Občina Preddvor v sodelovanju z
Ljudsko univerzo Kranj, delno izvajajo tudi
v TIC-u. Na pomlad pripravljajo dva vodena
izleta, primerna za vse generacije: 20. aprila in 18. maja bodo izletnike pospremili po
preddvorskih turističnih in kulturnih znamenitostih, udeleženci bodo spoznavali lokalne vode in slišali preddvorske zgodbe, ki
pritegnejo obiskovalce – od tega, kako je nastal Hudičev boršt, do poročnega drevoreda.

Čistilna akcija
V soboto, 1. aprila, ste občani lepo vabljeni
na čistilno akcijo. Začenja se ob 8. uri zjutraj, s svojo udeležbo pa prispevate k večji
čistoči in lepše urejenemu okolju v občini.
Za zagotovitev vrečk in rokavic se povežite
z vodji, katerih imena so napisana na letakih, izobešenih na oglasnih deskah. Po
končani akciji ste vabljeni na malico pred
gasilski dom.

Ob materinskem dnevu
Po nekajletnem premoru smo se v Bašlju
odločili, da zopet stopimo skupaj in razveselimo matere ob njihovem prazniku. Kdorkoli kaj zna, bo pokazal to na odru: pelo
se bo in plesalo, dekleta bodo uprizorila
igrico, skeč, nastopila bo mladina, slišali
bomo kitare, harmonike ... Lepo vabljeni
vsi na prireditev 1. aprila ob 19. uri.

Skupna svetovalna pisarna
Upravna enota Kranj in Občina Preddvor za občane Preddvora uvajata novost, namenjeno strankam, ki želijo pridobiti celovito informacijo o pogojih, možnostih in postopkih
za pridobitev različnih dovoljenj za gradnjo. Skupna svetovalna pisarna bo strankam
omogočila, da bodo na enem mestu od uslužbencev dveh pristojnih institucij za različna vprašanja, ki se nanašajo na gradnjo, dobile odgovore na raznovrstna vprašanja. V
svetovalni pisarni želijo občanom omogočiti, da pridobijo čim več informacij, ki jih potrebujejo za pridobitev dovoljenj za gradnjo ali informacij glede skladnosti predvidene
gradnje s pogoji prostorskih aktov in zahtevami predpisov, ki urejajo gradnjo, in drugih
splošnih informacij o možnostih gradenj na območju občine Preddvor. S tem bo odločitev občanov o nameravani gradnji lažja in hitrejša, pridobljene informacije v skupni
svetovalni pisarni pa bodo strankam olajšale pridobitev vse potrebne dokumentacije,
kar bo posledično skrajšalo postopke pridobitve potrebnih dovoljenj. Skupna svetovalna pisarna bo delovala od 3. aprila 2017 dalje v sejni sobi Občine Preddvor, in sicer
vsak prvi ponedeljek v mesecu od 13. do 14. ure. Vsi zainteresirani, občani, investitorji
in projektanti se lahko osebno oglasijo v svetovalni pisarni, kjer jim bodo poskušali
svetovati in pomagati.
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Kulturna dediščina kot
razvojni potencial
Preddvor s svojo izjemno krajinsko
podobo in bogato kulturno dediščino
ponuja dobre razvojne možnosti,
razmišlja Miloš Ekar z Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Kranj.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Povabili so vas k urejanju zbornika o občini Preddvor.

Miloš Ekar
tična, turist bi jo imel možnost podoživeti – ne le z gledanjem,
pač pa bi tam lahko nekaj dni bival, bil oblečen v raševino, kuhal na način, kot so to delali stari Slovani ... Na to se navezuje
tudi lokalna kulinarika, domači proizvodi. Lokacijo za postavitev takšne vasi že iščemo. Ponudba t. i. izkušenjskega turizma
lahko pomembno vpliva na razvoj kraja, kar bomo na javnih
razpravah predstavili ljudem, saj morajo prebivalci take ideje sprejeti za svoje. Ocenjujem, da je glede tega razpoloženje v
Preddvoru dokaj pozitivno."
• Sodelujete tudi pri obnovi gradu Dvor. Kako poteka?
"Grad je bil dolgo časa prazen, ker je bil v lasti ministrstva za izobraževanje, po uspešnem prizadevanju župana Zadnikarja pa je
bil po končanem denacionalizacijskem postopku vrnjen občini
z obvezo, da ga ustrezno vzdržuje in mu da neko novo funkcijo. Razmišljali so o kombinaciji doma starejših občanov in druge
javne funkcije. Prvo nadstropje gradu ima dvorane, ki bi jih bilo
dobro odpreti in ponuditi obiskovalcem. Obnova gradu pa je odvisna od tega, da imamo opraviti s historičnim objektom, kjer je
treba funkcijo iskati v soglasju s spomeniškimi zahtevami, če želimo, da se objektu vrne prvotni sijaj. Doslej je bil že obnovljen del
grajskega parka, in sicer v skladu z načrtom, ki smo ga na zavodu
že pred časom potrdili. Celovita obnova parka pa bo potekala bolj
v povezavi z obnovo gradu in takrat bo Preddvor dobil lep osrednji
parkovni prostor, ki bo na razpolago tudi za prireditve."

OBVESTILO

Vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor
vabi k vpisu otrok v enoto Storžek v Preddvoru,
enoto Čriček na Zg. Beli in enoto Palček na Zg. Jezerskem
za šolsko leto 2017/18.
Vpis poteka od srede, 15. marca,
do petka, 31. marca 2017.
Besedilo razpisa je na voljo na spletni strani šole oz. vrtca
(http://www.os-preddvor.si/index.php/vrtec-pri-os) in na
oglasnih deskah vrtca.
www.preddvor.si

Kako se pripravljate nanj?
"Priprave so že v teku, na drugem sestanku uredniškega odbora smo se dogovorili o nekaterih tehničnih vidikih in dinamiki dela, dogovorjeni smo že z 18 avtorji, ki bodo pripravili
prispevke. To priložnost bi rad izkoristil, da pozovem občane, naj se oglasijo uredniškemu odboru in podajo tudi svoje
predloge, morda članke, morda so pripravljeni posoditi stare
fotografije Preddvora ali okoliških krajev, da jih skeniramo,
in če bodo primerne, tudi uporabimo v zborniku. Razpon tem,
objavljenih v zborniku, pa bo zajel vse od zgodovine prek sedanjosti do prihodnosti Preddvora. Vključili bi tudi pregled
dogajanja v občini od izida prejšnjega zbornika (leta 1999), od
dogodkov v tem času, gradenj in urejanja komunalne infrastrukture do posegov na področju kulturne dediščine, ki je v
Preddvoru in okolici zelo bogata. Lani je bila v občini sprejeta
razvojna strategija, ki bi jo tudi natančneje predstavili. Zbornik naj bi luč sveta ugledal proti koncu leta 2018 in bo tako
zaokrožil sedanji mandat v občini. V uredniškem odboru sta
sicer poleg mene še dr. Jure Volčjak in dr. Vladimir Žumer."
• Kje vidite najpomembnejše poudarke kulturne dediščine
v Preddvoru?
"V občini Preddvor se ta čas najintenzivneje ukvarjamo z obnova gradu Dvor. Tu poteka zelo intenzivna priprava vse dokumentacije za začetek obnovitvenih del, naslednja faza je
pridobivanje ustreznih investitorjev in določitev vsebine gradu
Dvor. Doslej se je izkristaliziralo, da bi v objekt postavili manjši
muzej, ki bi bil namenjen predvsem zgodovini starih Slovanov,
kajti nad Bašljem pri Preddvoru imamo eno najpomembnejših slovanskih najdišč iz obdobja 8. stoletja našega štetja, ki
je bilo doslej razmeroma malo raziskano. Gre za naselbino z
najmanj tridesetimi detektiranimi stavbami z obzidjem iz poznoantičnega ali zgodnjesrednjeveškega obdobja. Najdbe, ki so
danes shranjene v glavnem v narodnem muzeju, kažejo, da je
šlo za najvišji družbeni sloj tistega obdobja. Temeljite arheološke raziskave in prezentacije tega obdobja bi nam omogočile
bistveno boljši vpogled v ta del naše zgodovine, naš namen je
skozi delovanje muzeja prikazati ta del zgodovine, Preddvor
pa bi bil nekakšno središče za proučevanje zgodnje slovanske
in slovenske zgodovine. Poleg tega imamo v okolici Preddvora
še kopico arheoloških ostankov poznoantičnih naselbin, ki bi
jih lahko povezali v neko arheološko izobraževalno-rekreativno pot. Ob nastajanju strategije razvoja turizma se je porodila
ideja o postavitvi staroslovanske vasi, ki bi bila čim bolj avten-

V. d. ravnatelja
Bogdan Sušnik, prof.
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Povežejo naj se generacije
V projekt Večgeneracijski center Gorenjske, ki ga izvaja Ljudska univerza Kranj,
se je vključila tudi občina Preddvor.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Projekt financirata ministrstvo za delo
in evropski socialni sklad, namenjen
pa je povezovanju generacij. Kot je povedala koordinatorica dejavnosti v občini Preddvor Darja Delavec, so v uvodu
v razpisu za financiranje kulturnih in
drugih programov v občini uvedli spodbudo, in sicer dejavnosti, ki bodo sodelovale v programu Večgeneracijskega
centra, pridobijo večje število točk. Čeprav je v Preddvoru veliko društev in so
tudi aktivna, pa so imeli februarja na
začetku programa nekaj težav. "Časovna
stiska nam je otežila pridobivanje naših
domačih prostovoljcev in tako nam je z
njimi priskočila na pomoč Ljudska univerza, skupaj z njo smo tudi oblikovali
program. Že aprila in maja pa bomo del
programa izvajali že z domačimi prostovoljci. Prve smo dobili v preddvorski
šoli, kjer sta dva učenca začela z začetnimi računalniškimi tečaji za starejše.
Povezali smo se tudi z Domom starejših
občanov Preddvor, ponudilo se je Turistično društvo Bašelj ..." je o začetnih
korakih povedala Darja Delavec.

Mlada, starejša in vmesna generacija, ki
jih želijo s programom tesneje povezati,
se druga od druge lahko veliko naučijo:
računalništva, peke kruha, starih veščin, tujih jezikov, polstenja, izdelovanja
nakita, drugih ročnih del, skupaj lahko
hodijo na pohode, spoznavajo domačo
kulturno dediščino in pomembne preddvorske rojake ... Že program aktivnosti,

Objava javnih razpisov za leto 2017
Občina Preddvor obvešča, da je od srede, 8. marca 2017, na spletni strani www.
preddvor.si objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Preddvor v letu 2017.
Javni razpis obsega:
• ukrep št. 1.1. / Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
• ukrep št. 1.2. / Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
• Ukrep št. 5 / Podpora investicijam za varno delo v gozdu
• Ukrep št. 6 / Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih
in gozdarskih programih – prijava je možna do 21. aprila 2017;
• ukrep št. 7 / Delovanje društev in njihovih združenj
prijava za ukrep št. 7 je možna do 2. oktobra 2017
• 5. javni poziv za vložitev zahtevkov za delno povračilo stroškov vzdrževanja javnih
poti v krajevni skupnosti Kokra v letu 2017 – sprejem predlog je možen do 21. aprila
2017

Ozelenimo balkone
www.preddvor.si

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

ki so ga izdelali za april in maj, prinaša mnogo tistega, o čemer je Darja Delavec govorila na začetku. Dom
starejših občanov ponuja umovadbo
za starejše, vadbo t. i. žoga benda,
možgansko telovadbo ("brain gym"),
v vrtcu potekajo tečaji joge, v domu
krajanov na Beli somatski gibi, računalništvo za starejše smo že omenili,
gasilci bodo pokazali uporabo defibrilatorja za oživljanje, brunarica Bašelj
ponuja ustvarjalne delavnice, rusko
kegljanje, merjenje krvnega sladkorja
in tlaka, igrišče Pregrat prstkanje in
prstomet, v TIC-u bodo pogovorne urice za starejše, spoznavanje starih iger,
pohodi po poteh kulturne dediščine,
predavanja o boleznih, predavanje o
mediaciji, v šoli bo tekmovanje iz logike ...
Vabijo vse, ki si želijo sodelovati pri
teh dejavnostih, tudi tiste, ki so jih
pripravljeni voditi, naj se opogumijo.
"Dobrodošli vsi, ki bi želeli kaj početi,"
vabi Darja Delavec k vrsti brezplačnih
aktivnosti.

Za vse ljubitelje vrtov bo v sodelovanju
s Klubom Gaia 6. aprila ob 17. uri v TIC-u
predavanje na temo Ozelenimo balkone
in terase.
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Jezero – magnet
za turiste
MIRJAM PAVLIČ
Leto se je začelo s predstavitvijo občin, združenih v KSA, na sejmu Natour Alpe-Adria 2017 v Ljubljani. Te občine so predstavile
svoje programe in vabila v kraje pod Kamniško-Savinjskimi
Alpami in tudi za Preddvor je bilo veliko zanimanja. Zavod za
turizem je prav za potrebe predstavitve na sejmu izdal karto
območja Preddvora z dolino reke Kokre in dostopa prek Jezerskega v Avstrijo. Po prvem sestanku občin KSA januarja letos je
bila organizirana tudi študijska tura, na kateri so si predstavniki občin Jezersko, Kamnik, Luče in Solčava ogledali preddvorske znamenitosti. Tako so se sprehodili skozi Preddvor do
jezera Črnava in gradu Hrib, kjer so si ogledali poročni drevored in del na novo urejene okolice jezera, nato pa so se peš
podali na grad Turn v Potoče, kjer so poleg lepo urejene okolice
Doma starejših občanov videli spominsko sobo Josipine Turnograjske in film o njej, vrnili pa so se po razgledni cesti, od
koder je bil lep razgled na preostalo gorato okolico širše Gorenjske. Vsi so bili mnenja, da je naš kraj vreden obiska, zlasti
ker imamo jezero. V tem je vsak izmed predstavnikov občin
videl idealno priložnost za nadaljnji razvoj kraja. Prav voda je

Predstavniki občin Preddvor in Jezersko na sejmu Natour
Alpe-Adria, kjer so se predstavili v okviru KSA
magnet, ki zadnja leta privabi največ turistov – posameznikov,
skupin, kolesarjev, sprehajalcev, družin z otroki, starejših ...
Ker vsako leto v okviru KSA sodelujemo tudi na sejmu v Pragi,
nas je obiskal tudi predstavnik Češke Michal Kura, ki si je
ogledal naše možnosti za izlete po okolici in je o Preddvoru
dobil zelo pozitiven vtis. Pohvalil je tudi našo odlično domačo
kulinariko. Povedal je, da prav Čehi veliko individualno potujejo čez Jezersko mimo nas in manjših krajev do slovenske
obale in si z ogledi manjših krajev podaljšajo in popestrijo
počitniške dni. Predstavniki članic KSA bodo vsak mesec nadaljevali s študijskimi turami po vseh občinah članicah. Ena
izmed idej je tudi, da bi v vsaki občini ob občinskem prazniku
ali na večjih turističnih prireditvah izmenjali predstavitve in
ideje sosednjih občin članic KSA – na stojnicah, delavnicah,
morda z nastopi skupin.

Veliko zanimanje za otroške
delavnice
V TIC-u redno potekajo otroške delavnice in bralne urice za otroke,
ki jih izvajajo študentke. Predvsem v počitniških dneh so zelo dobro obiskane. Ideje za izdelovanje izdelkov, ki se prilagajajo letnim
časom in praznikom, so nadvse izvirne – in tako so otroci motivirani tudi za ustvarjanje doma. Število otrok, ki obiskujejo aktivnosti
TIC-a, se vsako leto zelo povečuje.

S študijske ture predstavnikov občin izpod Kamniško-Savinjskih Alp

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

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

8 | ČISTO JE LEPO

Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi
v občini Preddvor za leto 2016
V občini Preddvor upravljamo tri vodovodne sisteme. Naša glavna skrb
je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne kakovosti. Izraz
»ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov
ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi
lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.
Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov v pitni
vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Zaradi tega se v pitni vodi
prednostno spremljajo mikrobiološki parametri. Mikrobiološki parametri
nam pokažejo onesnaženost pitne vode z mikroorganizmi, ki jih rutinsko preiskujemo v pitni vodi in lahko ogrožajo zdravje ljudi. Zdravstveno
ustreznost pitne vode ocenjujemo glede na vrsto in vrednost preseženega parametra ter v povezavi z ostalimi parametri.
Pri določanju ustreznosti pitne vode smo upoštevali parametre in mejne
vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v nadaljevanju pravilnik.
Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode na različnih
mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se nato transportirajo v laboratorij, kjer
se opravijo preskušanja na izbrane parametre.

V občini Preddvor je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih enaindvajset vzorcev pitne vode. Za fizikalno-kemijska preskušanja sta bila
odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so pokazala,
da je bil en odvzet vzorec neustrezen, zaradi prisotnosti koliformnih
bakterij (to so indikatorske bakterije in so pokazatelj sprememb, ki
nimajo neposredne nevarnosti za zdravje). Opravljeno je bilo ponovno
vzorčenje, ki je pokazalo ustreznost pitne vode. Vsi ostali vzorci so bili
glede na obseg opravljenih preskušanj ustrezni. Fizikalno-kemijska
preskušanja so pokazala, da sta bila glede na obseg opravljenih
preskušanj odvzeta vzorca ustrezna.

Vodovodni sistem Bašelj - Laško
Vodovodni sistem Bašelj - Laško s pitno vodo oskrbuje 16 prebivalcev v
naselju Bašelj - Laško.
Vir pitne vode je vrtina Bašelj - Laško, ki se napaja iz razpoklinskega
vodonosnika. Pitna voda se ne dezinficira ali kako drugače obdeluje. V
vodovodni sistem smo distribuirali 1.159 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih pet vzorcev pitne vode,
medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja odvzet en vzorec
pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da en odvzet vzorec ni bil ustrezen, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij (to so indikatorske bakterije in so pokazatelj sprememb, ki nimajo neposredne
nevarnosti za zdravje). Opravljeno je bilo ponovno vzorčenje, ki je pokazalo ustreznost pitne vode. Ostali štirje vzorci so bili ustrezni. Fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da je bil glede na obseg opravljenih
preskušanj odvzeti vzorec ustrezen.

Vodovodni sistem Možjanca

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo 61.077 prebivalcev. V vodovodni sistem smo distribuirali 5.960.724 m3 pitne vode, od tega 77.262
m3 v občino Preddvor. S pitno vodo iz omenjenega vodovodnega sistema se oskrbujejo naselja v naslednjih občinah: Kranj, Naklo, Preddvor in
Šenčur. V občini Preddvor se oskrbuje 1024 prebivalcev v naselju Bašelj,
del naselja Kokra, Potoče in del naselja Tupaliče.
V občini Preddvor se naselje Bašelj s pitno vodo oskrbuje iz virov Bašelj
(zajetja in vrtine), medtem ko se naselje Potoče in Kokra oskrbujeta s
pitno vodo, ki priteče iz virov Čemšenik (zajetja in vrtine). Naselje Tupaliče
se oskrbuje s pitno vodo iz zajetja Nova vas. Vsi vodni viri se napajajo iz
kraško kavernoznega vodonosnika. Pitna voda iz virov Bašelj se stalno
filtrira po postopku ultrafiltracije, občasno pa se pitna voda lahko tudi
dezinficira z natrijevim hipokloritom. Pitna voda iz zajetja Nova vas se
stalno dezinficira s presvetljevanjem z UV-svetlobo. Pitna voda iz virov
Čemšenik se dezinficira z natrijevim hipokloritom v sledovih.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
VIH-1010/17

Vodovodni sistem Možjanca s pitno vodo oskrbuje 57 prebivalcev v
naselju Možjanca.
Vir pitne vode so zajetja Zapečnik, ki se napajajo iz kraško kavernoznega vodonosnika. Pitna voda se pred distribucijo prečisti na peščenem in
vrečastem filtru, nato pa se še dezinficira z natrijevim hipokloritom. V
vodovodni sistem smo distribuirali 3.091 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja so bili odvzeti štirje vzorci pitne vode,
medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva
vzorca pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so
pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti
vzorci ustrezni.
Laboratorijska preskušanja, opravljena v letu 2016, so pokazala, da je
pitna voda v vseh vodovodnih sistemih v občini Preddvor, ki so v upravljanju Komunale Kranj, zdravstveno ustrezna in ni ogrožala zdravja
ljudi.
Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode iz rednih in rezervnih vodnih virov kot tudi iz omrežja vodovodnega sistema, bomo zagotavljali
tudi v prihodnje in se trudili, da boste uporabniki še naprej uporabljali
ustrezno pitno vodo. Vodni viri niso neomejeni, zato z njimi ravnajmo
skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo lahko tudi v prihodnje pili
zdravo in svežo vodo – vodo iz pipe.
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Vodovodna zadruga
v letu 2016
Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja tudi v
okviru državnega monitoringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje, nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in
hrano.
Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno bolj primanjkuje. Na
planetu je manj kot 1 % vode, ki se lahko uporablja kot pitna voda. Več
kot milijarda ljudi po vsem svetu nima dostopa do zdrave pitne vode.
Vode po Evropi je na splošno še dovolj, čeprav jo na nekaterih območjih primanjkuje. Enako velja tudi za Slovenijo. Vsi vodovodni sistemi
v upravljanju Komunale Kranj se oskrbujejo s pitno vodo, ki prihaja
iz podtalnice (vodonosnik), ki zadržujejo deževnico, ki pronica skozi
zemljo. Kakovost pitne vode iz zgoraj omenjenih vodovodnih sistemov
je zelo dobra, zato jo lahko varno pijete iz pipe.

Soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode
Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega
omrežja, ki vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med
priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe pitne vode. Upoštevajmo naslednja priporočila:
Redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). Čiščenje
pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.
Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. Vsako
jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo nekaj vode (voda
naj teče dve minuti oziroma do ustalitve temperature vode). Enako naredimo, ko pridemo iz službe, predvsem pa, ko se vrnemo po daljši
odsotnosti.
Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo tedensko izpiranje
do stabilizacije temperature vode.
Evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do takrat je treba enkrat
na teden spirati vodo iz slepih rokavov.
Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda soodgovorni tudi uporabniki sami. Zmanjšanje onesnaženosti vode je pomembno ne le zato, ker
želimo vodo uporabljati, ampak tudi zato, da zaščitimo rastline in živali v rekah, jezerih in morjih. Vsak od nas lahko sodeluje pri zmanjšanju
onesnaženja. Ne zlivajte v odtok kemikalij – barve, lakov, insekticidov
ali zdravil. Izogibajte se zlivanju olja v odtok – nobenega olja za cvrtje
ali solate in zlasti nobenega motornega olja! Vsi ti izdelki lahko poškodujejo delovanje sistema za čiščenje odplak, s tem ko uničijo favno in
zamašijo cevi. Vse te nevarne odpadke oddajte v zbirni center.

Obveščanje v času motene oskrbe s pitno vodo
Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovodnem
omrežju in objektih (kot so redno in izredno vzdrževanje, obnove,
prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. V primeru večjih
okvar o moteni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja vode obvestimo Center za obveščanje, občino in radijske postaje. Obvestilo objavimo tudi
na spletni strani www.komunala-kranj.si. Dodatno imamo vzpostavljeno tudi osebno obveščanje po SMS- in/ali sporočilih po elektronski
pošti. Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to lahko storite
po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si, preko obrazca
na spletni strani www.komunala-kranj.si ali osebno na sedežu našega
podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj, d. o. o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
Poseben poziv k obvezni prijavi velja za predstavnike javnih ustanov
(šole, vrtce, zdravstvene ustanove, gostinske lokale …).
O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve pravilnika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo v začetku vsakega novega
koledarskega leta, z obvestilom na hrbtni strani položnic.

Čisto je lepo.

VODOVODNA ZADRUGA PREDDVOR
Vodovodna zadruga Preddvor oskrbuje s pitno vodo iz vodovodnega sistema Nova vas prebivalce v naseljih Nova vas,
Preddvor, Breg ob Kokri, spodnji del Tupalič, Hrib, Sp. Bela,
Sr. Bela in Zg. Bela.
Za zagotavljanje ustrezne pitne vode po Pravilniku o pitni
vodi ima Vodovodna zadruga Preddvor v vodohranu v Novi
vasi nameščeno UV-napravo za spremljanje stanja kakovosti pitne vode po sistemu HACCP (mesta vzorčenja, načini odvzema vzorcev, pogostost odvzema, vrsta preizkusa
vzorca – mikrobiološka ali fizikalno-kemijska analiza) in
strokovnega sodelavca, ki v skladu s Pogodbo o poslovnem
sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje
in hrano, enota Kranj sodeluje pri spremljanju zdravstvene
ustreznosti pitne vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi
(Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) na
vodovodu, ki je v upravljanju Vodovodne zadruge Preddvor.
Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode zajema:
vzorčenje pitne vode, terenske meritve, mikrobiološke in kemijske preiskave pitne vode in oceno skladnosti. V ta namen
je bilo redno odvzetih devet vzorcev za mikrobiološki preizkus in štirje vzorci za fizikalno-kemijski preizkus. Opravljena je bila tudi identifikacija organskih spojin z ustrezno metodo preizkušanja na enem od zgornjih vzorcev. Vsi odvzeti
vzorci so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
V okviru državnega monitoringa Ministrstva za zdravje je
bilo odvzetih pet vzorcev za mikrobiološki in/ali kemijski
preizkus. Vsi vzorci so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
Po močnih nalivih je bil 6. novembra izveden preventivni
ukrep prekuhavanja vode, dan pozneje se je stanje normaliziralo in 8. novembra je bil ukrep preklican.

Še naprej rešujejo Energetiko
Energetika Preddvor je še vedno v občinski lasti in še naprej se trudijo, da bi rešili težave v zvezi z njo. Župan Miran Zadnikar pravi:
"Ko sem se leta 2006 ravno zaradi Energetike vrnil na županstvo,
sem mislil, da bo ta problem hitreje rešen. Tako pa traja že tretji
mandat. Ekonomsko smo sicer težave rešili, tehnično pa rešujemo,
odkar je kotlovsko opremo prevzel Peter Muri. V obnovo Energetike
je veliko vložil. Kar je bilo v preteklosti narejeno nestrokovno, sedaj ureja s Kolbachom (upravljavcem kotlov), da obnavljajo sistem.
Kondenazacijska naprava, ki je bila večni problem, sedaj dobro
dela. Naredil je vse, kar je obljubil, ostaja pa še problem dimnika,
za kar trenutno pridobiva rešitve. Problem je tudi predimenzioniran
kotel, zlasti v poletnem času. Išče alternativo za menjavo kotla na
kurilno olje ali kotel z biomaso na kogeneracijo ali pa kak drug vir."
Župan dodaja, da je bil prejšnji direktor Janko Maček kot ekonomist
dobro finančno podkovan in je uspel finančno urediti Energetiko.
Od novega direktorja Janeza Šlibarja, ki je nastopil januarja letos in
je tehnični strokovnjak, pa pričakujejo najustreznejše tehnične rešitve. Ob tem še naprej razmišljajo o možnostih, ali naj Energetika
še ostane občini ali pa naj jo prodajo.
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Josipini mesto, ki si ga zasluži
Pet let že Kulturno društvo Josipine Turnograjske v sodelovanju z Občino
Preddvor pripravlja natečaj za najboljše ljubezensko pismo med mladimi
v Sloveniji. Pogovarjali smo se z idejno vodjo natečaja, predsednico društva
ddr. Miro Delavec Touhami.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
FOTO: TINA DOKL

• Kako uspešen je natečaj za najboljše
ljubezensko pismo po petih letih?
"Lepo se je prijel, postaja tradicionalen, vsako leto se ga udeležuje več mladih, pri tem veliko vlogo igrajo njihovi
mentorji. Navdušeni so nad njim, veliko pisem dobivamo in dobrih odzivov.
Lansko temo smo zožili na ljubezen
domovini, tudi zato, da obeležimo 25-letnico Slovenije. Skozi pisma mladih v
zadnjih letih smo namreč ugotovili, da
se slovenska družba premalo ukvarja z
ohranjanjem slovenske kulturne identitete, zlasti z identiteto slovenstva.
Kdo bo govoril o slovenstvu, identiteti
naroda in ohranjanju kulturne dediščine čez dvajset let? Zadnja leta se opaža
trend, da mladi povsod po Evropi odhajajo. Mladi iz Slovenije največ v Nemčijo, Nemci največ v Ameriko itd. Razlogi

Ddr. Mira Delavec Touhami

za odhajanje v tujino je več. Tujina je
krasna za nabiranje izkušenj, zlasti za
mladega človeka, za njegovo osebno
rast, spoznavanje drugih kultur in ljudi.
Takšne izkušnje so zelo dragocene, a pri
tem je pomembno, da mlade, ki dobijo
v tujini številne bogate izkušnje, privabimo tudi nazaj v Slovenijo in jih tu obdržimo, saj je to pomembno tudi zaradi
plemenitenja kvalitete življenja ljudi v
Sloveniji."
• Tudi sami živite v tujini, kako doživljate domovino, kako zdomci, s katerimi se srečujete?
"Po šestih letih življenja v tujini, kjer se
sama srečujem z izseljenci in zdomci
(učim jih slovenski jezik in kulturo) so se
mi njihove zgodbe zasidrale v srce. Marsikomu, ki je pred 40 ali 50 leti odšel v
tujino s trebuhom za kruhom, se orosi
oko, ker se zaveda, da se bo težko vrnil v
domovino in tukaj umrl, saj ima v tujini sedaj že svoje vnuke ali pravnuke, ki

jih ne more zapustiti, ker so del njegove
osebne identitete. Nič ni preprosto in ne
gre vse kot po maslu; zlasti težko je na
začetku. V tujini si ne glede na vse vedno
tujec."
• Kakšni so vaši cilji, se boste vrnili v
domovino?
"Tujina me je spremenila. Nisem več
ista oseba kot prej šestimi leti, ko sem
zapustila domači kraj. Seveda se želim
vrniti, prvič zato, ker imam tu svoje
starše in dom, drugič pa želim z izkušnjami in širino iz tujine prispevati v
dobrobit tukajšnji skupnosti in se na
tak način zahvaliti tudi Sloveniji, ki me
je naučila, kaj pomeni ljubiti in spoštovati svojo domovino. Upam, da bo skupnost znala to videti in sprejeti. V življenju imam vedno veliko idej in načrtov,
rada imam nove izzive in nove poti."
• Kakšno je življenje v vaši multikulturni družini, ali svojega sina vzgajate
v slovenskem jeziku?
"S svojim sinom govorim izključno slovensko, saj se lahko samo tako otrok od
samega začetka zaveda pomena identitete maternega jezika. Skozi svoje vsakodnevne poti v tujini opažam, kako
ljudje pozabijo svoj materni jezik in jim
je kasneje čez leta zelo žal. Moj mož govori s sinom tamašek, to je jezik Tuaregov. Pripoveduje mu tuareške pravljice,
ki jih prevajava v slovenščino, sama pa
mu poleg klasičnih slovenskih pravljic
rada pripovedujem svoje pravljice (nekatere so nedavno izšle v knjigi Skrivnostni svet Slovenije)."
• Kakšne načrte pa imate z natečajem za ljubezenska pisma?
"V zvezi z natečajem imam še vedno
željo, da bi izšel manjši zbornik, publikacija vsaj najboljših pisem v zadnjih
letih, saj so vsebinsko zelo zanimiva
in mladim bi tovrstna publikacija veliko pomenila. Veseli bi bili, če bi poleg
Občine Preddvor uspeli dobiti še kakega
sponzorja, da bi ta način izvedbe natečaja razširili in nadgradili (tudi mednarodno), kar je želja številnih mladih, seveda pa je povezana takšna izvedba tudi
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z višjimi finančnimi sredstvi. Veseli
pa me, da je bil natečaj lepo sprejet,
to počnemo zaradi mladih, ki si želijo
ustvarjati, in radi bi jim omogočili ta
način literarnega izražanja tudi v prihodnje."
• Natečaj za ljubezenska pisma je
navdihnila prva slovenska pisateljica, pesnica in skladateljica Josipina
Turnograjska. Z njo se verjetno še vedno ukvarjate. Kaj načrtujete v prihodnje?
"Poleg Josipine Turnograjske so v Pre
ddvoru pomembni tudi drugi us
tvarjalci, denimo Lovro Pintar, Matija
Valjavec ... V zvezi s tem imam že pripravljene kulturne in posredno turistične projekte, ki ne zahtevajo veliko
denarja, a ob povezanosti skupnosti se
lahko naredijo dobre stvari, ki prinesejo kraju večjo vrednost. O Josipini, ki
bo ostala vedno pomemben del mojega srca, pa obstaja želja, da bi bil o njej
narejen celovit dokumentarni film, ki
si ga kot ženska ustvarjalka zasluži. Ob
185. obletnici njenega rojstva (2018) pa
bi želeli na to temo narediti simpozij,
da bi njeno vlogo v slovenskem in tudi
evropskem prostoru poudarili. Morda

trine (fotografije in kopije njenih del in
pisem), da si obiskovalec lahko ustvari
vtis o njenih delih in življenju). Osebno si želim, da bi Josipina imela nekoč
povsem svojo spominsko sobo, v kateri
bi lahko potekali literarni večeri, kjer bi
bilo razstavljenih lahko več njenih pisem, del itd. Moram se zahvaliti direktorici in drugim zaposlenim v domu, ki
skrbijo za sobo in omogočajo obiskovalcem ogled, da so znali najti duh Josipine in njeno sporočilnost. Dom je ohranil
spomin na Josipino, že preden sem se
sama začela ukvarjati z njo. Hvaležna
sem tudi občini, da smo obnovili njen
spominski obelisk pred gradom in v soglasju z domom pridobili vse papirje, da
sem lahko v kapelo na gradu Turn prenesla spominsko ploščo z njenega groba
v Gradcu, ki sem jo restavrirala z lastnimi sredstvi. To je simbolična vez Gradca in Turna, Josipina je namreč vedno
želela biti pokopana tukaj."
• Znano je, da skrbite tudi za grob
Jospine Turnograjske v Gradcu ...
"V tujini je veliko grobov slovenskih
ustvarjalcev in mnogi žal propadajo. Zelo me moti, ker se odgovorni za
kulturno dediščino v domovini tega

"Poleg Josipine Turnograjske so v Preddvoru pomembni tudi
drugi ustvarjalci, denimo Lovro Pintar, Matija Valjavec ... V zvezi
s tem imam že pripravljene kulturne in posredno turistične
projekte, ki ne zahtevajo veliko denarja, a ob povezanosti
skupnosti se lahko naredijo dobre stvari."
nam celo uspe mednarodni simpozij.
Josipina je še vedno premalo zasidrana
v zavesti ljudi. Kot prva slovenska pisateljica, pesnica, skladateljica bi bila lahko bolje prepoznana, tako kot Prešeren
kot največji slovenski pesnik, Trubar kot
oče slovenskega jezika, Cankar kot eminenca v smislu poklicnega pisateljevanja, Zofka Kveder kot ženska v litaraturi
... V Preddvoru je bila na gradu Turn v
sodelovanju z Domom starejših občanov Preddvor in Zavodom za turizem
preurejena soba Josipine Turnograjske,
kjer sem sama prispevala vsebino za vi-

prem
 alo zavedajo. Nisem edina, ki na
tujem skrbi za grob. Na tujem so bili
številni grobovi pomembnih Slovencev
in Slovenk prekopani, ker iz domovine
zanje ni interesa. Slovenija bi morala
najprej narediti vsaj za območje Evrope nek register, kjer lahko pride do
nekih dostopnih podatkov, pri čemer
bi ji lahko pomagali številni na tujem
živeči Slovenci, dogovorili bi se lahko
z društvi in skupnostmi v tujini, da bi
skrbeli zanje, vsaj za grobove ljudi, ki so
zaslužni, da je Slovenija danes to, kar
je. Za grob Josipine Turnograjske skr-

Dobro obiskane delavnice
Letos so bile v TIC-u posebno dobro obiskane delavnice pletenja košar, na katerih je Jože
Štefe s Srednje Bele navzočim pokazal to veščino, ki je značilna za naše vasi. Zanimivo je
predvsem, koliko žensk se je udeležilo teh delavnic. V marcu pa Tončka Kociper na delavnicah ročnih del prisotnim deli znanje ročnih spretnosti v vezenju, kvačkanju, pletenju …
Čas pred veliko nočjo je prava priložnost za nove vezenine.

bim uradno od leta 2011, spremenila sem
tudi namembnost groba, ker so me tamkajšnje oblasti opozorile, da od leta 1854,
ko je Josipina umrla, v tem grobu ni bil
nihče pokopan in da je ob pomanjkanju
prostora za grobove po avstrijski zakonodaji lahko grob prekopan. Za družinski
grob slednje ne velja, tako sem Josipinin
grob najela kot družinskega in plačujem
višjo najemnino, in sicer je sedaj zapisan
kot družinski grob družine Delavec Touhami, kar onemogoča, da bi bil grob prekopan. Kot Slovenko me žalosti dejstvo,
da moram sama skrbeti za ohranjanje
spomenika nacionalnega pomena. Naj
še dodam, da imam namen Gradec povezati s Preddvorom, o čemer sem se pogovarjala z že z graškim županom, o tem
bi se morala izreči tudi Občina Preddvor,
saj se ob takšnem sodelovanju odpirajo
različne tako turistične kot gospodarske
možnosti. V Gradcu deluje več Slovencev,
tudi društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva (žal je dolgoletna predsednica,
moja prijateljica Ivanka Grubar, ki mi je
bila tudi v veliko pomoč pri skrbi za Josipinin grob, umrla, kar me je zelo prizadelo). Zato je želja po sodelovanju vedno
pozitivno sprejeta."

Pasji salon Bela
Lucija Mali, s. p.,
Potoče 1a, 4205 Preddvor

Ponujamo vam:
razčesavanje striženje
trimanje kopanje
nego oči, ušes in krempljev
celotno nego
Delovni čas po dogovoru.
Naročanje na: 041/692 770

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
www.geodetske-storitve.com
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Vrata knjižnice široko odprta za obiske otrok
HELENA KRAMPL NIKAČ
Krajevno knjižnico Preddvor pogosto
obiščejo skupine otrok. Naša vrata so
široko odprta za šolske in vrtčevske
skupine. Lahko si temeljito ogledajo
vsak kotiček knjižnice. Pod vodstvom
knjižničarke si pogledamo, kje najdejo
njim primerne knjige. Ugotovimo, po
kakšnem redu so zložene na policah.
Prihodnji mali pesniki in pisatelji določijo mesto, kamor bomo postavili pesniške zbirke in čudovite zgodbe in romane, ki jih bodo napisali. Sledi "pohod"
v pravljično deželo.
Pravljice v svojem bistvu skrivajo veliko
sporočil, razvijajo otrokovo domišljijo,
mu razlagajo zanj prezahtevne stvari

(duhovi, strah), ga spodbujajo k igri in
sprostitvi (risanje, izrezovanje, gibanje).
Zaradi teh in mnogih drugih skritih dejavnikov pravljica ne bo nikoli izgubila
svoje vrednosti. Ob poslušanju pravljice
otroci z veseljem sodelujejo – pomagajo
junakom, da se rešijo iz zadreg, odženejo pošasti, skratka uživajo. Zbiramo
voljo in navdušenje za učenje prvih črk
in urimo spomin, ko se o pravljici pogovorimo. Seveda je obisk knjižnice v
organizaciji vrtca ali šole le ena izmed
možnosti spoznavanja knjižnice, knjig
in radosti poslušanja in kasneje branja
pravljic, zgodb … Vse otroke in starše
vabimo, da nas čim večkrat obiščete v
knjižnici. Zagotovo vam bomo pomagali odkriti številne nove zgodbe, pra-

vljice, dogodivščine številnih knjižnih
junakov. Iz poučnih knjig bodo otroci
spoznali nova dejstva in podatke o našem planetu, o živi in neživi naravi, o
medsebojnih odnosih in še veliko drugih zanimivih in poučnih dejstev.
Sobota pa je pri nas v Krajevni knjižnici Preddvor dan za pravljico oziroma za
bralne urice. V sodelovanju z Zavodom
za turizem Preddvor potekajo čisto vsako soboto med 10. in 11. uro. K poslušanju pravljice vabimo otroke od tretjega
leta starosti dalje in tudi starši ali stari
starši so dobrodošli. Sledi še umetniško
ustvarjanje, ko boste lahko ustvarili
zanimiv izdelek, pobarvali pobarvanko
ali pa narisali risbico, povezano s temo
pravljice, ki ste jo poslušali.

Prejeli bronasta priznanja MEPI

Kosila v šoli

ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Erna Meglič, svetovalna delavka na OŠ Matije Valjavca Preddvor,
obvešča, da so od 1. februarja 2017 zaradi spremembe zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev do polne subvencije za kosilo oz. do brezplačnega kosila upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku, ne presega 36 odstotkov neto povprečne plače
v Republiki Sloveniji. Starši na odločbi o otroškem dodatku lahko
preverijo, ali je njihov otrok upravičen do polne subvencije kosila.
Če so odločbo izgubili ali založili, lahko na Center za socialno delo
zaprosijo za ponovni izpis odločbe. Več informacij o subvencioniranju šolske prehrane na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na podelitvi mednarodnih priznanj za mlade MEPI na lokalni ravni,
ki je bila konec januarja na OŠ Orehek, so se priznanj razveselili
tudi trije devetošolci z OŠ Matije Valjavca Preddvor. Tine Jagodic,
Jan Mekuč in Maks Knavs so prejeli priznanja za opravljeno bronasto stopnjo. Šola se je programu MEPI, ki mlade med 14. in 25.
letom spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, pridružila v šolskem letu 2013/2014; v njem je
doslej sodelovalo 26 učencev, od tega jih je deset osvojilo bronasto priznanje. Trenutno v programu sodelujejo štirje devetošolci,
poleg tega pa so štirje osmošolci vključeni v pripravljalnico MEPI. V
tem šolskem letu že izvajajo aktivnosti na področju prostovoljstva,
veščin, športa ter pripravljalne treninge za odpravo. Čakata jih še
poskusna in kvalifikacijska odprava. Na šoli imajo sicer tri voditelje odprav: Petro Lesjak, Miho Andoljška in Nino Kristić, ki je tudi
koordinatorica in mentorica programa MEPI.

Nina Kristić, Jan Mekuč, Maks Knavs, Tine Jagodic in Petra Lesjak

Rastemo z e-viri
Splošne knjižnice smo nepogrešljivi del vsake lokalne skupnosti,
namenjene prav vsem. Zaposleni se trudimo, da zadovoljimo vašo
željo po branju, poslušanju glasbe, ogledovanju filmov ter da vam
popestrimo dneve s kulturnimi prireditvami in izobraževanji. Naša
ponudba in storitve so namenjene vam in želimo si, da bi se v naših knjižnicah kar najbolje počutili in se radi vračali. Naj vam omenimo možnost uporabe e-virov v splošnih knjižnicah z naslovom
Rastemo z e-viri. Poznate e-vire, ki jih ponujamo v Mestni knjižnici
Kranj? Veste, da so nekateri dostopni z oddaljenim dostopom prek
spletne strani naše knjižnice, drugi pa prosto dostopni tudi od
doma? Ste že prelistali več kot 5500 naslovov e-časopisja z vsega
sveta? Ste si že kdaj izposodili e-knjigo? S pomočjo e-baz lahko
dostopate do arhivov pravniškega časopisja, zakonodaje, računovodskih standardov in strokovnih člankov v angleškem jeziku
z različnih področij. Digitalna knjižnica Slovenije ponuja različno
digitalizirano gradivo. Za vas dopolnjujemo in urejamo e-biografske leksikone, vam priporočamo dobre knjige, na domoznanskih
portalih pa ponujamo e-spomine. Vas zanima? Pridite v knjižnico
in skupaj bomo odkrili skrivnosti e-virov.
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Prva terenska krvodajalska akcija
Območno združenje Rdečega križa Kranj je v sodelovanju s krajevnimi organizacijami Bela - Bašelj, Preddvor in Kokra pripravilo
prvo terensko krvodajalsko akcijo v občini Preddvor, sicer pa letošnjo tretjo. Odvzemi krvi so bili 9. februarja v Domu starejših
občanov Preddvor v Potočah. Udeležilo se je je 120 krvodajalcev, kar je odličen rezultat, saj je potekala v obdobju, ko je bilo
veliko virusnih in drugih vročinskih obolenj. Krvodajalke in krvodajalce sta obiskala tudi župana občin Preddvor in Jezersko
Miran Zadnikar in Jurij Rebolj. "Prostovoljke in prostovoljci KO RK
Preddvor, Bela - Bašelj in Kokra so se izkazali z odlično organizacijo in izvedbo in pokazali vse svoje znanje ob takšnih organizacijsko zahtevnih terenskih krvodajalskih akcijah in se jim ob
tej priložnosti iskreno zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo
direktorici in osebju Doma starejših občanov, ki so nam prijazno
odstopili svoje prostore. Vsem udeležencem krvodajalske akcije
se zahvaljujemo za dober odziv, hkrati pa napovedujemo naslednjo terensko krvodajalsko akcijo, in sicer v četrtek, 30. marca,
v Cerkljah," pravi sekretar območnega združenja Marjan Potrata.
Milena Zupin iz krajevne organizacije RK Preddvor je še dodala,
da so po akciji krvodajalce odpeljali na ekskurzijo v Zasavje, ob
tej priložnosti pa podelili tudi priznanje 90-kratnemu krvodajalcu Vinku Pfajfarju.

Kulturni dan v Josipinini sobi
Letos je Zavod za turizem Preddvor ob slovenskem kulturnem
prazniku znova pripravil obisk v spominski sobi prve slovenske
pisateljice, pesnice in skladateljice Josipine Urbančič Turnograjske v Domu starejših občanov Preddvor v Potočah. Turnograjska
je bila namreč sodobnica Franceta Prešerna in njegova velika
občudovalka. Pogosto je obiskovala njegov grob v Kranju, prepričana, da velikega pesnika Kranjci v njegovem času niso dovolj
cenili. Obiskovalci, ki so prišli od vsepovsod, so si ogledali promocijski film o Josipini, Mirjam Pavlič je spregovorila o njenem
življenju in delu, prisluhnili so odlomku iz pisateljičinega dela,
izvedeli pa tudi, da je njeno življenje in delo raziskovala domačinka ddr. Mira Delavec, ki je o Josipini izdala že več knjig. Dan
po prazniku so spominsko sobo Josipine Turnograjske odprli tudi
za krvodajalce, ki so tega dne v domu v Potočah sodelovali na
terenski krvodajalski akciji.

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
S prve terenske krvodajalske akcije v Preddvoru / Foto: Primož Pičulin

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

Ustvarjalne delavnice
V brunarici TD Bašelj so vsak ponedeljek ob 17.30 urice za otroke, kjer ustvarjajo, pojejo, plešejo, se igrajo ... Ob 20. uri pa so
delavnice za odrasle, kjer ustvarjajo iz krep papirja, kvačkajo,
pletejo, se veselijo. Delavnice so brezplačne. Če kdo želi, naj se
pridruži, veseli ga bodo, vabi Jana Smolej.

O možganski kapi
Krajevna organizacija RK Preddvor in Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj 3. aprila ob 18.30 vabita na predavanje v glasbeno
učilnico OŠ Preddvor. O možganski kapi, ali jo lahko preprečimo in kako jo zdravimo bo predavala Nina Zupančič Križnar, dr.
med., specialistka nevrologije.

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

www.kmetija-zulc.si
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Peti je lepo
To spoznanje že petindvajset let druži pevke Ženskega pevskega zbora Josipine
Turnograjske Društva upokojencev Predvdor, ki so ob jubileju pripravile odmeven
koncert. Z njim so počastile tudi slovenski kulturni praznik.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Pod taktirko zborovodkinje Mimi Roblek
sedaj prepevajo: Ivka Mali, Anica celar
Gorza, Inge Sajovic, Cirila Klevišar, Anica
Košmrlj, Marija šenk, Barbara Slabe, Jadranka Vrtlar, Anica Lombar, Rozka Roblek, Cilka Pelko in Slavka Blatnik, na citrah jih spremlja Francka Šavs. Na njihov
jubilejni koncert, ki so ga pevke posvetile
tudi slovenskemu kulturnemu prazniku, z njim pa največjemu slovenskemu
pesniku Francetu Prešernu in prvi slovenski pisateljici, pesnici in skladateljici
Josipinio Urbančič Turnograjski, po kateri so si nadele tudi ime, je prišlo veliko
število ljubiteljev lepih slovenskih pesmi.
Do zadnjega kotička so napolnili dvorano
kulturnega doma. Poleg jubilantk so na
koncertu nastopili še: šest mladih pevk
iz preddvorske osnovne šole, recitatorka
Petra Lombar Premru, trio Planika (Francka Šavs, Cirila Klevišar in Pavle Marčun),
harmonikar Gašper Seljak, program pa
je po scenariju Slavka Prezlja povezovala
Ana Kovačič.
Občinstvo sta ob tej priložnosti nagovorila Darja Delavec, predsednica občinskega
odbora za kulturo, in župan Miran Zadnikar. Slednji je poudaril dobro sodelovanje
z zborom, ki se vselej odzove prošnjam občine. Čestital jim je za jubielj in za odlično
izvedbo koncerta, ki je lepo združil njihov
praznik s slovenskim kulturnim dnem,
obenem pa povezal tudi generacije. O delovanju zbora, ki je začel prepevati na pobudo Tončke Šenk, nekdanje tajnice Društva upokojencev Preddvor, je spregovorila
(takrat še) predsednica društva upokojen-

Josipinke pojejo petindvajset let.

Za večgeneracijsko druženje so poskrbele mlade pevke iz preddvorske šole.
cev Anica Celar Gorza. Prva zborovodkinja
je bila Polonca Jekovec, krajši čas je pevke
vodila Regina Martinčič, enajst let pa pojejo pod vodstvom Mimi Roblek, ki ima z vodenjem zborov kar 40-letne izkušnje. Pod
njenim vodstvom prepevajo z branjem

Predsednica je Marija Velikanje
Na volilnem občnem zboru Društva upokojencev Preddvor so za novo predsednico izvolili
Marijo Velikanje, dosedanjo podpredsednico in organizatorko izletov in prireditev. Podpredsednica je odslej Anica Celar Gorza, ki je društvo vodila več mandatov. "Nadaljevali
bomo utečeni program dela društva in nekatere dejavnosti še poživili. Veseli bomo, če se
našemu društvu, ki je konec minulega leta štelo 488 članic in članov, pridružijo še novi,
zlasti mlajši upokojenci," vabi k sodelovanju nova predsednica. Na občnem zboru je Ženski pevski zbor Josipine Turnograjske od občine prejel priznanje.

not. Ob 10-letnici delovanja je zbor dobil
ime po Josipini Urbančič Turnograjski, ki
ga pevke s ponosom nosijo. Trenutno jih
poje dvanajst, zadnja tri leta tudi ob spremljavi citrarke Francke Šavs. Več nekdanjih pevk je bilo med občinstvom jubilejnega koncerta in so v dar prejele šopke,
prav tako pevke, ki pojejo pet let, ostale pa
so prejele priznanja. Najdlje v zboru prepeva Cirila Klevišar, kar 21 let. Josipinke veliko nastopajo, največ v domačem kraju, pa
tudi na Gorenjskem, zapojejo na srečanju
pevskih zborov v Stični, nastopale so tudi
čez mejo, v sosednji Železni Kapli. Doma
pa pojejo devetdesetletnikom ob njihovem
prazniku, vsako leto se udeležijo sprejema
starejših od devetdeset let pri županu, sicer pa pridejo, kamor jih povabijo.
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Preddvor, prebujena turistična destinacija
Kljub izjemnim lepotam, ki obdajajo Preddvor, je turizem v stagnaciji.
ROK ROBLEK
Preddvor ima izredno bogato zgodovino.
Skozi stoletja so se na našem ozemlju
zamenjale številne kulture in narodi.
Zgodovina seže nazaj davno, ko so tukaj
pred prihodom Slovanov verjetno živeli
Lahi, o čemer pričajo številne najdbe in
imena naselij. Izjemen pomen je imel
kraj s strateško lego in neusahljivimi
naravnimi viri rek in gozdov, ki v objemu gora dajejo zavetje in topel dom
vsem občanom Preddvora.
Preddvor je bil svoje čase izjemno pomembna turistična destinacija na Gorenjskem, ki predvsem z naravnimi
lepotami ter izjemno bogato kulturno dediščino danes zopet predstavlja neobrušen diamant. Poleg jezera in hotela so tu
še izjemni potenciali v okoliških hribih in
rekah. Kokra, širše znana kot ena najčistejših rek v Sloveniji, si je utrla pot skozi
skalno pokrajino ter uklesala tako posebno zeleno dolino. Preddvor je izhodiščna
točka za mnoge pohodnike, od hoje po
ravnicah Preddvora z okolico do gorništva v gamsovem raju Storžiča, Malega
Grintavca in Zaplate ter obiskovanja gričkov kjer kraljujejo patroni sv. Lovrenc, sv.
Miklavž in sv. Jakob. Preddvor je izjemno
znan po svojih gradovih in srednjeveških
naselbinah na Jakobu in Gradišču nad
Bašljem, kjer so našli eno najpomembnejših najdb iz dobe življenja Slovanov. Pa
da ne pozabimo naših rojakov Josipine
Urbančič Turnograjske in Matije Valjavca
ter drugih, ki so pomembno prispevali k
ohranitvi slovenske besede in naroda.

Jezero Črnava na eni od razglednic iz preteklosti
Kljub izjemnim lepotam, ki obdajajo
Preddvor, je turizem v stagnaciji. Gonilni sili turističnega razvoja, jezero Črnava
in hotel Bor, zadnjih dvajset let pretežno
mirujeta. Manjši turistični ponudniki, ki
še pomnijo turizem v Preddvoru nekoč,
pa so za svoj prostor pod soncem največkrat prepuščeni lastni iznajdljivosti
in marljivosti. Občina Preddvor je v letu
2016 izdelala Strategijo trajnostnega razvoja Občine Preddvor, ki lepo opredeljuje vse speče atribute in priložnosti, ki
jih imamo na dlani. Preddvor potrebuje
korak naprej, treba se je ponovno povezati, saj je ena največjih prednosti ravno
v človeškem kapitalu, v nas Preddvorčanih. Z namenom, da se nobena dejavnost in nihče ne bo počutil odrinjenega,
da ustvarimo okolje, kjer mnenje vsa-

Kokrjani na krvodajalski akciji
"Zavod RS za transfuzijsko medicino je letos uvedel novost, da so
skoraj vse krvodajalske akcije terenske. To pomeni, da so akcije po
občinah in s tem so ukinili prevoze, ki so jih oni plačevali. Tako smo
si tudi krvodajalci iz Kokre morali sami organizirati prevoz in ga seveda plačati. K sreči pa smo imeli odvzem v Preddvoru v Domu starejših občanov. Vse je bilo dobro organizirano, da je potekalo tekoče," navaja Irena Rezman, predsednica Krajevnega odbora Rdečega
križa Kokra. Kosilo so si krvodajalci privoščili v restavraciji v Škofji
Loki, ki jo vodita njihova zvesta krvodajalca Rok in Tanja. Rezmanova še dodaja: "Vsem se zahvaljujem za pripadnost temu plemenitemu dejanju, vabim še druge, da se nam pridružijo, nazadnje pa
bi opozorila na vse večji problem nerazumevanja delodajalcev do
krvodajalcev zaradi odsotnosti z dela."

kega šteje, kjer so marljive roke, delo in
trud vredni plačila, bomo na Zavodu za
turizem Preddvor zaposlili osebo, ki bo s
pomočjo nas vseh udejanjala strategijo
razvoja Preddvora. Oseba, ki bo opravljala to delo, bo poskušala povezati turistične ponudnike ter vse, ki so pripravljeni
sodelovati in razvijati turistično destinacijo Preddvor. Naj bodo to turistična
društva ali gostinci, kmetje ali gospodarstveniki, vsaka dejavnost šteje, saj ravno
to, kar počnemo, ohranja in dela Preddvor tak, kot ga poznamo.
Razpis za direktorja Zavoda za turizem
Preddvor si lahko preberete na spletni
strani Zavoda za zaposlovanje in spletni strani Občine Preddvor. Strategija
razvoja občine je dostopna na občinski
spletni strani. Vabljeni k prebiranju.

www.pogrebnik.si

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

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«
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Z ljudskimi plesi po ljubezen
Z bregov navzdol in spet v drug breg so pred mnogimi leti pod noč hiteli
fantje na ples, da bi lahko zaplesali s kakšnim "zaubrnim" dekletom.
Miran Murnik iz Preddvora ni hitel v bregove, odpeljal se je samo na
folklorne vaje do bele Ljubljane. Eva je bila že tam.
SLAVKO PREZELJ
Eva iz Radmirja v Zgornji Savinjski dolini je v Ljubljani študirala in za nameček je hotela še plesati. V Akademski
folklorni skupini France Marolt so jo že
prvega spoznavnega večera navdušili
ljudski plesi. Tisti večer je na vajo prišel tudi Miran. "Prav na živce mi je šel.
Čisto v vsako se je vtaknil. Rekla sem
si: s takim, ki z vsako klepeta, se pa jaz
že ne bom dajala! Potem se je le umiril
in dobil je mene." Bila sta si tako všeč,
da sta pred dobrim letom v Radmirju
na cerkveni poroki pred 180 svati rekla
"da". Pred časom v njuno zakonsko srečo vstopil še sinček Urh.

ODIGRAL VEČ KOT 250 PODOKNIC
Dobiti za moža takšnega fanta, ki je v
15 letih pod okni deklet po vsej Sloveniji s harmoniko odigral več kot 250
podoknic, je res zadetek v polno. "V eni
sami noči smo s prijatelji po vaseh okoli Avsenikovih Begunj 'ušpičili' 11 podoknic." Miran od energije kar prekipeva.
"Vse, česar se domislim, tudi storim!"
Pri osmih letih je dokazal, da to še kako
drži. Mami Ančka je delala v hotelu na
Jezerskem in Miran, ki je bil sam doma,
se je lepo usedel na svoje otroško kolo in
odkolesaril na Jezersko.
"Vedel sem samo to, da moram voziti ves
čas samo naravnost," pravi Miran, ki je
na Jezerskem slišal samo nekaj glasnejših maminih besed. Kolesarska izkušnja
ga je v sedmem razredu osnovne šole popeljala v Kolesarski klub Sava. Tam je potiskal pedala tri leta. Šport in glasba sta
mu bila že od majhnega v užitek. Miran
se je sam naučil odlično igrati na klavirsko harmoniko, želel pa je igrati tudi na
trobento. V šenčurski pihalni orkester je
vstopil pri 14 letih in tam ostal dve leti.
Pri kolesarjenju mu je ostajalo še toliko
moči, da je v drugem letniku ekonomske srednje šole začel trenirati še karate. Mladost je Miran res zajemal z veliko
žlico. Vključil se je v Folklorno skupino

Iskra, po dveh letih so ga za godca zvabili k Folklorni skupini Sava. "Tam sem
sprva igral na frajtonarico, potem pa so
me zasrbele pete, tako da sem začel še
plesati." Po srednji šoli se je vpisal na
FDV, nakar ga je veselje do policijskega
dela zvabilo v Tacen, kjer se je izšolal.
Danes je zaposlen na policiji v Tržiču. Pri
21 letih je začutil lepoto gora. Že po enem
letu gorskih dogodivščin si je želel stati
na najvišji gori Evrope. "Z avtom sem se
odpeljal v Chamonix. Dogovorjen sem bil
z gorskim vodnikom. V gorski koči na
3835 metrih me je bolela glava, da nisem
mogel spati. Z nekimi Francozi sem igral
šah vse do ene ure zjutraj. Ob pol treh
me je že prebudil vodnik in mi rekel, da
morava na pot. Brez težav sva prišla na
Mont Blanc (4810 m) po plezalni varianti.
Hodila sva 11 ur." Na vrhu Triglava je bil
tudi že 23-krat.

PREVZEL JO JE LJUDSKI PLES
Miran je v Preddvoru član prostovoljnih
gasilcev, igralske skupine, planincev,
igra pri narodno-zabavnem ansam-

blu in poučuje tudi uka željne ljubitelje
frajtonarice. V zadnjih letih je umetniški vodja in mentor v preddvorskem
folklornem društvu, v kulturnem društvu Jerbas iz Tržiča pa je vodja skupine
godcev, ki igrajo na stare inštrumente.
Tam poje in igra. Miran raziskuje tudi
plesno in kulturno dediščino pod Zaplato, zato naproša, da se mu javijo tisti, ki
so včasih plesali v preddvorski folklorni
skupini. Je sploh še kaj, kar Miran ni?
Ja, je! Je zbiratelj starih frajtonaric. Ima
jih že 16. V veliki lepi hiši Miranovega
očeta Staneta sta si Miran in Eva uredila ljubko stanovanje. Eva, diplomirana
vzgojiteljica predšolskih otrok in nadvse razumevajoča žena, ki jo je pred leti
prevzel ljudski ples pri AFS France Marolt, je tudi mentorica mladih jezerskih
folkloristov in raziskovalka ljudskih
plesov v Radmirju, svojem domačem
kraju. Eva rada tudi pove:
"Eden od pogojev, da sem se preselila v
Preddvor, je bil tudi, da ko bova oba upokojena, se preseliva v moj rodni kraj."
Dobrosrčni Miran je pa temu samo prikimal.
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Energetski menedžment v občinskih stavbah
Občina Preddvor uspešno izvaja zastavljeno vizijo Zeleni Preddvor, saj je vzpostavljeno
daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, porabljena električna energija v javnih stavbah
je stoodstotno iz obnovljivih virov, natančneje iz sončnih in hidroelektrarn.
Učinkovita raba energije je naslednji korak, kjer si občina prizadeva izboljšati
energetsko sliko celotne občine. V letu
2016 je podpisala tripartitno pogodbo o
izvajanju energetskega menedžmenta v
občinskih stavbah s partnerji Gorenjske
elektrarne, d. o. o., in Lokalno energetsko agencijo Gorenjske – LEAG. Eden od
rezultatov sodelovanja je vzpostavitev
novega spletnega programa za izvajanje
energetskega knjigovodstva, kjer je cilj
boljši nadzor nad porabo energentov in
operativnimi stroški ter tudi nad komunalnimi storitvami. Na sliki je prikazan
krovni pregled stanja spletnega programa E2 Manager) za posamezen objekt ali
skupino stavb. V sistemu so zajeti naslednji objekti: občinska stavba v Preddvoru, Dom krajanov Preddvor, Dom krajanov Zgornja Bela, Osnovna šola Matije
Valjavca, vrtec Storžek in Podružnična
šola Kokra.
Za vse objekte Občine Preddvor je preko
programskega orodja (E2 Manager) mogoč nadzor nad porabo in pripadajočimi
stroški energije. Kazalci nam za posamezno stavbo prikažejo povprečje porabe, cene in izpustov CO2 na kvadratni
meter, ceno energije in pa emisije CO2.
Na podlagi analize porabe je razvidno, da
ima občinska stavba zelo nizek koeficient izpustov na kvadratni meter uporab-

ne površine. Na podatek o izpustih v tem
primeru pomembno vpliva način ogrevanja, ki je v primeru občine priključitev
ogrevanja na sistem daljinskega ogrevanja Preddvor.
S pomočjo vpeljanega programa se lahko tudi spremlja učinkovitost posameznih ukrepov učinkovite rabe energije.
Kot primer omenjamo porabo oz. strošek ogrevanja v Domu krajanov Zgornja
Bela, kjer se je v začetku leta 2015 zamenjal vir ogrevanja, in sicer je bil izveden
prehod s kurilnega olja na ogrevanje s
peleti. Sama poraba se je v domu nekoliko povišala, vendar so bili kljub večji
porabi toplote stroški ogrevanja za okoli
14 odstotkov nižji kot v letu poprej.

Cilj vzpostavitve E2 Managerja in sodelovanja s partnerji je izvajanje ukrepov
učinkovite rabe energije in porabo zelene energije.
Dodatno področje je e-mobilnost, kjer je
občina uspešno kandidirala na sredstvih
Eko sklada in v letu 2017 bo v občini postavljena nova polnilnica za električna
vozila v centru Preddvora. V mesecu aprilu bo tudi organiziran dogodek za občane,
kjer bodo podani podrobnejši rezultati in
primerjave npr. načina ogrevanja ter več
podatkov o e-mobilnosti na Gorenjskem,
saj bo podjetje Gorenjske elektrarne z
vpeljavo zaledne pisarne upravljala z e-polnilnicami na Gorenjskem in skupaj z
občinami nadgrajevala vsebine.
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Slovani na območju Preddvora
Arheološka nahajališča in druga kulturna dediščina na območju občine Preddvor
in njen pomen za nadaljnji razvoj občine
MILOŠ EKAR, ZAVOD ZA VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE,
OBMOČNA ENOTA KRANJ
Kranjska območna enota Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije že
vrsto let tesno sodeluje z Občino Preddvor in njenim županom Miranom Zadnikarjem. V okviru tega sodelovanja
je med drugim nastala tudi pobuda o
pripravi simpozija na temo zgodnjesrednjeveške kulturne dediščine, ki sta
jo soglasno podprla tudi župana občin
Kranj in Bled Boštjan Trilar in Janez
Fajfar. Glede na to, da je splošna javnost
skoraj bolje informirana o zgodovini Rimljanov kot pa o zgodovini naših neposrednih prednikov Slovanov in da tudi v
učbenikih za osnovne in srednje šole ni
veliko napisanega na to temo, smo sklenili to tematiko predstaviti čim širšemu
krogu ljudi. Še zlasti ker je v Bašlju pri
Preddvoru morda eno najpomembnejših arheoloških najdišč tega obdobja,
Višinska naselbina Gradišče, ki pa še
čaka na temeljitejše arheološke raziskave in prezentacijo. Pri organizaciji
simpozija (v Mestni knjižnici Kranj) so
lani sodelovali tudi strokovnjaki Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, pridružil
pa se je tudi Forum slovanskih kultur.
Želja organizatorjev je bila, da bi s pomočjo simpozija spodbudili mednarodno razpravo in primerjavo stanja
raziskav in novih dognanj o zgodnjesrednjeveški slovanski dediščini – ne
samo na prostoru današnje Slovenije,
ampak tudi širše. Na povabilo Zavoda
in ZRC SAZU so se tako odzvali strokovnjaki iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Češke, Poljske in Slovaške, ki so predstavili bogato dediščino Slovanov, ki si jo
delimo na širšem evropskem prostoru.
Udeleženci simpozija so si ogledali tudi
mestno jedro Kranja, Bled in na kratko
obiskali Preddvor. Simpozija se je udeležilo več kot osemdeset obiskovalcev,
za naslednje tovrstno srečanje bomo po
vsej verjetnosti izbrali kar Preddvor. V
letu 2017 pa bodo objavljeni tudi referati
vseh nastopajočih v dvojezični slovensko-angleški publikaciji. Na povabilo
zavoda se je s častnim pokroviteljstvom

simpozija odzval tudi predsednik države Borut Pahor.
Simpozij je bil v času lanskih Dnevov
evropske kulturne dediščine, ki so potekali pod naslovom Dediščina okoli
nas. Zavod pa je v občini Preddvor organiziral tudi cikel predavanj na temo
Slovanov. Prvo z naslovom Tisti z vzhoda je imel ddr. Mitja Guštin, zaslužni
profesor Univerze na Primorskem. Ob
tem je bil prikazan tudi izvrsten igrano-dokumentarni film Z vzhoda priznanega režiserja Mihe Knifica. O Gorenjski v zgodnjem srednjem veku je
predaval dr. Milan Sagadin, ZVKDS, OE
Kranj. Da bi vedenje o slovanski dediščini doseglo čim širši krog ljudi, se je
zavod povezal še z Gorenjskim muzejem – in nastala je razstava na temo
Slovanov. Avtorja sta dr. Milan Sagadin, ZVKDS, OE Kranj in ddr. Verena
Perko iz Gorenjskega muzeja. Razstavo
v Mestni hiši v Kranju so si ogledali
tudi udeleženci simpozija.

RAZVOJNI POTENCIAL KULTURNE
DEDIŠČINE
Dediščina Slovanov v občini Preddvor ni
pomembna le z vidika znanstvenih raziskav in zbiranja gradiva, pač pa predstavlja tudi pomemben razvojni potencial, kar je pripoznala tudi Strategija
trajnostnega razvoja občine Preddvor s
poudarkom na turizmu, ki jo je poleti
2016 pripravila K&Z, Svetovanje za razvoj iz Radovljice, odgovorna nosilka te
naloge pa je bila Slavka Zupan. Tako je v
strategiji pod ukrepom Oživljanje dediščine, vezane na arheologijo Slovanstva
med drugim zapisano: "Območje Preddvora beleži izjemno arheološko zgodovino. V registru kulturne dediščine (ki ga
vodi Ministrstvo za kulturo RS, op. a.)
je (vpisanih) kar 13 enot arheološke dediščine, ki segajo iz prazgodovine prek
rimske dobe vse do 12. stoletja. Gradišče
nad Bašljem s svojimi staroslovanskimi
artefakti med njimi predstavlja najpomembnejšo vrednoto, saj se zanj predvideva razglasitev za spomenik državnega pomena (predlog za razglasitev je
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE

Kranj, že podal Ministrstvu za kulturo,
predlog je pripravila mag. Judita Lux,
op. a.). Smiselno je načrtno raziskovanje, hkrati pa ozaveščanje okolja in razvoj specializirane ponudbe (slovanska
kulinarika, bivališča …) in dogodke, povezane s praslovanstvom. Z načrtnim
delom je nujno lokacijo Preddvor zaradi njene izjemnosti in ekskluzivnosti
skupaj s potencialno ureditvijo sodobne
predstavitve v gradu Dvor pripeljati na
nivo nacionalnega pomena, v smislu
pridobivanja sredstev in financiranja
programov."

BAŠELJ – VIŠINSKA NASELBINA
GRADIŠČE (EŠD 5547)
Pod tem imenom in evidenčno številko je arheološko najdišče nad Bašljem
zavedeno v register kulturne dediščine
Slovenije. Gradišče nad Bašljem sodi
med izjemno bogata arheološka najdišča, saj segajo najdbe oziroma sledi
poselitve s posameznimi časovnimi
premori od prazgodovine do srednjega
veka. Prve sledi poselitve segajo že starejšo železno dobo, o čemer priča v nanosu potoka Belica naplavljena železna
tulasta sekira in odlomki keramike,
najdeni ob arheoloških raziskavah jogozahodnega stolpa naselbine.
Naselbina nad Bašljem obsega približno
100 krat 50 m velik plato, ki je bil v času
pozne antike (peto in šesto stoletje) na
treh straneh obdan z zidanim obzidjem,
na vzhodni, naravno zavarovani strani
pa to ni bilo potrebno, saj ga varujejo
prepadne stene nad potokom. V notranjosti so bili ob obzidju in na več terasah, ki stopničasto padajo proti jugu,
razporejeni zidani objekti. Naselbina
je bila nasilno uničena ob koncu šestega stoletja. Kamniti zidovi so prekriti z
žganinsko-ruševinsko plastjo, vendar
so dobro razpoznavni v konfiguraciji terena, o čemer pričajo tudi lidar posnetki
območja.
Od konca osmega do začetka desetega
stoletja je bila naselbina ponovno naseljena. Kaže, da so bile na ostankih
zidanih objektov postavljene lesene
stavbe. Tudi ta naselbina je bila požga-
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na, najdišče namreč prekriva močna
žganinska plast, ki leži tik pod rušo. V
tej plasti so bili najdeni številni predmeti, datirani od konca osmega do začetka desetega stoletja, to je iz slovanske dobe. Gre predvsem za dele vojaške
oprave in konjske opreme, kar kaže na
izrazito vojaški značaj najdišča. Med
množico železnih, pogosto pokositrenih predmetov te vrste je tudi nekaj
bronastih in pozlačenih izdelkov, ki so
nedvomno pripadali vladajočemu sloju v zgodnjesrednjeveški Karnioli oz.
Kranjski. Ti predmeti so v primerjavi s
sočasnimi najdišči v Sloveniji izjemni,
tako po kakovosti izdelave kot tudi po
količini. Gradišče nad Bašljem je edino
arheološko najdišče v Sloveniji, kjer je
poleg značilnih slovanskih najdb prisotna visokokakovostna vojaška in konjeniška oprava ter konjska oprema, ki je
primerljiva s sočasnimi najdbami iz t. i.
knežjih grobov na Hrvaškem, v Spodnji
Panoniji ter na ozemlju današnje Češke
in Slovaške, torej na ozemlju, na katerem se je nekoč razprostirala Velikomoravska država. So pa bili tu najdeni še
tudi predmeti iz 11. stoletja. Podrobneje
se o gradišču nad Bašljem lahko poučite
iz članka arheologa dr. Timoteja Knifica
z nslovom Arheološko najdišče Gradišče
nad Bašljem, ki je bil objavljen v Preddvorskem zborniku Preddvor v času in
prostoru, str.: 55–67.
Vse našteto priča o izjemnem pomenu
Gradišča in nasploh dediščini kraja, ki
je še vse premalo znana, zlasti izven
krogov strokovnjakov, ki se ukvarjajo z
njenim raziskovanjem, zato smo posebno veseli, da je župan Miran Zadnikar
prepoznal potencial te dediščine in jo
uspel vključiti v njene razvojne načrte.
Brez take podpore so še tako zavzeta
strokovna prizadevanja namreč bob ob
steno, saj strokovnjaki, od arheologov
do umetnostnih zgodovinarjev, muzealcev itd., slovimo po kroničnem pomanjkanju denarja, brez katerega se pa
noben resen podvig ne da izpeljati.
Ob zaključku velja še enkrat poudariti,
da bomo na zavodu pa tudi v sodelovanju z vsemi kompetentnimi ustanovami, kot so Gorenjski in Narodni muzej
Slovenije, akademija itd., nadaljevali z
opisanimi in drugimi dejavnostmi, ki
so pomembne za večjo razpoznavnost
kraja v slovenskih okvirih pa tudi zunaj
njenih meja, saj bi bilo potencial Preddvora, o katerem smo tu na kratko spregovorili, res neodgovorno lahkomiselno
zapraviti.

Veliko vlagamo v družabnost
Zveza Sožitje, zveza društev za pomoč osebam
z motnjami v duševnem razvoju, združuje
dvainpetdeset lokalnih društev, ki delujejo na
območju Slovenije.

MIRO ROBLEK
Zveza je samostojna, nestrankarska, nepridobitna in prostovoljna organizacija s
socialno-človekoljubnimi cilji in organizacija za napredek skupne in posamične
skrbi za osebe z motnjami v duševnem
razvoju, njihove starše in člane družin.
Tudi v Kranju pod okriljem zveze deluje
društvo Sožitje Kranj. Iz občine Preddvor
nas je v društvo včlanjenih 18 oseb. Društvo ima sedež v prostorih Varstveno-delovnega centra (VDC) Kranj, v katerega je
vključena tudi velika večina članov društva (oseb s posebnimi potrebami).
Glavni namen društva in njegovih aktivnosti so vse oblike druženja, družabnih srečanj, dodatnega izobraževanja
ter dejavnosti, ki jih posamezni člani,
prostovoljci, strokovni zunanji sodelavci
in ostali podporniki društva izvajajo prek
posebnih socialnih programov na globalni, predvsem pa na lokalni ravni.
Veliko pozornosti posvečamo predvsem
različnim oblikam družabnosti, kot so
pikniki, izleti, seminarji ob koncih tedna,
različne delavnice, vseživljenjsko učenje,
različni tabori in letovanja. Organizira
jih zveza ali društvo in so dejavnosti, ki
pokrivajo celoten spekter in status naših
uporabnikov (oseb s posebnimi potrebami) – od predšolskih in šolskih otrok,
mladostnikov do starostnikov. Iz občine

Preddvor sta v dejavnosti društva aktivno
vključeni tudi dve prostovoljki.
Za svoje delovanje pa potrebujemo poleg
rednih dotacij tudi dodatna finančna
sredstva. Redno se odzivamo na razpise,
ki jih občine nudijo za sofinanciranje humanitarnih društev. Programe izvajamo
tudi po lokalnih skupnostih. Z izdelki risarske sekcije sodelujemo na terenskih
razstavah, s folklornim društvom nastopamo na posameznih prireditvah, prek
planinske sekcije pa obiskujemo lažje dostopne hribčke v bližnji ali daljni okolici.
Tako že 12 let ob prehodu starega v novo
leto obiskujemo Planinski dom Lovrenc,
kjer nam prijazna lastnica Anka postreže
okusno malico in topel čaj. Zberemo se
pri kamnolomu pod vznožjem Lovrenca,
potem pa krenemo peš navzgor, nekateri po krajši, bolj hodni pa tudi po daljši
poti (malo naokrog). Vedno so med nami
tudi osebe, ki jim telesne ali starostne
hibe povzročajo težave pri hoji. Na pomoč nam priskoči Ankin mož Andrej, ki
s svojim avtomobilom poskrbi za prevoz
do koče in srečno vrnitev na zbirno mesto. Na zadnjem lanskem srečanju je za
lep pohod poskrbelo tudi čudovito vreme
s soncem in prijetno temperaturo. Zato je
bila tudi udeležba številna, okoli petdeset
članov. Nekateri so se celo sončili pri cerkvi sv. Lovrenca. Konec leta pa se zopet
dobimo na istem mestu.
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Obisk zavetišča v Hudičevem borštu vse večji
Med planinci je zavetišče v Hudičevem borštu postalo priljubljena planinska,
pohodniška in padalska točka. Od odprtja dalje se obisk iz leta v leto povečuje.
ALEŠ DREKONJA
Planinsko društvo Preddvor je med najdejavnejšimi društvi v občini Preddvor. Vanj
je včlanjenih 170 članov, kar dve tretjini je
občanov Preddvora, članstvo pa dopolnjujejo člani tudi iz drugih držav – Nemčije in
Velike Britanije. V letu 2016 smo v Planinskem društvu Preddvor namenili veliko
dela v vzdrževanje planinske infrastrukture, vzdrževanje zavetišča v Hudičevem
borštu, organizacijo in izvedbo planinskih
in turnokolesarskih izletov, izobraževanje
članov in v povezovanje z drugimi planinskim društvi ter društvi v domačem
kraju. Med planinci je zavetišče v Hudičevem borštu postalo priljubljena planinska, pohodniška in tudi padalska točka.
Obisk v zavetišču se iz leta v leto povečuje,
v planinskem društvu pa skrbimo, da je v
njem vsako leto kakšna novost. Lani smo
tako na severni strani zavetišča postavili
nov oporni zid, ki preprečuje posedanje
nabrežine, v zaključni fazi gradnje je pomožni objekt za cisterno s sanitarno vodo,
urejamo okolico, na terasi smo montirali
premična okna, ki obiskovalcem nudijo
zaščito v slabem vremenu tudi v času, ko
je zavetišče zaprto.
Vse, kar potrebujemo v zavetišču, tja transportiramo peš, velikokrat nam na pomoč
priskoči naš član Janez Aleš iz Mač, ki s
traktorjem dostavi zaloge na točko, ki je
od zavetišča oddaljena 45 minut hoje. Za-

Zavetišče v Hudičkovem borštu

vetišče je v zaščitenem gozdu posebnega
namena, v katerem so predpisani strogi
pogoji delovanja, zaradi česar smo lani na
javnem razpisu Planinske zveze Slovenije
dobili dve uri helikopterskega transporta Slovenske vojske. V zavetišče smo tako
lahko dostavili dovolj bioaktivne zemlje
za sanitarije in material za vzdrževanje
zavetišča. V zavetišču je bilo lani opravljenih več kot tri tisoč ur prostovoljnega dela.
Letos bomo nadaljevali z deli v okolici zavetišča. V zavetišču vsem obiskovalcem
nudimo tudi brezžični internet. Aktivnosti
in novice lahko spremljate tudi na Facebooku – Zavetišče v Hudičevem borštu.
Naši markacisti spomladi pregledajo planinske poti, nato pa sledijo vzdrževalna
dela poti, tako da lahko planinci varno
obiskujejo naše gore. Lanska zima je bila
dokaj mila, kar nam je prihranilo veliko
truda pri vzdrževanju, kljub temu pa je bilo
opravljenih več kot sedemsto prostovoljskih ur pri vzdrževanju planinskih poti.

PREDNOSTI ČLANSTVA
Kakšne prednosti sploh ponuja članstvo v
planinskem društvu? Članom zagotavlja
nezgodno zavarovanje, popuste pri nočitvah v planinskih kočah v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in mnogih drugih
državah po Evropi. Člani društva lahko na
planinskih in turnokolesarskih izletih pod
strokovnim vodenjem planinskih vodni-

kov in vodnikov turnega kolesarstva spoznavajo naše in tuje gore. V mnogih športnih in planinskih trgovinah so deležni
posebnih popustov, v Planinskem društvu
Preddvor pa članom nudimo brezplačno
izposojo tehnične planinske opreme (cepini, dereze, vponke, vrvi …), planinske karte, planinske vodnike z opisi poti in koč ter
drugo planinsko literaturo. Kot posebnost:
v naši knjižnici je arhiv planinskih vestnikov od leta 1948 do 1968, v katerih lahko
preberemo marsikatero zanimivost.
Članom nudimo tudi strokovno izobraževanje na področju planinstva. Trenutno v
društvu deluje osem planinskih vodnikov,
od katerih jih ima šest mednarodno licenco planinskega vodnika. Deluje sedem
markacistov, dva varuha gorske narave in
dva gorska stražarja. V lanskem letu smo
na izobraževanje sistema HACCP napotili
osem zainteresiranih članov, ki so izpite
tudi uspešno opravili. V društvu vsako leto
namenjamo sredstva za izobraževanje. V
letošnjem letu smo na izobraževanje za
gorskega stražarja že napotili dva člana, ki
ju čaka še praktični del in izpit. Med letom
pa bomo na izobraževanja s področja vodništva napotili najmanj dva člana, vse pa
je seveda povezano s finančnimi sredstvi,
saj so tovrstna izobraževanja in usposabljanja postala velik finančni zalogaj.
Letos organiziramo kar 27 planinskih in
turnokolesarskih izletov, že na naslednjem izletu se bomo podali na Veliko
Raduho, s kolesi in peš pa so bomo poleg
slovenskih planin in gora podali tudi na
Hrvaško, Italijo in Švico. Program izletov
je objavljen na naši spletni strani, na
oglasni deski Planinskega društva pri Piceriji Gorski privez, letake z izleti pa lahko
prejmete tudi na sedežu društva Dvorski
trg 18 v Preddvoru (dom krajanov).
Vabimo pa vas tudi, da obiščete zavetišče
v Hudičevem borštu, ki obratuje ob koncih
tedna in praznikih, ter Planinsko kočo na
Sv. Jakobu, ki je odprta vse dni v tednu, razen ob ponedeljkih. Načrtujemo dva večja
dogodka: otvoritev koče na Sv. Jakobu v
soboto, 3. junija, in tretji rojstni dan zavetišča v Hudičevem borštu v soboto, 8. julija
2017. Vsem občankam in občanom in drugim obiskovalcem naših gora želimo varen korak in srečen sestop v dolino.
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Gasilci leto začeli
delovno

Kosilo za kardinala
Franca Rodeta

Gasilci PGD Preddvor smo v novo leto
vstopili z novim elanom in upanjem,
da bo tudi letošnje leto tako uspešno,
kot je bilo leto 2016.

Oktobrski dogovor iz Vatikana je držal.
Kardinal je prišel v Preddvor na kosilo
k županu Miranu Zadnikarju.

ŠPELA BOHINEC
Do sedaj lahko rečemo, da smo začeli odlično: dvajset novih
oblek za operativno enoto, 15 prvih posredovalcev in tretje
mesto na tekmovanju v kvizu za mladino.

Operativna skupina gasilcev v novih oblekah
V januarju je operativna ekipa pričela z rednimi gasilskimi
vajami, ki potekajo vsak petek. Na vajah se posvečajo predvsem redni usposobljenosti gasilske ekipe, ki posreduje na
intervencijah, to pa seveda pomeni dobro poznavanje gasilske opreme, vozil in gasilske taktike. Glavna ekipa operativne enote pa se v novem letu lahko pohvali tudi z novimi
gasilskimi zaščitnimi oblekami, ki so bile za uspešno, predvsem pa pravilno in varno posredovanje na intervencijah
nujno potrebne. Pri nakupu so sledili vsem zakonsko določenim standardom in tipizaciji.
Prvi posredovalci so v februarju opravljali teste za podaljšanje licence. Dva člana sta licenco pridobila, 13 pa jih je licenco uspešno podaljšalo za eno leto. Tako bo v tem letu na
klic vedno pripravljenih 15 članov ekipe, ki imajo znanje, da
nudijo prvo pomoč do prihoda nujne medicinske pomoči.
Prvo soboto v marcu je potekal že 121. redni letni občni zbor, kjer
smo obnovili, kako uspešno je bilo leto 2016 za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Preddvor kot tudi za vas, občanke
in občani. Zahvaljujemo se vam za namenjene dobrodelne prispevke, s katerimi vsako leto dodamo en košček v mozaik naše
zgodbe. Z vašimi prispevki, naj bodo v materialni ali nematerialni obliki, lahko delujemo uspešno in po sodobnih smernicah.
Hvala vam! Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

Drugi dan letošnjega leta se je zbrala na kosilu pri županu
Miranu Zadnikarju, njegovi soprogi Pavli in hčerki Nežki zanimiva družba. K mizi so poleg gostiteljev prisedli kardinal
dr. Franc Rode in njegov tajnik Kranjčan mag. Matej Pavlič,
kapucinski pater in priznani zgodovinar dr. Metod Benedik,
ki po odhodu iz škofjeloškega samostana živi na Bregu v Celju, predstojnik kapucinskega samostana v Škofji Loki pater
Jože Smukavc, nekdanji preddvorski župnik Miha Lavrinc in
njegov naslednik Branko Setnikar, Franceska in dr. Vladimir
Žumer z Zgornje Bele in zakonca Ivica in Tone Arvaj iz Britofa.
Kosilo, ki so ga s pesmijo dopolnile domačinke Teja in Pika
Sulejmanovič ter Maja in Betka Tičar, je bilo zadnji del zgodbe
o 850 kilometrov dolgem romanju Mirana Zadnikarja in dr.
Vladimirja Žumra v Rim in Vatikan, ki sta ga peš opravila
med 16. septembrom in 15. oktobrom lani. Ko sta preddvorska
božjepotnika 15. oktobra pešačila proti rimski železniški postaji, da bi se z vlakom vrnila domov, ju je presenetilo vabilo
za obisk kardinala Rodeta. Čeprav nista bila povsem prepričana, da je vabilo resno in je morda potegavščina prijateljev,
sta potrkala na vrata kardinalovega vatikanskega stanovanja. Izkazalo se je, da je bilo vabilo resno in da sta želela kardinal in njegov tajnik osebno izreči veselje in priznanje za to
dejanje. Župan in njegov sopotnik pa sta kardinala v znak
zahvale za pozornost povabila na kosilo v Preddvor. Beseda je
dala besedo in dogovor je bil udejanjen drugi dan letošnjega
leta. Med kosilom in po njem se je ponovno zavrtela zgodba
o enkratnem romarskem podvigu dveh prijateljev, v kateri je
imel vsak od povabljenih svojo vlogo.

Volilni občni zbor in priznanja
Na volilnem občnem zboru Planinskega društva Preddvor je bil
za predsednika ponovno izvoljen Aleš Drekonja, za podpredsednika Bojan Lavrinšek, v upravni odbor pa Franci Cvek, Jože
Keber, Jože Kaštrun ml., Marko Cvek, Živko Drekonja (načelnik
gospodarskega odseka), Polona Pegan (načelnica odseka za varstvo gorske narave), Anton Vozelj (načelnik vodniškega odseka),
Andrej Polajnar (načelnik turnokolesarskega odseka), Srečko
Obed (načelnik markacijskega odseka) in Marjana Podpeskar za
blagajničarko društva, predsednik nadzornega odbora je Slavko
Prezelj, člana pa Stanko Arh in Andrej Krč. Predsednik častnega
razsodišča je Jure Tomašič, člana pa Slavko Cvek in Marjan Erhatič. Na občnem zboru so bila prvič podeljena tudi priznanja Planinskega društva Preddvor. Pisno priznanje je prejelo 43 članov
in zunanjih sodelavcev. Bronaste znake pa so za prizadevno dolgoletno delo v društvu prejeli: Živko Drekonja, Franci Cvek, Jože
Keber, Stanko Arh, Rajko Fende, Miran Zadnikar, Janez Aleš, Anton Naglič, Franci Ekar, Bojan Lavrinšek in Aleš Drekonja. Vsem
prejemnikom priznanj in bronastih znakov iskreno čestitamo.
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Smučarske aktivnosti zamenjal nogometni vrvež
Bolj kot vreme nas je pred letošnjim smučarskim oziroma deskarskim tečajem
skrbelo, ali sneg sploh bo. Toplo vreme in majhna količina padavin, predvsem
snežnih, nista bila najbolj primerna za našo zimsko dejavnost, ki jo izvajamo že
devetič po vrsti. Letos smo se s številom udeležencev približali številki osemdeset –
in kot kaže, se trend zanimanja še ne spreminja.
MARJAN BOGATAJ, ROMAN ROGELJ
Letos smo se ob sedmih zbrali ob svetlem
in jasnem jutru – v nasprotju z nekaj prejšnjimi leti, ko je bila ob tej uri še skoraj trda
tema. Po kontroli prisotnih smo se dobre
volje odpravili novim dogodivščinam naproti. Celo pot smo se ozirali naokrog,
kje se bo pojavil prvi sneg. Pa se je šele v
Kranjski Gori na parkirišču. Hitro smo se
oblekli, poiskali svojo opremo in nestrpno
čakali na svojega "novega starega" učitelja. Porazdelili smo se po naših tradicionalnih barvnih kombinacijah od zelenih
začetnikov prek oranžnih in modrih do
rumenih "znalcev", seveda na podlagi znanja učencev s preteklih tečajev in dodatno pridobljenih informacijah od staršev
ter s preizkusom znanja novincev. Zopet
smo sestavili devet skupin, ki jih je vodilo 11 učiteljev. Vsak dan je bila do malice
snežna površina še kolikor toliko ugodna
in pomrznjena, popoldanski sneg pa je bil
po navadi že zelo težak in spomladansko
moker. Letos so nas spet presenetili zeleni
začetniki, saj se je večina že takoj po ogrevanju spoprijela z žičniškimi napravami.
Če gledamo letošnji tečaj kot celoto, bi lahko rekli, da smo po nekaj letih končno z
vremenom prišli na svoj račun. Največjo

S tradicionalnega smučarskega tečaja

srečo smo imeli v torek, ko je deževna
fronta svoj izliv začela šele popoldne, naslednje jutro pa se je do začetka tečaja že
umaknila in nam namenila celo nekaj
naravnega snega. Tako smo v popolnosti
izkoristili smučarske zavoje in dobre volje
zaključili smučarski tečaj z ogromno tradicionalno barvasto kačo in s podelitvijo
diplom na zaključku na parkirišču pri avtobusih.
Zahvaljujemo se zaupanju staršev in dobri volji tečajnikov, predvsem najmlajših
začetnikov, ki so napravili prve korake na
smučeh in se naučili smučati, ter že preizkušenim smučarjem in deskarjem, ki so
uspešno utrdili in nadgradili svoje znanje.
Tečaja nam tudi ne bi uspelo izpeljati brez
izdatne pomoči Občine Preddvor in podpore naših stalnih donatorjev ter pokroviteljev, ki smo se jim posebej zahvalili na
svoji spletni strani www.sd-preddvor.si.
Začetek marca je čas, ko se nogometne
ekipe običajno odpravijo na priprave v toplejše kraje. Člani so bili od 9. do 12. marca
v Rovinju, kjer so opravili več treningov in
odigrali tudi dve prijateljski tekmi. S pogoji za vadbo in nastanitvijo v tem istrskem
turističnem kraju, kjer so bili sicer prvič,
so bili zelo zadovoljni. Trener Iztok Pavc je
pohvalil prizadevnost igralcev in priprave

označil kot zelo uspešne, kar nam vliva
optimizem pred začetkom pomladanskega dela prvenstva.
V istem terminu kot člani so bili na pripravah tudi mlajši in starejši dečki. Trener David Golob je v Poreč odpeljal 23 igralcev in bil z opravljenim zelo zadovoljen,
še zlasti pa je pohvalil zelo motiviran pristop svojih varovancev. Po prihodu s priprav se treningi nadaljujejo v domačem
okolju. Vse selekcije so v polnem pogonu,
pri čemer se je še enkrat več pokazalo,
kako velika pridobitev je malo nogometno igrišče z umetno travo ob osnovni
šoli. Mlajše selekcije trenirajo predvsem
v popoldanskem času, v večernem pa so
pod reflektorji aktivni člani. Ekipi mlajših
in starejših cicibanov za zdaj trenirata še
v telovadnici, saj jih konec meseca čaka
še finalni turnir akcije Rad igram nogomet, ki poteka v dvorani.
Z aprilom bodo spet oživela nogometna
igrišča na Gorenjskem, saj se začenja pomladanski del prvenstva. Zahvaljujemo se
vam za vso dosedanjo podporo in vas vabimo na oglede naših prvenstvenih tekem,
tako na igrišču Za žago, v športnem parku
Rapa na Visokem in na druga gostovanja
po Gorenjski kot tudi na vse naše druge
tradicionalne prireditve.
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Rokometni veterani v Novem Sadu

Nogometne urice za otroke

Tradicionalni, 12. rokometni turnir veteranov v Novem Sadu od 9.
od 12. marca tudi letos ni minil brez udeležbe veteranske ekipe
RK Preddvor. V močni udeležbi 22 moških ekip iz Slovaške, Hrvaške, Grčije, Srbije, Bosne, Črne gore, Makedonije, Italije in Slovenije smo na koncu brez poraza z malo smole zasedli sedmo mesto.
V skupini C so poleg ekipe RK Preddvor igrali le še ekipe Osijeka
(HR), Vojvodine (SRB) in Mojkovca (ČG). "Kot zanimivost lahko poudarim, da je ekipa Vojvodine trenutno vodilna v državnem prvenstvu Srbije, pred nam bolj znanimi ekipami Crvene Zvezde in Partizana. Zmagala je ekipa srbskega Zrenjanina, pred ekipo Tartana iz
Slovaške in Mojkovca iz Črne gore," sporoča Miran Perko.

V Športnem društvu Preddvor smo še posebno navdušeni tudi nad
živahnim dogajanjem v telovadnici vrtca Storžek, kjer vsako sredo v
dopoldanskem času zaživijo nogometne urice za predšolske otroke,
stare 5 in 6 let. Gre za pilotski projekt Nogometne zveze Slovenije, v
katerem kot partnerja sodelujeta tudi naše društvo in vrtec Storžek
in je za vse udeležence brezplačen. Z njim se je povečal nabor izbirnih vsebin v vrtcu, ki vključujejo gibanje in igro, hkrati pa predšolskim otrokom nudi dobre možnosti za razvoj motoričnih sposobnosti in jih seznanja z nogometom kot igralno in gibalno aktivnostjo.
Odziv staršev in otrok je zelo pozitiven, tako da v projektu sodeluje
več kot dvajset najmlajših športnih navdušencev, o pestrem dogajanju na nogometnih uricah v vrtcu Storžek pa je Nogometna zveza
Slovenije pripravila tudi krajši prispevek, ki si ga lahko ogledate na
njeni spletni strani oziroma na povezavi prek naše spletne strani.

Pričakujejo začetek gradnje Vok

Pred nami je nova izdaja
praktičnega priročnika
o vzgoji sadnih vrst od
sajenja do rodnosti ter
vzdrževanja v polni
rodnosti, da bi bilo to
obdobje čim daljše. V
knjigi je predstavljeno
gojenje vseh
tradicionalnih sadnih
vrst, ki jih poznamo v
Sloveniji. Dodali pa smo
tudi kar nekaj novih
sadnih vrst (brusnice, goji
jagode, šmarno hrušico,
šipek, granatno jabolko,
dren, murvo, asimino,
rožič ...) , ki so prijetna
popestritev vrtov
ljubiteljskih sadjarjev.

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

17
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Ekipo RK Preddvor so zastopali (od leve proti desni): stojijo Miha
Prestor, Metod Zabret, Tomo Mesarić, Srečko Stepišnik, Rok Sodnik;
čepijo Jani Brolih, Anže Podpeskar, Matic Dolinšek, Miran Perko.

Gradbeni odbor Voke se tudi od zadnjega prispevka ni uradno sestal, imeli pa smo kar nekaj korespondenčnih sestankov, kjer smo
razpravljali o izhodiščih za projektiranje prve faze, ki obsega dostop, parkirišča in samo nogometno igrišče s spremljajočim objektom in potrebno infrastrukturo. Še vedno sta v reševanju dva ključna
problema, in sicer izgradnja dostopne ceste v Voke čez del zasebnega zemljišča in pogajanja o odkupu sosednje parcele, ki je v cerkveni lasti. Kot je bilo zapisano že zadnjič, smo realno optimistični in
pričakujemo, da bi se še v letošnjem letu lahko začela pripravljalna
dela, sploh zaradi novih gradbenih del, ki jih Jelovica trenutno izvaja
na območju lokacije starega nogometnega igrišča Za žago.

25
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni
vojni in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.
+ p o in a
št n
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.
Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem glasu,
Knjigo lahko
na Gorenjskem
glasu,
Bleiweisova
cestakupite
4 v Kranju,
jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41
Bleiweisova
cesta 4, Kranj,
naročite
po tel.:
ali
na: narocnine@g-glas.si.
Če jojonaročite
po pošti,
04/201
42zaračuna
41 ali na:
se
poštnina
po narocnine@g-glas.si.
ceniku Pošte Slovenije.

MODRA ŠTEVILKA

AKCIJA: ob naročilu oken vam nudimo
30% popust in notranjo žaluzijo za 1 EUR/kos.

• 080 87 74

Akcija velja od 10. 3. do 10. 5. 2017. V ceni ni vštet DDV in montaža!

MERITVE MOČI TRAKTORJEV in
KOMBAJNOV do 800kW
z najsodobnejšim mobilnim kardanskim
dinamometrom v Sloveniji!

Opravljamo tudi
optimizacijo moči na mehansko
in elektronsko krmiljenih traktorjih in
kombajnih vseh znamk, diagnostiko in kalibracijo
modulov z licenčnim multibrand AGV testerjem!

Večja moč in navor, do 15% manjša poraba!
Ugodne cene in hitra izvedba.
GSM 030 375 999 I W: www.powertuning.si
GRADBENA TOČKA, d.o.o., Tupaliče 59, 4205 Preddvor

KUPON

ZA BREZPLAČNO MERITEV MOČI TRAKTORJA!

Kupon je veljaven do 30. 4. 2017.

VIH12017

Meritev se opravi na našem naslovu v Tupaličah 59, Preddvor.
Potrebna je predhodna rezervacija termina!

