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• Za naslednji mandat kandidirate za 
občinskega svetnika. Kako boste delo-
vali v novi vlogi?
"Kot župan sem ves čas delal za intere-
se celotne občine. Če bom v naslednjem 
mandatu občinski svetnik, bom zasto-
pal Krajevni odbor Preddvor, vendar so 
zanj predvideni projekti pomembni za 
vso občino. To so predvsem grad Dvor, 
jezero Črnava, vrtec in šola."
• Kakšna so vaša pričakovanja v zvezi 
z gradom Dvor?
"Grad Dvor smo po poldrugem desetletju 
prizadevanj leta 2014 končno brezplač-
no prevzeli od šolskega ministrstva, pri-
pravili pa smo tudi idejni projekt, kako 
ga obnoviti in s kakšnimi vsebinami ga 
oživiti. Začeli smo z urejanjem grajske-
ga parka, v katerem smo letos postavili 
doprsni kip Frana Lakmayerja in s tem 
počastili tako začetnika umnega če-
belarjenja v naših krajih kot tudi prvi 
svetovni dan čebel, ki so ga razglasili 
Združeni narodi prav na pobudo iz Slo-
venije. Kar zadeva samo grajsko stavbo, 
pa ima največ možnosti načrt, da se v 
njej uredi dom starejših občanov, za kar 
interes kaže tudi Dom starejših obča-
nov Preddvor. Zgolj šestdeset postelj ne 
bi bilo smiselno zagotoviti, v pogovoru 
s pristojnimi pa so mi dali upanje, da 

bi z gradnjo prizidka lahko omogočili 
dom z od osemdeset do sto posteljami. 
Grad Dvor pa bi radi povezali v neka-
kšen medgeneracijski center. Morda 
bi v njem dobil prostor kak oddelek al-
ternativnega vrtca, denimo waldorfski 
ali vrtec montessori. Ena od možnosti 
je tudi, da se v gradu uredijo varovana 
stanovanja, tretja pa, da tu dobi prostor 
hostel. Za vse posege pa moramo prido-
biti soglasje zavoda za varovanje kultur-
ne dediščine."
• Velike načrte ste imeli tudi z gra-
dnjo športne infrastrukture. Kaj ste v 
tem pogledu pustili novemu občinske-
mu vodstvu?
"Prizadevanja za ureditev nogometnega 
igrišča v Preddvoru so stara že nekaj let. 
Ker nam za gradnjo nogometnega igri-
šča ni uspelo pridobiti vseh zemljišč na 
območju Vok, smo poiskali novo lokacijo 
na Srednji Beli, kjer bi v prihodnje uredili 
igrišče. Načrtom na občinskem zemlji-
šču v Vokah pa se nismo povsem odpo-
vedali. Tam bi v prihodnje na občinskih 
zemljiščih zgradili igrišča za potrebe 
šole, kajti šola potrebuje večjo telovadni-
co, in če bi jo zgradili na območju seda-
njih šolskih igrišč, bodo potrebne nove 
površine. Sicer pa je v zvezi s šolo treba 
natančno projektno prevetriti možnosti, 
povezane s telovadnico in njeno širitvijo. 
Tudi o povečanju sedanjega vrtca bo tre-
ba razmisliti. Trenutno je povsem poln, 
s širitvijo naselja pa se bo potreba po vr-
tčevskem varstvu v prihodnje povečala."
• Posvetiva se še preteklim dosežkom 
občine. Katere vidite kot najpomemb-
nejše?
"Čeprav smo majhna občina, ki nima na 
voljo bogatega proračuna, imamo mar-

sikaj pokazati. V začetnih mandatih, ko 
smo bili tako rekoč brez izkušenj in smo 
imeli le malo denarja, smo v sodelova-
nju s krajani izpeljali več načrtov. V spo-
min se mi je najbolj vtisnila popolna sa-
nacija podružnične šole v Kokri, kjer so 
krajani veliko sodelovali s prostovoljnim 
delom. Sicer pa med največje dosežke 
štejem gradnjo daljinskega sistema na 
biomaso, gradnjo trgovine s stanovanji, 
zdravstvenega doma, lekarne, knjižnice 
in TIC-a, energetske obnove podružnič-
ne šole v Kokri in dveh domov krajanov, 
gradnjo planinskega zavetišča na Zapla-
ti in pridobitev lastništva doma na Sv. 
Jakobu ... V zadnjem mandatu pa nam je 
z velikim deležem evropskega sofinanci-
ranja uspelo celovito komunalno urediti 
infrastrukturo v petih vaseh. Na ta dose-
žek sem še posebno ponosen, saj doka-
zuje, da se da v samo dveh letih marsikaj 
narediti. In ravno zaradi tega projekta 
sem se odločil na prejšnjih volitvah še 
enkrat kandidirati za župana. V priho-
dnje naj bi infrastrukturno dokončali 
še začeti projekt v Tupaličah, poleg tega 
pa v nekaterih delih občine še vedno ni 
neoporečne vode. Naloga občine je, da jo 
zagotovi na Možjanci in v Mačah."
• Turizem ima v Preddvoru velik po-
tencial, ki pa ga doslej še ni uspel iz-
koristiti. Kaj na tem področju čaka ob-
čino v prihodnje?
"Za razvoj turizma je pomembno, da je 
najprej dobro urejena infrastruktura: 
kanalizacija, ceste, pločniki, pohodne in 
kolesarske poti ... Na tem področju smo 
v preteklih letih že marsikaj narediti, za 
naprej pa veliko pričakujemo od nosilcev 
turizma, torej morebitnih investitorjev, 
gostincev, trgovcev, hotelirjev in tudi od 

MIRAN ZADNIKAR,  
ŽUPAN OBČINE PREDDVOR

Marsikaj  
imamo pokazati
Miran Zadnikar, prvi 
župan Občine Preddvor, ki 
jo je vodil pet mandatov, 
torej dvajset let, se z 
županskega mesta 
poslavlja in bo, če bo 
izvoljen, naprej delal kot 
občinski svetnik. Zadnji 
pogovor za Viharnik je 
potekal o temeljih, ki jih 
je občina pod njegovim 
vodstvom postavila za 
naslednike, in o preteklih 
dosežkih občine.

Miran Zadnikar / Foto: Tina Dokl
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VIHARNIK JE PRILOGA ČASOPISA

VIHARNIK (ISSN 1855-0126) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Danica Zavrl Žlebir (danica.zavrl@ 
g-glas.si), odgovorna urednica Marija Volčjak, oblikovanje Matjaž Švab, oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 041/704 857).  
Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (info@g-glas.si, tel. 04/201 42 00, faks 04/210 42 13).  
Tisk: Nonparel, d.o.o., Kidričeva cesta 7, 4220 Škofja Loka. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Viharnik izhaja  v  
nakladi 1500 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor. Na naslovnici: Jesen življenja v domu 
starejših / Foto: Tina Dokl

Zavoda za turizem Preddvor. Kot občin-
ski svetnik pa se bom zavzemal za ure-
ditev razmerij ob jezeru Črnava, ki pred-
stavljajo veliko oviro razvoju turizma. 
Občina je v preteklosti že pripravila pro-
storsko dokumentacijo, kako naj bi se to 
območje razvijalo, zdaj pa pričakujemo, 
da naslednje korake naredijo lastniki."
• Kaj bi občankam in občanov sporo-
čili ob koncu svojih mandatov?
"Vsem bi se rad zahvalil za razumeva-
nje in sodelovanje, predvsem pa tistim, 
ki so se odzvali mojemu povabilu in se 
vključili v aktivno delo na področju ra-
zvoja občine. Zahvala velja tudi občinski 
upravi in dosedanjim občinskim sve-
tnikom, ki so kljub različni strankarski 
pripadnosti to pustili ob strani in dela-
li v korist domačih krajev. V prihodnje 
pričakujem, da se bodo ljudje vključili v 
delo občine in tako s svojim znanjem in 
izkušnjami pripomogli k nadaljnjemu 
uspešnemu razvoju občine Preddvor." 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V mandatu od 2014 do 2018 so bili člani 
občinskega sveta v Preddvoru: Ciril Zor-
man, Francka Rozman, Mirjam Pavlič, 
Janez Brolih, Rok Roblek, Miran Perko, 
Primož Bergant, Primož Gregorc, Aleš 
Drekonja, Darja Delavec in Metod Jago-
dic. Dva svetnika sta bila iz liste Zdru-
ženi za Preddvor, trije iz stranke SDS in 
šest iz stranke Povezane lokalne sku-
pnosti (PLS). 
Nekatere od svetnikov smo vprašali, 
kako ocenjujejo delo minulega manda-
ta. Janez Brolih, ki je med drugim vodil 
odbor za premoženjskopravne zadeve in 
bil tudi podžupan, je o tem dejal: "Zelo 
uspešni smo bili na področju urejanja 
komunalne infrastrukture, saj je bilo 
75 odstotkov te obnovljene ali na novo 
zgrajene. Ostala je le še ureditev kana-
lizacije in ostale infrastrukture v zgor-
njem delu Tupalič, prav tako to še ni 
urejeno v Potočah in Mačah. Kot uspeh 
štejem tudi dejstvo, da smo pripravili 
vso potrebno dokumentacijo za ureditev 
zbirnega centra za odpadke, tako da je 
projekt pripravljen za izvedbo." 
Mirjam Pavlič je v preteklem mandatu 
vodila odbor za turizem, malo gospo-
darstvo in kmetijstvo, pred imenova-
njem sedanje direktorice pa je vodila 
tudi Zavod za turizem Preddvor. "Vesela 
sem, da je bila v Preddvoru prepoznana 
potreba po zavodu za turizem in da je 
zdaj to ustanova s polno redno zapo-
slitvijo. Ponosna sem, da je na podro-
čju turizma veliko narejenega, da nas 
vsako leto obišče več turističnih skupin 
in da se lahko s tem postavimo ob bok 
ostalim turističnim krajem na Gorenj-

skem," pravi Mirjam Pavlič. "Seveda pa 
je na področju turizma treba še veliko 
narediti, zlasti pri urejanju lastninskih 
razmerij ob jezeru Črnava. V času, ko 
sem bila direktorica zavoda za turi-
zem, nam je uspelo vsaj ureditev spre-
hajalnih poti, postavitev klopic, košev 
in mostička, zagotovljena je tudi redna 
košnja." 
Ciril Zorman je še zlasti zadovoljen, da 
je bilo veliko narejenega pri infrastruk-
turnih projektih: "Zelo dobro smo sode-
lovali in še posebno me vesli, da je bil v 
prejšnjem mandatu končan pomemben 
infrastrukturni projekt v petih vaseh in 
končani projekti iz prejšnjega manda-
ta. Uspeh je tudi pridobitev novega ze-
mljišča za športni park, potem ko nam 
je to spodletelo v Vokah. Športni park je 
tako ena od prioritet novega mandata. 
Tudi na Beli, od koder prihajam, je še 
nekaj nedokončanega. Sodeloval sem 
v odboru za infrastrukturo. Sredstva 
občinskega proračuna smo kar najbolj 
racionalno razdelili med vasi, ki niso 
bile vključene v največji infrastrukturni 
projekt, in poskrbeli, da je vsaka od njih 
nekaj dobila."
 Svetnik Metod Jagodic pa je ob pohva-
li tudi kritičen: "Mandat ocenjujem kot 
uspešen, zlasti za Možjanco, od koder 
izhajam sam in sem se zanjo trudil po 
najboljših močeh, nam je uspelo marsi-
kaj doseči. Hkrati pa kot pomanjkljivost 
vidim to, da se morda preveč zaženemo 
v eno stvar, ne da bi nanjo pogledali 
širše. Tako smo denimo veliko energi-
je vložili v igrišče v Vokah in na koncu 
spoznali, da ne bo šlo, nato pa nam je 
zelo hitro uspelo najti drugo, boljšo in 
cenejšo lokacijo." 

Svetniki zadovoljni z mandatom
Občinski svet v Preddvoru šteje enajst članov. Nekatere 
svetnike in svetnice smo poprosili za oceno dela 
iztekajočega se mandata.

Obveščamo najemnike grobnih prostorov 
na pokopališčih Preddvor in Kokra, da v 
primeru, da postavljate nov spomenik, ozi-
roma spreminjate ali odstranjujete starega, 
potrebujete pisno soglasje upravljavca po-
kopališča, to je OU Občine Preddvor. Brez 
predhodnega soglasja se gradbeni posegi 
na grobovih ne smejo izvajati. To velja za 
najemnike grobnih prostorov in tudi ka-
mnoseke, ki to dejavnost izvajajo. Soglasje 
bo izdano na podlagi zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti ter odloka o pokopa-
liškem redu Občine Preddvor. Na Pokopali-
šču Kokra bomo skladno s soglasjem ZVKD 
začeli urejati lapidarij starejših nagrobnih 
spomenikov. Lapidarij je poseben prostor, 
kjer se zbirajo in hranijo stari kamniti in žele-
zni spomeniki ali napisi, vklesani v kamen. 
Če želite, da v ta prostor sprejmemo in hra-
nimo tudi vaš spomenik, prosimo, da o tem 
obvestite OU Občine Preddvor (lahko tudi na 
naslov: obcina.preddvor@siol.net).

Pokopališki odbor in OU Občine Preddvor

Dela na pokopališču
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Pogovor z župani: Miranom Zadnikar-
jem (Preddvor), ki se po dvajsetih letih 
in petih mandatih poslavlja, Vitomir-
jem Grosom (Kranj), Francem Kernom 
(Šenčur), Ivanom Štularjem (Naklo) in 
Milanom Kocjanom (Jezersko) je vodila 
Ivka Sodnik, dogodek je podprla stranka 
Povezane lokalne skupnosti. 
Sedanje občine so nastale leta 1994 po 
referendumu, na katerem pa se za la-
stno občino ni izrekla nobena od občin, 
nastalih na območju nekdanje velike 
občine Kranj, razen na Jezerskem. Dr-
žava pa je občine vseeno ustanovila 
povsod, razen na Jezerskem. Šlo je za 
samovoljno dejanje gospode iz Ljublja-
ne, je to dejanje ocenil Vitomir Gros, ki 
je bil v začetku devetdesetih let prejšnje-
ga stoletja tudi državni poslanec. Posla-
nec je bil tudi Ivan Štular. Tako nastale 
občine pa so se pozneje izkazale za do-
bro rešitev. Jezerjani so svojo občino po 
mukotrpnih prizadevanjih dobili štiri 
leta pozneje, dotlej pa so bili del obči-
ne Preddvor. Tega niso bili veseli, njeno 
delo so bojkotirali, se je spomnil predd-
vorski župan Miran Zadnikar, njegov 
kolega Milan Kocjan pa je priznal, da 
so bili od Preddvora kljub temu deležni 
pomoči, ko so želeli na svoje. Prvi župa-
ni so obudili tudi spomine na delitveno 
bilanco, na težke začetke v prvih dveh 
mandatih, ko so orali ledino. Nekateri 
so resda imeli izkušnje pri vodenju kra-
jevne skupnosti, občina pa je bila ven-
darle drugačno "podjetje". A v krajevnih 
skupnostih so se naučili delati s skro-
mnimi sredstvi, zato so tudi v občinah 

z malo denarja, malo zaposlenimi v 
prvih občinskih upravah, a veliko pro-
stovoljnega dela občanov veliko nare-
dili. Za investicije je šlo kar tri četrtine 
vsega denarja, pa takrat še ni bilo na 
voljo evropskih sredstev. Občina Predd-
vor pa je takrat vendarle črpala denar iz 
evropskih virov, iz programa Phare ga je 
dobila za gradnjo daljinskega ogrevanja 
na biomaso. 
Danes je delo občin drugačno, imajo več 
zaposlenih, a tudi vedno več nalog, ki 
jim jih nalaga država. Kot na državni 
ravni je tudi v občinah več birokracije. 
Prostovoljnega dela ni več toliko kot v 
preteklosti. Občine, ki bi lahko združe-
vale svoje naloge in s tem racionalneje 
delovale, imajo nekatere skupne službe, 
denimo redarstva in inšpektorate, lah-
ko pa bi jih imele še več. Načrtovanje na 
finančnem področju sta tako lani načr-

tovali občini Preddvor in Jezersko, ven-
dar še ni uspelo.
Prvi župani pa so na začetku veliko so-
delovali, si pomagali pri skupnih proble-
mih in bili pravi prijatelji. Ko so se njihovi 
mandati iztekli, so naslednikom pustili 
več projektov, toda ti so vse te že izdelane 
in plačane dokumente "nekam založili" 
in začeli vse znova, sta povedala Gros in 
Štular. Tudi Kocjan z naslednikom ni imel 
sreče, le Franc Kern pove, da se z nasledni-
koma še srečuje, da ga spoštujeta in pri-
sluhneta njegovemu mnenju. Tudi Miran 
Zadnikar, ki je županovanje za en mandat 
prekinil, je doživel podobno kot Gros in 
Štular, zato je štiriletni premor težko pre-
našal in se je vrnil dokončat svoje delo. Ob 
koncu, ko se je ozrl na svoje županovanje, 
je v šali dejal, naj njegovi nasledniki ne 
izbrišejo vseh njegovih projektov, kajti še 
vedno se lahko vrne, kot se je v preteklosti. 

V občinah so orali ledino
Na pogovornem večeru v Preddvoru so se družili prvi župani leta 1994 ustanovljenih 
občin. Na področju lokalne samouprave so orali ledino. Prvi mandati so bili težki,  
a nanje imajo najlepše spomine.

Prvi župani (od leve): Ivan Štular, Miran Zadnikar, Vitomir Gros, Franc Kern in Milan Kocjan  
z voditeljico večera Ivko Sodnik (na sredini)

JANA SMOLEJ

V Bašlju so junija spet organizirali športno druženje. Mladi in stari, 
ženske, moški in otroci – vsi smo se veselili in tekmovali. Za naj-
mlajše je bilo poskrbljeno z igrami brez meja, po končanem tekmo-
vanju pa smo vsi imeli kosilo, ki so nam ga skuhali člani TD Bašelj. 
Druženje se je zavleklo v pozno popoldne, tako da bomo druženje 
ponovili tudi v prihodnjih letih.

Športno druženje vaščanov
JANA SMOLEJ

Jutri, 10. novembra, Turistično društvo Bašelj organizira izlet v Bihać. 
Vtise in fotografije bodo z drugimi občani delili v naslednji številki 
Viharnika. Decembra pa bo tako kot vedno pestro z novoletno delav-
nico, o kateri bodo obveščali na Facebooku, po elektronski pošti in 
z letaki. Pričakujejo obisk Božička, organizirajo pohod okoli Bašlja z 
lučkami, če bo povpraševanje, pa bo tudi novoletna zabava.

Izlet in veseli december
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PRIMOŽ BERGANT 

Kmalu bodo lokalne volitve, na katerih 
bodo izvoljeni svetniki in nov župan, ki 
nam bodo v prihodnje v marsičem krojili 
kvaliteto vsakdanjega življenja. Za boljše 
delo naprej je včasih smotrno pogledati 
tudi, kaj in kako smo delali v preteklosti, 
ter se tako učiti na uspehih in neuspehih.
Za Kokro lahko na splošno napišem, da 
so se v zadnjih letih stvari le obrnile na 
bolje. Nekaj je k temu pripomogla občin-
ska oblast, nekaj splošni napredek Slo-
venije, nekaj pa žal tudi ujme. Predvsem 
zadnje vplivajo na državne investicije.
Eden večjih problemov je bila oskrba z 
elektriko in poškodbe elektro naprav za-
radi strel. Žledolom je pomagal, da je Ele-
ktro Gorenjska začel s kabliranjem dalj-
novoda. Zadnje leto se je kablilo od Potoč 
do Celarja, kjer smo z zglednim sodelova-
njem uspeli urediti tudi priključke za jav-
no razsvetljavo, distribucijo nizkega ter 
internetnega omrežja. Daljnovod bo pre-
klopljen letos, priklope hiš se bo izvajalo v 
naslednjem letu. Veseli nas, da so v pro-
jekt vključene tudi visokogorske kmetije. 
Telekom za celotno vas pripravlja projekt 
priklopa na optično omrežje, prioritetno 
se bo reševala Sp. Kokra.
Zadnja štiri leta se je veliko vlagalo tudi 
v ceste. Položenega je bilo tri kilometre 
asfalta ter veliko odbojnih ograj. V Kokri 
je 22 kilometrov občinskih cest, za katere 
občina iz proračuna prejme tudi znatna 
sredstva. Tu moram pohvaliti tudi zgle-
dno sodelovanje uporabnikov, ki so ceste 
brezplačno prepisali na občino, asfaltira-
nje tudi soinvestirajo, v zadnjih štirih le-
tih več kot šestdeset tisoč evrov.
Občina je letos kupila tudi stanovanjsko 
hišo poleg podružnične šole. V njej si kra-
jani obetamo prostore za delovanje lokal-
nih društev, mladinske počitniške tabo-
re, na dvorišču pa si v prihodnje želimo 
manjšega igrišča za rekreacijo, predvsem 
za naše šolarje.
V prihodnje ostaja prioriteta še vedno 
asfaltiranje in zagotovljen kvaliteten do-
stop za krajane. Pripravljen je tudi načrt 
za ureditev AP Arnež, izvedbo pričakuje-
mo naslednje leto, nameravamo urediti 
tudi AP Polana. Nadaljevalo se bo kabli-
ranje in upam, da bomo naslednje leto 
vsi priključeni po zanesljivih zemeljskih 

povezavah. Postopoma se bo dopolnjeva-
la tudi javna razsvetljava. Nekaj domačij 
ima še vedno težave s čisto pitno vodo, 
vendar občina lahko pomaga le prek Ko-
munale Kranj, ki jim bo vodo treba pla-
čevati po števcu.
Glede na hribovit teren Kokre so stalni 
problem tudi vodotoki. Kljub opozorilom 
se država ne zgane, dokler ne pride do 
uničevanja imetja, lahko tudi smrtnih 
žrtev. Upam, da bo zadnje neurje pre-
pričalo pristojne, da je treba vodotoke 
ustrezno sanirati in vzdrževati. Žal je 
učinkovita pomoč gasilcev ob takih do-
godkih, ki bi se jih dalo preprečiti, le ra-
hla tolažba.
Poleg infrastrukture bo treba razmišljati 
tudi, kako kraj dodatno oživiti, na pri-
mer s turistično dejavnostjo, za katero je 
že nekaj zanimanja, in razvojem lokal-
nega gospodarstva in kmetijstva. Razmi-
šljamo o kolesarski stezi ob glavni cesti, 
nadaljevanju Tovorne poti in razvoju 
gorskega kolesarjenja. Upam tudi, da bo 

TIC zagrizel v idejo razpršenega hotela, ki 
bi manjšim ponudnikom nastanitvenih 
kapacitet nudil ustrezno podporo.
Kako se bodo odvijale stvari v prihodno-
sti, bo veliko odvisno od nas, krajanov. 
Res si želim, da bi še bolj stopili skupaj, 
saj prav vsak lahko prispeva delček k na-
šemu skupnemu cilju, da se dolina čim 
bolj razvije. Naj velja rek: če gre dobro so-
sedu, bo šlo dobro tudi meni. Pa naj velja 
tudi za kraje znotraj občine kot tudi med 
občinami.

Na naslednja štiri leta  
gledamo z optimizmom
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Gorenjska turistična zveza (GTZ) je na letošnjem, že 48. srečanju 
gorenjskih turističnih delavcev v Kranju podelila več priznanj v 
okviru akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in go-
stoljubna in pod sloganom GTZ: Dober zgled, drobne posebnosti, 
ki bogatijo kraj, izbrala več lepo urejenih krajev po Gorenjski. Pri-
znanja so prejeli Turistična društva za okroglo obletnico in najbolj 
prizadevni in dolgoletni člani turističnih društev, podelili pa smo 
še priznanja za najlepše gorenjske nageljne. Med tremi izbrankami 
na Gorenjskem je tudi Ivica Mohorič iz Tupalič, ki nageljne z vese-
ljem vzgaja že več kot dvajset let. Njen dom je okrašen z mnogimi 
vrstami rož, pridih lepote in tradicije mu dajejo prav gorenjski na-
geljni.

Najlepši nageljni rastejo  
v Tupaličah

Najlepši gorenjski nageljni rastejo v Tupaličah.

ERNESTA KOPRIVC

Poleti je za športno vzdušje poskrbel Fitko 
center z organizacijo kvalifikacij v odboj-
ki na mivki, na kulturnem področju je Li-
kovno društvo Samorastniki spravil pod 
streho že osmi mednarodni Ex tempore, 
Turistično društvo Bašelj je poskrbelo za 
nepozabno zabavo ob koncu tedna in dru-
ženje na 33. tradicionalnem Kmečkem 
prazniku pod Storžičem, za svojo dušo 
pa ste se lahko udeležili tečaja dihalnih 
vaj ter gozdne terapije. Poleti smo v TIC-u 
vsako soboto pripravili zanimiva druže-
nja za otroke v sklopu Sobotnega Živ Žava, 
ki je bil kljub počitnicam dobro obiskan. 
Z začetkom šolskega leta so se začele 
aktivnosti v organizaciji Večgeneracij-
skega centra Gorenjske, ki se bodo od-

vijale vso zimo. V novembru bosta poleg 
drugih aktivnosti vsako sredo v TIC-u 
potekala tudi osnovni ter nadaljevalni 
računalniški tečaj. Konec septembra 
je Čebelarsko društvo Fran Lakmayer 
pripravilo tradicionalno srečanje ob če-
belarski lipi, Kulturno društvo Josipine 
Turnograjske pa s podelitvijo priznanj 
sklenilo natečaj Najboljše ljubezensko 
pismo v naši državi. Za to priložnost je 
Zavod za turizem Preddvor skupaj s KD 
Josipine Turnograjske izdal zloženko 

o Matiju Valjavcu in tako predstavil še 
eno pomembno osebnost našega kraja. 
Novost je tudi Kmečka tržnica prvo sobo-
to v oktobru in novembru, na kateri ste 
lahko kupili domače izdelke in pridelke 
lokalnih proizvajalcev. Naslednja tržnica 
bo znova spomladi – v upanju, da bo po-
stala stalnica. Letos smo v sklopu projek-
tov Združenja Kamniško-Savinjskih Alp v 
sodelovanju s Centrom za trajnostni ra-
zvoj podeželja Kranj izvedli Festival vode, 
kjer so obiskovalci lahko okušali različne 
vzorce vode, med katerimi so bili tudi 
vzorci iz dveh naših izvirov. Dogodek na-
meravamo še kdaj ponoviti. Najbrž ste se 
spraševali, kaj pomenijo rumene puščice, 
ki so se spomladi pojavile po Preddvoru. 
Skrivnost je v tem, da je Sv. Jakob od le-
tos del Jakobove poti v Sloveniji. Gre za 

novo preddvorsko vejo Jakobove poti v 
Sloveniji, dolgo približno dvajset kilome-
trov, označene skladno z mednarodnimi 
oznakami Jakobove poti: standardne ru-
mene puščice, nalepke Jakobovih školjk 
in napisi Jakobova pot na večjih križiščih. 
Čeprav se z lastnikom zemljišča za zdaj 
še nismo uspeli dogovoriti glede obnove 
pomola, pa ne pomeni, da ob jezeru ni 
bilo ničesar narejenega. Poskrbeli smo 
za redno košnjo in praznjenje košev za 
smeti, kar so opazili tudi obiskovalci, saj 

smo prejeli kar nekaj pohval. Obnovili 
smo poti in dotrajane klopice na zahodni 
strani. Z veseljem pa napovemo, da bomo 
po skoraj polletnih pripravah spomladi 
na jezeru lahko znova veslali. Novembra 
bo postavljen tudi nov pontonski pomol 
s privezom za tri čolne, pomembna pri-
dobitev za turistično ponudbo destinacije.
Decembra se dogaja gRajski Preddvor. 
Praznično vzdušje se bo začelo z oratorij-
skim dnem, ko bodo mladi izdelali velik 
adventni venec, ki bo stal pred vhodom 
v cerkev sv. Petra. Gostili bomo najbolj 
vročo monokomedijo ta hip Profesor 
Kuzman mlajši, v kateri nas bo doktor 
matematike Uroš Kuzman popeljal na 
ekskurzijo po spominih na piflanje, plon-
kanje, pisanje in špricanje. Konec tedna 
bo v znamenju Adventnega sejma, zvečer 
pa boste v farni cerkvi lahko prisluhnili 
koncertu a cappella skupine Jazzva. Naj-
mlajši bodo prišli na svoj račun ob lut-
kovni predstavi Princeska na zrnu graha, 
ki jo bo obiskal tudi Dedek Mraz. Tudi 
letos bomo tradicionalno potopili božič-
no drevce, naslednji dan pa bomo tekli 
skupaj z Božički. Večer lahko zaključimo 
ob božični igri, ki jo pripravlja Župnija 
Preddvor in Kokra. Od leta pa se lahko 
poslovite na enem od silvestrovanj.
Za vse podrobnejše informacije se lahko 
obrnete na organizatorje dogodkov ali 
pa všečkate FB-stran Zavoda za turizem, 
kjer sproti objavljamo sveža dogajanja 
v Preddvoru. Veseli bomo, če vas bomo 
lahko pozdravili vsaj na enem izmed do-
godkov!

Leto je znova naokoli
... in z njim pester zaključek leta

Novost je Kmečka tržnica, ki je bila prvo soboto v oktobru in 
novembru, na kateri ste lahko kupili domače izdelke in pridelke 
lokalnih proizvajalcev. Naslednja tržnica bo znova spomladi –  
v upanju, da bo postala stalnica. 
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Renault CLIO
LIFE TCe 75 + PAKET COOL

 

– Klimatska naprava

– Radio R&GO MP3 z Bluetooth  
+ USB + AUX z upravljalnikom ob volanu

– Kartica Renault

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– LED dnevne luči

Že za

8.990 €*

Novi Renault CAPTUR
ZEN TCe 90

– Klimatska naprava

– Multimedijski sistem Media Nav Evolution s 
7” zaslonom na dotik MP3, AUX, Bluetooth, 
USB, DAB

– Kartica Renault

– Platišča iz lahke litine 16”

– Meglenki spredaj

– LED dnevne luči C-shape

Že za

12.690 €*

Renault TWINGO
AUTHENTIQUE SCe 70 + PAKET COOL

Že za

8.190 €*

– Klimatska naprava
– Radio R&GO + Bluetooth  
    USB AUX z upravljalnikom ob volanu
– Pomoč pri speljevanju v klanec
– LED dnevne luči

Poraba pri mešanem ciklu 4,0−5,6 l/100 km. Emisije CO2 104−128 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

*Cene so z vključenimi popusti.  Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

Renault MEGANE
LIFE TCe 100 FAP

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Klimatska naprava

– LED dnevne luči

– Poklopljiv naslon zadnje klopi  
v razmerju 1/3-2/3

– Radio Bluetooth, USB, AUX

Že za

12.490 €*

Renault KADJAR
LIFE TCe 140 FAP
– Klimatska naprava

– Samodejna parkirna zavora

– LED dnevne luči C-shape

– Vgrajen 7'' TFT barvni zaslon med merilniki

– Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– Radio Arkamys + DAB

Že za

16.790 €*

– Kartica Renault za prostoročno upravljanje
– Samodejna 2-področna klimatska naprava s 

tipalom zaznave strupenih plinov
– Senzor za dež, avtomatski vklop luči in sistem 

za samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi 

– Meglenki spredaj
– Platišča iz lahke litine 20'' Silverstone

Že za

17.790 €*

Novi Renault SCENIC
ZEN TCe 115 FAP

Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,3 l/100 km. Emisije CO2 95–142 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

*Cene so z vključenimi popusti. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

 

Novi Renault CLIO
LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

 

  

 

 

 

 

Že za

9.990 €

Novi Renault CAPTUR
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Renault TWINGO
LIMITED SCe 70  
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9.490 €
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LIFE SCe 115
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13.390  €

Renault KADJAR
ZEN ENERGY TCe 130

 

 

 

 

 

 

 

Že za

19.990 €
Že za

16.490 €

Novi Renault SCENIC
LIFE ENERGY TCe 115

* velja za vozila iz zaloge

*
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PETRA LOMBAR PREMRU

Tudi letos so učenci prvih treh razredov 
Osnovne šole Matije Valjavca Predd-
vor in Podružnične šole Kokra v okviru 
meseca požarne varnosti obiskali ga-
silce Prostovoljnega gasilskega društva 
Preddvor. Najprej so se naučili, kam in 
kako poklicati, ko se zgodi požar ali ka-
kšna druga nesreča, potem pa to še pre-
izkusili. Kar škoda je bilo ličnih lesenih 
hišic, ki so zagorele zato, da so nam ga-
silci prikazali, kako poteka intervencija. 

Sledil je ogled gasilskih vozil in opreme, 
predstavitev postopka oživljanja in bri-
zganje z gasilsko cevjo. Zelo zanimivo, 
poučno in – še posebno slednje – tudi 
zabavno! Hvala PGD Preddvor, da ste se 
– kot že velikokrat doslej – odzvali naši 
prošnji in nas prijazno sprejeli na de-
lovni dan v dopoldanskem času ter po-
skrbeli za strokovno in hkrati otrokom 
razumljivo predstavitev svojih dejavno-
sti.

Na obisku pri 
gasilcihJANA SMOLEJ

Turistično društvo Bašelj že drugo leto or-
ganizira mednarodno kuhinjo, v kateri se 
predstavljajo različne kulture in hrane. Le-
tos smo pokušali: domačo gobovo juho in 
domač kruh, rusko govedino stroganof, kir-
gizijski borsok, iranski horešte bademdjun, 
iranski horešte gejme, oktoberfestovske 
pečene piške, angleške cornish pasty, chily 
con carne, razna peciva, od jabolčnega za-
vitka in gibanice do palačink. Mladinci pa 
so predstavili "bašlanski fruštk", "šnops" 
in "zasko", namazano na kruh. Ker je bila 
kuhinja zelo obiskana in pohvale vredna, 
so se nam javili ljudje, ki bodo drugo leto 
pomagali pri kuhi manj znanih jedi. Vablje-
ni tudi prihodnje leto v našo kuhinjo, za 
letos pa hvala vsem kuharjem in prostovolj-
cem za lepo udeležbo.

Mednarodna kuhinja

Letos je Planinsko društvo Preddvor izve-
dlo večino načrtovanih planinskih izletov. 
Osvojili so Zelenico, Lisco, Poldašnjo špi-
co, Smrekovec, Karlsbader hutte v Lienških 
Dolomitih, čaka jih še tradicionalni izlet v 
neznano na martinovo soboto, jubilejni, 
deseti Tončkov spominski pohod in na šte-
fanovo še predsednikov čaj v Zavetišču v 
Hudičevem borštu. 

Na planinskih izletih

Avgusta je bila v Bašlju dvodnevna veseli-
ca. V soboto nas je zabaval ansambel Lun-
ca, s katerim smo "žurirali" do dveh zjutraj, 
v nedeljo pa se je začel Kmečki praznik, na 
katerem so se predstavili domači glasbeni-
ki in pevci, člani TD Bašelj pa smo poskr-
beli tudi za prikaz starih opravil in bogat 
srečelov, kegljanje za odojka in tehtanje 
domačih dobrot. Program so popestrili Ve-
seli Begunjčani. Obiskali so nas okoliški 
čebelarji, Suha špaga iz Škofje Loke, Sta-
rodobniki iz Voklega, Ani Arh pa je iz medu 
ustvarjala domače dobrote. Vsem še en-
krat hvala za sodelovanje! Obiskovalci so 
se lahko najedli domačih dobrot; odojek 
in rebra izpod Šimetovih rok so šli za med, 
ostale dobrote, med drugim posmodulje, 
žganci in flancati, pa so nastale pod pri-
dnimi rokami naših kmečkih žena in mož. 
Dobrodošli spet drugo leto, ko praznujemo 
že petdesetletnico Turističnega društva 
Bašelj.

Veselica v Bašlju
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SLAVKO PREZELJ

Začetek Petrovega življenja v oktobru 
leta 1938 na Zgornji Beli pr' Sok ni bil 
zanj prav nič vzpodbuden. Ko je bil star 
pet tednov, mu je umrla mama Angela. 
Prehladila se je, ko je šla na belsko žago 
nakladat žamanje. "'Švoh'' je kazalo, 
so samo čakali, kdaj bom umrl," pravi 
Peter, ki je imel že dva starejša brata. 
Stara mama in tete so potem tako lepo 
skrbele zanj, da je postal pravi korenjak. 
Že v osnovni šoli je pokazal, da je žilav 
fant. Zapisal se je športu. Najboljši je 
bil v teku. Na Beli je bil šport zmeraj v 
ospredju, najbolj pa je bil belskim fan-
tom všeč nogomet. Peter je bil tako odli-
čen nogometaš, da je bil že na pragu ju-
goslovanske A-reprezentance. Poškodba 
noge mu je vstop preprečila in posle-
dično se je potem ogrel za smučarski 
tek. Nastopal je za jugoslovansko B-re-
prezentanco in z njo uspešno tekmoval 
po nekdanjih bratskih republikah. Ob 
športu se je izšolal za strojnega ključav-
ničarja. Od začetka do upokojitve si je 
kruh služil v Tekstilindusu. Na Beli so 
se včasih fantje in dekleta prav radi gle-
dali med seboj. Petra je očarala Danica, 
in ko je imel 24 let, sta šla srečna pred 
oltar. Čez tri leta jima je življenje oboga-
til sin Zdravko. Leto zatem, v marcu leta 
1966, sta zasadila v zemljo pod Korotan-
co prvo lopato in v novembru istega leta 
so se že vselili v novo zidano hišo. Peter 
in Danica sta res garala vsak dan, da sta 

lahko prišla na svoje. Tja do leta 1971 sta 
veselje v hišo prinesla še hčerka Tanja 
in sin Mitja.
"Letošnjega prvega januarja sem se odlo-
čil, da v svojem osemdesetem letu preve-
rim, koliko sem še sposoben. Zadal sem 
si cilje in moram povedati, da mi je šlo 
vse po načrtih," je povedal Peter. Prepri-
čan sem, da bi njegove zastavljene cilje 
težko izpeljal nekdo, ki je pol mlajši, kaj 
šele nekdo, ki je star osemdeset let. Po-
glejmo, kaj mu je uspelo. Na Kališče je od 
doma prišel petdesetkrat, na vrhu Storži-
ča je bil desetkrat in v enem dnevu je iz 
doline prišel na vrh Triglava in sestopil 
nazaj v dolino! In to še ni vse! Peter je s 
kolesom letos po Sloveniji naredil več kot 
2500 kilometrov! "To je neumoren," pravi 
žena Danica, ki ga je s kolesom s predd-
vorsko kolesarsko upokojensko ekipo ve-
dno zvesto spremljala. 
"Na vrhu Triglava sem bil do sedaj se-
demkrat, pa sem si rekel, naj bo pa pri 
mojih osemdesetih letih osemkrat. Za 
ta vzpon sem navdušil sina Mitja. Zače-
la sva v Krmi. S koče Planika sva šla na 
vrh in potem sva sestopila na Kredarico 
in nadaljevala pot v dolino. Imela sva 
sončen dan. Na Storžič sem šel vedno s 
Kališča in se tja tudi vrnil. Enkrat pa me 
je prijelo, da sem se z vrha nameraval 
spustiti do Svetega Lovrenca. Nekje sem 
moral zgrešiti stezo in kar naenkrat je 
ni bilo več. Znašel sem se v prepadnih 
skalah. Nazaj nisem šel. Ni mi preosta-
lo drugega, da sem se, držeč za skale in 

trave, počasi stopnjo za stopnjo spuščal, 
dokler nisem prišel spet na stezo."
"Ta je trmast," je povedala Danica, kaj o 
njem pravi Bevčkov Joža. Peter je pred 
kratkim s kolesom prevozil etapo, v kateri 
se mu je pridružil Mato Štefe iz Tupalič. Pri 
takšni poti brez trme res ne gre. Šla sta iz 
Preddvora do Krope, potem pa naravnost 
navzgor v klance na Jamnik, od tam v Dra-
žgoše in navzdol v Železnike, Škofjo Loko 
in nazaj do doma. Osemdeset kilometrov 
je to. Peter ima skoraj za vsak drugi dan 
izbrano tudi pot k cerkvi svetega Miklavža 
nad Mačami. "Do tiste klopce s cvetličnim 
vrtom nad sivo skalo hodim. Bolje se poču-
tim, če hodim. Sem se kdaj zjutraj vprašal, 
ali mi je tega res treba. Po drugi strani sem 
si pa rekel: pojdi, sicer se boš zasedel. In 
sem šel!" Peter, iskrene čestitke za vse!

Sladka kavica za vrhunske dosežke
Peter Polajnar iz Preddvora, ki je pred kratkim praznoval osemdeset let, je pravi 
ljubitelj sladkih stvari. Žena Danica pravi, da mora imeti kavo dvakrat sladkano. 
Mogoče je tudi to vzrok, da je Peter še pri teh letih tako trdoživ in trpežen kakor grča.

Kulturno društvo Josipine Turnograjske 
je v sodelovanju z Občino Preddvor in Za-
vodom za turizem Preddvor letos že sed-
mič razpisalo natečaj za najboljše ljube-
zensko pismo med mladimi v Republiki 
Sloveniji. Tema je bila tokrat ljubezen do 
samega sebe. Prispelo je 228 pisem, od 
tega 168 osnovnošolskih in šestdeset sre-
dnješolskih. Pripotovala so iz vse Sloveni-
je, letos prvič tudi pisma slovenskih izse-
ljencev iz Srbije in Nemčije. Predsednica 

KD Josipine Turnograjske Mira Delavec 
Touhami pojasni, da je namen nateča-
ja motivacija mladih, da svoje literarne 
umetnine predstavijo javnosti, poleg tega 
pa obuja tudi spomin na prvo slovensko 
pesnico, pisateljico, skladateljico in pra-
vljičarko Josipino Urbančič Turnograjsko, 
ki si je izmenjala s svojim zaročencem 
skupaj več kot tisoč ljubezenskih pisem. 
Strokovna komisija v sestavi Janja Čolić, 
Saša Pivk Avsec, Petra Hudnik in Mira 

Delavec Touhami je izbrala najboljša pi-
sma, za najboljša tri v vsaki kategoriji pa 
so avtorjem na svečani prireditvi v dvora-
ni kulturnega doma v Preddvoru podelili 
posebna priznanja. V kategoriji osnovnih 
šol je najboljše pismo napisala Dominika 
Zupan z OŠ narodnega heroja Rajka Hra-
stnik, med srednješolci pa Neža Cerinšek 
z Gimnazije Novo mesto. Podelili so tudi 
nagrado za posebno izvirnost poslanega 
literarnega besedila Tini Šajn iz Logatca.

Ljubezen do samega sebe
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Kandidat za župana Občine Preddvor 
Aleš Drekonja je star 46 let, po izobraz-
bi diplomant javne uprave UN po prvi 
bolonjski stopnji, diplomiral je na Fa-
kulteti za državne in evropske študije, 
trenutno pa je zaposlen na operativno 
komunikacijskem centru Policijske 
uprave Kranj. V zadnjem mandatu je 
občinski svetnik stranke Povezane lo-
kalne skupnosti (PLS), poveljnik štaba 
Civilne zaščite občine Preddvor, predse-
dnik Planinskega društva Preddvor in 
planinski vodnik z mednarodno licenco 
vodnika UIAA, veteran vojne za Sloveni-
jo. Kot zanimivost doda, da je tudi pre-
jemnik zahvale za varovanje ob obisku 
papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji.
Med prioritetami v naslednjem man-
datu na prvem mestu omenja gradnjo 
športnega centra za nogometnim igri-

ščem na Srednji Beli. Z načrti za obnovo 
gradu Dvor v Preddvoru sledi načrtom 
sedanjega občinskega vodstva in se za-
vzema za zgraditev dodatnega objekta v 
okviru doma starejših občanov. Prizidek 
naj bi gradili v skladu s priporočili zavo-
da za varstvo kulturne dediščine. "Pri-
stopiti je treba tudi k obnovi in dogradi-
tvi telovadnice osnovne šole v ustrezno 
športno dvorano. Sedanja telovadnica je 
namreč premajhna. V Vokah pa bi načr-
tovali ureditev športnih površin," razla-
ga Aleš Drekonja. V vaseh, kjer so že prej 
urejali infrastrukturo, bodo to dokon-
čali, v drugih pa zgradili novo. Začeti je 
treba tudi postopek pridobitve v last za-
hodne obale jezera Črnave, kjer je seda-
nje neurejeno lastništvo ovira turizmu. 
"Obalo je treba urediti tako, da bo slu-
žila v turistične namene, zagotoviti pa 
je treba tudi sredstva in infrastrukturo, 
ki bodo omogočili razvoj glampinga, 

prostora za kampiranje, prostora za av-
todome ..." razmišlja kandidat. Spodbu-
jati je treba turizem, kmetijstvo in tudi 
prostovoljstvo pri vseh društvenih ak-
tivnostih in jim zagotavljati pomoč pri 
izvedbi njihovih dejavnosti, pa naj gre 
za gasilstvo, planinstvo, turizem, šport 
ali kulturo. Prizadeval si bo, da bi pri-
dobili kar največ sredstev iz strukturnih 
skladov in da se ne bo treba zadolževati. 

KANDIDAT ZA ŽUPANA

Aleš Drekonja
Povezane lokalne skupnosti – PLS

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Najmlajši kandidat za župana je 29-le-
tni Rok Roblek iz Bašlja, magister inže-
nir agronomije, vpisan še na vzporedni 
magistrski študij managementa. Kot 
višji svetovalec je zaposlen na mini-
strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. V zadnjem mandatu je bil 
občinski svetnik, v novem kandidira za 
župana, s sodelavci je osnoval listo Naš 
Preddvor, kjer za svetniška mesta kan-
didira deset kandidatov.
"Menim, da smo ljudje ključni element 
medsebojnega sodelovanja in ustvarja-
nja. Za lažje in boljše delovanje ter ka-
kovostnejše doseganje skupnih ciljev 
smo si oblikovali organizacije, med 
katerimi je tudi občina. Z ekipo Naš 
Preddvor bomo ustvarili občino, ki bo 
poosebljala sožitje generacij in bo ide-
alen prostor tako za delo kot tudi za 
počitek. Naši cilji so učinkovito služiti 

občanom in skupaj z vsemi, razvijati 
družbeni, gospodarski in socialni kapi-
tal kraja in vseh njegovih prebivalcev 
ter učinkovito izkoristiti potenciale, ki 
jih za razvoj namenjajo tuje in evrop-
ske institucije," pojasni cilje za priho-
dnji mandat. 
Kandidat meni, da je bilo v občini že 
doslej veliko narejenega, on se bo s 
svojo ekipo posvetil drugim vsebinam. 
Ker želi reševati konkretne probleme 
občanov, jim bo na voljo na določen 
dan in uro s podžupanom in direktor-
jem občinske uprave, periodično bodo 
opravljali tudi terenske obiske. Podro-
ben program predstavlja na spletni 
strani, v pogovoru pa izpostavi nekate-
re ključne stvari. Ena je pletilnica idej, 
kar pomeni, da bi mladi lahko razvi-
jali lastno poslovno idejo in oblikovali 
blagovno znamko Preddvora, delova-
li bi v sodelovanju z že prekaljenimi 
podjetniki. Pomembno se mu zdi tudi 

razvijanje družbenih dejavnosti, zlasti 
na področju športa, saj je bil Preddvor 
v preteklosti že znan po rokometu. Na 
tem področju bi utrjevali prepoznav-
nost Preddvora tudi v prihodnje. S tem 
povezujejo tudi izgradnjo nogometnega 
igrišča. Prizadeval si bo tudi za uredi-
tev poslovne cone, kjer bi razvijali tudi 
storitvene dejavnosti, zavzel pa se bo 
tudi za znižanje komunalnega prispev-
ka za podjetnike.

KANDIDAT ZA ŽUPANA

Rok Roblek
Eva Grah Roblek in skupina volivcev



10 | LOKALNE VOLITVE 2018

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Enainpetdesetletni Miha Likar iz Potoč, 
trenutno brezposelen gradbeni tehnik, 
se poteguje za mesto župana Občine 
Preddvor. Največ izkušenj si je pridobil 
s sanacijami vodotokov, deset let je na-
mreč to delal na VGP Kranj. 
"Sem za razvoj vseh naselij v občini, s 
sodelovanjem in medsebgojnim spošto-
vanjem bomo gradili skupnost, ki bo v 
ponos nam in našim otrokom. Podpirali 
bomo gasilstvo, prostovoljstvo, kulturo in 
šport ter z raznimi prireditvami in dru-
ženji krepili turizem," navaja Miha Likar 
svoje cilje. "Najprej moramo dokončati 
projekte našega župana Mirana Zadni-
karja in njegove ekipe ter še pred zimo 
pregledati grajsko streho in obnoviti po-
škodovano fasado. Vzdolž struge potoka 
Suha je treba sanirati brežine, s pomočjo 
ribiške družine moramo oživiti potoke 

Bistrica, Suha in Belca ter ob njih speljati 
sprehajalne poti." Zgradili naj bi manjši 
ekološki otok s kontejnerjem za kosovni 
odpad. Na jezeru Črnava je treba nare-
diti pomole in splaviti čolne, s čimer bi 
okrepili turizem. V zvezi z gradom Dvor, 
kjer si sedanja občinska oblast zamišlja 
pomožni dom starostnikov, razmišlja o 
prostoru, kjer bi se družili občani in se 
spet bolj povezali med seboj. Dokončno 
bi bilo treba urediti tudi grajski park z 
otroškim igriščem in labirintom, ki bi 
privabljal turiste. Razmišlja tudi o tem, 
da bi za vsakega novorojenega otroka 
zasadili sadno drevo. Preddvor potrebu-
je večjo večnamensko športno dvorano 
za večje tekme in prireditve, zgraditi je 
treba nogometno igrišče in načrtova-
ti obrtno cono. Opustošene gozdove naj 
sanirajo s prostovoljnim delom. Tudi za 
vsako vas posebej ima program, kaj je 
tam treba prednostno narediti. V doma-

čih Potočah občani zahtevajo popravilo 
in razširitev ceste skozi središče vasi, v 
spodnjem delu vasi morajo zgraditi ploč-
nik in pokrito avtobusno postajališče ter 
sanirati smrtno nevaren ovinek. V dolini 
Kokre vse visokogorske kmetije še nima-
jo asfalta do svojih posestev. V Mačah, 
Bašlju in Novi vasi je treba dokončati 
infrastrukturo, v Hrašah asfaltirati ce-
sto do zadnje kmetije, na Možjanci ure-
diti težave z vodo.

KANDIDAT ZA ŽUPANA

Miha Likar
Sašo Likar in skupina volivcev

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V nedeljo, 18. novembra, bomo v 212 
slovenskih občinah izbirali župane, ob-
činske svetnike in ponekod volili tudi 
v svete krajevnih in vaških skupnosti. 
Volitve prvič potekajo tretjo novembr-
sko nedeljo, kar je letos na novo določil 
zakon. Sicer gre že za sedme lokalne vo-
litve v samostojni Sloveniji. Kandidate 
za župane in občinske svetnike lahko 
predlagajo volivci in politične stranke. 
Občinska volilna komisija je pravočasno 
prejela tri kandidature za župane, in si-
cer (navedene po zaporedju vložitve kan-
didature): Aleš Drekonja (predlagatelj: 
Povezane lokalne skupnosti PLS), Rok 
Roblek (predlagatelj: Eva Grah Roblek in 
skupina volivcev) in Miha Likar (predla-
gatelj: Sašo Likar in skupina volivcev). Za 
volitve članov občinskega sveta je bilo 
pravočasno vloženih osem kandidatur 

za 34 kandidatov. Kandidirajo za enajst 
svetniških mest. O vseh si lahko prebe-
rete v tokratnem Viharniku. 
Splošno glasovanje o kandidatih bo to-
rej 18. novembra. Ni pa to edini možni 
način glasovanja. V tednu prej imamo 
možnost voliti na predčasnem glaso-
vanju, ki bo letos 13., 14. in 15. novem-
bra, mogoče je tudi glasovanje po pošti 
in glasovanje na domu, če zaradi bolezni 
ne moremo na volišča, vendar moramo 
to prej sporočiti volilni komisiji. Petek 
pred volilno nedeljo je še zadnji dan vo-
lilne kampanje, opolnoči pa napoči vo-
lilni molk, ki traja vso soboto in nedeljo. 
V času volilne kampanje, ki se je začela 
19. oktobra, posebno intenzivna pa je za-
dnji teden pred volitvami, se kandidati 
in kandidatke predstavljajo volivcem. V 
občini Preddvor se predstavijo krajanom 
po posameznih vaseh, vidimo jih na sple-
tnih straneh, običajna oblika predstavitve 

je tudi v občinskem glasilu. Na dan voli-
tev bodo volišča odprta od 7. do 19. ure. V 
nekaterih občinah bo že tega dne znano, 
kateri župani jih bodo vodili v mandatu 
od 2018 do 2022. To bo zagotovo v občinah, 
kjer je kandidat en sam in kjer sta v tek-
mi za župana dva. Tudi občinski svetniki 
bodo izvoljeni 18. novembra. Kjer pa zma-
govalca za župansko mesto še ne bo, se 
bosta kandidata z najvišjim osvojenim 
deležem volilnih glasov pomerila v dru-
gem krogu, ki bo predvidoma v nedeljo, 
2. decembra. V 27 občinah na širšem Go-
renjskem se za županske položaje pote-
guje devetdeset kandidatov. Kandidira 23 
dosedanjih županov, v štirih občinah pa 
"stari" župani ne kandidirajo več (tudi v 
Preddvoru) in bodo te občine zagotovo do-
bile nove. V osmih gorenjskih občinah je 
županski kandidat samo po eden, največ 
pa se jih za ta položaj poteguje v Mestni 
občini Kranj, in sicer osem. 

Volili bomo župana in svetnike
Tudi Občina Preddvor bo na lokalnih volitvah dobila novega župana, kajti zdajšnji 
Miran Zadnikar ne kandidira več.
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Ciril Zorman je bil občinski svetnik 
dva mandata, sodeloval je v odboru 
za infrastrukturo, kjer so razdelje-
vali sredstva za naložbe po vaseh. V 
prihodnjem mandatu naj bi več de-
narja usmerili v vasi Mače in Potoče. 
Kot prioriteto v občini vidi gradnjo 
nogometnega centra na Srednji Beli, 
za kar so bili v zadnjem mandatu 
uspešni pri pridobivanju zemljišč. 
Zavzel se bo tudi za izpolnitev nerea-

liziranih projektov na Beli: zgraditev pločnika ob cesti Predd-
vor–Sr. Bela–Zg. Bela, razširitev Kračmanovega mostu in sa-
nacijo cestne povezave iz Hraš proti Sircu in proti Čadovljam.

Ciril Zorman
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – PLS, VE 2 – BELA

Frančiška Rozman je bila že v več 
mandatih občinska svetnica, kan-
didira tudi za naslednjega. Pri pred-
stavitvi svojih ciljev je bila kratka: "V 
preteklem mandatu smo realizirali 
kar nekaj projektov, zavzemam se 
za njihovo dokončanje. Trudim se 
za ponovno obuditev projektov, ki še 
stojijo, predvsem infrastrukturnih: 
asfaltiranje ter kanalizacija v vseh 

manjših vaseh vse do zadnje hiše. V občinah naj se pozidajo 
slabe kmetijske površine, v dobre kmetijske zemlje naj se ne 
posega."

Frančiška Rozman
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – PLS, VE 2 – BELA

Majda Markun, diplomirana orga-
nizatorka managerka, samostojna 
podjetnica, se kot svetnica namera-
va zavzemati za ureditev dostopne 
ceste do športnega igrišča v Bašlju, 
za zagotovitev projektov in strokov-
ne presoje za kanalizacijske in vodo-
vodne priključke vsem gospodinjstev 
v Bašlju, za ustvarjanje pogojev, da 
bi se lahko kmetje ukvarjali s turiz-

mom. Zavzela se bo za sofinanciranje projektov, kot so Slo-
vanska vas, parkirišče za avtodome, prostor za kampiranje. 
Objekte, naprave, gorske poti in drugo, namenjeno turizmu, 
pa je treba estetsko in funkcionalno nadgraditi.

Majda Markun
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – PLS, VE 1 – BAŠELJ

Devetinštiridesetletni podjetnik, tudi 
član TD Bašelj, AS Bašelj, športno-re-
kreacijskega kluba, deluje v odboru za 
premoženjske pravne zadeve v občini 
Preddvor. V Bašlju se prednostno za-
vzema za ureditev cest in avtobusne 
postaje od Krča do kapelice sv. Bar-
bare in del do Celarce ter odcep proti 
Mačam, za dokončanje kanalizacije 
in ureditev javne razsvetljave, skupen 

koncept v dolini Belice, razvoj primerne dejavnosti na področju 
turizma. V občini je treba ustvariti klimo za prijetno bivanje vseh 
generacij in poslovno-turistično okolje, urediti infrastrukturo, 
grajski vrt, zgraditi športno dvorano in podjetniško-obrtno cono. 

Jože Cuderman
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 1 – BAŠELJ

Silvester Vidic, rojen leta 1955, je 
upokojeni strojni ključavničar. Kot 
svetnik bi si želel več sodelovanja v 
občinskem svetu za ustvarjanje po-
gojev za gospodarski razvoj in s tem 
za boljše socialne razmere prebival-
cev. Več pozornosti je treba posvečati 
društvenim dejavnostim. Ob običaj-
ni skrbi za obnovo infrastrukture 
pozabljamo na občane, ki so veliko-

krat napačno informirani in odrinjeni pri odločanju. Znebiti 
se je treba občutka slabega odločanja, ki je velikokrat razu-
mljen kot osebni interes. Prispevati želi k boljšim odnosom, 
spoštovanju vseh občanov in razvojnim ambicijam občine.

Silvester Vidic
SOCIALNI DEMOKRATI – SD, VE 1 – BAŠELJ

Aleksandra Zibelnik Badii, univerzi-
tetna diplomirana prevajalka, tudi 
tajnica krajevnega odbora in TD Ba-
šelj, med svojimi nalogami navaja: 
redno obveščanje o občinskem doga-
janju in mesečne sestanke krajevne-
ga odbora, ki bo sodeloval z društvi 
v kraju, vsake štiri mesece sestanki 
krajanov, obiskovanje starejših, zbi-
ranje pomoči za pomoči potrebne, iz-

menjava učne pomoči, odprtje Facebook strani podarim – do-
bim, potrebujem – ponujam. Nadaljevati se morajo projekti: 
avtobusna postaja, šolska pot po Mešanovem klancu, odmera 
za cesto uporabljene zemlje in plačilo, kanalizacija. 

Aleksandra Zibelnik Badii
BORIS ZIBELNIK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 1 – BAŠELJ
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Ana Urbanec z Zgornje Bele, po po-
klicu diplomirana meteorologinja 
geofizičarka, dela v OŠ Matije Valjav-
ca Preddvor, kjer pomaga otrokom z 
učnimi težavami. Za varnost otrok 
in drugih pešcev se ji zdi nujna iz-
gradnja pločnika iz Preddvora do 
Zgornje Bele. Želi se udejstvovati na 
področju šolstva, kjer se zavzema za 
razvoj kapacitet in kakovosti na po-

dročju znanja, želi prispevati k medgeneracijskemu sožitju in 
vseživljenjskemu učenju. Želi si dosegati cilje, ki si jih postavi 
v življenju. Kot invalidka premaguje ovire in sebi in drugim 
dokazuje, da je nemogoče včasih tudi mogoče.

Ana Urbanec
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 2 – BELA

Darja Snedec je zaposlena kot pla-
nerka proizvodnje v gospodarstvu, 
kjer se mora odločati o prioritetah 
dela in zalogah surovin, sodelovati 
z ljudmi in sklepati kompromise. "V 
občini Preddvor se zavzemam pred-
vsem za varnost v cestnem prome-
tu in ohranjanje okolja. Na Spodnji 
Beli bi najprej dokončala javno raz-
svetljavo. Treba bi bilo tudi umiriti 

promet skozi Spodnjo Belo in celotno občino Preddvor. Večji 
poudarek bi morali dati predlogom in problemom naših ob-
čanov, ki bi se zato morali bolj poslušati in slišati," pravi kan-
didatka Darja Snedec.

Darja Snedec
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 2 – BELA

Josip Ekar je podjetnik, kulturni de-
lavec, igralec, sodelavec v turizmu, o 
svojih ciljih pa pravi: "Zavzemam se 
za razvoj turizma, kjer je moja vizija 
vrniti Preddvor kot predalpski biser 
na turistični zemljevid Evrope. Na 
področju podjetništva in obrti si bom 
prizadeval za spodbujanje okolju pri-
jaznih dejavnosti. Želim pomagati 
mladim, da lahko uresničijo svoje 

sanje po samostojnem podjetniškem delu. Želim ustvariti 
takšno okolje, v katerem bodo kmetje lažje na domu proda-
li čim več svojih pridelkov ter izdelkov krajanom, turistom, 
obrtnikom in drugim potrošnikom."

Josip Ekar
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 4 – POTOČE

Osemindvajsetletni Jošt Vidmar, 
elektrotehnik, dela v podjetju, kjer 
postavljajo lesene skeletne hiše. "V 
občini se zavzemam predvsem za to, 
da bi mladi bolj zaživeli. Zavzemam 
se za izgradnjo manjkajoče infra-
strukture, predvsem pločnikov ter 
cest (sam se vozim na delo čez Mož-
janco, kjer je cesta taka, da nekateri 
še s traktorjem ne bi peljali). Kot oče 

se zavzemam, da bi v vsaki vasi in v centru Preddvora posta-
vili igrala, kjer bi se starši družili, otroci pa skupaj zabavali in 
odkrivali svet okoli sebe," navaja svoje prednostne cilje. 

Jošt Vidmar
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 2 – BELA

Jože Arnež je predsednik Turistič-
nega društva Kokra, za občinskega 
svetnika kandidira prvič. Njegove 
prednostne naloge so: ureditev dovo-
znih poti do hiš, asfaltiranje, vodni 
priključki. Želi si, da bi ljudje v Kokri 
povezano delovali in bi tam obdržali 
tudi podružnično šolo. Bolj povezano 
naj bi delovali tudi na področju te-
žav, ki jih imajo kmetje zaradi ško-

de, ki jo povzroča divjad. Za varnost na državni cesti skozi 
dolino Kokre bi na kritičnih odsekih poskrbeli za pločnike, 
po vsej dolini pa za kolesarske poti in zanje kandidirali na 
evropska sredstva.

Jože Arnež
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – PLS, VE 3 – KOKRA

Jožef Kokl je dolgoletni predsednik 
Čebelarskega društva Fran Lakmayer 
Preddvor, doma se ukvarja s čebelar-
stvom in čebelarskim turizmom. Kot 
kandidat za občinskega svetnika pa 
si želi, da v Mačah zgradijo fekalno 
kanalizacijo, v Potočah pločnik od 
kapelice do doma starejših občanov 
ter kanalizacijo, parkirni prostor 
pod Sv. Jakobom, v spodnjem delu 

vasi pa avtobusno postajališče. Podpira tudi prizadevanja za 
turistični razvoj občine. Treba je prisluhniti potrebam obča-
nov, njihovim dobrim idejam in podpreti njihove prioritete, 
ne glede na strankarsko pripadnost.  

Jožef Kokl
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – PLS, VE 4 – POTOČE
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Mile Špehar, diplomirani pravnik, 
več desetletij revizor na pokojnin-
skem zavodu, zdaj upokojen, je bil 
dva mandata predsednik nadzorne-
ga odbora v občini. Kot svetnik pa 
se bo zavzemal za razvoj krajevnih 
skupnosti, za ureditev razmerij z la-
stniki, ki so odstopili svoja zemljišča 
za občinsko infrastrukturo, in za to, 
da se vsak občan priključi na kana-

lizacijo. Za kandidaturo se je odločil, ker je kot predsednik 
nadzornega odbora videl stvari, ki jih je še treba urediti. Želi 
si tudi, da bi se med občani vzpostavili zdravi odnosi, da bi 
delovali enotno in solidarno, sodelovali in si pomagali. 

Mile Špehar
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – PLS, VE 2 – BELA

Star je 45 let, po poklicu je trgovski 
poslovodja, dela kot samostojni 
podjetnik, ukvarja se s prodajo bele 
tehnike. V preteklosti je bil član Ro-
kometnega kluba Preddvor, deset let 
je igral prvoligaški rokomet v Škofji 
Loki, igral je tudi na evropskih poka-
lih. Zavzema se zlasti za izboljšanje 
stanja na področju športne infra-
strukture, saj ima Preddvor neslute-

ne priložnosti v razvoju športa in kaljenju mladih kadrov, ki 
bodo osvajali Slovenijo, Evropo in svet. S svojo socialno mrežo 
lahko da kompetenten prispevek k razvoju infrastrukture in 
aktivnosti na tem področju.

Boštjan Bitežnik
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 5 – PREDDVOR

Miran Perko, 46-letni univ. dipl. eko-
nomist, je zadnja leta direktor v uspe-
šnem podjetju Frankstahl. V zadnjem 
mandatu je bil svetnik v Občini 
Preddvor in član dveh odborov, vodil 
je gradbeni odbor Voke in bil predse-
dnik KO Bela. "Po naravi sem nepopu-
stljiv gospodarstvenik in finančnik, z 
občutkom za ljudi in njihove proble-
me. Denar je treba smotrno upora-

bljati za korist ljudi, in ne nesmiselno trošiti. Pripravljen sem 
prisluhniti in dajati podporo projektom, ki nosijo pozitivne po-
sledice za širši del občine, ne glede na to, kdo jih predlaga. Sem 
velik podpornik športa," se predstavi kandidat. 

Miran Perko
ROK JEKOVEC, ZDRUŽENI ZA PREDDVOR, VE 2 – BELA

Mirjam Pavlič je bila dva mandata 
občinska svetnica, predsednica KO 
Preddvor in direktorica Zavoda za 
turizem Preddvor. Med prihodnjimi 
nalogami omenja nadaljevanje ob-
nove grajskega parka in gradu Dvor 
ter novo športno igrišče na Beli. Pod-
pira predlog, da bi bil v gradu Dvor 
dom starejših občanov, če ne uspe, 
pa hostel ali center obšolskih dejav-

nosti. Grajski park naj bi primerno hortikulturno zasadili, v 
njem naj bi bila otroško igrišče in fitnes na prostem. Ob jeze-
ru Črnava naj se postavi pomol na zahodni obali, del se uredi 
kot peščena plaža, nujno pa je, da se ohrani narava. 

Mirjam Pavlič
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – PLS, VE 5 – PREDDVOR

Diplomantka bolonjskega univer-
zitetnega programa na področju 
ekonomije in managementa je tre-
nutno zaposlena v OŠ Matije Valjav-
ca Preddvor kot računovodkinja in 
poslovna sekretarka za vrtec. Kot 
kandidatka Liste ZZP, ki jo odlikuje 
izjemna ekipa različnih pogledov z 
bogato paleto znanj, pravo energijo 
in visoko motivacijo za dialog ter ne-

obremenjenost s strankarsko politiko in preteklostjo, se zave-
zuje k ciljem transparentnega, gospodarnega in odgovornega 
upravljanja javnih sredstev, obveščanja občanov o delovanju 
občine, trajnostnega razvoja in spoštovanja zakonitosti.

Marija Mojca Sodnik
ROK JEKOVEC, ZDRUŽENI ZA PREDDVOR, VE 2 – BELA

Leta 1945 rojen Janez Polajnar, upo-
kojeni voznik, je bil dva mandata 
občinski svetnik in član več občin-
skih odborov, aktiven je kot gasilec 
in član planinskega društva. Želi si, 
da v novem mandatu nadaljujejo 
ureditev grajskega parka, kjer naj bi 
bil tudi prostor za prireditve. Urediti 
je treba brežino potoka mimo cerkve 
in pokopališča, pokopališče tudi re-

dno vzdrževati. Zavzema se za gradnjo pločnika v Tupaličah, 
za gradnjo nogometnega igrišča na Srednji Beli, širitev Šolske 
ulice, ureditev lastništva okoli jezera Črnava in za občinska 
parkirišča ob vznožju planinskih poti. 

Janez Polajnar
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – PLS, VE 5 – PREDDVOR
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Ivan Grginič, rojen leta 1954, diplo-
mirani ekonomist na delovnem me-
stu nadzornika v Komunali Kranj, 
predsednik občinske organizacije SD 
Preddvor, si želi sodelovanja v občin-
skem svetu s prispevkom na podro-
čju ustvarjanja priložnosti za gospo-
darski razvoj, ki bi omogočil boljši 
socialni status občanov. Več pozor-
nosti je treba posvečati društvenim 

dejavnostim, znebiti se je treba občutka slabega odločanja, 
ki je velikokrat razumljen kot osebni interes. Želi prispevati 
k boljšim odnosom v družbi, spoštovanju slehernega občana, 
razvojnim ambicijam kraja, saj si Preddvorčani to zaslužijo. 

Ivan Grginič
SOCIALNI DEMOKRATI – SD, VE 5 – PREDDVOR

Alenka Miša Toplak je upokojena 
profesorica športne vzgoje. Prepriča-
na je, da je treba prisluhniti in tudi 
slišati potrebe ljudi in če gre za splo-
šno dobro, je treba predloge obča-
nov realizirati. Želi delati v splošno 
korist, lahko bi sodelovala s svojimi 
izkušnjami s področja športa in šol-
stva, kjer je najbolj doma. Njena pri-
oriteta v občini Preddvor je obvozna 

cesta za naselje Hrib. Sedanja je bila mišljena kot začasna 
rešitev, sedaj pa po njej poteka promet proti jezeru in domu 
starejših občanov, kar je zlasti ob koncih tedna zelo obreme-
njujoče.

Alenka Miša Toplak
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS, VE 5 – PREDDVOR

Darja Delavec, zadnji mandat občinska 
svetnica in predsednica dveh odborov, 
je utirala pot Zavodu za turizem Predd-
vor. Preddvor vidi kot družinam pri-
jazno občino z medgeneracijskim so-
žitjem, kjer bo prostor za kakovostno, 
okolju in ljudem prijazno življenje. Za-
vzemala se bo, da bodo imele invalidne 
osebe enako možnost dostopa do vseh 
dejavnosti, da bo občina mlade podpi-

rala pri ustvarjanju lastnega kotička, za boljše življenja domači-
nov in turistov. Treba je urediti Šolsko ulico, enakomerno bo pod-
pirala razvoj središča Preddvora in vpadnice v Preddvor. 

Darja Delavec 
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 5 – PREDDVOR

Franc Karničar je rojen leta 1952 in je 
upokojen. Sodeloval je v Krajevnem 
odboru Preddvor in pozna želje ob-
čanov. Kot svetnik bi podprl gradnjo 
športne infrastrukture in dokonča-
nje začetnih komunalnih projektov. 
Je za sodelovanje ne glede na stran-
karsko pripadnost in druge razlike, 
vse v korist razvoja občine. Motijo ga 
težave s smetmi na ekološkem otoku 

in občani, ki jih neodgovorno odlagajo vsepovsod, zato bi bila 
dobra rešitev gradnja zbirnega centra. Za lepši videz in pri-
vabljanje turistov bo treba urediti tudi okolico jezera Črnava. 

Franc (Aco) Karničar
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS, VE 5 – PREDDVOR

Iztok Pavc, star 36 let, univerzitetni 
diplomirani inženir geodezije, je za-
poslen v Gorenjski gradbeni družbi. 
Od rane mladosti se ukvarja s špor-
tom, bil je član Rokometnega kluba 
Preddvor (od mladinskih sekcij do 
članov), kasneje je v ŠD Preddvor ak-
tivno igral nogomet, zdaj je članski 
nogometni trener z izobrazbo UEFA 
B. Tudi svojo kandidaturo povezuje s 

športom in infrastrukturo, kjer je treba zgraditi športno-nogo-
metni center in športno dvorano. Potrebni sta obvozna cesta 
mimo Hriba in ureditev varnih šolskih poti in otroških igrišč, 
mladim pa je treba zagotoviti pogoje za dobro življenje v občini. 

Iztok Pavc
ROK JEKOVEC, ZDRUŽENI ZA PREDDVOR, VE 5 – PREDDVOR

Janez Brolih, občinski svetnik v dveh 
mandatih, v zadnjem tudi podžupan 
in predsednik KO Tupaliče, za priho-
dnji mandat vidi naslednje naloge: 
dokončanje kanalizacije in ostale in-
frastrukture v Tupaličah, vodovod in 
sanacijo ceste na Možjanco, asfalti-
ranje ceste mimo Mlinarja, sanacijo 
šolske poti Breg–Preddvor, sodelova-
nje pri gradnji infrastrukture v va-

seh, kjer je še ni, podpora pri projektih, ki jih financira EU. 
Zavzema se za dokončanje projektov, ki so izdelani in čakajo 
na izvedbo: krožišče in obnova državne ceste skozi Tupaliče, 
varna pot v šolo s pločnikom, avtobusno postajališče.

Janez Brolih
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – PLS, VE 6 – TUPALIČE
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Marjanca Podpeskar, diplomirana 
ekonomistka, zdaj upokojena, sode-
luje v več odborih in kot prostovoljka 
v več društvih. Kot svetnica se želi 
zavzemati za zgraditev vodovoda na 
Možjanco, sanacijo ceste in ureditev 
parkirišča v tej vasi za potrebe poho-
dništva in turizma, za sanacijo peš-
poti med Bregom in Preddvorom, v 
Tupaličah pa naj se nadaljujeta gra-

dnja kanalizacije in zbirni center za odpadke. Uredi naj se 
državna cesta skozi Tupaliče, ob njej pa pločnik, javna razsve-
tljava, avtobusno postajališče, prehodi za pešce. Pripravljena 
je delati zlasti na področju socialne dejavnosti.

Marjanca Podpeskar
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – PLS, VE 6 – TUPALIČE

Metod Jagodic je 26-letni diplomirani 
inženir živinoreje in kot mladi pre-
vzemnik zaposlen na domači kme-
tiji. V zadnjem mandatu je bil občin-
ski svetnik. Zavzema se za čim večjo 
prehrambno samooskrbo občine. V 
občini naj se dokonča urejanje graj-
skega parka z infrastrukturo za raz-
gibavanje in igro otrok, in zgradi naj 
se nogometno igrišče, do konca mora 

biti zgrajena tudi kanalizacija v Tupaličah in sanirana državna 
cesta s pločnikom in urejenimi prehodi. Potrebna je sanaci-
ja pešpoti Breg–Preddvor z odvodnjavanjem, ureditev ceste na 
Možjanco in na Štefanjo Goro ter vodovod na Možjanco. 

Metod Jagodic
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS, VE 6 – TUPALIČE

Nejc Bodlaj je star 27 let, ekonomist, 
zaposlen v logističnem podjetju. V 
mladih letih je igral rokomet. Pri 
svojem delu se ukvarja tudi z ure-
janjem kolesarskih poti na Krvav-
cu. Njegov interes je privabiti ljudi v 
naravo, k pohodništvu, kolesarjenju, 
plezanju, padalstvu. Za to je nujna 
urejena infrastruktura. Zavzema se 
za ureditev obstoječih in novih špor-

tno-rekreativnih dejavnosti, ki bodo omogočale aktivnosti v 
naravnem okolju. S tem bi približali šport vsem generacijam 
in poskrbeli, da bi Preddvor postal športno turistični center. 

Nejc Bodlaj
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 5 – PREDDVOR

Minka Zupin je študirala na bioteh-
niški fakulteti in nadaljevala z magi-
strskim študijem agrarne ekonomi-
ke. Zaposlena je na kmetiji kot vodja 
administracije in pomaga možu v 
družinskem podjetju. Zavzemala 
se bo za razvoj podjetništva, kamor 
sodi tudi kmetijstvo. Želi si tudi več 
infrastrukture za otroke, mladino in 
za razvoj turizma. Kompetentna je 

na področju upravljanja z okoljem in naravnimi viri, kjer se ji 
zdi Preddvor poln priložnosti. Dobri predlogi svetnikov in so-
delovanje z občinsko upravo so ključni za izvedbo projektov.

Minka Zupin
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 6 – TUPALIČE

Kandidat za občinskega svetnika je 
tudi leta 1977 rojeni Boštjan Prestor, 
inženir gradbeništva in magister 
ekonomije, samostojni podjetnik na 
področju gradbeništva. Pred štirimi 
leti je kandidiral za župana. Zavze-
mal se bo za boljše življenje občanov 
na vseh področjih. V prihodnjih letih 
bo treba obnavljati infrastrukturo 
in graditi novo, sicer pa meni, da je 

treba v občini zagotoviti kontinuiran razvoj in spodbujanje 
gospodarstva.

Boštjan Prestor
NOVA SLOVENIJA – NSI, VE 2 – BELA

Primož Bergant, rojen leta 1974, univ. 
dipl. ing. elektrotehnike, je zapo-
slen v domačem podjetju B-teh. Dela 
tudi na domači kmetiji. V zadnjem 
mandatu je bil občinski svetnik in 
član različnih odborov. Tudi v nasle-
dnjem mandatu bo skušal delovati 
transparentno, da bodo krajani ob-
veščeni in vključeni v delo občine in 
krajevnega odbora. Krajanom Kokre 

bo le z zagotovljenim financiranjem mogoče zagotoviti pri-
merljive bivalne pogoje z ostalo občino. Prizadeval si bo, da 
Kokra v proračunu občine dobi svojo proračunsko postavko, 
da bodo lažje reševali problem osnovne infrastrukture.

Primož Bergant
ROK JEKOVEC, ZDRUŽENI ZA PREDDVOR, VE 3 – KOKRA
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Anže Podpeskar je star 29 let, po iz-
obrazbi univerzitetni diplomirani 
ekonomist. Štiri leta in pol je delal v 
bonitetni hiši v Ljubljani, kjer se je 
spoznal s financami, sedaj pa dela 
pri prijatelju v trgovini v Kranju. 
Njegova velika strast so hribi. V vlogi 
svetnika se vidi, ker je mlad, ambi-
ciozen in predan svojemu delu. Kot 
ekonomista ga zanima financiranje 

občine in s tem povezano delo pri projektih. Zavzemal pa se 
bo za dokončanje dela na kanalizaciji v Tupaličah, vodovod 
Možjanca, skupaj s sokrajani pa bo iskal rešitve za tekoče 
probleme, ki se bodo pojavljali. 

Anže Podpeskar
URBAN ROBLEK IN SKUPINA VOLIVCEV, VE 6 – TUPALIČE

Rudolf Ogrin, inženir elektrotehni-
ke, diplomirani ekonomist in ma-
gister ekonomije in poslovnih ved, 
je zaposlen na direktoratu za ener-
gijo ministrstva za infrastrukturo. 
Med svojimi cilji navaja spodbujanje 
učinkovite rabe energije in obnovlji-
vih virov, se zavzema za turistični 
razvoj Preddvora, med infrastruk-
turnimi in gospodarskimi cilji so 

energetska sanacija šole, gradnja športne dvorane, dokonča-
nje cestne povezave Britof–Hotemaže, obnova ceste Bela–Kor-
kica, novogradnje za mlade družine, ureditev poslovne cone, 
urejanje kolesarskih poti, trajnostna mobilnost. 

Rudolf Ogrinc
STRANKA MODERNEGA CENTRA – SMC, VE 4 – POTOČE

Vilko Čimžar, zaposlen na vodilnem 
delovnem mestu v potovalni agenci-
ji Arriva Alpetour, je od mladih nog 
aktiven v športu. Bil je trener mlajših 
nogometnih selekcij, sedaj aktiven 
član ŠD Preddvor. Bil je član KS Bela 
- Bašelj, občinskih odborov in tudi 
občinski svetnik. Poleg dokončanja 
začetih projektov vidi največji izziv 
v promociji občine kot športno-tu-

ristične destinacije. Nujna je izgradnja nogometnega igrišča 
na Sr. Beli, ureditev manjkajočega pločnika z osvetlitvijo od 
Preddvora do Zg. in Sr. Bele, kolesarskih in sprehajalnih pove-
zav s sosednjimi občinami in gradnja športne dvorane ob šoli. 

Vilko Čimžar
ROK JEKOVEC, ZDRUŽENI ZA PREDDVOR, VE 2 – BELA

Miran Zadnikar je bil pet mandatov 
župan Občine Preddvor, svoje delo 
želi nadaljevati kot občinski svetnik. 
Kot projekte, pomembne za kraj in 
občino kot celoto, navaja grad Dvor, 
kjer so mogoče tri dejavnosti: dom 
starejših občanov, varovana stanova-
nja ali hostel. Če uspe dom starejših, 
bi ga povezali z medgeneracijskim 
centrom, v njem bi uredili vrtec. Za 

jezero Črnava je OPN že opredelil načrt razvoja, zdaj pa naj bi 
uredili težave z lastništvom. Treba bo razširiti vrtec, glede šole 
pa preveriti možnosti za večjo telovadnico, ki bi postala večna-
menska dvorana, šolska igrišča pa urediti v Vokah. 

Miran Zadnikar
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – PLS, VE 5 – PREDDVOR

Za občine z manjšim številom članov občinskega sveta (od 7 do 
vključno 11), je zakonsko predviden večinski volilni sistem. Člani v 
Preddvoru se volijo v šestih volilnih enotah: Bašelj, Bela, Kokra, Po-
toče, Preddvor in Tupaliče. V volilnem Viharniku smo kandidate iz 
omenjenih volilnih enot objavili po naključnem vrstnem redu. 

V Preddvoru po večinskem sistemu
Pred splošnim glasovanjem na lokalnih volitvah, ki bo v nedeljo, 
18. novembra, je predvideno tudi predčasno glasovanje. V občini 
Preddvor bo to v sredo, 14. novembra, v sejni sobi Občine Preddvor 
predčasno glasovanje, in sicer od 7. do 19. ure. 

V sredo predčasno glasovanje

Občani Preddvora bodo župana in člane občinskega sveta volili 
na šestih voliščih v občini. Prebivalci Bašlja volijo v brunarici tu-
rističnega društva, Vaščani Zgornje, Spodnje, Srednje Bele in Hraš 
v domu krajanov na Zgornji Beli, Kokrjani volijo v tamkajšnji po-
družnični šoli, iz Maš, Potoč in Nove vase pridejo volit v turistično 
poslovalnico v Preddvor, prebivalci Preddvora in Hriba bodo svoje 
glasove oddali v Info centru, prebivalci Tupalič, Brega in Možjance 
pa v penzionu Zaplata.

Volišča v občini Preddvor



KDO SEM?
Sem Rudolf Ogrinc, rojen 18. 4. 1963 v Ljubljani, s stalnim prebiva-
liščem Nova vas 17, Preddvor.
Po izobrazbi sem inženir elektroenergetike, diplomirani ekono-
mist ter magister ekonomskih in poslovnih ved. Generična znanja 
iz energetike in ekonomije so mi bila v pomoč pri opravljanju vod-
stvenih del. V celotni poslovni karieri se stalno dodatno izobražu-
jem, tako na področju pridobivanja strokovnih znanj in opravlja-
nja strokovnih izpitov kot usposabljanja na področju prodaje in 
pridobivanja poklicnih kvalifikacij.
Od leta 2004 do 2010 sem bil izvršni direktor organizacijske eno-
te Izvajanja vzdrževanja in gradenj v Elektru Gorenjska, kjer sem 
vodil izvajalni inženiring pri investicijskih gradnjah elektroener-
getskih objektov kot lastne investicije in za trg. Kasneje sem kot 
namestnik direktorja in vodja projektov v podjetju Gorenjske 
elektrarne vodil investicijske projekte s področja gradenj sončnih 
elektrarn, samostojnih enot za pridobivanje toplote in električne 
energije (SPTE) ter zamenjave potratne razsvetljave z varčno (pro-
jekti učinkovite rabe energije – energetsko pogodbeništvo). Od 
leta 2013 do 2016 sem delal kot direktor Elektra Gorenjska Prodaja 
in na koncu kot pomočnik direktorja združenega podjetja ECE. V 
letu 2017 sem delal kot zunanji strokovni sodelavec pri pripravi 
projekta Vertikalna integracija dobaviteljev električne energije, s 
ciljem strateškega vstopa HSE v ciljna prodajna podjetja z name-
nom trženja energentov na maloprodaji. Trenutno sem zaposlen 
na Ministrstvu za infrastrukturo v Direktoratu za energijo.

ZAKAJ KANDIDIRAM?
Menim, da lahko s svojim znanjem in delovnimi izkušnjami  
pozitivno pripomorem k uspešnemu doseganju zastavljenih ciljev  
v občini Preddvor. Predvsem z medsebojnim sodelovanjem in  
povezovanjem z namenom, da dosežemo več za vse krajane občine.

ENERGETIKA

Cilj: Spodbujanje učinkovite rabe energije in  
obnovljivih virov.

Kako:
	 	večja energetska samozadostnost v smeri spodbujanja  

energetske učinkovitosti
	 zvišanje deleža obnovljivih virov energije 
	 spodbujanje opuščanja uporabe fosilnih goriv v prometu

TURIZEM

Cilj: Razviti občino v sodelovanju z ostalimi občinami na 
Gorenjskem kot enovito, zeleno, aktivno in zdravo turistično 
destinacijo.

Kako:
	 	varstvo okolja in ustrezno umeščanje objektov v okolje
	 	pridobivanje evropskih kohezijskih sredstev in sredstev  

za razvoj podeželja in turizma
	 	projektno povezovanje z ostalimi občinami na Gorenjskem
	 	učinkovito lokalno vodenje na področju turizma  

(turistične zadruge)
	 turizem na kmetijah kot dopolnilna dejavnost 

INFRASTRUKTURA IN GOSPODARSTVO

Cilji:
	 		energetska sanacija šole in gradnja nove športne dvorane
	 	zavzemanje za izgradnjo že dolgo načrtovane cestne povezave 

Hotemaže–Britof 
	 	obnova obstoječe ceste Bela–Kokrica s pripadajočo infrastrukturo
	 	novogradnje, namenjene mladim družinam
	 	oblikovanje nove industrijsko-poslovne cone – privabiti  

visokotehnološka podjetja
	 	izgradnja medkrajevnih kolesarskih poti in spodbujati trajnostne 

oblike mobilnosti

LOKALNA SAMOUPRAVA

Cilj: Želimo višjo kakovost storitev na lokalni ravni in večje 
sodelovanje občanov.

Kako:
	 	okrepiti povezovanje in sodelovanje občin za učinkovito črpanje 

EU-sredstev
	 	spodbujanje sodelovanja občin na področju oblikovanja  

skupnih občinskih uprav
	 	večje sodelovanje občanov pri oblikovanju občinskega proračuna 

(participativni proračun)

PROGRAM ZA RAZVOJ OBČINE PREDDVOR

 Kandidat za občinskega svetnika v Občini Preddvor

Rudolf Ogrinc
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ZA OBČINO
PREDDVOR

ZAKAJ NAM ZAUPATI?
- izkušena ekipa pod vodstvom župana Mirana Zadnikarja, ki je s svojim delom 
   pomembno prispevala k uspehom v občini Preddvor v obdobju 2010 – 2014:
  • nov vrtec
  • centralna čistilna naprava
  • kanalizacijski sistem
  • dokončan občinski prostorski načrt
  • pridobljena nepovratna evropska sredstva
  • brezplačna pridobitev gradu Dvor

Ambiciozni realni načrti za naprej:
  • nadaljnja izgradnja infrastrukture
  • vzpostavitev medgeneracijskega centra v gradu Dvor
  • novi stanovanjski in poslovni objekti
  • gradnja športnega parka Voke
  • spodbujanje razvoja kmetijstva, turizma in podjetništva
  • priprava dolgoročnih razvojnih načrtov
  • vzpodbujanje vseh aktivnosti, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja občanov

Vsak glas šteje, zato Vas vabimo, da se v nedeljo, 5. oktobra 2014, udeležite volitev in glasujete za župana 
Mirana Zadnikarja in svetnike z liste PLS. Hvala za Vaš glas - glas zahvale in glas za ekipo, vredno zaupanja.

•  vzpostavitev medgeneracijskega centra v gradu Dvor: dom starejših, oddelek 
vrtca, specifične bivalne skupnosti, prostori za delovanje in druženje mladih

• izgradnja športnega parka in nogometnega centra
• ureditev grajskega parka in dopolnjevanje spominskih obeležij v njem
•  ureditev kolesarskih poti, okolice jezera, pobočja Zaplate (ohranitev  

prepoznavnosti Hudičevega boršta), okolju prijazna osvetlitev cerkva
•  zaključek izgradnje kanalizacije v celotni občini in ureditev zbirnega centra  

za odpadke
• izgradnja vodovodov na Možjanci in v Mačah
•  dopolnitev cestne infrastrukture – modernizacija državne ceste Tupaliče,  

pločniki za varne poti v šolo
• priprava dolgoročnih razvojnih načrtov
• vzpodbujanje vseh aktivnosti, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja občanov
 
 

Ambiciozni realni načrti  
za naprej pod vodstvom  
                   župana Aleša Drekonje:

Vabimo Vas, da se v nedeljo, 18. novembra 2018, udeležite volitev 
in glasujete za župana Aleša Drekonjo in svetnike stranke PLS – glasujete za 
ekipo, vredno zaupanja.
Vabimo Vas na predstavitve kandidatov:

dan in ura lokacija za volilno enoto / kraje

Ned., 11. 11. ob 10h Kokra, šola Kokra 

Pon., 12. 11. ob 19h penzion Zaplata Tupaliče, Breg, Možjanca 

Tor., 13. 11. ob 18h Preddvor, dom krajanov Preddvor, Hrib, Mače, Nova vas, Potoče 

Sre., 14. 11. ob 18h Zg. Bela Dom krajanov Hraše, Zgornja, Srednja in Spodnja Bela

Sre., 14. 11. ob 20h Bašelj, Majerček Bašelj
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Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774

Prodaja in dostava kurilnega olja. 
Razrez in čiščenje hišnih cisteren.

Prodaja in razvoz slovenskih peletov, 
 briketov in premoga.

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

Tel.: 041 355 899  www.bim-line.si

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali 
na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se 
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Zgodba o čevljarskih koreninah, otroštvu, mladostniški razigranosti 
in vojnih razmerah, o trdem delu, izkušnjah iz tujine in uspehih 
doma. Zgodba, sorodna drugim tržiškim čevljarjem, ki jim je 
življenje prinašalo tanjše ali debelejše rezine kruha, ter zgodba 
o Tržiču in Peku, kakršna sta bila in se ne bosta več vrnila. 

392 strani; 17 x 21,5 cm; trda vezava
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Cena knjige je

29 80
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali 
na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se 
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Zgodba o čevljarskih koreninah, otroštvu, mladostniški razigranosti 
in vojnih razmerah, o trdem delu, izkušnjah iz tujine in uspehih 
doma. Zgodba, sorodna drugim tržiškim čevljarjem, ki jim je 
življenje prinašalo tanjše ali debelejše rezine kruha, ter zgodba 
o Tržiču in Peku, kakršna sta bila in se ne bosta več vrnila. 

392 strani; 17 x 21,5 cm; trda vezava
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MARJAN BOGATAJ

Svetniki so na 31. (redni) seji 24. novembra soglasno spreje-
li odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Preddvor – spremembe št. 3 za 
NC Preddvor (idejni projekt). V imenu našega Športnega dru-
štva Preddvor se je seje udeležil Slavko A. Bogataj in se zahva-
lil županu in svetnikom za podporo in jih hkrati povabil na 
odprtje nogometnega centra leta 2020. Dodal je še, da bodo 
o točnem terminu obveščeni naknadno. Župan je omogočil, 
da gre vabilo v zapisnik seje, svetniki pa so pobudo podprli. 
Opozoril je še, da je za sodelovanje na razpisih treba čim prej 
urediti lastništvo. Župan je potrdil, da sredstva so in da bo 
odkup urejen še letos. Že naslednji dan je bil sestanek z Mar-
kom Bohincem, tajnikom občine, za uskladitev aktivnosti pri 
pripravi dokumentacije za razpis Fundacije za šport (rok za 
oddajo 12. november), ob 9. uri pa že geodetska izmera parcel 
(ki je bila potrebna pred odkupom). Vsi vabljeni lastniki so 
projektu zelo naklonjeni.
V senci aktivnosti, povezanih z novim športnim parkom, so 
nogometaši v vseh starostnih kategorijah redno trenirali 
in nastopali v ligaškem tekmovanju. Čeprav je članska eki-
pa novo sezono začela z zmago v Bitnjah, je dva kroga pred 
koncem jesenskega dela prvenstva uvrščena na začelje, za 
vidnejšo uvrstitev pa manjkajo predvsem točke s primerlji-
vimi nasprotniki, kjer pa je zmanjkalo tudi nekaj sreče. V 
vseh mlajših kategorijah, od najmlajših, mlajših in starejših 
dečkov pa vse do kadetov in mladincev, so ekipe nekje v sre-

dinah lestvic, kar pomeni, da se lahko kosajo skoraj z vsemi 
klubi na Gorenjskem. V društvu smo zelo zadovoljni s trener-
sko ekipo, ki jo sestavljajo Iztok Pavc kot trener članske ekipe, 
Slavko A. Bogataj, ki vodi treninge vratarjev, ter David Golob, 
Gregor Pavlič, Luka Perne in Luka Potkonjak, ki so izredno 
aktivni pri vseh mlajših selekcijah. Ob vrnitvi v šolske klopi 
po zasluženih "krompirjevih počitnicah" se treningi nadalju-
jejo na igrišču z umetno travo oziroma v telovadnici, konec 
novembra pa jih že čakajo izzivi zimske lige v Šenčurju.

Nogometni center Preddvor postaja realnost

Idejna zasnova Nogometnega centra Preddvor
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Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com

MARIJA ŽIŽMOND

Strelsko društvo Preddvor je strelsko 
leto 2017/2018 zaključilo sredi julija, ko 
so se člani udeležili še 28. državnega 
prvenstva na Pragerskem z malokalibr-
sko puško na 50 metrov 60 leže, kjer so 
nastopili v članski ekipi. Glede na kvali-
fikacije so bili favoriti za medaljo, ven-
dar se jim ni izšlo po načrtih. Na dan 
tekme je zapihal močan veter, ki je zelo 
vplival na rezultate. Ekipno so osvojili 
4. mesto, posamezno pa Mitja Žižmond 
8., Domen Fink 18. in Krištof Medja 23. 
mesto. Na regijskem prvenstvu z MK-
-puško v Ljubljani je član Domen Fink 
osvojil 2. mesto, mladinec Krištof Medja 
pa 1. mesto.
Z zračno puško so se treningi in tekmo-
vanja zaključili sredi junija. Najmlajši 
so tekmovali v gorenjski ligi 12 krogov. 
Pri cicibanih je 1. mesto osvojil Adam 
Šamperl, pri cicibankah pa prav tako 1. 
mesto Ana Lucija Rajgelj. Pri mlajših pi-
onirjih je 9. mesto osvojil Sergej Rajgelj. 
Pionir Aleksander Lokatelj in mladinec 
Krištof Medja sta osvojila 3. mesti.
Najmlajši so se udeležili tudi tekmo-
vanja za Kekčev pokal, ki se šteje kot 
najvišja liga v Sloveniji za te kategorije. 
Po šestih krogih skupnih rezultatov je 
ciciban Adam Šamperl osvojil 3. mesto, 
cicibanka Ana Lucija Rajgelj 9. mesto in 
mlajši pionir Sergej Rajgelj 18. mesto.
Regijsko prvenstvo je bilo iv Ljubljani. 
Z rezultati smo bili zadovoljni: Adam 
Šamperl je osvojil 1. mesto, Ana Lucija 
Rajgelj 1. mesto, ml. pionir Sergej Rajgelj 
2. mesto, pionir Aleksander Lokatelj 8. 

mesto, mladinec Krištof Medja 5. me-
sto. Člani so ekipno osvojili 3. mesto, 
posamezno pa Nejc Podjed 5., Mitja Ži-
žmond 10. in Domen Fink 15. mesto. 
Mlajši so bili z doseženim zelo zadovolj-
ni, vsi so dosegli norme za nastop na 
državnem prvenstvu. V Kidričevem pa 
je bilo nato 27. državno prvenstvo pre-
cej bolj stresno; tako za tiste, ki so tam 
tekmovali prvič, kot tiste, ki so priča-
kovali dober rezultat in medalje. Vse se 
ni izšlo po načrtih – Adamu Šamperlu 
je do medalje manjkal en krog, osvojil 
je nehvaležno 4. mesto, cicibanka Ana 
Lucija Rajgelj je osvojila 18. mesto, ml. 
pionir Sergej Rajgelj 34., pionir Aleksan-

der Lokatelj pa 51. mesto. Članska ekipa 
je tekmovala tudi v II. DL severozahod 
6. krogov in na koncu ekipno osvojila 2. 
mesto in 43 točk, posamezno Nejc Pod-
jed 1. mesto, 126 točk, Mitja Žižmond 8. 
mesto, 91 točk, Domen Fink 9. mesto, 
85 točk, in Krištof Medja 22. mesto in 12 
točk.
Septembra se je s prvimi treningi in 
tekmovanji že začela nova sezona 
2018/2019. Na razpisu za Športni pro-
gram 2018 smo prejeli veliko manj sred-
stev kot v preteklih letih. Za tekmovalce 
je to slabo, saj trenirajo zato, da se ude-
ležujejo tekem, se pomerijo s svojimi vr-
stniki in tako ocenijo svoje sposobnosti.

Uspehi  
strelcev

Ekipa mlajših pionirjev in cicibanov SD Preddvor – 3. mesto za Pokal Gorenja vas,  
september 2018
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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

www.pogrebnik.si

KLEMEN ARH 

Tovrstna srečanja potekajo že dobrih tride-
set let, vse od olimpijskega leta 1984, ko sta 
Slovenija in Preddvor z Alenko Cuderman 
postala bogatejša za prvo zlato olimpijsko 
odličje v zgodovini. Žal je bilo to tudi leto, 
ko se je zgodil prvi Križnarjev memorial 
– v spomin na mnogo prezgodaj umrlega 
rokometaša Jožeta Križnarja. Sledilo je še 
19 ponovitev memorialnih srečanj, ki so 
jih nato nasledila srečanja generacij. Če 
so v začetku turnirji predstavljali pripravo 
aktivnih rokometašev na ligaške sezone, 
pa zadnji dve desetletji zbrani predvsem 
obujajo spomin na zlata leta preddvorske-
ga rokometa, ki pa so z neizgradnjo špor-
tne dvorane (ideja sicer pride na plano 
vsako predvolilno obdobje, tudi letošnje ni 
izjema) žal že davno minila. 
Krasno poletno vreme je tudi letos pri-
vabilo veliko število rokometnih navdu-
šencev, ki so se lahko pomerili v dveh 

kategorijah ali pa zgolj uživali ob igrišču 
v lepih rokometnih predstavah. Najprej 
so na igrišče stopili najmlajši, t. i. mini 
rokometaši, ki so potrdili, da je nav-
dušenje za rokomet še vedno veliko in 
da Preddvor v preteklosti ni bil zaman 
imenovan valilnica talentov, saj so brez 
večjih težav premagali najmlajše roko-
metaše iz sosednjih Cerkelj. Sledila je 
tekma dneva, derbi med Malčki in Sre-
dinčki, kot je ekipi poimenoval legen-
darni komentator Brane Likozar - Piksi. 
Za red in disciplino na igrišču je skrbel 
Silvo Vidic - Šopo. Malčke je zastopala 
ekipa, ki je zadnja igrala na uradnih 
tekmovanjih pod imenom RK Preddvor. 
To so fantje, ki bi danes ob normalnih 
pogojih (dvorani) zagotovo lahko igrali 
v drugoligaški članski konkurenci. Na-
sproti jim je stopilo približno deset let 
starejše moštvo Sredinčkov z bogatim 
rokometnim znanjem, a malo slabšo 
kondicijsko pripravljenostjo. V prvem 

delu srečanja so mlajši povedli za ne-
kaj zadetkov. V odmoru so se zbrani 
spomnili na osemdeseti rojstni dan le-
tošnjega občinskega nagrajenca Lojzeta 
Grašiča - Vode. Dolga leta je bil funkcio-
nar v Rokometnem klubu Preddvor, ka-
terega predsednik je še danes. Brez njega 
takšnih uspehov zagotovo ne bi bilo, kar 
znajo ceniti preddvorski rokometaši, ki 
so mu v uglašenem zborčku zapeli Vse 
najboljše, se mu zahvalili ter mu izroči-
li darilo, kolaž slik iz najlepših obdobij 
preddvorskega rokometa, ki mu bo go-
tovo drag spomin. Nato se je nadaljeval 
napet obračun, rezultat je bil hitro ize-
načen, kmalu pa so Malčki lahko le še 
občudovali atraktivne poteze starejših 
kolegov in jim ob zadnjem sodniškem 
pisku zgolj še čestitali. Ob koncu uradne-
ga športnega dela so se zbrani družili še 
pozno popoldne. Tudi dež jih ni zmotil pri 
obujanju spominov in načrtovanju po-
novnega snidenja ob letu osorej.

Srečanje rokometnih generacij
Junija je na šolskem igrišču v Preddvoru potekalo tradicionalno srečanje generacij 
preddvorskih rokometašev.
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Koledar dogodkov za november in december

NOVEMBER

Sobota, 10. 11. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV

ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Sreda, 14. 11. 2018  TIC, ob 9.30 do 10.30

RAČUNALNIŠKI TEČAJ: OSNOVNI

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

Sreda, 14. 11. 2018  TIC, ob 11. ure do 12.30

RAČUNALNIŠKI TEČAJ: NADALJEVALNI
VGC, T: 041 724 134, E: mkc-prijava@luniverza.si

Četrtek, 15. 11. 2018  TIC, od 9. ure do 10.30

UMOVADBA

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

Sobota, 17. 11. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV
ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Sobota, 17. 11. 2018  zbor hotel Alma, ob 16. – 18. ure

GOZDNA TERAPIJA
VGC, T: 041 724 134, E: mkc-prijava@luniverza.si

Sreda, 20. 11. 2018  TIC, od 9.30 do 10.30

RAČUNALNIŠKI TEČAJ: OSNOVNI

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

Sreda, 20. 11. 2018  TIC, od 11.ure do 12.30

RAČUNALNIŠKI TEČAJ: NADALJEVALNI

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

Četrtek, 21. 11. 2018  DU Preddvor, od 17. – 18. ure

TOMBOLA
VGC, T: 041 724 134, E: mkc-prijava@luniverza.si

Četrtek, 21. 11. 2018  Dom. Zg. Bela, od 17.30 do 19.30

KRISTINA KNIFIC: PREDAVANJE KAKO SLEDITI SVOJEMU SRCU
VGC, T: 041 724 134, E: mkc-prijava@luniverza.si. Brezplačen vstop.

Planinsko društvo Preddvor vabi, da se jim pridružite zadnjo sobo-
to v novembru na Sv. Jakobu, kjer bodo obeležili trideseto obletni-
co postavitve tamkajšnje planinske koče. Vabljeni tudi v Zavetišče 
v Hudičevem borštu, ki bo pozimi odprto ob lepih koncih tedna 
in varnem pristopu. Koča na Sv. Jakobu je odprta vse dni v tednu, 
razen ob ponedeljkih. Vabljeni pa tudi na druge dogodke v orga-
nizaciji Planinskega društva Preddvor, ki so redno objavljeni na 
spletni strani www.pd-preddvor.weebly.com in na Facebook strani 
PD Preddvor.

Obletnica planinske koče  
na Sv. Jakobu

Sobota, 14. 11. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV

ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Sreda, 28. 11. 2018  TIC, od 9.30 do 10.30

RAČUNALNIŠKI TEČAJ: OSNOVNI

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

Sreda, 28. 11. 2018  TIC, od 11. ure do 12.30

RAČUNALNIŠKI TEČAJ: NADALJEVALNI
VGC, T: 041 724 134, E: mkc-prijava@luniverza.si

DECEMBER

gRajski Preddvor
Sobota, 1. 12. 2018  Župnišče Preddvor, 9. – 15. ure

ORATORIJSKI DAN: IZDELAVA VELIKEGA  
ADVENTNEGA VENCA

Župnija Preddvor in Kokra, ZT Preddvor, T: 04 255 10 45

Petek, 7. 12. 2018  Kulturni dom Preddvor, ob 19.30

MONOKOMEDIJA: PROFESOR KUZMAN MLAJŠI

ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Sobota, 15. 12. 2018  Dvorski trg, od 14. do 18. ure

ADVENTNI SEJEM

ZT Preddvor, Župnija Preddvor in Kokra, E: info@visitpreddvor.si

Sobota, 15. 12. 2018  cerkev Sv. Petra, ob 19. uri

JAZZVA: KONCERT A CAPPELLA

ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Nedelja, 16. 12. 2018  Kulturni dom Preddvor, ob 16. uri

LUTKOVNA PREDSTAVA PRINCESKA NA ZRNU GRAHA  
Z OBISKOM DEDKA MRAZA

ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Sobota, 22. 12. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV: BOŽIČNA DELAVNICA

ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Torek, 25. 12. 2018  jezero Črnava, ob 16. uri

POTOP BOŽIČNEGA DREVEŠČKA

ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Sreda, 26. 12. 2018  jezero Črnava, ob 14.30 uri

TEK BOŽIČKOV

ŠD Divji zajci, T: 041 691 190

Sreda, 26. 12. 2018  Kulturni dom Preddvor, ob 19. uri

BOŽIČNA IGRA

Župnija Preddvor in Kokra, T: 04 255 10 45

Sobota, 29. 12. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV: NOVOLETNA DELAVNICA
ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si
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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

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + poštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

www.gorenjskiglas.si

ANICA CELAR GORZA

V sredo, 10. oktobra, smo se kolesarji odpeljali na zaključek ko-
lesarjenja v Planinski dom Komenda. Ta etapa nam zelo ustreza, 
ker ni prezahtevna. V letošnji kolesarski sezoni smo v Komendo 
odkolesaril kar štirikrat in se tudi odločili za zaključek v Planin-
skem domu. Navzoče je pozdravil vodja kolesarjev Milan Tičar. 
Podal nam je sezonsko poročilo, s predsednico Društva upoko-
jencev Preddvor Marijo Velikanje pa sta nam podelila priznanje. Z 
zaključkom kolesarjenja smo združili tudi praznovanje rojstnega 
dne, osemdeset let našega kolesarja Petra Polajnarja. Petko ne le 
kolesari, ampak hodi tudi v hribe. Letos je bil na Triglavu, deset-
krat se je povzpel na Storžič in petdesetkrat na Kališče. Res prava 
grča. Zaželeli smo mu vse najboljše in še veliko takih podvigov. 

Kolesarji končali sezono

V Preddvoru z okolico je veliko pešpoti in nezahtevnih poti do hri-
bov, kot so koča na Sv. Jakobu, Možjanca, Štefanja gora, koča na 
Lovrencu, pot v Drago, pešpot iz Preddvora do Milj ob reki Kokri in 
nazaj, pot okoli protokolarnega posestva Brdo itd. V Medobčin-
skem društvu slepih in slabovidnih Kranj deluje tudi pohodniška 
sekcija, katere član je tudi slabovidni Rajko Kopač iz Preddvora. 
"Naštete poti so zelo primerne za osebe z izgubo vida ali pa moč-
no slabovidne, saj so primerne za gibanje in sprostitev v naravi in 
jih tudi večkrat prehodimo. Ker tudi v preddvorski občini prebiva 
šest oseb z okvaro vida oziroma slepih, jih vabimo, da se nam 
pridružijo. Menim, da je Preddvor kot turistični kraj z danimi lepo-
tami in lego za pohodnike kot tudi samo za sprehajalce z okvaro 
vida odlična izbira, saj tu najdejo mir in vse lepote narave in hri-
bov, ki ga obdajajo," vabi Rajko Kopač, navdušen pohodnik po 
preddvorskih poteh.

Tudi Preddvor obiskujejo  
pohodniki z okvaro vida

Skupina pohodnikov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih 
Kranj; prvi z leve v drugi vrsti je Rajko Kopač.
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Vsak nasmeh je lahko zdrav nasmeh

Maruša Humar, dr. dent. med. 

040 567 301                 zobozdravstvo.humar@gmail.com

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur. V prostorih MOS-DENT zobna ordinacija d.o.o.

DELOVNI ČAS:
Torek: 7.00 – 13.30
Sreda: 13.00 – 20.00
Po dogovoru
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