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pestro glasbeno popoldne v centru Preddvora, 7. 7. 2013

Petrov s’mn 
od 7.00 do 21.00 ure

melodije Preddvora 
ob 15.00 uri
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Praznik je posve-
čen prvi slovenski pesnici, 
pisateljici in skladateljici Jo-
sipini Urbančič Turnograj-
ski, rojeni 9. julija 1833 na 
gradu Turn (umrli 1854 v 
Gradcu). Letos je torej natan-
ko 180 let od njenega rojstva.
Letošnje praznovanje bodo v 
Preddvoru začeli že v petek, 
5. julija, s praznično mašo v 
cerkvi sv. Petra, nadaljevali v 
soboto z odprtjem razstave 
ročnih del skupine Gelike, 
ki se ukvarjajo z ročnimi 
deli pri Društvu upokojen-
cev Preddvor, v Info centru, 
s pohodom po gradovih, 
nato pa sledi celodnevna ne-
deljska prireditev 7. julija. 
Tradicionalni Petrov s mn, 
ki ga pripravlja domače turi-
stično društvo, se bo tega 
dne nadaljevalo s prireditvi-
jo Melodije Preddvora ob 
izidu zgoščenke s pesmimi 
posvečenimi Preddvoru in 
okoliškim hribom. 

»Vesel sem, da spet skuša-
mo združiti sile v Preddvo-
ru in ponovno oživiti turi-
stično prireditev v središču 
kraja, kakršne so v prete-
klosti že bile,« je pred pra-
znovanjem povedal župan 

občine Preddvor Miran Za-
dnikar. »Glavna organiza-
torja nedeljske prireditve 
sta Zavod za turizem in Tu-
ristično društvo Preddvor. 
Ves dan bo Petrov s mn s 
programom, pozneje pa ve-
lika glasbena prireditev s 
pesmimi, ki opevajo Predd-
vor in okolico. Od osmih 
glasbenikov, ki so za zgo-
ščenko prispevali svoje pe-
smi, bodo na prireditvi na-
stopili štirje. Tovrstni pred-
stavitvi Preddvora pripisu-
jemo velik promocijski po-
men, zlasti za naš turizem. 
Prireditev bo povezoval do-
mačin Kondi  Pižorn, vklju-
čenih bo več domačih izva-

jalcev. Sodelovale bodo tudi 
kmečke žene s ponudbo 
domače peke in lovskega 
golaža. Pričakujemo, da bo 
Preddvor tega dne poln in 
bo to lep družabni del pra-
znovanja.«
Na prireditvi bodo občini 
predali prireditveni šotor in 
stojnice, sofinancirane iz 
evropskih sredstev.
Slavnostno akademijo pa 
pripravljajo na sam praznič-
ni dan, 9. julija. V programu 
bo nastopil ženski zbor Pla-
menke, podelili bodo občin-
ska priznanja, med katerimi 
je tudi plaketa Josipine Tur-
nograjske za prispevek na 
področju kulture.

Preddvor bo praznoval
Občina Preddvor 9. julija praznuje občinski praznik

Preddvor z okolico je navdihnil številne glasbenike. / Foto: Tina Dokl

Josipina Urbančič Turnograjska (1833–1854) je 
prva slovenska pisateljica, pesnica in 
skladateljica. V njenem pripovednem opusu je 
okoli štirideset povesti, male literarne 
mojstrovine pa so tudi ljubezenska pisma, ki sta 
se jih izmenjevala z zaročencem Lovrom 
Tomanom. Od njenih pesmi so znane Zmiraj 
krasna je narava, Noč na grobu in Smereka. 
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OBČINSKE NOVICE

Z delom prislužena 
priznanja
Ob letošnjem občinskem 
prazniku bodo podelili pri-
znanja štirim dobitnikom: 
Anici Celar Gorza, Stanku 
Arhu, Tini Krč in Ferdinandu 
Vončini.
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OBČINSKE NOVICE

Vrtec prihajajo gledat 
od vsepovsod
Po lanskih štirih velikih nalož-
bah letos v občini Preddvor 
nadaljujejo gradnjo kanaliza-
cije in čistilne naprave. O tem 
smo se pred občinskim pra-
znikom pogovarjali z župa-
nom Miranom Zadnikarjem.
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TURIZEM

Goste v Preddvor 
privablja lepa narava
Dogajanje v preddvorskem 
Info centru je dobro zažive-
lo. Poleg vse bolje obiskane 
knjižnice v njem deluje tudi 
turistično informativni cen-
ter (TIC).

7

ZADNJA

Srečanje generacij
Končali smo še eno nogo-
metno sezono, v kateri smo 
bili aktivni z največ ekipami, 
odkar nastopamo v uradnih 
tekmovanjih pod okriljem 
Medobčinske nogometne 
zveze Gorenjske Kranj.

8

Gradijo kanalizacijo  
in čistilno napravo

Operacijo Kanalizacija in centralna 
čistilna naprava Preddvor delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

stran 4

Gasilci  
znova 
zaživeli

V Preddvoru so aktivne 
vse generacije gasilcev.

stran 8
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Občinske novice

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

Vas vljudno vabi na

SLAVNOSTNO AKADEMIJO
OB OBČINSKEM PRAZNIKU

s podelitvijo priznanj Občine Preddvor za leto 2013

 v torek, 9. julija 2013, ob 20. uri,
v dvorano Kulturnega doma v Preddvoru.  

Kulturni program:
Cerkveni pevski zbor Sv. Petra Preddvor,  Ženski pevski zbor Plamenke

Oktet Zelen

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

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

NO VI NAR JI
Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, IlovarStritar d.o.o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

Preddvorski glas št. 1/let nik II je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas št. 52, ki je iz šla 2. julija 2013.
Preddvorski glas je pri lo žen Go renj ske mu gla su in brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či ni Preddvor, iz šel je v  
na kla di 19.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno 
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je 
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno), 
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR, 
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V dneh pred 
praznikom občine Predd-
vor smo se uspeli srečati s 
tremi od nagrajencev. Anici 
Celar Gorza so malo plake-
to namenili za njen prispe-
vek k ugledu, družbenemu 
razvoju in promociji občine 
skozi šestnajsletno uspešno 
delovanje v Društvu upoko-
jencev Preddvor, ki ga od 
letos znova vodi. Nagrajen-
ka pa deluje tudi na več 
drugih področjih. Stanko 
Arh je več kot četrt stoletja 
delal v turističnem društvu, 
ga tudi vodil in gospodaril s 
turistično poslovalnico, se-
daj pa je aktiven v skupini 
planincev, ki zavzeto obna-
vljajo planinsko zavetišče 
na Zaplati. Ferdinand Von-
čina je igralec, ki je tudi kar 
četrt stoletja sodeloval pri 
predstavah KUD Matije Va-
ljavca Preddvor. V tej skupi-
ni je dve desetletji delovala 
tudi Tina Krč. Pogovor z 
njo bomo pripravili ob kaki 
drugi priložnosti.

Upokojenci kot ena 
družina
Anica Celar Gorza je doma z 
Brega ob Kokri, večji del 
svojega aktivnega življenja 
pa je preživela v Kranju in 
Ljubljani, kjer je bila zapo-
slena na področju notranjih 
zadev in (takrat še) ljudske 
obrambe. Pred dvajsetimi 
leti se je upokojila, tri leta 
kasneje pa spet za stalno na-
selila v rojstni vasi. »Ravno 
takrat je po smrti Vinka Zu-
pana preddvorsko društvo 
upokojencev ostalo brez 
predsednika. Tajnica Julka 
Šavs me je povabila, naj pre-
vzamem predsedniško me-
sto. Ker sem po 35 letih ži-
vljenja in dela zdoma čutila 
nekakšno vrzel, sem na po-
nudbo pristala ob pogoju, da 
mi bo pomagala. Res mi je 
Julka pomagala in mi še da-
nes, prav tako tudi druge 
(sedaj pretežno) sodelavke v 
upokojenski ekipi,« se je 
svojih začetkov v DU Predd-
vor spomnila Anica. Predse-
dnica je bila dvanajst let, 
nato štiri leta podpredsedni-
ca, sedaj je znova predsedni-
ca. »Vedno sem rada delala 
in bila med ljudmi, vse to 
me še vedno veseli. Jaz sem 
ob upokojitvi izbrala prosto-
voljno delo, kdo drug izbere 
spet kaj drugega,« pojasni 
Anica svojo odločitev za delo 
v družbeno korist. Že v pre-
teklosti je bila vselej zelo de-
javna, poleg službe tudi v 
organih tedanjih samou-

pravnih interesnih skupno-
sti. Rada ima petje in v druž-
bi ljudi s podobnimi zani-
manji se dobro počuti, zato 
prepeva pri dveh zborih, že 
od leta 1996 v Ženskem 
pevskem zboru DU Predd-
vor Josipine Turnograjske, 
ki ga od leta 1998 vodi kot 
predsednica, pa tudi v bor-
čevskem zboru Kokrškega 
odreda. Kolesari v kolesarski 
sekciji upokojenskega dru-
štva in sodeluje v pohodni-
ški sekciji. Nagrade, ki ji jo 
za njeno delo namenja obči-
na, sprejema presenečena, a 
z veseljem in zadovoljstvom, 
saj je to dokaz, da dela do-
bro. Velika nagrada ji je že 
delo samo, še posebej, ker je 
upokojenska druščina tako 
prijetna, iskrena in poveza-
na kot ena družina.

Od turizma k planincem
Da se je Stanko Arh pred 
leti odločil za delovanje v 
domačem turističnem dru-
štvu, je bil »kriv« njegov po-
klic. Bil je namreč poklicni 
gasilec in v prostem času 
pač ni želel biti še prosto-
voljni gasilec. »Glavo moraš 
po službi malo spočiti,« je 
prepričan sogovornik, ki je 
to prej zelo aktivno počel v 
turističnem društvu, zadnje 
desetletje pa v planinskem. 
Spominja se let, ko so ureja-
li kraj, okolico jezera, bil je 
tudi med pobudniki za ob-
novo cerkve. »Vedno sem 
bil z veseljem zraven, za 
svoj kraj, zaradi sodelavcev, 
s katerimi smo bili veliki 
prijatelji, zaradi dela,« pove 
Stanko, ki še vedno rad so-
deluje na prireditvah turi-
stičnega društva, čeprav je 
sedaj glavnina njegove 
energije namenjena obnovi 
planinskega zavetišča na 
Zaplati. Z velikim žarom 
govori o tem, kako zadnja 
leta planinci obnavljajo 
objekt, kako je v najbolj de-

lavnem jedru šestih stalnih 
obiskovalcev gradbišča na 
robu Hudičkovega boršta, 
kako nosijo tja gor material 
za obnovo, gradijo, tam tudi 
prenočijo in se ob počitku 
pogovarjajo, kaj bodo delali 
naslednje dni. Ljudi, ki pri-
hajajo na Zaplato, obnova 
zelo zanima, vsi skupaj pa 
se veselijo prihodnjega leta, 
ko bo zavetišče (vsaj upajo 
tako) uradno odprto. Stanko 
Arh se v pogovoru spomni 
tudi filmov, ki so bili posne-
ti v Preddvoru in je sodelo-
val pri njih. Eden od njih je 
bil tudi Snarjenje na Zapla-
ti, sodeloval je tudi v nekate-
rih drugih oddajah, posne-
tih za televizijo, že leta 1963 
pa je statiral v ameriško-ita-
lijansko-jugoslovanskem 
filmu, ki so ga posneli v 
Preddvoru. Na jezeru so 
imeli postavljena nekakšna 
kolišča, vozili so se z dreva-
ki, naselje pa so ogrožali 
Turki, od katerih je enega 
igral tudi Stanko. Filma, 
pravi, ni nikoli videl, ampak 
plačali pa so kar dobro. O 
nagradi, ki jo prejema ob 
prazniku občine, pa pravi: 
»Kar malo nerodno mi je in 
se sprašujem, ali sem res 
naredil toliko, da mi dajejo 
priznanje. A sem obenem 
zelo hvaležen in mi veliko 
pomeni, da dobivam prizna-
nje za delo v korist domače-
ga kraja.«

Med poroko na premiero
Ferdinanda Vončino je no-
vica o plaketi Josipine Tur-
nograjske ujela na gradbi-
šču, saj se poklicno ukvarja 
z gradbeno mehanizacijo. 
Zaradi dela tudi nima več 
dovolj časa, da bi bil aktiven 
v igralski skupini KUD Ma-
tija Valjavca, kjer je delal 25 
let. V znamenitih predvor-
skih komedijah je igral šte-
vilne epizodne vloge. »Glav-
nih vlog nisem igral, stran-

skih pa veliko. Bil sem faj-
mošter, zdravnik, Bosanec 
...,« se spominja Nande, ka-
kor ga imenujejo najbližji. 
»Mladi fantje smo se družili 
pri mladinskem verouku, 
plesal sem tudi pri folklori, 
in enkrat nas je Slavko Pre-
zelj, režiser preddvorskih 
iger, vprašal, ali bi sodelova-
li v narodnih nošah. Tako se 
je začela moja igralska kari-
era. Bilo je zanimivo, dobra 
druščina, prijetno preživet 
prosti čas, številne nepozab-
ne dogodivščine.« Nande se 
spominja, ko so z eno od 
iger gostovali v Adergasu, v 
dvorani tamkajšnjega samo-
stana. Igral je duhovnika. 
Ker je bilo ravno v božič-
nem času, sta šla s prijatelji-
co gledat jaslice v cerkev. 
Cerkev je bila polna ljudi, 
zato sta se pri vratih obrni-
la, vendar ju je dohitel eden 
od obiskovalcev in ga prosil, 
naj ga spove. »Rekel sem 
mu, da sem jaz le na obisku 
in naj poišče drugega du-
hovnika,« pripoveduje Nan-
de. Zanimiva je tudi anek-
dota, kako je šel z lastne 
poroke na premiero igre. 
Najprej so v družini načrto-
vali zlato poroko in se je 
Nande pri Slavku Prezlju 
zanimal, da ne bi bila ravno 
tistega dne premiera igre. 
Slavko mu je dejal, da bi 
bila opravičilo za njegovo 
odsotnost samo njegova po-
roka. In res sta se z dekle-
tom pozneje dogovorila, da 
se bosta poročila na dan že 
prej načrtovane zlate poroke 
staršev. In kot nalašč je bila 
premiera res tistega dne. 
Ampak Nande se ni pustil 
motiti, opravil je oboje: svo-
jo poroko, šel nato na pre-
miero in se vrnil na svato-
vščino. O plaketi, ki jo pre-
jema ob občinskem prazni-
ku, pa pravi: »Presenečen 
sem in vesel. To je del moje-
ga življenja, na katerega me 
vežejo zelo lepi spomini.«

Z delom prislužena 
priznanja
Ob letošnjem občinskem prazniku bodo podelili priznanja štirim dobitnikom: malo plaketo Občine 
Preddvor bo prejela Anica Celar Gorza, priznanje občine Stanko Arh, plaketi Josipine Turnograjske pa 
dva dolgoletna sodelavca kulturnega društva Tina Krč in Ferdinand Vončina.

Anica Celar Gorza Stanko Arh

Danica Zavrl Žlebir

Srednja Bela – Letos so pri-
znanja za odličnost prejeli 
štirje devetošolci iz OŠ Mati-
ja Valjavca Preddvor. Trije 
so iz občine Preddvor, in si-
cer Nika Katrašnik, Alda Pu-
zin in Voranc Vid Tavželj, 
četrta pa Lucija Karničar z 
Jezerskega. V Vili Bella sta 
sprejem zanje pripravila žu-
pana občin Preddvor in Je-
zersko Miran Zadnikar in 
Jure Markič. Navzoče so bile 
tudi razredničarki Jožica 
Mlakar Broder in Branka Ba-
jželj ter ravnateljica Osnov-
ne šole Matije Valjavca 
Preddvor Mateja Sajovec.
Župana sta odličnjakom če-
stitala za uspeh, jim zaželela 
enako tudi v prihodnje, krat-
koročno pa predvsem lepe 

počitnice. Mladi so ob tej pri-
ložnosti povedali, kakšne na-
črte imajo in s čim so se poleg 
učenja še ukvarjali. Nika, ki 
se je vpisala na Gimnazijo 
Franceta Prešerna v Kranju, 
si želi pozneje študirati social-
no psihologijo, sicer pa se je v 
šoli ukvarjala tudi s plesom in 
košarko. Tudi Ajda, bodoča 
dijakinja Gimnazije Kranj, 
ima pedagoške ambicije, v 
prostem času pa se ukvarja z 
glasbo (je tudi odličnjakinja 
na glasbeni šoli, kjer se je uči-
la violino), plesom, ritmično 
gimnastiko. Voranca Vida pa 
veseli delo z živalmi in lju-
dmi. Morda bo zdravnik, 
morda veterinar, sicer pa ima 
talent tudi za elektrotehniko. 
Z bratom sta namreč za tek-
movanje doma v garaži izde-
lala električni motor. 

Priznanja za odličnost

Priznanja za odličnost so dobili štirje devetošolci, od tega 
trije iz občine Preddvor.
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Ferdinand Vončina
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Danica Zavrl Žlebir

Kako poteka letošnja najve-
čja naložba v občini, gradnja 
kanalizacije in čistilne na-
prave?
»Do septembra naj bi uspo-
sobili čistilno napravo, kar je 
pogoj za delovanje že zgraje-
ne kanalizacije Nova vas, 
Hrib in Preddvor. Ker je ve-
lika investicija in zelo malo 
evropskih sredstev in ker 
smo izpadli iz projekta Gor-
ki, se bomo morali zadolžiti 
do milijona. Čakamo na raz-
pis Regionalnega razvojnega 
sklada RS in Eko sklada. 
Dela trenutno potekajo na 
primarni fekalni kanalizaciji 
od Jelovice do čistilne napra-
ve v Tupaličah, drugi del pa 
od naselja Hrib do doma sta-
rejših občanov. Upam, da 
bodo ta dela končana še le-
tos. Glede čistilne naprave je 
bilo kar nekaj zapletov pri 
prvem razpisu (neizbrani 
ponudnik se je pritožil). Da 
bi se izognili zapletenim po-
stopkom revizije, smo stari 
razpis preklicali in razpisali 
novega. Na slednjega so se 
javili štirje izvajalci in sedaj 
poteka postopek izbire. Vre-
dnost naložbe je 1,6 milijo-
na. S to čistilno napravo bo 
zgrajen tudi del odseka ka-
nalizacije med Tupaličami 
in Bregom, kompleten 
ustroj s cesto in vso infra-
strukturo s pločnikom.«

Kdaj se bodo uporabniki 
lahko priključili?
»Če ne bo večjih problemov 
pri razpisu, lahko ljudje že 
prihodnjo pomlad dobivajo 
odločbe o priključku na ka-
nalizacijo, jeseni pa bi se že 
lahko priključili.«

Pred časom so vas v finanč-
nem dnevniku razglasili za 
občino s četrtim največjim 
primanjkljajem v državi. 
Kako to pojasnjujete?
»V Financah je bil članek 
Župani porabijo več, kot do-
bijo, kjer smo bili označeni 
kot občina s četrtim najve-
čjim primanjkljajem v drža-
vi, in sicer za 2,2 milijona 
evrov. Članek je nastajal tik 
pred prvomajskimi prazniki, 
ko je bil del občinske uprave 
na dopustu in zadeve nismo 
mogli pojasniti v nekaj urah, 
kot je pričakoval novinar. Naj 
znova pojasnim, da ne gre za 
primanjkljaj. V obrazložitvi 
proračuna je točno zapisano, 
da se razlika med prihodki in 
odhodki pokriva z 1,7 milijo-
na evrov posojila, drugo pa 
so prenesena oziroma na-
mensko privarčevana sred-
stva iz preteklega leta.«

Lani ste se zadolžili za gra-
dnjo vrtca. V koliko letih se 
bo dolg izplačal?
»Za vrtec smo vzeli dve po-
sojili, enega od Razvojnega 
regionalnega sklada RS (mi-
lijon po 0,35 odstotka obre-
stne mere) in od Eko sklada 
750 tisoč evrov po 1,5-odsto-
tni obrestni meri. To so niz-
ke letne obresti, kredita od-
plačujemo manj kot sto ti-
soč evrov na leto: letos 84 
tisoč evrov od obeh kreditov, 
pri čemer se za Eko sklad 
letos odplačujejo šele obre-
sti, glavnica pa se začne pri-
hodnje leto. Po pogodbah se 
bo vrtec izplačal v 15 letih.«

Vrtec pa je vzorčni primer 
ekološke in energetsko varč-
ne gradnje, ki si ga hodijo 
ogledovat od blizu in daleč …
»Res je. Imamo kar precej 
obiskovalcev, zlasti tistih, ki 
jih zanima ekološka gradnja 
ali obnovljivi viri energije. 
Poleg tega je Jelovica za lese-
ni pasivni vrtec letos na sej-
mu Dom prejela priznanje. 
Ko so bile meritve za zrako-
tesnost (bil sem tudi sam 
prisoten, izvajalec pa avstrij-
ska firma), so bile zelo ugo-
dni rezultati, nad katerimi je 
bil presenečen celo izvajalec. 
Energetski kazalci so uspe-
šni in upam, da se tudi otro-
ci in vzgojiteljice dobro po-
čutijo v takem vrtcu. Veseli 
smo, da ga je Jelovica zgradi-
la tako rekoč na svojem pra-
gu. Firma ima v Preddvoru 
tudi strateške načrte, in sicer 
za še enkrat večje območje, 
ki ga sedaj uporablja. Občina 
bo ob sprejemanju občin-
skih prostorskih dokumen-
tov upoštevala njihove želje 
po prestavitvi proizvodnje, ki 

se seli bolj proti jugu, vključ-
no z Energetiko. Kjer so se-
daj hale, naj bi bile večna-
menske stavbe, vmes pa in-
dividualne gradnja z njihovi-
mi hišami.«

Letos se precej ukvarjate 
tudi z zapleti v zvezi z ime-
novanjem ravnateljice v 
Osnovni šoli Matije Valjav-
ca. Kako jih rešujete kot 
ustanovitelji tega zavoda?
»Dobro leto po imenovanju 
ravnateljice v zavodu OŠ 
Matije Valjavca se še vedno 
zapleta. Kot vemo, o imeno-
vanju odloča svet zavoda, v 
katerem so notranji in zuna-
nji člani (zaposleni, svet 
staršev in ustanovitelji). 
Predstavniki zaposlenih so 
imenovanju nasprotovali in 
ne sprejemajo sklepov sveta 
zavoda. Zato smo mi in oni 
v tem letu pridobivali veliko 
pravnih mnenj. Največ ne-
zaupanja pa je nastalo po 
dopisu inšpekcijske službe 
in ministrstva, ki pa vsebu-
jeta zgolj priporočila brez 
kakih obvezujočih sklepov. 
Svet zavoda ima najvišjo 
funkcijo in sprejema sklepe, 
ki so veljavni, dokler jih nek-
do pravno ne ovrže. Po 
enem letu ne predstavniki 
zavoda ne ministrstva ne in-
špekcij niso sklepov ovrgli, 
niti se zatekli h kakim prav-
nim sredstvom, denimo 
upravnemu sodišču. Odloči-
tve sveta zavoda moramo 
spoštovati, ker so člani legal-
no izvoljeni in sprejeti skle-
pi so veljavni. Na zadnji seji 
Sveta zavoda pa je bil resnič-
no izkazan neresen odnos 
do novoizvoljenega pred-
stavnika ustanovitelja v svet 
zavoda, ki ga predstavniki 

zaposlenih niso sprejeli in 
zato odstopili. V svetu je se-
daj šest od desetih predstav-
nikov. Upam, da bodo zapo-
sleni spet čim prej predlaga-
li svoje predstavnike. Žalo-
stno je, da se v zavodu ves 
čas ukvarjajo sami s seboj, 
namesto da bi se z otroki in 
kakovostjo njihovega izobra-
ževanja. Če se bo vse to še 
nadaljevalo, bo treba sprejeti 
določene izredne ukrepe. 
Uradno bom pozval mini-
strstvo in inšpekcijske služ-
be, naj takoj ukrepajo, če je 
bilo kaj narobe s sklepi sveta 
zavoda. Če ne, pa naj nas 
pustijo delati.«

Kako pa gledate na predlog 
ministra Viranta o združe-
vanju občin, ki jih je v Slove-
niji preveč?
"Slišimo, da bi združevanje 
občin prineslo 10-milijonski 
prihranek. A menim, da bo 
morebitno združevanje ob-
čin zagotovo stalo več. Ima-
mo različne računalniške 
sisteme, ki bi jih bilo težko 
združiti. Tudi v Preddvoru 
smo odločno proti. Čeprav 
delamo z malo denarja, se je 
v devetnajstih letih izkazalo, 
da se v malih občinah naredi 
več, kot bi se, če bi bili del 
večje občine. Delamo racio-
nalno in pri nas je pogosta 
praksa, da domačini prispe-
vajo k občinskim investici-
jam v svojem kraju. Name-
sto združevanja občin naj 
avtorji raje razmišljajo o po-
krajinah in nanje prenesejo 
pristojnosti upravnih enot 
ter določene pristojnosti ob-
čin, kar bo zmanjšalo tudi 
stroške občin. Odpraviti bi 
kazalo tudi nelogičnosti, kot 
je denimo občinska obve-
znost vzdrževanja šol, plače 
pa so pristojnost države. 
Medtem pa so plače v vrtcih 
na ramenih občine. Prihaja 
do tega, da so od občine do 
občine različne cene v vrt-
cih, morale pa bi biti enotne. 
Vsaka občina želi lastno po-
slovno cono, turizem, kultu-
ro  to je v majhnih občinah 
težko. Varčevali bi lahko 
tako, da bi občine združile 
nekatere službe (računovod-
stvo, katastri). Obenem 
kaže, da nam hočejo z dav-
kom na nepremičnine vzeti 
denar. Če se to zgodi, bomo 
v občini ob 200 tisoč evrov. 
Poleg tega pa želijo obdavčiti 
občinske nepremičnine. Ob-
čutek imam, da s takimi me-
hanizmi hočejo občine prisi-
liti k združevanju. Denar 
nam hočejo pobrati, obve-
znosti in pristojnosti pa do-
dajati, na koncu pa bomo 
prisiljeni k združevanju.«

Vrtec prihajajo gledat 
od vsepovsod
Po lanskih štirih velikih naložbah si letos v občini Preddvor niso vzeli odmora in nadaljujejo gradnjo 
kanalizacije in čistilne naprave. O tem in o drugem dogajanju smo se pred občinskim praznikom  
pogovarjali z županom Miranom Zadnikarjem.

Miran Zadnikar

Na starem preddvorskem pokopališču ob cerkvi je grobnica 
rodbine Urbančič, nekdanjih lastnikov gradu Turn, iz katere 
izvira tudi prva slovenska pisateljica, pesnica in skladateljica 
Josipina Urbančič Turnograjska. Na občini so se odločili, da 
jo skupaj z Župnijstvom obnovijo, za kar so pridobili soglas-
je zavoda za varstvo kulturne dediščine. D. Ž. 

Preddvor

Obnavljajo grobnico Urbančičev

Na pokopališču obnavljajo grobnico rodbine Urbančič.  
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Dom starejših občanov Preddvor že nekaj časa energetsko 
obnavljajo, ob tem pa so izrazili tudi željo, da se naredijo 
parkirišča ob občinski cesti, ki od križišča v Potočah vodi pro-
ti domu. »Odločili smo se za skupno naložbo, za obnovo 
ustroja ceste, pločnika in javne razsvetljave, menjavo vodovo-
dnega sistema in meteorne kanalizacije na tem območju. 
Skupna vrednost je 380 tisoč evrov, od tega delež občine 120 
tisoč evrov. Upam, da bodo do septembra dela končana,« je 
povedal župan občine Preddvor Miran Zadnikar. D. Ž.

Potoče

Proti domu starejših obnova ceste in parkirišča

Do jeseni končana dela na cesti proti domu starejših?  
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Poleti bolnišnicam najbolj manjka krvi in takrat so krvoda-
jalske akcije še posebej dobrodošle. Krajevna organizacija 
Rdečega križa Preddvor prav zato avgusta vabi svoje krvoda-
jalce, pa tudi druge iz krajevnih odborov Bašelj–Bela in Ko-
kra, da se 19. avgusta pridružijo krvodajalski akciji v Izoli. 
Odhod avtobusa bo ob 6. uri zjutraj iz Preddvora. PO akciji 
vabijo na prijetno druženje ob morju, še dodaja predsednica 
Rdečega križa v Preddvoru Milena Zupin. D. Ž.

Preddvor

Krvodajalci bodo darovali kri v Izoli

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku  

Občine Preddvor

Župan Miran Zadnikar 
Občinska uprava

Občinski svet Občine Preddvor
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Občinske novice

Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje po e-poˆti ali 
SMS sporo›ilih.  

Obiˆ›ite naˆo spletno stran www.komunala-kranj.si in izpolnite 
obrazec "Prijava na obvestila".

Vaˆo prijavo lahko sporo›ite tudi na info@komunala-kranj.si 
ali pisno na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka 
Vadnova 1, 4000 Kranj.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Občinski svet 
Preddvor je sprejel pogodbo 
o brezplačni odsvojitvi ne-
premičnega premoženja, 
graščine Dvor v Preddvoru. 
Lastništvo gradu se tako pre-
naša z države na občino. 
»Priporočajo nam le, da v 
gradu ohranimo prostor za 
stanovanjsko enoto vzgojne-
ga zavoda, če bo za to v pri-
hodnje obstajal interes,« o 
tem pravi župan Miran Za-
dnikar. Kakšna bo v priho-
dnje vsebina gradu Dvor? Od 
investitorja, ki je imel projekt 
za gradnjo varovanih stano-
vanj in je od naložbe odsto-
pil, ker se je ustrašil zahtev 
zavoda za varovanje kulturne 
dediščine, je občina odkupila 
projekte. »Grad bi v priho-
dnje lahko namenili tudi var-
stvu starejših v povezavi z 
domom starejših občanov 

Preddvor, ki bi tu lahko imel 
izpostavo s 60 posteljami, 
kar bi bilo še rentabilno. Ne 
bi imeli težav s koncesijami, 
večja težava so razmere, v ka-
terih se danes domovi pra-
znijo in dejstvo, da tudi v 
Cerkljah gradijo dom za sta-
rejše,« dodaja Zadnikar.
Pred vsebino pa morajo raz-
mišljati o sanaciji stavbe. 
Župan pravi, da so določeni 
deli zelo nevarni za okolico, 
podirajo se dimniki, streha, 
nadstreški, najnevarnejši pa 
je zid ob cerkvi, ki grozi, da 
se bo zrušil. »Nekaj denarja 
bomo namenili sanaciji. Do-
končujemo tudi projekt za 
ureditev grajskega parka. Če 
bomo postali lastniki, bomo 
prihodnje leto začeli z ureja-
njem parkovnih površin in 
poti. Obnovili bomo tudi po-
vezavo od Francarije proti 
pokopališču,« pravi Miran 
Zadnikar.

Najprej sanacija,  
nato vsebina

Propadajoči grad Dvor sredi Preddvora / Foto: Tina Dokl

Klavdija Zima

Preddvor – Operacija se iz-
vaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regional-
nih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007–2013, razvoj-
ne prioritete Razvoj regij, 
prednostna usmeritev Regi-
onalni razvojni programi za 
obdobje 2012–2014.
Naložbo izvajajo v dveh fa-
zah, saj sta bili javni naročili 
za izbiro izvajalca pripravlje-
ni ločeno, in sicer za gra-
dnjo kanalizacije pod nazi-

vom Gradnja primarne ka-
nalizacije s črpališčem v 
Občini Preddvor, in posebej 
za gradnjo CČN pod nazi-
vom Gradnja centralne či-
stilne naprave Preddvor. 
Prvi del naložbe že poteka, 
medtem ko z gradnjo čistil-
ne naprave  zaradi zapletov 
pri prvem javnem razpisu še 
niso začeli.
Gradnja kanalizacije s črpa-
liščem že poteka. Izvaja jo 
Gorenjska gradbena družba 
iz Kranja, ki je bila med po-
nudniki najugodnejša. 23. 

aprila letos je bila podpisa-
na gradbena pogodba v vre-
dnosti 350.331 evrov (brez 
DDV). Gradnja poteka od 
Preddvora ob reki Kokri po 
levi strani do Tupalič, kjer 
bo stala čistilna naprava.
Javno naročilo za gradnjo 
CČN Preddvor, ki smo ga 
zaradi revizije postopka mo-
rali ponoviti, še nismo za-
ključili. Upamo, da bomo z 
gradnjo začeli pred mese-
cem avgustom.
V investicijskem projektu 
je bila ocenjena vrednost 

del za celotno operacijo 2,1 
milijona evrov brez DDV, 
vendar zaradi razmer na 
trgu gradbeništva kaže, da 
bomo projekt oddali izvajal-
cem za malo manj kot 1,7 
milijona. Od tega je Občini 
Preddvor uspelo pridobiti 
566.591 evrov iz Evropske-
ga sklada ter 318.154  evrov 
iz državnega proračuna po 
21. členu zakona o financi-
ranju občin. Projekt bo po-
tekal v dveh proračunskih 
letih, končan mora biti do 
septembra 2014.

Gradijo kanalizacijo  
in čistilno napravo
Operacijo Kanalizacija in centralna čistilna naprava Preddvor delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Tabla, ki v Preddvoru označuje gradnjo kanalizacije in 
čistilne naprave / Foto: Tina Dokl

Kanalizacijo že gradijo, čistilno napravo bodo, ko bo 
končan postopek izbire izvajalca. / Foto: Tina Dokl

Na Možjanci je občina Preddvor zgradila vodohran. S čišče-
njem vode, da je neoporečna, pa imajo veliko stroškov, zato 
s poskusno dodatno vrtino iščejo vodo. Župan Miran Zadni-
kar pravi: »Če bo iskanje uspešno, je vodovodni sistem na 
Možjanci rešen. Če ne, potem bomo vodo potegnili iz doli-
ne, česar pa je vrednost skoraj pol milijona evrov. Poleg tega 
bomo tamkajšnji vodovod prenesli v upravljanje Komunale 
Kranj. Ta predlaga zamenjavo števcev in njihovo namestitev 
zunaj objektov. Pri tem smo naleteli na nasprotovanje ljudi, 
češ da so vodovod sami gradili. Vodovod so res sami gradi-
li, vendar z veliko finančno pomočjo takratne krajevne sku-
pnosti. Predlagali smo kompromis, da občina k vsakemu 
priključku prispeva 150 evrov soudeležbe, da ne bi preveč 
prizadeli krajanov. Ob nedavnem obisku v vasi skupaj z ob-
činsko svetnico Anko Bolka so domačini ta predlog sprejeli 
kot sprejemljiv. Velik udarec za njih pa je, ker bodo morali 
vodo plačevati, saj je doslej niso.« D. Ž.

Možjanca

Z vrtino do vode na Možjanci

Društvo upokojencev Preddvor in Zavod za turizem vabita k 
sodelovanju pri razstavi ročnih del. Svoje izdelke prinesite v 
prostore TIC-a v petek, 5. julija, med 9. in 11. uro. Razstavo 
bodo odprli v soboto, 6. julija, ob 9. uri s kratkim kulturnim 
programom. Razstava bo v času občinskega praznika v pro-
storih TIC-a odprta: v soboto, 6. julija, od 9. do 12. ure in od 
14. do 17. ure ter v nedeljo od 9. do 17. ure. D. Ž.

Preddvor

Razstavljali bodo ročna dela

Na zadnji seji občinskega sveta v Preddvoru so potrdili kan-
didature članov sveta Zavoda za turizem Preddvor. V njem 
bodo: Anka Bolka, Helena Krampl Nikač, Miro Roblek, Mar-
jan Ciperle in Janez Brolih. D. Ž.

Preddvor

Imenovali svet Zavoda za turizem 
OBČINA  PREDDVOR
Dvorski trg 10, 4205 PREDDVOR
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GRADBENIŠTVO IN STORITVE  
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� strešne konstrukcije
� prekrivanje

� kleparska dela – žlebovi

Uroš Brankovič

Preddvor – Projektni par-
tnerji so s primerjavo različ-
nih uspešnih praks gospo-
darjenja z gozdovi in v kme-
tijstvu ter uporabe njihovih 
produktov (npr. les) obliko-
vali nove pristope, ki bodo 
prispevali k omejevanju in 
zmanjševanju količin CO2 
ter spodbudili razvoj. Pro-
jekt se je izvajal v okviru 
programa EU Interreg IV C, 
v njem pa so sodelovale or-
ganizacije iz province Ferra-
ra (Italija), regije Asturija 
(Španija) ter Gorenjske (Slo-
venija).

Trajnostno gospodarjenje 
z gozdovi
Konferenco je s pozdravnim 
nagovorom odprl Miran Za-
dnikar, župan občine Predd-
vor, ene od vodilnih lokalnih 
skupnosti v Sloveniji glede 
zmanjševanja izpustov 
CO2. To vključuje občinski 
daljinski sistem ogrevanja 
na lesno biomaso (DOLB), 
sončno elektrarno na strehi 
osnovne šole ter postavitev 
prvega lesenega in energet-
sko pasivnega vrtca v Slove-
niji. Marco Maggiolaro kot 
koordinator podprojekta 
Carbon.Care je navedel glav-
ne skupne aktivnosti, nato 
pa so bili predstavljeni re-
zultati projekta v vključenih 

regijah. Elena Tamburini 
(Land & Water Tech, Uni-
verza Ferrara) je predstavila 
okoljsko in finančno oceno 
življenjskega ciklus kmetij-
skega produkta ter njegove 
predelave glede na sonarav-
nost kmetovanja. Uroš 
Brankovič (CTRP Kranj) je z 
Gorenjskega predstavil obli-
kovanje novih pristopov pri 
motivaciji neaktivnih lastni-
kov gozdov, modelov več-
stransko koristnih lokalnih 
partnerstev za vzpostavitev 
malih skupnih sistemov 
ogrevanja na lesno biomaso 
ter pristopi za spodbuditev 
načrtovanja in izvedbe čim 
več javnih zgradb v leseni 
različici. 
Za vse gorenjske lesno-pri-
delovalna podjetja je zani-
mivo podjetje Maderias Sie-
ro (Asturija, Španija), ki so 

ga predstavile Celia Marti-
nez (CETEMAS), Susana 
Martinez (Maderias Siero) 
in Pilar Gorria (NEPCon). V 
tem velikem lesno-predelo-
valnem podjetju so v projek-
tu izvedeli testiranja in mo-
nitoringe ogljičnega odtisa 
na vseh stopnjah predelave 
lesa kot del uvedbe upravlja-
nja z izpusti CO2. Na podla-
gi tega so kot prvo podjetje v 
Asturiji pridobili ustrezen 
mednarodni certifikat, ki 
jim bo koristil pri okoljsko 
in stroškovno ter trženjsko 
uspešnem poslovanju.
V drugem delu konference 
sta Jože Prah iz Slovenskega 
združenja lastnikov gozdov 
in Tomaž Polajnar iz Zavo-
da za gozdove Slovenije UE 
Kranj obrazložila gospodar-
ski in ekološki pomen traj-
nostnega gospodarjenja z 

gozdovi, še zlasti med mali-
mi lastniki gozdov. Igor 
Grašič iz Skupine Jelovica je 
predstavil primere velikih 
lesenih konstrukcij oz. stavb 
kot orodja za varovanje oko-
lja in prihranke pri energiji 
ter za spodbuditev globalne 
konkurenčnosti lokalnega/
regionalnega zelenega go-
spodarstva. 

Ob konferenci tudi ogled 
vrtca

Eden od ukrepov zakonoda-
je, ki lahko z učinkovito 
uporabo spodbudijo investi-
cije v zelene produkte, je za-
gotovo še »svež« odlok o ze-
lenem javnem naročanju v 
javnih institucijah v RS. 
Glavne značilnosti ter upo-
rabo odloka v praksi, med 
drugim nujno uporabo naj-
manj 30 odstotkov lesa v jav-
nih gradnjah, je predstavila 
Vesna Paljk iz podjetja Altus 
Consulting.
V času konference so si ude-
leženci ogledali Vrtec Predd-
vor, ki predstavlja primer 
okoljsko prijaznega, pa tudi 
tehnološko zahtevnega in 
konkurenčnega produkta. 
Konferenca je poleg gostov 
iz tujine pritegnila tudi slo-
venske udeležence iz vrst 
gozdarske stroke ter male 
lesno-pridelovalne industri-
je.

Gostili mednarodno 
konferenco
Center za trajnostni razvoj podeželja (CTRP) Kranj je sredi februarja s strokovno mednarodno 
konferenco Zmanjševanje regionalnih izpustov CO2 s trajnostnimi gozdarskimi, kmetijskimi in 
gradbenimi praksami v Preddvoru zaključil evropski projekt Carbon.Care. 

Na podlagi projektnih rezultatov bo Center 
oktobra organiziral izobraževalno delavnico, ki 
bo udeležencem pomagala, da z lastnim 
povezovanjem v svojem lokalnem okolju 
postopno vzpostavijo male sisteme za ogrevanje 
na lesno biomaso. Taki sistemi pomenijo 
priložnost za malo podjetništvo ter znižanje 
cene ogrevanja na podlagi domačih virov 
podeželja. Udeležba je brezplačna, prijave pa 
zbiramo na 04/257 88 28 ali 040/303 752 ter 
info@ctrp-kranj.si.

Združenje borcev za vrednote NOB Kranj in Občinska orga-
nizacija borcev za vrednote NOB Preddvor vabita na spo-
minsko slovesnost ob 71. obletnici požiga vasi Kokra, ki bo v 
soboto, 20. julija, ob 11. uri pred spomenikom v Kokri. Slav-
nostna govornica bo Dora Osterman, predsednica Pokrajin-
skega sveta za Gorenjsko. V kulturnem programu sodeluje-
jo: Pevski zbor Kokrški odred Preddvor in recitatorska skupi-
na. Letos pa preddvorski borci organizirajo še naslednja 
srečanja in prireditve: v soboto, 17. avgusta, ob 9. uri družin-
ski pohod k bolnici Košuta, 21. septembra ob 19. uri nastop 
pevskega zbora Kokrški odred na Visokem Zapoj zdaj srce 
partizansko, 25. oktobra, ob 17. uri žalno komemoracijo ob 
dnevu spomina na mrtve na pokopališču Preddvor in 16. 
novembra, ob 9. uri zimski pohod k bolnici Košuta. D. Ž.

Kokra

Borci vabijo v Kokro

KRATKA NOVICA
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13 let v Sloveniji

Mače 6, Si - 4205 Preddvor

T 04 25 55 780
M 040 34 33 33

Wwww.ekoenergija.eu
E info@ekoenergija.eu

Alpha InnoTec GmbH, Industriestrasse 3, 95395 Kasendorf, Nemčija
www.alpha-innotec.de
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Kultura

Gozdarske storitve
� posek in spravilo lesa
� cepljenje hlodovine
� odkup bukovih goli

Andrej Markun, n.d.d.k.,  
Bašelj 64, 4205 Preddvor,  

tel.: 040/825 242 
www.biomasa-markun.si
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SPOŠTOVANI PODJETNIKI in PODJETNICE,
zaupajte svoje poslovne skrbi strokovno usposobljeni  
ekipi strokovnjakov, ki bo poskrbela, da boste lažje  
uresničevali svoje poslovne ideje.

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

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

primerno.

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

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

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

Odprite s. p. po 1. 7. 2013, ter izkoristite davčne  
ugodnosti in ugodno individualno uvajanje v  
podjetništvo pri nas.

Veselimo se Vašega povpraševanja na Info@vencelj.si

RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNO IN POSLOVNO  
SVETOVANJE, BELSKA CESTA 15, 4205 PREDDVOR
E: info@vencelj.si, T: 04/2559-500
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Zadnji konec tedna v maju 
je Agencija Media butik v so-
delovanju z Občino Predd-
vor pripravila že šesti Pra-
znik glasbe in veselja pod 
velikim šotorom na dvorišču 
Jelovice v Preddvoru. Tokrat 
je dogajanje v veliki meri 
krojilo muhasto vreme, 
kljub temu pa so pod streho 
spravili dogajanje v vseh 
treh dneh. Prvi večer sta za 
dobro vzdušje skrbela an-
sambla Veseli Begunjčani in 
Gadi, v hladnem sobotnem 
večeru so imeli glavno bese-
do Veseli svatje, v nedeljo 
pa je bil šotor poln obisko-
valcev, ki so spremljali pre-
dizbor za najstarejši festival 
slovenske domače glasbe, 
Ptujski festival. Ob tej prilo-
žnosti se ekipa Media butika 
iskreno zahvaljuje vsem bli-
žnjim vaščanom za razume-
vanje. Vse pa vabimo na 
septembrsko tradicionalno 
prireditev Pirfest – Preddvor 
2013, ki bo prav tako pod šo-
torom na dvorišču Jelovice v 
petek, 13. in soboto, 14. sep-
tembra. Za glasbo bosta po-
skrbeli odlični slovenski sku-
pini Rok n band in Pop de-
sign. D. Ž.

Preddvor

Bil je Praznik glasbe in 
veselja

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Januarja so pev-
ke razveselile ostarele v 
Domu starejših v Mengšu in 
pokazale, da je humana nota 
pomembnejša od številnosti 
občinstva. Pesem, podarje-
na ostarelemu in nagovori 
dušo nemočnega, je bila 
sprejeta z veliko ganjeno-
stjo. Dober teden kasneje so 
v cerkvi na Dobu ponovile 
nekaj pesmi s prazničnega 
koncerta v Preddvoru in žu-
pljanom polepšale božično-
-novoletni čas.
Pred mnogimi Preddvorča-
ni v studiu so nastopile 15. 
marca v oddaji Na zdravje, v 
okviru predstavitve občine 
Preddvor, z Avsenikovo Res-
je že cvete in se tako pokaza-
le tudi širši slovenski javno-
sti. Kmalu zatem so bile po-
vabljene v Hišo Avsenik v 
Begunje na Zlati abonma 
Eme Prodnik, kjer so zapele 
Resje že cvete in Čakala 
bom, ter navdušile ljubitelje 
Avsenikove glasbe. Ob ne-
pogrešljivem korepetitorju 
Alešu Lebnu sta jih spre-
mljala še stara izvajalca 
Avsenikove glasbe, Franci 

Tišler s kontrabasom in Re-
nato Verlič s kitaro. Na teh 
večerih nastopajo velika 
imena slovenske narodne in 
zabavne glasbe in zato je bil 
ta nastop za Plamenke po-
sebno priznanje.
Prvo soboto v juniju so za-
pele na povabilo KD Davo-
rin Jenko v Cerkljah, na pri-
reditvi Naša sopotja s krstno 
izvedbo petnajstminutnega 
Venčka ta luštnih. »Skuha-
li« sta ga dve zborovodkinji, 
naša Sonja in Urška, ki vodi 
pevski zbor Mysterium v 
Kranju. Dan kasneje, 2. ju-
nija, so ponovno odšle na 
Dob pri Domžalah, tokrat 
na povabilo mešanega pev-
skega zbora Hippemus in z 

barvitim Venčkom ta lu-
štnih navdušile polno dvora-
no. 13. junija so nastopile v 
kranjski Mestni hiši na pri-
reditvi ob 10. obletnici go-
renjske Varne hiše, kjer so 
bili navzoči župani gorenj-
skih občin in predstavniki 
CSD. Zapele so za trpinčene 
ženske in otroke, ki se mo-
rajo reševati tako, da bežijo 
od doma. Naslednji dan so v 
studiu Hribar na Bregu po-
snele pesem Tri rožice naše 
skladateljice Josipine Tur-
nograjske, ki bo predstavlje-
na na zgoščenki skupaj še z 
nekaterimi ansambli pod 
naslovom Melodije občine 
Preddvor, katere izdajatelj je 
naša občina. Pesem bodo 

zapele na občinski prireditvi 
v okviru Petrovega semnja 
na dvorišču pred Dvorom 7. 
julija. Svoj pečat bodo Pla-
menke dale tudi občinski 
akademiji 9. julija, kjer 
bodo Preddvorčanom prvič 
zapele Venček ta luštnih, ob 
spremljavi znanega citrarja 
Tomaža Plahutnika. »Že da-
nes pa vemo, da bo tudi dru-
ga polovica leta pestra, pev-
sko leto pa se bo zaključilo s 
Prazničnim koncertom v 
nedeljo, 29. decembra. Pla-
menke so rož´ce, Plamenke 
so pevke, Plamenke so pe-
sem in glasba,« zaključuje 
Drago Puzin, predsednik 
Kulturnega društva Pesmi 
pojmo Preddvor.

Pojejo vam Plamenke
Ženski pevski zbor Plamenke pridno vadi in nastopa.

Plamenke so zapele tudi ob deseti obletnici Varne hiše Gorenjske.

Pod okriljem Zavoda za turizem Preddvor je izšla glasbena 
zgoščenka, na kateri so posnete pesmi o Preddvoru in okoli-
ci. Pesmi na njej prepeva osem izvajalcev (Gašper s prijatelji, 
ansambel Storžič, Veseli svatje, Konrad Kondi Pižorn, Fantje 
z vasi, Veseli Gorenjci, Gašperji in Ženski pevski zbor Pla-
menke), štirje od teh jih bodo predstavili na živahnem glas-
benem popoldnevu 7. julija sredi Preddvora pod naslovom 
Pesmi Preddvora. V prihodnje bo zgoščenka, posneta v Stu-
diu Hribar na Bregu, spominek na prodaj v preddvorskem 
TICU-u, pa tudi poslovno darilo Občine Preddvor. D. Ž.

Preddvor

Pesmi o Preddvoru na zgoščenki
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SP AVTO d.o.o., Zg. Bela 76, 
4205 Preddvor
info@spavto.si, 
www.spavto.si
Sebastjan Prestor
gsm: 041 614 466, 
tel., fax: 059 950 288
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Kako je zaživelo 
turistično področje, sta v po-
govoru predstavili Mirjam 
Pavlič, v. d. direktorice Za-
voda za turizem Preddvor, 
in Helena Krampl Nikač, 
svetovalka za turizem in 
vodja TIC-a.
»Turistom so na voljo vode-
nja po Preddvoru, za kar vla-
da precejšnje zanimanje. 
Gostili smo že več skupin, s 
Štajerskega, Dolenjskega, 
skupino slovenskih diabeti-
kov. Privablja jih lepa nara-
va, obisk Preddvora radi do-
polnijo še z ogledom Brda 
in Strmola ali obiskom Je-
zerskega. Preddvor in okoli-
co si sedaj lahko ogledajo 
tudi med kolesarjenjem, saj 
izposojamo dve navadni in 
šest električnih koles s pri-
padajočo opremo, tudi z 
otroškimi sedeži. Električna 
kolesa so na promocijski vo-
žnji preizkusili domači ga-
silski veterani in otroci iz 
osnovne šole. S kolesi se 
lahko zapeljejo bodisi po 
ravnini (skupaj z občinama 
Šenčur in Cerklje je vzposta-
vljen širši kolesarski krog) 
ali pa v dolino Kokre, kjer so 
urejena štiri kolesarska po-
čivališča. Slednje je iz čez-
mejnega projekta Brezmej-
na doživetja narave, v okviru 
katerega smo izdali tudi tu-
ristično-planinsko karto 
Preddvora in vodnik, ureje-
ni pa sta bili tudi stara tovor-
na pot Možjanca–Kokra in 
Preddvor–Sv. Jakob–Zapla-
ta,« povesta sogovornici.
Letos je opremljena tudi te-
matska Gamsova pot na ob-
močju Bašlja, sicer pa vabijo 
na Matijevo in Josipinino 
pot, ki sta povezani tudi z 

drugimi potmi v Preddvoru. 
Hvala vsem lastnikom ze-
mljišč, ki so zanje dali so-
glasja, poudarja Krampl Ni-

kačeva. Preddvor je opre-
mljen tudi z informativnimi 
tablami, v TIC-u pa je na 
voljo veliko brezplačnega 

promocijskega gradiva, ki 
opozarja na privlačne točke 
v bližnji in nekoliko bolj od-
daljeni okolici. Preddvor in 
Gorenjsko (vzpostavljen je 
tudi projekt Zelena kartica) 
so predstavljali na sejmih in 
turističnih borzah doma in v 
tujini: med drugim so 
Preddvor promovirali na 
motorističnem srečanju v 
Beljaku in kot privlačno in 
varno ponujali pot po dolini 
Kokre, ki je med drugimi za-
risana v motoristični karti. 
Poskrbeli so tudi za otroke, 
in sicer v programu Leader 
z ureditvijo otroškega igri-
šča pri vrtcu Storžek. Igri-
šče iz projekta Odkrivajmo 
svet igral pa načrtujejo tudi 
pri vrtcu Čriček na Zgornji 
Beli. Sicer pa so v minulem 
šolskem letu v projektu Tu-
rizem in vrtec pripravili 
zbirko receptov jedi tradici-
onalnih slovenskih pokrajin 
S kuhalnico po Sloveniji. 
Otroci vrtca Čriček so z 
vzgojiteljicama Matejo in 
Cirilo obiskovali slovenske 
pokrajine in kuhali zanje 
značilne jedi, o čemer je v 
Info centru tudi zanimiva 
razstava. Poleg brezplačne-
ga promocijskega gradiva 
pa je mogoče v TIC-u kupiti 
tudi različne spominke 
Preddvora. Nekatere so za-
nje izdelali v zavodu Korak.
Sicer pa je center že uvelja-
vljeno krajevno zbirališče. 
Od marca so v sodelovanju 
z Mestno knjižnico Kranj 
ob sredah v njem potekala 
tematsko različna predava-
nja, za otroke so prirejali 
bralne urice. Med počitni-
cami bodo tu počitniške 
bralne in ustvarjalne urice, 
prva že 10. julija od 10. do 
11. ure.

Goste v Preddvor 
privablja lepa narava
Dogajanje v preddvorskem Info centru je dobro zaživelo. Poleg vse bolje obiskane knjižnice v njem 
deluje tudi turistično informativni center (TIC) in ponuja turistične storitve na območju Preddvora in 
širše okolice.

Helena Krampl Nikač in Mirjam Pavlič: v TIC-u je na voljo 
veliko promocijskega gradiva, ki predstavlja Preddvor s 
širšo okolico.

Električna kolesa so na prvi vožnji preizkusili veterani 
domačega gasilskega društva.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Prostovoljci Pla-
ninskega društva Preddvor 
zadnjih pet let na robu Hu-
dičkovega boršta na Zaplati 
urejajo planinsko zavetišče. 
Šesterica najbolj udarnih 
prostovoljcev je najbolj ak-
tivna pri urejanju koče, ki 
bo imela 80 kvadratnih me-
trov prostora in bo lahko 
dala zavetje v 16 posteljah. 
Kadar pa je treba, se zbere 
tudi do dvajset pridnih de-
lavcev, pravi Živko Dreko-
nja. »Zlasti ob kakšnem 
transportu jih več pride na 
pomoč, nikoli ni problem."  
Opravljenih je bilo na tisoče 

prostovoljnih delovnih ur, 
dela so sedaj  v sklepni fazi. 
Načrtujejo še en transport s 
helikopterjem. »V dolini 

imamo namreč za poldrugo 
tono materiala, ki ga je treba 
prepeljati na Zaplato. Za 
okoli 150 ton pa je bilo že 
zvoženega s helikopterji, 
samo lani denimo 17 ton. 
Smo pa koristili ure helikop-
terja iz razpisa, ki ga je obja-
vila Planinska zveza Slove-
nije,« pojasni Živko Dreko-
nja, ki pravi, da sicer veliko 
materiala znosijo na Zaplato 
na svojih hrbtih. Do izhodi-
šča jim pri tem pomagajo 
domačini s traktorji (najpo-
gosteje Janez Aleš iz Mač in 
Ivan Šenk iz Nove vasi), po-
tem pa jih čaka še ura hoda 
in tovorjenja na hrbtih. Kdaj 
bo zavetišče končano in ura-

dno odprto? Pričakujejo, da 
do letošnje zime, odprli pa 
bi ga ob občinskem prazni-
ku prihodnje leto.

Prostovoljci urejajo 
zavetišče

Živko Drekonja (na levi) in Rajko Fende, ki pri Planinskem 
društvu Preddvor vodi gospodarski odbor.
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Marjan Bogataj

Preddvor – Tekmovali smo 
v vseh sedmih starostnih 
kategorijah: s samostojno 
člansko ekipo NK Preddvor 
v 2. gorenjski ligi (trener Iz-
tok Pavc), v sodelovanju s ŠD 
Visoko pa s skupnimi ekipa-
mi pri mlajših in starejših 
cicibanih (trener U8-U10 
David Golob), mlajših deč-
kih (trener U12 Ciril Žon-
tar), starejših dečkih (trener 
U14 Jaka Pretnar), kadetih 
(trener U16 Vili Čimžar) in 
mladincih (trener U18 Gre-
gor Pavlič). Povsod smo do-
segli pričakovane rezultate.
Spomladi smo se tudi ka-
drovsko močno okrepili. Od 
30. maja do 2. junija je v 
Mengšu potekal prvi licenč-
ni seminar za trenerje vra-
tarjev C v organizaciji Nogo-
metne zveze Slovenije po 
UEFA pravilih, ki ga je vodil 
nekdanji reprezentančni 
vratar Branko Zupan. Iz na-
šega društva sta se ga udele-
žila Gregor Strniša in Slav-

ko A. Bogataj. ŠD Preddvor 
je trenutno poleg NK Olim-
pija in NK Domžale eden 
redkih klubov v Sloveniji, ki 
ima dva licencirana trenerja 
vratarjev.
Nogometna sezona se je za-
radi letošnje podaljšane 
zime končala šele sredi juni-
ja. Dva dogodka smo združi-
li na en dan, in sicer zaklju-
ček sezone za mlajše sku-
pne kategorije ŠD Preddvor 
in ŠD Visoko ter srečanje 
nogometnih generacij NK 
Preddvor. Poimenovali smo 
ga kar Srečanje vseh nogo-
metnih generacij in ga pri-
pravili v soboto, 22. junija. 
Vročinski val je trajal že cel 
teden in kljub namakanju je 
bilo igrišče sredi tedna pov-
sem izsušeno. Na pomoč so 
nam dan pred dogodkom 
priskočili domači gasilci in v 
soboto nas je igrišče priča-
kalo sveže pokošeno, ustre-
zno namočeno in povaljano, 
skratka idealno pripravljeno 
za igro. Prvi del srečanja je 
bil posvečen vsem mlajšim 
generacijam. Otroci so se 

med seboj pomerili v treh 
revialnih tekmah: U8 in 
U10 pod vodstvom trenerja 
Davida Goloba, U12 in U14 
sta vodila trenerja Marjan 
Bogataj in Jaka Pretnar, U16 
in U18 pa Vili Čimžar in 
Gregor Pavlič. Vsi udeležen-
ci so pokazali veliko nogo-
metnega znanja, ki so ga 
pridobili med sezono, za za-
ključek pa so se v največji 
vročini pomerili še očetje 
proti svoji mladini. Vmes so 
mamice postregle s kavo, na 
koncu pa je sledil še piknik, 
kjer je s pogostitvijo spet 
blestel legendarni par – 
Buco in Polona. Drugi del je 
bil namenjen članom, ki so 
kdajkoli zaigrali za ekipo 
NK Preddvor. Razdeljeni 
smo bili v štiri ekipe, razpo-
rejene po datumu rojstva. 
Najstarejši ekipi smo razde-
lili po sistemu prvi/drugi in 
s tem pridobili enakovre-
dnost, drugi dve ekipi pa že 
tradicionalno na stare in 
mlade. Starejšo ekipo so se-
stavljali večinoma trenutno 
aktivni igralci NK Preddvor, 

mlajšo pa predvsem kadeti 
in mladinci. Tekmi sta bili 
zanimivi, obakrat pa so bili 
uspešnejši modri oz. mlajši. 
Po končani nogometni pred-
stavi je sledila še pogostitev 
udeležencev in veselo dru-
ženje ob glasbi pozno v noč. 
Letošnji dogodek je tako pr-
vič združeval vse nogome-
tne generacije in je potekal v 
zelo prijetnem vzdušju. Pri-
reditev bi težko izvedli brez 
nezmotljivih sodnikov po 
vodstvom nepogrešljivega 
Buca. Zadnjo soboto v juni-
ju smo izpeljali še Prvenstvo 
občine Preddvor v malem 
nogometu, rezultatov pa do 
zaključka redakcije še ni-
smo imeli. Začetek julija je 
na našem nogometnem 
igrišču Za žago predviden 
za izvedbo preddvorskega 
Oratorija in nogometnega 
kampa v organizaciji našega 
trenerja Davida Goloba. Va-
bljeni torej tudi med poči-
tnicami na domače igrišče 
Za žago! Več o našem delo-
vanju pa lahko preberete na 
www.sd-preddvor.si ...

Srečanje generacij
Končali smo še eno nogometno sezono, v kateri smo bili aktivni z največ ekipami, odkar nastopamo v 
uradnih tekmovanjih pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Gorenjske Kranj.

Skupinski posnetek s starši

Darja Arh

Preddvor – V začetku maja 
smo sodelovali pri organiza-
ciji dveh Florjanovih maš, 
prve v domači cerkvi sv. Pe-
tra, druge v soorganizaciji 
PGD Brezje, darovani v cer-
kvi Marije Pomagaj na Brez-
jah. Za obe se lepo zahvalju-
jemo župniku Mihu Lavrin-
cu in patru Bogdanu Rusu.
Najmlajši člani so se to po-
mlad pridno sestajali na va-
jah, kar jim je prineslo zavi-
dljive rezultate na obeh spo-
mladanskih tekmovanjih. S 
kar tremi desetinami, pio-
nirsko in dvema mladinski-
ma, so se udeležili Memori-
ala Matevža Haceta in zase-
dli odlično prvo ter dve četrti 
mesti. Na tekmovanju v ori-
entaciji pa so s štirimi dobro 
uvrščenimi ekipami znova 
domov prinesli prvo mesto. 
Za rezultate so zaslužni nji-
hovi mentorici Urška Luk-

man Žiberna in Špela Kržan 
ter mnogo članov in članic, 
ki so jima po potrebi prisko-
čili na pomoč. Mentorici sta 
otroke za nagrado odpeljali 
na zasluženi tabor in oddih 
v prijateljsko društvo iz Kr-
kavč. 
Tudi članice so se z dvema 
ekipama udeležile Memori-
ala Matevža Haceta in osvo-
jile drugo in tretje mesto. Za 
dosežene rezultate se zahva-
ljujejo mentorjema Katji 
Cvek in Branku Koširju. 
Sredi junija so v Bašlju prvič 
izpeljale demonstrativno 
vajo članic GZ Kokra, kjer 
so jim na pomoč priskočile 
tudi članice PGD Jezersko, 
PGD Visoko–Milje, PGD 
Prebačevo–Hrastje, PGD 
Luže, PGD Šenčur in PGD 
Srednja vas. Poveljnik in 
predsednik GZ Kokra Bran-
ko Košir in Rudi Sušnik sta 
ocenila, da je bila vaja dobro 
zasnovana in izvedena, na-

slednjo bi lahko članice izve-
dle skupaj s člani. Predstav-
nice naših članic so se ude-
ležile tudi 27. srečanja čla-
nic prostovoljnih gasilskih 
društev Gorenjske v Moj-
strani.
Člani to pomlad pridno ob-
navljajo svoja znanja na šte-
vilnih tematskih vajah, ki jih 
izmenično pripravljajo člani 
našega poveljstva. Več o tem 
si lahko preberete na naši 
FB strani ali na prenovljeni 
uradni spletni strani PGD 
Preddvor (http://preddvor.
gz-kokra.si). Na Hacetovem 
tekmovanju so naši člani za-
sedli dve odlični drugi me-
sti. V začetku junija pa so 
priskočili na pomoč Planin-
skemu društvu Preddvor pri 
urejanju okolice nove gor-
ske koče v Hudičkovem bor-
štu na Zaplati. Naj se sle-
dnjemu zahvalimo za vabi-
lo, oskrbo in dobro voljo!
Gasilski veterani pa so v do-

govoru z vodstvom Zavoda 
za turizem in TIC-a Predd-
vor preizkusili zmogljivost 
in vzdržljivost električnih 
koles. Z njimi so se odpelja-
li proti Mačam, skozi Bašelj, 
do Trstenika, preko Kokrice 
do Britofa, skozi Šenčur do 
Visokega, od tam do Ader-
gasa, skozi Olševek in Breg 
ob Kokri nazaj do Preddvo-
ra, kamor so prispeli po 35 
prevoženih kilometrih, po-
polnoma navdušeni nad 
zmogljivostjo novih električ-
nih koles. 
Žal pa zaradi slabega vreme-
na 24. junija nismo mogli 
izpeljati naše tradicionalne 
gasilske veselice s Triom 
Goveja župca. Če bo vreme 
dopuščalo, bo veselica sep-
tembra v sklopu Tekmova-
nja gasilcev voznikov na 
dvorišču obrata Jelovice. 
Hvala tudi Jelovici, da nam 
omogoča izpeljavo vaj in 
tekmovanja na njihovem ze-
mljišču! Do takrat pa vam 
želimo lepo in toplo poletje 
v družbi »pravih« ljudi, še 
vedno pa je čas, da se nam 
pridružite.

Gasilci znova zaživeli

Cveto Zaplotnik

Bašelj – Občina Preddvor je 
v okviru projekta Lokalne 
akcijske skupine za razvoj 
podeželja Gorenjska košari-
ca z naslovom Odkrivajmo 
skrite kotičke našega pode-
želja uredila Gamsovo pot, 
po kateri so se pohodniki v 
organizaciji Emšo kluba po-
dali sredi junija na »otvori-
tveni pohod«. Pot je zasno-
val in uredil samostojni pod-
jetnik Franci Bizjak (Biro 
Bizjak), ki je povedal, da del 
poti iz doline Belce do sredi-
ne Sv. Lovrenca poteka po 
novi trasi, ves preostali del 
pa po že obstoječih poteh. 

Nekaj več kot šest kilome-
trov dolga pot, ki so jo zaradi 
bližine Gamsovega raja poi-
menovali Gamsova pot, se 
začne pri brunarici turistič-
nega društva v Baš lju, kjer je 
tudi dovolj velik parkirni 
prostor, se povzpne do za-
selka Laško, poteka mimo 
Doma pod Sv. Lovrencem 
do cerkvice na Sv. Lovrencu, 
odtod pa do Gradišča in 
zgornjega toka Belce nazaj k 
brunarici. Pot so opremili s 
štirimi informativnimi ta-
blami, tremi klopcami in 
smerokazi, navezuje pa se 
tudi na tematsko pot, ki po-
teka po sosednji kranjski ob-
čini.  

Nova tematska pot

Franci Bizjak ob tabli na Sv. Lovrencu nad Bašljem

Danica Zavrl Žlebir

Zgornja Bela – Na tretjem 
mednarodnem Ex temporu 
Preddvor 2013 se je 16. juni-
ja zbralo štirinajst slikarjev. 
Po zaslugi dobrega sodelo-
vanja med predsednikoma 
likovnega društva Preddvor-
ski samorastniki Francem 
Gučkom in galerije Ante 
Pante Alfredom Pototschni-
ggom iz Železne Kaple je 
enodnevna slikarska koloni-
ja, namenjena prazniku ob-
čine Preddvor, dobila prija-
zen odmev tudi na avstrij-
skem Koroškem. Od tu je 
bilo prvotno prijavljenih kar 
osem slikarjev, prišlo jih je 
pet, iz Celovca dr. Maria 
Sinzig, Podljubelja Mario 
Mak, Obirskega Regina Gru-
belnik in Karl Vejnik, Mi-
klavčevega Helena Haberz. 
Domačo zasedbo slikarjev so 

sestavljali: Tone Jelovčan, 
Franc Kočar, Andrejka Arbe-
iter, Veno Dolenc, Bernarda 
Petrič, Andrej Sitar, Anže 
Dejak, Vladimir Sitar, Tone 
Podjed in Franc Guček,« je 
povedal vodja projekta Tone 
Podjed.
Donatorka slikarskega pra-
znika je bila s celotno gostin-
sko ponudbo Veronika 
Aljančič iz gostilne Bizjak na 
Zgornji Beli. V njenem pavi-
ljonu na gostinskem vrtu so 
tudi sklenili srečanje s kul-
turnim programom,  pev-
skim nastopom ženskega 
okteta Mare Vilar iz Domžal. 
Strokovna komisija v sestavi 
Nejč Slapar, Irena in Bogo 
Dimovski ter Ljubo Zidar iz-
brala pet nabolj izstopajočih 
slik. To oceno so prejeli sli-
karji: Maria Sinzig, Mario 
Mak, Karl Vejnik, Vladimir 
Sitar in Veno Dolenc. 

Slikarji spet na  
Ex temporu Preddvor

Udeleženci tretjega mednarodnega srečanja Ex tempore 
Preddvor / Foto: Tina Dokl


