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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Koliko denarja ima Občina Preddvor 
v letošnjem proračunu, ki ga je občin-
ski svet sprejel februarja? 
"V primerjavi s prejšnjim letom je v leto-
šnjem proračunu denarja precej manj. 
Znaša 4,3 milijona evrov, sam osnovni 
proračun pa je 2,2 milijona, za skoraj toli-
ko pa je predvidenih investicij, povezanih z 
raznimi razpisi za evropska sredstva. Pre-
pričan sem, da vseh teh razpisov ne bomo 
dobili, vesel bi bil, če bi dobili vsaj enega."
• Na katere razpise ste se prijavili?
"Med večjimi razpisi, na katere smo se 
prijavili v okviru gorenjske regije, je pro-
jekt mobilnost, ki predvideva gradnjo no-
vih avtobusnih postaj, področje varnosti, 

parikirišča v središču, parkirna mesta na 
iztočnih točkah za planinske postojanke, 
polnilnice električnih avtomobilov, tudi 
električni avto. Ta projekt je gorenjska pri-
oriteta, v Preddvoru je vrednost 1,2 milijo-
na evrov. Na razpis smo se prijavili tudi 
z graščino v vrednosti 8 milijonov evrov. 
V gradu Dvor bi uredili medgeneracijski 
center, v katerem bi bil dom starejših 
občanov oz. varovana stanovanja, prosto-
ri za mladino in otroke ter spremljajoči 
lokali. Trenutno pridobivamo projektno 
dokumentacijo za ta projekt. Prijavili smo 
se tudi za športni park Voke, za prvo fazo 
v vrednosti milijon evrov. Prijavljamo se 
tudi za vodovod na Možjanci v vrednosti 
700 tisoč evrov. Trenutno ima Možjanca 
vodo iz oddaljenega hriba nad Kokro in 

je velikokrat oporečna, v sušnih obdobjih 
pa je manjka. Vzporedno iščemo vodo na 
Možjanci z vrtinami, a zaenkrat še neu-
spešno. Za dokončno rešitev tega proble-
ma je mogoče le, da vodo pripeljemo iz 
doline. Občina naložbe sama ne bo zmo-
gla, zato se potegujemo za evropski denar 
in če ga dobimo, bo to naš prednostni 
projekt. Za vse te projekte imamo v pro-
računu rezerviranih od 80 do 100 tisoč la-
stnih sredstev, razliko pa bomo zagotovili 
v naslednjih letih. Projekti so načrtovani, 
da jih uresničimo do leta 2019. V projektu 
Interreg Slovenija – Avstrija, na katerega 
nameravamo kandidirati jeseni, pa bi že-
leli na otoku v reki Kokri (nad objektom 
Jelovica med reko Kokro in kanalom za 
elektrarno) urediti rekreacijski center s 
kopališčem. Za dom krajanov v Preddvo-
ru se nameravamo prijaviti na razpis za 
energetsko sanacijo (država ga je že obja-
vila), dom pa bi izolirali, obnovili fasado 
in poskrbeli za požarno varnost objekta."
• Katere načrte pa nameravate ure-
sničiti letos? 
"Začeli smo že z obnovo grajskega par-
ka, katerega celotna vrednost je 360 tisoč 
evrov. V prvi fazi gre za ureditev povezo-
valne poti sever–jug in gradnjo mostička, 
za kar je v proračunu letos namenjeno 115 
tisoč evrov. Prav tako nadaljujemo z igri-

ŽUPAN OBČINE PREDDVOR MIRAN 
ZADNIKAR

Nadaljujejo  
gradnjo  
kanalizacije
Občina Preddvor letos 
kandidira na več razpisih 
za nepovratna sredstva, 
veseli bi bili, če bi uspeli 
vsaj na enem. Letos urejajo 
grajski park in športna 
igrišča ob šoli, pri šoli bodo 
tudi preuredili prometni 
režim, nadaljujejo gradnjo 
kanalizacije, letošnje 
naloge našteva župan 
občine Preddvor Miran 
Zadnikar. Miran Zadnikar

Želimo vam vesele  
velikonočne praznike.

Župan Miran Zadnikar
Občinska uprava

Občinski svet



OBČINSKE NOVICE | 3 

ščem pri osnovni šoli, skupna vrednost 
je 350 tisoč evrov, letos imamo za dokon-
čanje tega projekta predvidenih 200 tisoč 
evrov. 
V času letošnjih poletnih počitnic pa 
bomo začeli z deli, s katerimi bomo vzpo-
stavili ustreznejši prometni režim okoli 
osnovne šole. V načrtu je gradnja krožišča 
in avtobusnega postajališča. Dolgoletna je 
tudi želja po varnih poteh do šole, tako da 
želimo v tem smislu odpraviti črno točko 
v središču Preddvora in od turistične po-
slovalnice do gostilne Majč zgraditi ploč-
nik. Z lastniki zemljišč se pogovarjamo 
o odstopu zemljišč, in če bodo pogovori 
uspešni, bomo to letos uredili.
Nekaj sredstev imamo zadržanih v pro-
računu zaradi nedokončanih del pri lan-
skem urejanju infrastrukture. Gre za re-
klamacijo na cesti Spodnja Bela–Srednja 
Bela, kjer se že izvaja nova preplastitev."
• Boste nadaljevali tudi gradnjo ka-
nalizacije?
"Največji projekt bo tudi v tem letu gra-
dnja kanalizacije v vrednosti 1,2 milijona 
evrov. Letos imamo predvidenih 113 tisoč 
evrov lastnih sredstev. Začenjamo v Tu-
paličah zgoraj. Zaradi lanske prednostne 
gradnje kanalizacije v okviru evropsko 
financiranega projekta Infrastruktura 
v občini Preddvor smo morali uskladiti 
strategijo gradnje kanalizacije in se se-
daj vračamo k prvotno predvidenim na-
črtom v zvezi s tem. Najprej bo, kot re-
čeno, na vrsti del vasi Tupaliče – zgoraj, 
nato gremo v Potoče, v tretjem obdobju 
pa se vrnemo na območje zgornjih Tu-
palič, kjer je gradnja zaradi poteka regi-
onalne ceste in magistralnih vodovodov 
zahtevnejša. 
Nadaljujemo tudi s pripravo dokumen-
tacije za gradnjo fekalne kanalizacije in 
vodovoda v Mačah. 
Vsa ta leta smo manj vlagali v infra-
strukturo v ostalih vaseh, zlasti v Kokri, 
zaradi tega letos za tamkajšnjo infra-
strukturo namenjamo 60 tisoč evrov."
• Menda se je v zvezi z urejanjem poti 
skozi grajski park pojavila civilna ini-
ciativa. Kaj zahteva?
"Civilna inciativa se je pojavila ob po-
stopku za pridobitev gradbenega dovo-

ljenja, ker so želeli biti stranka v po-
stopku. Dogovorili smo se, da enega od 
predstavnikov vključimo v gradbeni od-
bor. Njihova želja je, da se povezovalna 
pot skozi grajski park čim bolj odmakne 
od njihovih ograj in naj bo čim ožja. Že-
lje občanov smo delno upoštevali, grad-
beno dovoljenje je bilo potrjeno in zdaj 
že gradimo. Pričakujemo, da bo konča-
na do konca maja."
• Občinski svet je potrdil tudi spre-
membe glede občinskega praznika. 
Kakšne? 
"Po sklepu občinskega sveta smo spre-
menili datum občinskega praznika, ki 
smo ga prej v spomin na rojstvo Josi-
pine Turnograjske praznovali v začet-
ku julija. Na prireditvah ob prazniku 
je bil vselej pripravljen zelo kakovo-
sten program, zaradi začetka šolskih 
počitnic in dopustov pa so bile žal sla-
bo obiskane. Zato smo se odločili, da 
praznujemo 1. junija, ki je datum smr-
ti prve slovenske pisateljice, pesni-
ce in skladateljice, saj smo želeli, da 
praznik ostane v spomin na Josipino 
Turnograjsko. 
Letos poleti Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Preddvor praznuje 120 let obstoja, 
ob koncu maja bo tudi tradicionalni 
Praznik glasbe in veselja, tako da bi lah-
ko vsa ta praznovanja povezali, ob tej 
priložnosti pa predali namenu tudi lani 
zgrajeno infrastrukturo." 
• Kako poteka priprava razvojnega 
dokumenta Strategija razvoja občine 
Preddvor 2020+?

"V zvezi s strategijo sedaj na občane na-
slavljamo anketo, da tako dobimo še 
dodatne pobude, povezane z razvojem 
občine 2020+."
• V proračunu je del denarja namenjen 
tudi praznovanju 120. obletnice smrti 
Matije Valjavca. Kaj predvidevate?
"V proračunu je namenjenih 5000 
evrov, s čimer naj bi v soglasju z la-
stniki uredili zunanjost njegove roj-
stne hiše na Srednji Beli, praznovanje 
pa bomo prihodnje leto povezali tudi 
s 50-letnico osnovne šole, ki nosi Va-
ljavčevo ime."
• Kako se razpleta problem s planin-
sko kočo na Sv. Jakobu, za katero so 
inšpekcije predvidele celo rušenje?
"Na prvo odločbo o rušenju koče na Sv. 
Jakobu smo se pritožili in uspeli. Kljub 
temu je inšpektorica izdala novo od-
ločbo, po kateri bi morali do 15. marca 
objekt porušiti. Ker je PD Kranj zgradil 
nelegalni prizidek h koči na sosednjem 
zemljišču, smo morali najprej rešiti ta 
problem in od lastnice pridobiti to ze-
mljišče. To smo pred kratkim pridobili 
in gremo sedaj v postopek legalizacije. 
V času tega postopka bomo poskušali 
pravočasno vložiti gradbeno dovoljenje, 
kar bi lahko zaustavilo postopek ruše-
nja. Zagotovila, da rušenja ne bo, pa 
nimamo. Takega odnosa inšpekcije do 
občine ne razumemo. PD Iskra pa ves 
čas ignorira podpis pogodbe o najemu. 
Priznavajo sicer, da je lastnica občina, 
kot najemniki pa so si vzeli pravico do 
brezplačnega najema."   

Vsem ženam in materam,  
ki ste v marcu praznovale,  

voščimo za vaš praznik.

Župan Miran Zadnikar
Občinski svet

Občinska uprava 
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Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije 
(ČZS) so v okviru prizadevanj, da bi ge-
neralna skupščina OZN 20. maj razgla-
sila za svetovni dan čebel, obiskali vsa 
čebelarska društva v Sloveniji. Januarja 
so obiskali Preddvor, kjer so predsedni-
ka ČZS Boštjana Noča s sodelavci spre-
jeli župana občin Preddvor in Jezersko 
Miran Zadnikar in Jurij Rebolj ter pred-
sednik Čebelarskega društva Fran Lak-
mayer Preddvor Jožef Kokl. V Sloveniji 
deluje 210 čebelarskih društev, ideji o 
svetovnem dnevu čebel so naklonjeni 
po vsem svetu in tako je pričakovati, da 
bo septembra 2017 na skupščini OZN v 
New Yorku tudi uradno razglašen. 
Jožef Kokl je predstavil delo društva, ki 
nosi ime po velikem vzorniku, piscu in 
za tiste čase zelo naprednem čebelar-
ju, preddvorskem župniku Franu Lak-
mayerju. Društvo šteje 46 čebelark in 
čebelarjev, ki skupaj gospodarijo s 647 
čebeljimi družinami. Nekaj časa je če-
belaril tudi župan Miran Zadnikar, ki so 
mu preddvorski čebelarji nekoč podari-
li panj. Danes ne čebelari več, podpira 
pa zamisel o svetovnem dnevu čebel, 
enako občinski svetniki, ki so jo pod-

prli na lanski decembrski seji. Pomen 
predlaganega svetovnega dneva čebel pa 
predsednik slovenskih čebelarjev Boštjan 
Noč takole pojasnjuje: »Svetovni dan če-
bel je zato, da se Slovenija in svet zavesta, 
da je med pomemben, da je vsaka tretja 
žlica hrane odvisna od opraševanja čebel 
in da se je treba zavedati, da danes čebela 
brez čebelarja ne more preživeti. A če ni 
primernega okolja in vsega tistega, kar 
čebela potrebuje za preživetje, potem tudi 
čebela in čebelar nista dovolj. In sporočilo 
svetovnega dne mora biti, da mora svet 
ustvariti take pogoje, da bodo čebele lah-
ko preživele, skupaj s čebelarji."    
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KLAVDIJA ZIMA

Letos bomo nadaljevali z odmerami ure-
jenih cest v občini. V vaseh Breg ob Kokri, 
Tupaliče in del Zg. Bele ter Sr. Bele je že od-
merjeno. Elaborati so na geodetski upravi, 
ko bodo pravnomočne odločbe, bomo zače-
li s sklepanjem pogodb in prepisi zemljišč. 
Odmere bomo začeli izvajati na cesti Zg. 
Bela – Bašelj, Zg. Bela- Sr. Bela ter Sr. Bela- 
ulice. Opozarjamo, da od meritev na terenu 
do izdaje odločb lahko preteče tudi pol leta, 
zato prosimo za razumevanje.

Geodetske odmere

Rdeči križ Preddvor ob dnevu zdravja pri-
pravlja meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola, ki bodo potekale v soboto, 9. 
aprila, v koči na Čemšeniku. Prostovoljni 
prispevki bodo namenjeni nakupu AED-de-
fibrilatorja, ki ga bodo namestili v koči na 
Sv. Jakobu, seveda s pomočjo donatorjev 
in s prispevkom Planinskega društva Iskra. 
12. aprila pa bo v osnovni šoli delavnica 
s priznano promotorko zdravega kuhanja 
Emilijo Pavlič. Lepo vabljeni tudi mladi, 
otroci in seveda mame, babice.

Šola zdravja

Pri urejanju grajskega parka se je pokazal 
lep prostor, kjer bi lahko uredili zelenjavni 
vrt.. Župan Miran Zadnikar izraža željo, da 
bi vrt občina dala v upravljanje, prevzela pa 
bi ga bodisi šola bodisi kako društvo bodi-
si posameznik z vizijo, kako  urejati vrt, ki  
bi lahko služil ekološki predelavi in tudi  
izobraževanju. Pobudniki naj se oglasijo  
na e-naslov župana miran. zadnikar@
preddvor.si.

Kdo bi upravljal  
grajski vrt?

Podpora svetovnemu  
dnevu čebel

Srečanje s predstavniki čebelarske zveze v Preddvoru

Prostovoljci in prostovoljke Krajevne or-
ganizacije Rdečega križa Preddvor so se 
sestali januarja, ocenili preteklo delo in 
finančno poslovanje ter sprejeli okvirni 
program za leto 2016. Ker so izgubili tri 
prostovoljce za pobiranje prostovoljnih pri-
spevkov oz. članarine po terenu, se za del 
Preddvora in Potoče trudijo najti nadome-
stne. Letos so izpeljali že prvo predavanje, 
in sicer Andreja Debeljaka Razumevanje 
prostega časa pri otrocih. Za njimi je tudi 
že zimska krvodajalska akcija, ki se je je 
4. februarja udeležilo 52 krvodajalcev, 48 
jih je nadaljevalo druženje. V Ljubljani so 
si ogledali obnovljeno narodno galerijo, 
pot pa nadaljevali do Šentjerneja, kjer so 
sledili zgodbam o največji zbirki petelinov 
pa tudi o cvičku in vinarjih. Druženje je 
spremljal muzikant, jubilantom so podelili 
priznanja z majhno pozornostjo. Vedno so 
veseli tistih, ki prvič darujejo kri. Letos sta 
oba zadovoljno pritrdila, da bosta »njiho-
va«. Želijo si izpeljati tudi poletno krvoda-
jalsko akcijo, ki bo predvidoma v tednu po 
velikem šmarnu.

Dober odziv  
krvodajalcev
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PRIMOŽ BERGANT,  
PREDSEDNIK KO KOKRA

Komunala Kranj je prebivalce občine 
Preddvor obvestila o novem tarifnem 
sistemu obračunavanja odvoza smeti 
ter novim režimom odvoza mešanih ko-
munalnih odpadkov (MKO). Po novem 
se sedaj izvaja na vsake tri tedne (prej 
na dva tedna). Režim je stopil v veljavo s 
1. februarjem letos. Zaradi tega je potreb-
no še dodatno skrbno ločevanje smeti. 
V Kokri imamo zaradi nedostopnosti 
komunalnega vozila do večine prebi-
valcev še vedno nameščene skupne 
kontejnerje ob glavni cesti. Žal ugotav

ljamo, da se ti izkoriščajo za neupravi-
čeno odlaganje komunalnih odpadkov 
in velikokrat se dogaja, da občani, ki jih 
plačujemo, vanje ne moremo odložiti 
odpadkov. Zato naj navedem nekaj dej-
stev, za katere vas prosim, da jih vsi v 
občini upoštevate, saj opažamo, da ne-
kateri smeti vozite v te kontejnerje tudi 
iz okoliških vasi:
1. Skupni kontejnerji v vasi Kokra niso 
javni kontejnerji, temveč zasebni, ki 
jih plačujemo tisti, do katerih ne more 
komunalni tovornjak.
2. Lastniki zasebnih kontejnerjev 
ne smete odlagati smeti v skupne 
kontejnerje. Če so vaše potrebe po smeteh 

Zbiranje in odvoz smeti
V skupne zabojnike v Kokri nekateri neupravičeno odlagajo komunalne odpadke.

večje, si nabavite večje kontejnerje.
3. Večje količine odpadkov, gradbene 
materiale, folije in mreže od bal je 
potrebno oddati s plačano položnico 
v zbirnem centru Tenetiše (1 m3 na 
mesec).
4. Poslužujte se ekološkega otoka pri 
cerkvi za oddajo papirja, stekla in 
embalaže.
5. Stiskajte odpadke.
6. Odpadke skrbno ločujte.
Prosim, da ste na odlaganje pozorni 
tudi lastniki skupnih kontejnerjev, in 
sicer kdo odlaga odpadke in kako se ti 
ločujejo, saj lahko za nepravilno loče-
vanje plačamo kazen. Če bo prihajalo 
do kršitev tega režima, bomo lastni-
ki skupnih kontejnerjev primorani ali 
obvestiti komunalnega inšpektorja ali 
namestiti ključavnice, kar pa si lahko 
predstavljate, da bo to za čistočo našega 
okolja slabo, saj bodo naključni obisko-
valci smeti puščali zraven kontejnerjev, 
jih odmetavali na avtobusnih postajah 
ali v reko Kokro. Prosim za razumeva-
nje in upoštevanje teh pravil!

V občini Preddvor že nekaj mesecev pote-
kajo aktivnosti, povezane s pripravo stra-
tegije Preddvor 2016, strategijo razvoja ob-
čine s poudarkom na turizmu. Njen namen 
je prepoznati ključne potrebe in priložnosti 
občine in določiti smer njenega prihodnje-
ga razvoja. Pripravljavci sedaj na občane 
vseh generacij naslavljajo še anketo (ob-
javljena je na srednjih straneh tokratnega 
Viharnika), njeni odgovori pa bodo poma-
gali pri odločanju o prioritetah razvoja v na-
slednjih letih. Izpolnjene ankete naj občani 
oddajo do ponedeljka, 11. aprila. 

Pred pripravo  
strategije še anketa

Letošnja čistilna akcija bo v soboto, 
2. aprila, z začetkom ob 8. uri! Lepo 
vabljeni, da skupaj očistimo svojo 
občino. Podatki o zbirnih mestih so 
objavljeni na spletni strani občine.

V soboto čistilna akcija

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA LETO 2016

Občina Preddvor obvešča, da je od petka, 11. marca 2016,  
na spletni strani www.preddvor.si objavila javne razpise za leto 2016, in sicer:

1.  Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti v občini  
Preddvor v letu 2016 – prijava je možna do 15. aprila 2016

2.  Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Preddvor v letu 2016 
– prijava je možna do 15. aprila 2016

3.  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja v občini Preddvor v letu 2016. Javni razpis obsega:

 ¬Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
 ¬Podukrep 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
 ¬Ukrep 5: Podpora investicijam za varno delo v gozdu
 ¬ Ukrep 6: Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter  

gozdarskih programih
   Prijava za Ukrepe 1.1, 1.2, 5 in 6 je možna do 15. aprila 2016.
 ¬ Ukrep 7: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in  

razvoja podeželja
       Prijava za Ukrep 7 je možna do 15. septembra 2016.

4.   Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju občine 
Preddvor v letu 2014 – prijava je možna do 15. aprila 2016;

5.   Javni razpis za sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih prireditev v občini 
Preddvor v letu 2016 – prijava ja možna do 15. aprila 2016;

6.   Javni razpis za priznanje občine Preddvor za leto 2016 – sprejem predlogov  
je možen do 15. aprila 2016.

7.   Javni poziv za vložitev zahtevkov za delno povračilo stroškov vzdrževanja  
javnih poti v krajevni skupnosti Kokra v letu 2016 – sprejem predlogov je  
možen do 15. aprila 2016.

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
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: TINA DOKL

Film, ureditev spominske sobe v Domu starejših občanov 
Preddvor in izdaja zloženke o Josipini Urbančič Turnograjski 
(1833–1854) so del evropskega projekta Manjši muzeji – živa zgo-
dovina. V Preddvoru so se odločili, da bodo ta del svoje dediščine 
širili med ljudi in omogočili, da si napovedane skupine ogledajo 
spominsko sobo in kaj več izvedo o na Turnu rojeni prvi slovenski 
pisateljici, pesnici in skladateljici. Josipina je bila za svoje čase 
izjemno izobražena ženska, zavedna Slovenka in plodovita pi-
sateljica. V svojem kratkem življenju je napisala osemintrideset 
povestic in več pesmi ter komponirala klavirske skladbe in nape-
ve s klavirjem za slovenska besedila. Njeno življenje sta usodno 
zaznamovala dva Lovra: kaplan Lovro Pintar, ki jo je poučeval kot 
domači učitelj in je občutno vplival na njeno izobrazbo, in Lovro 
Toman, znan pesnik in politik, njen zaročenec in poznejši mož, s 
katerim sta se tri leta dopisovala, v tem času pa si izmenjala prek 
tisoč zelo dolgih pisem. Njuna korespondenca je navdihnila do-
mačinko Miro Delavec, ki je pisma med zaljubljencema vzela za 
izhodišče svojega raziskovanja, pa tudi sicer je dodobra raziskala 
življenje in delo Josipine Urbančič Turnograjske, o njej napisala 
več knjig, med njimi tudi roman Rdeča zofa, danes pa dvojna 
doktorica znanosti velja za eno najboljših poznavalk Josipininega 
lika in dela.
Obiskovalci Josipinine sobe so bili 9. februarja člani in članice 
bralnih krožkov, ki jih organizira Mestna knjižnica Kranj, prvo 
skupino obiskovalk so sestavljale preddvorske bralke. Njihova 
mentorica je Mojca Vilfan, ki je povedala, da je v lanskem izboru 
knjig, ki so jih obravnavali na bralnih srečanjih, tudi Šepet rdeče 
zofe Mire Delavec, ljubezenski roman o Josipini in Lovru. Tako so 
že od lani načrtovale tudi obisk pisateljičine sobe na gradu Turn, 
uresničile pa tokrat. Ena od bralk je tudi Marija Kosec, ki je v pre-
teklosti kot zdomka živela v Švici in ves čas ohranjala stik s slo-
vensko literaturo. "Slovenci, ki smo se vrnili iz Švice, se družimo 
na rednih srečanjih in ob takšni priložnosti sem želela rojakom 
predstaviti Josipino Turnograjsko. Njena spominska soba je bila 

takrat žal zaprta, vendar bom še skušala organizirati ogled. Slo-
vencem, ki smo živeli na tujem, namreč domača kultura veliko 
pomeni," je povedala Marija Kosec. Miša Tičar pa je nova članica 
bralnega krožka. "O Josipini sem že veliko slišala, po obisku spo-
minske sobe sem o njej izvedela še več in zagotovo bom prebrala 
tudi knjigo o njej," je dejala Tičarjeva. 
Po življenju in delu Josipine Urbančič Turnograjske sta obisko-
valke vodili Helena Krampl Nikač in Mirjam Pavlič in Zavoda za 
turizem Preddvor. V spominski sobi sta jim v vitrinah razkazali 
faksimile pisem in del pisateljice Turnograjske, njen delovni ko-
tiček s posnetkom pisalne mize in njen portret, ki ga je naslikal 
Matevž Langus. Josipina je bila namreč zelo lepa in Langus jo je 
izbral kot model, ko je slikal sveto Lucijo v šentflorjanski cerkvi v 
Ljubljani. Popeljali sta jih tudi k posnetku Josipininega nagrobni-
ka na dvorišču gradu Turn (pisateljica je sicer pokopana v Gradcu, 
kjer za njen grob skrbi drr. Mira Delavec), slabo vreme pa jim ni 
dopuščalo, da bi se povzpele k senčnici Josipine Turnograjske nad 
gradom, kjer je v krogu zasajenih osem lip in kjer se je pisateljica 
pogosto zadrževala in ustvarjala.  

Za praznik obisk pri Josipini
Zavod za turizem Preddvor in Mestna knjižnica Kranj sta dan po letošnjem 
kulturnem prazniku obiskovalce povabila na voden ogled spominske  
sobe Josipine Turnograjske in na ogled promocijskega filma o prvi slovenski  
pisateljici, pesnici in skladateljici.

Obiskovalke so prisluhnile razlagi o Josipini Turtnograjski ... 

... si ogledale promocijski film o njej ... ... in se ustavile pri posnetku nagrobnika.



OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI

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 2016/17. 

Vpis poteka od torka, 15. marca, do srede, 30. marca 2016.

Besedilo razpisa je na voljo na spletni strani šole oz. vrtca  
www.os-preddvor.si/vrtec in na oglasnih deskah vrtca.

Ravnateljica 
mag. Tea Dolinar                                                              

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Likovno društvo Preddvorski samora-
stniki je v gostilni Majč januarja že tra-
dicionalno razstavljalo. Likovno društvo 
so ustanovili leta 2001, začelo je deset 
likovnih ustvarjalcev, v teh letih se je nji-
hovo število potrojilo. Po besedah pred-
sednika samorastnikov in njihovega 
ustanovnega člana Franca Gučka je bilo 
na srečanju in odprtju letošnje likovne 
razstave navzočih trideset ustvarjalcev, 
razstavljalo je triindvajset razstavljav-
cev, ki je na ogled postavilo sedemin-
petdeset razstavljenih del različnih for-
matov, tehnik in likovnih stilov.

Samorastniki na  
tradicionalni razstavi

META ARNEŽ

Ženska vokalna skupina Plamenke v 
najlepšem letnem času med božičem 
in novim letom s svojimi prazničnimi 
koncerti v Preddvoru postaja že zvezda 
stalnica. Tudi letos niso razočarale. Ču-
dovite melodije so božale ušesa in dva-
krat popolnoma razprodana dvorana 
Kulturnega doma priča o tem, da Predd-
vorčani cenijo odlično zborovsko petje 
in da Plamenke iz leta v leto navdušu-
jejo in navdihujejo.
V božičnem delu koncerta so tudi letos 
skupaj s Plamenkami zapeli njihovi 
otroci, ki vsako leto požanjejo največji 
aplavz, kot posebni gostje pa so publiko 
navdušili člani odlične mlade skupine 
November ter večno očarljivi primorski 
pevec Gianni Rijavec. Poslušalci imajo 
pri Plamenkah najraje dejstvo, da pre-

pevajo mnoge različne zvrsti glasbe, saj 
repertoar vedno sestavljajo z mislijo na 
to, da naredijo kaj novega, presenetljive-
ga, všečnega, a v prvi vrsti za svoje po-
slušalce. Čeprav vedno pogosteje gostu-
jejo tudi izven meja preddvorske občine, 
največ energije, časa in volje vsako leto 
namenjajo ravno tradicionalnemu pra-
zničnemu koncertu pred domačim ob-
činstvom.
Letos Plamenke praznujejo prvo po-
membnejšo obletnico – pet let je, odkar so 
se našle in stopile na skupno pevsko pot. 
Več kot polovica jih je še vedno iz prvotne 
zasedbe, novejše pevke pa so le opleme-
nitile pestrost vokalov in prispevale k en-
kratnemu vzdušju v zboru, ki se izrazito 
pokaže tudi na odru. Vsi skupaj lahko le 
še z nestrpnostjo čakamo, kaj nam dekle-
ta pripravljajo na letošnjem jubilejnem, 
petem decembrskem koncertu. 

Plamenke navdušujejo  
in navdihujejo
Ženska vokalna skupina Plamenke peto leto  
na skupni poti

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Prihodnje leto bo minilo 120 let od smrti 
slovenskega pesnika, pripovednika, je-
zikoslovca, prevajalca in zbiratelja ljud-
skega slovstva Matije Valjavca s Sred nje 
Bele. V letu 2017 pa tudi osnovna šola, ki 
nosi Valjavčevo ime, praznuje petdeset 
let. Oba jubileja nameravajo v Preddvo-
ru primerno proslaviti. Občina Preddvor 
je v letošnjem proračunu zagotovila sku-
pno pet tisoč evrov, namenjenih prazno-
vanju. V soglasju z lastniki Valjavčeve 
rojstne hiše, Kračmanovimi, naj bi obno-
vili spominsko ploščo, domačini pa želi-
jo, da se obnovita tudi vhod v hišo in del 
fasade, želijo mu postaviti tudi doprsni 
kip. Na preddvorskem zavodu za turizem 
razmišljajo o izdaji zgibanke, ki bo pred-
stavila Matijo Valjavca in njegovo delo, 
in spominske razglednice. 

Leto 2017 v spomin 
na Matijo Valjavca

Valjavčeva rojstna hiša na Srednji Beli  
/ Foto: Tina Dokl
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Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno bolj primanjkuje. 
Na planetu je manj kot en odstotek vode, ki se lahko uporablja kot 
pitna voda. Več kot milijarda ljudi po vsem svetu nima dostopa 
do zdrave pitne vode. V evropskih državah je vode na splošno še 
dovolj, čeprav je na nekaterih področjih primanjkuje. Enako velja 
tudi za Slovenijo. Vsi vodovodni sistemi v upravljanju Komunale 
Kranj se oskrbujejo s pitno vodo, ki prihaja iz podtalnice. To je 
voda, ki je nasičena v vodonosnikih pod zemeljskim površjem. Se 
naravno napaja in obnavlja s padavinskimi vodami (dež, sneg).

Kakovost pitne vode iz virov, ki jih upravljamo, je zelo dobra in 
jo lahko varno pijemo iz pipe. Zato svetujemo, da vodo iz plas-
tenke raje zamenjajte za vodo iz pipe. S tem boste ustvarili 
veliko manj odpadne embalaže in razbremenili naše okolje. 
Ustekleničena voda 100-krat bolj obremenjuje okolje kot voda iz 
pipe. Ustekleničena voda pogosto vsebuje več bakterij in nečistoč 
od vode iz pipe. Prepotuje dolgo pot in pogostokrat mine dolgo 
časa, preden iz skladišča pride do vas. 

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

Voda iz pipe je zdrava 

PRIJA  

OHLAJENA

V občini Preddvor upravljamo tri vodovodne sisteme. Naša glavna 
skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne ka-
kovosti. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi izraz »ustrezna kako-
vost« pomeni, da pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov ter dru-
gih snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi 
lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.
Najpomembnejše je obvladovanje mikroorganizmov v pitni vodi. 
Če voda vsebuje mikroorganizme, lahko ogroža zdravje ljudi, zato 
se prednostno spremljajo mikrobiološki parametri v vodi. Pri tem 
upoštevamo parametre (mikrobiološke, kemijske in indikatorske) 
in mejne vrednosti iz državnega Pravilnika o pitni vodi.
Mikrobiološki parametri pokažejo obseg in stopnjo onesnaženosti 
pitne vode z mikroorganizmi. Iz rezultatov preskušanj je razvidno, 
ali je voda onesnažena s fekalnimi klicami, ki imajo izvor v človeških 
in/ali živalskih iztrebkih, ali z indikatorskimi klicami – parame-
tri. Zaradi uživanja vode, onesnažene s fekalnimi klicami, lahko 
zbolimo. Preskušanje vzorca pitne vode na posamezne kemijske 
parametre (kot so na primer nitrati, amonij, oksidativnost, motnost, 
vrednost pH ...) pokaže obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode s 
kemičnimi snovmi, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. 
Kljub velikemu številu kemikalij v okolju so v normative vključene le 

nekatere, s katerimi si pomagamo pri oceni. Dodatno spremljamo 
tudi indikatorske parametre, kjer mejne vrednosti niso določene na 
osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, ampak dajo informacijo o 
urejenosti celotnega sistema in nas opozarjajo, zlasti ob spremem-
bah, da se z vodo nekaj dogaja in jih je treba raziskati.
Pravilnik o pitni vodi predpisuje dve vrsti nadzora nad zdravst-
veno ustreznostjo pitne vode, in sicer notranji nadzor in monitor-
ing. Notranji nadzor izvajamo upravljavci vodovodnih sistemov. 
Vzpostavljen je na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepozn-
avanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov, ki lahko 
predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi. 
Izvajamo ukrepe in stalen nadzor na tistih mestih sistema, kjer 
se tveganja lahko pojavijo. V sklopu sistema HACCP imamo 
opredeljena mesta vzorčenja, vrsto in pogostost preskušanja. 
Vzorčenje opravljamo sami in v sodelovanju z Nacionalnim labo-
ratorijem za zdravje, okolje in hrano, enoto Kranj, kjer se izvajajo 
tudi laboratorijska preskušanja.
Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja tudi 
v okviru državnega monitoringa, ki ga zagotavlja Ministrstvo za 
zdravje, nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano.

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi  
v občini Preddvor za leto 2015
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Čisto je lepo.

Vodovodni sistem Kranj
S pitno vodo iz vodovodnega sistema Kranj 
se oskrbuje 61.077 prebivalcev. V letu 2015 
smo iz sistema distribuirali 5.542.164 m3 

pitne vode, od tega 80.493 m3 porabnikom 
v občino Preddvor. Oskrbovali smo 1024 
prebivalcev v naseljih Bašelj, delu naselja 
Kokra, Potoče in delu naselja Tupaliče.
Poleg občine Preddvor se s pitno vodo iz 
sistema Kranj oskrbujejo tudi porabniki v 
Mestni občini Kranj ter občinah Preddvor 
in Šenčur. 
Naselje Bašelj se s pitno vodo oskrbuje 
iz zajetja in vrtine Bašelj, naselji Potoče 
in Kokra pa s pitno vodo, ki priteče iz vi-
rov Čemšenik (zajetja in vrtine). Naselje 
Tupaliče se oskrbuje iz zajetja Nova vas.
Pitna voda iz virov Bašelj se je do 30. 6. 
2015 stalno dezinficirala s presvetljevan-
jem z UV-svetlobo, po tem datumu pa se 
stalno obdeluje po postopku ultrafiltracije. 
Presvetljevanje z UV-svetlobo pomeni 
razkuževanje vode in uničenje morebitnih 
mikroorganizmov v vodi. Ultrafiltracija pa 
pomeni, da se voda iz zajetja s posebno 
napravo prečisti in izloči morebitne mi-
kroorganizme in delce. Tako priteče do 
porabnikov bistra in čista voda. Občasno 

se je pitna voda iz navedenih virov dezin-
ficirala z natrijevim hipokloritom (tekočim 
klorom). Klor je preventivno dezinfekcijsko 
sredstvo, ki predstavlja dodatno varnost 
pred naknadnim onesnaženjem. Na kako-
vost vode to ne vpliva, če je potrebno, jo le 
izboljša. Pitna voda iz zajetja Nova vas se 
stalno dezinficira s presvetljevanjem z UV-
svetlobo, viri pod Krvavcem pa s plinskim 
klorom. Pitna voda iz virov Čemšenik se 
dezinficira s klorom v sledovih.
V občini Preddvor  je bilo za mikrobiološka 
preskušanja odvzetih triindvajset 
vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijska 
preskušanja (ugotavljamo prisotnost or-
ganskih snovi) pa trije. Glede na obseg 
opravljenih preskušanj so bili vsi odvzeti 
vzorci ustrezni.

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. Pit-
na voda se ne dezinficira ali kako drugače 
obdeluje. V letu 2015 smo v vodovodni 

sistem distribuirali 963 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja so bili 
odvzeti štirje vzorci pitne vode, za 
fizikalno-kemijska pa en  vzorec. Pri 
mikrobiološkem preskušanju je bil en 
vzorec neustrezen, zaradi prisotnosti koli-
formnih bakterij. Po ponovnem vzorčenju 
je bila voda ustrezna. Pri ostalih vzorcih je 
bila voda že pri prvem vzorčenju ustrezna.

Vodovodni sistem Možjanca

Vodovodni sistem Možjanca s pitno 
vodo oskrbuje 57 prebivalcev v naselju 
Možjanca. 
Vir pitne vode so zajetja Zapečnik, ki se 
napajajo iz kavernozno kraškega vodon-
osnika. Pitna voda se pred distribucijo 
prečisti na peščenem in vrečastem filtru, 
nato pa se še dezinficira z natrijevim hi-
pokloritom (klorom). V vodovodni sistem 
smo v letu 2015 distribuirali 3124 m3 pitne 
vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo 
odvzetih osem vzorcev pitne vode, za 
fizikalno-kemijska pa dva. Vsi odvzeti 
vzorci so bili glede na obseg opravljenih 
preskušanj ustrezni.

Porabniki ste soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode
Pomembno je, da voda, ki priteče do pora-
bnikov, enako dobra priteče tudi iz vaših 
pip. Zato poskrbite 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. 
Priporočamo, da približno enkrat na 14 
dni čistite mrežice na pipah. Čiščenje po-
meni spiranje z vodo in po potrebi odstran-
jevanje vodnega kamna. Vodo uporabljajte 
na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. 
Vsako jutro na pipi, pred prvo uporabo tega 
dne, stočite nekaj vode. Voda naj teče dve 
minuti oziroma do ustalitve temperature 
vode. Enako naredite, ko pridete domov, 
predvsem pa, ko se vrnete po daljši odsot-

nosti. Na mestih, kjer voda v omrežju za-
staja, izvajajte tedensko izpiranje do sta-
bilizacije temperature vode. Odkrijte in 
odstranite slepe rokave, do takrat pa spi-
rajte vodo iz slepih rokavov vsaj enkrat na 
teden.
Za ohranjanje čiste pitne vode je pomemb-
no, da ne zlivamo v odtok kemikalij, barv, 
lakov, insekticidov, zdravil in drugih ne-
varnih odpadkov. V odtok ne zlivajmo jedil-
nega in motornega olja. Vse te snovi lahko 
negativno vplivajo na delovanje sistema 
za čiščenje odpadnih vod, s tem ko uničijo 
favno in zamašijo cevi. Nevarne odpadke 
oddamo v zbirnih centrih za ločeno zbiran-
je odpadkov ali v času letne akcije zbiranja 
nevarnih odpadkov.

Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na ja-
vnem vodovodnem omrežju in objektih oskr-
ba s pitno vodo motena. Ob izrednih dogodkih 
moramo včasih izdati poziv k prekuhavanju 
vode, zato je pravočasno obveščanje izred-
nega pomena. 

S prijavo na brezplačno obveščanje 
v času motene oskrbe s pitno vodo 
poskrbite, da bodo informacije pravi 
čas prišle do vas. Prijavite se na 
osebno obveščanje po SMS in/ali z 
elektronskimi sporočili. Pišite nam na 
info@komunala-kranj.si ali izpolnite 
obrazec na naši spletni strani  
www.komunala-kranj.si.

Prenovili smo  
spletno stran 

Stran smo oblikovno izboljšali in 
vsebinsko dopolnili, zato upamo, da 
bo iskanje informacij in pregledovanje 
vsebin za vas sedaj lažje. Obiščite 
www.komunala-kranj.si, veseli bomo 
vaših mnenj in predlogov. 

Nov urnik rednega odvoza 
odpadkov

Na dom boste v zadnjih dneh marca prejeli letak z novim urnikom odvoza 
odpadkov za obdobje od aprila do oktobra 2016. V tem času bomo biološke 
odpadke odvažali tedensko. Pogostost odvoza mešanih odpadkov in odpadne 
embalaže ostaja nespremenjena.
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ŠPELA BOHINEC

Dvanajstega marca smo v gasilskem 
društvu Preddvor imeli razlog za prazno-
vanje in veselje. Pripeljali smo namreč 
novo gasilsko vozilo, cisterno, in naj-
pomembnejši projekt v zadnjem letu in 
pol je tako uspešno končan. Komisija za 
nakup novega vozila je že konec leta 2014 
začela s pripravami na zamenjavo vozi-
la. Deset let staro vozilo Mercedes Benz je 
bilo potrebno zamenjave. Pripravili smo 
dokumentacijo za pripravo dveh razpi-
sov, za nakup tovornega vozila in za iz-
delavo nadgradnje. Na prvem razpisu je 
vsem merilom ustrezalo tovorno vozilo 

podjetja Man, ki smo ga prevzeli v no-
vembru 2015, na drugem razpisu je zma-
galo podjetje GV Pušnik, tako je bilo vozilo 
v delu vse od lanskega novembra dalje. 
Novo gasilsko vozilo cisterna je opre-
mljeno z najnovejšo tehnologijo, v njem 
je vsa nujno potrebna oprema za gasil-
ske intervencije. V podaljšani kabini je 
prostor za šest članov, torej se lahko v 
vozilu pelje, skupaj z voznikom, osem 
gasilcev. V cisterni je 2500 litrov vode, 
penilo za izdelavo pene in druga gasilna 
sredstva, ki jih uporabljamo v primeru 
različnih požarov. V vozilu je tudi vse 
potrebno orodje za gašenje dimniških, 
travniških in drugih požarov, z njim 

lahko posredujemo na vseh tehničnih 
intervencijah (kot so žledolom, poprave, 
vetrolom). Veseli smo, da se naše dru-
štvo ponaša s sodobnim gasilskim vo-
zilom, orodjem in opremo. Prostovoljni 
gasilci Preddvor smo sedaj zelo dobro 
opremljeni, predvsem pa, kot vedno, 
pripravljeni na pomoč ljudem. Ob tej 
priložnosti bi se želeli zahvaliti vsem, 
ki so prispevali svoj košček mozaika. 
Velik del pri nakupu vozila je prispevala 
Občina Preddvor, največjega pa ste pri-
spevali občani in občanke s prostovolj-
nimi prispevki, za kar se vam najlepše 
zahvaljujemo. Z gasilskim pozdravom 
»Na pomoč!«

Prostovoljni gasilci z novim vozilom
Preddvorski gasilci so končali najpomembnejši projekt zadnjega leta in pol.

Nova pridobitev preddvorskih gasilcev S slovesnosti ob sprejemu gasilskega vozila / Foto: Peter Bukovnik

ŠPELA BOHINEC, PRIMOŽ LIPAR

Februarja je v prostorih gasilskega doma v Preddvoru potekal izpit za obnovitev licence pr-
vih posredovalcev. Nanj smo se gasilci pripravljali več tednov s teoretičnimi in praktičnimi 
vajami, izpit pa je potekal pod budnim očesom zdravnikov in reševalcev prehospitalne 
enote NMP. Izpit je uspešno opravilo petnajst gasilcev, in sicer jih je licenco podaljšalo de-
set, pet pa jih jo je na novo pridobilo. Prvi posredovalci smo opremljeni in usposobljeni za 
izvajanje temeljnih postopkov oživljanja, vse do prihoda nujne medicinske pomoči. Ekipa 
nujne medicinske pomoči iz Kranja potrebuje za pot do naše občine več kot 10 minut, zato 
je pomembno, da v prvih minutah poskrbimo za obolelega. Možnost preživetja pri srčnem 
zastoju se namreč zmanjšuje z vsako minuto, zato je pomembno hitro posredovanje. Prvi 
posredovalci se na poziv dežurnega zdravnika odzovemo v primeru nujnih stanj, ki ogro-
žajo življenje, kot so zastoj srca, srčna ali možganska kap, hude krvavitve in podobno. 
Gasilci se bomo odzvali na vsak nujen klic in s tem pomagali obolelim. 

Opravili izpit za prve posredovalce
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Občina Preddvor je pristopila k pripravi Strategije razvoja občine s poudarkom na turizmu do leta 2026. Namen strategije je prepoznati ključ-
ne potrebe in priložnosti občine ter dogovoriti smer prihodnjega razvoja občine. Spoštovane občanke in občani vseh generacij, vabim vas, 
da nam pomagate pri odločanju o prioritetah razvoja v naslednjih letih. Svoje mnenje in poglede do ponedeljka, 11. aprila 2016, oddajte:

¬ bodisi v spletnem vprašalniku: 

¬ bodisi izpolnjeno anketo pošljite po pošti  ali jo osebno oddate na pošti v Preddvoru brezplačno

¬ ali jo dostavite na Občino Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. 

Župan Miran Zadnikar

VPRAŠALNIK ZA OBČANE
1. Splošna raven zadovoljstva
1.1. Kako ste zadovoljni s svojo občino kot krajem za prebivanje in delo? (obkrožite odgovor)
Izredno zadovoljen Dokaj zadovoljen Dokaj nezadovoljen Izredno nezadovoljen

1.2 Izrazite svojo splošno raven zadovoljstva še z oceno med 0 (zelo nezadovoljen) do 10 (zelo zadovoljen).
Ocena od 1 do 10 (vpišite): 

2. Zadovoljstvo s posameznimi področji življenja v lokalnem okolju, torej občini Preddvor. Prosimo, da vsakemu vprašanju  
dodelite (vpišete) oceno zadovoljstva med 0 (zelo nezadovoljen) do 10 (zelo zadovoljen).
2.1. Kako ste zadovoljni s svojimi socialnimi odnosi v lokalnem okolju?
2.2. Kako ste zadovoljni z možnostjo ukvarjanja s hobiji?
2.3.  Kako ste zadovoljni z osnovnimi storitvami, kot so zdravstvene in socialne storitve, osnovna šola,  

javni prevoz, ki vam jih nudi Občina Preddvor?
2.4. Kako ste zadovoljni s kakovostjo bližnjega naravnega okolja?
2.5. Kako ste zadovoljni z možnostmi za zaposlitev v občini?
2.6. Kako ste zadovoljni z možnostmi, da sodelujete pri lokalnem načrtovanju in odločanju?

3. Varnost in kakovost storitev. Prosimo, da k vsaki točki navedete oziroma ocenite raven med 0 (zelo nizko) in 10 (zelo visoko).
3.1. V svoji soseski/vasi, kako pogosto menite, da lahko:
•  klepetate s sosedi?
•  klepetate z ljudmi, ki jih srečate v trgovini?
•  se ustavite in poklepetate s prijatelji, ki jih srečate na ulici/cesti?
•  greste na razna shajališča (gostilne, cerkev, družabni center, zelene površine)?

3.2. Kako varno se vam zdi:
•  biti čez dan doma z odklenjenimi vrati?
•  biti ponoči doma z odprtimi okni?
•  hoditi ponoči po vasi oziroma ulici?
•  hoditi ponoči po odprtem?

3.3. Ocenite kakovost naslednjih storitev/objektov v vaši občini:
•  športni objekti
•  otroška igrišča
•  kulturna ponudba
•  knjižnica
•  vrtec
•  osnovna šola
•  sprehajalne poti ter zelene površine (parki)

Preddvor 2026
STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE PREDDVOR S POUDARKOM NA TURIZMU

http://goo.gl/forms/8WcW844eHu
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•  središče naselja/trg
•  odvoz smeti
•  čiščenje ulic
•  vzdrževanje lokalnih cest
•  kakovost zraka
•  raven hrupa ponoči

•  raven hrupa podnevi

3.4. Kako dostopne so naslednje osnovne storitve?
•  splošni zdravnik
•  socialna pomoč socialno šibkejšim
•  pomoč na domu za starejše občane
•  namestitev v domu za starejše občane
•  stanovanje za mlade družine
•  občinski svet
•  policijska dejavnost
•  javni prevoz
•  zdrava hrana
•  trgovina z osnovnimi živili
•  širokopasovni internet
•  mobilni signal
•  taksi

    

4. Vsakodnevne potovalne potrebe: Kako pogosto uporabljate spodaj navedene prometne oblike? (obkrožite odgovore)
peš – po opravkih

vsak dan večkrat na teden 1x tedensko nekajkrat na mesec nekajkrat na leto nikoli

peš – rekreacija vsak dan večkrat na teden 1x tedensko nekajkrat na mesec nekajkrat na leto nikoli
kolo – po opravkih vsak dan večkrat na teden 1x tedensko nekajkrat na mesec nekajkrat na leto nikoli
kolo – rekreacija (poleti) vsak dan večkrat na teden 1x tedensko nekajkrat na mesec nekajkrat na leto nikoli
električno kolo vsak dan večkrat na teden 1x tedensko nekajkrat na mesec nekajkrat na leto nikoli
osebni avtomobil vsak dan večkrat na teden 1x tedensko nekajkrat na mesec nekajkrat na leto nikoli
taksi vsak dan večkrat na teden 1x tedensko nekajkrat na mesec nekajkrat na leto nikoli
avtobus (javni potniški 
promet za prevoz od doma 
do dela/šole/opravkov ...)

vsak dan večkrat na teden 1x tedensko nekajkrat na mesec nekajkrat na leto nikoli

kombiniran prevoz (avto, 
javni prevoz)

vsak dan večkrat na teden 1x tedensko nekajkrat na mesec nekajkrat na leto nikoli

      

5. Lokalna oskrba (obkrožite odgovore)

5.1. Kje pretežno kupujete osnovna živila?
Lokalna oskrba (vrt, 

kmetije ...)
Trgovina Preddvor Kranj Drugje

5.2. Kako pogosto bi obiskali tržnico 
lokalnih pridelkov, če bi jo organizirali 
vsako soboto dopoldan v Preddvoru?

Bi obiskal vsako soboto Bi prišel vsaj 1x na mesec
Morda nekajkrat 

na leto
Me ne zanima

5.3. Kako pogosto bi se udeležili večerov 
druženja občanov (npr. Filmski večeri) 
v kulturnem domu, če bi jih organizirali 
vsako soboto v zimskem času?

Bi obiskal vsako soboto Bi prišel vsaj 1x na mesec
Morda nekajkrat 

na leto
Me ne zanima

6. Kako osebno ocenjujete pomen naštetih dejavnikov za kakovost vašega življenja v Občini Preddvor? (obkrožite odgovore)
ohranjanje kulturne dediščine in običajev ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
kakovost in ohranjanje naravnega okolja ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
vključevanje v skupnost, aktivnost v vasi, društvu ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
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medgeneracijsko sodelovanje, sožitje, 
pomoč in razumevanje

ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem

dostopnost in odprtost ljudi ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
delo, ekonomska in socialna varnost ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
znanje, inovativnost in ustvarjalnost ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
podjetniška miselnost in ustvarjalna klima ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
informacijske tehnologije in njihova  
uporaba v javnih storitvah

ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem

zdravo socialno okolje, dobri medsosedski 
odnosi, druženje in skupni dogodki

ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem

trajnostni razvoj in trajnostno delovanje ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
občutek varnosti ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
skladen razvoj celotne občine ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
Drugo (navedite): ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem

      

7. Kateremu od spodaj naštetih razvojnih področij Občine Preddvor bi do leta 2026 dali prednost pred drugim? Prosimo, da po 
lastni presoji razporedite razvojna področja po vrstnem redu od 1 (najbolj pomemben in prednosten) do 6 (manj pomemben).
skrb za okolje, naravne vire in zmanjševanje izpustov co2

turizem 
dostopnost, varnost v prometu in javni promet
skrb za mlade
skrb za starejše
drugo (navedite):

     

8. Katero od spodaj naštetih izhodišč razvojnih vizij Občine Preddvor vam je najbližje? Prosimo, da po lastni presoji  
razporedite vizije po vrstnem redu od 1 (najbolj pomembna in prednostna) do 4 (manj pomembna) in vpišete številke. 
•   Preddvor – najbolj zelena in trajnostna občina v Sloveniji (energetsko neodvisna, z najnižjimi izpusti CO2, lokal-

no pridelavo hrane, zelenim turizmom in medsebojno povezanimi prebivalci, z največ električnimi vozili/preb. v 
Sloveniji ...)

•   Preddvor – občina za zdravo in družabno bivanje (sončna, vesela občina, prijazna do starejših in mladih, prije-
tno vaško življenje ...)

•  Preddvor – turistična občina (prednostno usmerimo razvoj in urejanje kraja v podporo turizmu)
•  Preddvor: drugo

    

9. Kako pomembne so po vašem mnenju spodaj naštete naložbe in ukrepi za razvoj Občine Preddvor do leta 2026?  
Upoštevajte, da vse ne more biti enako pomembno in izvedeno v tem času (obkrožite odgovore).
urejanje vaških središč ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
urejanje središča Preddvora (park  
pri graščini, odprte površine ...)

ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem

dokončanje kanalizacije in male  
čistilne naprave

ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem

ureditev vodooskrbe, kjer je  
problematično

ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem

zbirni center Preddvor ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
urejanje jezera in obale s plažo ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
javna razsvetljava ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
dostopi do kmetij ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
celotni prometni sistem  
(varnost, avtobusi, parkirišča)

ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem

lokalna lesno-energetska veriga za 
oskrbo z biomaso za daljinski sistem

ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem

usposabljanje mladih za podjetništvo ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
zemljišča za poslovno dejavnost 
(mala poslovna cona)

ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
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nadgradnja turistične ponudbe ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
spodbude za vlaganja v turistične 
namestitve in razpršeni hotel

ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem

pešpoti, tematske in kolesarske poti ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
piknik prostori in kopališča ob Kokri ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
povezovanje in promocija v turizmu ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
urejanje športnih površin ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
obnova graščine Dvor v Preddvoru v 
medgeneracijsko središče

ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem

ohranitev podružnične šole Kokra ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
spodbude za druženje mladih ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
podpora in prostor za (neformalno) 
druženje občanov

ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem

drugo: ni pomembno manj pomembno pomembno zelo pomembno ne vem
      

10. Ali razmišljate o ustanovitvi podjetja ali delu na domu oziroma podjetniški naložbi v naslednjih letih? Obkrožite:    DA    NE
Če da, na katerem področju? (obkrožite odgovor) Turizem Energetika Kmetijstvo Gozdarstvo/les Storitve

Obrt Proizvodna     Drugo: 
Kaj pričakujete od lokalnega okolja, da boste svojo podjetniško idejo lažje uresničili? (zapišite)

11. Poznate kakšno »skrito« zanimivost v občini, ki bi jo lahko ponudili turistom, pa do sedaj tega še nihče ni storil?  
Zanimivost je lahko naravna ali kulturna posebnost, športna aktivnost, storitev dobrega počutja, stara navada ali običaj,  
tradicionalna jed (prosimo, zapišite).

12. Drugi predlogi in sporočila (prosimo, zapišite):

13. Vaši podatki (obkrožite ali vpišite):
Spol: Moški Ženska
Starost:
Zaposlitev:

študent zaposlen
Samozaposlen/ 

podjetnik
brezposeln upokojenec

Naselje, kjer prebivate:
Ste aktivno vključeni, v kakšno društvo, klub ali drugo  
organizacijo civilne družbe?

DA NE
Nam zaupate, 

katero?
Ste vključeni v kakšno civilno iniciativo občanov?

DA NE
Nam zaupate, 

katero?
Vas zanima sodelovanje pri uresničevanju razvojne strategije?
Ime in priimek*
E-pošta*

*če želite biti obveščeni o razvojnih vprašanjih in drugih dogodkih v občini      



TRENING SOCIALNIH VEŠČIN
V petek, 13. novembra 2015, smo se učen-
ci 8. a skupaj z razredničarko Urško De-
lovec in Erno Meglič odpravili na trening 
socialnih veščin v Sv. Duh pri Škofji Loki. 
Ko smo prispeli, so nas sestre uršulin-
ke prav lepo in prijazno sprejele. Takoj 
zatem smo se razdelili po sobah. Nato 
smo odšli v veliko sobo, kjer je potekal 
program še naslednja dva dneva. Najprej 
smo se preizkusili v sodelovalnem žon-
gliranju, a nam sprva ni šlo prav dobro, 
vendar smo sčasoma postajali vse boljši. 
Igrali smo se še veliko drugih iger, kot 
na primer vsem najljubšo ‘Ali imaš rad 
svoja soseda?’. V času treninga smo tudi 
vsi dobili svojo ‘službo’. Nekateri smo bili 
pisarji, nekateri lepilci plakatov, tako je 
imel vsak svojo zadolžitev. Vsak dan smo 
tudi prižgali svečko in drug drugemu po-
vedali zahvale. Med drugim smo prise-
gli, da vse, kar smo povedali oz. delili z 
drugimi, ostane med nami.
Ob vseh igrah in programu pa seveda ni 
manjkalo smeha in zabave, saj smo vsi 

neizmerno uživali. Pa tudi hrana je bila 
odlična. V prostem času smo lahko od-
šli ven, na svež zrak, nekateri na plezal-
no steno, drugi pa so igrali košarko in 
nogomet. Posebej zanimiva je bila tudi 
skrinjica z anonimnimi vprašanji. Tako 
je lahko vsak vprašal, kar je hotel, ne da 
bi drugi vedeli, čigavo je vprašanje.

V Sv. Duh smo prišli z namenom, da se 
kot razred medsebojno povežemo, in to 
nam je na koncu tudi uspelo. Sprva smo 
imeli nekateri pomisleke, a na koncu 
smo vsi ugotovili, da nam bi bilo žal, če 
se treninga ne bi udeležili, vsi pa bi ga z 
veseljem še enkrat ponovili. 

Jera Zorman, 8. a
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•�CENITVE IN POPRAVILA  
ZA ZAVAROVALNICE

•MEHANIKA
•NADOMESTNA VOZILA

•KLEPARSTVO
•LIČARSTVO

Iz šolskih klopi

VZGOJITELJICA MATEJA MUŠIČ

Januarja smo se z otroki odločili, da v vrtec Čriček povabimo dedke in babice, s kateri-
mi bi preživeli skupni dopoldan. Naša januarska tema je bila Zavite, pokrite stvari, zato 
smo zavili posebno povabilo in ga dali v škatlico. Vsak otrok je odnesel zavito povabilo 
svojim starim staršem, povabili pa so tudi starejše bližnje sosede. Obiskalo nas je kar 
40 povabljencev, česar res nismo pričakovali. Veseli smo bili vseh in in vsak otrok je 
imel svoje goste. Najprej smo jim zaplesali predstavo Živali pri babici Zimi in skupaj 
zapeli, nato pa nadaljevali z zavitim srečelovom. Dobitke smo že prej zavili in oštevil-
čili skupaj z otroki, ki so bili tako vključeni v pripravo srečanja in jim je to dvigovalo 
motivacijo za težko pričakovani dogodek. Srečanje smo zaključili v igralnici, kjer so se 
dedki in babice igrali skupaj s svojimi vnučki. Bilo nam je lepo in prijetno. Hvala vam!                                                                    

Zavito povabilo za dedke in babice

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.com



16 | TURIZEM

MIRJAM PAVLIČ, FOTO: TINA DOKL

Zavod za turizem Preddvor bo v okviru 
Centra za trajnostni razvoj podeželja spo-
mladi pripravil izlet na temo vode. Poho-
dnikom bomo predstavili točke, povezane 
z vodami, ki so zanimive v Preddvoru in 
naši okolici. Verjetno bo to na svetovni dan 
Zemlje 22. aprila. V dogodek bomo vključili 
t. i. vodne pakete, ki smo jih oblikovali lani 
na delavnicah, letos pa bodo obiskovalci 
vode lahko spoznavali na vodenem izletu. 
K sodelovanju želimo povabiti strokovnja-
ke, vse pa je povezano s celostno ponudbo 
in je namenjeno dolgoročnejši promociji 
in turističnemu razvoju Preddvora.
Izlet bi začeli na Hribu, kjer so kolesarska 
počivališča, in si v bližini, kjer je dostop 
možen na produ in je razgled na slapo-
ve, ogledali reko Kokro, ki priteče po dolgi 
strugi skozi ozko dolino in v Tupaličah 
vstopi na širšo kranjsko ravnino. Pot 
bomo nadaljevali mimo kotlovnice in po-
kopališča ob potoku Suha in prišli v cen-
ter Preddvora, potem pa krenili do jezera 
Črnava, ki je najbolj znana in obiskana 
točka našega kraja. Sledila bosta predsta-
vitev nastanka jezera in sprehod do po-
toka Bistrica, ki visoko iz Zaplate priteče 
v dolino in so ga zajezili, da je nastalo je-
zero. Pohod bomo sklenili z ribjo malico.

ZGODBE V DOMAČI GOVORICI

Vključujemo se v čezmejni projekt Ra-
zvojne agencije za zgornjo Gorenjko 
RAGOR z delovnim nazivom Cultland. 
Poskusili bomo vzpostaviti nove ali iz-
boljšati obstoječe turistične produkte, ki 
se naslanjajo na nesnovno kulturno de-
diščino in kulturno pokrajino. Za zače-
tek bi povabili starejše občane, živeče na 
območju naše občine, ki bi jih posneli na 
filmski trak, saj v tem projektu želimo 
ohraniti stara narečja, domačo govorico, 
ki med mladimi prebivalci izginja. Na-
rečna beseda je namreč tako kot arhitek-
tura del kulturne dediščine posamezne 
pokrajine. V teh pogovorih bi starejši 
prebivalci v domačem jeziku predstavi-
li lokalno zgodovino kraja, običaje, ki so 
bili živi v njihovi mladosti, kako so živeli 
vsak dan in kako ob praznikih ...

SPET FESTIVAL POHODNIŠTVA
Občina Preddvor je vključena v pro-
jekt Kamniško-Savinjskih Alp (KSA), ki 
združuje občine Solčava, Luče, Kamnik, 
Jezersko in Preddvor. Namen je združi-
ti obiskovalce vseh krajev na tem ob-
močju, da obiščejo tudi sosednje kraje 
okrog Grintavcev, saj je na vzhodni stra-
ni, v Logarski dolini, veliko planincev in 
pohodnikov, ki želijo ostati še kak dan 
in si ogledati še kakšen nov kraj. Tako 
smo že lani junija organizirali prvi fe-
stival pohodništva, vsaka občina je pri-
pravila svoj program in ga prestavila v 
skupni zgibanki, ki je bila razdeljena na 
vseh informativnih točkah tega obmo-
čja. Za začetek je bil odziv dober, zato 
s tem festivalom v letošnjem letu na-
daljujemo. Spet bo termin od petka do 
nedelje, 24., 25. in 26. junija. Cilj je po-
večanje nočitev v vseh krajih, sicer je pa 
dnevnih obiskovalcev na tem območju 
z leta v leto več. V času pohodniškega 
festivala bo organizirana tudi projekcija 
gorniških filmov. V aprilu bo izšel sku-

pni image katalog, ki bo vključeval gore, 
vode, zgodbe, gorske pašnike, gostolju-
bje in kulinariko ter možnosti doživetij 
v teh gorah, ki so jih obiskovalci lahko 
deležni poleti in pozimi. Tako bo pred-
stavljena kulturna dediščina in tudi 
številne prireditve na tem območju. 
Destinacija se predstavlja na številnih 
sejmih po Evropi, vključena pa je tudi v 
aktivnosti GIZ – pohodništvo in kolesar-
jenje. Pripravlja pa se tudi spletna stran 
KSA.
Zavod za turizem je marca organiziral 
tri velikonočne delavnice, ki so ob sre-
dah potekale v TIC-u. Udeležba je bila 
zelo številna, udeleženke pa so se ve-
zenja, kvačkanja in pletenja učile od 
priznane mojstrice ročnih del Tončke 
Kociper iz Preddvora. Veliko zanimanja 
je bilo za izdelavo velikonočne dekora-
cije. Sicer pa otroke in starše vabimo v 
naš TIC k bralnim uricam in zanimivim 
delavnicam ob sobotah, kjer vedno na-
stane kaj novega, zanimivega in upo-
rabnega.

Novi in izboljšani turistični produkti
Na izletu ob reki, potokih in jezeru o vodi. Vključeni v čezmejni projekt  
o nesnovni kulturni dediščini. Spet bo festival pohodništva. Dobro obiskane 
velikonočne delavnice.

Z letošnjih velikonočnih delavnic
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»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

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

SAMO LESJAK, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Na predvečer gregorjevega so tudi v do-
lini reke Kokre s spuščanjem gregorčkov 
v reko praznovali prihod luči, pomladi, 
ljubezni ... »Sonce si je opomoglo, prvi 
cvetni popki so že veselo pokukali na 
plano, ptički veselo žgolijo, dan se daljša. 
Včasih so čevlarji, kovači in drugi obrtni-
ki na ta dan upihnili oljenke, sveče, če-
vljarske svetilke, laterne ... Namazali so 
kos lesa z gorečim, v smolo namočenim 
oblanjem, in ga simbolično vrgli v reko 
ali potok, ki je tekel mimo delavnice. Vze-
li so si dela prost dan in odšli na 'ptičjo 
svadbo'. Nekoč je ta dan bil zaznamovan 
kot prvi pomladni dan. Zato praznujmo 
skupaj večni iskalci Sonca, zaljubljenci, 
večni častilci narave, tisti, ki nam v srč-
ku in v očeh žari iskrica upanja za lep 
danes in še lepši jutri – za vse genera-
cije,« je ob praznovanju gregorjevega na 
Eko-piknik prostoru na Stari žagi dejala 

Maruša Lavtar, organizatorka s Centra 
za trajnostni razvoj podeželja Kranj.
"Pravljičar je otrokom prebral pravljico, 
ki smo ji z velikim veseljem prisluhnili 
tudi odrasli. Ob navdušenju otrok je sle-
dil prikaz kovanja in spuščanje barčic 
– gregorčkov v vodo. Dobili smo obisk. 
Prihrumel je leden veter po Grdi dolini, 
naravnost izpod Kočne. Najbrž smo ga 
prebudili v njegovem spancu. Nagajal 
je mladeži, da so težko prižgali lučke 
na gregorčkih. Pomoč staršev, stricev in 
babic je bila potrebna in še zadnja ovira 

premagana, da tudi najmlajši pozdra-
vijo pomlad. Oči so jim žarele kot lučke 
na gregorčkih, ob njhovem spustu pa si 
je vsak nekaj zaželel. Ob domačem čaju 
smo posedeli ob tabornem ognju, Petra 
Vencelj pa je vzela v roke kitaro in zaigra-
la nekaj pesmi, ob katerih smo prepevali 
v tiho noč," pa je dogajanje ob Kokri sli-
kovito povzel Vili Šušteršič s tamkajšnje-
ga Turističnega društva, vsi udeleženci 
pa so srečanje zapustili z obljubo, da se 
naslednje leto ponovno snidejo in skupaj 
pozdravijo prihod pomladi.

Ptičja svatba na 
Stari žagi

Ko prihaja pomlad ...: gregorjevo v dolini Kokre 

Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj, ki ima veliko članic tudi v 
občini Preddvor, vodi pa ga Milena Zupin iz Tupalič, je lani pra-
znovalo 15 let delovanja in ob tej priložnosti pripravilo tudi pra-
znično druženje. Že uveljavljene aktivnosti se nadaljujejo tudi 
letos: do konca maja bo v telovadnici vrtca potekala terapevtska 
vadba, enako tudi tudi joga. V ponedeljek, 21. marca, je bil volilni 
občni zbor društva, predsednica in sekretarka Nada Česen konču-
jeta svoj četrti mandat. Pred občnim zborom je potekal pogovor 
z dr. Mojco Senčar, predsednico organizacije Europa Donna. Dan 
zdravja, 7. april, bodo članice izkoristile za ohranjanje zdravja v 
zdravilišču Laško, s kopanjem, vadbo za ravnotežje, pohodom, 
različnimi meritvami … Praznovale pa so tudi dan žena, ko so po 
besedah predsednice preizkusile kondicijo vseh smejalnih mišic. 
Obiskale so tovarno zdravil Krka, kjer so bile zelo lepo sprejete.

Nadaljujejo uveljavljene aktivnosti

Za poln avtobus obiskovalk v tovarni Krka
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FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

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

www.kmetija-zulc.si

Na kmetiji Pr' Žulc z mlinom na kamen meljemo  
domača žita. Nudimo vam domačo ajdovo, pirino, koruzno, 

rženo in pšenično moko. Imamo tudi polnovredni  
pšenični, pirin in koruzni zdrob.  

Na voljo je tudi domača prosena in ajdova kaša.
Veseli bomo vašega obiska.

IRENA REZMAN, PREDSEDNICA KO RK KOKRA

Prvi dan v februarju smo imeli vsakoletno krvodajalsko akcijo. 
Zbralo se nas je res le deset, a za Kokro to le ni tako malo. Letos je 
prevoz organiziral Zavod za transfuzijsko medicino, kar je predsta-
vljalo določen problem, saj je šofer ene krvodajalce pripeljal v Lju-
bljano, druge pa odpeljal domov, tako da smo kar nekaj časa ča-
kali. Toda ker krvodajalci ta dan opravimo veliko plemenito delo, 
poleg tega pa ga združimo z druženjem, nem ni bilo pretežko dve 
uri počakati v Ljubljani. Čeprav je vse manj razumevanja deloda-
jalcev za odsotnost z dela, se bomo še trudili ohranjati to tradicijo. 
Hvala vsem, ki ste bili z nami, in povabilo preostalim.

Na krvodajalski akciji

  
  

 

Grad vam lahko  
     tudi dostavimo.

     Kontakt: 
030 375 929

 za rojstne dneve
 za piknike 
 za zabave 
 ali kar tako

Cena  
50 € z DDV/dan

Vikend najem  
70 € z DDV
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

RTV Slovenija je pred kratkim podelila tri nagrade za življenjsko 
delo. Dobili so jih Franci Strehovec, Janko Bolka in Tatjana Trtnik. 
Dva od njih, Tatjana in Janko, sta iz občine Preddvor. Janko Bolka iz 
Tupalič v svoji karieri ni le načrtoval različnih TV-prenosov in sode-
loval pri njih, temveč je vedno iskal tudi tehnične novosti. Več nje-
govih inovacij se danes uporablja pri prenosih športnih dogodkov. 
Doslej je sodeloval na 14 olimpijskih igrah, pravkar se pripravlja na 
svoje petnajste v Riu, pravi, da bodo njegove zadnje. Bil je sodela-
vec pri prenosu svetovnega prvenstva v dvigovanju uteži v Ljubljani, 
skokov v Planici, tekem svetovnega prvenstva v alpskih discipli-
nah, veslanja, košarke, rokometa ... V Preddvoru pa se ga spomi-
njajo kot sodelavca takratne kabelske televizije. Tatjana Trtnik pa je 
bila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ustvarjalna sodelavka 
v uredništvu otroškega in mladinskega programa, avtorica oddaj 
za otroke in mlade, ki so ta program dvignile v vrh evropskega TV-
-ustvarjanja za mlade. Ustvarila je legendarno oddajo Periskop, 17 
let je urejala večkrat nagrajeno oddajo Pod klobukom in zanjo pisala 
tudi scenarije. Bila je tudi pobudnica, urednica in avtorica nešte-
tih prazničnih programov, prireditev, koncertov, muzikalov, plesnih 
pravljic, dokumentarnih oddaj in filmov. 

Nagradi Tatjani Trtnik in Janku Bolki
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ALEŠ DREKONJA, PREDSEDNIK PD PREDDVOR

Planinsko društvo Preddvor tudi letos organizira planinske 
izlete v slovenske in tuje gore. Planinske izlete vodijo stro-
kovno usposobljeni planinski vodniki, med letom pa se bomo 
podali v gore in hribe širom po Sloveniji, načrtujemo pa tudi 
ture v tujino (Dolomiti, Karnijske Alpe …). Utrinke s prete-
klih izletov si lahko ogledate na naši spletni strani www.pd-
-preddvor.weeby.com. Veliko članov je izrazilo željo po tečaju 
o varni uporabi tehnične opreme v gorah, zaradi česar bomo 
v letošnjem letu izvedli tečaj (predavanje in izvedba na tere-
nu), kjer bodo predstavljene tehnike, uporaba zaščitne opre-
me, izdelava varovanj, vozlov, sidrišč in drugih pomembnih 
segmentov, ki povečujejo varnost v gorah.
Lani smo ustanovili tudi turnokolesarski odsek, v katerem 
se združujejo ljubitelji kolesarjenja. Organizirani so tudi 
turnokolesarski izleti, vodijo jih vodniki turnih kolesarjev. 
Po Sloveniji so organizirani na območjih, kjer zakonodaja 
to dovoljuje, na izlete pa se podamo tudi čez mejo. Vsi izleti 
so pravočasno objavljeni na oglasni deski PD Preddvor pri 
Piceriji Gorski privez, na spletni strani PD Preddvor, na soci-
alnem omrežju Facebook in na portalu Moja občina.
S pomladjo ponovno odpiramo Zavetišče v Hudičevem bor-
štu. Odprto bo ob koncih tedna od 31. marca do 30. oktobra. 
Morebitna zaprtost zavetišča je objavljena na spletni strani 
društva, na oglasni deski ter na Facebook straneh PD Predd-
vor in Zavetišča v Hudičevem borštu. Kljub šele dobremu letu 
obratovanja je zavetišče našlo svoje mesto na zemljevidu 
planinskih postojank, planinci in planinke pa prihajajo iz 
vse Slovenije in tudi tujine. V zavetišču so vam na voljo topli 
in hladni napitki, hrano pa lahko prinesete s seboj in si jo 
lahko v zavetišču tudi pripravite. V zavetišču so štiri sobe s 
skupno 13 ležišči. Člani Planinskega društva Preddvor so pri 
prenočevanju deležni posebnega popusta. V prelepem okolju 
lahko občudujete naravne lepote, svoje utrinke pa lahko s po-
močjo odprtega WI-Fi-ja v zavetišču delite s prijatelji v dolini. 
Urejene planinske poti omogočajo obiskovalcem naših gora 
varno hojo, pripomorejo pa tudi k celotni urejenosti kra-
ja in občine. Markacisti tako vsako leto spomladi opravijo 
ogledne ture na vseh planinskih poteh v upravljanju naše-
ga društva, na podlagi katerih se pripravi načrt morebitne 
sanacije oz. obnove po poškodbah, ki jih je povzročila zima. 
Obnove poti, markacij in tabel potekajo vse leto, ko razmere 
to dopuščajo oz. ob nastanku poškodbe na poti. 
V PD Preddvoru smo aktivni tudi na področju varstva gorske 
narave, dva člana pa sta si pridobila strokovni naziv varuh 
gorske narave in sta letos že opravila strokovno izpolnje-
vanje za podaljšanje licence. Letos načrtujemo tudi izvedbo 
tečaja po programu Gorski stražar, kjer bi interesenti prido-
bili ali obnovili znanja iz varstva (gorske) narave. Tečaj bo 
organiziran v zavetišču v Hudičevem borštu.
Vse ljubitelje planin vabimo, da se včlanijo v Planinsko dru-
štvo Preddvor in si tako zagotovijo poleg zavarovanja tudi 
popuste pri nakupu planinske opreme ter druge ugodnosti, 
ki jih nudita PD Preddvor in Planinska zveza Slovenije. V PD 
Preddvor imamo uradne ure vsako sredo med 10. in 12. uro 
ter vsak četrtek med 18. in 20. uro.

V domače in tuje gore Zdravilne masaže   
v Preddvoru

masaža in 
športne storitve

Miha Vizjak, s. p., Belska cesta 59, 4205 Preddvor
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Miha Vizjak, inženir gozdarstva in 
vsestranski športnik, se je v zadnjih 
letih zapisal zdravilstvu. Pred dvema 
letoma je stopil na samostojno 
poklicno pot in v Preddvoru odprl 
svoj terapevtski kotiček, ki je pravi 
naslov za edinstvene masaže z 
izjemnimi zdravilnimi učinki. 
V svoji praksi združuje znanja 
klasične in športne masaže, 
manualne terapije, tradicionalne 
kitajske medicine in uporabne 
kineziologije. Posamezniki, ki 
pridejo k Mihu po pomoč, so 
deležni toplega sprejema in 
celostne obravnave. 
Zdravje in dobro počutje sta pri Mihu na prvem mestu, terapija 
in preventiva gresta z roko v roki. Poleg zdravilstva deluje Miha 
tudi v športni rekreaciji kot učitelj nordijske hoje in teka na smučeh 
z licenco Smučarske zveze Slovenije. Uspešno sodeluje s številnimi 
podjetji, društvi in posamezniki. 

CENIK:
terapevtska masaža (močne masažne tehnike, odlične pri 
razno vrstnih težavah s hrbtenico in sklepi, mišicami, srcem in 
ožiljem, kalcinacijami, glavoboli, karpalnim kanalom, športnimi in 
delovnimi poškodbami, pri poklicnih boleznih, kot rehabilitacija 
po operativnih posegih …)
refleksna masaža (s stimulacijo refleksnih točk po vsem telesu in 
raznovrstnimi energijskimi tehnikami za večjo vitalnost in trdno 
psihofizično zdravje)  lahko se izvaja tudi skozi oblačila!
sprostitvena masaža (za umiritev, sprostitev in boljše počutje) 

 enotna cena za vse vrste masaž: do 30 min 20 €, do 60 min 30 €

nordijska hoja (naravno gibanje z uporabo palic in veliko 
terapevtsko vrednostjo) – skupinski 20 € in individualni tečaj 50 € 
svetovanje s področja zdravja in športa (do 60 min) 30 €

Terapevtska masaža je osredotočena na odpravitev blokad 
v mehkih tkivih, spodbuditev procesa samozdravljenja in 
vzpostavitev notranjega ravnovesja v telesu. Po postavljeni 
diagnozi se terapevt usmeri v reševanje vzrokov, ki so privedli 
do bolečin. Cilj je sprostiti mišični krč, vkleščen živec, zastoj limfe, 
odpraviti vnetje ... Veliko težav izhaja iz hrbtenice, zato kvalitetna 
sprostitev hrbta ter hrbteničnih živcev prinese splošno dobro 
počutje. Čas zdravljenja je odvisen od starosti in splošne telesne 
pripravljenosti posameznika. Pogosto se prvi učinki pokažejo že 
ob uvodnem obisku. Terapevtska masaža traja od 30 do 60 minut. 
Za rešitev težav običajno zadošča 3 do 5 obiskov.

Na masažo pri Mihu se lahko naročite na 041 855 435 ali pišete na 
elektronski naslov miha.vizjak@gmail.com. Na Belski cesti 59 v 
Preddvoru ima odprto vsak dan od ponedeljka do petka po dogovoru 
med 8. in 20. uro. Več o njegovi dejavnosti na: www.masaza-vizio.si.

v Preddvoru
 inženir gozdarstva in 

vsestranski športnik, se je v zadnjih 
letih zapisal zdravilstvu. Pred dvema 
letoma je stopil na samostojno 
poklicno pot in v Preddvoru odprl 
svoj terapevtski kotiček, ki je pravi 
naslov za edinstvene masaže z 
izjemnimi zdravilnimi učinki. 
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- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 

MARJAN GORZA  
FOTO: SLAVKO PREZELJ

Strahote druge svetovne vojne so se tudi 
v Kokri končale po letu 1945. Zveza bor-
cev je v Kokri takrat prevzela odgovorne 
naloge pri obnovi porušenih domov in 
pri normalizaciji življenja domačinov. 
Obnovo Kokre so vodili odločni možje, 
med najbolj aktivnimi pa je bil predse-
dnik ZB Kokra, tovariš Stane Bergant. 
Dela so potekala preko različnih zadrug, 
večina domačij se je gradila s prosto-
voljnim delom. Poleg domačinov so so-
delovali učenci različnih osnovnih šol. 
Učenci so postavili živo verigo za ročni 
transport opeke, ki so jo prenašali od 
osnovne šole do domačije Pstota gospo-
darja Andreja Krča.
V tem obdobju je bila ZB politična orga-
nizacija, ki je izhajala predvsem iz ude-
ležencev NOB: partizanov, aktivistov in 
izgnancev. V leta 1948 ustanovljeno kra-
jevno organizacijo je bilo včlanjenih več 
kot 30 članov, med njimi tudi delavci 
kamnoloma. Predsednik Stane Bergant  
je skrbel za celotno vas ter za postavi-
tev spomenika in spominskih obeležij. 
Po njegovi smrti je vodenje organiza-
cije prevzel tovariš Jože Bogataj in jo 
tudi vodil vse do smrti. Posebno skrb je 
posvečal partizanskemu grobu na poti 
proti Kališču. Tretji predsednik je postal 
tovariš Peter Arnež st., nato je zaradi 
njegove starosti in bolezni mesto pred-
sednika prevzel tovariš Franc Sluga. V 
tem obdobju je z ZB Kokra pričel sode-
lovati tovariš Avguštin Lah. Njegova pri-

sotnost je Kokrjanom veliko pomenila, 
saj je sodeloval na vseh področjih, pred-
vsem je zelo veliko prispeval k aktiv-
nosti mladine, v krajevni skupnosti in 
pri proslavah. Napisal je veliko čudovi-
tih pesmi o Kokri in knjigo o življenju 
Kokre s poudarkom na požigu Kokre. 
Po nesreči predsednika Franca Sluge s 
traktorjem je mesto predsednika pre-
vzel tovariš Andrej Krč. To je bil čas, ko 
v Kokri ni bilo več velikega poudarka na 
vrednotah NOB, tudi proslave so spre-
minjali v popolnoma druge namene. V 
obdobju 1945–2006 je v Kokri predsedo-
valo krajevni skupnosti veliko predse-
dnikov. Verjetno je vsak prispeval svoj 
delež Kokri, kakršna je danes. Verjetno 
vsi v Kokri poznajo dela Petra Arneža st., 
Alojza Povšnarja, Franca Preširna, Cirila 
Kodra, Jožeta Rezmana in drugih mlaj-
ših, ki razmišljajo drugače, saj živijo v 
drugih časih in drugih vrednotah. Leta 
2006 so se vse tri krajevne organizacije 
ZB – Bela, Kokra, Preddvor – združile v 
enotno Občinsko organizacijo borcev za 
vrednote NOB Preddvor. Novo vodstvo je 
bilo izvoljeno iz članov vseh krajevnih 
organizacij ZB. 
V krajevni skupnosti Kokra je osem spo-
minskih obeležij iz časa NOB. Osrednji 
spomenik padlim domačinom stoji tik 
ob cesti na ovinku v Spodnji Kokri. Na 
stebru, visokem štiri metre, je vklesanih 
24 imen padlih borcev, umrlih v inter-
naciji, in ustreljenih talcev. Za spome-
nik in spominska obeležja skrbijo Božo, 
Vanda, Ciril, Fani in Marko, vsa obeležja 
so del kulturne dediščine, za katero skr-

bi Občina Preddvor. Ob tej priložnosti bi 
se županu Miranu Zadnikarju zahvalil, 
da smo v treh letih uredili okolico spo-
menika in spomenik.
Ker nisem rojen v Kokri niti v Predd-
voru, sem poiskal našega člana Franca 
Preširna, ki mi je v sproščenem pogovo-
ru povedal del zgodovine Kokre. Franci, 
hvala za tvoj prispevek o Kokri in želim 
ti zdravja, več kot si ga imel zadnje leto.

Borčevska organizacija v Kokri
Delovanje krajevne organizacije ZB Kokra v obdobju 1948–2006
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Predsednica Anica Celar je z Marijo še 
kako zadovoljna, saj ni dela v društvu, 
ki mu Marija ne bi bila kos. 
»Po 33 leth sm se prtepva nazaj na Belo. 
Nkol nism mislova, d bom z blokov ohk 
šva nazaj na vas. Sm mislova, d nam 
mogva stikov vzpostavt, d nam mogva 
več zažvet.« Vendar Marija s tem ni 
imela težav, saj kot pravi: »Jest se ohk 
z usakmu pogovarjam.« V letu 1987 je 
pri 38 letih postala vdova. Moža Vinka je 
zadela kap. Otroka, 17-letni Sebastjan in 
14-letna Mojca, sta ji bila v oporo, da so 
lahko družno nadaljevali življenje. Ma-
rija je bila premlada, da bi ostala sama. 
Letos bo minilo 25 let, odkar je stopila v 
nov zakonski stan. Janez Velikanje je bil 
pravšnji človek zanjo in v letu 2006 sta 
zasnovala vrnitev iz mesta na deželo. 
Na domači Bičevi zemlji, ki jo je Mari-
ja dobila za doto, so skupaj z Marijinim 

sinom postavili hišo dvojčka. »Žiulene 
na vas je zej precej drgačn kokr učash. 
Nč več ni tistga vaškga žiulena. Tkt so 
se ldje bl družl med sabo. Tle pr Bizjak, 
kdr je bva kšna veselica, smo po večin 
us Belan ukp pršl. Dons je pa toko, d se n 
maramo, čist popolnoma nč. Še otroc n 
pozdravlajo več, kr u tva gledajo.«
V društvu upokojencev Preddvor so hi-
tro spoznali, da bi jim Marija za delo v 
društvu prišla še kako prav. »Enkt sm u 
Gorenskmu glas vidva (2008), d predd-
vorsk upokojenc organizirajo izlet u 
Medžugorje. Poklicava sm Julko Šavs, 
prizadevno organizatorko društvenh 
izletov, pa mje povedova, d s Preddvo-
ra nobedn nau šu. Sm se kr začdiva, poj 
sm šva pa u Medžugorje z Nakelčanm. 
Od takt naprej mej Julka imeva na se-
znam in na enmu sestank mej bo re-
čen, d b jo jest zamenava. Pa sm jo res. 
Zej že ta sedm let jest izlete ukp sprau-
lam. Je pa zej kriza, ldi za izlete je pre-

mau, zato smo ukp stopil s šenčurskm 
upokojencm. Aprila gremo na Trsat nad 
Reko, kjer je romarsk svetiše.« 
Marija je pred upokojitvijo delala v Pla-
niki. »Jest sm imeva srečo. Štir mesce 
predn b mogva u pokoj, je šva fabrka cu-
grunt. Mene deu ni nkol skrbu, jest sm 
bva zmerj navajena devat. Z Janezm, k j 
še bl pridn kokr jest, sva šva pred šestm 
letm na planino Zajavornik za tri mesce 
za pastirja. Imeva sva 50 krav, od tga 
polovico mouznc. Žvina je bva ograje-
na, toko d ni bo treba skrbet, d b se kšna 
krava al pa telica km zgubiva. Zjutrj jh je 
šu Janez ob peth iskt, da jh je prpelou na 
mouziše. Po štir naenkt so pršle na vrsto. 
Zmerj so ble ene in iste ukp. Če j kšna 
krava vidva, d na mouziš ni tapravh 
krav, sej obrniva.« Marija je strojno na-
molzla tudi do 350 litrov mleka na dan. 
Vsako jutro ob štirih je prevoznik odpe-
ljal mleko v Bohinjsko Bistrico, od tam 
pa je mleko z vlakom potovalo v Tolmin 
v mlekarno Planika. Pastirja sta bila še 
naslednje leto. Tretje leto sta bila znova 
izbrana, vendar je Janez imel nesrečo z 
motorjem, tako da sta ostala doma. »Po 
svoje je blo na Pokluk zv fletn. Gob je bo 
še pa še. Toj užitk, d greš ohk kr po ko-
lenh za nm.« Nekega dne ju je na pla-
nini presenetil bik s sosednje planine. 
Prebil je bodečo žično ograjo, da je prišel 
do kravice, ki mu je bila strašansko všeč. 
Zgodba je predolga za Viharnik, zato o 
tem razburljivem dogodku povprašajte 
Janeza, kako je bilo. Bil je zraven. 
Marija ima v življenju za seboj pet operacij 
kolkov. Pred tremi leti je bila operirana tudi 
zaradi hernije. Kljub tem zdravstvenim te-
gobam je še kako prešerne volje. Takrat, 
ko društvo organizira izlet za tiste člane, 
ki imajo več kot 80 let, Marija v cerkvi, kjer 
imajo mašo, bere berilo in v cerkveno pu-
šico pobere prispevke. »Jest župnik kmr 
gremo, kuj povem, d za mašo jest nam nč 
dava, ohk pa u pušco poberem. Letos gre-
mo k Tinet u Kamno Gorico.«
Marija, ki ima dva vnuka in dve vnuki-
nji, od katerih ima ena že 23 let, je na 
moje vprašanje, kaj ima v načrtu za le-
tošnje leto, brez obotavljanja odgovori-
la: "Kr se u sprot dogajou, sj nkol n veš, 
koga pride!"

Belanka s trdno in močno voljo
Marija Velikanje, Bičeva z Zgornje Bele, je ženska, ki se zelo rada iskreno nasmeje.  
In takšne vesele, odprte ljudi imajo v društvu preddvorskih upokojencev najrajši.

Marija in Janez Velikanje

V Društvu upokojencev Preddvor so hitro spoznali, da bi jim  
Marija za delo v društvu prišla še kako prav.
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MARJAN BOGATAJ, SLAVKO A. BOGATAJ, 
ROMAN ROGELJ 

Kot smo že navajeni iz preteklih nekaj 
let, se nas od združitve počitnic z Lju-
bljančani drži res slabo vreme. Vseeno 
smo ostali optimisti in prvi dan smo 
se na parkirišču pred osnovno šolo v 
Preddvoru zbrali v suhem vremenu, 
saj je nedeljski dež do jutra povsem po-
nehal. Letos smo spet presegli številko 
osemdeset po številu tečajnikov in kot 
kaže trend, zanimanja ne pada. Struk-
tura udeležencev pa podobna kot lani: 
20 se jih letos tečaja udeležilo prvič, 21 
drugič, ostala polovica pa že trikrat oz. 
večkrat, kar kaže tudi na zaupanje, ki 
smo si ga pri starših pridobili v prete-
klih letih.
Porazdelili smo se po naših tradicional-
nih barvnih kombinacijah od zelenih 
začetnikov preko oranžnih in modrih 
do rumenih znalcev, seveda na podla-
gi znanja učencev iz preteklih tečajev, 
dodatno pridobljenih informacij od 
staršev ter preizkusa znanja novincev. 
Zopet smo sestavili deset skupin, ki jih 
je upravljalo 12 učiteljev.
Če gledamo tečaj kot celoto, smo imeli 
kar "srečo v nesreči". Trije dnevi so bili 
brez padavin, sredi tedna je padal suh 
sneg in ko smo že upali na najbolje, 
nas je proti koncu zadnjega dne lepo 
močil dež s snegom. Zaključek tečaja z 

razglasitvijo rezultatov četrtkove vele-
slalomske tekme smo bili zaradi nali-
va prisiljeni na hitro izpeljati kar pod 
improvizirano streho avtobusnega pr-
tljažnika. Brez poguma staršev in dobre 
volje tečajnikov, od najmlajših oziroma 
začetnikov, ki so osvojili osnove smu-
čanja in deskanja, do že izkušenih ude-
ležencev, ki so uspešno utrdili in nad-
gradili svoje znanje, bi bilo vse bistveno 
težje. Tečaja nam tudi ne bi uspelo iz-
peljati brez izdatne pomoči Občine in 
podpore stalnih donatorjev ter pokrovi-
teljev, ki smo se jim posebej zahvalili na 
naši spletni strani www.sd-preddvor.si. 
Z velikimi pričakovanji spremljamo pre-

novo šolskih športnih površin. Dela se 
bližajo koncu, čeprav vreme izvajalcu za 
polaganje zaključnih slojev, tartana na 
rokometnem in odbojkarskem igrišču ter 
atletski stezi in umetne trave na nogome-
tnem igrišču ni naklonjeno. Vsekakor bo 
to velika pridobitev za šolo, naše društvo 
in za občino kot celoto. Z optimizmom 
zremo tudi na aktivnosti, ki se izvajajo za 
izgradnjo športnega parka Voke.

OŽIVELA BODO NOGOMETNA IGRIŠČA

Konec marca bodo spet oživela nogome-
tna igrišča na Gorenjskem, saj se začenja 
pomladanski del prvenstva. Kadeti bodo 
svojo prvo tekmo odigrali v soboto, 26. 
marca, starejši dečki in mladinci pa na 
velikonočni ponedeljek. Članska ekipa je 
v Medulinu že opravila zelo uspešne pri-
prave, do konca meseca jo čaka še nekaj 
treningov in prijateljskih tekem, vsi pa 
že z nestrpnostjo čakamo prvi krog in 
tekmo z ekipo Jecom Sport DLN, ki bo v 
soboto, 2. aprila, v Šenčurju. Čeprav se 
mlajšim dečkom in starejšim cicibanom 
uradna tekmovanja začenjajo nekoliko 
kasneje, pa oboji že pridno trenirajo pod 
vodstvom trenerjev Davida Goloba in 
Luka Perneta. 
Zahvaljujemo se vam za vso podporo 
do sedaj in vas vabimo na oglede prven-
stvenih tekem tako na igrišču Za žago, v 
športnem parku Rapa na Visokem ter na 
gostovanja po Gorenjskem kot tudi na vse 
naše druge tradicionalne prireditve!

Končujemo zimsko, začenjamo pomladansko sezono
Tudi tokrat se kljub slabi tedenski vremenski napovedi med zimskimi počitnicami 
nismo ustrašili organizirati smučarskega in deskarskega tečaja, že osmega po vrsti.
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PRIMOŽ BERGANT

V februarju smo v TD Kokra dobili novega predsednika, Jožeta 
Arneža. Trudili se bomo, da bo naš program tudi naprej tako 
bogat. Tudi letos smo tako organizirali že tradicionalno smu-
čarsko tekmo v veleslalomu Pokal Kokre. Tekmo smo izpeljali v 
nedeljo, 13. marca, na Soriški planini, ki je čudovito družinsko 

smučišče, letos tudi z obilico snega. Po nekaj vožnjah ogreva-
nja smo začeli s tekmovanjem. Sneg je nudil dober oprijem, 
opravili smo tri vožnje, od katerih sta v skupni rezultat šteli 
dve. Po končani tekmi se je sprva pravo zimsko vreme z rahlim 
sneženjem spremenilo v lepo sončno popoldne, tako da smo 
uživali še v prijetni pomladanski smuki. Otroci so se zabavali v 
zimskih igrah, odrasli pa smo se zbrali v brunarici, kjer smo se 
okrepčali in razdelili zaslužena priznanja.

ČLANI: Najboljši čas Skupni čas

1. Uroš Bergant 28,89 57,90

2. Primož Bergant 29,23 58,77

3. Zdravko Povšnar 29,34 58,77

ČLANICE:

1. Neža Bergant 32,23 1:04,63

2. Jana Arnež 40,18 1:20,45

3. Marta Povšnar 41,66 1:23,79

MLADINCI:

1. Krištof Bergant 43,04 1:26,97

2. Luka Bergant 46,48 1:33,47

3. Lovro Potočnik 47,12 1:35,04

Prehodni pokal je letos za najhitrejšo vožnjo dobil Uroš Ber-
gant. Organizatorji si želimo, da bi v naslednjem letu tekmo 
izpeljali na nivoju cele občine in tako naše smučarske vrline 
preizkusili tudi v širši konkurenci.

Tekmovali  
so za pokal Kokre
Smučarska tekma Turističnega društva 
Kokra na Soriški planini

ZGODOVINA MINI GOLFA
Začetki mini golfa segajo v prejšnjo stoletje, v leto 1916, in sicer 
so ga začele igrati premožne ženske v Južni Ameriki, medtem 
ko so njihovi možje igrali pravi golf. Igrišče je običajno imelo 
18 stez, na katerih so bili tobogani, tuneli in druge ovire, ki so 
naredile igro bolj zanimivo. Cilj igre je, da s čim manj udarci 
žogico spravimo v luknjico. Prva manjša tekmovanja, ki so do
kumentirana, so bila že okrog leta 1930. Kmalu zatem so bila 
že velika mednarodna tekmovanja in kasneje je bila ustanov
ljena svetovna federacija za mini golf  WMF, ki še danes združu
je ogromno navdušencev – tekmovalcev tega športa. V Evropi 
se je pojavil okrog leta1930, najprej na Švedskem, kasneje pa v 
Nemčiji, Italiji, Švici …  in tudi drugod po Evropi, ko so se hitro 
ustanavljali številni klubi ter organizirala tekmovanja.
Z nastankom evropske federacije za mini golf EMF se evropska 
mednarodna tekmovanja redno organizirajo vse do danes. Do 
2. svetovne vojne je bil ta šport zelo popularen, po vojni so ga 
počasi izpodrinili drugi športi (tenis, nogomet, košarka ...)
Razcvet mini golfa na naših tleh se je pojavil nekoliko kasneje. 
V takratni Jugoslaviji so v petdesetih in šestdesetih letih prej
šnjega stoletja pospešeno gradili igrišča po vseh turističnih 
letoviščih, mestih, parkih ..., vendar pa niso bila namenjena 
samo tekmovalcem, temveč so interes za to igro dobile nove 
ciljne skupine: otroci, mladina, starši in starejša generacija. Po 
osamosvojitvi Slovenije so bila ta igrišča že zelo dotrajana, ne
katera že skoraj uničena. Redka od teh so obnovljena in na njih 
se še vedno zbirajo navdušenci te igre.
V zadnjih dvajsetih letih pa se je razvila nova generacija mini 
golfa z imenom ADVENTURE MINI GOLF. Steze teh so pro
stih oblik, bolj vpete v naravo z elementi lesa, skal, potokov, 
fontan, mostov, rož ..., oblečene v kvalitetno umetno travo. V 
prvi vrsti so namenjene za aktivno preživljanje prostega časa, 
kjer se lahko sprostimo in zmanjšamo vsakodnevni stres.
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ALENKA BRUN

Manca se je rodila v Stiški vasi pod Krvavcem. Njeno življenje je 
bilo vedno povezano z domačo hišo in kmetijo, kjer je odraščala 
s sestro Micko, ki je tudi dočakala visoko starost – 102 leti, in 
brati Jožetom, Rokom in Tonetom. 
Skoraj trideset let je bila zaposlena v drevesnici v Preddvoru. Ži-
vela je v pristnem stiku z naravo, kar odseva tudi njen umirjeni 
značaj. Še vedno je vztrajna in zahtevna do sebe, njeno prijazno 
srce pa je obzirno do drugih in hvaležno vsem, ki ji pomagajo v 
starosti. Pravi, da ji na stara leta nič ne manjka in njena praneča-
kinja Milena poskrbi za vse, kar potrebuje. Nikoli pa ni mislila, da 
bo doživela tako visoko starost. »Še sama nisem verjela, da imam 
80 let, že sem bila stara 90.« In februarja jih je dopolnila sto.
Rada prelista Gorenjski glas, Družino, Ognjišče in krajevni Vi-
harnik. Čeprav slabše sliši, se razveseli vsakega obiska, se rada 
pogovarja in s svojim pripovedovanjem odstira starožitnost ro-
dnega kraja in domačinov Potoč.
Dan pred rojstnim dnem so Manci možje z vasi pred hišo posta-
vili mlaj, prav na njen rojstni dan pa so jo obiskali sovaščani. 
Oglasil se je tudi župnik Miha Lavrinec. Najmlajša Manca v vasi 
je slavljenki – najstarejši Manci – spekla torto, zapele so pevke 
Ženskega pevskega zbora Josipine Turnograjske Društva upoko-
jencev Preddvor, na harmoniko in bariton sta zaigrala Mančina 
prapranečaka z Jezerskega. Saša Pivk Avsec je prisotnim prebrala 
njen ži vljenjepis, potem se je dogajanje z dvorišča domače hiše 
preselilo v notranjost. Sledile so čestitke, druženje pa se je nada-
ljevalo ob dobrotah, ki so jih napekle vaščanke. 

Nabrnikova Manca je praznovala stoti rojstni dan
Marijana Rogelj iz Potoč, po domače Nabrnikova Manca, je 21. februarja letos 
dopolnila častitljivih sto let.

Slavljenka Marijana Rogelj oziroma Nabrnikova Manca v družbi 
domačih / Foto: Media butik

Manco je ob njeni stoletnici obiskal tudi domači župan Miran 
Zadnikar.

Vaščani so med drugim poklonili slavljenki kipec zavetnika vasi  
sv. Jakoba. / Foto: Media butik

Dan pred rojstnim dnem so Manci možje z vasi postavili tudi mlaj. 
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