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Skromen
proračun,
skromni
načrti
Župan občine Preddvor
Miran Zadnikar o
iztekajočem se razmeroma
uspešnem letu, ko so
gradili brez evropskega
denarja, in o skromnejših
načrtih za leto 2017, ko
teh sredstev še vedno ne
pričakujejo.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Decembra ste občinskemu svetu

predlagali proračun za leto 2017. Kaj
prinaša?
"Osnovni proračun znaša 2,5 milijona.
Ocenjujemo, da bomo iz leta 2016 prenesli
do 450 tisoč evrov. V proračun smo vključili tudi projekte, za katere pričakujemo
kaka evropska sredstva. Ti so isti kot preteklo leto. Zakaj jih letos znova vključujemo v proračun? Lani v tem času smo na
svetu gorenjske regije dobili navodila, da
je ministrstvo naložilo, da regije pripravijo projekte, v katere bodo vključene vse
občine, in da je zanje v letu 2016 na razpolago 650 milijonov evrov. Župani smo lani
decembra v zvezi s tem dvakrat ali trikrat
zasedali, dajali predloge in predlagali projekte, ki bi bili zanimivi za vso regijo. Na
prvem mestu je bila mobilnost: kolesarske
poti, parkirni prostori (mi smo predlagali parkirne prostore v središču vasi in na
obrobju za dostope do planinskih poti),
električna vozila in podobno. Lahko bi pridobili tudi sredstva za športno dejavnost,
kjer smo pričakovali denar za športni park
Voke, in na področju človeških virov, kjer
bi bil morda kakšen denar za grad Preddvor. Doslej ni bilo nobenih informacij,
kako je s tem, prav pred kratkim pa smo
na svetu regije izvedeli, da se je znesek,
ki bo na razpolago v letu 2017 za vso Slovenijo, znižal s štirih na tri milijarde. Zaradi zmanjšanja sredstev so izpadli prej
omenjeni projekti. Župani smo bili presenečeni nad temi informacijami. Ker smo

v Preddvoru proračun oblikovali že pred
tem, so projekti ostali v njem. Če bo na
tem ostalo, jih bomo januarja, ko bo drugo
branje proračuna, umaknili iz dokumenta in bo vrednost proračuna tako za štiristo tisoč evrov nižja. Če bi bila ta sredstva
upoštevana, poleg tega pa še prenos iz leta
2016, bi proračun znašal 3,5 milijona."
• Kaj boste s tako skromnim občinskim proračunom?
"Pri teh skromnih sredstvih imamo tudi
skromne načrte. Dobro tretjino proračuna nam pobere šolska dejavnost, otroško
varstvo, prevozi otrok, poleg tega nameravamo v naslednjih počitnicah v šoli
graditi tudi dvigalo. Med večjimi projekti
je še nadaljevanje gradnje kanalizacije v
Tupaličah, skoraj dvesto tisoč predvidenih sredstev je za ta namen v letu 2017.
Pričakujemo jih od države kot njeno obveznost po 21. oz. 23. členu zakona o financiranju občin za investicije v občinah.
Del tega nam država daje kot nepovratna
sredstva, del pa kot brezobrestno posojilo. Posojilo je bilo odobreno že za letošnje
leto, naposled pa se zanj nismo odločili,
ker smo zaradi problema magistralnih
vodovodov v Tupaličah zmanjšali obseg
izgradnje fekalne kanalizacije.
Z nekaterimi gorenjskimi občinami se
dogovarjamo za skupen nastop na razpisu za energetsko sanacijo objektov. Mi
bi jih porabili za dom krajanov Preddvor
v vrednosti 150 tisoč evrov, za menjavo
strehe in oken, od tega pričakujemo vsaj
šestdeset tisoč iz razpisa.
Sprejeli smo razvojno strategijo občine, ki
v veliki meri temelji na razvoju turizma.
Tako bomo petdeset tisoč proračunskih
evrov namenili za sanacijo obrežja jezera Črnava (poti, pomol, sanacija mostov),
seveda v soglasju z lastniki zemljišč.
Za športni park Voke bomo namenili sto
tisoč evrov. Upam, da bomo lahko na-

redili most. Projekt ta čas še miruje, ker
eden od lastnikov noče prodati zemljišča.
Poteka postopek razlastitve in v tem času
se pogajamo, ali bi se dalo kako drugače
dogovoriti. Če nam o uspeli, bomo razlastitev umaknili. Če bo volja na obeh straneh, bi že prihodnje leto lahko imeli most
in dovozno cesto.
V zvezi z Vokami še poteka postopek sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), na zahtevo soglasjedajalcev smo naredili še geološke študije.
Ta projekt bomo razdelili na dve fazi in
v prvi bo potekala gradnja nogometnega
igrišča. To bo večinoma na našem zemljišču, z majhnim delom pa že posegamo
na zemljišče rimskokatoliške cerkve, kjer
se tudi pogajamo o nakupu. Od uspeha
dogovora je torej odvisna gradnja nogometnega igrišča.
Bil je tudi predlog za nadaljevanje ureditve
šolske ulice vse do gostilne Majč, kjer je
treba cesto razširiti, da se lahko avtobusi
in osebna vozila normalno srečujejo. Druga alternativa pa je, da začnemo z zbirnim
centrom, kar bi veljalo od dvesto do tristo
tisoč evrov. Tega prihodnje leto ne bomo
zmogli v celoti. Predlagal sem, da začnemo z začetnimi deli za zbirni center, v kar
smo tako rekoč prisiljeni, ker nam naslednje leto poteče gradbeno dovoljenje zanj.
Delali bomo fazno. To bi radi uredili, ker se
nam pojavlja veliko smeti v naravi in ob
ekoloških otokih, ki kazijo okolico, čeprav
imajo ljudje možnost odpadke voziti v Tenetiše ali na Zarico."
• Vsako leto je veliko želja po vaseh za
urejanje cest. Kako je letos?
„Tudi letos je tako. V proračunu je velika
postavka, kar 210 tisoč evrov, za vzdrževanje občinskih cest, od tega sto tisoč za
redno vzdrževanje, 110 tisoč pa za želje,
kaj bi najbolj potrebovali po vaseh. Že v
letu 2016 je bil največji delež tega denar-
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ja namenjen vasem, ki niso bile vključene v projekt Infrastruktura v občini
Preddvor. Tako bo tudi naprej."
• Kako bi sicer ocenili leto 2016, ki se
poslavlja? Kateri so bili največji dosežki?
"Z manj denarja kot prejšnja leta, ko
so bila na voljo še evropska sredstva, je
bilo kljub vsemu kar veliko narejenega.
Končali smo obračališče pri šoli in avtobusno postajališče. Uspeli smo zgraditi
pločnik od turistične poslovalnice do gostilne Majč, kar je bila dolgoletna želja.
Tu naj poudarim predvsem razumevanje
lastnikov, da smo te stvari ugodno rešili.
V Preddvoru smo končali še zadnji neizvedeni krak kanalizacije v središču. Končali smo prvo fazo ureditve grajskega
parka, naslednje leto nas čaka še postavitev javne razsvetljave, klopic in košev.
Uredili smo tudi šolska igrišča, s čimer
so uporabniki zalo zadovoljni, predvsem
Športno društvo Preddvor, ki je vztrajalo pri tem, da zgradimo igrišče za mali
nogomet, kar je bil za nas nepredviden

Energetski
menedžment
Občina Preddvor in podjetje Gorenjske
elektrarne dogovarjata za izvajanje energetskega menedžmenta v občini. Predstavniki
obeh so se oktobra sestali na ustni predstavitvi ponudbe strokovnjakov za izvajanje
energetskega manedžmenta in implementacijo sistema upravljanja z energijo GEKenergija v javnih objektih Občine Preddvor.
Predstavili so tudi grafično posodobljeno
aplikacija za poročanje energetskega knjigovodstva E2 manager. Rezultati pogovorov
so priprava skupnega koncepta projektnega
sodelovanja na področju energetskega menedžmenta za občine med partnerji Gorenjske elektrarne – Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) – Občina Preddvor ter
odločitev za pripravo pogodbe o skupnem
sodelovanju. Občina Preddvor, ki se je na
natečaju En.obcina 2016 uvrstila med tri finaliste, je zgled z jasno opredeljeno zeleno
razvojno energetsko politiko in rezultate na
področju zelene energetske samooskrbe.

strošek. Sedaj ko je dokončano in ves čas
zasedeno, pa se je izkazalo, da je bilo vredno. Športniki bodo tako nemara lažje
počakali na športni park Voke.
Začeli smo tudi s kanalizacijo Tupaliče.
Tu smo naleteli na težave zaradi magistralnih vodovodov, ki tu potekajo za občini Šenčur in Kranj, začeli smo se pogovarjati z lastniki vodovodov. Že letos smo
zaradi teh ovir predčasno ustavili gradnjo
in zato nismo porabili vseh za to rezerviranih sredstev brezobrestnega kredita
države. Januarja ob ugodnih vremenskih
razmerah spet začenjamo z deli."
• Kako rešujete že dolgo trajajoči problem, povezan s planinsko kočo na Sv.
Jakobu?
"Več let smo se pogajali s PD Kranj, vendar na noben način niso hoteli pristati
na novo najemno pogodbo, v kateri bi
predvsem definirali najemnino (simbolično) in pogoje najema. Ker niso pristali na noben naš predlog, smo začeli
izvršilni postopek, kar pomeni, da je na
koncu vrhovno sodišče določilo rok za

primopredajo. Dogovorili smo se za določen datum, kjer bi se srečali na Jakobu,
naredili primopredajo in se dogovorili,
kako naprej. Na ta sestanek sem povabil
tudi premoženjski odbor OS Preddvor, s
pomočjo katerega bi se poskušali dogovoriti, kako naprej. Žal pa so tudi ta sestanek en delavni dan pred tem srečanjem
odpovedali. Zato je sedaj vrhovno sodišče
odločilo, da morajo objekt predati v roku
enega meseca, če pa do tega ne pride, pa
so dolžni plačali penale, sto evrov na dan.
Sicer pa je gradbena inšpektorica odredila
rušenje objekta, ker meni, da je nelegalno
zgrajen. Občina se je vedno temu upirala in se pritoževala na njene odločbe. Te
dni smo končno pridobili vsa soglasja in
smo na upravni enoti že vložili vlogo za
gradbeno dovoljenje oziroma legalizacijo
objekta."
• Kakšno je vaše sporočilo občanom
ob koncu leta?
"Vsem občankam in občanom želim
vesele božične praznike, v prihodnjem
letu pa veliko sreče, veselja in uspehov."

Vsem občankam in občanom
želim vesele božične praznike, v prihodnjem
letu pa veliko sreče, veselja in uspehov.
Želim Vam, da bi bile Vaše družine
varno zavetje pred viharji, ki nas pretresajo
vedno znova in znova.
Osamljenim, žalostnim in bolnim želim,
da bi v njihova življenja posijalo sonce
in ogrelo njihove duše.
Vsekakor pa vsem želim, da bi se v občini
počutili kot del velike družine,
ki si med sabo pomaga s skupnim ciljem –
da bi nam bilo lepo in da bi v tej veliki družini
vedno našli nekoga, ki nam bo priskočil na
pomoč, če bi jo potrebovali.
Župan Miran Zadnikar
z občinskimi svetniki in občinsko upravo

VIHARNIK JE PRILOGA ČASOPISA
VIHARNIK (ISSN 1855-0126) je priloga Gorenjskega glasa, ki izhaja štirikrat na leto. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, Kranj, urednica
Danica Zavrl Žlebir (danica.zavrl@g-glas.si), uredništvo Gorenjskega glasa, odgovorna urednica Marija Volčjak. Oglasno trženje in priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o.,
Kranj; oblikovanje Matjaž Švab; tisk Tiskarna Nonparel, d. o. o.; distribucija Pošta Slovenije. Glasilo izhaja v nakladi 1400 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva
in drugi naslovniki v občini Preddvor. Telefon uredništva: 04/201-42-00, telefon oglasnega trženja: 04/201-42-48, telefaks 04/201-42-13; trženje oglasov: Janez Čimžar,
janez.cimzar@g-glas.si, telefon: 041/704 857, e-pošta: info@g-glas.si. Občina Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor. Na naslovnici: Urban Krč v cvetličarni Urška / Foto: Tina Dokl
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Kaj smo gradili
v tem letu
Po največjem projektu v
Občini Preddvor iz leta 2015
se je letos pokazala prava
podoba krajev, kot smo jih
zasnovali na začetku.
KLAVDIJA ZIMA
Popolnoma obnovljena naselja Spodnja
Bela, Srednja Bela, Zgornja Bela, Breg
ob Kokri ter Tupaliče - spodaj so nam v
ponos, radi jih pokažemo ter se pohvalimo. To je sad velikega dela, ogromno
vloženih ur, predvsem pa potrpljenja.
Radi bi se pohvalili, da nam je uspelo.
V omenjena naselja smo letos namenili
okoli 100.000 evrov za naslednja dela:
javna razsvetljava, ureditev vaških središč, postajališč in avtobusnih postaj,
novi prometni znaki, razne ograje in
za geodetska dela. Na Srednji Beli pri
Janežiču je obnovljen most čez Belco,
namenjen sprehajalcem. Na Srednji in
Zgornji Beli je zgrajena javna razsvetljava. Zgornja Bela se lahko pohvali
z unikatno avtobusno postajo, ki jo je
projektiral in zasnoval Franci Bizjak.
Na podoben način sta prav tako narejeni postajališči v Bašlju in v Tupaličah spodaj. Omenjena dela sicer ne spadajo
neposredno h kanalizaciji, pripomogla
pa so h končni podobi krajev.
Zgrajena kanalizacija nam je že pokazala napake pri gradnji na Srednji
Beli, predvsem se največ ukvarjamo z
vdorom meteornih voda na črpališčih.
Zemljina oz. teren na območju Zgornje
in Srednje Bele ne omogoča odtoka meteorne vode v tla, ampak teče, kjer ima
prostor, zato nam zaliva jaške, posledično vsa voda odteče na črpališča, kar
nam povzroča dodatne stroške. Ugotav
ljamo, da je po vsej verjetnosti v fekalno kanalizacijo speljana tudi meteorna voda s streh. V letu 2017 bo podjetje
Komunala Kranj sistematično kontrolirala čisto vse objekte in priklope. V
primeru ugotovljene kršitve bo lastnik
sankcioniran.
Infrastrukturo smo obnavljali tudi v
Kokri, saj je občina vložila 77.000 evrov
v asfalt in ograje. V Hrašah so je z asfaltom preplastili cesto iz smeri Sp. Bela

Še pomnite, kakšna je bila cesta proti Zgornji Beli?

Unikatna avtobusna postaja na Zgornji Beli /Foto: Tina Dokl
do križišča v vrednosti 26.000 evrov. V
Bašlju proti Vaškarju je bilo nujno potrebno zaradi meteorne vode sanirati
del ceste z ureditvijo muld, kar je stalo
dobrih 10.000 evrov, skoraj toliko tudi
obnova ceste ter ograja na Možjanci.
62.000 evrov smo vložili v nov pločnik
v središču Preddvora ter 128.000 v izde-

lavo obračališča in postajališča pri OŠ
Preddvor, vse z namenom večje prometne varnosti.
V Tupaličah je zgrajene del kanalizacije
od Kokre mimo črpalke Logo do križišča
v naselju, projekt z nekaj spremembami
tras bomo nadaljevali v začetku prihod
njega leta.

Obisk z Islandije
Oktobra je vrtec Čriček gostil vzgojiteljici z Islandije. Mesto Reykjavík je namreč koordinator mednarodnega projekta PRISMA - Outdoor Education In European Preschools brought
into the Islandic Light. Projekt je namenjen izmenjavi dobre prakse na področju vzgoje in
učenja na prostem v vrtcih. V projektu sodelujejo še Švedska, Norveška, Belgija, Velika
Britanija (Škotska) in Slovenija. 30 vzgojiteljic z Islandije v okviru projekta opravi študijski obisk v izbranih vrtcih sodelujočih držav in tam spoznava dobro prakso pri vzgoji in
učenju na prostem. V projektu so sodelovali trije slovenski vrtci: Vrtec Čriček pri OŠ Matije
Valjavca Preddvor, Vrtec Antona Medveda iz Kamnika in Kranjski vrtci - enota Čirče. Vzgojiteljicam iz Islandije in koordinatoricam projekta so predstavili dejavnosti z otroki v gozdu,
ki jih kot dobro prakso uvajajo v vrtcih. Vrtec Čriček je predstavil Micino igralnico v gozdu
in tudi druge aktivnosti v naravi.
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Spremenjene cene komunalnih storitev
Komunala Kranj pojasnjuje spremenjene cene storitev odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v občini Preddvor.
Za uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje na območju
občine Preddvor, bodo s 1. januarjem
2017 začele veljati nove cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Cene v občini Preddvor so že od 1. oktobra 2014 oblikovane na način, ki ga
določa državna Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uredba MEDO). Ker pa
cene niso zagotavljale pokritja stroškov dejavnosti odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, je bila sprememba ter
potrditev novih cen nujna. Občina je
za namen subvencioniranja cene in z
namenom, da bi bila podražitev za občane čim nižja, v proračunu namenila
posebna namenska sredstva. V leto 2016
je bilo v ta namen zagotovljenih 53.000
evrov, za prihodnje obdobje pa še dodatnih 80.000 evrov.
Višina omrežnine je odvisna od vrednosti infrastrukture; višja, kot je vrednost
infrastrukture, višja je njena amortizacija ter posledično cena omrežnine.
storitev

enota

odvajanje

EUR/m3

omrežnina odvajanje

EUR/mesec/DN20

čiščenje

EUR/m

omrežnina čiščenje

EUR/mesec/DN20

Amortizacija se obračuna v višini, ki jo
predpisuje zakonodaja (Uredba MEDO).
Komunala Kranj upravlja infrastrukturo, ki je v lasti občine, za kar občini
mesečno plačuje nadomestilo v višini najemnine infrastrukture, ki mora
biti obračunana najmanj v višini njene
amortizacije. Amortizacija se obračuna
na celotno vrednost investicije (tudi za
evropska sredstva). Sredstva za plačilo
najemnine infrastrukture se zagotav
ljajo iz obračunane omrežnine, ki jo
plačajo uporabniki. Najemnina je torej
prihodek občine, ki je lastnica infrastrukture.
Na območju občine Preddvor se odpadne vode odvajajo po dveh kanalizacijskih sistemih, ki se zaključujeta s
čistilno napravo Bašelj in centralno čistilno napravo Preddvor. Novozgrajena
infrastruktura na področju dejavnosti
odvajanja in čiščenja, predvsem kanalizacijsko omrežje Bela–Breg–Tupaliče in
črpališča, pomenijo višje stroške obratovanja omrežja ter najemnine (amortizacije), hkrati pa tudi več priključenih

uporabnikov in večjo količino odvedene
ter očiščene odpadne vode.
Vodarina, odvajanje in čiščenje predstavljajo storitve in so odvisne od porabe
pitne vode posameznega uporabnika.
Omrežnine voda, odvajanje in čiščenje
so stalne postavke na računu, ne glede na to, koliko vode uporabnik porabi.
Zaračunajo se odvisno od velikosti vodomera. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda se obračuna vsem uporabnikom.
Za uporabnike, ki odpadne vode odvajajo v greznice ali male komunalne čistilne naprave, se cene niso spremenile. Z
veljavno državno uredbo o cenah so bile
usklajene s 1. oktobrom 2014 in razdeljene na variabilni in fiksni del.
Novi cenik je objavljen na spletni strani www.komunala-kranj.si, kjer boste
našli tudi dodatna pojasnila in potrjene
elaborate v rubriki Ravnanje z odpadnimi vodami ter v rubriki Za uporabnike,
kjer je v objavi Nova oblika računa podrobno razložen celoten račun Komunale Kranj.

cene pred spremembo* nove potrjene cene subvencija občine nove zaračunane cene
0,2445

0,1654

0

0,1654

4,56

13,88

5,55

8,33

0,4571

0,5856

0

0,5856

6,77

8,48

3,39

5,09

3

*vse navedene cene ne vključujejo DDV

PRIMER MESEČNIH IZDATKOV, POVEZANIH Z VODO, ZA ŠTIRIČLANSKO GOSPODINJSTVO Z VODOMEROM
VELIKOSTI DN 20 IN REFERENČNO PORABO VODE 16 M³
Obračunane postavke pred spremembo
Postavka

Vrednost v EUR z DDV

Obračunane postavke po spremembi
Postavka

Vrednost v EUR z DDV

vodarina (16 m³)

7,71

vodarina (16 m³)

7,71

omrežnina voda (DN 20)

4,60

omrežnina voda (DN 20)

4,60

odvajanje (16 m³)

4,28

odvajanje (16 m³)

2,90

omrežnina odvajanje (DN 20)

4,99

omrežnina odvajanje (DN 20)

9,12*

čiščenje (16 m³)

8,01

čiščenje (16 m³)

10,26

omrežnina čiščenje (DN 20)

7,41

omrežnina čiščenje (DN 20)

5,57*

okoljska dajatev (16 m³)

0,84

okoljska dajatev (16 m³)

0,84

Skupaj

37,84

Skupaj

41,00

*Ceni omrežnine odvajanja in čiščenja vključujeta subvencijo občine in veljata samo za gospodinjske uporabnike in izvajalce nepridobitnih dejavnosti.
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Dogajalo se je vse leto
Mladi pravijo: se dogaja. In v preddvorskem TIC-u se je res vse leto kaj dogajalo.
MIRJAM PAVLIČ
Letos nas je obiskalo več kot tisoč popotnikov. Po informacije so prišli turisti iz
Nemčije, Amerike, Anglije, Nizozemske,
Estonije, tudi veliko hrvaških turistov
se je spet začelo vračati v Preddvor, veseli pa smo tudi Slovencev, ki raziskujejo manjše kraje naše dežele.
Vse leto smo organizirali številne dogodke. Ker »na mladih svet stoji«, se trudimo, da je naš TIC prijazen do najmlajših
obiskovalcev. Tako organiziramo tedenske sobotne pravljične urice in sezonske
otroške delavnice. Oboje postajajo naš zaščitni znak in so vedno odlično obiskane.
Naš kraj vedno zanimiv za pohode in izlete in na tem področju beležimo lep obisk.
Vseslovenska akcija o zdravi in pitni vodi
je tudi zgodba našega kraja, saj je res znan
po kakovostni vodi. Letos smo trikrat organizirali Pohode po poteh preddvorskih
voda. V sodelovanju s Centrom za trajnostni razvoj podeželja in v sodelovanju z Ribiško družino Kranj smo skupinam predstavili reko Kokro, potoke Bistrico, Suho in
Belco ter jezero Črnava. V naših čistih vodah je polno življenja in le želimo si lahko,
da bo tudi v prihodnje tako ostalo. V juniju
smo pohod ob vodah organizirali v okviru
Festivala pohodništva v Kamniško-Savinjskih Alpah, jeseni pa ob svetovnem dnevu
turizma. Vsakič smo pohod zaključili s slastno ribiško malico.

Dobro obiskana delavnica o trženju v turizmu

Ker je naš TIC v skupni hiši z Mestno knjižnico Kranj, tudi z njo tesno sodelujemo,
saj veliko obiskovalcev uporablja vse storitve našega INFO centra. Skupaj smo organizirali cikel predavanj o Slovanih, ki
se ga je skupno udeležilo okoli petdeset
obiskovalcev. V TIC-u se trudimo, da bi
Preddvor predstavili čim širši javnosti in
tujini. Predstavili smo naš kraj na Kmetijsko-obrtnem sejmu v Komendi. Pred
kratkim smo svojo občino predstavili na
sejmu olivnega olja v Vodnjanu pri Pulju.
Obiskovalci sejma so imeli možnost spoznati Preddvor kot destinacijo za krajši
oddih, izlete in pohode v bližnjo okolico,
okušali so našo domačo kulinariko, ogledali so si film o lepotah naše okolice, o
Josipini Turnograjski in zgodovini gradu
Turn, največ povpraševanja obiskovalcev
pa je bilo po nastanitvenih kapacitetah.
Zavod za turizem je prevzel koordinacijo
občinskega praznika v juniju, izdali smo
tudi prospekt s predstavitvijo stare tovorne poti iz Možjance v Kokro, pripravili
razstavo tihožitij članov Likovnega društva Naklo, za naše vodenje po preddvorskih gradovih pa se je odločilo tudi nekaj
skupin iz drugih slovenskih pokrajin.
Občudovali so naš kraj in lepoto pokrajine pod gorami, svoj izlet so največkrat
nadaljevali na Jezersko. Marsikdo pravi,
da se rad vrne tudi individualno ali z
družino, saj imamo nešteto možnosti za
rekreacijo in pohodništvo.

Novembra smo spet v sodelovanju s
CTRP pripravili zanimivo predavanje na
temo Spletno trženje za male turistične
ponudnike. Rok Teul je obiskovalcem na
praktičnih primerih predstavil osnove
digitalnega marketinga, pomembnega v
turizmu. Predavanje je bilo zanimivo za
začetnike, predstavljeno pa je bilo veliko konkretnih idej iz prakse. Udeleženci
so spoznali, kaj zanima turiste, ko izbirajo cilje: od kod prihajajo, kje izvedo
za destinacijo, sprotno urejanje spletne
strani, prepoznavne slike, ki že same po
sebi povedo, kaj gost lahko pričakuje v
kraju, kateri ciljni skupini je destinacija
namenjena, ugodne prometne povezave,
možnost izletov v okolico, razvajanje z lokalno hrano ...
Ves advent je v TIC-u razstava adventnih venčkov in novoletne dekoracije,
na voljo pa je tudi že koledar z gorenjskimi prireditvami, ki ga občine, združene v Regionalno destinacijsko organizacijo Gorenjske, izdamo skupaj za vse
obiskovalce TIC-ev po gorenjskih krajih.
Za nami je uspešno leto. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste letos sodelovali z
nami in pripomogli k bogati ponudbi dogodkov našega Zavoda za turizem. Hvala
tudi vam, ki nas obiskujete, nam s tem
izkazujete podporo in dajete motivacijo
za nadaljnje delo. Srečno in vse dobro v
prihajajočem letu 2017 vam želi ekipa TIC-a Preddvor.

OBČINSKE NOVICE | 7

Župan sprejel najstarejše občane
Župan Miran Zadnikar je na občini priredil tradicionalni praznični sprejem
za občane, starejše od 90 let.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: TINA DOKL
V občini Preddvor so letos našteli 26 občank in občanov, starejših od 90 let, dve prebivalki sta dopolnili tudi sto let, Frančiška Zorman lani, Marijana Rogelj pa letos. Županovemu
sprejemu se je odzvalo devet gospa in en gospod, ki so pozorno prisluhnili nagovoru prvega moža občine in petju Ženskega pevskega zbora Josipine Turnograjske Društva upokojencev Preddvor. Najstarejše občane so ob tej priložnosti tudi
obdarili, jim voščili vse dobro v prihodnjem letu in jih tudi
pogostili. Najstarejša občanka, 101-letna Frančiška Zorman,
Krčeva mama iz Bašlja, pa je na tem srečanju iz rok podpredsednika Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske Janeza Šutarja prejela zlato priznanje.
Srečanju se vsako leto pridružijo tudi članice sekcije za ročna
dela Gelike pri Društvu upokojencev Preddvor. Tudi tokrat so
na občino prinesle copatke, ki jih vsako leto spletejo za preddvorske novorojenčke. Letos se je v Preddvoru rodilo 29 otrok,
17 deklic in 12 dečkov, torej je bilo leto po tej plati "rodovitnejše" od minulega, ko se je rodilo 27 novorojenčkov, od tega 17
deklic in 10 dečkov.

Deseterica najstarejših občanov z županom Miranom Zadnikarjem

Odprli obnovljeno cesto
Sredi novembra so v Bašlju odprli obnovljeno cesto. Kot poroča
Jana Smolej, se je zbralo kar precej Bašljanov, ob tej priložnosti pa
so simbolično blagoslovili še defibrilator, pred časom nameščen v
Bašlju. Govorniki so bili predsednik Krajevnega odbora Bašelj Rok
Roblek, predsednik agrarne skupnosti Franci Lombar in podžupan
Janez Brolih, pri defibrilatorju pa Miro Roblek, ki je tudi najbolj zaslužen za njegovo namestitev. Cesto in defibrilator je blagoslovil
Jože Roblek, da bi oboje dobro služilo! Zahvala gre predvsem prostovoljcem za obnovo križa in za kozolec ter vsem, ki so za prireditev spekli dobrote, pa tudi vsem sponzorjem tega dogodka. "Veseli
smo obnove, hkrati pa želimo, da bi bile kmalu uslišane naše prošnje za osvetlitev avtobusne postaje Bašelj in pitnika na križišču,"
dodaja Jana Smolej.

Blagoslov novosti v Bašlju

Gelike so spletle copatke za preddvorske novorojenčke.

Nove klopi ob jezeru
Urejanje obrežja jezera Črnava je ena od nalog, povezanih z razvojem turizma v občini. Na slednjem v veliki meri temelji tudi občinska razvojna strategija, pa tudi v proračunu nekaj denarja namenjajo za ta namen. Ker je občina Preddvor letos pridobila soglasje
lastnikov zemljišč ob jezeru Črnava, je Zavod za turizem Preddvor
že poskrbel za delno obnovo in ureditev obale ob jezeru, je povedala direktorica zavoda Mirjam Pavlič. Tako so namestili nove koše
za smeti, na novo je nasut del sprehajalne poti, obnovljena sta mostička čez Bistrico in čez jez do gradu Hrib, da so prehodi varni za
obiskovalce. "Klopice so bile tudi še iz časa, ko so zgradili hotel
Bor, sedaj so nove kar zasijale ob poteh in v teh sončnih dneh so
tudi polne obiskovalcev, ki radi kako urico preživijo v naravi ob pogledu na številne race, ki plavajo po vodi. In spet se sliši ob jezeru
pohvalno besedo: no, sedaj je pa veliko drugače, lepše," poudari
Pavličeva. Če bodo tudi sprehajalci in obiskovalci znali ceniti novo
opremo in ureditev, bo lahko zadovoljstvo še večje, jezerska okolica pa prijazna za domačine in turiste.
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Proslavili jubilej Valjavčeve šole
Pol stoletja stoji Valjavčeva učilna zidana. Šolski jubilej so proslavili novembra.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Leto 1966 je bilo leto novih šol. Tisto jesen so jo zgradili v sosednjih Cerkljah, oktobra pa je bilo tudi slovesno odprtje šole, ki je
zrasla na Matičevem vrtu v Preddvoru. Pouk v njej se je začel 1.
decembra 1966. Kaj vse se je dogajalo od takrat do danes, kakšne
spremembe je doživljalo šolsko poslopje in kakšne vsebina izobraževanja v njem, je na slovesnosti ob petdesetletnici Osnovne
šole Matije Valjavca Preddvor orisala ravnateljica Tea Dolinar.
Spomine nanjo sta obudila tudi župana občin Preddvor in Jezersko Miran Zadnikar in Jurij Rebolj, oba nekdanja učenca,
preddvorski župan pa ima danes svoj urad v nekdanji šoli, kjer
je bil nekdaj prvi razred. Kakšno sta videla šolo takrat in kako
jo danes z vidika ustanoviteljev? Šola ni le pridobivanje znanja,
je tudi vzgoja osebnosti in vrednot ter priložnost za osebno rast,
je tudi druženje z vrstniki, smo slišali v slavnostnem nagovoru.
Kakšen je pogled na šolo z vrha, sta v pogovoru z učenci pojasnila nekdanja ravnatelja Vinko Jenko in Marjan Peneš. Vsak
od njiju je v obdobju svojega ravnateljevanja doživel kopico sprememb. Slišali pa smo tudi spomine drugih, nekdanjih učencev
in učiteljev te šole, med njimi prek odlomka iz njene knjige
Sovražim vas razmišljanje nekdanje učiteljice, pisateljice Berte
Golob, o gojencih vzgojnega zavoda, ki so tudi obiskovali to šolo.
Šola se je v teh letih odlikovala na mnogih področjih: v športu
(zlasti je izstopal rokomet), folklori, pevski in likovni dejavnosti,
"nastopala" je v televizijski oddaji Periskop, njeni učenci so blesteli v oddaji Male sive celice. V programu so na slovesnosti nastopili učenci Valjavčeve šole s petjem, plesom, recitacijami, skeči
... Najbolj pa so presenetili folklorniki, ki so pod vodstvom učiteljice Lenke Krišelj nastopali pred domala petdesetimi leti. Znova so
se zbrali in naštudirali nekaj plesov ter poskočno zaplesali pred
občinstvom. Med plesalci je bil tudi župan Miran Zadnikar.

Pomoč družini na domu in
razvoz kosil
"V Domu starejših občanov Preddvor nudimo izvajanje storitve pomoč družini na domu. Storitev je namenjena občanom Preddvora,
ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebujejo pomoč pri
vsakdanji negi, oskrbi ali si želijo več socialnih stikov z okoljem.
S storitvijo omogočamo kakovostno življenje starejših, bolnih in
invalidnih oseb na domu, obenem pa z njo razbremenimo tudi
svojce uporabnikov storitve. Pomoč izvajajo usposobljene socialne oskrbovalke in poteka vse dni v tednu," obvešča strokovna
delavka iz doma Martina Bizjan. V domu poleg tega skrbijo tudi za
razvoz kosil na dom. S storitvijo zagotavljajo zdravo, uravnoteženo
in starostniku primerno hrano v njihovem domačem okolju. Vsem
dosedanjim uporabnikom se zahvaljujejo za sodelovanje, obenem
pa obveščajo druge, ki bi potrebovali katero od storitev, da pokličejo na tel. št. 04 27 72 545 oz. 04 27 72 540 ali pišejo na e-naslov
dom.preddvor@dso-preddvor.si. "Skupaj s sodelavci se veselimo
sodelovanja z vami. Storitve bomo še naprej zagotavljali strokovno
in kvalitetno," zagotavlja Martina Bizjan in v imenu Doma starejših
občanov Preddvor z enoto v Naklem vošči vse dobro v letu 2017.

Folklorniki iz šestdesetih let, v ospredju Miran Zadnikar
z Lenko Krišelj

Takole pa zaplešejo današnji učenci. / Foto: Tina Dokl

Praznični december
Z letošnjim dnem sv. Miklavža je oživelo decembrsko praznično
dogajanje. V Preddvoru ga je z božično-novoletnim koncertom zaznamovala vokalna skupina Plamenke, ki poje pet let. Planinci so
se odpravili na Tončkov spominski pohod. Občinski svetniki so v
svojih vaseh obiskali in obdarovali 80-letnike, starejše od 90 let
pa je na tradicionalni novoletni sprejem na občino povabil župan
Miran Zadnikar. Spet je bilo prisrčno kot vsa leta. Pridružile so se
tudi upokojenke, članice sekcije za ročna dela Gelike, ki vsako leto
spletejo copatke za preddvorske novorojenčke. Božič je pred vrati,
z njim pa tudi potop božičnega drevesa, ki ga Turistično društvo
Preddvor napoveduje za božični dan, 25. decembra, popoldne. Tik
pred mrakom bodo potapljači na dno jezera Črnava potopili božično drevo, ki bo iz globin osvetljeno sijalo vse praznike. Otroke
v občini pa bo obiskal Božiček. K predstavi Snežinka potepinka,
ki bo 26. decembra ob 9. uri v Preddvoru, ob 11. uri pa na Zgornji
Beli, je povabljenih 218 otrok, ki se ob igrici veselijo tudi Božičkovih voščil in daril, 26. december pa bo prazničen tudi za planince
in druge, ki radi zahajajo v Hudičev boršt na Zaplato. Tega dne bo v
tamkajšnjem planinskem zavetišču Predsednikov čaj.
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Preddvorčani navduševali v Vodnjanu
Novembra so se predstavniki Občine Preddvor udeležili praznika olivnega
olja v občini Vodnjan na Hrvaškem.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Občina Vodnjan pri Pulju pokriva tudi turistično naselje Barbariga, v katerem imajo počitniška stanovanja večinoma Slovenci, tudi preddvorski občani. Občini Preddvor in Vodnjana
se želita povezovati na področju kulture, gospodarstva in drugih dejavnosti, razmišljajo o pobratenju.
Prvi obisk iz Vodnjana v Preddvoru je bil spomladi, ko so predstavniki Vodnjana sodelovali na folklornem festivalu. Novembra pa so povabili Preddvorčane na svoj praznik olivnega
olja. Ponudili so jim, da se predstavijo na stojnici. "Povabilu
smo se z veseljem odzvali in se hitro aktivirali. Predstavili
pa smo se zgolj s promocijsko stojnico z degustacijo svojih
izdelkov, ne pa tudi prodajno. Ponudili smo degustacijo krače v testu in kranjske klobase. Naša stojnica je bila izredno
dobro obiskana, naša kranjska klobasa pa zelo okusna, tako
da so priznali, da je naša prava in neprimerljiva s kranjsko
klobaso, ki jo želijo zaščititi na Hrvaškem. Presenečen sem
bil, da veliko tamkajšnjih prebivalcev pozna Preddvor po poročnem turizmu in po smučišču Krvavec," je o obisku strnil
vtise župan Miran Zadnikar, ki se je s podžupanom Janezom
Brolihom udeležil praznika v Vodnjanu. Ob tem se je zahvalil
Janezu Seljaku in njegovemu sinu, Nuši Zadražnik in Mojci
Bodlaj, da so na stojnici lepo speljali degustacije in promovirali Preddvor.
Poleg domačinov, Istranov, sodelovalo tudi veliko ljudi z drugih delov Hrvaške in tudi Italijanov, kajti to mesto je bilo
pred drugo svetovno vojno večinoma italijansko in ti ljudje
se danes pogosto vračajo. Zadnikar in Brolih sta se srečala z
vodnjanskimi in drugimi hrvaškimi politiki, z župani, med
obiskovalci pa je bil tudi prejšnji minister za kmetijstvo, in ko
je pokusil kranjsko klobaso, je dejal, da mu je v zvezi z njo naš
"Dejan dal tinte piti". Zadnikar pa omeni še eno dogodivščino:
povabljena sta bila na kosilo gostinske šole iz Pulja, kjer so
ponudili svoje jedi v zelo majhnih porcijah. Nato sta učitelje
te šole povabila k preddvorski stojnici, kjer so (že po svojem
kosilu) uživali ob šunki in klobasah. In še ena posebnost obi-

Velik uspeh je požela tudi preddvorska stojnica s kranjskimi
klobasami in kuhano šunko.

Janez Brolih in Miran Zadnikar z gostitelji v Vodnjanu
ska: "Ker se je nekdanja folklorna skupina, ki je plesala leta
1969, pripravljala na nastop ob jubileju preddvorske šole, smo
se štirje pari odpravili v Vodnjan in tam s svojim nastopom
naredili nepozaben vtis. Vabili so nas od stojnice do stojnice,
kjer smo tako popestrili dogajanje pod šotorom, da se je nastop zavlekel v pozne ure." Za konec so šli na izlet, ki so si njihovim vodičem ogledali Pulo in Vodnjan ter obiskali sejem.

www.pogrebnik.si

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje
Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500
Folklorni nastop preddvorske "stare garde" je navdušil gostitelje v
Vodnjanu.

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«
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Ob rojstnem dnevu preddvorske šole
Petdesetletnico naše šole smo na razredni stopnji obeležili s posebnim kulturnim
dnem: pogovarjali smo se o tem, kakšna je bila šola pred 50, 40 oziroma 30 leti,
obiskali pa so nas tudi nekdanji učenci in učitelji naše šole ter občani Preddvora
in z nami delili svoja znanja.
PETRA LOMBAR PREMRU
Prvošolci so zaplesali ob glasbi harmonike, ki jo je zaigral nekdanji učenec Aljaž
Pirc, s Črtomirjem Erženom in njegovo
Rumbo pa so spoznavali vlogo psa reševalca. Tudi drugošolci so uživali ob glasbi
harmonike: meh je raztegnil Gašper Seljak, pesem in ples Židana marela pa so
se naučili od nekdanje mentorice preddvorskih folkloristov Marinke Lombar.
Pokazala jim je tudi nekaj starih otroških iger, med drugim trden most in kr'h
mest'. Male skrivnosti spretnih slikarjev
je drugošolcem zaupal znani preddvorski
umetnik Franci Guček, ki je pred petdesetimi leti v novo šolo hodil kot osmošolec. Tretješolci so spoznavali alpinizem
skupaj z Drejcem Karničarjem, z Mileno
Jenko pa so odkrivali umetelnost polste-

nja volne ter izdelali vsak svojo volneno
kroglico. Učenci 4. a so zanimivo dopoldne preživeli v družbi nekdanje učiteljice Lenke Krišelj: predstavila jim je svoje
službovanje in folklorno dejavnost ter
jih naučila ples Smo šuštarja prosil, spoznali pa so tudi gorenjsko narodno nošo.
Petošolce in 4. b pa so obiskali nekdanji
učenci, ki so naše šolske klopi zapustili
šele pred nekaj leti: igralec Vid Sodnik je
učencem predstavil svet improvizacijskega gledališča ter z njimi podelil nekaj
zanimivosti ustvarjanja oddaje Na lepše.
Do upehanosti sta šolarje ob modernih
glasbenih ritmih razgibala uspešna plesalca in plesna učitelja Jay dance studia
Marjeta in Marjan Duhani (slednjega
smo pred leti v skupini Kaos videli tudi
na odru Talentov).
Učenci pa tudi učiteljice smo bili nad kulturnim dnem s tako raznolikimi dejavnostmi navdušeni, vsem gostom pa se še
enkrat zahvaljujemo za sodelovanje.

NAŠA ŠOLA NEKOČ

Cikotić in partner, d. n. o.,

Naša šola je bila nekoč znana tudi po
folklori in rokometu. Rokometaši so
zmagali na državnem prvenstvu. Imeli
so tudi sadovnjak in vrt. V starih časih
so imeli pouk tudi popoldne. Učiteljicam so rekli tovarišice, klicali so jih pa
»turšica«.
Oči mi je povedal, da je bila šola eno nadstropje nižja, ko je on hodil na našo šolo.
V prvi razred je hodil še v stari vrtec.
Maša, Meta, Sara B., Blaž Z., Jerca, Živa
in Urban, 2. a

Pipanova 13a, 4208 Šenčur
04/251 61 00, 040/513 968
pod.kostanji@gmail.com

www.pod-kostanji.com
DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–23.00, sobota
12.00–23.00, nedelja 12.00–22.00

Vsem občanom in občankam
občine Preddvor želimo srečne
in vesele praznike.

KAKO SO ŠOLI OB 50-LETNICI
VOŠČILI UČENCI 2. A?
Draga šola …
… imaš 50 let, in zato ker imaš 50 let, se
bom bolje učil. Adam
… zelo sem navdušena, da imaš 50 let.
Super je bilo, ko sta nam za tvoj rojstni
dan zaplesala Marjeta in Marjan Duhani. Meta
... želim ti vse najboljše za 50. rojstni
dan. Manca

… za rojstni dan ti želim, da bi se čim
več učencev naučilo pomembne stvari. Lahko sem res ponosna, da hodim v
šolo. Vsak dan se v šoli nekaj naučim.
Sara F.
… želim ti nove žoge, nove gole in nove
mize in stole. Bine
… upam, da boš dolgo stala. Saj kdo bi
nudil streho zvezkom, kdo varoval nas
bi pred vetrom? Sto let ti voščim! Dobro
se drži! Veronika
… želim, da se nikoli ne boš podrla, pa
da boš zdrava. Sarah
… želim ti, da bi stala zelo dolgo. Jera
… želim ti, da bi imela veliko uspeha.
Hvala, draga šola, da si naredila novo
igrišče. Ana
… za rojstni dan ti želim, da boš vesela
šola pa da boš srečna! Tim
… želim ti, da bi čim dlje stala in da bi
bili otroci v šoli veseli. Vse najboljše,
naša šola! Nejc
… za rojstni dan ti želim, da bi bila zdrava in še tako zabavna. Voranc
… želim, da bi vsi, ki hodijo v to šolo, bili
srečni. Da bi bila šola tudi srečna. Da bi
dajali same petice. Da bi bila taka kot
zdaj in da ne bi uničevali stvari. Luka
Jurij
… želim, bi bila srečna šola, da bi še
leta in leta bila poučna šola. Ker si stara
že 50 let, ti želim, da bi še vedno imela
pouk. Val
… Želim si, da se ob 50-letnici naše šole
ne bi kregali in se bi imeli lepo. Blaž P.
… všeč mi je bilo, ko je na kulturni dan
za tvoj rojstni dan prišel slikar in smo
slikali cvetlice, recimo sončnico. Val Bor
… ob praznovanju 50-letnice šole sem
užival, ker smo plesali stare plese in je
stric igral na harmoniko. Urban
… še posebej mi je bilo všeč, ko smo risali sončnice in marjetice in ko sta nam
Marjeta in Marjan zaplesala. Za 50 let ti
želim 1000 ljubčkov! Maruša
… želim, da bi dobili nove gole, koše in
igrače in da bi imeli 44 zlatih žog. Kako
smo veseli! Žiga
… zelo sem vesela, da hodim v tebe. Patricija
… vse najlepše dogodke ti želim! Živa

Iz šolskih klopi
PETDESET LET NAŠE ŠOLE
V petek, 25. novembra, je naša šola praznovala 50 let. Celotna
šola se je odločila, da ob tej priložnosti naredijo prireditev.
Začela se je ob 18. uri. V telovadnici so postavili stole in oder ter jo
okrasili. Pripravili so veliko različnih točk programa. Na začetku
so na oder povabili sedanjo ravnateljico gospo Teo Dolinar, bivša
ravnatelja naše šole, župana občine Jezersko ter župana občine
Preddvor. Nato so učenci naše šole plesali s folkloro, deklamirali
in peli. Program je bil pester, prireditev pa je bila zanimiva za
sedanje učitelje in učence. Pred vsem je veliko pomenila bivšim
učiteljem, ravnateljem in učencem, ki so bili nekoč na tej šoli.
Verjamem, da naša šola in vsi udeleženi na tej prireditvi teh
trenutkov še dolgo ne bodo pozabili. Ema Mekuč, 5. b

BIVŠI UČENCI NAŠE ŠOLE NA OBISKU V RAZREDU
V novembru so nas obiskali bivši učenci naše šole, in to so: Vid
Sodnik, Marjan in Marjeta Duhani. Povedali so nam, kako je bilo
včasih na naši šoli in nam predstavili, s čim se ukvarjajo danes.
Prvo uro sta k nam prišla plesni par Duhani. To sta brat in
sestra. Pri nas sta bila približno dve šolski uri. Med tem sta
nam pokazala nekaj koreografij in nato sta nas naučila še nekaj korakov na pesem Tanje Žagar Številka tri. Drugo šolsko
uro sta nam povedala, kako je bilo včasih na naši šoli. Proti
koncu druge ure sta nam dala še avtograme. Po malici nas
je obiskal Vid Sodnik. Povedal nam je, da ima veliko služb.
Je režiser, voditelj oddaje, dela v gledališču … Naslednjo uro

AVTOSERVIS KERŽAN, ANITA KERŽAN CELAR s.p., GORIČICA 3, 4205 PREDDVOR

Obisk bivših učencev v šoli

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com

Šola v naravi
smo se igrali različne igre za razmišljanje in kako premagati
strah pred nastopanjem.
Zadnjo uro smo se vsi skupaj zbrali. Zahvalili smo se jim, ker
so nas obiskali. Bili so veseli, ker smo tako prijazni.
Ta kulturni dan je bil vsem nam zelo všeč. Prijetno je bilo v njihovi družbi. Veseli smo bili obiska. Upamo, da bo še veliko takih
poučnih dogodkov. Naša šola je lahko zelo ponosna na vse učence, ki sedaj obiskujejo šolo, in na vse tiste, ki so z veliko znanja
odšli. Mislimo, da se lahko pohvali s tradicijo in okroglo obletnico 50 let delovanja in obstoja šole. Špela Čater in Neli Deželak, 5. b

ŠOLA V NARAVI – SAVUDRIJA (OD 12. DO 16. SEPTEMBRA)
Prišel je težko pričakovani dan, ko smo se odpravili proti Savudriji. Prvi dan so nam učitelji in učiteljice razdelili številke sob.
Ko smo dobili številko sobe, smo razpakirali kovčke in odšli na
kosilo. Kosilo je bilo zelo okusno. Potem smo imeli kratek počitek,
da smo nabrali moči za preizkus plavanja. Glede na znanje smo
se razvrstili v skupine. Zvečer smo odšli na pohod do starega svetilnika. Pot je bila dolga in srečali smo veliko skupin otrok. Imeli
smo veliko srečo, saj smo videli delfine. Ko smo prišli nazaj, je
sledilo oblačenje in klepet pred spanjem. Naslednji dan smo že
navsezgodaj imeli šport pred zajtrkom. Po zajtrku smo imeli šolo
v naravi z razrednikom. Učenje v naravi je bilo zanimivo. Vsak
dan smo imeli plavanje pred kosilom in po popoldanskem počitku. Popoldansko plavanje smo komaj čakali, saj je bilo ozračje
zelo soparno. Predno smo odšli na večerjo, pa smo imeli še športne aktivnosti na igrišču. Vsak večer je bilo drugačno dogajanje.
Večkrat smo odšli na sladoled, se igrali družabne igre, imeli predstavitev sob in ples. Zadnji dan smo imeli preizkus za delfinčka.
Komaj smo čakali, da vidimo starše. Ko je prišel avtobus, smo naložili prtljago in se odpeljali domov. Vožnja je bila dolga. Ko smo
prišli v Preddvor, je padal dež. Veseli smo bili, ko smo zagledali
starše. Vsi smo prišli srečni domov. Vanda Pratljačić, 5. b

Pasji salon Bela
Lucija Mali, s. p.,
Potoče 1a, 4205 Preddvor

PREDDVOR
041/635 043

•CENITVE IN POPRAVILA ZA ZAVAROVALNICE
•KLEPARSTVO
•MEHANIKA
•LIČARSTVO
•NADOMESTNA VOZILA

Srečno vožnjo 2017!

Ponujamo vam:
razčesavanje striženje
trimanje kopanje
nego oči, ušes in krempljev
celotno nego
Delovni čas po dogovoru.
Naročanje na: 041/692 770
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Plamenke
ogrele srca
in dlani
Navdušujoč praznični
koncert vokalne skupine
Plamenke
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Ženska vokalna skupina Plamenke z
zborovodkinjo Sonjo Puzin je decembra
v Preddvoru priredila praznični koncert.
Potekal je pod pokroviteljstvom Občine
Preddvor in v organizaciji Kulturnega
društva Pesmi pojmo Preddvor. Na njem
so se dekletom pridružili člani skupine
Il divji in skupaj v veliko navdušenje
občinstva zapeli venček narodnih. Poskrbljeno je bilo tudi za glasbeno spremljavo (Aleš Leben, klavinova, Renato
Verlič, kitara, Franci Tišler, kontrabas),
na preddvorskem odru so nastopili tudi
člani skupine November (Ela Štirn, bas
kitara, Benjamin Burgar, akustična kitara, Klemen Jelenc, bobni).
"Glede na to, da je bil koncert pred božičem, sem se odločila, da s pevkami v prvem delu koncerta predstavimo ameriški

Plamenke so navdušile občinstvo / Foto: Primož Pičulin
gospel. Ta odločitev se je izkazala za zelo
umestno, saj smo publiko že takoj na
začetku navdušile z energičnostjo, koreografijo in ploskanjem pri gosplih," je po
koncertu povedala zborovodkinja Sonja
Puzin. V drugem delu so nastopile z uspešnicami iz preteklih let: dvema ljudskima
pesmima je sledil venček štirih popevk,
sledili sta dve Avsenikovi pesmi (večno
lepi valček Čakala bom in poskočna polka
Resje že cvete), z obema so Plamenke že
nastopile v Avsenikovi gostilni na večeru
Eme Prodnik. Pesmi sta spremljala eden
najboljših kitaristov ansambla Avsenik
Renato Verlič in Franci Tišler (igral je pri
ansamblu Gašperji) na kontrabasu.

Kot posebnost pa Sonja Puzin navaja
štiri mlade dame, dekleta, hčerke Plamenk, ki so povezovala program in
predstavljala lepo popestritev večera.
"Tako kot vedno je bil koncert spet nekaj
novega s stalnico, kot ste Plamenke. Z
besedami dovršeno in igrivo bi nekako
lahko opisala koncert, ki je grel dlani
vseh poslušalcev v dvorani," je bila nad
koncertom navdušena ena od gledalk,
druga pa je na Facebooku delila tole:
"Super koncert ste nam pripravile, Plamenke, iskrene čestitke. Dokazale ste,
da ste prerasle preddvorski oder. Sem
ponosna, da sem lahko v preteklosti z
vami delila oder. Pogumno naprej."

Ljubijo svojo
domovino
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Kulturno društvo Josipine Turnograjske je v sodelovanju z Občino Preddvor
izpeljalo že peti projekt Najlepša ljubezenska pisma med mladimi v Sloveniji. Letošnja podtema je bila ljubezen do
domovine. Na razpis je prispelo 205 pisem z različnih koncev Slovenije, tudi iz
zamejstva. Mladi pisci so v njih izražali
najgloblja čustva do domovine: ljubijo
jo, a mnogi razmišljajo tudi, da bi jo zapustili, ker tu ne morejo izživeti svojih
ambicij. Na prireditvi, ki je bila konec
oktobra v Preddvoru, so prebrali najboljših deset pisem v vsaki od kategorij,
prva tri mesta pa so osvojili: 1. mesto
Gašper Šverko, 2. mesto Klara Špendal,
3. mesto Fillia Beronika Korošec (v kategoriji osnovnih šol) ter 1. mesto Tama-

Avtorji najlepših ljubezenskih pisem domovini / Foto: Tina Dokl
ra Merjasec, 2. mesto Lučka Stopinšek
in Tina Šajn, 3. mesto Nik Žnidaršič (v
kategoriji srednjih šol). Idejna vodja in
pobudnica projekta ddr. Mira Delavec
Touhami je izrazila zadovoljstvo, da se
mladi tako lepo odzivajo na razpis in
prispevajo čudovite misli. Ob tem do-

daja: "Želim si, da bi si ljudje vzeli čas
in mladim prisluhnili – njihove ideje
in misli so edinstvene in od njih bi se
lahko marsikaj naučili. V prihodnje pa
bi želela, da bi izdali tudi knjigo z zbranimi najlepšimi ljubezenskimi pismi
minulih petih let."
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Predstave, ki gledalce spravljajo v smeh
V sosednji občini Cerklje že četrto sezono potekajo predstave gledališkega
abonmaja Nasmejmo se, ideja Janje Rehberger iz Nove vasi, ki tudi Preddvorčane
vabi h gledališkim predstavam v soseščini.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Janja se kot samostojna podjetnica osem
let ukvarja s trženjem kulturnih dogodkov in prek svoje agencije zastopa različne ustvarjalce s področja kulture. "Moj
prvi in še vedno najljubši klient je Andrej
Rozman - Roza, s katerim še danes zelo
dobro sodelujeva," poudari sogovornica.
Takrat je začela tudi s ponudbo gledaliških predstav, najprej je gledališki abonma pod imenom Smejmo se ponudila
Železnikom. Sedem uspešnih sezon in
skoraj petdeset uprizoritev slovenskih poklicnih in polpoklicnih gledališč dokazujejo, da si ljudje želijo žlahtnih komedij. V
Cerkljah je ustanovila zavod za kulturne
dejavnosti Smejmo se, pod naslovom Nasmejmo se pa četrto leto poteka gledališki abonma. Vse predstave, ki jih ponudi
občinstvu, si najprej ogleda sama. Zlasti
jo veseli, če gledalcem lahko ponudi katero od nagrajenih predstav: ena takih je
tudi Ti nori tenorji, ki je bila nagrajena
na nedavnih Čufarjevih dnevih na Jesenicah in na oder Borštnikovega hrama v Cerkljah prihaja januarja. Tam si
lahko občinstvo obeta tudi predstave
največjih slovenskih gledališč, SNG Drama, SNG Nova Gorica, Gledališča Koper,
SNG Maribor, MG Ptuj... Janjijn cilj pa ni
le Gorenjska, pri organizaciji gledaliških
abonmajev sodeluje tudi s kulturnim
centrom v Semiču, abonmajski program
je nastal tudi v Kočevju.

Janja Rehberger / Foto: Tina Dokl
"Odziv občinstva je nad pričakovanji in
abonmaji so povsem razprodani. Abonmajske predstave v Cerkljah, kjer je
veliko abonentov tudi iz občine Preddvor, so se že začele, v naslednjih mesecih pa bodo sledile še predstave Ti nori
tenorji (Šentjakobsko gledališče Ljubljana), Cucki (MG Ptuj), Demokracija (SNG
Drama), Večno mladi (SNG Maribor).
Izven abonmaja pa bomo letos ponudili svoj producentski prvenec, gledališko
komedijo Buh pomagej, ki je nastala v
koprodukciji s Kosovelovim domom
Sežana. Režiser je Danijel Malalan, av-

torja Boris Devetak in Žan Papič, ki oba
tudi igrata, poleg njiju pa še Franko Korošec, ki ga televizijski gledalci poznajo iz nadaljevanke Ta žlahtna štorija.
Primorska premiera je bila decembra,
gorenjska pa bo 6. januarja ob 20. uri
– kot rečeno v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje. Vabimo ljubitelje
dobre komedije. Vstopnice, ki so lahko
tudi lepo novoletno darilo, so na voljo
v spletni prodajalni www.mojekarte.si,
na bencinskih servisih OMV in Petrol
ter tudi na bencinskem servisu Logo v
Tupaličah," vabi Janja Rehberger.

Samorastniki razstavljajo

Samorastniki razstavljajo pri Majču. / Foto: Tina Dokl

V gostilni Majč v Preddvoru je ves december na ogled že tradicionalna razstava Likovnega društva Preddvorski samorastniki.
Letošnjega odprtja se je udeležilo dvajset članov, vsak je prinesel po dve sliki, ki bodo še do konca meseca na ogled pri Majču.
Poleg slik v različnih tehnikah so razstavljene tudi glinene vaze.
Po slavnostnem odprtju je bila tudi letna konferenca društva, na
kateri so se člani spomnili, da delujejo že poldrugo desetletje.
Predsednik Franc Guček jih je spodbudil k ustvarjanju, kajti prihodnje leto so povabljeni k razstavljanju v galeriji BTC v Ljubljani,
in k snovanju novih zamisli o delovanju društva. Razstavo in letno konferenco so Preddvorski samorastniki združili s prijetnim
druženjem in domačo kulinariko.

Male komunalne čistilne naprave in pretočne greznice
z odvajanjem preko filtracije ali infiltracije
Konec leta 2015 je začela veljati nova državna uredba o odvajanju in
čiščenju komunalnih odpadnih voda. Na območjih, kjer je to mogoče, je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje obvezna. Izven teh
območij pa velja, da morate lastniki nepretočnih greznic upoštevati
sledeče.
Če je bila pretočna greznica zgrajena po predpisih, veljavnih v času
gradnje, morate greznico zamenjati ali opustiti in urediti malo komunalno čistilno napravo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta.
Če pa odpadna voda iz objekta odteka v okolje brez vsakršnega čiščenja ali greznica ni bila narejena po prepisih, pa je rok konec leta
2021 oz. 2023 v odvisnosti od lokacije objekta. To velja tudi tam, kjer
obstoječa ureditev odvajanja oz. greznica ni skladna predpisi, ki so
veljali v včasu gradnje objekta.
Za pomoč pri izbiri ustrezne male komunalne čistilne naprave
ali pretočne greznice z odvajanjem preko filtracije ali infiltracije
smo pripravili nekaj informacij.

Pretočne greznice z enoto za čiščenje,
filtracijo ali infiltracijo
Državna uredba dopušča pretočne greznice z enoto za čiščenje, filtracijo ali infiltracijo. Te morajo ustrezati zahtevam standardov SIST
EN 12566-1 ali SIST EN 12566-4 ali tehničnim zahtevam iz uredbe.
Odvajanje komunalne odpadne vode mora biti zagotovljeno preko
predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu
s standardom SIST EN 12566-6, če gre za neposredno odvajanje v
vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo, preko filtrirne
naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom
SIST-TP CEN/TR 12566-5, če gre za neposredno odvajanje v vodotok,
ali preko sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP
CEN/TR 12566-2, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo.
Pretočna greznica mora ustrezati naslednjim pogojem:
pri dimenzioniranju se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode, 150 litrov na osebo na dan, razen če gre za stavbo za
kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo
za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali
dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda
ni zagotovljena in se upošteva dnevna količina komunalne odpadne
vode 30 l/osebo na dan;
njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m³ na osebo, razen če
gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo
gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča,
gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo
iz javnega vodovoda ni zagotovljena in njena koristna prostornina
znaša najmanj 0,5 m³ na osebo, vendar ne manj kot 6 m³;
ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega
približno polovico celotne prostornine pretočne greznice;
je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene
vsebine v okolje;
je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje in
je zagotovljeno ravnanje z blatom v skladu z zakonodajo.

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

Male komunalne čistilne naprave (MKČN)
Na voljo je več vrst malih komunalnih čistilnih naprav, ki se razlikujejo
po tehnološki zasnovi, kar pomeni, da so metode čiščenja različne.
MKČN delimo glede na postopek čiščenja oziroma načina razgradnje
odpadne vode. Ločimo tako anaerobno biološko razgradnjo, ki poteka brez dodajanja kisika (ponikovalno polje, filtracijski vodi), aerobno
biološko razgradnjo (s pritrjeno biomaso ali s suspenzijo aktivnega
blata) in naravne postopke čiščenja (lagune in rastlinsko čistilno napravo).
Pri čiščenju komunalne odpadne vode se na začetku procesa izločijo
neraztopljene snovi, mehanski delci in odpadki. Sledi biološka razgradnja z mikroorganizmi, ki razgradijo raztopljene organske snovi
– te namreč uporabijo kot hranilo. Pri takšni razgradnji se mikroorganizmi razmnožijo, tako nastaja aktivno blato. To se loči od prečiščene
vode z usedanjem, prečiščena voda pa odteka v okolje. Del blata, ki se
je usedlo, se vrača v proces biološke razgradnje in s tem zagotavlja
ustrezno čiščenje odpadne vode. Del usedlega blata, torej odvečno
blato, pa je treba občasno odstraniti iz čistilne naprave. Zakonska
zahteva za odvoz odvečnega blata je na vsake tri leta.
Kupljena naprava z vsemi dokazili in certifikati, ki jih takšne naprave
morajo imeti, še ni dokončno zagotovilo, da bo po vgradnji naprava
ustrezno delovala. Napravo je treba strokovno vgraditi in jo nato ves
čas njenega delovanja tudi ustrezno upravljati. Odgovornost za ta del
prevzema uporabnik, torej lastnik objekta, iz katerega se odpadne
vode čistijo v MKČN. Ustreznost delovanja MKČN pod velikostjo 50 PE
se potrdi s prvimi meritvami, ki jih lahko izvede le pooblaščeni izvajalec monitoringa odpadnih vod (npr. Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano) v treh do devetih mesecih po začetku obratovanja.
Obvezne preglede MKČN opravlja izvajalec javne službe (v občini
Preddvor je to Komunala Kranj). Prvi pregled je naslednje koledarsko
leto po izvedbi prvih meritev. Pregledi nato sledijo na vsake tri leta.
Pri izbiri MKČN je treba preveriti nekaj glavnih tehničnih elementov:
zmogljivost naprave, izražena v PE, je odvisna od števila oseb, ki
bivajo v objektu;
kakšni so pogoji gradnje, torej kako velika je naprava, kako jo bo
mogoče umestiti v prostor, ali imate možnost razvoda elektrike,
prisotnost podtalnice, ali je površina nad MKČN povozna ali ne;
kam se lahko odvede prečiščena voda;
kakšen bo dostop do MKČN, da bodo mogoči izčrpavanje blata,
servisiranje in kontrola delovanja;
kako pogosto je treba odvažati blato iz MKČN, kar je navedeno v
navodilih za uporabo.
Vsaka vrsta MKČN ima svoje posebnosti, kar pomeni, da morajo prodajalci, torej strokovnjaki, uporabnika jasno seznaniti z vsemi značilnostmi take naprave, pogoji vgradnje in uporabe ter morebitnimi
omejitvami. Treba je upoštevati možnosti vgradnje, kakšen je način uporabe, ali je naprava primerna za denimo nestalno naseljene
objekte. Prodajalci morajo uporabniku pri izbiri ustrezne MKČN ponujati korektno podporo ter zagotoviti ustrezno raven servisa in sve-

Čisto je lepo.

tovanja oziroma upravljanja MKČN tudi v času zagona
takšne naprave in poznejše uporabe.
Lastniki hiš se lahko dogovorijo o postavitvi ene male
komunalne čistilne naprave za več hiš. Praviloma bi
bil strošek takšne naprave na posamezno enoto, torej hišo, nižji. Koristno je, da posamezniki uporabniki
sklenejo pogodbo, saj so kot lastniki takšne naprave
odgovorni za njeno delovanje.
Kdor vgradi MKČN, lahko uveljavlja olajšavo na okoljske dajatve. Okoljska dajatev je dajatev zaradi obremenjevanja okolja, ki nastane pri odvajanju odpadne
vode iz objekta. Če se ta voda ne prečisti na ustrezno
raven, uporabniki plačujejo polno okoljsko dajatev.
Če se odpadne vode ustrezno prečistijo v MKČN,
uporabnik plača samo še desetino okoljske dajatve,
torej je oproščen plačila 90 odstotkov okoljske dajatve. Ustreznost čiščenja se potrdi z izdelavo poročila o prvih meritvah, ki ga lahko izdela le pooblaščeni
izvajalec monitoringa odpadnih vod.
Seznam malih komunalnih čistilnih naprav, ki ustrezajo zakonskim predpisom, je objavljen na spletnih straneh Zbornice komunalnega gospodarstva:
https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/Novice/ArticleId/51700/seznam-mkcn-kina-dan-18112015-izpolnjujejo-pogoje.

Straniščna školjka in odtok
nista koša za smeti!
Ob vsaki uporabi pitne vode moramo pomisliti, kaj splakujemo in katera sredstva pri tem uporabljamo. Ne pozabimo, da straniščna školjka in odtok nista
zabojnika za odpadke!
Četudi voda odplakne vse, lahko s tem, ko nepravilno vržemo odpadke v
straniščno školjko, povzročimo velike težave v kanalizacijskem sistemu: oviramo pretok, povzročimo zamašitve kanala in predvsem zamašitev črpalk v
črpališčih ter ustvarimo pogoje za pojav smradu in glodavcev.
S tem posredno ogrožamo tako svoje zdravje kot zdravje drugih, predvsem
delavcev, ki skrbijo za nemoteno delovanje sistema, ki morajo odstraniti
vse nepravilno odložene odpadke.

V straniščno školjko ali odtok je prepovedano odlagati:
organske odpadke, kot so ostanki hrane, trave, plevela in podobni odpadki z
vrtov, trupla poginulih živali, perje, kosti, dlako in podobno;
trde odpadke, kot so razni plastični predmeti, kosi kovin, stekla, embalaža;
ostale odpadke, kot so palčke za ušesa, kondomi, damski vložki, otroške
plenice, čistilni in vlažilni robčki, nerazgradljiv papir, PVC-vrečke, tekstil
(cunje za čiščenje, nogavice in ostali deli obleke);
gradbene odpadke, kot so ostanki gramoza, malt, betonov, gipsa, opeke, opaži;
barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, zdravila, pesticidi;
razna odpadna olja in maščobe iz kuhinje.
Če pride do zamašitve kanalizacijskega sistema, lahko pride tudi do vdora
odpadne vode v bivalne prostore. Zato vas pozivamo, da upoštevate opisana
navodila in se izognete nepotrebnim stroškom čiščenja oz. sanacije.
Z odgovornim ravnanjem lahko skupaj prispevamo k boljšemu delovanju
kanalizacijskega sistema v smislu pretočnosti, zmanjšanju smradu, pojavu
glodavcev in posledično zmanjšanju stroškov vzdrževanja.
Za spoštovanje in upoštevanje zapisanega se vam najlepše zahvaljujemo.

Vesele praznike in
sreËno novo leto 2017
»isto je lepo.
w w w. k o m u n a l a - k r a n j . s i
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Čez gore na igro
Tja gor do Hudičevega boršta smo teden dni po etnografski prireditvi Snarjenje
na Zaplati igralke in igralci Igralske skupine Preddvor odnesli informativno tablo.
SLAVKO PREZELJ
V pravi užitek nam je bilo, ko nas je Janez Aleš, Remčev iz Mač, s traktorjem
velikodušno pripeljal tako visoko, da
smo že s prvim korakom lahko zadihali
čisti gorski zrak. Bilo je res pristno planinsko vzdušje, saj je Silva Rozman na
frajtonarico takoj zaigrala tisto Slakovo
uspešnico: Mehke so trave tihe dobrave,
tam na planinah, kjer murka dehti, sonce žareče vse plameneče, z zlatimi žarki
vrhove zlati … Božo Rehberger in Franci Zaplotnik sta poprijela tablo s pomožnim kolesom, katerega avtor montaže
je bil mojster Lojze Grašič, in potem sta
odvihrala z njo kakor vihra čez Kozjek
na pobočje prostrane Zaplate. Z občinsko svetnico Francko Rozman in Tinetom Rozmanom, mojstrom vodovodnih
inštalacij, in z vsemi preostalimi pohodniki smo ju komaj lovili. Predsednik
Planinskega društva Preddvor Aleš Drekonja in oskrbnik Zavetišča v Hudičevem
borštu Rajko Fende sta nas pričakala z
vročim čajem iz najboljših gorskih rožic.
Tako dobrega čaja, kot ga skuha Rajko na
Zaplati, ne morete dobiti nikjer v dolini.
Moški člani Potrkanove rodbine iz Nove
vasi, oče Jože, sin Jože in vnuk Matija, so
tablo čvrsto namestili na južno steno zavetišča. »Snarjenje je bilo garanje,« piše
na njej. Kadar vas bo potegnilo v Zaplato,
si na travnatih strminah, kjer so se še

Z igralci na Zaplati
sredi 20. stoletja v soncu bleščale kose,
prikličite v spomin kosce in grabljice in
vaša hoja navzgor bo potem samo še ena
sama ljuba poezija.
Z zadnjimi novembrskimi dnevi so naši
igralke in igralci spet stopili na gledališki oder v Besnici z igro Žavba za greh,
s katero smo zadnjič nadvse uspešno
nastopili konec februarja v dvorani na
Kokrici. Po osmih mesecih počitka je
vseh 22 igralcev spet zaživelo v svojih
vlogah tako doživeto, da so se Besničani
nasmejali, kot verjetno že dolgo ne. »Pa

Mladi planinci
Mladi planinci na pot smo se podali,
Malo goro in Čaven obiskali
ter strma melišča premagovali.
Do padcev in poškodb ni prišlo,
zato pa toliko več veselja v prelepi naravi je bilo.
Pri koči smo se dodobra odpočili,
saj so nas s čajem in kakiji pogostili,
Nato zadovoljni proti domu smo krenili.
Naj vam zaupamo še to,
da tabor v Hudičevem borštu nestrpno čakamo.
Tam prijazni planinci so, ki nas razvajajo
in nam skrivnostni svet gora razkrivajo.
ADAM VALJAVEC, GABER BOBNAR IN TEREZA LOMBAR

to niso amaterji, to so profesionalci,« je
bilo slišati med ljudmi, ko so zapuščali
dvorano. Veselje do igranja nam kaže
pot in po novem letu nas čaka igranje v
Vodicah, Gorenji vasi, Železnikih … »Žaubo za greh ma naša Jera vs cajt prštimano, sj jo zej že sama deva. Jera prau,
d tist k se s to žaubo samo enkt namaže,
s sebe prepodi use zamere, k se mu po
duš valajo že na leta douh. Prau tud, d
jo u apotekah še nimajo, pa d neb bo nč
falen, če b jo imel, ker b poj u naš dežel
velik bl fajn žvel.«

Zaslužni prostovoljci
Na podelitvi priznanj krvodajalcem in prostovoljcem Rdečega križa je bilo
s srebrnimi in bronastimi znaki nagrajenih tudi več prostovoljcev iz občine Preddvor. Srebrna znaka sta prejela Mirjana Črnac, mentorica podmladka RK na preddvorski šoli in prostovoljec Jože Celar, brronaste pa
Mira Derenčin, Zofka Košir, Marija Zver in Irena Žlebir.

Gremo mi v gozd
V Vrtcu Čriček na Zgornji Beli že četrto leto izvajajo dejavnosti v gozdu, sledijo konceptu gozdne pedagogike in se dejavno vključujejo in sodelujejo
v Mreži gozdnih vrtcev in šol. V vrtcu Čriček z otroki redno vsak teden vsaj
dvakrat obiskujejo gozd, ker dobro vpliva na otroke. To potrditev so dobili
tudi na seminarju, ki ga je izvedel kamniški Inštitut za gozdno pedagogiko,
ko je oktobra na Zgornji Beli gostili 60 pedagoških delavcev iz vse Slovenije.
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Varujejo srce
Že osemnajst let deluje Koronarno društvo Gorenjske, ki ozavešča o zdravem
načinu življenja in članom omogoča, da skrbijo za svoje srce.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Društvo šteje okoli dvesto članov, ima jih
po vsej Gorenjski, tudi v Preddvoru, poleti
se je Koronarno društvo Gorenjske predstavilo na stojnici pod šotorom v grajskem
parku. Združuje koronarne bolnike, njihove svojce in druge člane. Koronarna bolezen sodi med bolezni srca in ožilja, zaradi
katerih zboli in umre največ odraslih ljudi
v razvitem svetu. Njihovi člani so ljudje
z angino pektoris, po srčnem infarktu, s
srčnim popuščanjem, po premostitvenih
operacijah srca in ožilja pa tudi tisti z dejavniki tveganja (visokim krvnim tlakom,
povišanim krvnim sladkorjem, maščobami). Koronarno društvo je edino tovrstno
na Gorenjskem, ki izvaja rehabilitacijo
srčnih bolnikov in si vseživljenjsko prizadeva za na področju varovanja zdravja in
ohranjanja zdravih življenjskih navad.
"V društvu si prizadevamo preprečevati
nastanek in napredovanje srčnih bolezni,
in sicer z navajanjem na zdravo in uravnoteženo prehrano, z opuščanjem kajenja,
spodbujamo jih k redni in trajni telesni
aktivnosti: organiziramo telovadbe v skupinah pod strokovnim vodstvom, pohode,

piknike in srečanja ter rehabilitacijske počitnice v zdraviliščih. Pomembno pa je tudi
veselo druženje," pravi predsednik društva
Tomaž Gruden. Letos organizirana vadba
poteka v šestih skupinah, tri v Kranju (organizirana je tudi vadba v vodi), vadbene
skupine pa so tudi v Tržiču, Radovljici in
na Jesenicah. "Organiziramo tudi predavanja in svetovanja o različnih temah
s področja rehabilitacije bolezni srca
in ožilja ter načinu zdravega življenja.
Med dejavnostmi društva so tudi tečaji
prve pomoči z reanimacijo. Usposabljamo izvajalce programov, pomembno pa
je tudi naše sodelovanje s strokovnimi
institucijami, bolnišnicami in zdravstvenimi domovi na Gorenjskem."
Koronarno društvo vabi vse bolnike s koronarno boleznijo, ki želijo zavarovati svoje srce in živeti bolj zdravo, da se jim pridružijo. To velja tudi za njihove svojce. Svoj
sedež imajo v Domu krajanov na Primskovem v Kranju, uradne ure v njihovi pisarni
pa so vsako sredo od 16. do 18. ure. Lahko
jih pokličete na telefonsko številko 031 742
278, pišete na e-naslov info@koronarno-drustvo.si, več o njih pa izveste na spletni
strani www.koronarno-drustvo.si.

Koronarci na obisku botaničnega vrta pri prof. Rudiju Pipi v okolici Šmarjeških Toplic

Tomaž Gruden / Foto: Tina Dokl

Koronarno društvo Gorenjske
vabi jutri, v sredo, 21. decembra,
ob 18. uri v dvorano Doma
krajanov na Primskovem na
predavanje Koronarne bolezni in
bolezni arterij v nogah. Predaval
bo prof. dr. Aleš Blinc, dr. med.,
predstojnik kliničnega oddelka
za žilne bolezni UKC Ljubljana.
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Jubilejni pohod k partizanski bolnišnici Košuta
Obudili zgodbo o partizanskih "Romeu in Juliji"
DAMJAN RENKO
Decembra je občinska organizacija borcev za vrednote NOB Preddvor (OOZB
NOB Preddvor) organizirala jubilejni, 10.
zimski pohod k partizanski bolnišnici Košuta, kjer sta bili v viharju druge
svetovne vojne, visoko v zatrepu doline
Belica Pod Kališčem na Kisovcu (1034
m), locirani kurirska postojanka S-19
in partizanska bolnišnica Košuta. Z organiziranjem spominske slovesnosti
na omenjenem kraju se člani in članice borčevske organizacije iz Preddvora
skupaj s sotovariši iz drugih članic ZB
NOB Kranj trudijo ohranjati zgodovinski
spomin na eno od epopej partizanskega
boja proti okupatorju.
Trideset pohodnikov je tokrat krenilo
proti bolnišnici Košuta. Tu sta jih po slabi uri hoje pričakala dobrovoljna tovarišica Anica Celar Gorza in predsednik
preddvorske borčevske organizacije
Marjan Gorza, ki sta pohodnike postre-

Pohodniki k partizanski bolnišnici Košuta

gla s »ta kratkim okrepčilom« in domačimi sladkimi priboljški. Nato je tovariš
Gorza pohodnikom predstavil zgodovino partizanske bolnišnice Košuta, ki
je delovala od 15. aprila 1944 do konca
druge svetovne vojne. Prvi ranjenci pa
so bili vanjo sprejeti že 19. aprila 1944.
Zaradi pomanjkanja zdravnikov so njihovo delo opravljali kar bolničarke in
bolničarji. V obdobju delovanja bolnišnice je umrlo sedem borcev, ki so bili
zaradi konspiracije pokopani v bližini
pod Kališko skalo (Janez Malovrh, Marija Krmelj, Jože Kolenc, Jože Križaj,
Janko Molj in dva neznana borca). Danes so na lokaciji bolnišnice vidni le še
posamezni vkopi objektov, ohranjena
pa je lesena baraka s štirimi pogradi in
takratno ambulantno opremo, za katero vestno skrbi lokalna skupnost skupaj
z OOZB NOB Preddvor. Gorza je poudaril
pomen obiskovanja pomnikov NOB, saj
nam ti posredujejo informacije o zgodovini, ki bi jih moral vsak narod upora-

biti pri pomembnih odločitvah o svoji
sedanjosti in prihodnosti.
Pohodniki so se napotili še do bližnjega
grobišča pod Kališko skalo, kjer so družno zapeli nekaj partizanskih pesmi in
v spomin umrlim borcem prižgali svečo. Tudi letos je bila obujena tragična
ljubezenska zgodba partizanskih »Romea in Julije«. Gre za življenjsko zgodbo
o dveh zaročencih, mladem partizanskem komandantu 1. bataljona Prešernove brigade Janezu Malovrhu in borki
istega bataljona Mariji Krmelj. Partizan Janez je bil ranjen v trebuh nekje
v okolici Tržiča, zaradi česar je prispel
s svojo izbranko v bolnišnico Košuta. V
eni od kasnejših noči je zaradi prehudih poškodb umrl, kar je bil tudi razlog,
da si je 17-letna zaročenka Marija vzela
življenje. Na njeno željo so ju pokopali
skupaj pod Kališko skalo.
Pohod so sklenili v okrepčevalnici Seljak v Preddvoru ob dobrotah domače
gorenjske kuhinje.
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Gelike na festivalu vezenja
Na četrtem Mednarodnem festivalu vezenja v Velenju novembra
letos je že četrtič sodelovala sekcija za ročna dela Gelike iz Društva upokojencev Preddvor. "Predstavile smo izdelke, izvezene
na naših torkovih srečanjih, izdelane v različnih tehnikah vezenja: v križnem, palestrin, narodnem gobelinskem vbodu in rišelje. Letošnja tema za ocenjevanje so bili izdelki s poudarkom na
prazniku sv. Martina," je povedala Tončka Kociper. Med dvestotimi razstavljavci je njen prt z motivom grozdja prišel v ožji izbor
dvanajstih najlepših izdelkov. Steklenici s predpasnikom pa
sta predstavljali točajko in ljubitelja dobre kapljice. Po izboru
strokovne komisije je prvo nagrado dobila zamejska Slovenka
iz Doline pri Trstu. Na modni reviji so nastopile vezilje v svojih
izdelkih. Med razstavljavkami se je spletlo pravo prijateljstvo:
izmenjujejo si izkušnje in vzorce, srečujejo in obiskujejo se na
razstavah. Organizatorki velenjskega festivala sta Občina Velenje in Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje – vezilje Spominčica, ki jih vodi gospa Joži. Na festivalu so pripravili
bogat kulturni program z nastopom tamkajšnje pihalne godbe,
razstavo si je ogledal tudi velenjski podžupan. Veliko obiskovalcev se je ustavilo tudi pri preddvorski stojnici. Povedali so, da
poznajo ta kraj in da imajo nanj lepe spomine.

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

prodaja odkup prepis vozil rent a car
SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76,
4205 Preddvor
info@spavto.si,
www.spavto.si
Sebastjan Prestor
Gsm: 041 614 466,
Tel., faks: 059 950 288

Dom na Sv. Lovrencu
Odprto: sobote, nedelje in med prazniki, ostale dni po dogovoru

Telefon: 031 322 193

Tončkin prt z motivom grozdja

Odprto tudi na

SILVESTROVO!
Tel.: 031 322 193

Kleni devetdesetletniki
ANICA CELAR GORZA
Kar pet članov Društva upokojencev Preddvor je letos dopolnilo
devetdeset let. To so: Marija Založnik iz Kokre, Anton Naglič z
Zgornje Bele, Marija Brizanc iz Doma starejših občanov Potoče,
Marija Bitenc iz Hraš in Marija Bizjak z Zgornje Bele, ki je praznovala 25. oktobra. Prav na njen rojstni dan smo jo obiskale pevke ŽPZ Josipine Turnograjske in ji zapele podoknico. Prisrčno in
toplo so nas sprejeli slavljenka, sin, vnuki in tudi pravnuki. Ob
petju, glasbi, kozarčku rujnega in domačih dobrotah smo se zadržali precej dolgo. Draga Marica in vsi ostali naši devetdesetletniki: še enkrat vse najboljše in veliko dobre volje, predvsem pa
zdravja. Vsem bralkam in bralcem Viharnika pa prisrčno voščimo vesele in blagoslovljene božične praznike. Novo leto naj bo
radodarno z zdravjem, veseljem, srečo, uspehi, naj bo v miru,
zaupanju in sodelovanju preživeto.

Na kmetiji Pr' Žulc z mlinom na kamen meljemo
domača žita. Nudimo vam domačo ajdovo, pirino, koruzno,
rženo in pšenično moko. Imamo tudi polnovredni
pšenični, pirin in koruzni zdrob.
Na voljo je tudi domača prosena in ajdova kaša.
Veseli bomo vašega obiska.

Želimo vam vesel božič ter srečno in uspešno novo leto!
Marjan Valjavec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Srednja Bela 21, 4205 Preddvor,
031/694 225, mvaljavec@siol.net

www.kmetija-zulc.si

Planinsko društvo Sv. Lovrenc, Bašelj 35, Preddvor

Vsem obiskovalcem
se zahvaljujemo za
obisk in Vam želimo
vesel božič in srečno
novo leto 2017.
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Zahvala za humano dejanje
Priznanja zaslužnim krvodajalcem in prostovoljcem Rdečega križa
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Novembra je Preddvor gostil prireditev, ki jo je v čast zaslužnim
krvodajalcem in prostovoljcem pripravilo Območno združenje
Rdečega križa Kranj. Krvodajalcem jubilantom in zaslužnim prostovoljcem so podelili priznanja in zahvale za minulo delo. Priznanja za različno število darovanj krvi in krvne plazme je prejelo 490 krvodajalcev in 38 prostovoljcev, ki so prejeli bronasta,
srebrna in zlata priznanja. Jubilanti, ki so največkrat darovali
kri, so bili letos: Štefan Cmrečnjak in Stanislav Krese (za stokrat
darovano kri), Leon Kern in Cveto Kotnik (110-krat), Viktor Erzar
(120-krat), Martin Dacar (125-krat) in Srečko Blagovič (130-krat).
Med krvodajalci rekorderji je bil tudi Vinko Pfajfar z Bele, ki je kri
daroval 90-krat. Zlata priznanja RKS za prostovoljstvo pa so prejeli Milka Miklavčič, Ana Zaletel in Marjan Zorman.
Zaslužne krvodajalce in prostovoljce so na slovesnosti nagovorili: Marjan Gantar, predsednik Območnega združenja RKS
Kranj, predsednik Rdečega križa Slovenije prof. dr. Dušan Keber, podžupan občine Preddvor Janez Brolih, predstavnica koprskega združenja Marija Jereb in predsednik združenja prostovoljnih krvodajalcev Doberdob Aldo Jarc.
Krajevna organizacija RK Preddvor je pripravila lep kulturni
program, na katerem so med drugim nastopili solistka Cirila Klevišar in Francka Šavs na citrah, skupina otrok iz Vrtca
Storžek Preddvor, solistka Mojca Naglič in kitarist Matej Naglič, harmonikar Gašper Seljak in člani Folklornega društva
iz Preddvora. Program je spretno povezovala gospa Marjana
Podpeskar.

Krajevna organizacija Rdečega križa Preddvor
vošči vsem lepe božične praznike in srečo v
novem letu 2017. Krvodajalce, ki s svojo krvjo
soljudem dajejo nekaj najbolj dragocenega, pa
že sedaj vabijo na terensko krvodajalsko akcijo,
ki bo 9. februarja 2017 od 7. do 13. ure v Domu
starejših občanov Preddvor.

Marjan Gantar in Janez Brolih s krvodajalci jubilanti / Foto: Tina Dokl

Prisrčen nastop otrok iz vrtca / Foto: Tina Dokl

Na Krasu
DAMJANA ROBLEK, FOTO: NATAŠA ZAPLOTNIK
Člani Turističnega društva Bašelj smo letos obiskali Kras. V Mirnu
smo si ogledali majhen, a zanimiv čevljarski muzej. V Mirnu je dolga čevljarska tradicija, poznamo jo po blagovni znamki Ciciban.
Sledil je ogled muzejčka Spomni se name in ogled edinega primera v Evropi, kjer je meja potekala diagonalno po pokopališču in ga
razdelila med dve državi. Na mirenskem gradu smo si ogledali cerkev Žalostne Matere Božje s predstavitvijo skupnosti Betlehem, ki
skrbi za mlade, družine in brezdomce. Sledil je še ogled pomnika
braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Polni novega znanja smo
izlet zaključili v Osmici pri Krčarju, kjer smo v veselju do petja in
plesa zavzeli celotno plesišče.
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Vinkove
jaslice so spet
na ogled
Vinko Pfajfar je letos na
podstrehi hiše že dvanajsto
leto zapored postavil
jaslice.
CVETO ZAPLOTNIK
Vinko Pfajfar s Srednje Bele je še letos poleti zatrjeval, da bo prenehal postavljati
jaslice na podstrehi stanovanjske hiše,
pri tem pa je kot razlog navajal, da so
mu neznanci vlomili v hišo morda prav
zaradi jaslic. Skale za jaslice je že podaril
Hiši čez cesto v Miljah, pri sebi pa je sklenil: "Odslej jih bom postavljal le zase, za
dušo, na vsega štirih kvadratnih metrih
površine." Ampak kolikor bolj se je približeval adventni čas, toliko bolj je postajal
nemiren, ko je na podstrehi ogledoval
več kot petdeset škatel s figurami. Tudi

Vinko ob kapelicah na vseh štirinajstih postajah križevega pota in maketi belske cerkve
v Vinkovem primeru se je izkazalo, da se
zarečenega kruha največ poje. Z velikim
veseljem se je še dvanajsto leto zapored
lotil postavljanja jaslic, postavljal jih je
en mesec in za Miklavža je bilo že več tisoč figuric na svojem mestu, med prvimi
so si jih ogledali otroci in njihove vzgojiteljice iz preddvorskega vrtca. Osrednji del
jaslic je hlevček s sveto družino, del jaslic
pa so tudi kapelice na vseh štirinajstih

postajah križevega pota, ki obkrožajo maketo belske cerkve. Kapelice je izdelal sam
na podlagi motiva s podobice, ki mu jo je
poslala nuna z Brezij. "To so najlepše jaslice, odkar jih postavljam," je zadovoljen
Vinko, ki skupaj z ženo Francko vabi vse,
da si jih ogledajo. In tudi za naprej si ne
more predstavljati, da v božičnem času
v hiši ne bi bilo velikih jaslic, ki zasedajo
skoraj celotno podstreho.

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

Naj vam zdravje in sreča
padejo v dlan na božični dan.
Novo leto pa naj vam postreže
z izpolnitvijo vseh vaših sanj.

Vsem občanom in občankam želimo
vesele božične praznike,
ter zdravo in uspešno novo leto 2017.
Kolektiv picerije Gorski privez

PICERIJA GORSKI PRIVEZ d.o.o., Dvorski trg 1, Preddvor

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,
MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

22 | GASILCI

Gasilci počastili visoki jubilej
Leta 1896 je bila v Preddvoru osnovana požarna bramba. Visoki jubilej so preddvorski
prostovoljni gasilci počastili s slavnostno akademijo.

Preddvorski gasilci ob častitljivem jubileju
ŠPELA BOHINEC
Požar ljudem predstavlja veliko nevarnost že skozi celotno
zgodovino človeštva. Tudi prebivalcem Preddvora in okolice
je v 19. stoletju nenadzorovan ogenj večkrat povzročil veliko
škode. Leta 1896 sta Gilbert Fuchs, ki je iz Avstrije v dolino
Kokre pripeljal fužinarstvo, in graščak Janko Urbančič združila svoje moči in sklicala prebivalce skupaj – z namenom,
da ustanovijo požarno brambo v Preddvoru. Novembra istega leta je bil izvoljen komitet za napravo gasilskega društva,
decembra 1896 pa je ustanovitev gasilskega društva potrdilo
tudi županstvo Preddvora.
V petek, 11. novembra, smo gasilci PGD Preddvor v počastitev
120. obletnice ustanovitve društva priredili slavnostno akademijo. Kljub slabemu vremenu so se preddvorskim prostovoljnim gasilcem pridružili gasilci pobratenega gasilskega društva

Odlikovanje predsedniku PGD Preddvor Marku Bohincu
/ Foto: Matic Zorman

Borovnica, člani sosednjih gasilskih društev, predstavnik GZ
Kokra in predstavnik GZ Slovenije. Prireditev je skupaj z našo
članico Darjo Arh povezoval Boštjan Meglič - Peška.
Slavnostna akademija je potekala v sproščenem vzdušju, saj
nas je voditelj večkrat pošteno nasmejal. Podeljena so bila
priznanja v zahvalo za osebni prispevek k razvoju gasilske
organizacije, spominska priznanja društvom in organizacijam za pomoč pri razvoju PGD Preddvor, mladinska priznanja
in priznanja gasilske zveze Kokra. Štirje naši člani so prejeli
najvišje odlikovanje, priznanje na ravni gasilske zveze Slovenije. Plemenico III. stopnje je prejel Božo Rehberger, ki se
je v gasilske vrste vpisal pred skoraj štiridesetimi leti in ves
čas opravljal naloge in dolžnosti prostovoljne gasilske službe.
Plemenico II. stopnje je prejel dolgoletni član Žarko Polajnar,
ki je v našem društvu opravljal številne funkcije, še danes pa
se kljub prehodu v veteranske vrste aktivno udeležuje intervencij. Odlikovanje za posebne zasluge sta prejela Marko Bohinec, ki je v PGD Preddvor in drugih organizacijah na nivoju
gasilske zveze in občine pomemben člen, in Andrej Sodnik,
avtor več gasilskih kronik, ki je z gasilskim izobraževanjem
začel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in je v prostovoljnem gasilstvu odigral zelo pomembno vlogo.
Na tem mestu se še enkrat zahvaljujemo vsem članom, donatorjem, sponzorjem in vsem, ki ste pripomogli, da je Prostovoljno gasilsko društvo Preddvor postalo osrednja gasilska
enota občine Preddvor, ki skrbi za preventivno in operativno
dejavnost ter vedno pomaga sočloveku.
PGD Preddvor ne bi moglo delovati na tak način brez vas, občani in občanke, zato se tudi vam zahvaljujemo za vsak stisk
roke, toplo besedo, nematerialni ali materialni prispevek. V
tem mesecu vas bomo obiskali in vam, tako kot vsako leto,
prinesli koledar in vam voščili lepe in srečne praznike.
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
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Nogometni treningi pozimi na prostem
Odkar je novo nogometno igrišče razsvetljeno, lahko treningi potekajo
v poznih popoldanskih urah.
MARJAN IN SLAVKO A. BOGATAJ,
ROMAN ROGELJ
V začetku novembra je bila, ob polni
podpori z občinske strani, izvedena razsvetljava prenovljenih šolskih športnih
igrišč, za katero smo se zavzemali že pri
projektiranju. Postavitve stebrov z učinkovitimi in energetsko varčnimi reflektorji na nogometnem igrišču z umetno
travo je pika na i naših prizadevanj za
podaljšanje časa vadbe in treningov v
jesenskem ter zimskem obdobju. Pridobitev že intenzivno uporabljamo, saj
na igrišču v poznih popoldanskih urah
trenirajo mlajši in starejši cicibani, ki
trenutno ob koncih tedna nastopajo v
zimski ligi v Šenčurju in v okviru tekmovanja Rad igram nogomet, v zgodnjih večernih urah pa so aktivni mlajši in starejši dečki.
Ker je zima, za zdaj sicer še brez snega,
že tukaj, se intenzivno pripravljamo tudi
na organizacijo devetega smučarskega in deskarskega tečaja, ki bo potekal
v Kranjski Gori med zimskimi počitnicami od 27. februarja do 3. marca 2017.
Informativne prijave že sprejemamo,
uradne pa začnemo po novem letu. Vse
podrobnosti bodo sproti objavljene tudi
na naši spletni strani.

Nogometni treningi pod žarometi

V začetku novembra smo zaključili jesenski del nogometne sezone 2016/17, v
kateri smo nastopali s pomlajeno člansko ekipo ter znova tudi z vsemi ekipami
v mlajših kategorijah, kjer sodelujemo s
ŠD Visoko. Člani v močni Gorenjski ligi,
ki jo sestavlja 14 ekip, trenutno zasedajo enajsto mesto z devetimi točkami. Na
enajstih tekmah so osemkrat izgubili,
premagali pa so Železnike, Žiri in Polet.
Presenetljiv je bil predvsem uspeh proti
Žirovcem, ki so še lani nastopali v višjem rangu tekmovanja, odmevala pa
je tudi zmaga na gostovanju pri Poletu,
kjer so vse tri zadetke dosegli s kar dvema igralcema manj. Mladinci in kadeti
so trenirali in igrali svoje domače tekme
na Visokem, starejši in mlajši dečki ter
starejši in mlajši cicibani pa na igrišču
Za žago v Preddvoru. Z novim šolskim
letom smo že začeli tudi z aktivnostmi
v okviru nogometnega krožka za učence
prve triade, z veseljem pa smo se odzvali tudi na pobudo za izvajanje programa
Nogometni vrtci, v okviru katerega se
lahko predšolski otroci, stari vsaj pet let,
na igriv način seznanjajo s prvimi nogometnimi koraki. Gre za pilotski projekt
Nogometne zveze Slovenije, ki je skupaj
z Medobčinsko nogometno zvezo Gorenjske Kranj k sodelovanju povabila tudi Vr-

tec Storžek in ŠD Preddvor. Odziv staršev
in otrok je bil zelo pozitiven, saj omenjeni program, ki poteka vsako sredo v dopoldanskem času v prostorih telovadnice Vrtca Storžek, obiskuje več kot dvajset
najmlajših športnih navdušencev.
Gradbeni odbor Voke se od zadnjega prispevka ni uradno sestal, imeli pa smo kar
nekaj operativnih sestankov, kjer smo
razpravljali o izhodiščih za projektiranje
prve faze, ki obsega dostop, parkirišča in
samo nogometno igrišče s spremljajočim
objektom in potrebno infrastrukturo.
Še vedno sta v reševanju dva ključna problema, in sicer izgradnja dostopne ceste
v Voke preko dela zasebnega zemljišča in
pogajanja o odkupu sosednje parcele, ki
je v cerkveni lasti. Kot je bilo zapisano že
zadnjič, smo realno optimistični in pričakujemo, da se bodo v naslednjem letu
lahko začela pripravljalna dela.
Že vnaprej pa se zahvaljujemo za vso
podporo in sodelovanje in vas vabimo,
da pri predstavnikih društva brezplačno prevzamete tudi novi društveni koledar za leto 2017. Dodatne informacija
pa lahko dobite na www.sd-preddvor.si!
V novo leto gremo spet polni delovnega
optimizma in vsem skupaj želimo vesel
božič ter srečno, zdravo ter športa polno
novo leto 2017!

Podjetniki, obrtniki in
društva, ki se predstavljamo
v Viharniku, vam želimo
vesele praznike ter srečno
in zdravja polno leto

2017!

Avto-moto društvo
Šenčur
Stranska pot 1, 4208 Šenčur
Telefon: 04 25 16 420, Faks: 04 25 16 421
E-pošta: avtomotosencur@siol.net
Spletna stran: www.amd-sencur.si
Uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure

Spoštovane članice in člani – občanke in občani!
Ob božiču – prazniku veselja, miru, upanja in ljubezni vam
prisrčno želimo vse najlepše in najboljše!
V željah za prihodnje leto pa si podarimo največ: prijaznost in
toplino ter se skupaj veselimo uresničenih pričakovanj in drobnih
presenečenj! Naj vam bo v letu 2017 naklonjeno veliko osebne sreče,
zdravja, mnogo lepih trenutkov, varnih poti in poslovnih uspehov.

ZAKAJ naj (P)OSTANEM član
AMZS oz. AMD Šenčur?
Članstvo se splača … več kot 75.000 članov prisega
na poti brez skrbi.

