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Poskrbeli
za šolarje in
športnike
V Preddvoru so se po
lanskem končanju največje
naložbe v infrastrukturo
lotili vlaganj v šolska
športna igrišča in urejanje
prometa na območju šole
in poti do nje. Začenjajo
pa gradnjo kanalizacije
za zgornji del Tupalič,
napoveduje župan Miran
Zadnikar.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kako ste zadovoljni z zaključkom in-

vesticije Infrastruktura v občini Preddvor, ki je zajela pet vasi in predstavljala
največjo naložbo v občini doslej?
"Po lanskem dokončanju del je ministrstvo za finance za naložbo Infrastruktura
v občini Preddvor izvedlo revizijo. Bila je
zelo zahtevna, vse so natanko pregledali
in na koncu ni bilo nobenih pripomb. To
je pohvalno tako za občinsko upravo in
našo vodjo projektov Klavdijo Zima, kot
tudi za izvajalca in nadzor. Ni pa še vse
čisto končano: trenutno potekajo odmere zemljišč, odpravljamo pa tudi napake – reklamacije, do katerih je prišlo pri
tako veliki naložbi. Poleg tega v vaseh,
ki jih je zajela naložba, dokončujejo še
urejanje vaških središč. Lipe so večinoma posadili že pred poletjem, sedaj pa so
postavili tudi klopce, ki bodo nekakšna
počivališča in zbirališča za vaščane."
• Letošnji občinski praznik ste slavili
z odprtjem novih igrišč pri preddvorski osnovni šoli. Koliko vas je stala
ureditev t. i. športne infrastrukture?
"Prvotno je bilo predvideno, da se pri
osnovni šoli uredita le dotrajana atletska steza in rokometno igrišče. Takoj
ob začetku projekta so se pojavile želje
Športnega društva Preddvor po nogometnem igrišču z umetno travo, čemur
smo tudi prisluhnili. Obljubili smo jim,

da bomo to igrišče uredili le delno, razen
če dobimo kaka sredstva od Fundacije za
šport. Dobili smo jih, in sicer postopoma
v treh letih, tako da smo igrišče vendarle naredili do konca. Odločili pa smo se
tudi, da ga opremimo z razsvetljavo, ker
uporabniki veliko trenirajo tudi v večernih urah. V času gradnje pa so slovenski odbojkarji dobili medaljo in tedaj je
bila izražena tudi želja po odbojkarskem
igrišču. Prisluhnili smo tudi tej in za to
igrišče namenili manjši neizkoriščen
prostor. Skupna naložba v šolska igrišča, ki pa jih bodo uporabljali tudi športnik iz občine, je bila 350 tisoč evrov."
• Pred začetkom šolskega leta pa ste
se ukvarjali tudi s prometno ureditvijo
okoli šole in v središču Preddvora. Kaj
ste naredili?
"Res je, pred začetkom šolskega leta
smo pri šoli zgradili obračališče. Narejeno je bilo v roku do prvega šolskega
dne in pomembno razbremenjuje promet predvsem v jutranji konici. Zgradili
smo tudi avtobusno postajo za dva avtobusa, v prihodnjem letu pa bomo še
razširili cesto od šole do gostilne Majč,
in sicer na račun pločnika in brežine,
saj je cesta sedaj preozka za srečevanje
avtobusa z osebnimi vozili. Obračališče
nas je stalo 130 tisoč evrov. Končali smo
tudi pločnik od turistične poslovalnice
do gostilne Majč, kar je veljalo 60 tisoč
evrov in pomeni velik prispevek k pro-

metni varnosti otrok na poti v šolo in
domov. Ob tej priliki bi se zahvalil lastnikom zemljišč, ki so korektno sodelovali pri odstopu zemljišč."
• Večji zalogaj pa bo v prihodnjih
dveh letih gradnja kanalizacije v zgornjem delu Tupalič. Kako daleč ste s
tem projektom?
"Za kanalizacijo zgornjega dela Tupalič
je že podpisana pogodba z izvajalcem,
te dni začenjajo z deli. Investicija znaša
260 tisoč evrov, izpeljana bo v dveh letih, vsa investicija sicer znaša okoli milijon evrov. Je pa zelo zahtevna, ker na
trasi potekajo tu magistralni vodovodi
za to območje in območje sosednjih občin. Za dograditev pa nam je ostal tudi
še del kanalizacije za središče Preddvora. Pridobivamo služnostne pogodbe,
računam pa, da jo bomo izvedli še letos v središču vasi, kjer bomo priključili
sedem objektov, med drugim tudi Dom
krajanov Preddvor."
• Se je že razpletla precej neprijetna
zgodba v zvezi s planinsko kočo na
Svetem Jakobu?
"Za kočo na Svetem Jakobu je bila na vrhovnem sodišču revizija, ki je določila,
da mora Planinsko društvo Iskra predati objekt občini. Bili smo dogovorjeni
za primopredajo, a smo pred tem dobili njihovo obvestilo, da nam objekta ne
bodo predali. Obrnili smo se na sodišče,
naj nam zagotovi takojšen prevzem ozi-
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roma plačilo dnevnih penalov. Med tem
časom smo dobili dopis PD Iskra, da se
želijo z nami pogajati. Ne morejo biti najemniki brez pogodbe. Doslej so se sklicevali na bojazen, da bo občina ta objekt
prodala, vendar o čem takem nismo nikoli razmišljali, saj želimo kočo obdržati
kot planinsko postojanko. Hkrati poteka tudi postopek za legalizacijo objekta. Lani smo dobili odločbo za rušenje.
Vložili smo vlogo za gradbeno dovoljenje, vendar nam jo je zaradi neurejene
služnosti upravna enota zavrnila. Sedaj
urejamo služnosti z lastnico zemljišča."
• Letos ste za svojega podžupana imenovali Janeza Broliha. Kaj bo njegovo
delo?
"Razen v prvem mandatu podžupana
v občini Preddvor še nisem imel, ker
smo si želeli prihraniti stroške. Naj povem, da sem za župana v tem mandatu
kandidiral, ker je bil pred nami projekt
urejanja infrastrukture, saj me je skrbelo, da bi morebitno novo vodstvo občine
ta projekt „zminiralo“. Investicija nam
je dobro uspela, a je terjala veliko časa,
energije in živcev. Zato sem za uspešno
izvedbo novega projekta, gradnje kanalizacije v zgornjem delu Tupalič, predvidel
sodelovanje Janeza Broliha, ki je občinski
svetnik, izvoljen v Tupaličah, ki bo sedaj
kot podžupan vodil projekt in skrbel za

Središča vasi dobivajo končno podobo, na sliki Bašelj. / Foto: Gorazd Kavčič
koordinacijo in komunikacijo s prebivalci. Poleg tega me nadomešča tudi v času
odsotnosti pri različnih dogodkih."
• Skupaj z Občino Jezersko ste poleti
na Direkcijo RS za infrastrukturo naslovili opozorilo, naj poskrbijo za zavarovanje brežin zaradi padajočega kamenja ob državni cesti. Kaj ste dosegli?
"Poleti se je na regionalni cesti Jezersko–
Preddvor znova zgodila huda prometna
nesreča, ko je v voznika motornega
vozila z brežine nad cesto padla velika
skala. To se je zgodila na območju, kjer
je zavarovanje brežine nujno, saj na ta

odsek ceste v vsakem deževnem ali vetrovnem vremenu padajo skale. Poleg
tega odseka jih je v dolini še kar nekaj,
kjer vsakodnevno na cesti leži kamenje,
ki se proži z obcestnih skalnih sten in
brežin. Glede na dejstvo, da je v preteklosti že prišlo do nesreče s smrtnim
izidom, prav tako se je zaradi padajočega kamenja poškodoval kolesar, sva
z jezerskim županom Jurijem Reboljem
na direkcijo za infrastrukturo naslovila
urgentno pismo, da nadaljujejo z zavarovanjem brežin nad regionalno cesto
v dolini reke Kokre. Na nekaterih odsekih so varovanje že izvedli, a kritičnih
odsekov je še nekaj, zato sva ponovno
zaprosila za prednostno reševanje teh
zadev in naj še pred jesenskim dežjem
nadaljujejo z nameščanjem varnostnih
mrež. Odgovora še nismo dobili."

Razpis za humanitarne
programe

S pločnikom varnejši v središču Preddvora / Foto: Gorazd Kavčič

Občina Preddvor obvešča, da je od petka, 16. septembra, na spletni strani www.
preddvor.si objavljen Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Preddvor za
leto 2016. Prijava je možna do 29. oktobra
2016.
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Pripravljen delati za domači kraj
Od prvega septembra ima Preddvor podžupana. To je Janez Brolih, ki smo ga
povprašali o prvih izkušnjah, odkar ima to nalogo.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
FOTO: GORAZD KAVČIČ

• Kako ste se znašli v novi vlogi pod-

župana?
"Ker se je to zgodilo kar hitro zaradi odsotnosti župana in rezultatov revizije,
da mora občina imeti podžupana, me je
župan poklical in vprašal, ali sem pripravljen prevzeti to funkcijo. Ker sem
človek, pripravljen delati za skupnost,
sem na to tudi pristal. Moje delo bo nadomeščanje župana v odsotnosti, pokrival pa naj bi tudi večji del komunalnega
področja v občini. Razlog pa je bil tudi
predviden začetek nadaljevanja gradnje kanalizacije v zgornjih Tupaličah.
Seveda se še ne znajdem dobro na področju delovanja občine, ampak mi vsi
zaposleni na čelu z direktorjem uprave
na naši občini pomagajo z razlago in
odločitvami. Seveda pa je veliko dela na
terenu, ki pa mi je bolj znan."
• Katere so bile prve naloge?
"Prve naloge so začetni usklajevalni sestanki za začetek izgradnje kanalizacije, kar se začenja ravno v tem mesecu.
Potrdili smo novega direktorja podjetja
za toplovodno ogrevanje, ker je prejšnji
prosil za prekinitev pogodbe. Urejajo se
tekoče zadeve občine, računi, bil je prvi
šolski dan, skrb za varnost, reklamacije
ob izgradnji cest iz lanskega leta itd."
• Ključni razlog za to imenovanje
je gradnja kanalizacije v Tupaličah.

Janez Brolih na eni prvih podžupanskih dolžnosti: pri razvitju prapora ob 70-letnici LD Storžič
Kako daleč ste že s tem projektom, se
mogoče že celo gradi?
"Kot sem že povedal, se je gradnja že začela vsaj v tem delu, da se premerijo višine, določijo globine kanalov in jaškov,
opravljeni so pogovori z lastniki parcel.
Fizično pa se bo tudi začelo kopati v nekaj dneh. Imamo že vsak teden usklajevalni sestanek na temo kanalizacije. V
kratkem bomo tudi sklicali skupni sestanek vseh krajanov zgornjih Tupallič,
da jih seznanimo s potekom in časovnico gradnje. Pri tem projektu imamo
dva velika problema, eden je regionalna

Uredili okolico jezera
Občina Preddvor je letos pridobila soglasje
lastnikov zemljišč ob jezeru Črnava in čez
poletje je Zavod za turizem Preddvor že uredil del okolice jezerske obale. Zamenjali so
koše za smeti, na novo je nasut del sprehajalne poti na severnem delu obale jezera,
obnovljena sta mostička čez potok Bistrico
in čez jez, delajo še nove klopce in tako
bo za številne obiskovalce, ki se tako radi
sprehodijo v tem prekrasnem naravnem
okolju, poskrbljeno, da bodo prihajali še
raje in še večkrat, saj je sprehod ob jezeru
zanimiv prav v vseh letnih časih za vse generacije obiskovalcev.

Na novo nasut del poti ob jezeru

cesta, drugi pa je primarni vodovod za
Šenčur in Kranj, v kar pa nameravamo
ugrizniti v naslednjem letu."
• Kakšen izziv je to za vas kot krajana, izvoljenega na območju Tupalič?
"Že kot kandidat za občinski svet sem
povedal, da sem pripravljen delati za
naš kraj, se odreči uram, ki jih za to
porabim, in s tem prinesti krajanom in
občanom boljše bivalne in življenjske
pogoje. To se tudi že vidi iz dela lanskega leta, ko smo izgradili že večji del
kanalizacije in drugo infrastrukturo v
občini."

OBČINSKE NOVICE | 5

Preddvor z novimi športnimi igrišči
Prvega junija je pri Osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru potekalo slovesno
odprtje novih športnih površin – nogometnega, odbojkarskega, košarkarskega in
rokometnega igrišča ter atletske steze.
NASTJA BOJIĆ, FOTO: TINA DOKL
Kvalitetne pridobitve, ki ustreza vsem
standardom in normativom, so se najbolj razveselili osnovnošolci, ki bodo
rekreacijski odmor končno lahko popolnoma izkoristili. Ker jim gibanje na
prostem veliko pomeni, so ob slovesnem odprtju pripravili pester kulturni
program, v okviru katerega so s petjem,
plesom in zabavnimi igranimi vložki
ustvarili prijetno vzdušje in nasmejali
zbrane. Njihovi nastopi seveda niso bili
brez pomena, saj so skoznje občinstvu
predali pomembno sporočilo: da sta
šport in gibanje zelo pomembna elementa življenja, ki ju moramo čim pogosteje vključevati v svoj vsakdan.
V drugem delu programa sta prisotne
nagovorila ravnateljica šole Tea Dolinar
in župan Miran Zadnikar, ki je spomnil
na mnoge dosedanje občinske dosežke
in predstavil nadaljnje načrte Občine
Preddvor, nato pa je skupaj z devetošolcem Andrejem Svoljšakom Vrtcu Čriček
z Zgornje Bele podelil priznanje za prizadevno in kvalitetno delo na področju

Lari Brolih so pri prerezu slavnostnega traku pomagali ravnateljica, župan, projektant,
nadzornik, predstavnik izvajalcev in predstavnik ŠD Preddvor.
vzgoje in varstva otrok, ki sta ga prevzeli vzgojiteljici Mateja Mušič in Cirila
Bukovnik.
Nove športne površine, ki so jih zaradi dotrajanosti starih začeli graditi

septembra lani, je najprej blagoslovil preddvorski župnik Miha Lavrinec,
slavnostni trak je prerezala predstavnica Vrtca Čriček Lara Brolih, nato pa so
igrišča že 'krstili' s prvimi tekmovanji.

Spominska plošča na domačiji Povšnar
NASTJA BOJIĆ, FOTO: MATIC ZORMAN
V začetku junija so na domačiji Povšnar v Kokri odkrili spominsko ploščo tajnega skladišča orožja vojnih enot milice
v letih 1990–1991. Po dosedanjih informacijah je bilo na Gorenjskem najmanj petdeset skrivnih lokacij, kjer so posamezniki skrivali, hranili in pred JLA varovali orožje, strelivo in
opremo. Mednje spadata tudi zakonca Povšnar, ki sta v tajno
hrambo sprejela orožje z Oddelka milice Preddvor. Ker teh pogumnih, častnih, nesebičnih in domoljubnih dejanj ne smemo pozabiti, je policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska
v sodelovanju z Občino Preddvor, TD Kokra in KO Kokra na
njunem domu v Kokri odkrilo spominsko ploščo, nagovorila pa sta ju tudi predsednik KO Kokra Primož Bergant in
Brane Virant, nekdanji komandir Postaje milice Škofja Loka.
Zakonca Povšnar svojega dejanja ne obžalujeta, obeležje pa
jima zelo veliko pomeni: »Danes sva na svoje dejanje zelo ponosna, takrat pa ni bilo lepo. Trikrat so ponoči vozili orožje
in bilo naju je strah. Kljub temu nama ni žal, bilo je vredno.«

Spominsko ploščo sta odkrila predsednik PVD Sever Gorenjska
Jože Mencin in župan Občine Preddvor Miran Zadnikar.
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Pohvale uspešnim učencem in učenkam
V šolskem letu 2015/16 pohvaljeni učenci za izstopajoče dosežke in aktivnosti
ERNA MEGLIČ, SVETOVALNA DELAVKA
V minulem šolskem letu so učenci
Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor
na državni ravni osvojili dvajset priznanj, od tega dve zlati in 18 srebrnih.
Vsem čestitamo za njihove dosežke,
vzorno vedenje, prizadevno delo in druge aktivnosti.
Zlati priznani sta prejela Gregor Perčič, 9. a (mentor Tomaž Peternel), zlato
Cankarjevo priznanje za znanje slovenščine, in Aljaž Križnar, 6. a (mentorica Milena Tavželj) zlato priznanje za
znanje konstruktorstva in tehnologi-

je obdelav. Gregor Perčič je prejel tudi
srebrno Cankarjevo priznanje. Srebrno
priznanje za znanje angleškega jezika je dobil Matej Naglič, 9. a, srebrno
Proteusovo priznanje za znanje biologije Maša Zaplotnik, 8. b, srebrno Vegovo priznanje za znanje matematike
pa: Eva Tofant, 5. b, Domen Roblek, 6.
b, Maks Zager, 7. b, Zala Končan, 8. a,
Hana Ekar, 9. b, Gaja Gregorc, 9. b, Živa
Končan, 9. b. Srebrni priznanji za znanje konstruktorstva in tehnologije obdelav sta prejela Mitja Jagodic, 9. b in
Ambrož Janhar, 7. a. Srebrna priznanja
za uspeh na tekmovanju Vesela šola so

Prvič v šolo
Prvi šolski dan je bil tudi za nove preddvorske prvošolčke veliko vznemirjenje. Zdaj so se že navadili novega režima in pridno
sledijo pouku. Na prvi šolski dan jih je v imenu občine pozdravil
podžupan Janez Brolih in jim za dober začetek izročil knjižice z
naslovom Kokrjanček. Izdelali so jih otroci iz podružnične šole
v Kokri.

dobili: Zoja Bobnar, 5. b, Bine Grilc, 5.
b, Tereza Lombar, 5. b, Kaja Mekuč, 6.
a, Nika Valjavec, 6. a, Teja Roblek, 8. b.
Bronasti priznanji MEPI sta dobila Jan
Mekuč, 9. a in Maks Knavs, 9. a.
Pohvale za vzorno vedenje pa so prejeli
naslednji učenci in učenke (objavljamo
le tiste iz 7., 8. in 9. razreda): Ambrož
Janhar, 7. a, Tea Gregorc, 7. a, Andreja
Zupan, 7. b, Gregor Ekar, 8. a, Jera Zorman, 8. a, Maša Karničar, 8. a, Klaudija
Rakovec, 8. b, Adam Valjavec, 8. b, Lovro
Kokalj, 9. a, Matej Naglič, 9. a, Nika Naglič, 9. a, Katarina Valič, 9. a, Gaja Gregorc, 9. b, Luka Zorman, 9. b.

Na poti k zdravju, prijaznosti in
uspehu
ERNA MEGLIČ, SVETOVALNA DELAVKA
Na šoli spodbujamo učence k lepemu vedenju, delavnosti in spoštljivemu odnosu do ljudi, stvari in narave z vzgojno dejavnostjo
z naslovom Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu. Vzgojna dejavnost je potekala na predmetni stopnji (od 6. do 9. razreda) že
osemnajsto leto. V šolskem letu 2015/16 je prehodni pokal prejel
8. a razred (razredničarka Urška Delovec), na drugem mestu je
bil 9. b (razredničarka Maja Šenk Zidar), na tretjem pa 9. a razred
(razredničarka Nina Kristić). Najboljša dva oddelka sta odšla na
nagradni izlet v Terme Snovik Kamnik. Na plavanje so odšli tudi
vsi tisti učenci od 6. do 9. razreda, ki so prejeli pohvalo za vzorno
vedenje, in tisti, ki so v posameznem oddelku najbolj vestno delali domače naloge. Stroške nagradnega izleta je poravnal šolski
sklad. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem donatorjem in šolskemu skladu za podporo.

Prvošolce so opremili z rumenimi rutkami, da bodo vidni v prometu.

Župan sprejel odličnjake
Junija, pred koncem šolskega leta, ki se je za devetošolce končalo nekaj prej, je župan Preddvora Miran Zadnikar v gostišču
Zaplata sprejel učence in učenke, ki so vseh devet šolskih let zaključili z najvišjimi ocenami. To so bili: Hana Ekar, Nika Gortnar,
Gaja Gregorc, Živa Končan, Nina Zadnikar, Jan Mekuč, Gregor Perčič, Mark Valjavec. V družbi njihovih razredničark in ravnateljice
Tee Dolinar jim je čestital za uspehe in jim enako zaželel tudi v
prihodnjem šolanju in življenju.

V vzgojni dejavnosti Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu je bil
najboljši 8. a-razred z razredničarko Urško Delovec.
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Dobro obiskane
počitniške delavnice

Zanimive ustvarjalne delavnice
Med letošnjimi poletnimi počitnicami je bilo v TIC-u zopet pestro.
Otroci so se udeležili zanimivih in zabavnih ustvarjalnih delavnic,
na katerih so vsako sredo v juliju in avgustu nastajale umetnine
vseh vrst. Na devetih delavnicah so izpod spretnih prstkov nastale ogrlice iz testenin, minioni, lačni morski psi in ljubke morske
deklice. Izdelali smo še kamnite žabice, prikupne pisane želvice,
mehke plišaste igračke, strašne krokodile in zabavne naprstne
lutke. Udeležba je bila različna, odvisna od vremena in dopustniških dni. Povprečno se je delavnic udeležilo po osem otrok,
največji obisk pa je imela delavnica izdelovanja lačnih morskih
psov iz plastenk, ki se jo je udeležilo 15 ustvarjalcev. Včasih so se
otrokom na delavnici pridružili tudi starši. Izbira materiala je bila
ekološko usmerjena. Zbirali smo plastenke, kartonaste tulce blago in volno in nabrano spremenili v nekaj lepega in uporabnega,
pri ustvarjanju smo uporabili tudi naravni material.

Znova po poteh preddvorskih voda
Zavod za turizem Preddvor, Ribiška družina Kranj in Center za
trajnostni razvoj podeželja vabijo na jesenski pohod ob preddvorskih vodah. Tokrat bodo udeleženci spoznali potok Belco s
pritoki, ki izvira v Bašlju in teče čez vse tri Bele skozi posestvo
Brdo na Suho, skozi Predoslje in se pri Britofu izliva v reko Kokro. Pohod bo v soboto, 8. oktobra, s startom ob 9. uri pri brunarici TD Bašelj. Tam si bodo obiskovalci najprej ogledali del potoka v Bašlju, spoznali življenje v čisti vodi Belce, ki je pravi izvir
izpod gora, se sprehodili ob potoku na Beli in se ob zaključku
pohoda zbrali ob ribiški malici.

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

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Privabile so jih lepe gore in jezero
Poleti je TIC Preddvor obiskalo tudi veliko turistov. Prihajali so iz
Slovenije, Hrvaške, Poljske, Nemčije, Češke, Irske, Italije, Španije,
Belgije, Nizozemske, Velike Britanije, Estonije in Filipinov. Večinoma
so jih privabile naše lepe gore in jezero. Nastanjeni so bili v penzionu Zaplata, Hotelu Bor, v apartmajih in pri zasebnikih. Preddvor in
okolico so raziskovali od enega dneva do dveh tednov, nekaterim je
bila nastanitev izhodišče za raziskovanje Slovenije. V TIC-u so iskali
informacije o okoliških poteh, hribih, kolesarjenju, predlogih za izlete po Gorenjskem, si izposodili kolesa in dobili zemljevide in letake. Najbolj jim je bila všeč lepa narava, hribi in oddih od mestnega
vrveža, možnosti za preživljanje prostega časa in prijaznost ljudi.
Poleti je Preddvor obiskalo 157 turistov, od tega 80 iz tujine.

Vabljeni na jogo
Joga je zelo razširjen in priljubljen način vadbe. Potekala bo tudi v
Preddvoru, v telovadnici Vrtca Storžek, od 4. oktobra dalje, in sicer
vsak torek od 18.00 do 19.30 in od 19.30 do 20.30. Vabljeni vsi, ne
glede na starost in spol. Vadba od 19.30 do 20.30 bo namenjena
članicam in članom Društva bolnikov z osteoporozo. Redna vadba
joge krepi mišice telesa in z raztezanjem ohranja njihovo prožnost
ter globoko učinkuje na sklepe. S seboj prinesite blazino za jogo
('armafleks') in odejo. Prijave potekajo do zapolnitve mest v posamezni skupini. Prijavite se lahko tudi kasneje, če bo v skupini še
prostor. Pokličite na tel. št.: 040 956 573 (Daša Grašič).
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Razstavljajo
tudi mladi
SAMO LESJAK, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
V prostorih preddvorske knjižnice oz.
TIC-a je do konca septembra na ogled
razstava Tihožitje članov Likovnega
društva Naklo. Tokrat se s slikami poleg
odraslih članov predstavlja tudi skupina mladih talentov, ki so ustvarjali v
okviru letošnjega likovnega izobraževanja. V Preddvoru razstavljajo: Franci Markovec, Zdravko Purgar, Alojzija
Murn, Ana Ferjanc, Katarina Babič, Ema
Gale, Lea Pavlič, Ana Ivanc, Tina Ivanc,
Tjaša Žibert, Brina Marčun, Lana Pivk
in Nikita Pestar Baltič. Gre za slike tihožitij večinoma novejšega nastanka.
Poudarek je na motivih predmetov, kot
jih običajno vidimo na mizi – od hrane
do posodja.
Likovno društvo Naklo je sicer priredilo že
pet slikarskih razstav, ob tem pa so izdali
veliko predstavitveno zloženko o delu naj-

Alojzija Murn, predsednica Likovnega društva Naklo, ter Mirjam Pavlič, direktorica Zavoda za
turizem Preddvor, ob odprtju razstave
starejše nakljanske slikarke Lucije Šubic
ob njeni 90-letnici. Trenutno je v Naklem
v Domu starejših občanov še odprta skupinska razstava slik z motivi cvetja, tako

starejših slikarjev kot tudi mladih talentov. Ti se od januarja letos redno sestajajo
in pod strokovnim vodstvom ustvarjajo
zanimive likovne izdelke.

Že šesti Ex tempore

Različnost nas bogati

Likovno društvo Preddvorski samorastniki je 12. junija že šestič organiziralo mednarodni Ex tempore. Prišlo je petnajst umetnikov iz Slovenije in
Avstrije. "Že ob sedmih zjutraj smo začeli z žigosanjem platen," je povedal
predsednik likovnega društva Franci Guček, ki je pred začetkom slikanja
vse gostujoče umetnike popeljal po preddvorskih panoramskih lokacijah in jim razkazal vse morebitne motive. "Štiri umetnice iz Avstrije, peč
članov društva in šest gostujočih umetnikov iz Tržiča, Kranja, Naklega in
Domžal so ustvarili lepo zbirko umetnin. Sodelujoči slikarji so z glasovanjem izbrali prvi dve najboljši deli, in sicer Gitte Wandl iz Rudna in Monike
Perdacher iz Pliberka v Avstriji." Zaključek z družabnim spoznavanjem so
sklenili z dogovorom, da se naslednje leto spet srečajo.

Domoznanski september je v gorenjskih splošnih knjižnicah namenjen prireditvam, s katerimi opozarjajo
na bogate zbirke gradiva o gorenjskih krajih in ljudeh,
vsako leto je posvečen aktualnim dogodkom na Gorenjskem. V letu 2016 se tako posvečajo razmišljanju
o sobivanju različnih kultur na našem ozemlju, ki ima
svoje korenine že daleč v zgodovini.
Tudi v Slovenijo, prostor v osrčju Evrope, so se skozi
stoletja ljudje priseljevali in od tu odhajali v druge kraje. Selili so se zaradi različnih razlogov: verskih, političnih, ekonomskih ali pa preprosto zaradi ljubezni. Tudi
Slovani so v naših krajih priseljenci. Novemu okolju so
prinesli drugačen način življenja, obogatili so ga in poživili. Podobno se dogaja tudi v sodobnem času: med
nami živi veliko Gorenjcev, ki so se preselili iz bližnjih
ali daljnih dežel. Z razstavami, pogovori o knjigah na to
tematiko in spodbujanjem branja, filmskim večerom,
pravljičnimi urami, delavnicami za otroke in improvizacijsko predstavo želimo spodbuditi razmišljanje o
različnosti v vsakdanjem življenju in spodbuditi njeno
sprejemanje.
V Preddvoru je bil v okviru domoznanskega septembra
filmski večer s predavanjem Slovani na območju današnje Slovenije ddr. Mitje Guština z Zavoda za varstvo
kulturne dediščine. Glavnina dogodkov je že mimo,
prihodnji teden se iztečejo tudi delavnice in pravljične
urice v programu za otroke. V projektu različnost nas
bogati poleg Mestne knjižnice Kranj sodelujejo tudi
knjižnice z Jesenic, iz Radovljice, Škofje Loke in Tržiča.

Slikarja pri iskanju preddvorskih motivov

Udeleženci oratorija v Preddvoru

Oratorij – zdaj gre zares
ANIMATORJI ORATORIJA
Letos se je v Preddvoru oratorij odvijal
od 4. do 8. julija, in sicer že devetič zapored. Sprejeli smo okoli 120 osnovnošolcev, za katere je bilo odgovornih 32
animatorjev. Animatorji smo s pomočjo
zgodbe o Ostržku, ki smo jo kot igrico po
delih odigrali vsako jutro, in prek dela
v skupinah, pogovora in katehez otrokom poskušali približati odgovornost in
druge moralne vrednote na krščanskih
temeljih. Don Bosko, začetnik oratorija,
je spodbujal, da se otroci naučijo tudi
drugih spretnosti, zato na oratoriju ni

Obiskali
Isolo Vicentino
Člani Turističnega društva Bašelj so se že
drugič udeležili obiska v Italiji, v Isoli Vicentina. "Kot že leto poprej smo predstavili kmečke dobrote, ki so bile zelo dobro
sprejete. Navdušeni so bili nad domačimi flancati, kruhom in salamo. Seveda
smo se trudili, da jim z reklamnim materialom najbolj približamo Bašelj in celotno občino Preddvor. Toplo smo sprejeti
mi tam, tako kot oni pri nas. Želimo si še
več takšnih srečanj, ker veliko prispevajo k razvoju turizma in naših krajev," sporoča Jana Smolej iz TD Bašelj.

manjkalo zanimivih delavnic (spoznavanje Italije, izdelovanje predpasnikov,
kemijska delavnica, izdelovanje etuijev
za telefone, izdelovanje kalejdoskopov,
mlinčkov na vodo, izvajanje športne delavnice, izvajanje trikov z raznimi materiali ...) ter dogodivščin, kot so velike
igre na igrišču za žago, vodne igre in
celo pot preživetja.
Pot preživetja je avtorski projekt preddvorskega oratorija in je letos potekal v
znamenju skavtstva. Otroci so se učili
postavljati bivake, delati različne vozle, prepoznavali so sledi gozdnih živali, učili so se loviti ribe, zakuriti ogenj

v naravi ter se orientirati s pomočjo
kompasa oziroma brez njega in drugih
sodobnih pripomočkov. Skupaj smo
poleg molitve radi prepevali ob kitari
ter vadili pesmi, ki smo jih odpeli na
zaključni sveti maši v petek. Za naše
lačne želodčke je poskrbela kuharica Slavka s svojimi pomočniki, ki so
ustvarjali prave kulinarične dobrote.
Z veseljem lahko rečemo, da je bil tudi
letošnji oratorij uspešno izpeljan, za
kar smo se zahvalili z zaključno sveto
mašo Bogu Očetu in angelom varuhom
ter našim zvestim sponzorjem. Hvala
še enkrat vsem.
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Snarjenje
na Zaplati
S Svetega Jakoba se tam
čez dolino Bistrice prav
dobro vidi na Zaplato. Bog
ve, kaj je zbudilo tistega
davnega poletja mežnarja,
da je šel na tej gori že
četrto uro zjutraj zvonit
dan.
SLAVKO PREZELJ
Ali je mogoče slišal čudno lomastenje,
ki je prihajalo onstran globeli ali je skozi majceno okno mežnarije videl prav
zares samega hudiča, kako je ves ukrivljen pod težo boršta sopihal po travnati
strmini navzgor, da bi mu še do prvega
svita uspelo priti do pekla?
Čeprav tista dva kmeta, ki sta se sprla
zaradi gozda, pripovedovalci radi postavljajo na Suho pri Škofji Loki, pa mi domačini tukaj pod Zaplato dobro vemo,
da sta legendo ustvarila kmeta, ki sta
živela na Bregu pri Preddvoru. Pred leti
mi je Ivan Podpeskar, Boštkov z Brega,
malce hudomušno namignil: »Vidš, tistle bošt tmle gor na Zapvat je pa moj.«
»A zato se pri vas reče Pr' Boštk?« sem
ga vprašal. »Zato, ja!« mi je odgovoril z
nasmehom.
Zaplata in Preddvor že več kot 850 let
živita v sožitju. V listini vetrinjskega

Snarji na Zaplati
samostana, ki je imel v lasti preddvorsko gospostvo, se Zaplata omenja že v
letu 1147. Zaplata je bila vse do leta 1524
v urbarjih omenjena kot planina, od takrat naprej pa so jo nedvomno prevzeli
v svoje roke kosci, grabljice in snarji. Po
drugi svetovni vojni, tja do leta 1950 so
domačini iz Mač, Nove vasi, Brega in
Preddvora še hodili na Zaplato po seno,
potem pa so to mukotrpno delo, ki so ga
poimenovali snarjenje, začeli opuščati.
Informacijsko tablo z naslovom Snarjenje na Zaplati, ki bo od meseca oktobra
dalje pripeta na zunanjo stran Planinskega zavetišča v Hudičevem borštu,
so si zamislili člani Kulturno-umetni-

škega društva Matije Valjavca. Vse več
planincev od vsepovsod, ki obiščejo to
imenitno kočo preddvorskih planincev,
zanima zgodovina te edinstvene gore z
oglatim gozdom na sredini, ki pri nas in
v svetu nima para.
Še predno bo ta slikovita tabla o snarjenju 'odšla' v Hudičev boršt, si jo boste
lahko ogledali na prireditvi Snarjenje
na Zaplati, ki bo jutri, 24. septembra, ob
19. uri v Kulturnem domu v Preddvoru.
Na prireditvi bo tudi predstavitev igrano- dokumentarnega filma Zaplata in
Hudičev boršt, ki ga je TV Slovenija pred
18 leti s člani igralske skupine Preddvor
in drugimi domačini posnela na Zaplati.

Kmečki praznik pod Storžičem
Turistično društvo Bašelj prihodnje leto praznuje jubilej.
Kmečki praznik pod Storžičem je tradicionalna etnografska prireditev v Bašlju, ki običajno poteka zadnjo nedeljo
v avgustu. Letos so jo že drugič zapored
organizirali v soboto in nedeljo. Sobotno
prireditev pripravijo mladinci iz Bašlja
s pomočjo turističnega društva. Na nedeljski prireditvi vsako leto predstavijo
stare običaje in navade ter delo na kmetiji in podeželju nekoč.
Namen prireditve je druženje ljubiteljev
podeželja. Nedeljska prireditev ni kla-

sična veselica, temveč družinsko srečanje za vse generacije. Za najmlajše je
najbolj zanimiv 'ringlšpil' štirised, ki ga
poganja neposredna človeška energija.
Otroški kotiček je zelo obiskan. Tradicionalno je kegljanje za glavno nagrado,
bašljanskega jarca jezersko-solčavske
pasme, ki v tem času pride s planine
pod Storžičem. Uveljavila se je kmečka kuhinja, kjer obiskovalci poskusijo
masovnik, kislo mleko, ajdove žgance,
domač kruh iz krušne peči, flancate,

štruklje in že skoraj pozabljeno jed posmoduljo. Ta je v osnovi podobna pici,
na njej pa so druge sestavine – katere,
pa boste lahko izvedeli na naslednji prireditvi konec avgusta 2017. TD Bašelj v
letu 2017 praznuje abrahama. V okroglem jubileju se bodo vaščani Bašlja še
posebno potrudili in obiskovalce povabili na nedeljsko družinsko kosilo, ki ga
bodo pripravile kmečke žene. Po kosilu
bodo zaplesali ob zvokih narodno-zabavnega ansambla.
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Družinski pohod k bolnišnici Košuta
Na sončno avgustovsko soboto so se udeleženci pohoda do bolnišnice Košuta kot po
navadi zbrali pri Vaškarju ob deveti uri.
URŠKA TIČAR
Pri bolnišnici so se vpisali v knjigo, se
okrepčali in obujali spomine na pretekle dogodke ter govorili o aktualnih
političnih temah. Kot vsakič je sledil
še postanek na bližnjem grobišču, kjer
se je zaslišala partizanska pesem in so
prižgali svečo padlim. Že deseto leto, to
je skupaj z zimskim pohodom, ki bo v
mesecu novembru, že 30. pohod, bolnišnico oskrbuje tovariš Milan Tičar, ki je
prijazno odgovoril na nekaj vprašanj.
• Kako ste postali oskrbnik bolnišnice
Košuta?
"Sem praporščak Združenja borcev za
vrednote NOB Preddvor in beseda s
predsednikom borčevske organizacije,
tovarišem Marjanom Gorzo, je pred desetimi leti nanesla na to, da bi se uredila okolica bolnišnice Košuta. Ker rad hodim v hribe, sem pred prvim pohodom
odšel pogledat, v kakšnem stanju je. Na
začetku je bilo veliko dela: polomljene
veje, veliko listja okoli in na sami strehi bolnice, neočiščena pot ... Sedaj pa so
potrebna le manjša opravila."
• Kakšne so vaše zadolžitve med letom?
"Pred vsakim pohodom, se pravi trikrat
letno, se odpravim do bolnišnice, da
pregledam urejenost poti. Okoli bolnišnice počistim veje in pograbim listje
s strehe. Na grobišču poberem sveče in
jih odnesem v dolino. Pred kratkim smo

Pohodniki k bolnišnici Košuta
namestili žlebove, da voda ne zamaka.
Zadnji del bolnišnice, kjer je že začelo
gniti, smo zamenjali z novim stebrom
in steno ustrezno zaščitili."
• Kakšni so načrti za v prihodnje?
"Želja in dela je zelo veliko. Malo nas
omejuje čas, včasih pa tudi vreme. Na
bolnišnici bo treba prebarvati streho
in utrditi temelje, da živali ne bodo zahajale v notranjost. Vsekakor pa je želja, da bi povečali obisk domačinov, saj
ugotavljam, da se pohodov udeležujejo
največkrat le simpatizerji drugih organizacij, ki prihajajo iz okoliških krajev, seveda z izjemo stalnih 'domačih'
obiskovalcev, ki na zboru občanov tudi

prejmejo priznanje. Pohvalno je tudi to,
da enkrat letno učiteljica Petra Lombar
Premru pripelje učence planinskega
krožka."
• Bi za konec želeli še kaj dodati?
"Na pohod hodita tudi moja vnuka, kar
me zelo veseli. Večkrat gre z nami tudi
pes Lordi. Pohodi so postali že kar družinska stalnica, saj so prijetni tudi zaradi druženja, za kar poskrbita naša Marjan in Anica Gorza. Omenil bi tudi to, da
je žledolom pred dvema letoma dodobra
spremenil sam dostop do bolnišnice, a
je njena okolica ostala nespremenjena, nedotaknjena, torej ima res najbolj
skrito in težko dostopno mesto."

Vreme ni prestrašilo pohodnikov
Jesenski pohod po stari tovorni poti z Možjance v Kokro, ki ga pripravljata Tatjana in Franci Štirn iz okrepčevalnice Rožmarin na Možjanci, je
tudi letos lepo uspel. "Kljub napovedi vremenoslovcev, da bo v soboto
deževalo, se je načrtovanega šestega pohoda po stari tovorni poti udeležilo 22 pohodnikov. Niso nas motile dežne kaplje na začetku zastavljene poti, kar se je kasneje tudi obrestovalo, saj večji del poti sploh
nismo potrebovali dežnikov. Pot nas je vodila do Mengarjeve kapelice,
nato pa na Kopo in Davovec, kjer smo imeli manjši postanek. Po urejeni
gozdni poti smo se spustili do doline Kokre, kjer pa nas je že v dolini
ujela manjša ploha. Vedrili smo na avtobusni postaji, nato pa smo se
odpeljali proti okrepčevalnici Rožmarin, kjer nas je že čakal golaž s polento," je povedala gostiteljica Tatjana. Udeleženci pohoda so ob vrnitvi
zatrdili, da se spomladi, ko načrtujeta naslednji, že sedmi pohod, zopet
pridružijo, saj ob prijetni družbi tudi deževno vreme na zmoti.

Udeleženci letošnjega jesenskega pohoda po stari tovorni poti
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Brezplačno bomo zbirali nevarne odpadke
iz gospodinjstev
V občini Preddvor bomo nevarne odpadke zbirali s posebno mobilno postajo
v sredo, 12. oktobra 2016, med 13. in 18. uro na parkirišču pri Jelovici.
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno.
Med nevarne odpadke, ki jih boste lahko brezplačno oddali, sodijo odpadna zdravila,
barve, laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, odpadno jedilno in
motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi
… Oddali boste lahko tudi embalažo dezodorantov, lakov za lase, sprejev in barv.
Embalaža teh izdelkov je narejena pod pritiskom, in čeprav je prazna, je še vedno
nevarna, saj lahko povzroči eksplozijo. Nevarne snovi lahko vsebujejo tudi nekatera
čistila ali kozmetična sredstva.
Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem.
Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo,
zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki. Zbirati jih
moramo ločeno, saj le tako lahko preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje.
Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili.
Ste vedeli?
• V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob
nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju škodujejo našemu zdravju
in okolju.
• Odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj nevarne snovi pronicajo v zemljo,
zastrupljajo prst, vodo in ljudi.
• Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico
ali kanalizacijo je škodljivo.
• Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko vse leto brezplačno oddate tudi
v času odprtja zbirnega centra Tenetiše.
Prijazno vabljeni, da nas obiščete v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov
in poskrbite, da nevarni odpadki ne bodo ogrožali okolja in nenazadnje
tudi našega zdravja. Na spletni strani (www.komunala-kranj.si) in Facebook strani
(www.facebook.com/KomunalaKranj/) lahko preverite urnik posebne mobilne postaje,
s katero bomo v mesecu oktobru zbirali nevarne odpadke v občinah
Preddvor, Naklo, Šenčur, Jezersko in Kranj.
Ne pozabite, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. Že med nakupovanjem
premislimo, ali izdelek resnično potrebujemo, natančno preberimo etiketo in se tako
seznanimo s snovmi, ki jih vsebuje. Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne
snovi, bodimo pozorni na besede, kot so opozorilo, nevarnost, previdnost, saj so s
temi besedami označene nevarne snovi. Poiščimo varnejše nadomestke, ki so okolju
prijazni in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.

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

Čisto je lepo.
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Mož, ki čuti s kamni
Življenje, ki je pred mnogimi milijoni let odmrlo
v plitvem morju današnje Gorenjske, je pustilo v
kamninah izredno bogato morsko fosilno živalstvo.
Temu času naše zemeljske dobe se že več kot štirideset
let z vsem žarom kot zbiratelj mineralov, fosilov in
kristalov posveča Cveto Gašpirc iz Tupalič.
SLAVKO PREZELJ
To iskanje, to željo po odkrivanju zemeljskih skrivnosti mu je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja odprlo jamarsko društvo v Kranju. »Takrat smo
v jame hodili na »šus«, brez varovanja.
Tja do sto metrov globoko sem prišel v
jami na Rovniku v besniški dolini. Po
petih letih jamskih globin me je potegnilo v višave. Vpisal sem se v padalsko
šolo v Rakičanih in jo z uspehom zaključil. Za vstop med leške padalce pa sem
imel premalo denarja. Ta užitek letenja
s padalom sem potem nadaljeval kot
vojak v Nišu. Po končanem služenju vojaškega roka sem si še vedno želel višin. Stopil sem med kranjske alpiniste,
kjer sta takrat slovela brata Štremfelj in
Nejc Zaplotnik. Z alpinizmom sem prav
hitro zaključil, ker sem v stenah Paklenice prevečkrat padel.« Plezanje je Cveto
zamenjal z obiskovanjem gora in nekega večera, ko je bila za njim dolga tura,
mu je na šenčurski gasilski veselici v
srce vstopila simpatična Tupaličanka
Metka. Cveto je takoj vedel, da je prava,
še posebno zato, ker je z njim potem z
navdušenjem prehodila slovensko planinsko transverzalo. In potem so prišli
lepi skupni dnevi in otroci, Simon, Lenka in Manca.
»Tole je moj prvi fosil, ki sem ga našel
leta 1972 v Rovtah pri Podnartu.« Njegov
okameneli polž izpred 30 milijonov let
je prav takšne oblike, kot je današnji
polž s hišico. »Čar zbiratlejstva je v tem,
da vse najdeš sam. Vsak kamen, ki ga
imaš doma v vitrini, ima svojo zgodbo.
To je najlepše, ko z vsakim kamnom, ki
ga pogledaš, lahko vsak trenutek spet
obudiš tisti dan, ko si v morju preostalih tisoč in tisoč kamnov našel tistega,
ki je imel v sebi okamenelo življenje.«
Zbirka kamnov s fosili, mineralov in
kristalov, ki jo ima Cveto doma, je tolikšna, da ti jemlje dih. Njegov občutek, da s kladivom ali z macolo trešči

ravno tisto skalo, ki v sebi skriva fosil,
je neverjeten. V Tunjicah je našel fosile ostrig, v Todražu školjke myophoria
kefersteini, v Soteski pri Moravčah 10
centimetrov velikega morskega polža,
iz Loške Koritnice ima školjke, ki jih
imenujejo brahiopodi, iz potoka Doblič
v Tunjiškem gričevju je prinesel že več
kot 70 zob morskih psov, iz Crngroba
ima kamne z vrstami različnih morskih školjk in koral, trilobiti so mu stopili pred oči s poti z Jezerskega na Dolgo
njivo pod Košuto. Strokovnjak za fosile
dr. Jure Žalohar v kosu kamna, ki ga
je Cveto našel v Podgorju pri Kamniku,
vidi tudi največjo rakovico, ki je bila
najdena pri nas. Med tisoči kremenovih kristalov ima Cveto tudi več kosov
okamenelega lesa iz Kamniške Bistrice,
kamen z aragonitnimi repki z Virnikove
planine, kroglaste konkrecije, v katerih
so fosili, vulkanske bombe s planine
Korošica, rožnate kristale s Črnega vrha
nad Polhovim Gradcem, sigaste medvedke, kalcedonske krogle … Fotografija
izjemnega primerka kalcita, ki ga je našel Cveto pri straži pri Bledu in nosi ime
pasji zob, krasi tudi knjigo Scopolia, ki
jo je izdal Prirodoslovni muzej Slovenije.
Vsakih 14 dni si Cveto vzame čas, da s
prijateljem, tudi odličnim zbirateljem,

Cveto Gašpirc
Francem Staretom odideta s tistim
vznemirljivim veseljem na pot iskanja
novih odkritij.
»Za Metko so bili na začetku vsi kamni
isti. Zdaj jih že pogleda in razume, zakaj
imajo že toliko let mesto v moji duši.«
Cveto Gašpirc zdaj ureja sobo, kjer bo
zbral vse najimenitnejše primerke iz
svoje zbirke in jih postavil na ogled. Če
bi hotel razstaviti vse gradivo, ki ga je
zbral v 40 letih, bi potreboval deset sob.
Če boste tudi vi kdaj našli pot do njega, vam bo pokazal tudi artefakte, to
je orodje pračloveka, predvsem so med
njimi kresilniki iz kalcedona, ki jih je
našel na svoji tupališki njivi. »Na terenu se naučiš, kje boš kaj našel,« še dodaja Cveto Gašpirc in brez dvoma je on
tisti pravi mož, ki zna čutiti s kamni.

Želite postati moderator v bralni skupini?
Prostovoljec je tisti, ki se odloči oziroma prijavi za prostovoljsko delo v dobro svoje osebne rasti in v korist skupnosti. Če vas veseli sodelovanje v manjši bralni skupini in ste
se pripravljeni za to ustrezno usposobiti, se prijavite in vključeni boste v kakovostno
sodobno usposabljanje za prostovoljsko sodelovanje pri vodenju bralne skupine v naši
knjižnici. Prostovoljec, če imaš v sebi iskrico, ki te vodi do plemenitega dela, pristopi v
našo skupino in skupaj bomo prispevali k medgeneracijskemu sožitju in večji kakovosti
življenja v našem kraju. Prijave in informacije pri Damjani Mustar (služba za prireditve,
e-naslov: damjana.mustar@mkk.si, tel.: 040 124 124). V Mestni knjižnici Kranj bodo tudi
letos potekala medgeneracijska bralna srečanja, bralna srečanja za aktivne ženske, bralna srečanja za slepe in slabovidne in bralna srečanja za skupine s posebnimi potrebami. V
Preddvoru se na bralnih srečanjih srečujemo v Domu starejših občanov Preddvor, in sicer
enkrat mesečno, ob sredah, ob 10. uri, in v Krajevni knjižnici Preddvor, kjer se srečujemo
vsak torek ob 8.30. Naslednje srečanje bo 4. oktobra. Znova nas čaka lepa bralna sezona.
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Bašelj dobil defibrilator
Od dvajstega julija letos imamo v Bašlju na avtobusni postaji delujoč javno dostopen
defibrilator AED, ki je v pripravljenem stanju štiriindvajset ur na dan.
MIRO ROBLEK, KO RK BAŠELJ
Defibrilator je prenosna elektronska
naprava, ki je sposobna zaznati zastoj
srca pri človeku. S pomočjo električnega
sunka lahko srce ponovno požene in s
tem reši življenje. Naprave so izdelane
tako, da jih lahko učinkovito uporablja
vsak od nas. Zelo pomembno je, da človeku z zastojem srca nudimo pomoč
čim prej, če je le možno v prvih desetih
minutah. Vsaka naslednja zamujena
minuta zmanjša možnost preživetja za
deset odstotkov.
Pobudo za nabavo te naprave so dali bašljanski prostovoljci iz krajevnega odbora Rdečega križa Bela - Bašelj, podprl jo
je tudi krajevni odbor Bašelj. Začeli smo
akcijo zbiranja denarja, poslali smo prošnje za donatorstvo, po domovih pa začeli zbirati prostovoljne prispevke. Odziv
nas je pozitivno presenetil in v mesecu
dni smo zbrali dovolj denarja. Po izboru najugodnejšega ponudnika (od petih
prijavljenih), smo se odločili za defibrilator AED CD plus, ki je tudi kompatibilen z večino drugih, ki delujejo v širšem
kranjskem območju. Ker je strošek nakupa povezan tudi z dodatnimi ukrepi
(informiranje, označevanje, servisiranje
in izvajanje tečajev za prve posredovalce
iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED kot tudi za splošne predstavitve laikom – posameznim vaščanom in
osebam, ki so za to znanje zainteresirane), smo na podlagi prošenj dobili tudi
finančno pomoč Občine Preddvor (župan) in večinske občinske stranke PLS
(Povezane lokalne skupnosti).

Namestili so defibrilator.
Iskrena hvala vsem za finančno pomoč
in spodbudo. Hvala tudi vsem, ki ste s
svojim prostovoljnim delom prispevali
k nakupu naprave, njeni postavitvi in
kvalitetnem delovanju.
Defibrilator je nameščen na zahodni
steni pomožnega objekta (korpel) stanovanjske hiše Nagličevih (Bašelj 14)
ob ozkem obračališču avtobusov. Tudi
lastniku Petru in ženi Anici lepa hvala
za brezplačen odstop primernega prostora. Po potrebi smo za udeležence
pripravljeni izvajati brezplačne tečaje.
V domačem vaškem okolju potrebujemo vsaj nekaj prvih posredovalcev. Primerne so predvsem osebe iz gasilskih
in zdravstvenih vrst, ni pa pogoj. Lahko
pripravimo tudi krajši tečaj (praktič-

no delavnico) za vaščane, ki se želijo
seznaniti se z delovanjem in uporabo
defibrilatorja. Tečaji se izvajajo na terenu, lahko v naravi, lahko v gasilskem
ali domu krajanov, lahko v gostilni,
kmečkem turizmu, planinski koči pa
tudi v zasebnih domovih. Pozivam vse,
ki bi želeli opraviti tečaj prvega posredovalca, ali pa tiste, ki bi radi kaj več
izvedeli o delovanju in načinu uporabe
te naprave, da se mi javite na tel. 031
878472 ali na elektronski naslov miro.
roblek@telemach.net. Ko bo dovolj prijav (do 15 oseb), se bomo dogovorili za
izvedbo. Prihaja jesenski in zimski čas,
ki bo ob dolgih večerih prav primeren
za sproščeno vzdušje. Torej – združimo
prijetno s koristnim.

Oktobra tečaj za bolničarje

Teklo je kot po navadi

Območno združenje Rdečega križa (RK) Kranj bo izvedlo temeljni
program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč, za bolničarja prve pomoči. Udeleženciv 70- urnem tečaju pridobijo temeljno
znanje in veščine, ki jih potrebuje za samostojno nudenje prve
pomoči in sodelovanje v ekipi prve pomoči kranjskega območnega združenja RK. Uspešno zaključeno usposabljanje velja tudi
kot opravljen izpit prve pomoči za voznike motornih vozil ali pooblaščene delavce za nudenje prve pomoči na delovnem mestu.
Usposabljanje se začne oktobra, število mest je omejeno. Prijave
in informacije: tel.: 04 201 86 72 ali ozrk.kranj@siol.net.

Ob šestih zjutraj poln avtobus, večinoma mladih, proti Šlajmerjevi.
Hitro v vrsto po krvodajalski kartonček. Dobiš ga, če izpolnjuješ vse
pogoje. Med drugim tudi tega, da nisi starejši od 65 let, kar se mi
ne zdi prav. Sledi temeljit zdravniški pregled, za katerega se zavodu
za transfuzijo krvi zahvaljujemo. Na krvodajalski akciji je vse teklo
kot po navadi. Malica in odhod proti Izoli. Prva postaja vinska klet
Rodica v vasi Truške, kopanje in barka, uživanje v Ribiškem prazniku. Prijetnih trenutkov je prehitro konec. Če bomo čili in zdravi, se
udeležimo naslednje krvodajalske akcije v začetku prihodnjega
leta. Tradicija prostovoljstva je še vedno zakoreninjena med ljudmi.
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Gasilci v znamenju visoke obletnice
Letošnje poletje je bilo v znamenju praznovanja visoke obletnice,
120-letnice delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Preddvor.
ŠPELA BOHINEC
V začetku junija smo gasilci tako organizirali dogodke v čast jubileju našega
društva. V četrtek, 9. junija, je v središču Preddvora potekala prikazna gasilska vaja. Gasilci smo s pomočjo poklicnih gasilcev iz Kranja prikazali način
in potek reševanja v primeru požara v
kulturnem domu: način reševanja ponesrečencev znotraj stavbe in zunaj nje
ter potek gašenja. Naslednji dan smo
gasilci priredili srečanje veteranov in
članic GZ Kokra. Obe srečanji sta potekali v sproščenem in prijateljskem duhu,
zaključili pa smo z gasilsko veselico, na
kateri so nam zaigrali člani skupine Joške vn. Osrednji dogodek, ki je počastil
naš jubilej, je potekal v soboto, 11. junija,
ko smo priredili gasilsko parado, ki smo

jo v celoti izpeljali kljub dežnim kapljam.
Na ta dan smo prevzeli tudi novo gasilsko vozilo s cisterno – GVC 16/25. Ob tej
priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so
sodelovali pri naši paradi in prevzemu
novega vozila, še zlasti pa botroma Ivanu Hočevarju in Urški Krč ter gospodu
župniku Mihi Lavrincu, ki je blagoslovil
naše vozilo. Zvečer smo se skupaj s svojimi gosti in drugimi obiskovalci zazibali
ob zvokih ansambla Donačka.
Gasilci smo v poletnih mesecih redno,
vsak petek, organizirali operativne vaje,
tako da smo dobro spoznali orodje in
opremo v svojem novem vozilu in tako
poskrbeli, da smo vsak trenutek pripravljeni na pomoč v nesreči. V začetku septembra smo priredili že 29. tekmovanje
gasilskih vozil, ki je potekalo na dvorišču
podjetja Jelovica Preddvor. V dveh kate-

gorijah smo slavili Preddvorčani in tako
v našem društvu zadržali dva prehodna
pokala. Drugo leto bo potekalo jubilejno,
30. tekmovanje gasilskih vozil. V prihajajočih mesecih se bomo posvetili posodobitvi gasilske zaščitne opreme in usposabljanju operativnih gasilcev. Od oktobra
dalje bomo zopet vsak ponedeljek posvetili fizični pripravi, in sicer z organizirano telovadbo v telovadnici osnovne šole
v Preddvoru. Konec septembra bomo
začeli tudi z vajami gasilske mladine,
kjer lahko sodelujejo vsi otroci, ki so že
dopolnili šest let. Posvetili se bomo tudi
organizaciji slavnostne akademije, ki bo
v sklopu letošnjega jubileja potekala novembra. Vsi, ki vas gasilstvo zanima, ste
vabljeni, da se nam pridružite. Starostne
omejitve ni!
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
www.geodetske-storitve.com

www.pogrebnik.si
- ustvarjamo rešitve za zahtevne
ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,
MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

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
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Kaj počnejo upokojenci
Društvo upokojencev Preddvor skrbno izpolnjuje program dela za leto 2016.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Kako Društvo upokojencev Preddvor izpolnjuje letni načrt
dela, je pojasnila predsednica Anica Celar Gorza.
Med izleti in srečanji so do sedaj izvedli štiri avtobusne izlete,
dva tudi v tujino, zabavali so se na pustovanju, imeli piknik,
se udeležili srečanja gorenjskih upokojencev v Lescah, vsak
četrtek v juliju in avgustu pa skupaj z DU Šenčur organizirali
kopalni izlet v Izolo. Do konca leta imajo v programu še dva
izleta, martinovanje in prednovoletno srečanje. Pridno dela
skupina za ročna dela Gelike. Do konca aprila so Gelike pridno kvačkale in pletle, vmes so v marcu pripravile čudovito
razstavo ročnih del. V juliju so razstavljale na razstavi ročnih
del v Tržiču. Na povabilo članic skupine za ročna dela Lovrenc
na Pohorju so si ogledale njihovo razstavo. Oktobra spet začenjajo s pletenjem, srečale se bodo vsak torek. V Velenju se
bodo udeležile Mednarodnega festivala pletilj.
Pevke ŽPZ Josipine Turnograjske pridno vadijo in nastopajo.
Zapele so ob praznovanju častitljivih sto let Mance Rogelj,
imele so koncert v Hiši čez cesto in v domovih starostnikov
Potoče in Taber v Cerkljah, zapele so članicama za 90. rojstni
dan, ob odprtju razstave ročnih del in na zboru članov. Nastopale so na srečanju Gorenjski upokojenci pojejo, sodelovale
na Taboru slovenskih pevskih zborov v Stični. Septembra so
spet začele z vajami in imajo do konca leta še kar nekaj nastopov, skoraj vse ob spremljavi citer.
Pohodniška skupina je letos zelo aktivna. Dobila je vodnika
Janeza Planinca, ki organizirano vodi pohode vsakih 14 dni.
Bili so na Sv. Lovrencu, Planici in Križni gori, Sv. Primožu,
Sv. Tomažu, na srečanju gorenjskih pohodnikov na Golici,
na Mohorju, Sv. Petru nad Begunjami, v Pokljuški soteski in
na Veliki planini. Čeprav so bili v programu pohodi do konca
junija, so se pohodniki organizirali in šli na izlete tudi v juliju in avgustu (Krvavec, Planica - Tamar, planina Konjšica).
Pripravljen pa že program pohodov za čas od septembra 2016
do julija 2017. Vsi na kolo za zdravo telo, to je vodilo kolesarske sekcije društva. S kolesarjenjem so začeli aprila in redno

Izletniki in pohodniki
kolesarijo enkrat tedensko. V ekipi je 20 članov, najstarejši
kolesar bo letos dopolnil 80 let. V eni etapi prevozijo od 40 do
50 km. Peljejo se do Komende, Medvod, Škofje Loke, Tržiča,
Jezerskega, bili so v Bohinju in tudi v Kamniški Bistrici, udeležili so se tudi srečanja gorenjskih kolesarjev v Radovljici,
kolesarili pa so tudi po občini Preddvor v sklopu občinskega
praznika. Merjenja tlaka, sladkorja in holesterola v krvi opravlja brezplačno višja medicinska sestra iz Doma starejših občanov Potoče vsak drugi torek v mesecu od 8.30 do 10. ure v
prostorih društva (razen julija in avgusta). V septembru so
spet začeli z merjenjem. Ob mednarodnem dnevu starejših, 1.
oktobru, bodo pripravili skromna darila za starejše od 80 let,
obiščejo pa jih poverjeniki na terenu.

Zapele so ji za praznik

Najstarejši kolesar brez težav na Jezersko

ANICA CELAR GORZA

ANICA CELAR GORZA

Julija letos je dopolnila visok jubilej, 90
let, naša članica Rozalija Bitenc iz Hraš pri
Preddvoru. Bilo je poletje in čas dopustov,
zato smo se dogovorili, da proslavimo njen
rojstni dan in da ji pevke ŽPZ Josipine Turnograjske zapojejo podoknico v ponedeljek,
12. septembra. Vesela je bila obiska in čestitk. Ob prijetnem klepetu, pesmi in dobri
potici, ki jo spekla njena sestra Fani, ki je
dopolnila 86 let, smo se zadovoljno razšli.
Gospa Rozalija, še enkrat vse najboljše!

Novembra bo član kolesarske sekcije Društva upokojencev Preddvor in najstarejši
kolesar Janez Križaj dopolnil 80 let in še
vedno brez težav prikolesari na Jezersko.
Kolesarji so s praznovanjem pohiteli in se v
sredo, 14. septembra, s kolesi odpeljali do
Planinskega doma pri Komendi, kjer so se
ob dobri malici in ob kozarcu rujnega poveselili. Janez, vse najboljše, veliko zdravja,
zadovoljstva in da bi še dolgo kolesaril in
delal družbo kolesarskim prijateljem.

Kolesarji proslavili z najstarejšim članom
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Uspehi preddvorskih strelcev
Kadet na državnem prvenstvu z malokalibrsko puško osvojil tretje mesto.
MARIJA ŽIŽMOND
Strelsko društvo je po dolgih letih ostalo
brez primernega prostora za treninge z
zračno puško. Sosednje društvo iz Predoselj nam je omogočilo treninge na njihovem strelišču. Vendar strelišče ne ustreza vsem predpisom za kvaliteten trening.
Strelska tekmovanja so začela potekati
na elektronskih tarčah. Če torej hočemo
biti še v konkurenci s tekmovalci v državnih ligah in državnih prvenstvih, kar
je naš cilj, moramo posodobiti tudi svoje strelske linije. Za zdaj nam je uspelo z
donacijami kupiti eno elektronsko tarčo
skupaj s prenosnim računalnikom. Pri
županu že kar nekaj časa prosimo za eno
elektronsko tarčo, pa do sedaj še nismo
bili uslišani.
S septembrom smo zaključili strelsko sezono 2015/2016. Treningi so na strelišču v
Predosljah z zračno puško dvakrat tedensko po dve uri in z malokalibrsko (MK)
puško na strelišču v Dragi po dogovoru
s tekmovalci. Prvo strelišče vzdržuje SD
Predoslje, strelišče v Dragi pa naše društvo in si po ustnem dogovoru menjamo
prostore za športno streljanje. Vključeni
smo v koledar tekmovanj SZ Slovenije.
Tekmovali smo z zračno puško – člani in
mladinci v drugi državni ligi severozahod – in zaključili ekipno na prvem mestu s 55 točkami. Posamezno so dosegli:
prvo mesto Nejc Podjed – 172 točk, drugo
mesto Mitja Žižmond – 124 točk, peto mesto Luka Podjed – 115 točk. Domen Fink
je bil vključen v OT Gorenjske. Mladinec
Luka Podjed in kadet Krištof Medja sta
nastopila tudi v mladinski državni ligi

posamezno v dveh krogih v Ljubljani.
Tako smo se po doseženem prvem mestu v drugi ligi uvrstili v kvalifikacije za
1. B državno ligo. Zaradi pomanjkanja
sredstev za kakovostni šport se kvalifikacij nismo udeležili, čeprav smo imeli od
vseh daleč najboljše rezultate. Tekmovali
smo tudi v gorenjski strelski ligi v Škofji Loki. Z zračno puško so ekipno člani
osvojili tretje mesto, posamezno pa Nejc
Podjed drugo, Domen Fink deveto, Mitja
Žižmond deseto, mladinec Luka Podjed
tretje, kadet Krištof Medja peto, mlajši
pionir Aleksander Lokatelj enajsto, Markus Grum 16. in ciciban Sergej Rajgelj 19.
mesto. Na regijskem tekmovanju z zračno puško smo posamično dosegli naslednje uvrstitve: član Nejc Podjed šesto,
mlajši pionir Aleksander Lokatelj 15. in
ciciban Sergej Rajgelj 16. mesto. Sodelovali smo na prijateljskem dvoboju Amberg
– Kranj v Nemčiji. Dosežki: Luka Podjed
drugo mesto, Mitja Žižmond šesto mesto
in Krištof Medja sedmo mesto. Udeležili smo se tekem v Gorenji vasi za Ržkov
memorial in ekipno osvojili prvo mesto,
na Pokalu občine Gorenja vas je Nejc Podjed osvojil tretje mesto. Bili smo tudi na
I., II. in III. kvalifikacijskem turnirju za
nastop v državni reprezentanci z zračno puško in I. kvalifikacijskem turnirju
z malokalibrsko puško, kjer je Mitja Žižmond zmagal med člani, Krištof Medja
pa je bil pri mladincih peti. V Trzinu smo
se udeležili mednarodnega tekmovanja
Skirca Borisa Paternosta in ekipno zasedli sedmo mesto. Na občinskem tekmovanju z malokalibrsko puško v Radovljici
je med 166 tekmovalci vseh starostnih

kategorijah skupno Krištof Medja osvojil
peto mesto. Na regijskem šolskem tekmovanju je kadet Krištof Medja osvojil
sedmo mesto, pionir Aleksander Lokatelj
deseto in ciciban Sergej Rajgelj 15.
Po doseženih normah smo se udeležili 25. državnega prvenstva z zračnim
orožjem in ekipno osvojili deseto mesto.
Člani posamezno so dosegli: 20. mesto
Nejc Podjed in 37. mesto Mitja Žižmond.
Mladinec Luka Podjed je v članski konkurenci dosegel 56., Krištof Medja pa pri
kadetih 12. mesto. Na I. kvalifikacijskem
turnirju za sestavo v državni reprezentanci je Mitja Žižmond zmagal v disciplini MK 60 leže z rezultatom 617,1 kroga
in si zagotovil nastop za reprezentanco
v Plznu. Z MK-puško 60 leže so dosegli
na regijskem tekmovanju člani Mitja
Žižmond prvo mesto, Nejc Podjed drugo mesto in Domen Fink tretje mesto,
ekipno so bili člani prvi, kadet Krištof
Medja (60 leže) je dosegel drugo mesto,
v trojnem položaju 3 x 20 pa prvo mesto,
s čimer je imel možnost nastopa na DP,
pionir Aleksander Lokatel je bil na drugem mestu in si je tudi zagotovil nastop
na DP. Na 26. DP Slovenije z malokalibrsko puško sta nastopila kadet Krištof
Medja, ki je v disciplini MK 60 leže osvojil tretje mesto, (Čestitke) v disciplini
MK 3 x 20 – trojni položaj pa je bil na šestem mestu, in Aleksander Lokatelj, ki
je bil prvič na tako velikem tekmovanju
in v disciplini MK 30 leže osvojil dvajseto mesto. Uspeh na državnih prvenstvih
ima svojo težo in tako tudi kategorizacijo od Olimpijskega komiteja Slovenije,
zato se je vredno potruditi.

prodaja odkup prepis vozil rent a car
SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76,
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info@spavto.si,
www.spavto.si
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Dinamični nogometni dogodki
Enajstega junija smo uradno sklenili nogometno sezono 2015/16.
ROMAN ROGELJ,
MARJAN IN SLAVKO A. BOGATAJ
V tekmovalno leto 2016/17 so prvi aktivno vstopili člani, ki so zadnjo avgustovsko soboto pričeli s tekmovanjem v
enotni gorenjski ligi, v kateri nastopa 14
ekip. Po dveh porazih so najprej v Britofu zmagali na pokalni tekmi, nato pa v
tretjem krogu prvo zmago dosegli tudi
v prvenstvu – doma so bili boljši od gostov iz Železnikov. Pri mlajših selekcijah, kjer sta bila tudi že odigrana prva
dva prvenstvena kroga, sodelujemo s
ŠD Visoko: mladinci in kadeti trenirajo in igrajo domače tekme na Visokem,
starejši in mlajši dečki ter starejši in
mlajši cicibani pa na igrišču Za žago v
Preddvoru. Z novim šolskim letom smo
že začeli tudi z aktivnostmi v okviru nogometnega krožka za učence prve triade, z veseljem pa smo se odzvali tudi na
pobudo za izvajanje programa Nogometni vrtci, ki bo predšolske otroke, starejše od pet let, na igriv način seznanili s
prvimi nogometnimi koraki. Gre za nov
projekt Nogometne zveze Slovenije, ki je
skupaj z Medobčinsko nogometno zvezo
Gorenjske Kranj k sodelovanju povabila
tudi Vrtec Storžek in ŠD Preddvor.
Junija smo izvedli tudi vse tradicionalne
prireditve in v soboto, 11. junija, uradno
zaključili nogometno sezono 2015/16.
Takrat zberemo vse mlajše kategorije
igralcev skupaj s sorodniki in prijatelji
na igrišču Za žago v Preddvoru še na formalnem zaključku s piknikom. Tokrat

je selekcija U13 odigrala še zadnjo prvenstveno tekmo, nato so igralci, porazdeljeni na kategorije, začeli z že vpeljanim
igralnim/tekmovalnim programom, ki
so ga vodili glavni trenerji mlajših kategorij David Golob, Luka Perne in trener
vratarjev Slavko A. Bogataj. Uradni del
zaključka je vodil predsednik ŠD Preddvor Roman Rogelj, vsi udeleženci so prejeli še priložnostno darilo.
Letošnje tekmovanje Stari – Mladi, vsakoletno srečanje nogometnih generacij
NK Preddvor, smo letos organizirali teden dni po končanem rednem delu nogometne sezone. Po končani nogometni
predstavi je sledila pogostitev udeležencev in veselo druženje ob glasbi. Najbolj
smo veseli, da smo v svoji sredi spet
lahko pozdravili člane prvih preddvorskih ekip izpred dobrih petdesetih let, ki
nas na tem srečanju redno obiskujejo:
Janeza Lukanca, Marjana Andoljška in
Andreja Nunarja. Letošnji dogodek je zopet potekal v zelo prijetnem vzdušju.
V počastitev dneva državnosti smo organizirali Prvenstvo Občine Preddvor v
malem nogometu, eno največjih tradicionalnih športnih prireditev v občini.
Prijavilo se je 11 ekip, ki smo jih v žrebu razdelili v štiri skupine, iz katerih
so najboljše neposredno napredovale v
četrtfinale, preostale pa so se pomerile
še v repasažu za zapolnitev prostih mest.
Letos so predstavniki ekipe Rapa rutinirano odigrali vse tekme, in čeprav je v
finalu Pizzerija Urša prva povedla, se
niso pustili zmesti in so tekmo na kon-

cu dobili z rezultatom 3 : 1. Zmagovalka
turnirja je tako obranila naslov prvaka,
njeno jedro pa večinoma predstavljajo
igralci preddvorske članske ekipe in pa
še legendarni Aleš Čeh (nekdanji kapetan zlate generacije slovenske nogometne reprezentance in danes pomočnik
selektorja Katanca) ter letos tudi Dušan
Kosič (nekdanji trener NK Olimpija in
danes selektor reprezentanc U15 in U16).
Drugo mesto je pripadlo ekipi Pizzerija
Urša, tretje pa so si po streljanju kazenskih strelov prislužili novinci na prvenstvu Šenčurski kadeti. Najboljši vratar je
postal Bor Snedec, igralec turnirja Mirzet
Kokić, strelec pa Urban Krč. Čestitamo!
Dobro se je prijel tudi julijski poletni
nogometni kamp D7 pod vodstvom našega trenerja Davida Goloba. Imel je
vse elemente dobrega kampa: cel teden
veliko treniranja in nogometne igre,
vmes pa še pohod na Sv. Jakoba, izlet s
plavanjem in zabavo ob Vrbskem jezeru, orientacijsko tekmovanje ter spanje
pod milim nebom v šotorih na nogometnem igrišču Za žago. Zadnji dan pa so
sledili še zaključek s podelitvijo priznanj
otrokom, piknik in zaključna zabava …
Vsem skupaj se zahvaljujemo za vso
dosedanjo in prihodnjo podporo in vas
vabimo na ogled prvenstvenih in pokalnih tekem vseh kategorij v jesenskem delu sezone, ki bo trajala vse do
začetka novembra. Več o tem in drugem
delovanju Športnega društva Preddvor pa na naši spletni strani www.sdpreddvor.si.
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Rokometni turnir generacij Preddvor 2016
V okviru prireditev ob prazniku občine Preddvor je Rokometno društvo Preddvor s pomočjo
sponzorjev, ki se jim za pomoč iskreno zahvaljujemo, organiziralo že tradicionalni turnir
generacij rokometašic in rokometašev, ki smo nosili preddvorski dres in ponesli ime Preddvora
po vsej Sloveniji, nekdanji Jugoslaviji in nekateri tudi izven nje.
SILVO VIDIC
Eni to poslanstvo opravljamo še danes.
Preddvor je še vedno velikokrat omenjen po mnogih dvoranah po Sloveniji,
od tistih, ki opravljamo take ali drugačne naloge na rokometni zvezi. Pa tudi
preddvorski veterani dosegamo vrhunske rezultate – tako po Sloveniji kot po
državah nekdanje Jugoslavije.
Sestali so se dve ženski in tri moške
ekipe ter najmlajši rokometaši s svojim
mini rokometom. Pri ženskah so slavile znane dupljanske Žabice, pri moških
pa prva ekipa Preddvora, pred Večnimi
talenti iz Preddvora in ekipo iz Kranja.
Najmlajši pa so se po simpatični predstavitvi začetnih rokometnih veščin
razšli neodločeno. Za zmagovalno ekipo
je zaigral tudi naš nekdanji odlični soigralec, sedaj pa župan občine Jezersko,
Jure Rebolj. Lepo novo igrišče, vreme kot
naročeno in veliko število gledalcev, ljubiteljev rokometa, so bili garancija, da
sta turnir in srečanje rokometnih zaljubljencev uspela. Po odigranih tekmah
se je začelo druženje, prisrčno snidenje
med igralkami in igralci, saj se nekateri niso videli med seboj že dolgo let. V
takem vzdušju je čas do večera kar prehitro minil, ob slovesu smo se razšli z
željo, da se drugo leto zopet srečamo vsi
ali pa še v večjem številu.
O novih športnih objektih pa naj rečem, da so res pravi okras šole in so
upravičeno ponos cele občine. Vsem
uporabnikom teh prelepih športnih površin, v zadnjem času jih je na igriščih
kar veliko število, želim veliko športnih
užitkov in dobrih medsebojnih tekem.
Vsi skupaj pa moramo poskrbeti, da bo
ta športni raj pod Storžičem ostal nepoškodovan, lepo urejen in čist. Za konec pa bi se rad poslovil še od našega
legendarnega igrišča, na katerem smo
mnogi pustili svojo mladost in še kaj
več, igrišča, na katerem smo ob vedno
veliki in dobri podpori naših zvestih
navijačev odigrali ogromno dobrih in
zanimivih tekem. Dež, sneg in veter nikoli niso bili razlog, da se ob igrišču ne

Rokometni nasledniki
bi nabralo ogromno zveste publike. Vse
tekme smo igrali ob nedeljah ob 10. uri.
Preddvor je tedaj zagotovo živel z rokometom. Mnogi se tega še danes spominjajo in včasih se kdo tudi z nostalgijo
vpraša, zakaj nimamo več tega športa,
ki nas je vse povezoval. To legendarno
rokometno igrišče bo z zlatimi črkami

zapisano v naša srca in srca naših zvestih navijačev pa tudi v zgodovino našega Preddvora. In še ta zanimivost –
rokometaši Preddvora še vedno držimo
slovenski rekord po rezultatu: davnega
leta 1973 smo v Tržiču namreč premagali tedaj veliki Tržič z rezultatom 20 :
0, v polčasu 10 : 0.

Navdušeni nad novimi igrišči
Tudi Športno društvo Preddvor izraža navdušenje nad obnovljenimi šolskimi športnimi površinami, uradno odprtimi 1. junija letos. Zagovarjajo odprt pristop uporabe igrišč, torej
za vse občane, če se le na njih obnašajo primerno. Uporabniki se morajo zavedati odnosa
do skupnega dobrega in izvajati aktivnosti v skladu s pravili športne panoge, uporabljati
ustrezno športno opremo, poskrbeti za red in čistočo, tajništvu šole (04 275 07 10) takoj
sporočiti morebitno škodo. Prednost imata seveda izvajanje pouka športa osnovne šole
in organizirana športna vadba, preostali termini pa so na voljo prostočasni športno-rekreativni dejavnosti. Ob pripravi na novo nogometno sezono so vsa igrišča preizkusili, najbolj
seveda nogometno igrišče z umetno travo, ki je velika pridobitev tako za občino in šolo kot
za nogometni podmladek. Sedaj športniki z občino sodelujejo tudi pri ureditvi razsvetljave
igrišč, s čimer se bo podaljšal čas vadbe in treningov v jesenskem in zimskem obdobju. Ob
zadovoljstvu z novimi igrišči pa izražajo skrb glede projekta gradnje Športnega parka Voke.
Skrbi jih nepripravljenost na odprodajo dela zasebnega zemljišča za izgradnjo dostopne
ceste v Voke, kar se zdi glede na relativno majhno površino in pripravljenost občine na
dogovor povsem nerazumljivo. V primeru, da do dogovora v kratkem času ne bo prišlo, v
društvu zagovarjajo izvedbo postopka razlastitve. Druga težava je v tem, da mora občina
odkupiti sosednjo parcelo, ki je v cerkveni lasti. Po dosedanjih razgovorih na obeh straneh
obstaja pripravljenost za pogajanja in dogovor, zato so kljub vsemu realistično optimistični. Odprtje Športnega parka Voke pričakujejo v letu 2020, ko bo društvo praznovalo 60 let.

Mirko Florjančič s.p., Goriče 33b, 4204 Golnik

NOVO! SALON PARKETA IN TALNIH OBLOG
Poslovna cona A18, Šenčur, T: 041/705-234
Delovni čas: pon.–pet. od 8. do 18. ure, ostalo po dogovoru

parket, brušenje in lakiranje, oljenje, vinyl,
zunanje terase, laminati, tekstil, guma, merjenje vlage v estrihu, izsuševanje prostorov.
NA PARKET 30 LET GARANCIJE

Sonja, Stahovica

Mark, Ljubljana

Patricija, Cerklje na Gorenjskem

Ana, Gorenja vas

Boštjan, Ljubljana

Gregor, Ljubljana

NajUGODNEjŠE DOpOlNilNO zavarOvaNjE

www.nistatusa-nipanike.si

080 20 60

Paket Mladi z najugodnejšim dopolnilnim zavarovanjem in super ugodnostmi! Izkoristi
priložnost: dopolnilno + nezgodno. V Paketu MladI dobIš:
1 Darilno kartico v višini 25 € za nakup v

PE KRANJ

Koroška cesta 1,
tel.: 04/ 201 03 10
• Zlato polje 2 (ZZZS)
tel.: 04/20 10 301

trgovinah Spar in Interspar alI bon v
vrednosti 35 € za nakup v športnih trgovinah
Extreme Vital ali na www.extremevital.com
alI bon v vrednosti 35 € v Optiki Clarus.

2 Diners Club StartUp - plačilna kartica, ki vam

omogoča plačilo na obroke doma, po svetu
in na spletu.
3 Kupon za spodnjice Freegun.

Vključi se v brezplačen program Varuh zdravja in dobiš še super majico ali spodnjice samo za ni
panike generacijo.
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