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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Na praznični 
dan, 1. junija, bodo pri 
Osnovni šoli Matije Valjavca 
Preddvor slovesno odprli 
pravkar obnovljena športna 
igrišča in pripravili kulturni 
program. Popoldne bodo 
sledila tekmovanja na novih 
športnih površinah. Nasled
nji dan, 2. junija, bo na Pov
šnarjevi domačiji v Kokri 
odkritje spominske plošče. 
Občina Preddvor in Policij
sko veteransko združenje 
Sever Gorenjska se bosta z 
njo oddolžila domačinom, 
ki so v letih 1990 in 1991 
skrivali policijsko orožje, da 
ga ne bi zasegla Jugoslovan
ska armada. Tega dne zve
čer bo maša za domovino in 
ob tej priložnosti tudi blago
slov končanih del v občini. 
Ob letošnjem občinskem 
prazniku namreč simbolno 
zaključujejo dela ob največji 
investiciji zadnjih let, vlaga
njih v infrastrukturo v petih 
vaseh. Ob končanju del so v 
vaseh, ki so s to naložbo naj
več pridobile, posadili lipe, 
ki so dale piko na i končni 
podobi urejenih krajev. 
Temu bo 5. junija sledilo 
športno srečanje generacij v 
rokometu.

Naslednji konec tedna bo 
posvečen gasilcem: 9. junija 
bo gasilska vaja, 10. junija se 
bodo srečali veterani Gasil
ske zveze Gorenjske in člani
ce Gasilske zveze Kokra, 11. 
junija bodo slavnostna para
da, prevzem letos novega 
gasilskega vozila in gasilska 
veselica. V Kokri bodo 12. 
junija pripravili tradicionalni 
semenj in pred cerkvijo bla
goslov koles, v Pred dvoru pa 
bo vse popoldne potekal festi

val društev. Najprej bo med
narodni folklorni festival s 
povorko, Turistično društvo 
Bašelj bo prikazalo vaški obi
čaj, imenovan sprejem fanti
nov, Društvo upokojencev bo 
s kolesi naredilo kolesarsko 
vožnjo po občini. Likovni 
samorastniki bodo ustvarjali 
na mednarodnem ex tempo
ru, zapele bodo pevke vokal
ne skupine Plamenke, na 
stoj nicah se bodo predstavila 
še druga društva s svojim 

programom in kulinarično 
ponudbo, program bo pove
zoval domači humorist Kon
di Pižorn. Praznično dogaja
nje se bo nadaljevalo 26. 
junija z dnevom odprtih vrat 
Čebelarskega društva Fran 
Lakmayer v Potočah, dva 
dogodka pa bosta še v juliju: 
3. julija bo tradicionalni Pe
trov s'm'n v središču Pred
dvora, 9. julija pa preddvor
ski planinci vabijo na tradici
onalni pohod na Zaplato.

Občina Preddvor 
praznuje
Ta konec tedna se z Vikendom zabave začenjajo prireditve ob prazniku Občine Preddvor. V spomin 
na prvo slovensko pisateljico, pesnico in skladateljico Josipino Turnograjsko praznujejo prvega junija. 

V vaseh, kjer se je končalo celovito urejanje infrastrukture, so pred občinskim praznikom 
zasadili lipe. Na sliki je sajenje lipe v Tupaličah. / Foto: Matic Zorman

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Junija naša drža
va praznuje pomemben pra
znik – 25. junij je dan držav
nosti, s katerim zaznamuje
mo spomin na 25. junij 
1991, ko je Slovenija formal
no postala neodvisna. Vsako 
leto na predvečer praznika 
poteka praznovanje na Trgu 
republike v Ljubljani, enako 
bo tudi letos, ko slovesnost 
pomeni tudi praznovanje ob 
25letnici naše države in 
spomin na prelomne dogod
ke, ki so omogočili izvedbo 
prvih demokratičnih volitev 
ter razglasitev suverenosti 
Republike Slovenije. 
Junija občinske praznike 
praznuje tudi več slovenskih 

občin, med njimi tudi obči
na Preddvor, ki se 1. junija 
spominja smrti prve sloven
ske pisateljice, pesnice in 
skladateljice Josipine Urban
čič Turnograjske, rojene na 
gradu Turn v Preddvoru. 
Junija tako praznujeta obe, 
občina in država. Letos so 
oba praznika v občini Pred
dvor povezale lipe, ki so jih 
zasadili v grajskem parku in 
v središčih nekaterih vasi. V 
prazničnem Preddvorskem 
glasu jih večkrat omenjamo, 
župan Miran Zadnikar pa v 
svojem nagovoru občanom 
zapiše številki 21 in 25, prva 
številka predstavlja leta 
samostojnosti občine Pred
dvor, druga pa letošnji jubi
lej države Slovenije. 

Praznični občina 
in država

Junija praznujeta občina Preddvor in država Slovenija 
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Občankam in občanom čestitamo 
ob prazniku občine Preddvor 

in dnevu državnosti, 
ko praznujemo 

25 let samostojne Slovenije.

Župan Miran Zadnikar
Občinska uprava

Občinski svet
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Ples z 
mladeničem 
in škofom
Najstarejša stanovalka 
Doma starejših občanov 
Preddvor, 106-letna Marta 
Polak
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V grajskem 
parku so 
zasadili lipe
V Preddvoru, kjer letos 
urejajo park za gradom 
Dvor, so zasadili lipe.
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OBČINSKE NOVICE

Oprli se bodo 
predvsem na lastne 
vire
Po lani končani naložbi v in
frastrukturo v občini, ki so jo 
izvedli ob sofinanciranju Ev
ropske unije, se bodo morali 
v prihodnje zanesti predvsem 
na lastne vire.
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OBČINSKE NOVICE

Preddvor na poti 
trajnostnega razvoja
Po poldrugem desetletju 
Občina Preddvor pripravlja 
novo razvojno strategijo. 
Strategija trajnostnega raz
voja posebej poudarja razvoj 
turizma v občini.
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ZANIMIVOSTI

Tradicionalno pletenje 
cajn
Center za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj je pripravil 
že tretjo delavnico pletenja 
košar in cajn v preddvorski 
občini. Izročila kulturne 
dediščine naj ostajajo živa. 
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DRUŠTVA

Odprli bodo vrata 
obiskovalcem
Čebelarsko društvo Fran 
Lakmayer Preddvor, eno 
najaktivnejših na Gorenj
skem, ob občinskem prazni
ku napoveduje več dejavnos
ti, med drugim dan odprtih 
vrat.
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Preddvorski glas je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

NO VI NAR JI
Alenka Brun, Suzana P. Kovačič, 
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Preddvor – Prve dni septem-
bra je zaradi dotrajanosti 
starega igrišča veljala prepo-
ved uporabe, 9. maja lani pa 
so zabrneli gradbeni stroji. 
Tako so bili starejši učenci 
kar devet mesecev prikrajša-
ni za vadbo zunaj, mlajši pa 
so zaradi prezasedenosti 
telovadnice namesto na 
športnem igrišču telovadili v 
učilnicah, gostovali v telova-
dnici vrtca ali pa se razgiba-
vali ob otroških igralih in na 
njih. Najbolj navdušeni 
nogometaši iz podaljšanega 
bivanja so si zasilen žogobrc 
privoščili kar na zelenici 
med šolo in vrtcem ali celo v 
kotičku otroškega igrišča. 
Običajno večina šolarjev od 
tretjega razreda navzgor 
rekreacijski odmor – če le 
vreme to dopušča – preživlja 
zunaj. Nadihajo se svežega 
zraka in potrošijo odvečno 
energijo, kar jim omogoča 
boljšo zbranost pri urah v 
šolskih klopeh. Številni fan-
tje sicer v šolo prihajajo pol 
ure prej, da pred poukom še 
malo brcajo žogo, pa tudi po 
pouku nekateri zaradi iste 
dejavnosti kar ne znajo 
domov … Letos so pač pros-
tor za sproščanje odvečne 
energije in druženje morali 
poiskati drugje. 
Seveda smo se obnove igrišč 
tako šolarji kot tudi zaposle-
ni zelo razveselili, čeprav se 

je bilo treba prilagoditi bli-
žini gradbišča in pomanjka-
nju površin za gibanje na 
prostem. Pa smo potrpeli, 
saj smo se zavedali, da bo, 
ko bodo dela končana, spet 

vse potekalo tako, kot je tre-
ba in še bolje kot prej. Pogo-
sto smo opazovali dogajanje 
na gradbišču in na vedno 
lepše urejenih športnih 
površinah ter stiskali pesti, 

da nas, če ne prej, konec 
marca spustijo migat na 
svež zrak. Marca se ni izšlo, 
zato pa smo v začetku maja 
enkrat med glavnim odmo-
rom lahko vsi kar v copatih 
prvič zakorakali na umetno 
travo nogometnega igrišča. 
Sicer le za nekaj minut, za 
fotografijo, a nasmejani 
obrazi so dali vedeti, da je 
tudi to veliko doživetje. Nes-
trpno že čakamo 1. junij in 
slovesno odprtje novih 
igrišč, ki jih bomo v zad-
njem mesecu pred poletni-
mi počitnicami zagotovo 
temeljito preizkusili. 

V pričakovanju 
športnega igrišča
Če bi učence naše šole vprašali, po čem si bodo zapomnili iztekajoče se šolsko leto, bi zagotovo 
izvedeli tudi to, da se pred poukom in po njem niso mogli zadrževati zunaj, da so bili odmori slabše 
izkoriščeni kot prejšnja leta in da je pouk športa na predmetni stopnji večinoma potekal v šoli. Zakaj? 
Ker smo bili brez športnega igrišča.

Šolarji prvič na novem nogometnem igrišču / Foto: Francka Planinc

Preddvorski šolarji in športniki so dobili nova športna igrišča. / Foto: Primož Pičulin

»Na atletski stezi ni lukenj. Dve košarkarski 
igrišči in popolnoma novo odbojkarsko igrišče 
nam bodo nudili še več možnosti za uporabo. 
Tudi umetna trava na nogometnem igrišču nam 
je zelo všeč, ker je mehkejša kot beton,« sta 
navdušena nad novimi športnimi površinami 
povedala Gašper in Luka iz 9. b.

Danica Zavrl Žlebir

Kokra – V letih osamosvaja-
nja Slovenije, 1990 in 1991, 
so mnogi posamezniki hra-
nili orožje enot milice in 
drugih oboroženih struktur. 
Ljudem, ki so tako tvegali 
lastno varnost in varnost 
svojih družin, se policijsko 
veteransko združenje Sever 
oddolžuje s postavitvijo spo-
minskih plošč na domači-
jah, ki so v tistih usodnih 
časih skrivale orožje. 
Združenje Sever je na 
Gorenjskem doslej odkrilo 
tri spominske plošče hrani-
teljem orožja, in sicer na 
območju Kranja, Blejske 
Dobrave in Gorenje vasi, 
četrto pa bo v sodelovanju z 
Občino Preddvor odkrilo v 
četrtek, 2. junija, na doma-
čiji Povšnar v Kokri 9. »Pred 
25 leti so takratna Uprava za 

notranje zadeve Kranj in 
postaje milice svoje orožje 
disperzirale na skrivna mes-
ta, da ga ne bi zaplenila 
Jugoslovanska armada. Na 
območju Gorenjske je bilo 
petdeset tajnih skladišč, 
policija pa je orožje skrivala 
pri zaupanja vrednih obča-
nih, ki so bili pripravljeni 
sprejeti to tveganje. In to 
početje je bilo v resnici tve-
gano, saj se takrat ni vedelo, 
kako se bo vse skupaj izte-
klo,« je pojasnil predsednik 
Policijskega veteranskega 
združenja Sever Gorenjska 
Jože Mencin, ki bo v Kokri 
spominsko ploščo na Pov-
šnarjevi domačiji odkril 
skupaj z županom občine 
Preddvor Miranom Zadni-
karjem, v kulturnem pro-
gramu pa bodo sodelovali 
učenci podružnične šole iz 
Kokre. 

Spominska plošča 
hraniteljem orožja

Spoštovane občanke in cenjeni 
občani!
Ko sem se preteklo soboto vrnil 
domov, sem bil prijetno utru-
jen. Dopoldne sem preživel 
med čebelarji, s katerimi sem v 
grajskem vrtu sadil lipe. V tem 
dejanju je veliko več simbolike, 
kot bi mislili na prvi pogled. 
Število 25 – toliko lip naj bi 
letos uradno zasadili v občini 
– simbolizira 25 let samostoj-
ne države.
Število 21 – toliko lip smo 
posadili v Preddvoru – simbo-
lizira 21 let samostojne občine.
Nova pot skozi grajski vrt bo 
še bolj povezala občane Pred-
dvora, ne glede na to, na kate-
ri strani mislijo, da se nahaja-
jo – v vseh letih od ponovne 
ustanovitve Občine Preddvor 
smo namreč dokazali, da zna-

mo stopiti skupaj ne glede na 
različne politične želje.
Seveda pa tudi čebelice lahko 
vključimo v to simboliko – se 
moramo kar sami pohvaliti, da 
smo pridni kot one in da med 
nami, za razliko od čebeljih 
družin, ni prostora za trote.
Kaj naj še dopolnim? Manj je 
več – besed je treba vse manj, 
saj vse bolj o naših uspehih 
govorijo neme priče – pridobi-
tve na vseh področjih življenja 
občine, ki ji danes jemljemo 
kot samoumevne, še pred dob-
rimi dvajsetimi leti pa so se 
nam zdele nedosegljive kot 
zvezde. Sreča pa je na strani 
pogumnih in to smo dokazali.
Lepo občinsko praznovanje 
voščim in vse dobro.

Miran Zadnikar, 
župan Občine Preddvor

Lipe simbolično 
povezale Preddvor



Preddvorski glas, petek, 27. maja 2016

Občinske novice

3

Danica Zavrl Žlebir

Kaj vse načrtujete za letos, 
ko boste odvisni pretežno od 
lastnega proračuna? 
»Letošnji proračun občine 
znaša 4,3 milijona evrov, kar 
je glede na preteklo leto, ko 
je bilo na voljo osem milijo-
nov, nizek znesek. Vendar 
pa za skoraj sto odstotkov 
presega osnovni proračun, to 
pa predvsem zaradi pričako-
vanj pridobljenih sredstev iz 
evropskih razpisov. V prora-
čun smo dali več projektov, 
kjer bi lahko dobili nepovrat-
na evropska sredstva. Najve-
čji med njimi je projekt 
Mobilnost, v katerem je pre-
dvidena gradnja avtobusnih 
postajališč v vaseh in ob 

državni cesti, parkirišča v 
središču Preddvora in iztoč-
nih točkah za planinske pos-
tojanke, polnilnice za elek-
trična vozila in upam, da bo 
še kaj sredstev za električni 
avtomobil za potrebe občine 
oziroma osnovne šole. Ta 
projekt je tudi v prioriteti 
gorenjske regije, zato ocen-
jujem, da obstaja velika mož-
nost, da prav zanj dobimo 
evropska sredstva. 
Ministrstvo za gospodarstvo 
je te dni objavilo Informacijo 
o procesu priprav dogodkov 
za regijo, v katerem je sprejet 
Regionalni razvojni program 

Gorenjske 2014–2020. V 
tem programu smo poleg 
projekta mobilnost še udele-
ženi pri revitalizaciji dedišči-
ne, projekt Športni park 
Voke, grad Dvor, kanalizacija 
v občini Preddvor ter kanali-
zacija in vodovod Mače.«

Kakšne načrte imate s sana-
cijo gradu Dvor? 
»V njem načrtujemo uredi-
tev medgeneracijskega cen-
tra. Projekt je vreden osem 
milijonov evrov. V grad želi-
mo pripeljati del domske 
oskrbe iz Doma starejših 
občanov Preddvor. Do leta 
2020 namreč nameravajo 
obstoječi dom prilagoditi 
standardom, s sanacijo sta-
rega gradu izgubijo 40 pos-

telj in s tem tudi približno 
20 delovnih mest. Upam, da 
nam bo uspelo v gradu Dvor 
pravočasno zagotoviti manj-
kajoče postelje in tudi delov-
na mesta. Tako bi bil grad 
Dvor nekakšna depandansa 
Doma starejših občanov 
Preddvor in bi bila tudi pod 
njegovim upravljanjem. 
Poleg tega bi želeli pridobiti 
v gradu tudi muzej slovans-
tva, kajti nad Bašljem ima-
mo arheološko najdišče, 
kjer se obeta zelo bogata naj-
dba iz 8. stoletja. To bi bil 
muzej nacionalnega obsega. 
Poleg tega bi bili v gradu 

sredi Preddvora tudi prosto-
ri za mladino in otroke. Tre-
nutno za projekt predvide-
vamo konzervatorski načrt, 
potem posnetek stanja in še 
letos upam tudi gradbeno 
dovoljenje.«

Med večjimi projekti je tudi 
Športni park Voke. Kako ga 
boste uresničili?
»Naslednji večji projekt je 
Športni park Voke, ki obse-
ga precej športnih objektov. 
Prioriteta je nogometno 
igrišče, ki se bo po izgradnji 
športnega parka preselil s 
sedanjega prostora pod Jelo-
vico. Ker je prioriteta in se 
nam mudi, smo projekt raz-
delili na dve fazi: v prvi bo 
samo gradnja nogometnega 
igrišča s spremljajočim 
objektom in dostopna cesta 
ter parkirni prostori. Za 
prvo fazo predvidevamo 
milijon evrov.«

Kaj pa drugi letošnji načrti?
»Pri oskrbi z vodo dajemo 
letos investicijsko prednost 
vodovodu na Možjanci. Ima-
jo še star sistem in bi bilo 
treba zagotoviti nov vodni 
vir. Trenutno poskušamo z 
novo vrtino, če pa tu vira ne 
bo, bo treba čim prej pristo-
piti h gradnji vodovoda iz 
doline. Vrednost te naložbe 
pa je okoli sedemsto tisoč 
evrov.«

Končali pa ste obnovo igrišč 
pri osnovni šoli. Kdaj jih 
boste predali namenu? 
»V letošnjem proračunu je 
bilo tudi dokončanje igrišč 
pri osnovni šoli in 1. junija 
bomo z Osnovno šolo Mati-
je Valjavca pripravili večjo 
prireditev z odprtjem obno-
vljenih igrišč. Celotna obno-

va je znašala 350 tisoč evrov 
in lani ni bila končana, kot 
smo prvotno predvidevali. 
Obnovo smo zaradi zahtev 
proizvajalca umetnih mas 
oziroma zaradi ustrezne 
temperature nadaljevali 
letos zgodaj spomladi in 
pred kratkim dokončali. 
Tako je bila letos v obnovo 
vložena glavnina sredstev, 
to pa je dvesto tisoč evrov. Z 
odprtjem šolskih igrišč 
bomo počastili letošnji 
občinski praznik. Prireditve, 
ki potekajo ob tej priložnos-
ti, bomo združili tudi z drža-
vnim praznikom ob 25-letni-
ci samostojne Slovenije.«

Ob šoli pa načrtujete tudi 
gradnjo obračališča. Kdaj se 
bo začela?
»Dobili smo že izvajalca za 
gradnjo obračališča pri šoli 
vključno z dvema avtobusni-
ma postajališčema. Gradnja 
se bo začela takoj, ko bo kon-
čan pouk, torej ob koncu 
junija, končana pa naj bi bila 
do konca počitnic. Dogovar-
jamo se tudi z lastniki zem-
ljišč sredi Preddvora, kjer še 
ni pločnika. Zaradi varnosti 
otrok in šolske poti ga mora-
mo zgraditi od turistične 
poslovalnice do Gostilne 
Majč. To bi radi zgradili 
letos, denar za to smo že 
rezervirali v proračunu.«

Uvodoma ste govorili o 
sanaciji gradu Dvor. Zače-
tek tega je urejanje grajske-
ga parka, ki gre tudi že h 
koncu in kjer ste mu z zasa-
ditvijo lip letos dali poseben 
pomen ...
»Urejali smo tudi grajski 
park: narejena je povezoval-
na pot skozenj s severnega 
do južnega dela Preddvora, 

povezava je sedaj končana, 
prav tako se gradi tudi mos-
tiček. Ob 20. maju, ki ga 
čebelarji predlagajo za sve-
tovni dan čebel, smo v sode-
lovanju s Čebelarskim druš-
tvom Preddvor zasadili lipov 
drevored z 20 lipami, s še 
petimi dodatnimi po vaseh 
jih bo 25, s čimer bomo 
počastili tudi 25 let samos-
tojne Slovenije.«

Prednostna naloga v občini 
ostaja gradnja kanalizacij-
skega sistema. Kako ga 
nadaljujete?
»Občinski svet še vedno 
meni, da je prioriteta v obči-
ni gradnja kanalizacije. 
Tako smo po zaslugi evrop-
skih sredstev lani dokončali 
kanalizacijo v petih vaseh. 
Tolikšnega denarja ne bo 
več na razpolago, tako da 
bomo v prihodnje v največji 
meri odvisni od lastnih 
virov. Občina bo morala 
tako z lastnimi sredstvi vsa-
ko leto zgraditi manjši 
odsek. Zato smo gradnjo 
kanalizacije, ki se bo najprej 
nadaljevala v Tupaličah, raz-
bili na več faz: prva se bo 
letos začela v Tupaličah zgo-
raj. To naselje je zelo obre-
menjeno z infrastrukturo, 
denimo magistralnim vodo-
vodom. Letos bomo zgradili 
tisti del, ki ne poteka po tej 
trasi, zahtevnejše trase 
bomo gradili v naslednjih 
letih. Medtem bomo v nasle-
dnjih letih nadaljevali s 
kanalizacijo v Potočah in se 
nato vrnili v Tupaliče. Za 
začetek je letos rezerviranih 
113 tisoč evrov, celotni pro-
jekt za Tupaliče zgoraj pa je 
ocenjen na 1,2 milijona 
evrov.«

Vrniva se spet k občinske-
mu prazniku, ki ga boste po 
novem praznovali na začet-
ku junija in ne več julija kot 
v preteklih letih. Kako boste 
praznovali?
»Po odločitvi občinskega sve-
ta, ki je letos spremenil odlok 
o občinskem prazniku, bomo 
odslej praznovali 1. junija, in 
ne več 4. julija, v spomin na 
dan smrti prve slovenske 
pisateljice, pesnice in sklada-
teljice Josipine Urbančič 
Turnograjske, in ne na dan 

njenega rojstva. O razlogih 
sem že govoril: julija na pri-
reditvah zaradi šolskih poči-
tnic in dopustov ni več 
dovolj obiskovalcev, junija 
pričakujemo boljši obisk. Še 
vedno pa osrednji lik občin-
skega praznovanja ostaja 
Josipina Turnograjska. Kot 
že rečeno, smo ob prazniku 
končali dela v grajskem par-
ku, posadili smo lipe, slove-
sno bomo odprli šolska igri-
šča, pretekla vlaganja v 
komunalno infrastrukturo in 
dokončanje del pa bomo v 
dogovoru s predsedniki kra-
jevnih skupnosti počastili z 
zasaditvijo lip. To pa se bo 
najverjetneje zgodilo ob 
semnjih v posameznih vaseh 
in bodo tako simbolično kon-
čali tudi velika vlaganja. Pre-
dvidenih je več prireditev, ki 
jih objavljamo tudi v tokratni 
izdaji Preddvorskega glasa. 
Občankam in občanom naj 
čestitam ob občinskem praz-
niku, prav tako tudi ob letoš-
njem državnem prazniku, ko 
proslavimo 25 let samostojne 
Slovenije.«
 
Občina Preddvor pa je 
samostojna 21 let. Kaj je bilo 
narejenega v teh letih?
»Prva je bila obnova Podruž-
nične šole Kokra, nato kana-
lizacija v Preddvoru in dal-
jinsko ogrevanje na lesno 
biomaso, nadgradnja osnov-
ne šole, novi vrtec, zdravs-
tveni dom, kanalizacija v 
petih vaseh. Žal pa nam je, 
da področje turizma nikakor 
ne zaživi in kar ne moremo 
prebuditi speče trnuljčice. 
Zavora so predvsem neure-
jene razmere z nekaterimi 
lastniki zemljišč okoli jeze-
ra. To je tudi eden od razlo-
gov, da smo se lotili izdelave 
razvojne strategije občine. 
Na delavnicah, ki so poteka-
le v pripravah nanjo, se je 
izkazalo, da moramo v obči-
ni strateško razmišljati o 
razvoju turizma, kjer pa je 
ključnega pomena infras-
truktura okolice jezera. 
Država je lastnica jezera, 
želimo pa si, da bi občina 
dobila to območje v uprav-
ljanje in da bi končno uredi-
la obalo jezera in priobalni 
pas, kar pa je povezano z 
lastniki zemljišč tam okoli.« 

Oprli se bodo predvsem 
na lastne vire
Ob prazniku občine Preddvor je letos končana obnova športnih igrišč ob osnovni šoli, kar bosta 
občina in šola proslavili s skupno prireditvijo. Župan Miran Zadnikar pa ob prazniku poudarja tudi 
zelo pomembno lani končano naložbo v infrastrukturo v petih vaseh, ki so jo izvedli ob znatnem 
finančnem vložku Evropske unije, pa tudi letošnje načrte, ki pa jih bodo morali uresničiti pretežno iz 
lastnih virov. 

Miran Zadnikar

Gradnja mostička v grajskem parku / Foto: Matic Zorman

Prioriteta Športnega parka Voke je nogometno 
igrišče, ki se bo po izgradnji preselilo s 
sedanjega prostora pod Jelovico. Projekt je 
razdeljen na dve fazi: v prvi bo samo gradnja 
nogometnega igrišča s spremljajočim objektom 
in dostopna cesta ter parkirni prostori.
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Kako torej nastaja Strategija 
trajnostnega razvoja Občine 
Preddvor s poudarkom na 
turizmu?
»Nastaja od lani, ko smo naj-
prej zimski čas izkoristili za 
pogovore z občani. Imeli 
smo 12 srečanj, pet za turi-
zem, preostale pa za različne 
ciljne skupine – od mladih, 
starejših, podjetnikov, kme-
tov ... Dvakrat smo bili v 
Kokri, na Možjanci, ločeno 
pa smo se dobivali s strateš-
ko skupino, ki nas je sprem-
ljala in usmerjala. Na koncu 
smo izvedli še spletno anke-
to. Odziv nanjo je bil sicer 
slabši, kot smo pričakovali. 
Dobili smo 44 odgovorov. 
Anketa je bila kljub temu 
zelo koristna, ker nam je 
potrdila določene ugotovitve 
z delavnic in tudi naša razmi-
šljanja, tako da lahko z večjo 
gotovostjo opredelimo vizijo 
in prednostne usmeritve.«

Kdaj bo dokument sprejet 
oziroma kdaj bo z njim sez-
nanjena širša javnost?
»Junija bomo posredovali 
osnutek dokumenta v javno 
obravnavo, čez poletje ga 
bomo dopolnili s predlogi 
občanov, septembra pa bo 

predvidoma na občinskem 
svetu potekala prva obravna-
va. Že sedaj pa poskušamo 
izluščiti določene nove 
pobude, ki bi se upoštevale 
pri pripravi proračuna za 
leto 2017. Pomembno je 
vnaprej načrtovati projekte 
in jih vključiti v načrte raz-
vojnih programov občine 
(NRP), kajti če jih ne, z nji-
mi ne moreš kandidirati na 
različnih razpisih. Zato je 
tako pomembno, da se vna-
prej dogovorimo in pripravi-
mo prihodnje projekte ter 
jih pravočasno umeščamo v 
proračun.«

Zakaj občina potrebuje raz-
vojno strategijo?
»Gre za tri razloge. Eden 
med njimi je osnovna potre-
ba, da se prebivalci občine 
in lokalna politika srečajo, 
pogovorijo in izmenjajo 
poglede na to, kam v prihod-
nje usmeriti razvoj občine. 
Razvojni program je tako 
dogovor med ključnimi 
akterji v občini o prihod-
njem razvoju v naslednjih 
letih. Kot drugo je strategija 
pomembno sporočilo za 
podjetja in potencialne inve-
stitorje, ki delujejo v tem 
prostoru, da vedo, v kakšno 
smer se občina želi razvijati. 

Tako se lažje odločijo, ali je 
smiselno vlagati v določene 
dejavnosti, ali lahko pri tem 
pričakujejo podporo lokalne 
skupnosti. Tretjič pa se mi 
zdi pomembno, da s strate-
gijo zaposleni, ki delajo v 
občinski upravi in javnih 
zavodih, dobijo napotek, v 
katero smer delovati. Nuno 
je, da vsi delujejo v isti sme-
ri in glede razvoja občine 
dosežejo konsenz. Ravno 
danes imamo sestanek z 
razvojno agencijo BSC, obrt-
no zbornico, centrom za 
razvoj podeželja, enotama 
zavodov za kulturo in narav-
no dediščino, osnovno šolo, 
skratka ključnimi instituci-
jami na območju občine, ki 
lahko nekatere nove pobude 
uresničijo. Z njimi se želi-
mo dogovoriti, katere proje-
kte so pripravljene prevzeti 
in pri katerih konkretnih 
nalogah bodo izvedbeno 
sodelovali. Tako bi denimo 
obrtna zbornica lahko pre-
vzela sodelovanje z osnovno 
šolo pri inovativnih podjet-
niških krožkih, CTRP pri 
aktiviranju malih kmetij, 
vzpostavljanju ribiške oz. 
vodne poti ob Kokri, BSC 
pri financiranju lokalnih 
pobud iz programa Leader, 
če omenim le nekaj od kon-
kretnih dejavnosti. Zgolj 
občinska uprava v majhni 
občini sama ne bo zmogla 
opraviti vsega, kajti v strate-
giji je več zelo ambicioznih 
ciljev.«
 
Že v naslovu strategije je 
posebej omenjen turizem. 
Kaj predvidevate na tem 
področju? 
»Turizem je bil že v izhodi-
šču postavljen kot tema, ki 
jo moramo posebej obdelati 
v strategiji. Zato smo ji tudi 
posvetili toliko delavnic. 

Turizem je v občini Predd-
vor prepoznan kot glavna 
perspektivna panoga, pri 
tem pa govorimo predvsem 
o zelenem trajnostnem turi-
zmu. V občinskem prostor-
skem načrtu (OPN) so pred-
videne možnosti za prenovo 
in širitev hotelske dejavnos-
ti, vendar se vsi nagibamo k 
okolju prijaznim, ne preveč 
množičnim oblikam turiz-
ma. Zato smo predvideli 
ukrep, da bi občina podpira-
la zasebnike, ki bi se odloča-
li za vlaganja v manjše, buti-
čne turistične namestitve. 
Želeli bi imeti več razpršene 
ponudbe drugačnih names-
titvenih zmogljivosti, tako je 
precej interesa za t. i. glam-
ping hišice, smiselno pa je 
razmišljati tudi o prenovah 
in ponudbi sob in apartma-
jev v praznih tradicionalnih 
hišah ali neizkoriščenih 
kmetijskih objektih. Radi bi, 
da bi čim več zasebnikov 
videlo priložnost v trajnost-
nem turizmu, a ne zgolj v 
namestitvah, tudi v ponudbi 
vodenja, delavnic, dodatnih 
podjetniških dejavnostih na 
kmetijah, tudi dejavnosti 
obstoječih rokodelcev, resta-
vratorjev, čebelarjev, ribo-
gojcev ... bi lahko lepo pove-
zali s turizmom. Ena od idej 
z delavnic je bil denimo pro-
dukt neskončnih miz. Radi 
bi v Preddvoru našli neko 
posebnost, ki ni nikjer drug-
je v Sloveniji, in na tem 
zgradili ponudbo kakovost-
nega turizma. Biti moramo 
drugačni, a hkrati pristni, če 
želimo, da nas bodo opazili. 
Pomembno priložnosti vidi-
mo tudi v tukajšnjih najdiš-
čih starih Slovanov. Lahko bi 
organizirali vodenja po naj-
diščih, pozneje bi morda 
spodbudili, da bi kdo od 
investitorjev uresničil idejo v 
namestitve v stilu stare slo-
vanske naselbine. Na tem bi 
morali v prihodnje resno 
delati. V sodelovanju z Zavo-
dom za varstvo kulturne 
dediščine pa se je najprej 
treba resno lotiti raziskav 
nad Bašljem, kjer predhod-
ne raziskave kažejo, da je 
spodaj še veliko neodkritega. 
O tem bo predvidoma junija 
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine organiziral simpo-
zij, katerega del bo tudi 
ekskurzija v Preddvor. Veli-
ko smo se pogovarjali tudi o 
organizaciji turizma. Zavod 
za turizem bo treba profesi-
onalno okrepiti in mu name-
niti več sredstev za razvoj 
produktov in promocijo.«
 
Povejte še kaj o drugih ciljih 
strategije. 
»Prednostna področja stra-
tegije smo poimenovali: 

zelena občina, zdrava skup-
nost za bivanje družin, pro-
stor trajnostnega gospodar-
stva in prebujena turistična 
destinacija. Osnovni kon-
cept je pospešeno trajnostno 
delovanje in graditev Predd-
vora kot zdrave in povezane 
skupnosti. Seveda je treba 
nadaljevati z razvojem osno-
vnih dejavnosti, za katere je 
občina primarno zadolžena, 
od kanalizacije do oskrbe z 
vodo in varno dostopnostjo 
do vseh naselij v občini. Ena 
od pomembnih prioritet je 
jezero Črnava, dogovor z 
lastniki, ki bo omogočil 
sonaravno ureditev tamkaj-
šnje okolice, da bi bila prijet-
nejša za domačine in turis-
te. Ljudje ta prostor zelo 
čutijo, tam se zadržujejo in 
srečujejo, zato mora ostati 
dostopen za mirno doživlja-
nje narave. Kot pomembno 
temo so udeleženci delavnic 
poudarili tudi željo po dru-
ženju in urejanju prostorov 
za ta namen, kot so vaška 
središča, parki, trg. Ljudje 
so izrazili tudi željo po povr-
šinah za šport, zunanjih 
športnih igriščih in tudi 
površinah v naravi, ki jih je 
mogoče uporabiti hkrati za 
rekreacijo in turizem: pros-
tore za piknike ob Kokri, 
vključno z otokom v Predd-
voru, bo lažje uresničiti. 
Dolgoročnejši cilj je prizi-
dek k telovadnici osnovne 
šole. Obvodni prostor ob 
Kokri je zelo zanimiv in bi 
se ga kazalo lotiti z vidika 
turistične ponudbe: za pik-
nike, naravna kopališča, 
sprehajalno povezovalno pot 
(Preddvor–Kokra–Jezersko) 
ob Kokri, kjer je tudi več 
domačij, kar bi bilo prijetna 
dopolnitev. Žal je pri obvo-
dnem pasu veliko omejitev, 
ki jih postavljajo državni 
predpisi. Občina tako kot v 
primeru jezera tu nima 
izključnih pristojnosti, zato 
bo treba voditi dialog s pris-
tojno direkcijo za vode. V 
dosedanji praksi se je poka-
zalo, da v primerih, ko ima 
občina stoodstotni vpliv, 
projekti so realizirani, kjer 
pa smo odvisni od drugih 
(države, investitorjev, lastni-
kov), je veliko težje. Pogo-
varjali smo se tudi o lokalni 
samooskrbi in o tem, da bi 
se tu v še večji meri vključila 
šola in vrtec, poleg tega pa 
tudi o aktiviranju malih 
kmetij. Prepričani smo, da 

imajo nekatere med njimi 
potencial, da s kombinacijo 
drugih dejavnosti (turizma, 
domače obrti) prerastejo v 
profesionalno kmetijo.«

Poudarjate tudi ohranitev 
mladih družin v občini in 
možnosti, da se v občino 
priselijo novi prebivalci ...
»V pogovorih o strategiji 
smo ugotovili, da je pred-
nost Preddvora kvaliteten 
prostor za bivanje družin. V 
kraju so vrtec, šola, zdravs-
tvo, javni prevoz, vse storitve 
so pri roki, hkrati pa je to 
mirno in zdravo okolje. 
Želeli bi, da mladi, ki tu živi-
jo, tu tudi ostanejo in se 
tako ohranja dolgoročna 
vitalnost občine. V obstoje-
čem OPN pa so predvidene 
tudi zazidljive površine za 
stanovanjske hiše. To ne 
pomeni odpiranja novih 
zazidljivih površin (to tudi 
ni predmet strategije, 
ampak OPN) ali gradnje blo-
kov, pač pa izkoriščenje in 
promocija obstoječih mož-
nosti. Tudi mladi, s katerimi 
smo imeli delavnice, se vidi-
jo doma in svojo prihodnost 
povezujejo z domačim kra-
jem. Večina aktivnih prebi-
valcev sicer dela izven obči-
ne (v občini je sicer le okoli 
šeststo delovnih mest, na 
katerih je le pol zaposlenih 
domačinov), tri četrtine pre-
bivalcev se vozijo na delo iz 
občine, v Kranj, Ljubljano, 
Brnik, Šenčur ...«

Kakšna so vaša pričakovanja 
glede izpolnjevanja strategi-
je?
»V procesu priprav na stra-
teški dokument se je poka-
zalo, da imajo prebivalci 
Preddvora številne ideje in 
da tudi dejansko želijo kaj 
spremeniti. Želim si, da bi 
ljudje, ki so se izpostavili v 
tem procesu, še naprej sode-
lovali z občino in bi v priho-
dnje predstavljali neke vrste 
akcijsko jedro, razvojno sku-
pino, ki bo v pomoč županu. 
Občinska uprava je premaj-
hna, da bi realno lahko sama 
izpolnjevala vse cilje, zato bi 
lahko naprej povezovalna 
skupina, ki smo jo identifi-
cirali med procesom, pre-
vzela naloge, ki smo jih 
doslej opravljali nosilci stra-
tegije. Energijo, ki se je pri 
tem pokazala, in pripravlje-
nost ljudi, da nekaj naredijo, 
bi kazalo izkoristiti.«

Preddvor na poti 
trajnostnega razvoja
Po poldrugem desetletju Občina Preddvor pripravlja novo razvojno strategijo. O tem, kako nastaja, 
smo se pogovarjali s Slavko Zupan, odgovorno nosilko pri izdelavi celostne trajnostne strategije.

Slavka Zupan

V razvojni strategiji ima posebno prioriteto območje jezera Črnava. / Foto: Tina Dokl

Turizem je v občini Preddvor prepoznan kot 
glavna perspektivna panoga, pri tem pa 
govorimo predvsem o zelenem trajnostnem 
turizmu. V občinskem prostorskem načrtu so 
predvidene možnosti za prenovo in širitev 
hotelske dejavnosti, vendar se vsi nagibamo k 
okolju prijaznim, ne preveč množičnim oblikam 
turizma. Zato smo predvideli ukrep, da bi 
občina podpirala zasebnike, ki bi se odločali za 
vlaganja v manjše, butične turistične namestitve.
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Preddvor – Ob svetovnem 
dnevu Zemlje je v Preddvo-
ru potekal »vodni dogodek«: 
Zavod za turizem Preddvor 
je skupaj s Centrom za traj-
nostni razvoj podeželja 
organiziral naravoslovno 
doživetje in raziskovanje z 
naslovom Po poteh predd-
vorskih voda. Okoli trideset 
pohodnikov vseh generacij 
se je zbralo na kolesarskem 
počivališču na Hribu in 

nadaljnje tri ure raziskovalo 
preddvorske vode: reko 
Kokro, jezero Črnava in 
potoka Bistrico in Suho. 
Predstavnik ribiške družine 
Kranj je povedal veliko zani-
mivega o življenju v naših 
čistih vodah, saj reka Kokra 
slovi takoj za Sočo kot naj-
bolj čista reka v Sloveniji. 
Turistična informatorka je 
ob poti predstavila druge 
turistične zanimivosti, v 
TIC-u pa so si pohodniki 
ogledali še turistični film o 

Preddvoru. Poučni pohod so 
končali z ribiškim kosilom 
na »neskončnih mizah«, kar 
predstavlja zadnji trend gos-
tinske pogostitve.
Dogodek Po poteh predd-
vorskih voda je bila ena od 
aktivnosti v sklopu širšega 
predstavljanja in promocije 
bogastva ter predvsem izre-
dne kakovosti voda v občini 
Preddvor. Tako poleg tokrat 
predstavljenih vodnih točk, 
vodni izviri oz. zajetja iz 
občine Preddvor s svojo zelo 

kakovostno (podzemno) 
vodo oskrbujejo pomemben 
del prebivalcev osrednje 
Gorenjske. Prav tako je na 
območju občine še lepo šte-
vilo drugih dobro ohranje-
nih hribovskih potokov. 
Glede na pomen kakovost-
ne vode za zdravje in vital-
nost ljudi – voda namreč 
sestavlja najmanj 70 odstot-
kov človekovega telesa – ter 
da jo v večini sveta zmanj-
kuje, je to izredna naravna 
danost, ki se je še premalo 
zavedamo in spoštujemo. 
Na turističnih delavnicah 
od pomladi do jeseni leta 
2015 so tako prebivalci kot 
turistični ponudniki iz vse 
občine Preddvor izbrali 
prav to raznolikost in kako-
vost voda kot eno nosilnih 
vsebin prihodnjega turistič-
nega razvoja.
»Vodni dogodek« bodo v 
Preddvoru ponovili ob bliž-
njem Pohodniškem festiva-
lu Kamniško-Savinjske 
Alpe, ki bo od 23. do 26. 
junija v občinah tega obmo-
čja. Na pohod ob štirih pred-
dvorskih vodah (Kokra, 
Suha, Bistrica, jezero Črna-
va) se bodo podali v soboto, 
25. junija, ob 9. uri, ponov-
no s kolesarskega počivališ-
ča Hrib.

Po poteh 
preddvorskih voda
Ob svetovnem dnevu Zemlje so v Preddvoru pripravili pohod ob štirih preddvorskih vodah: Kokri, 
Suhi, Bistrici in jezeru Črnava. Ponovili ga bodo ob Pohodniškem festivalu Kamniško-Savinjske Alpe.

Udeleženci po poteh preddvorskih voda / Foto: Primož Pičulin

Pogostitev ob t. i. neskončnih mizah

Za preddvorsko območje so značilne čiste vode. 
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – To je bil eden naj-
večjih projektov v občini dos-
lej, je lani ob končanju del 
dejal župan Miran Zadnikar 

in ob tem podvomil, da se bo 
enako velik kmalu ponovil. 
Njegova vrednost je bila dob-
rih 5,2 milijona evrov, zanj so 
na razpisu uspeli pridobiti 
3,7 milijona evrov evropskih 

sredstev, torej je občina zanj 
prispevala nekaj manj kot 1,5 
milijona.
Na Zgornji, Srednji in Spod-
nji Beli, na Bregu ob Kokri in 
v spodnjem delu Tupalič so v 

okviru projekta, imenovane-
ga Infrastruktura v Občini 
Preddvor, zgradili 11.600 
metrov fekalne in 6584 
meteorne kanalizacije in 
obnovili 862 metrov vodovo-
da, poleg tega so se uredile 
ceste, pločniki,javna razsvet-
ljava, zaščitne ograje, avtobu-
sna postajališča, naselja so se 
celostno uredila in pridobila 
novo, lepšo podobo. Sedaj 
zaključujejo še geodetske 
odmere in urejajo zadnje 
podrobnosti. V teh dneh so v 
središču petih vasi, ki so bile 
vključene v projekt, ki ga je 
finančno znatno podprl 
evropski kohezijski sklad, 
kot simbolični zaključek del 
posadili lipe.

Z lipami končujejo 
največjo naložbo
Lani so v občini Preddvor končali projekt urejanja infrastrukture v petih 
vaseh, vreden dobrih pet milijonov evrov. Končujejo ga z zasaditvijo lip v 
vaških središčih.

Neprepoznavna okolica med gradnjo infrastrukture v petih 
vaseh v občini /Foto: Tina Dokl

Med vasmi, kjer je po gradnji infrastruktura celovito 
urejena, je tudi Srednja Bela. /Foto: Matic Zorman

Vabimo vas, da se nam pridružite na kolesarskem izletu:

 S kolesom ob reki Muri 
 Termin: od 4. do 7. avgusta 2016

Cena 260 EUR z DDV-jem vključuje:
• prevoz na relaciji Kranj–Hinter Mur  
  in Gornja Radgona–Kranj, 
• tri nočitve v apartmajih z zajtrkom, 
• malico na poti,
• avtomobilsko spremstvo (kombi)  
  med kolesarjenjem. 

Kolesarska pot ob Muri velja za eno najlepših obrečnih 
kolesarskih poti v alpskem prostoru, ki je zaradi svojih 
značilnosti – rahlo v hrib in mimo številnih kulinaričnih 
postankov – zares prava užitkarska kolesarska pot. Začne 
se ob njenem izviru in nas vodi mimo manjših mest ter 
skozi Gradec in spremlja Muro do vinorodne dežele  
in termalne pokrajine.

Za prijave in dodatne informacije pokličite 031 38 26 25 
ali pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si

Opomba: Prijaviti se mora najmanj 16 oseb. Plačilo opravite v 
dveh obrokih. Prvi obrok velja kot prijava, drugi obrok plačate 
en teden pred odhodom. Cena ne vsebuje zavarovanja. 
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Zanimivosti

Primož Bergant, 
svetnik

Preddvor – Skoraj vsi udele-
ženci so spoznali, da imamo 
vode v občini res v izobilju 
in da bi ta lahko postala tudi 
eden od glavnih promotor-
jev našega turizma, če ne že 
glavni zaščitni znak naših 
turističnih produktov. Ima-
mo celo vrsto kvalitetnih 
izvirov, jezero Črnava, pre-
cej kilometrov v naši občini 
pa naredi tudi reka Kokra. 
Medtem ko velikemu delu 
sveta primanjkuje kvalitetne 
pitne vode, drugi del sveta 
pa si praktično ne more več 
privoščiti vode, ki ne bi bila 
kemijsko obdelana (vsaj klo-
rirana), smo si v občini 
Preddvor zadali, da bi bila to 
lahko ena redkih občin, kjer 
bi lahko na dolgi rok iz 
naših pip tekla voda, kakrš-
na pride iz izvirov izpod 
gora, ki nas obdajajo. Po 
mojem mnenju lep izziv, 
katerega rezultat pa žal ni 
samoumeven. Prav tako 
imamo v osnutku strategije 
napisano, da si bomo priza-
devali za sonaravno gradnjo, 
zeleno energijo, sonaravni 
turizem, in ob tem se spra-
šujem, ali z naravo, predv-
sem pa z vodo tudi delamo 
tako, da bi bila lahko naš 
zaščitni znak.
Že nekaj let kot krajan, ki 
živi v neposredni bližini 
reke Kokre, ter tudi kot ribič 
gledam, kaj vse počnemo s 

svojimi vodami. Odsek za 
odsekom počasi spreminja-
mo v odtočne kanale. Sicer 
smo v zadnjih letih naredili 
preskok in namesto z beto-
nom sedaj potoke oblagamo 
s kamnitimi škarpami, ki so 
sicer na oko nekoliko bolj 
všečne, pa vendar v svojem 
bistvu za življenje v vodah 
enake betonskim koritom. 
Živelj v vodi si tu ne more 
najti bivališča in tako so te 
vode čedalje bolj prazne. 
Zadnji primer, ki sem ga 
opazil, je novi, sicer lep, 
lesen most čez potok Suha v 
Grajskem parku. Temu 
lepemu mostu je projektant 
namenil na tone betona v 
vodi, kot bi bil potok Ama-
zonka, ter uničil trideset 
metrov potoka. Namesto da 
bi z mostu lahko opazovali 
kakšen lep tolmun z ribami, 
bomo sedaj gledali korito 
brez enega samega znaka 
življenja. Kot vrhunec pro-
jektantske stroke pa je to 
korito usmerjeno naravnost 
v cesto, nekdo je odstranil še 
staro vrbo, ki je "držala gor" 
breg in čez nekaj let bomo 
veselo reševali cesto in beto-
nirali naprej po potoku. 
Seveda projektantom nače-
loma verjamemo, vendar 
malo kmečke pameti, pred-
vsem pa nekaj občutka za 
tisto, kar plačamo davkopla-
čevalci, bi pa nekdo na obči-
ni tudi lahko imel.
Pa še malo o lepših straneh 
naših voda. Vsekakor sta to 

v zadnjih nekaj letih zgrajen 
kanalizacijski sistem in čis-
tilna naprava, ki bo bistveno 
prispevala h kakovosti naših 
voda, sicer zgolj kemično, za 
drugo pa se bo še treba pot-
ruditi in najti druge pristope 
k urejanju vodotokov. Ravno 
zaradi čistoče in pestrosti 
naših voda je lahko ribolov 
kot eden izmed magnetov 
za privabljanje gostov-ribi-
čev in njihovih družin v 
naše okolje. Nekatere obči-
ne ob Soči, Tolminki, Savi-
nji so že spoznale prednosti 
svojih voda in jih s pomočjo 
lokalnih ribiških družin 
učinkovito tržijo. Prihodki, 
ki se štejejo v milijonih 
evrov, niso le iz prodanih 
ribolovnih dovolilnic, tem-
več predvsem iz dodatnih 
turističnih produktov, ki jih 
ribiči in njihove družine 
uporabljajo ob bivanju v teh 

občinah. Menim, da bi bil to 
lahko za Preddvor, skupaj z 
RD Kranj, pravi izziv.
Pa naj se vrnem k strategiji 
do leta 2026. Ob svetovnem 
prvenstvu v muharjenju, ki 
je bilo leta 2012 tudi na naši 
Kokri, mi je eden od nem-
ških ribičev rekel, da take 
ureditve potokov in rek, ki 
jih zdaj delamo v Sloveniji, 
oni podirajo in nadomeščajo 
s sonaravnimi ureditvami, ki 
so trajnejše, lepše, predvsem 
pa prijazne do življenja v 
vodi, in da naj ne ponavlja-
mo njihovih napak. Razmiš-
ljam, da bi si do leta 2026 
lahko za promocijo občine 
in turizma zadali cilj, da pos-
tanemo občina z najbolj 
sonaravno urejenimi voda-
mi, in precejšen del Sloveni-
je in tudi širše bi se lahko 
hodil k nam učit dobre zgod-
be. Verjamem, da zmoremo.

Vode v občini Preddvor
Motiv za ta članek mi je dala strategija občine, ki jo pripravljamo zadnjih nekaj mesecev, ter niz 
delavnic na temo razvoja turizma v naši občini. 

Ali se ne bi dalo narediti drugače?

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Zavod za turi-
zem Preddvor je vso pomlad 
organiziral sobotne otroške 
bralne urice in delavnice, ki 
so vedno dobro obiskane. 
Sobotne dopoldneve so ob 
branju popestrili še z ustvar-
janjem pomladnih motivov. 
Otroci so ob pomoči turistič-
nih informatork izdelovali 
živalice, ki jih najdejo na 
travniku in v gozdu. 
»Otroško ustvarjalnost 
bomo spodbujali tudi v vseh 
poletnih mesecih, zato pri-
srčno vabljeni vse poletje v 

čim večjem številu! Izdelo-
vali boste kamnite žabice, 
lačne morske pse, ogrlice iz 
testenin, morske deklice, pa 
prikupne želvice in strašne 
krokodile. Delavnice bodo 
vsako sredo v juliju in v 
avgustu med 10. in 11. uro 
dopoldne v TIC-u,« vabi 
Mirjam Pavlič iz zavoda za 
turizem, ki dodaja, da lahko 
utrinke bralnih uric in 
ustvarjalnih delavnic, vabila 
in objave spremljate na 
FB-strani TIC Preddvor in 
na spletni strani Preddvor – 
Dvor mirne narave /http://
www.preddvor-tourism.si/.

Otroška ustvarjalnost

Otroci pri ustvarjanju

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Aprila je izšel 
skupni katalog Kamniško- 
Savinjskih Alp, ki so ga več 
kot leto pripravljali TIC-i na 
tem območju: TIC Logarska 
dolina, Center Rinka, TIC 
Luče, TIC Kamnik, TIC Pred-
dvor in TIC Jezersko. Katalog 
predstavlja vse zanimivosti 
na območju Kamniško-Sa-
vinjskih Alp (KSA). Bogato 

ohranjena narava in kulturna 
dediščina vabita goste k pri-
jaznim in odločnim domači-
nom, ki z veseljem razkažejo 
mogočnost gora, bistrost 
voda, stoletno gostoljubnost 
dolin in skrivnostne globine 
podzemnih jam. Domačini 
so tisti, ki poznajo zgodbe, 
zapisane v kamnih, skrite 
gorske pašnike, ki pričajo o 
nekdanjem življenju v gorah, 
poletna in zimska doživetja 
tega dela Alp ter zgodbe kul-
turne dediščine, številnih pri-
reditev na tem območju in 
geografsko kulinariko. Kata-
logu so dodani tudi turistični 

ponudniki, zemljevid, na 
koncu lahko najdete tudi 
izjave treh alpinistov, ki so 
podali svoj pogled na KSA. 
Preveden je v nemški in 
angleški jezik in bo predstav-
ljal to območje na številnih 
sejmih doma in v tujini. 
Katalogi so na voljo v TIC 
Preddvor, kar je še en razlog 
več za obisk. Letos že drugo 
leto vse sodelujoče občine 
(Kamnik, Solčava, Luče, 

Preddvor in Jezersko) pripra-
vljajo Pohodniški festival. 
Začne se v četrtek, 23. junija, 
s slovesnim odprtjem ob 18. 
uri v Kulturnem domu Koro-
tan na Jezerskem, potem pa 
sledi tridnevno dogajanje po 
vseh občinah. V TIC Predd-
vor lahko dobite zgibanke s 
točnim programom dogod-
kov od 23. do 26. junija. 
Zavod za turizem Preddvor 
bo obiskovalcem predstavil 
pot štorih preddvorskih voda, 
v soboto, 25. junija, z zbo-
rom ob 9. uri na kolesar-
skem počivališču na Hribu 
(nasproti Jelovice).

Junija spet 
Pohodniški festival
Izšel je skupni katalog Kamniško-Savinjskih Alp, 
sodelujoče občine na tem območju pa junija 
pripravljajo Pohodniški festival.

Na pohodniškem festivalu sodelujejo občine 
Kamnik, Solčava, Luče, Preddvor in Jezersko. 
Začne se v četrtek, 23. junija, s slovesnim 
odprtjem ob 18. uri v Kulturnem domu Korotan 
na Jezerskem.
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Kaj se zgodi, če straniščno školjko zamenjamo za koš za odpadke?
V kanalizaciji vse pogosteje najdemo predmete, ki tja ne so-
dijo. S tem, ko odvržemo odpadne predmete v straniščno 
školjko, povzročimo velike težave v kanalizacijskem siste-
mu. Voda sicer predmete odplakne, a s tem se težave v 
kanalizaciji šele začnejo. Vložki, plenice, vlažilni vložki, vati-
rane palčke za ušesa, hlačne nogavice, krpe in ostali pred-
meti močno ovirajo pretok, povzročijo zamašitve kanala ter 
predvsem zamašitev črpalk v črpališčih.
Problematično je tudi odlaganje ostankov hrane v 
straniščno školjko ali odtok. S tem se v kanalizaciji ustvari-
jo pogoji za smrad in glodavce. Podgan je čedalje več, zato 
na javnem kanalizacijskem omrežju dvakrat letno izvajamo 
deratizacijo, na kritičnih območjih pa celo pogosteje. Če teh 
odpadkov uporabniki ne bi metali v straniščno školjko ali 
odtok, glodavci pogojev za razmnoževanje ne bi imeli. Tako 
bi bilo njihovo število bistveno manjše. 
Naši delavci na kanalizaciji poleg rednega vzdrževanja 
sistema pogosto izvajajo tudi interventno čiščenje. Zaradi 
zamašitve morajo delavci ročno odstraniti vse nepravilno 
odložene odpadke v kanalizaciji. Delo ni enostavno in če 
niso pazljivi, je lahko izredno nevarno. Pred spustom v kanal 
morajo odpreti pokrove jaškov in biti pozorni na morebitne 
pline, ki se lahko razvijejo v kanalu.  Ob vsaki uporabi pitne 
vode torej pomislimo, kaj splakujemo in katera sredstva 

pri tem uporabljamo. Ne pozabimo, da straniščna školjka 
in odtok nista zabojnika za odpadke! Ne ogrožajmo svojega 
zdravja in zdravja drugih, predvsem delavcev, ki skrbijo za 
nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema.

V straniščno školjko ali odtok nikakor ne odlagajmo:
-  vatiranih palčk za ušesa, kondomov, damskih vložkov,  

plenic, čistilnih in vlažilnih robčkov, nerazgradljivega 
papirja;

- plastičnih vrečk;
- šopov las;
- tekstila;
- ostankov hrane, trave, plevela in podobnih odpadki z vrtov;
- trupel poginulih živali, perja, kosti, dlake;
-  trdih predmetov, kot so razni plastični predmeti, kosi 

kovin, stekla, embalaže;
-  gradbenih odpadkov, kot so ostanki gramoza, malt,  

betonov, gipsa, opažev;
-  ostankov barv, topil, dezinfekcijskih sredstev, kislin, 

lugov, zdravil, pesticidov; raznih odpadnih olj in maščobe 
iz kuhinje.

Z upoštevanjem navodil se izognete tudi morebitnemu 
vdoru odpadne vode v bivalne prostore. To se namreč lahko 
zgodi, če pride do zamašitve kanalizacijskega sistema. 
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"Reference, ki kličejo, da se lahko za toplotno  
črpalko AIT                            sproščeno odločite tudi vi!"

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Za odgovor smo 
prosili Mirjam Pavlič, ki ima 
izkušnje v obeh institucijah. 
Dolga leta je bila članica 
turističnega društva in tudi 
njegova predsednica, sedaj 
vodi Zavod za turizem Pred-
dvor. Kako vidi naloge ene-
ga in drugega?
»Vsekakor si nista konku-
renca, vsak ima svojo vlogo 
in med njima je občutna 
razlika, tako zakonska kot 
organizacijska. Zavod za 
turizem ustanovi občina, saj 
je to njena strokovna služba, 
zaposleni morajo biti visoko 
strokovno in profesionalno 
podkovani, z veliko znanja 
in izkušenj. Turistično druš-
tvo pa je prostovoljna oblika 
neprofesionalnih članov, 
član je lahko vsak, ki plača 
članarino. Društvo je brez 
stalnega financiranja in red-
nih sredstev, brez nagrajeva-
nja članov, zato je k izvedbi 
njegovih programov pripo-
more le dobra volja članov. 
Člani so lahko redarji, var-
nostniki pri prireditvah, 
izvajalci programa in tako 
društvo pridobi sredstva za 
delovaje. Sodelovanje z 
zasebnim sektorjem pa pri-
nese preostalo ponudbo in 
produkte. Zavod za turizem 
pa je nosilec razvoja turizma 
v občini, ima profesionalno 
vlogo, ki mora biti na visoki 
ravni. Turisti, ki kraj obišče-
jo, so zelo občutljivi na 
ponudbo in kvaliteto stori-
tev, pri tem je pomembna 
vloga zavoda. Ta tudi usmer-
ja in usklajuje delovanje 
turističnih društev. Tako 
denimo skrbi za skupno 
organizacijo dogodkov, pos-
krbi za 'papirologijo' in 
marketing, turistično druš-
tvo pa za izvedbo prireditev. 
Tako vidim sodelovanje in 

povezovanje med zavodom 
in turističnim društvom in 
seveda tudi z drugimi druš-
tvi v kraju. Dobro poznam 
tudi druge kraje po Gorenj-
skem, kjer imajo oboje in 
kjer zavodi in društva lepo 
sodelujejo med seboj in se 
dopolnjujejo.«
Poleg tega Pavličeva poudar-
ja tudi vlogo zavoda za turi-
zem pri projektih, za katere 
je Občina Preddvor pridobi-
la evropska sredstva. Prepri-
čana je, da takih projektov 
turistično društvo ne bi 
moglo izpeljati. Med njimi 
omenja Brezmejna doživet-
ja narave (kolesarska počiva-
lišča v dolini Kokre, Gamso-
vo in Tovorno pot, ureditev 
poti na Zaplato in Sv. Jako-
ba), Nomen Vulgare (stara 
hišna imena, kar je potekalo 
v sodelovanju z Razvojno 
agencijo Ragor), Mali muze-
ji – živa zgodovina (z razvoj-
no agencijo BSC; v tem okri-
lju pa so izvedli projekt 
Oblačilna podoba Preddvor-
čanov in okoličanov z naku-
pom oblek za folklorno sku-
pino in izdajo knjige; film o 
Josipini Turnograjski, ure-
ditev njene spominske sobe 
in izdaja zgibanke, ureditev 
otroških igral na Beli in v 
Preddvoru, projekt šolske 
prehrane Jejmo zdravo, 
načrti za dve kolesarski poti 
pod Storžičem, zgibanka, 
oznake in karta; delavnice 
za podjetniško izobraževan-
je in za ročna dela), predava-
nja v okviru Centra za traj-
nostni razvoj podeželja na 
temo vrtnarjenja, ohranjan-
ja narave, ogled filmov; 
sodelovanje z Zavodom za 
varstvo naravne in kulturne 
dediščine glede arheološke-
ga najdišča Gradišče nad 
Bašljem; predavanja v 
TIC-u, sodelovanje z osnov-
no šolo ...

Konkurenca ali 
sodelovanje
V Preddvoru se pogosto postavlja vprašanje, 
kakšni sta vlogi zavoda za turizem in turističnega 
društva: sta si konkurenta ali bi bila lahko 
sodelavca.

Kokra – "Kot vsako leto smo tudi letos člani TD Kokra prip-
ravili kresovanje za vse krajane Kokre. Točno ob 20. uri je 
zagorel kres v kamnolomu v Leskovcu. Za varnost ob ognju 
so poskrbeli preddvorski gasilci. Dobra družba, glasba in 
topli flancati so nas prepričali, da kresovanje naslednje leto 
ponovimo," sporoča Jana Žebovec iz Kokre.

Družabno srečanje ob kresu

Druženje ob kresu v Kokri

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Kranjčanka v 
preddvorskem domu živi 
od leta 2010. Dotlej roj-
stnih dni sploh ni prazno-
vala, zadnja leta pa jih z 
veseljem in ko je 22. aprila 
letos dopolnila 106 let, so ji 
v domu spet pripravili pri-
jetno praznovanje.
Zaposleni v domu so sami 
spekli dobrote, s katerimi so 
pogostili slavljenko in njene 
goste. Običajne torte ni bilo, 
pač pa so ji stanovalci izdelali 
mandalo v obliki torte, pose-
bej za to priložnost sestavlje-
ni Duo 106 (Janez in Tone) ji 
je igral vesele melodije, 
zaplesala sta ji plesalca Fol-

klornega društva Preddvor, 
čestitke so se vrstile druga za 
drugo, mlade prostovoljke so 
ji spletle venček iz 106 regra-
tovih cvetov. Voščila ji je dire-
ktorica doma Andreja Valant, 
pa Nada Bogataj Kržan v ime-
nu kranjskega župana, Nada 
Mihajlovič in Jožica Ribnikar 
iz KS Vodovodni stolp, prišel 
je tudi njen prijatelj, pomož-
ni ljubljanski škof Anton 
Jamnik. Z njim se je tudi 
zavrtela v valčku, zaplesala pa 
je tudi z mladim folkloristom 
Cirilom. Gospa Marta, rojena 
22. aprila 1910, je s svojo čas-
titljivo starostjo zasenčila celo 
angleško kraljico Elizabeto II, 
ki je v istem tednu praznova-
la 90 let. 

Ples z mladeničem in škofom
V Domu starejših občanov Preddvor je rojstni dan proslavila njihova najstarejša stanovalka, 
stošestletna Marta Polak. 

Marti Polak so za 106. rojstni dan voščili mnogi 
obiskovalci. / Foto: Tina Dokl
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Slavko Prezelj

Preddvor – V povsem ženski 
družbi je mojster pletenja 
cajn, košev in košar Jože 
Štefe, Bevčkov s Srednje 
Bele, štiri aprilske popol-
dneve v Domu krajanov na 
Zgornji Beli ženskam raz-
krival umetnost pletenja z 
leskovimi vitrami. Čeprav je 
bilo pletenje cajn v zimskem 
času v preteklosti v domeni 
moških, je danes tovrstna 
umetnost, kot kaže, zanimi-
va predvsem za ženske. 
»Danes imamo emancipaci-
jo in smo prišle ženske na 
svoj račun, da se naučimo še 
pletenja cajn in košar, moš-
ki naj pa lepo doma kuha-
jo,« je v šali povedala ena od 
udeleženk delavnice. 
Vlasta Juršak s Centra za 
trajnostni razvoj je poveda-
la, da so na prejšnjih delav-
nicah sicer imeli dva moška, 
vendar velik interes za uče-
nje pletenja z vitrami prevla-
duje res samo pri ženskah. 
»Zanimanja je toliko, da jih 
dvajset še čaka na listi za 
prihodnjo delavnico. Prijav-
ljajo se z vse Gorenjske in 
tokrat imamo med dvanajst-
imi udeleženkami tudi dve 
iz Celovca.«

Zanimanje tudi onstran 
državne meje
»Pred dvema letoma sem 
gledala na avstrijski televizi-
ji oddajo Dober dan, Koroš-

ka, v kateri so pokazali 
reportažo z delavnice plete-
nja cajn v Preddvoru. To me 
je tako navdušilo, da sem si 
rekla, da moram tudi sama 
poskusiti. Pri nas na Koroš-
kem ni nikogar več, ki bi to 
znal delati. Slovenci, ki živi-
mo izven meja Slovenije, 
smo še bolj navezani na slo-
vensko tradicijo. Zelo mi je 
všeč in v prihodnje bom na 
delavnico pripeljala še kak-
šnega svojega prijatelja,« je 
povedala Ana iz Celovca.

Priložnost za nov vir 
zaslužka
»Program Podeželsko raz-
vojno jedro, ki ga finančno 
podpira tudi občina Predd-
vor, temelji tudi na tem, da 
bi ljudje z novim znanjem 
videli priložnost za nov vir 
zaslužka,« je povedala Vlas-
ta Juršak in dodala: »S tak-
šnim mojstrom, kot je Jože 
Štefe, se res lahko vsakdo 
nauči pletenja, saj je potrpe-
žljiv, dobrovoljen in odprt za 
vsa vprašanja.« Med dva-
najstimi udeleženkami sta 
bili tokrat tudi domačinki iz 
Tupalič, in sicer Tanja in 
njena hči Ajda. »Jaz obisku-
jem tretji letnik Biotehniš-
kega centra Naklo. Učim se 
za pekovko. Pletenje cajn mi 
je radovednost zbudilo že 
lani, ko sem obiskala Petrov 
s'm'n. Z mami sva si rekli, 
da to pa je nekaj, kar bi se 
morali še naučiti.«

»Lepo je dobivati nova zna-
nja,« je besedo povzela še 
mami Tanja. »Pred leti smo 
se z Jesenic preselili sem 
pod Zaplato in zanimivo je, 
da človek v novem kraju 
spoznava nove navade in 
običaje. To človeka napol-
njuje.« 
Večina udeleženk delavni-
ce je v življenju nakvačkala 
in napletla že mnogo izdel-

kov. In prav ta ljubezen do 
ročnega dela, ta navdih do 
ustvarjanja sta jih med 
drugim tudi spodbudila, 
da so prišle na to delavni-
co. Branka iz Begunj in 
tudi Vanja iz Kranja pa sta 
prišli na delavnico iz nos-
talgije po tistih časih, ko 
so v zimskih časih tudi v 
njunih družinah pletli z 
vitrami. 

»Cajne in koše je včasih 
delal tudi moj oče. Kot otrok 
sem mu pri tem tudi sama 
pomagala. Zelo rada delam 
z lesom in zdaj, ko pletem s 
temi vitrami, obujam spo-
mine na svoja otroška leta,« 
je povedala Vanja.
Veronika iz Loma pod Sto-
ržičem je že od nekdaj imela 
željo, da bi postala mizarka. 
»Verjetno sem bila v prejš-

njem življenju moški,« se je 
pošalila in dodala, da jo roč-
na dela zelo zanimajo. »Člo-
vek mora narediti nekaj za 
svojo dušo. Zato sem tudi 
prišla!«

Smisel za ročno delo
Mojster Jože je bil po štirih 
dneh delavnic, ki so vsako-
krat trajale po tri ure, z 
izdelki svojih učenk nadvse 
zadovoljen. »Ženske imajo 
enkraten smisel za ročno 
delo. Neverjetno hitro zapo-
padejo vsako stvar, ki jim jo 
pokažem. Z veseljem jih 
bom še učil!«
»Pletenje cajn je čudovita 
praktična dejavnost, ki zaje-
ma samo naravni material. 
To je naša kulturna dedišči-
na, ki bi jo morali ohraniti. 
Ti izdelki preživijo desetlet-
ja in takšne trpežne košare, 
kot smo jih naredile danes 
tukaj, gredo od mame na na 
hčer. Jeseni se spet vidimo,« 
je ob zaključku vsem zado-
voljnim udeleženkam delav-
nice povedala Vlasta Juršak

Tradicionalno pletenje cajn
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je bil glavni pobudnik, da izročila naše kulturne dediščine ostajajo živa. Z delavnico pletenja cajn in košar je v 
okviru programa Spodbujanje podjetništva in zaposlovanja na podeželju pripravil že tretjo delavnico v preddvorski občini.

Udeleženke delavnic pletenja cajn z mojstrom Jožetom Štefetom

mag. Helena Krampl 
Nikač, Mestna 
knjižnica Kranj 

Kranj – O vrednosti branja je 
dr. Livija Knaflič zapisala: 
»Knjige vsebujejo nešteto 
vsebin, dogodkov, opisujejo 
kraje, ves svet je v njih … 
Več znanja nam olajša razu-
mevanje sveta in nam 
pomaga, da se v njem lažje 
znajdemo.« V časih, ki so 
pred nami, bo razumevanje 
sveta še kako pomembno, 
zato se v Mestni knjižnici 
Kranj in vseh njenih krajev-
nih knjižnicah trudimo, da 
bi ljudje čim več brali. 
Branje spodbujamo na raz-
lične načine. Najbolj vidni 
in odmevni so naši projekti 
spodbujanja branja, ki se 
osredotočajo na različne 
bralce, različne zvrsti branja 
in različne starostne skupi-
ne. Z Družinskim branjem 
spodbujamo branje pri naj-
mlajših uporabnikih knjiž-
nice. S to bralno akcijo pos-

kušamo doseči, da bi mladi 
bralci posegali predvsem po 
kvalitetnejši literaturi. Z 
Berem sam/sama poleti 
spodbujamo samostojno 
branje pri otrocih, ki se v 
svet branja šele podajajo. 
Prav tako poletna bralna 
akcija Pasja torba je namen-
jena popestritvi počitnic, saj 
v vsako torbo skrijemo dob-
re in zanimive zgodbe, ki 
ostanejo presenečenje, 
dokler jih otroci doma ne 
odprejo in raziščejo, kakšen 
zaklad smo jim pripravili. 
Prav poseben način spodbu-
janja branja je tudi kviz 
Modrega psa. Z njim v otro-
cih spodbudimo raziskoval-
no žilico in drugačen, bolj 
poglobljen način branja 
zgodb, saj morajo na koncu 
odgovoriti na vprašanja, ki 
ponujajo zvite in zavite 
odgovore. Branje pa ni 
pomembno le za otroke, 
ampak tudi za odrasle, ki z 
njim lahko prepotujejo svet, 
spoznavajo različne kulture, 

spodbujajo empatijo … Že 
tretje leto v knjižnici pripra-
vljamo Štiri letne čase bran-
ja, s katerim spodbujamo 
branje del slovenskih avtor-
jev. V marcu smo prvič pri-
pravili tudi akcijo branja slo-
venskih dramatikov in 
»nabiranja kondicije« za 
Teden slovenske drame. Pri 
pripravi te akcije smo sode-
lovali s Prešernovim gledali-
ščem Kranj, saj se nam 
Teden slovenske drame zdi 

pomemben dogodek za naše 
mesto. 
Ljudje smo na splošno zelo 
nagnjeni k temu, da se uja-
memo v vzorce, ki predstav-
ljajo naše varno območje, in 
zelo redko posegamo izven 
teh nevidnih mej. S takimi 
projekti marsikoga spodbu-
dimo, da vzame v roke knji-
go, ki je sicer ne bi, in odkri-
je nov svet ali dva. 
Naš nasvet: vzemite v roke 
knjigo in se odprite svetu.

Branje odpira svetove
Naš nasvet: vzemite v roke knjigo in se odprite svetu.
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031 / 652 608 http: //www.g-k.si 

Čeprav je bilo pletenje 
cajn v zimskem času v 
preteklosti v domeni 
moških, je danes 
tovrstna umetnost, kot 
kaže, zanimiva 
predvsem za ženske.

Preddvor – V TIC-u Preddvor vsako soboto od 10. do 11. ure 
potekajo bralne urice. To soboto, 28. maja, bomo prebirali 
pravljico z naslovom Spet se bova videla.

Jutri bralna urica Spet se bova videla
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NAŠA PONUDBA:

DEKORATIVNO BLAGO  
za sedežne garniture, kuhinjske kote, stole  
in vrtne garniture

TKANINE ZA TENDE  
navtične in hišne

PVC UMETNO USNJE  
s certifikatom za navtiko, javne prostore, lokale, 
salone, fitness, welness

KAŠIRANO BLAGO in TEPIHI  
za avtomobile

PENA za tapeciranje, SUKANCI ...

ORGANIZIRAMO TUDI PREOBLAČENJE  
SEDEŽNIH GARNITUR IN STOLOV.

Naše skladišče od 15. 6. 2016 najdete na naslovu:
Ul. Mirka Vadnova 19 (poleg HobbyArt)

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Spomladanski 
sejem v Komendi je bil 21. 
po vrsti, na njem je razstav-
ljalo 580 razstavljavcev, ki 
so pod osmimi šotori pred-
stavljali svoje dejavnosti. 
Sejem je letos odprl predse-
dnik države Borut Pahor. Že 
lani so se na sejmu pod 
enim od šotorov predstavili 
podjetniki in kmetje iz obči-
ne Šenčur, letos so se jim 
pridružili še iz občin Cerklje 
in Preddvor. Občine jim 
omogočajo subvencioniran 
razstavni prostor in celostno 
podobo. Tako se je iz občine 
Šenčur predstavilo 39 raz-
stavljavcev, iz Cerkelj 29 in 
iz Preddvora 12. »V vseh 
treh občinah želimo čim več 
narediti v korist spodbujan-
ja kmetijstva, obrti, podjet-
ništva in tudi turizma, ki so 
naše prednosti. Za vse je 
tudi dobro, da se pri tem 
povezujemo,« je menil 
Franci Podjed iz občine 
Šenčur. Poleg kmetov in 
podjetnikov so se predstavi-

la tudi nekatera društva iz 
omenjenih občin, poleg teh 
pa so pod skupni šotor pova-
bili tudi čezmejno občino 
Železna Kapla. 
Občina Preddvor je bila v 
Komendi z ducatom sodelu-
jočih razstavljavcev najma-
njša od omenjenih občin, 
predsednik odbora za kme-
tijstvo, malo gospodarstvo 

in turizem, občinski svetnik 
Rok Roblek, pa je sodelova-
nje ocenil kot dobro zgodbo: 
»Navezali smo veliko stikov 
in dobili povabila tudi na 
druge sejme. Tako se name-
ravamo udeležiti skorajšnje-
ga sejma na slovenski obali, 
zanima nas sodelovanje na 
celovškem sejmu, ki je lah-
ko za naše podjetnike velika 
priložnost.«
V Komendi so se predstavi-
le tri kmetije, ena s pridela-
vo žit, druga z energetiko 
(obnovljivimi viri energije) 
in tretja z mlekom in pekov-
skimi izdelki. Preostali so 
bili manjši podjetniki, vse 
od storitvene dejavnosti do 
trgovine, je povedal Roblek. 

»Pobuda za sodelovanje je 
prišla iz občine Šenčur 
(povabil nas je Franci Pod-
jed), kjer so lani s skupnim 
nastopom tamkajšnjih 
kmetov in podjetnikov zače-
li s tovrstno prakso. Letos je 
bilo s tremi občinami zajeto 
veliko večje območje, kar 
pomeni, da se je lahko na 
sejmu predstavil znatni del 
Gorenjske. Zavedamo se, 
da je za poslovanje in pro-
dajo potrebna promocija, 
pred sejmom pa smo se 
vendarle spraševali, ali nam 
bo sodelovanje na njem pri-
neslo kako dodano vred-
nost. In jo je: nekateri pod-
jetniki so že kmalu po sej-
mu dobili neposreden 
posel. Ni pa pomembna le 
direktna korist, pač pa tudi 
to, da je nastop na sejmu 
povezal podjetnike in kme-
te med seboj, da smo se 
bolje spoznali, prav tako 
tudi s tistimi iz občin Šen-
čur in Cerklje ter drugimi 
na sejmu. Vse to nas je med 
drugim spodbudilo, da 
bomo v Preddvoru spet zag-
nali društvo obrtnikov in 
podjetnikov, s čimer naj bi 
v prihodnje bolje koordini-
rali tako sodelovanje na sej-
mih kot tudi izobraževanje, 
ekskurzije, trženje,« pove 
Rok Roblek. Že za komend-
ski sejem so se dobro prip-
ravili in izdelali table in pri-
ponke za sodelujoče. 

Nastop na sejmu  
kot uspešna zgodba
Na letošnjem pomladnem kmetijsko-obrtniškem sejmu v Komendi so pod skupnim šotorom z 
razstavljavci iz sosednjih občin Šenčur in Cerklje sodelovali tudi obrtniki in kmetje iz občine Preddvor. 
Dobra izkušnja jih je povezala med seboj, jih spodbudila k oživitvi društva obrtnikov in podjetnikov, 
nekateri sodelujoči pa so imeli s takojšnjimi posli tudi neposredno korist.

Rok Roblek

Na komendskem sejmu so iz občine Preddvor 
sodelovali: kmetije Žulc, Markun in Arh, 
podjetniki Cirles, Boštjan Bitežnik, Gostilna 
Bizjak, Mišo, s. p., Harmonike Poličar, 
Gradbena točka, Cvetličarna Urška, Peter 
Kurnik in Orodjarstvo Toporš.

Nina Kristić  
in Petra Lesjak

Preddvor – Na Osnovni šoli 
Matije Valjavca Preddvor že 
tretje leto sodelujemo v pro-
gramu MEPI – Mednarodno 
priznanje za mlade. V okvi-
ru programa se devetošolci 
udejstvujejo na štirih različ-
nih področjih: rekreativni 
šport, prostovoljstvo, vešči-
ne in pustolovske odprave. 
Po uspešno opravljenih 
dejavnostih mladi prejmejo 
bronasto priznanje.
V petek in soboto, 13. in 14. 
maja, se je skupina v sestavi 
Tine Jagodic, Maks Knavs, 
Gašper Krč, Gašper Likozar, 
Jan Mekuč, Gašper Pestotnik 
in Mark Valjavec, ki si je 
nadela ime Rdeče baretke, 
udeležila Vseslovenske 
odprave MEPI. Na pot so se s 
težkimi nahrbtniki odpravili 
navkljub slabi vremenski 
napovedi. Odpravo je organi-
ziralo društvo GAHA in je 
potekala na območju Tržiča 
in njegove okolice. Naši učen-
ci so v dveh dneh prehodili 

skoraj 30 kilometrov poti od 
Podvina prek Dobrče, Bistriš-
ke planine, Tržiča in Gozda 
do Križ. S seboj so nosili vso 
potrebno opremo za postavi-
tev tabora in pripravo toplega 
obroka ter hrano in vodo. 
Pogoj za uspešno opravljeno 
odpravo je namreč popolna 
samozadostnost skupine.
Priprave na odpravo so pote-
kale pod mentorstvom vodi-
teljev odprav MEPI Miha 
Andoljška, Nine Kristić in 
Petre Lesjak in so obsegale 
predhodne kondicijske tre-
ninge, načrtovanje, orienta-
cijo, opremljenost za preži-
vetje v naravi in poskusno 
odpravo. Fantje so se na 
odpravo zelo dobro pripravi-
li, saj so jo odlično izvedli in 
na cilj prispeli sicer utrujeni, 
a ponosni na svoj dosežek. 
Pohvalili so jih tako mentorji 
kot zunanji ocenjevalci. Fan-
tje so odločeni, da bodo s 
programom nadaljevali tudi 
v srednji šoli, saj je po dobri 
izkušnji na bronasti stopnji 
njihov cilj osvojiti še srebrno 
in zlato priznanje.

Ponosni  
na dosežek
Preddvorski učenci na vseslovenski odpravi MEPI

Preddvor – Skupaj z občinama Šenčur in Cerklje so se tudi 
preddvorski obrtniki predstavili na Sejmu kmetijske, gradbe-
ne in komunalne mehanizacije, vrtnarske in ogrevalne teh-
nike in obrti v Komendi. »Poleg obrtnikov je tudi Zavod za 
turizem na stojnici vabil v Dvor mirne narave, na izlete in 
pohode v naše lepe kraje in seveda na okušanje domače 
lokalne kulinarike. Na naši stojnici se je med drugimi ustavil 
tudi predsednik Borut Pahor s svojimi sodelavci, na kar smo 
še posebno ponosni,« je povedala direktorica Zavoda za 
turizem Preddvor Mirjam Pavlič.

Skupaj na sejmu v Komendi

Preddvorsko stojnico je na sejmu v Komendi obiskal tudi 
predsednik države Borut Pahor.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V zloženki, ki jo 
je letos izdalo Društvo upo-
kojencev Preddvor, je spet 
nanizana vrsta aktivnosti 
za starejšo generacijo. Tako 
vsak drugi torek v mesecu 
od 8.30 do 10. ure (razen 
julija in avgusta) v prosto-
rih društva merijo krvni 
tlak, sladkor in holesterol. 
Ob torkih popoldne se od 
januarja do aprila zbirajo 
članice skupine za ročna 
dela Gelike, ob ponedeljkih 
vadijo pevke Ženskega pev-
skega zbora Josipine Tur-
nograjske. Ob sredah se od 
aprila do oktobra družijo 
kolesarji. Ti se bodo pridru-

žili tudi festivalu društev, 
ki bo 12. junija potekalo v 
občini. 
Za letos so napovedali tudi 
dvanajst avtobusnih izle-
tov, med njimi tudi dva 
večdnevna. Marca so imeli 
zbor članov, ob materin-
skem dnevu so Gelike raz-
stavile ročna dela (znano je 
tudi njihovo vsakoletno 
darilo občini, copatki, ki jih 
napletejo za preddvorske 
novorojenčke), avgusta je 
piknik, decembra predno-
voletno srečanje.
 Dogajanje je pestro in zani-
mivo, kdor se mu želi prid-
ružiti, lahko društvo obišče 
ob uradnih urah vsako delo-
vno sredo od 10. do 11. ure.

Neumorni preddvorski 
upokojenci

Preddvorski upokojenci ne mirujejo: v zloženki so 
predstavili program dela za leto 2016 

Preddvor – Zasnova programa MEPI, mednarodnega priz-
nanja za mlade,  temelji na osebnem izzivu. Mladim pred-
stavlja netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kul-
turnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spod-
bujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, 
odgovornost do samega sebe in služenje skupnosti. Sestoji 
iz štirih področij (služenje oz. prostovoljno delo, odprava, 
veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, 
zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposo-
bnosti udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo, kjer 
vsak napreduje po lastnih zmožnostih. Program deluje v več 
kot 140 državah, vanj so vključene številne osnovne in sred-
nje šole v Sloveniji.

Kaj je MEPI



10 Preddvorski glas, petek, 27. maja 2016

Društva

Danica Zavrl Žlebir

Kokra – Pred dobrimi deset-
imi leti so v Kokri ustanovili 
turistično društvo, da bi 
povezovalo ljudi, ohranjalo 
kulturno dediščino in stare 
običaje ter spodbujalo turi-
zem v najširšem pomenu 
besede. »In to nam v tej pre-
lepi, najdaljši vasi v Sloveni-
ji tudi uspeva. Sprva nas je 
bilo 38 in nato z leta v leto 
več. Danes Turistično druš-
tvo Kokra šteje 88 članic in 
članov. Vsako leto si začrta-
mo kar pester program deja-
vnosti,« pravi novi predsed-
nik društva Jože Arnež.
 »Leto običajno začnemo v 
športnem duhu in letos je 
bila to smučarsko tekmova-
nje na Soriški planini. Nato 
se ta športni duh prepleta 
vse leto. Organiziramo kar 
nekaj pohodov in kolesar-
jenj ter balinanje. Vse te 
dejavnosti pa niso samo tek-
movalnega značaja, temveč 
so namenjene predvsem 
druženju.«

Osrednja prireditev 
Semenj v Kokri
Ravnokar se pripravljajo za 
osrednjo prireditev v vasi, 
Semenj v Kokri, ki je tudi 
jubilejni, deseti. Na njem se 
na stojnicah predstavijo 
rokodelci z domačo obrtjo in 

starimi kmečkimi običaji. 
»Za semenj dan pa člani TD 
Kokra postavimo kožarico. 
Ta izvira iz prejšnjih stoletij, 
ko so gozdarji hodili v gozd 
na sečnjo, kjer so ostali tudi 
po več tednov, in so si posta-
vili enostavne kolibe, krite s 
smrekovim lubjem. Za 
popestritev kožarice in kuli-
narike pa že tradicionalno 
poskrbimo s »ta lesenmo 
šporhatom«, kjer kuhamo 
kranjske klobase in divjačin-
ski golaž. Kot tradicionalna 

ponudba na prireditvi pa so 
seveda slastni domači ore-
hovi štruklji z medom. Pri-
dite 12. junija na trg pred 
cerkvijo in se prepričajte. Ne 
bo vam žal. Postregla vam 
bodo brhka dekleta, obleče-
na v starodavna nedeljska 
oblačila. V okviru prireditve 
organiziramo tudi blagoslov 
kolesarjev in koles, to pa že 
drugič po vrsti,« vabi Jože 
Arnež. 
Letos niso pozabili niti na 
praznik dela: na predvečer 

prvega maja so zakurili kres, 
na prostem pa so cvrli slast-
ne dišeče flancate. Skrbijo 
tudi za to, da njihova vas 
ostaja lepa, s čistilnimi akci-
jami namreč, posebno 
pozornost pa posvečajo ure-
janju trga pred cerkvijo in 
pokopališča. Vse, kar počne-
jo čez leto, strnejo v Biltenu, 
ki ga izdajo ob koncu leta. 
Za okrasitev bivališč poskr-
bijo s stenskimi koledarji 
TD Kokra s fotografskimi 
motivi vasi in doline Kokre. 
Pozorni so tudi do najmlaj-
ših, ki jim vsako leto pripra-
vijo obisk sv. Miklavža.

Povezovanje med 
domačini
»Za vse dejavnosti TD Kokra 
nam Občina Preddvor s svo-
jimi razpisi nudi finančno 
pomoč. Del sredstev prido-
bimo s članarinami in dona-
cijami, del pa z zaslužkom 
na prireditvah,« nadaljuje 
soustanovitelj in novoizvol-
jeni predsednik TD Kokra, 
ki si v društvu želi predvsem 
povezovanja med ljudmi in 
širjenje pozitivne energije. 
»Le tako bo postala Kokra še 
lepša in bolj prepoznavna. 
Ob tej priložnosti pa se 
zahvaljujem prav vsem in 
vsakemu posebej, ki je kakor 
koli dodal kamenček k naše-
mu mozaiku.«

Druženje in širjenje 
pozitivne energije
Jubilejnih deset let Turističnega društva Kokra in jubilejni, deseti Semenj v Kokri, na katerem bodo 
spet postavili kožarico in kuhali na "ta lesenmo šporhat".

Jože Arnež

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Planinsko druš-
tvo Preddvor šteje 176 čla-
nov, med njimi je sedem 
planinskih vodnikov (šest 
jih ima mednarodno licen-
co), šest je markacistov, dva 
varuha gorske narave in trije 
vodniki gorskega kolesarje-
nja. Kot pravi predsednik 
Aleš Drekonja, s planinski-
mi vodniki in varuhi gorske 

narave sodelujejo pri izved-
bi planinskih taborov za 
preddvorsko osnovno šolo, 
in sicer skupaj z mentorji 
planinskega krožka. V dveh 
letih so izvedli že tri, letos 
načrtujejo dva. Društvo sicer 
redno prireja planinske izle-
te, od lahkih pohodov do 
najzahtevnejših tur. Marka-
cisti redno vzdržujejo pla-
ninske poti in obnavljajo 
markacije. Pri slednjih jih 
letos čaka precej dela, saj so 
po predlanskem žledolomu 

veliko sekali in obnavljali 
gozdne vlake, pri tem pa je 
izginila tudi marsikatera 
markacija. Junija načrtujejo 
tudi tečaj varne uporabe teh-
nične opreme v gorah, ki bo 
pod Ledinami. 
Pridružili pa se bodo tudi 
praznovanju občinskega 
praznika. »Počastili ga 
bomo s pohodom na Zapla-
to 9. julija, ravno na dan, ko 
je bilo pred dvema letoma za 

občinski praznik odprto 
novo planinsko zavetišče v 
Hudičevem borštu,« pove 
Aleš Drekonja. »Ob 8. uri 
zjutraj bodo pohodniki kre-
nili iz Mač, na Zaplato lahko 
pridejo po treh poteh, ob 11. 
uri pa bo pri zavetišču dru-
žabno srečanje za udeležen-
ce. Zavetišče je ob lepem 
vremenu vselej zelo dobro 
obiskano. Med tednom je 
sicer zaprto, odprto pa ob 
sobotah, nedeljah in prazni-
kih.«

Za praznik na Zaplato

Planinsko društvo Preddvor bo občinski praznik 
počastilo s pohodom k zavetišču na Zaplati.

Aleš Drekonja

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Festivalu društev 
ob letošnjem občinskem 
prazniku se v nedeljo, 12. 
junija, pridružuje tudi likov-
no društvo Preddvorski 
samorastniki, ki tega dne 
organizira že šesti mednaro-
dni Ex tempore Preddvor 
2016.
Predsednik likovnega druš-
tva Franc Guček sporoča, da 
bosta priglasitev za sodelo-
vanje in obvezno žigosanje 
platen od 7. ure naprej pred 
Gostilno Majč, vpisnina pa 
znaša 10 evrov. »Format 
podlage je največ 100 x 100 
centimetrov. Izdelana dela 
bomo sprejemali do 17. ure 
prav tako v Gostilni Majč. 
Vsi sodelujoči bomo izbrali 
dve najboljši deli in ju 

nagradili z 200 oziroma 
100 evri. Nagrajeni avtorji 
so dolžni nagrajena dela 
odstopiti organizatorju v 
trajno last. Najboljša dela 
bomo popoldne razstavili na 
prireditvenem prostoru v 
grajskem vrtu,« vodja Pred-
dvorskih samorastnikov 
Franc Guček pojasnjuje pra-
vila sodelovanja. Pri njem 
pa je mogoče dobiti tudi vse 
druge informacije, in sicer 
na telefonski številki 041 
534 513. 
Mednarodni Ex tempore je 
eden od dveh osrednjih 
dogodkov, ki jih pripravlja 
preddvorsko likovno druš-
tvo. Že januarja so pripravi-
li tradicionalno novoletno 
razstavo v gostilni Pr' Majč, 
kjer so razstavili blizu šest-
deset likovnih del. 

Samorastniki vabijo  
na Ex tempore

Likovno društvo Preddvorski samorastniki deluje 
od leta 2001 in tudi ob letošnjem občinskem 
prazniku organizira mednarodni Ex tempore.
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Humanost in 
zdravje sta vrednoti, ki vodita 
delovanje organizacij Rdeče-
ga križa. V občini Preddvor 
delujejo tri, v Preddvoru, na 
Beli in v Bašlju ter v Kokri. 
Člani se redno udeležujejo 
krvodajalskih akcij: prva leto-
šnja v januarju je že uspešno 
mimo. Druga pa bo prav sre-
di poletja. Milena Zupin, 
predsednica preddvorske kra-
jevne organizacije, že sedaj 
vabi k temu humanemu deja-

nju: »Krvodajalska akcija bo 
19. avgusta v Izoli. Po odvze-
mu krvi v tamkajšnji bolniš-
nici bo sledilo družabno sre-
čanje na ladjici. Vabimo tudi 
krvodajalce iz krajevnih orga-
nizacij Bela - Bašelj in Kokra, 
če pa nekaj dni pred odho-
dom avtobus ne bo polno 
zaseden, so povabljeni tudi 
drugi občani.«
Stalnica Rdečega križa so 
tudi akcije, namenjene zdra-
vju. Aprila so ob svetovnem 
dnevu zdravja priredili dela-
vnico, ki je potekala v osnov-

ni šoli, nanjo pa so povabili 
promotorko zdravega pre-
hranjevanja Emilijo Pavlič. 
Udeležilo se je je 16 slušate-
ljev različnih starosti, med 
njimi tudi otroci, in to se zdi 
Mileni Zupin še posebno 
dragoceno. V tednu zdravja 
so pripravili tudi meritve 
krvnega sladkorja, tlaka in 
holesterola, tokrat v koči na 
Čemšeniku. 
Skrb za zdravje pa je tudi rde-
ča nit Društva bolnikov z 
osteoporozo Kranj, ki ga že 
od začetka vodi Milena 

Zupin. Od 960 članov (pred-
vsem žensk) iz več gorenj-
skih občin jih je okoli 70 iz 
Preddvora. Tudi v Preddvoru 
namreč poteka terapevtska 
vadba pod vodstvom fiziote-
rapevtke, članice obiskujejo 
tudi jogo (obe dejavnosti gos-
tujeta v vrtcu), v okolici jezera 
Črnava pa se člani vsak teden 
družijo ob nordijski hoji. 
Društvo deluje šestnajsto 
leto, prav danes pa v spomin 
na njegovo pobudnico, zdrav-
nico dr. Alenko Pegam, pote-
ka spominski pohod po Dol-
žanovi soteski, štirinajsti po 
vrsti. Drugega junija bo pik-
nik vseh skupin v Kranju, 
kjer bodo prav tako priredili 
več pohodov po mestu in 
okolici (kanjon Kokre, Brdo, 
pot Jeprškega učitelja, Šmar-
jetna gora) in se na koncu 
prijetno družili ob skupnem 
kosilu. Za 15. junij napovedu-
jejo izlet v Vipavsko dolino, 
nato pa bo odmor do oktobra, 
ko se spet začne sezona tera-
pevtskih vadb.
Milena Zupin napoveduje, 
da bodo lahko obiskovalci 
festivala društev 12. junija v 
Preddvoru na stojnicah spo-
znali obe društvi, obljublja 
tudi sprehajalni krog s 
pohodnimi palicami. 

Spodbujajo k 
zdravemu življenju
Milena Zupin je predsednica dveh društev, katerih temeljna usmeritev je zdravo življenje: Krajevne 
organizacije Rdečega križa Preddvor in Društva bolnikov z osteoporozo Kranj, v katerem je lepo 
število članic tudi iz Preddvora.

Milena Zupin v krogu svojih nordijskih pohodnikov / Foto: Tina Dokl

Neža Rozman

Možjanca – Tudi to pomlad 
sta zakonca Štirn povabila 
pohodnike, da se pod vods-
tvom Francija Štirna odpra-
vijo po stari Tovorni poti. Ta 
se začenja na Možjanci in se 
vzpenja in spušča vse do 
Kokrškega konca; za celotno 
pot bi potrebovali okoli 
sedem ur hoje. Pohodniki, 
ki jih povabita s seboj, pa po 
navadi prehodijo približno 
štiriurno razdaljo; vedno za 
pohod izbereta drugo traso.
Ta je bila tokrat še zlasti dru-
gačna, saj vreme ni kazalo, 
da bi se do dneva pohoda sta-
biliziralo – s spremenljivos-
tjo jih je držalo v šahu. Na 
dan pohoda je bilo vreme 
sicer ugodno, a vedno na 
meji med dežjem in oblač-
nostjo, zato sta se Štirnova 
odločila, da speljeta traso 

tako, da se pohodniki lahko v 
primeru slabega vremena 
hitro vrnejo nazaj na Možjan-
co. Začeli so na Možjanci, šli 
čez Štefanjo goro, prek Spod-
nje vasi, mimo lovske hiše in 
končali spet na začetni točki, 
kjer jih je v okrepčevalnici 
Rožmarin čakal golaž s 
polento. Pripravila ga je gos-
pa Tatjana Štirn. 
Ko so se pohodniki okrepča-
li in spočili, so se lahko tudi 
zavrteli. Za glasbeno sprem-
ljavo je na harmoniki poskr-
bel Štirnov sin Marko. 
Pohoda se je tokrat skupaj z 
okoli dvajsetimi pohodniki 
udeležil tudi preddvorski 
župan Miran Zadnikar.
Štirnova načrtujeta še en 
pohod v letu 2016, in sicer 
ga bosta speljala bolj v jesen-
skem času. Vse pohodnike 
vabita, da se pridružijo 
pohodu.

Spomladanska 
runda po  
Tovorni poti
Pohodniki so se spet odpravili na zdaj že 
tradicionalni pohod po stari Tovorni poti, ki ga 
organizirata Tatjana in Franci Štirn z Možjance.

Pohodniki, zbrani na ciljni točki na Možjanci

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Prvo julijsko 
nedeljo, 3. julija, najbližjo 
prazniku sv. Petra, predd-
vorskega farnega zavetnika, 
bo znova Petrov s'm'n. Pri-
reja ga Turistično društvo 
Preddvor, ki ga ponovno 
skuša spraviti na noge Bra-
ne Likozar. »Rad bi se 
zahvalil Občini Preddvor, ki 

je lani pomagala držati naše 
društvo nad vodo,« so Liko-
zarjeve prve besede, preden 
razgrne letošnje društvene 
načrte. Ti bodo letos skrom-
nejši, kot so jih bili vajeni 
leta poprej, saj načrtujejo 
samo štiri dogodke: Petrov 
s'm'n in tri decembrske: 
pohod z baklami, tek Božič-
kov in potop božičnega dre-
vesca. Lani z izjemno sled-

njega decembrskih dohod-
kov ni bilo, letos pa bi jih 
znova radi oživili. Zlasti tek 
Božičkov želijo postaviti na 
nove temelje, povezane tudi 
z aktivnostmi tekaških sku-
pin.
Vendar je do decembra še 
daleč, na letošnjo prvo prire-
ditev pa se že mrzlično pri-
pravljajo. »Letos bo na prire-
ditvi dvajset stojnic s ponud-

bo izdelkov domače in ume-
tnostne obrti ter lokalne 
kulinarike,« napoveduje 
Brane Likozar. »Petrov 
s'm'n se bo začel že ob 7.30 
zjutraj, po jutranji maši, 
tako kot je to veljalo v prete-
klosti, in bo trajal do opol-
dneva. Zaradi finančnih 
težav društva letos ne bo 
veselice, a bo kljub temu 
pestro in veselo. K nastopu 
smo povabili dva citrarja iz 
domače občine, zaplesali 
bodo preddvorski folkloristi, 
pričakujemo konje z zaprav-
ljivčkom in kot novost pri-
hod avtomobilov starodobni-
kov iz Naklega, dobrodošli 
so obiskovalci v narodnih 
nošah. Za postavitev stojnice 
se dogovarjam tudi z Želez-
no Kaplo in pričakujem, da 
bodo tamkajšnji gostje prišli 
v svoji značilni opravi. S sto-
jnic bo dišalo po domačih 
flancatih in krofih,« vabljivo 
julijsko prireditev, eno skle-
pnih ob letošnjih dogodkih 
ob občinskem prazniku, 
napoveduje Likozar. 

Pripravili bodo Petrov s'm'n
Turistično društvo Preddvor letos prvo julijsko nedeljo znova prireja Petrov s'm'n.

Na lanskem Petrovem s'mnu / Foto: Alenka Brun

  trgovina z lesom
  ročna in strojna sečnja
  žično in traktorsko spravilo lesa
   prevozi lesa in gradbene  
mehanizacije

  priprava drv in biomase
  sanacija in nega gozdov
  izkopi in gradnja gozdnih poti
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Zadnje delo Romana 
Leljaka natančno, od 
kraja do kraja popisuje 
identiteto ˝špicljev˝ 
in njihovo število. Je 
nadaljevanje knjige Speča 
Udba, v kateri je avtor 
objavil imena aktivnih in 
rezervnih pripadnikov 
Udbe. V tokratni knjigi pa 
objavlja osebe, ki so bile 
dejansko registrirane 
kot sodelavci Udbe. 
˝Špiclji Udbe˝ pomenijo 
razkrivanje globokih 
anomalij v slovenskem 
značaju in utegnjeno 
biti celostno povabilo 
k očiščenju slovenske 
družbe, če le zanjo ni 
prepozno.

24  90
EUR
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Cena knjige je  24,90 EUR. Če jo naročite  
po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku 
Pošte Slovenije.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Po dveh skoraj 

popolnoma 

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.

                      + p oštnina

15 
EUR

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Danica Zavrl Žlebir

Zgornja Bela – »Klub sicer 
uradno deluje petnajst let, a 
v resnici se je vse začelo že 
pred tridesetimi leti v Kra-
jevni skupnosti Bela, kjer 
sem bil takrat predsednik in 
smo začeli urejati športno 
igrišče Pregrad na Zgornji 
Beli,« je neuradni začetek 
dela Športno-rekreacijskega 
kluba EMŠO označil njegov 
predsednik Franci Bizjak. 
Deseterica članov se je pozi-
mi zbirala v telovadnici, 
kjer so igrali košarko in 
nogomet, poleti pa na pros-
tem. Sedemkrat so organi-
zirali preddvorski kolesar-
ski krog, ki je potekal 25 
kilometrov po stranskih 
cestah v občini. »To bi lah-
ko še kdaj obnovili,« razmi-
šlja Bizjak. Organizirajo 
tudi pohode, tako so pohod 
pripravili ob odprtju Gam-
sove poti. Žene članov so 
letos začele z rednimi četrt-
kovimi pohodi okoli Brda. 
Člani skupaj z ženami pa 
sedem let hodijo tudi na 
'priprave' na Hvar, kjer so s 
prebivalci vasi Bogomila 
vsakokrat pripravili tudi 
tekmo. Svoje čase so igrali z 
mladimi iz te vasi, sedaj pa 
je teh vse manj, saj je v vasi 
samo še 70 prebivalcev. 
Omeniti velja tudi vsakolet-
no družinsko pešačenje na 
Brezje, ki se konča z druže-
njem v športnem parku 
Pregrad. Bizjak spomni 
tudi na postavitev štirih 
kolesarskih počivališč, ki so 

jih uredili skupaj z občino. 
Klub, v katerem sicer deluje 
majhno število članov, pa z 
delovnimi akcijami, organi-
zacijo prireditev ali kot 
redarji ob različnih prilož-
nostih izkazuje svojo prip-
ravljenost za delo v splošno 
korist.
Za svoj največji dosežek pa 
klub šteje ureditev Športne-
ga igrišča Pregrad. »Zemlji-
šče smo dobili od sklada 
stavbnih zemljišč, kjer je 
bila prvotno predvidena sta-
novanjska gradnja. Spreme-
nili smo namembnost zem-
ljišča za športno-rekreacij-
ske namene, nato pa s pros-
tovoljnim delom to območje 

urejali več let. Zemljišče je v 
občinski lasti, klub EMŠO 
pa je trinajst let njegov upra-
vitelj. Deset let je vse poteka-
lo gladko, organizirali smo 
vrsto dejavnosti in vse, kar 
smo z njimi zaslužili, vrnili 
nazaj v urejanje tega kom-
pleksa,« pove Franci Bizjak. 
Na igrišču je objekt s sanita-
rijami, otroška igrala, igriš-
če za petankanje (igro, 
podobno balinanju), na 
njem so se poleg športnih 
odvijala tudi družabna sre-
čanja. Nekoč je bila tam tudi 
prireditev ob občinskem 
prazniku, svoje srečanje so 
priredili vaščani Srednje 
Bele, tu se dogajajo zaključ-

na srečanja razredov osnov-
ne šole, na igrišče prihajajo 
družine z otroki, tam se 
poleti pri športnih aktivnos-
tih družijo mladi ljudje ... 
Skratka, Pregrad je postal 
mesto športnega druženja 
in družabnih srečanj. Člani 
kluba EMŠO ga ves čas ure-
jajo in vzdržujejo. 
Pred tremi leti se je zapletlo 
z dovozno potjo, ki poteka 
prek sosedovega zemljišča. 
»Že dlje časa se skupaj z 
občino trudimo za pridobi-
tev služnostne pravice za 
pot. Občina je pristala na 
vse pogoje, ki so jih postavili 
lastniki gostilne Pr' Bizjak, 
vendar do podpisa pogodbe 
ni prišlo, pač pa so fizično 
zaprli dostop do igrišč. Ker 
je to edina možna dostopna 
pot, je občina morala vložiti 
tožbo za nujno pot, ki pa se 
nerazumno vleče že tri leta. 
Radi bi, da se problem čim 
prej reši. Ne glede na odloči-
tev sodišča bi bilo treba raz-
mišljati o alternativni mož-
nosti poti z južne strani, ki 
ne bi bila moteča za dejav-
nost gostilne, služila pa bi 
tudi kot dostop do kmetij-
skih zemljišč. Predlog je pri-
pravljen, dogovoriti bi se 
bilo treba z lastniki zemljišč. 
To bi bila trajna rešitev pro-
blema, s katero bi bili lahko 
vsi zadovoljni, saj bi igrišča 
ostala v javni rabi, dovoz pa 
ne bi bil moteč,« nadaljuje 
Franci Bizjak, ki od občine 
in krajevnega odbora priča-
kuje skupno reševanje  pro-
blema v tej smeri.

Igrišče naj ostane  
v javni lasti
Športno-rekreacijski klub EMŠO deluje petnajst let na prav toliko podlage. Poleg rekreacije tudi delo v 
skupno korist. Zadnja tri leta zaplet pri Športnem parku Pregrad.

Franci Bizjak

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V njej so začasen 
dom našli otroci in mlados-
tniki z vzgojnimi težavami. 
Sedem jih je, zanje pa skrbi-
jo štirje strokovni delavci in 
gospodinja. Ob dvajsetletni-
ci obstoja skupine so pripra-
vili dan odprtih vrat in obi-
skovalcem predstavili svoj 
vsakdanjik.
V dveh desetletjih se je v sta-
novanjski skupini Črnava 
zvrstilo 72 otrok in mladost-
nikov, ob dnevu odprtih vrat 
so obiskovalcem pripravili 
prav toliko v lončkih zasaje-
nih sivk. Tradicija vzgojne-
ga zavoda pa je v Preddvoru 
veliko daljša kot dvajset let. 
Leta 1954 je ta namreč odprl 
vrata v graščini sredi Predd-
vora. Takrat so pod zavod-
sko streho vzgajali tudi do 
sto otrok naenkrat. V devet-
desetih letih pa se je tovrst-
na pedagogika spremenila 
in začeli so odpirati stano-

vanjske skupine, v katerih 
otroke in mladostnike vzga-
jajo po načelih družinske 
vzgoje, med njimi tudi pred-
dvorsko. Ob dnevu odprtih 
vrat so stanovalci pripravili 
kulturni program, navzoče 
je pozdravil ravnatelj zavoda 
Andrej Gregorač, ki je prav v 
tej stanovanjski skupini 
začel svojo poklicno pot. 
Med obiskovalci sta bila tudi 
župan občine Preddvor 
Miran Zadnikar, ki je stano-
valce presenetil z lepim 
darilom, in ravnateljica 
osnovne šole Matije Valjav-
ca Preddvor Tea Dolinar. 
Obiskovalci so si lahko ogle-
dali hišo, kjer vsakdanje živ-
ljenje utripa podobno kot v 
sosednih družinskih hišah, 
predvajali so jim film, ki so 
ga posebej za to priložnost 
posneli Črnavci, povabili so 
jih v črnavsko sobo čutil in 
jim ponudili unikatne ročno 
narejene izdelke. Na praz-
nični torti pa so stanovalci 
upihnili dvajset svečk.

Črnavci upihnili 
dvajset svečk
Dvajset let dela je aprila praznovala stanovanjska 
skupina Črnava, del Vzgojnega zavoda Kranj.

Črnavce sta obiskala tudi preddvorski župan Miran 
Zadnikar in ravnateljica šole Tea Dolinar. / Foto: Tina Dokl 
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V čast 20. maju, 
rojstnemu dnevu slovenske-
ga čebelarja Antona Janše, za 
katerega si Čebelarska zveza 
Slovenije prizadeva, da bi ga 
OZN razglasila za svetovni 
dan čebel, so v grajskem par-
ku zasadili lipe. Ta medono-
sna drevesa bodo v prihod-
nje privabljala čebele na pašo 
in v svojo senco vabila obis-
kovalce, smo slišali ob tej 
priložnosti. Predsednik 
preddvorskega čebelarskega 
društva Jožef Kokl pa s pono-
som pove, da je njihovo 
društvo eno najbolj aktivnih 
daleč naokrog. Ime si je 
nadelo po Franu Lakmayer-
ju, duhovniku, ki je pred sto-
letjem služboval v Preddvo-
ru, znanem tudi po čebelar-
stvu, in avtorju knjige Umni 
čebelar. Svojega predhodni-
ka se preddvorski čebelarji 
spomnijo vsako leto septem-
bra pri čebelarski lipi, ki stoji 
pri vrtcu, po njem so imeno-
vana tudi priznanja, ki jih ob 
slovesnih priložnostih delijo 
zaslužnim čebelarjem. Sedaj 
bi želeli, da po Lakmayerju 
dobi ime tudi lipov nasad v 
grajskem parku, s čimer bi 
še bolj poudarili pomen tega 

za čebelarstvo izjemno zas-
lužnega moža.
V preddvorskem društvu 
deluje 46 članov, ki gospoda-
rijo z okoli osemsto čebeljimi 
družinami. Nedolgo tega so 
pod pokroviteljstvom Občine 
Preddvor priredili strokovno 
ekskurzijo v Prlekijo, sicer pa 
se vsak drugi četrtek v mese-
cu družijo na debatnih veče-
rih, kjer je običajno beseda o 
praksi čebelarjenja, pove 
Jožef Kokl in se o tem zahvali 
Turistično-informacijskemu 
centru v Preddvoru, ki jim 
daje prostor za druženja. 

Ob občinskem prazniku 
načrtujejo še nekaj dogod-
kov. Eden bo že danes 
popoldne ob 17. uri, ko se 
bodo srečali v TIC-u in poča-
stili 90-letnico svojega člana 
Alojza Ostermana. V nedel-
jo, 26. junija, pa bo dan 
odprtih vrat, ki ga prirejajo v 
Čebelarstvu Kokl. Tam bo 
preddvorsko društvo pred-
stavilo svoje delovanje, obis-
kovalci si bodo lahko ogleda-
li orodja in čebelarsko opre-
mo, prikazali jim bodo toče-
nje medu, otroci bodo v 
delavnicah izdelovali sveče 

iz čebeljega voska, vsi pa 
bodo lahko pokusili več vrst 
medu. Jožef Kokl, ki zase 
pravi, da se je v čebelnjaku 
tako rekoč rodil – njegovi so 
bili predniki čebelarji, sam 
je svoje prve čebele dobil, ko 
je bil star osem let, in od 
tedaj brez prestanka čebelari 
– je ponosen tudi na to, da 
njegovo čebelarstvo vsako 
leto obiščejo študentje vete-
rinarske medicine. Lani jih 
je bilo 76, ravno ta teden pa 
je bila na praktičnem uspo-
sabljanju letošnja garnitura 
bodočih veterinarjev. 

Odprli bodo vrata 
obiskovalcem
Čebelarsko društvo Fran Lakmayer Preddvor je eno najbolj aktivnih na Gorenjskem. Pred kratkim so 
sodelovali pri zasaditvi lip v grajskem parku, ob občinskem prazniku napovedujejo še nekatere 
dejavnosti, med drugim dan odprtih vrat.

Preddvorski čebelarji na nedavni strokovni ekskurziji

Kokra – Sveti Jakob nad Katarino je eden najprikupnejših 
gričev s cerkvico v okolici Ljubljane, zato smo se člani TD 
Kokra odločili, da v nedeljo, 17. aprila, organiziramo pohod. 
Zbor je bil v Kokri, na parkirišču pred cerkvijo, od koder smo 
se odpeljali proti Medvodam, mimo vasi Sora do gostilne 
Legastja. Tam smo parkirali in previdno prečili cesto, nato 
pa se usmerili na pešpot v smeri Sv. Jakoba. Pot nas je vodi-
la mimo kmetij in nad polji. Po dobri uri smo prispeli na vrh, 
kjer smo se odpočili. Tam sta tudi vpisna knjiga in žig. Z 
vrha smo se naužili lepega razgleda na Polhograjsko hribo-
vje in del Kamniško-Savinjskih Alp. Potem smo se spustili 
do vasi Topol, kjer smo imeli okrepčilno kosilo v gostilni na 
Vihri. Spust do Sv. Katarine in navzdol do parkirnega pros-
tora je trajal še približno eno uro. Razšli smo se prijetno 
utrujeni, dobre volje, vsi pa smo bili mnenja, da se veselimo 
novega potepanja po lepih slovenskih gričih in hribih.

Na Svetega Jakoba nad Katarino

Turistično društvo 
Bašelj 

Bašelj – Turistično društvo 
obstaja že od leta 1967, akti-
vnejše je od leta 1984, ko 
smo začeli organizirati etno-
grafsko kmečko prireditev 
Kmečki praznik pod Storži-
čem, kjer predstavljajo stare 
kmečke običaje. Na priredi-
tvi 12. julija letos sodeluje-
mo s kolektivom kmečkih 
žena, ki bodo spekle in pri-
pravile različne dobrote, 
bašljanski fantje pa bodo na 
odru predstavili »t. i. krst 
fantinov, ko fantje sprejme-
jo v svoje vrste novega člana.
V Bašlju imamo tudi kmeč-
ki turizem Majerček in Dom 
na Lovrencu, kjer vam s pri-
jaznim nasmehom ponudi-
jo najrazličnejše domače 

dobrote. Že 19. junija orga-
niziramo nogomet mladih 
in starih ter najrazličnejše 
igre, da se bomo vsi lahko 
veselili, za pijačo in jedačo 
bo poskrbljeno.
Vaško veselico organizira-
mo 27. in 28. avgusta, 27. 
avgusta bašljanski fantje 
organizirajo večer z ansam-
blom, 28. avgusta pa že 31. 
tradicionalno prireditev 
Kmečki praznik pod Storži-
čem. Pokazali bomo življe-
nje in delo nekoč, kmečke 
žene bodo ustvarjale doma-
če dobrote, drugi Bašljani 
bodo kot vedno aktivni pov-
sod, da veselica uspe, bodo 
pripravili bogat srečelov. 
Dobrodošli v Bašlju 27. in 
28. avgusta na nogometnem 
igrišču pod šotorom … 
Fletn' n'm bo.

Predstavljajo kmečke 
običaje

S kmečkega praznika pod Storžičem

Imamo vse, kar lekarna lahko ponudi
Lekarna Preddvor že šesto leto opravlja svoje poslanstvo v 
prostorih zdravstvene postaje Preddvor. Funkcionalno 
oprem ljeni prostori nudijo zaposlenim prijetno okolje za delo.
Zaposleni v lekarni Preddvor, ki je enota Javnega zavoda 
Gorenjske lekarne, smo zavezani temeljnemu poslanstvu 
lekarniške dejavnosti, to je preskrbi prebivalstva z zdravili, 
medicinsko-tehničnimi pripomočki in drugimi izdelki za 
ohranjanje in izboljšanje zdravja ljudi pa tudi živali, kot to 
določa zakonodaja. Lekarna skupaj z ambulanto družinske 
medicine, zobozdravstveno ambulanto, fizioterapijo in refe-
renčno ambulanto zaokrožuje dobrodošlo ponudbo zdrav-
stvenih storitev občanom Preddvora in okolice. Delovni čas 
lekarne je prilagojen ambulanti družinske medicine. Ob 
ponedeljkih je lekarna odprta med 12. in 20. uro, od torka 
do petka pa smo na voljo med 7. in 15. uro. V delovnem času 
lahko občani pokličejo v lekarno na številko 04 25 55 050.
Še posebej je lekarna pomembna za starejše. Ti se lahko v 
lekarni oskrbijo s pripomočki za inkontinenco, z izdelki za 
nego suhe, srbeče in luščeče kože, z mnogimi izdelki za 
vzdrževanje zdravja v ustni votlini. Seveda lekarno obiskuje-
jo tudi mlajše generacije. Otrokom in odraslim s težavami s 
kožo skrbno ponudimo visoko kvalitetne dermokozmetič-
ne izdelke, ki ob redni uporabi izboljšajo kakovost življenja. 
V tem letnem času bi radi spomnili občane na zaščitna sred-
stva proti klopom in kvalitetne izdelke z visokimi faktorji 
zaščite pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov.

Poleg osnovne dejavnosti, izdaje zdravil na recept in brez 
recepta, je v lekarni Preddvor obiskovalcem na voljo storitev 
merjenja krvnega tlaka s strokovnim svetovanjem, izdelava 
osebne kartice zdravil, po predhodnem dogovoru pa tudi 
pregled uporabe zdravil. 
Ponosni smo, da lahko ponudimo tudi izredno pestro izbiro 
izdelkov Galenskega laboratorija Gorenjskih lekarn, od koz-
metičnih izdelkov, mazil, kapljic, sirupov, praškov, olj, svečk, 
pa vse do čajev, ki imajo v lekarni posebno mesto. Naše 
stranke cenijo tradicijo samozdravljenja s preizkušenimi 
galenskimi izdelki. 
Najlepši del lekarniškega poklica je zadovoljna stranka, ki 
pove, da ji je nasvet magistra v lekarni pomagal do izboljša-
nja zdravstvene tegobe. V lekarni Preddvor si prizadevamo, 
da z našimi obiskovalci vzpostavimo odnos medsebojnega 
zaupanja. Kdor želi, se lahko dogovori za pogovor v loče-
nem prostoru za svetovanje. 

Maja Kleč Breskvar, mag. farm.
Vodja lekarne Preddvorwww.gorenjske-lekarne.si

Pohodniki iz Kokre na Sv. Jakoba



14 Preddvorski glas, petek, 27. maja 2016

Gasilci

Nagrade: 3-krat BON za 15 EUR Optike Monokel.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 13. junija 2016, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Reši-
tve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Špela Bohinec

Preddvor – Operativna eno-
ta PGD Preddvor bo 9. juni-
ja skupaj z drugimi prosto-
voljnimi gasilskimi društvi 
izvedla gasilsko vajo. Namen 
vaje je poustvariti dejansko 
situacijo, ki se lahko zgodi 
na intervenciji. Sodelovanje 
in medsebojna pomoč sta 
pri večjih nesrečah ključna 
za končni uspeh. V istem 
tednu bo v petek, 10. junija, 
v Preddvoru potekalo tudi 

srečanje veteranov in sreča-
nje članic Gasilske zveze 
Kokra. Druženje in spozna-
vanje našega kraja bosta 
zagotovo pripomogla tudi k 
turizmu v občini Preddvor.
Najbolj praznična bo sobo-
ta, 11. junij, ko bomo gasilci 
PGD Preddvor uradno pre-
vzeli novo gasilsko vozilo, 
ki smo ga dobili v marcu. Z 
novo gasilsko cisterno GVC 
16/25 smo nadomestili sta-
ro vozilo znamke Mercedes 
Benz letnik 1981, ki je naše-

mu društvu služil deset let. 
Novo gasilsko vozilo je 
opremljeno z najnovejšo 
tehnologijo, v njem pa je 
vsa nujno potrebna opre-
ma, ki jo gasilci uporablja-
mo na intervencijah. V 
podaljšani kabini je prostor 
za šest članov, kar pomeni, 
da se lahko v vozilu pelje 
skupaj z voznikom osem 
gasilcev. V cisterni je 2500 

litrov vode, penilo za izdela-
vo pene in seveda druga 
gasilna sredstva, ki jih upo-
rabljamo v primeru različ-
nih požarov. V vozilu najde-
mo vse potrebno orodje za 
gašenje dimniških, travniš-
kih in drugih požarov, prav 
tako pa lahko s tem vozilom 

posredujemo na vseh tehni-
čnih intervencijah, kot so 
žledolom, poplava, vetro-
lom in podobno.
Prostovoljni gasilci iz Pred-
dvora smo veseli, da s pros-
tovoljnim delom služimo 
svojemu kraju že dolgih 120 
let. Z novim vozilom, novo 

opremo in orodjem bomo 
lahko zagotavljali nepresta-
no pripravljenost. Ob tej pri-
ložnosti se še enkrat zahval-
jujemo vsem, ki ste kakor-
koli prispevali k našemu 
delu, nakupu opreme, orod-
ja in vozil. Z gasilskim poz-
dravom »Na pomoč!«.

Gasilci proslavljajo visok jubilej
Prostovoljni gasilci iz Preddvora letos praznujemo sto dvajset let delovanja. Visoko obletnico bomo obeležili v juniju, ko bodo potekale številne dejavnosti.

Preddvorski prostovoljni gasilci služijo kraju že 120 let.

Novo gasilsko vozilo

Novo gasilsko vozilo je 
opremljeno z 
najnovejšo 
tehnologijo, v vozilu 
pa je vsa nujno 
potrebna oprema, ki jo 
gasilci uporabljamo na 
intervencijah. V 
podaljšani kabini je 
prostor za šest članov, 
v vozilu se lahko 
skupaj z voznikom 
pelje osem gasilcev. 

18   90
EUR

To je knjiga, kakršne 
še ni bilo.V njej devet 
vrhunskih slovenskih 
kuharskih mojstrov 
korak za korakom 
predstavlja pripravo 
svojih avtorskih jedi 
– tistih, za katere so 
prepričani, da jih 
lahko pripravimo 
tudi mi. Z vami 
kuhajo slavni chefi: 
Janez Bratovž, Igor 
Jagodic, Borut Jo-
van, Tomaž Kavčič, 
Andrej Kuhar,  
Marko Pavčnik,  
Gorazd Potočnik,  
Uroš Štefelin, 
Bine Volčič.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Marjan in Slavko A. 
Bogataj 

Preddvor – Po več kot 55 
letih športnega delovanja, ki 
ga najbolj množično vse to 
obdobje udejanja ŠD Pred-
dvor, sta se končno našla 
tudi volja in zavedanje, da 
športni objekti niso le pobo-
žna želja nekaj zanesenja-
kov, ampak dejanska potre-
ba občanov vseh starostnih 
obdobij. Prvi korak je bil 
narejen z zaključeno preno-
vo šolskih športnih površin, 
pri katerem smo aktivno 
sodelovali tudi člani našega 
športnega društva.
Obnova šolskih športnih 
igrišč se je zaradi vremen-
skih razmer in zahtevnosti 
polaganja tartanske podlage 
nekoliko zavlekla, tako da 
smo bili vsi že kar nestrpni. 
Pregled objekta in primop-
redaja sta bila izvedena 11. 
maja, igrišča pa se že lahko 
uporabljajo. Ugotovljene 
pomanjkljivosti bo izvajalec 
odpravil najkasneje do ura-
dnega odprtja, ki bo 1. junija 
ob 17.30, pri katerem bo 
aktivno sodelovalo naše 
društvo s svojimi najmlajši-
mi člani. 
Čeprav smo vsi prihodnji 
uporabniki navdušeni nad 
novo podobo šolskih šport-
nih igrišč, pa si v ŠD Pred-
dvor želimo, da bi čim prej 
uredili tudi razsvetljavo,  s 
čimer se bo podaljšal čas 
uporabe predvsem v jesen-
skem in zimskem obdobju. 
Potrkati je treba tudi na 
zavest bodočih uporabni-
kov, da se morajo na igriščih 
obnašati v skladu s športni-
mi pravili in redom, da bi 
bila uporabnost čim dolgot-

rajnejša. Vse sodelujoče pri 
tem zahtevnem projektu je 
razveselila tudi odločba 
Fundacije za šport, ki je 
odobrila vlogo za sofinanci-
ranje, s čimer je bil zagotov-
ljen dobršen del sredstev za 
izgradnjo nogometnega 
igrišča z umetno travo. Ker 
si v društvu želimo, da bi 
bilo to čim prej  uporabno, 
smo z lastnimi sredstvi 
zagotovili izdelavo šestih 
nogometnih vrat. S to prido-
bitvijo se bo sezona trenira-
nja nogometa raztegnila čez 
vse leto, ekipam pa ne bo 
treba več toliko gostovati na 
Visokem. Pogled na neuča-
kanost otrok in zanimanje 
drugih občanov nas utrjuje 
v prepričanju, da vložen 
trud in čas vseh sodelujočih 
v projektu nista bila zaman.
Za vse naše kategorije se v 
začetku junija zaključuje 
kar dolga nogometna sezo-

na 2015/16. Lahko jo oceni-
mo kot uspešno, čeprav se 
bodo ekipe do konca prven-
stva borile za še boljše polo-
žaje na lestvicah. Velja ome-
niti, da je kombinirana eki-
pa mlajših dečkov na med-
narodnem turnirju sredi 
maja v Lescah med osmimi 
ekipami osvojila odlično tre-
tje mesto.
Še pred začetkom spomla-
danskega dela sezone nam 
je uspelo dokončno urediti 
tudi garderobne in sanitar-
ne prostore. Tako smo pogo-
je dela predvsem z mlajšimi 
kategorijami spet dvignili 
na precej višji nivo. Za tak-
šno pridobitev pa se mora-
mo še zlasti zahvaliti vsem 
vključenim domačim posa-
meznikom in podjetnikom, 
ki so ves porabljen material 
in svoje storitve dobavili ozi-
roma opravili brezplačno. 
Konec aprila smo se pridru-

žili akciji Spravimo otroke z 
ulice!, v kateri je največji 
evropski tekstilni trgovec, 
nemški Kik  Textilien, slo-
venskim klubom prvič 
podaril nogometne drese za 
vse starosti. Dresi so iz 
materiala "clima  cool" in 
vsebujejo zgornji in spodnji 
del, nogavice in športno tor-
bo. Veseli smo, da smo bili 
del te akcije in se ob tej pri-
ložnosti zahvaljujemo Kiku 
za donacijo,  da bodo lahko 
zdaj tudi naši igralci trenira-
li v njihovih dresih!
Dogodka, ki ju še podpira-
mo in pomagamo izpeljati 
med že začetimi počitnica-
mi in poletnimi dopusti, sta 
še Nogometni kamp D7 na 
čelu s trenerjem mlajših 
kategorij Davidom Golo-
bom in seveda Oratorij 
Preddvor, ki mu uporaba 
nogometnega igrišča Za 
žago in objektov ob njem 
pride še kako prav. Vabljeni! 
Več o teh dogodkih pa v nas-
lednjem občinskem glasilu 
oziroma na naši spletni stra-
ni www.sd-preddvor.si.

Prvi korak k novim 
športnim objektom
Zaključeni nogometna sezona in obnova šolskih športnih površin.

Spravimo otroke z ulice!

Prvomajsko kresovanje, prvo v vrsti naših tradicionalnih prireditev, smo 
že izvedli. Po končani nogometni sezoni pa bomo šli takoj še v izvedbo 
preostalih: 
11. junija – zaključek sezone za mlajše nogometne kategorije 
18. junija – srečanje nogometnih generacij NK Preddvor: stari–mladi 
25. junija – prvenstvo Občine Preddvor v malem nogometu

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V organizaciji 
podjetja Rekreatur je bil v 
sodelovanju z občinami 
Kranj, Naklo,Tržič in Pred-
dvor organiziran že drugi 
voden kolesarski izlet po 
podeželju. Trasa je potekala 
iz Kranja čez Kokrico, Poli-
co, Naklo, Žiganjo vas v Kri-
že in potem čez Golnik, 
Trstenik in Bašelj v Predd-
vor, kjer so jih sprejeli pred-
stavniki Zavoda za turizem 
in jim ponudili staro doma-
čo jed – posmodulo. To je 
jed iz krušnega testa, obliko-
vana kot pica in namazana s 
smetano in drugimi za ta 

del Gorenjske značilnimi 
dodatki. Včasih, ko je gospo-
dinji pri peki kruha ostalo 
nekaj testa, je oblikovala 
posmodule in jih spekla za 
otroke. 
Kolesarji so nato nadaljevali 
skozi Predoslje in izlet skle-
nili v Kranju. Udeleženci so 
prevozili 43 km, naredili pet 
postankov in na štirih mes-
tih pokusili domačo lokalno 
hrano. Kolesarske vožnje se 
je udeležilo 15 kolesarjev 
vseh starosti. Ker je bil lep 
sončen dan, so med potjo 
lahko občudovali lepoto kra-
jev pod Storžičem, ki so že 
sicer pogost cilj ali postanek 
na kolesarskih poteh.

Kolesarski izlet  
po podeželju

Na kolesarskem izletu po podeželju so se 
udeleženci ustavili v Preddvoru in pokusili 
domačo jed – posmodulo.

Kolesarski postanek v Preddvoru

Ni pica, pač pa posmodula.

Dočakali so nova šolska športna igrišča. / Foto: Primož Pičulin
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Občina Preddvor 
je že pred časom podprla 
pobudo Čebelarske zveze 
Slovenije za razglasitev 20. 
maja, rojstnega dne staroste 
slovenskega čebelarstva 
Antona Janše, za svetovni 
dan čebel. Aktivnosti so 
rodile sadove in že letošnjo 
jesen se nadejajo, da bo 
generalna skupščina OZN 
razglasila svetovni dan 
čebel. Z zasaditvijo lip ob 
novo zgrajeni poti skozi 
grajski park pa se je občina 
odzvala tudi pobudi čebelar-
jev k saditvi medonosnih 
rastlin. Tako je v soboto 
dopoldne zasaditev lipovega 
nasada v grajskem parku 
pojasnil župan Miran Zad-
nikar. Urejanje grajskega 
parka je prvi korak pri obno-
vi gradu Dvor, kjer želijo v 
prihodnje narediti medge-
neracijski center, skozi park 
pa so naredili povezovalno 
pot s severnega dela Predd-
vora proti južnemu. V pri-
hodnje bi radi naredili tudi 
povezavo do gradu in do sre-
dišča vasi.
Pri sajenju dreves, ki se je 
začelo že ob sedmih zjutraj, 
so sodelovali člani Čebelar-
skega društva Fran Lakma-
yer Preddvor in nekateri 
drugi občani. Ob tej prilož-
nosti je župan poudaril tudi 
pomen prostovoljnega dela, 
ki koristi skupnosti in ljudi 
povezuje med seboj. Izrazil 
je željo, da bi bilo takih akcij 
še več. Predsednik predd-
vorskega čebelarskega druš-
tva Jožef Kokl pa je zasadi-
tev dreves označil kot 
pomemben dan in izrazil 
željo članstva, da bi drevo-
red v grajskem parku poi-
menovali po Franu Lakma-
yerju, duhovniku, ki je v 
začetku prejšnjega stoletja 
služboval v Preddvoru in 
ima pomembno vlogo tudi v 
čebelarstvu. Drevesa v graj-
skem parku so umestili v 
prostor po predhodnih 
natančnih geodetskih izme-
rah, izven potencialnih t. i. 
življenjskih žarkov, kot to 
določa slovenska ASG BIO-
kibernetska mreža, pa nam 
je pojasnil Alojz Markun, 
domačin, ki je sodeloval pri 
omenjenih izmerah.
Poleg lip v grajskem parku 
so drevesa ta konec tedna 
zasadili tudi v petih vaseh, 
kjer so preteklo leto končali 
zahteven projekt urejanja 
infrastrukture v občini, ki ga 
je sofinancirala Evropska 
unija. Simbolno gre za 25 
dreves, s čimer v občini 
Preddvor želijo počastiti tudi 
letošnjo 25. obletnico nas-
tanka samostojne Slovenije. 

V grajskem parku  
so zasadili lipe
V Preddvoru, kjer letos urejajo park za gradom Dvor in v njem povezovalno pot med severnim in 
južnim delom kraja, so ob koncu tedna zasadili lipe.

Pri zasaditvi lip v grajskem parku sta za lopati poprijela tudi župan Miran Zadnikar in 
predsednik čebelarskega društva Jožef Kokl. / Foto: Matic Zorman

Lipov nasad je za zdaj samo ob eni strani povezovalne poti skozi park, čebelarji bi radi 
resnični drevored in so tudi pripravljeni sodelovati pri zasaditvi na drugi strani. 

Sajenju lip je sledilo druženje ob malici, ki so jo pripravili v okrepčevalnici Seljak.
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Petek, 27. 5.  Media Butik

VIKEND ZABAVE – PREDDVOR 2016

Trio Orli, Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami

Sobota, 28. 5.  Media Butik

VIKEND ZABAVE – PREDDVOR 2016

VeseliSVATJE, Calypso

Sreda, 1. 6., ob 17.30  OŠ Preddvor

ODPRTJE ŠPORTNIH IGRIŠČ PRI ŠOLI S KULTURNIM PROGRAMOM 

Četrtek, 2. 6., ob 13. uri  Veterani SEVER, KO Kokra 

ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE NA DOMAČIJI POVŠNAR V KOKRI 
OBLETNICA DRŽAVE  

Kulturni program – podružnična šola Kokra

Četrtek, 2. 6., ob 19. uri 

SVETA MAŠA V FARNI CERKVI  SV. PETRA V PREDDVORU

Nedelja, 5. 6., od 10. do 18. ure   RK Preddvor

SREČANJE GENERACIJ V ROKOMETU

120-LETNICA PGD PREDDVOR

Četrtek, 9. 6.  PGD

GASILSKA VAJA OB 19. URI

Petek, 10. 6., ob 17. uri   PGD

SREČANJE VETERANOV GASILSKE ZVEZE GORENJSKA IN SREČANJE 
ČLANIC GZ KOKRA

Šotor v grajskem parku

Petek, 10. 6., 19.00–1.00  PGD

GASILSKA VESELICA

Šotor v grajskem parku

Sobota, 11. 6., ob 17. uri  PGD

SLAVNOSTNA PARADA IN PREVZEM GASILSKEGA VOZILA

Osrednja slovesnost pred občinsko stavbo

Sobota, 11. 6., ob 19. uri  PGD

VESELICA – ANSAMBEL DONAČKA

Šotor v grajskem parku

Nedelja, 12. 6., dopoldne  TD Kokra

SEMENJ V KOKRI

Vaški trg pred cerkvijo v Kokri

Nedelja, 12. 6., ob 9.45  TD Kokra

ŽEGNANJE KOLES V KOKRI

Vaški trg pred cerkvijo v Kokri

Nedelja, 12. 6., od 15. do 20. ure  Zavod za turizem Preddvor

FESTIVAL DRUŠTEV 

Mednarodni folklorni festival s povorko, pozdravni nagovori preddvor-
skega in povabljenih županov, vaški običaj sprejem fantinov, vokalna 
skupina Plamenke, društvo Sožitje, ex tempore Likovnih samorastni-
kov, kolesarjenje po občini, ponudba na stojnicah, animacijski program 
Kondi Pižorn

Nedelja, 26. 6., od 10. do 15. ure  ČDFL Preddvor

DAN ODPRTIH VRAT – ČEBELARSKO DRUŠTVO FRAN LAKMAYER  
PREDDVOR (OGLED ČEBELARSTVA KOKL, POTOČE 24A PREDDVOR)

Program:  
– Sprejem obiskovalcev s pogostitvijo   
– Predstavitev ČDFL Preddvor in Čebelarstva 
– Ogled učnega čebelnjaka in medonosnih rastlin  
–  Ogled čebelarske sobe 
– Predstavitev Kranjske sivke in čebelarjenja skozi zgodovino  
– Predstavitev čebelarske opreme in pripomočkov  
– Predstavitev  vseh vrst medu in čebeljih proizvodov 
– Degustacija medu in čebeljih proizvodov 
– Delavnice za otroke (izdelava svečk)

Nedelja, 3. 7., od 7. do 12. ure  TD Preddvor 

PETROV S'M'N

Ponudba na stojnicah

Sobota, 9. 7.  PD Preddvor

TRADICIONALNI POHOD V ZAPLATO DO ZAVETIŠČA V HUDIČKOVEM 
BORŠTU

Koledar prireditev občinskega praznika 
občine Preddvor
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