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Cesta
v Tupaličah
jeseni
Gradnjo na državni cesti
skozi Tupaliče naj bi začeli
jeseni, takrat bi nadaljevali
tudi naslednjo fazo gradnje
kanalizacije, napoveduje
župan Miran Zadnikar.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Na začetku leta ste potrdili prora-

čun občine za leto 2018. Kolikšen je in
kaj prinaša?
"Proračun je občinski svet sprejel 1. februarja. Načrtovanih odhodkov je za okoli 4,4
milijona evrov, prihodkov za 4,1 milijona,
razliko okoli 350 tisoč evrov smo prenesli
iz preteklega leta. Od predlaganega osnutka proračuna iz prvega branja do predloga
v drugem ni bilo občutne razlike, razen postavke o skupni občinski upravi z Občino
Jezersko na finančnem področju. Z jezerskim županom sva se namreč dogovorila,
da tako zaradi težav pri zagotavljanju kadrov kot tudi zaradi bližajočih se volitev to
nalogo prepustiva naslednjemu mandatu.
To je vsebinsko in finančno nekoliko spremenilo proračun. Pričakujemo, da bomo v
tem letu dobili tudi kakšna evropska sredstva, predvsem na področju povezovalnih
kolesarskih poti na Gorenjskem, še vedno
pa želimo pridobiti tudi sredstva za vodovod Možjanca in pričakujemo, da bo ta
projekt potrdila tudi država.
Največja investicija je infrastruktura
na državni cesti skozi Tupaliče. Finančna obveznost občine pri tej investiciji
so pločnik, javna razsvetljava, fekalna
kanalizacija in vodovod. Ker gre za zelo
visok strošek – skoraj 600 tisoč evrov,
smo zaprosili državo, da to sanacijo
opravimo v dveh proračunskih letih.
Upam, da bodo z deli začeli jeseni.
Večji so tudi projekti iz programa LAS, ki
so tudi že potrjeni. V projektu Temno nebo
bomo obstoječo razsvetljavo cerkva v občini zamenjali z varčnimi in LED-sijalkami po evropskih standardih. V okviru
projekta Bogastvo narave smo se skupaj s
Planinskim društvom Preddvor dogovorili

Miran Zadnikar / Foto: Tina Dokl
za čiščenje pobočja Zaplate, ki je po dvajsetih letih zaradi intenzivnega zaraščanja nujno potrebno. Tretji iz projekta LAS
Gorenjska košarica pa je Zelena naselja,
kjer predvidevamo nadaljevanje urejanja
grajskega parka in obrežja vodotoka Suha.
V proračunu je predviden tudi večji znesek
za nakup zemljišč za nogometni center
Preddvor na novi lokaciji med Preddvorom
in Srednjo Belo."
• Veliko ste se od začetka leta pogovarjali z državo glede rekonstrukcije ceste
skozi Tupaliče. Kakšen je rezultat?
"Gre za dolgoletno dogovarjanje. Že leta
2006 smo ocenili, da je treba ta del ceste
urediti, in sicer na podlagi pobude staršev, da na območju zgornjih Tupalič ni
varna pot v šolo. Na direkcijo za infrastrukturo (DRSI) sem se šel pogovarjat,
priporočili so nam, naj naredimo projekte, če želimo to kmalu imeti, nato pa
bodo šli v izvedbo. Projekte smo naredili,

žal pa je kmalu nastopila kriza v državi in vse investicije so bile do leta 2015
neizvedene. No, sedaj smo slednjič dobili
zeleno luč, da ta odsek saniramo v tem
letu, skupaj z drugim projektom, ki smo
ga v tem času projektirali. To je krožišče
med zgornjimi in spodnjimi Tupaličami.
Tu poteka magistralni vodovod, ki oskrbuje tudi sosednji občini Kranj in Šenčur,
z njima se sedaj pogovarjamo o sofinanciranju magistralnega vodovoda. Pogodbo podpisujemo v teh dneh."
• K ukrepom za varnost na tej cesti so
pozvali tudi krajani. Kaj ste dosegli na
tem področju?
"Problem se je zaostril, ko je bila lani smrtna žrtev na tej cesti. Prebivalci zgornjih
Tupalič so naslovili na občino dopis z več
kot 40 podpisi, češ da se na tem odseku
nič ne dogaja in zaradi varnosti zahtevajo
ukrepe. Na tej osnovi sem klical sestanek s
policijo in medobčinskim inšpektoratom.

Državno cesto skozi Tupaliče naj bi začeli rekonstruirati jeseni. / Foto: Gorazd Kavčič
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Pregledali smo stanje. Policija je že leta 2015 po terenskem ogledu
od direkcije zahtevala varnostne ukrepe, a žal do danes ni bilo
nič izvedenega. Z rezultati tega sestanka smo šli na pogovor k
pristojnim na DRSI, kjer smo se dogovorili o začasnih ukrepih do
izvedbe sanacije tega območja. Dogovorili smo se, da prestavimo
tablo z imenom naselja Tupaliče za okoli 200 metrov v smeri Kranja, omejimo hitrost na tem delu na 50 km na uro mimo bencinske črpalke, v križišču pa na 60 kilometrov na uro. Predvideno je
tudi optično zožanje voznih pasov z zunanjo črto. To naj bi izvedli
takoj, ko bodo dobre vremenske razmere. Pozval sem tudi državno inšpektorico, ki je bila ravno te dni na občini in si je ogledala
stanje. Izrazila je zadovoljstvo s predlaganimi ukrepi in ponudila
pomoč, če bi jo potrebovali."
• Kako se bo nadaljevala gradnja kanalizacije v Tupaličah?
"Kot rečeno, se bo gradnja nadaljevala v sklopu rekonstrukcije ceste. Zaradi slabih vremenskih pogojev lani na tem območju nismo mogli povsem dokončati lanske faze gradnje. To bo
narejeno spomladi. Naslednja faza pa bo šla skupaj s sanacijo
ceste proti Jezerskemu, torej jeseni."
• Katera dela pa se bodo vendarle začela?
"Izvajajo se še dela v prvi fazi za vodovod Mače na območju
Bašlja. Spomladi se bodo zaključila. Imamo pa že razpis za
drugo fazo, v kateri bomo vodovod pripeljali do Mač."
• Že v prejšnjem Viharniku ste pojasnili, da boste nogometno igrišče namesto na območju Vok gradili na drugi
lokaciji. Koliko je že urejenega pri tem?
"Za del zemljišča med Preddvorom in Srednjo Belo, kjer želimo umestiti nogometno igrišče, vodimo poseben postopek
občinskega prostorskega načrta (OPN), ki je trenutno v fazi
pridobivanja soglasij na državni ravni. Upamo, da bomo soglasja do poletja pridobili. Lahko pa se še kaj zaplete, kajti ta
zemljišča so na vplivnem območju Brda."
• Na februarski seji občinskega sveta je bila sprejeta tudi
odločitev o gradnji zbirnega centra. Kakšna?
"Sprejet je bil koncesijski akt za zbirni center. Pripravljamo
javni razpis za izbor izvajalca, ki naj bi po pričakovanjih zbirni center zgradil še letos. Lokacija je pri čistilni napravi v Tupaličah. V razpisu bo določeno tudi, za koliko časa bo občina
zbirni center najela od koncesionarja, kako odplačevala in
kdaj po tem obdobju ga bo občina prevzela v upravljanje."

Vsem ženam in materam, ki v marcu
praznujete, voščimo za vaša praznika
Župan Miran Zadnikar
z občinskim svetom in občinsko upravo

• V občinah, kjer ravnanje z odpadki ureja Komunala

Kranj, ste se odločili, da boste poslej odpadke namesto na
Jesenice odvažali v Ljubljano. Zakaj?
"Sam sem se sicer bolj nagibal k temu, da odpadke vozimo na
Jesenice, že zaradi tega, da poslujemo znotraj regije in da se pridružujemo občinam zgornje Gorenjske, ki bodo odpadke odlagale na Mali Mežakli. Kranjski župan pa nas je lani seznanil z
odločitvijo o odvozu smeti v RCERO Ljubljana. Kot majhna občina nimamo kaj dosti izbire, poleg tega imamo na kranjskem
območju skupno komunalo, ki naj bi jo ščitili in skrbeli za njene
interese. Tako se bomo verjetno tudi mi pridružili občinam, ki
so se že odločile za Ljubljano. Na zadnji seji smo imeli prvo predstavitev, občinski svetniki so me pooblastili, da sem podpisal
pogodbo o pristopu občine k skupnemu ravnanju z odpadki. Na
prihodnji seji pa bomo ta odlok dokončno sprejeli in pristopili
k RCERO Ljubljana. Ključni razlogi, ki jih je predstavil direktor
Komunale Kranj Marko Kocjančič, so najugodnejša cena, dolgoročnost stabilnosti tega sistema, razpolaganje z vsemi ustreznimi dokumenti, prevoz pa še vedno izvaja Komunala Kranj. Poleg
tega se za naše občane v smislu stroškov nič ne spremeni. Tako
ali tako imamo sedaj občine na območju kranjske Komunale
enotne cene, vsaj kar zadeva vodo in ravnanje s smetmi, dogovarjamo se še za odvajanje in čiščenje odpadnih voda."
• Junija letos bo ob občinskem prazniku izšel nov pred
dvorski zbornik ...
"Leta 1999 je izšel prvi preddvorski zbornik pod naslovom
Preddvor v času in prostoru. Ocenili smo, da je po toliko letih
dogajanja in sprememb v občini čas za novega. Izšel bo ob občinskem prazniku v nakladi 2100 izvodov. Njegov urednik je
Miloš Ekar, v uredniškem odboru sta še Jure Volčjak in Vlado
Žumer, sooblikovalo pa ga je dvajset avtorjev."
• Se sicer že pripravljate na občinski praznik v juniju?
"Občinski praznik se začenja 1. junija, ko bo predstavljen tudi
zbornik. O Josipini Turnograjski, katere spomin slavi občinski praznik, bo mednarodni simpozij. Dogodke bomo zaokrožili prvo nedeljo julija, ko bo tradicionalni Petrov sm'n, folklorni festival, letos pa tudi čebelarski dan s predavanjem in
postavitvijo kipa v čast Franu Lakmayerju v grajskem parku,
letos še v posebno počastitev ob proglasitvi svetovnega dneva
čebel."

Želimo vam
vesele velikonočne
praznike
Župan MIran Zadnikar
Občinski svet
Občinska uprava

VIHARNIK JE PRILOGA ČASOPISA
VIHARNIK (ISSN 1855-0126) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Danica Zavrl Žlebir (danica.
zavrl@g-glas.si), odgovorna urednica Marija Volčjak, oblikovanje Matjaž Švab, oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 041/704 857).
Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj (info@g-glas.si, tel. 04/201 42 00, faks 04/210 42 13). Tisk: Nonparel,
d.o.o., Kidričeva cesta 7, 4220 Škofja Loka. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Viharnik izhaja v nakladi 1400 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor. Na naslovnici: Letos se zima pozno poslavlja / Foto: Tina Dokl
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Župan voščil jubilantki
Marijana (Manca) Rogelj iz Potoč je s 102
letoma druga najstarejša občanka Predd
vora. Rojstni dan je praznovala februarja
in za njen praznik jo je obiskal tudi župan
Miran Zadnikar. Voščil ji je za visok jubilej
in se čudil, kako zdrava in trdna kljubuje
visoki starosti. Manca se sicer vsako leto
decembra udeleži tudi tradicionalnega žu
panovega sprejema starostnikov, ki štejejo
devetdeset let in več. Ob koncu leta je bilo
v občini takšnih 26. Najstarejši občanki pa
imata celo čez sto let, poleg Mance, rojene
leta 2016, še Frančiška Zorman iz Bašlja,
rojena leta 2015.

V pričakovanju novega zbornika
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Ob letošnjem občinskem prazniku bo
izšel novi zbornik občine Preddvor. Od
izida starega sta minuli že skoraj dve
desetletji. Leta 1999 je namreč izšel
zbornik pod naslovom Preddvor v času
in prostoru, ki ga je uredil Tone Roblek.
Zdaj je po mnenju vodstva občine čas za
novega. V prvem zborniku so avtorji segli nazaj v zgodovino, mlada občina je
tedaj šele poganjala korenine in začela
sestavljati mozaik novih časov. "Prav je,
da po tolikih letih skupaj pogledamo,
kako se je naša občina razvijala in nam
bila vedno bolj prijetno življenjsko okolje. Generacije ljudi se menjajo, spomini pa, če niso zapisani, lahko obledijo,"
je v uvodni nagovor novega zbornika
zapisal župan Miran Zadnikar. Prvih

dvajset let nove občine je prineslo nekaj
pomembnih pridobitev, od komunalne
urejenosti (ceste, kanalizacije, biomasa) do prenove in nadgradenj skupnih
objektov (šole, vrtca, zdravstvenega
doma, knjižnice, TIC-a, sakralnih objektov) pa do spodbujanja društvene dejavnosti. "Nov občinski zbornik, Preddvor –
podobe minulih časov in ljudi, je dokaz,
da razvoj občine ni bil samoumeven,
ampak posledica dolgotrajnejših procesov in dobrih odločitev občanov, ki so
znali prepoznati najbolj zaupanja vredne in srčne sovaščane ter jih izvolili za
svetnike in župana, da so jim znali prisluhniti in načrte uresničiti po najboljših močeh za skupno dobro," nadaljuje
župan in dodaja, da občinski zbornik ni
le izkaznica kraja, pač pa pomemben
del v mozaiku krajevne zgodovine.

Objava javnih razpisov za leto 2018
Občina Preddvor obvešča, da je od četrtka, 1. marca 2018, na spletni strani
www.preddvor.si objavila javne razpise za leto 2018, in sicer:

Občni zbor
turističnega društva
Marca se je na občnem zboru sestalo Tu
ristično društvo Preddvor. Ugotovilo je, da
smo v lanskem letu polovično sanirali dolg
in uspešno organizirali dve prireditvi, Pe
trov sm'n in potop božičnega drevesa. Le
tošnje leto nam prinaša sanacijo društva
po planu, del doma želimo oddati v najem
in pripraviti nekaj prireditev. Petrov sm'n
bo 1. julija, potop božičnega drevesa 25.
decembra. Poleg tega bomo organizirali tr
žnico vsako drugo in četrto soboto v mese
cu, začnemo maja. Postavili bomo vsaj dve
tabli z opisom zgodbe o Hudičevem boštu.
Uradne ure društva smo uvedli vsako sre
do od 17. do 19. ure. Prosimo pa tudi vse, ki
so pripravljeni sodelovati v društvu, da se
v prostorih društva oglasijo ob sredah. So
delovali bomo z Zavodom za turizem Predd
vor, da skupaj naš kraj čim bolj približamo
turistom.

5. Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju občine
Preddvor v letu 2018 – prijava je možna do 30. marca 2018;
6. Javni razpis za sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih prireditev v občini Pred
dvor v letu 2018 – prijava ja možna do 30. marca 2018;
7. Javni poziv za vložitev zahtevkov za delno povračilo stroškov vzdrževanja javnih
poti v krajevni skupnosti Kokra – prijava ja možna do 30. marca 2018;
8. Javni razpis za priznanja občine za leto 2018 – sprejem predlogov je do
30. marca 2018.
Vse informacije kot tudi razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na naslovu
Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, po telefonu 04/275 10 00 v času ura
dnih ur ali po elektronski pošti obcina.preddvor@siol.net.
OBČINA PREDDVOR

www.preddvor.si

Župan Miran Zadnikar z Manco Rogelj ob
njenem 102. rojstnem dnevu

1. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in dejav
nosti v občini Preddvor v letu 2018 – prijava je možna do 30. marca 2018;
2. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v občini
Preddvor v letu 2018 – prijava je možna do 30. marca 2018;
3. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Preddvor v letu 2018. Javni razpis obsega:
∞ ukrep št. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev;
∞ ukrep št. 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
∞ ukrep št. 5 Podpora investicijam za varno delo v gozdu;
∞u
 krep št. 6 Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdar
skih programih;
∞ prijava za ukrepe št. 1.1., 1.2., 5 in 6 je možna do 30. marca 2018
∞ ukrep št. 7 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja
podeželja
∞ prijava za ukrep št. 4 je možna do 1. oktobra 2018
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Pomaga učencem z učnimi težavami
Ana Urbanec, ki je bila v Osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru doslej dve leti
zaposlena prek programa javnih del, je 1.
marca tam dobila redno zaposlitev. To za
zdaj financira občinski proračun. Ana je
zaradi gibalne oviranosti na električnem
invalidskem vozičku in je bilo doslej njeno gibanje omejeno na šolsko pritličje.
Odkar pa ima šola tudi dvigalo, so ji dosegljivi tudi prostori v višjih nadstropjih.
Kakšno je njeno delo? "Sem izvajalka
učne pomoči in z dodatno razlago pomagam tistim učencem, ki pri usvajanju
snovi potrebujejo dodatno pomoč. Pomoč je individualna, torej delam z enim
učencem, ki mu v eni uri razložim učno
snov," svoje delo predstavi Ana Urbanec.
Tako je v okviru učne pomoči obravnavala precej učencev, kakih dvajset na

Na kvizu Male sive
celice
JOŽICA MLAKAR BRODER,
JELI CUDERMAN IN PETRA LESJAK
Ekipa učencev Osnovne šole Matije Valjavca
Preddvor, v kateri so bili Aljaž Križnar, Eva
Tofant in Maks Zager, se je januarja udeležila snemanja kviza Male sive celice na RTV
Slovenija. Naši učenci so se pomerili v znanju z učenci iz Osnovne šole Gornja Radgona. Ob bučni podpori navijačev so zmagali
in se uvrstili v nadaljnje tekmovanje, v osmino finala, ki je bilo v ponedeljek, 12. marca,
nasprotnik pa je bila ekipa Osnovne šole Radenci. Kljub srčnemu boju in zagnanosti sreča ni bila na naši strani in preddvorski ekipi
se ni uspelo uvrstiti v četrtfinale. Vsem trem
tekmovalcem in njihovim navijačem iskreno
čestitamo za lep uspeh.

teden, potrebujejo pa pretežno učno pomoč pri slovenščini, matematiki in angleščini, ugotavlja sobesednica. Ana je po
izobrazbi diplomirana meteorologinja
in se namerava izobraževati še naprej.
Nadaljevala bo z magistrskim študijem
inkluzivne pedagogike, saj ji to razširi
možnosti pedagoških znanj in tudi zaposlitve. Z delom v preddvorski šoli je sicer
zadovoljna in tudi z otroki se dobro razume, saj so do njenih posebnih potreb
razumevajoči in ustrežljivi.
"V šoli smo veseli, da je sedaj Ana Urbanec
tudi formalno zaposlena pri nas," pa o
sodelavki pravi ravnatelj šole Bogdan Sušnik. "Pri nas je že nekaj časa in je v okviru učne pomoči mesečno obravnavala od
50 do 60 otrok, s svojimi dodatnimi znanji iz knjigovodstva pa je kolektivu tudi
sicer v pomoč. Ana je zelo pozitiven človek
in zgled, kako živeti s posebnimi potreba-

mi, otroci se hitro nalezejo njenega optimizma, tudi s sodelavci je v lepih odnosih
in se lepo vključuje v kolektiv. Odkar ima
šola tudi dvigalo, smo ji omogočili lepše
delovne prostore, prav tako sedaj lažje
sodeluje na pedagoških konferencah."
Sušnik še dodaja, da s takimi odnosi šola
udejanja svojo vključevalno klimo.

Čistilna akcija
V soboto, 7. aprila, ste občani lepo vabljeni na čistilno akcijo. Na običajnih
zbirnih mestih se zberemo ob 8. uri. Za
zagotovitev vrečk in rokavic se povežite z vodji, katerih imena so objavljena
na spletni strani občine in napisana
na letakih, izobešenih na oglasnih deskah. Po končani akciji ste vabljeni na
malico pred gasilski dom.

Občina Preddvor
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor
Tel. 04 275 10 00, faks: 04 275 10 20
E: pošta: obcina.preddvor@siol.net
Številka: 041-0001/18-KMVI15/11
Datum: 6. 3. 2018
Političnim strankam in ostalim organizacijam v občini Preddvor

Poziv k evidentiranju kandidatov
za imenovanje občinske volilne komisije
Smo v letu lokalnih volitev. Redne lokalne volitve, na katerih bodo izvoljeni novi
člani občinskega sveta in župan, bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.
Volitve na lokalni ravni izvajajo občinske volilne komisije, ki jih imenujejo občinski
sveti, njihov mandat pa traja štiri leta. Glede na to, da mandat komisiji v prejšnjem
sestavu v letošnjem letu poteče, je treba pred izvedbo jesenskih volitev imenovati
novo komisijo.
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik, njegov namestnik ter trije člani in
njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta
izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Predsednik, člani in njihovi namestniki ne
morejo na teh volitvah kandidirati niti ne morejo biti zaupniki v postopkih.
Pozivamo vse politične stranke, druge organizacije občanov v občini Preddvor ter
občane, da predloge in soglasja evidentiranih kandidatov na predloženih obrazcih (na voljo so tudi v sprejemni pisarni občine) oddajo v sprejemni pisarni Občine
Preddvor najkasneje do petka, 30. marca 2018. Pregled in predlog komisije bo pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter jih predložila v
razpravo in sprejem občinskemu svetu.
Predsednik komisije
Janez Brolih

www.preddvor.si

DANICA ZAVRL ŽLEBIR
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S šahisti v Blace

Zimska služba

V teh dneh delegacija občine Preddvor na čelu z županom Miranom
Zadnikarjem gostuje v pobrateni srbski občini Blace. Poleg predstavnikov občine v Blace potuje tudi šest učencev Osnovne šole Matije
Valjavca, ki bodo sodelovali na balkanskem kadetskem prvenstvu v
šahu. Z njimi potuje tudi ravnatelj šole Bogdan Sušnik, kajti tudi na
ravni šole želi občina doseči sodelovanje obeh občin.

"Za zimsko službo smo v letošnjem proračunu precej prekoračili
načrtovano postavko. Zimsko vzdrževanje cest nas je tako do
konca februarja stalo okoli 80 tisoč evrov, načrtovali smo jih 60
tisoč. Rad pa bi pohvalil vse, ki pozimi plužijo ceste in skrbijo,
da so dobro prevozne, tako Gorenjsko gradbeno družbo kot tri
domače pogodbene sodelavce," je dejal župan Miran Zadnikar.

VODOVODNA ZADRUGA PREDDVOR, z. b. o.
Goričica 7, 4205 Preddvor
Datum: 10. 3. 2018

Letno poročilo Vodovodne zadruge Preddvor o kakovosti
pitne vode za leto 2017
Vodovodna zadruga Preddvor oskrbuje s pitno vodo iz vodovodnega sistema Nova vas prebivalce v naseljih Nova vas, Preddvor,
Breg ob Kokri, Spodnji del Tupalič, Hrib, Sp. Bela, Sr. Bela in Zg. Bela.
Za zagotavljanje ustrezne pitne vode po Pravilniku o pitni vodi ima Vodovodna zadruga Preddvor v vodohranu v Novi vasi nameščeno UV-napravo za spremljanje stanja kakovosti pitne vode po sistemu HACCP (mesta vzorčenja, načini odvzema vzorcev, pogostost
odvzema, vrsta preskusa vzorca – mikrobiološka analiza ali fizikalno-kemijska) in strokovnega sodelavca, ki v skladu s Pogodbo o
poslovnem sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano – enota Kranj sodeluje pri spremljanju zdravstvene
ustreznosti pitne vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) na vodovodu, ki je v upravljanju Vodovodne zadruge Preddvor.
Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode zajema: vzorčenje pitne vode, terenske meritve, mikrobiološke in kemijske preiskave pitne vode in oceno skladnosti.
S strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so bili v letu 2017 odvzeti naslednji vzorci:
MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA
redna

FIZIKALNO-KEMIJSKA PRESKUŠANJA

občasna

redna

bčasna

štev. odvzetih
vzorcev

štev.
neskladnih

štev. odvzetih
vzorcev

štev.
neskladnih

štev. odvzetih
vzorcev

štev.
neskladnih

štev. odvzetih
vzorcev

štev.
neskladnih

8

0

2

0

3

0

1

0

V okviru državnega monitoringa Ministrstva za zdravje je bilo odvzetih 5 vzorcev za mikrobiološki in/ali kemijski preskus.
MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA
redna

FIZIKALNO-KEMIJSKA PRESKUŠANJA

občasna

redna

občasna

štev. odvzetih
vzorcev

štev.
neskladnih

štev. odvzetih
vzorcev

štev.
neskladnih

štev. odvzetih
vzorcev

štev.
neskladnih

štev. odvzetih
vzorcev

štev.
neskladnih

4

0

1

0

4

0

1

1

V letu 2017 smo razglasili dva preventivna ukrepa prekuhavanja pitne vode, in sicer 27. 4. 2017 ter 29. 6. 2017, v obeh primerih za
čas 4 dni. Vzrok je bila povečana motnost na viru zaradi obilnih padavin. Naknadni preskusi so pokazali, da so bili vsi preskušani
parametri skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

Obveščamo vas tudi, da vsako leto na hrbtni strani decembrske položnice objavimo načine obveščanja ob izrednih dogodkih (preventivni ukrepi, okvare in prekinitve dobave ...).
Vodovodna zadruga Preddvor
Ker dobra pitna voda ni naključje!

www.preddvor.si

Porabnike tudi želimo opozoriti, da je treba primerno vzdrževati hišni vodovodni sistem. Redno je treba čistiti mrežice na pipah, ob
daljših odsotnostih pa je treba točiti vodo na pipah toliko časa, da se temperatura stabilizira (cca 2 minuti). Največjo potencialno
nevarnost predstavljajo rokavi v napeljavi, ki so dolgi in imajo na koncu samo eno pipo, ki jo redko uporabljamo. Takšne "mrtve
rokave" je najbolje ukiniti ali pa redno točiti vodo iz njih.
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Slike na ledu v Avstriji
NINA KLAKOČAR ZAGER IN PETRA LOMBAR PREMRU,
KOORDINATORICI PROJEKTA
Januarja se je 26 učencev Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor s spremljevalkama udeležilo odprtja razstave mednarodnega projekta Slike na ledu – Bilder am Eis na jezeru Weissensee v Avstriji. Skupaj z učenci in učiteljicama z Orehka
smo se peljali skozi predor Karavanke, mimo Beljaka, skozi
Šmohor/Hermagor ter po ovinkasti cesti do Techendorfa ob
poledenelem Belem jezeru. Lep sončen dan smo poleg udeležbe na prireditvi ob odprtju in ogledu razstave šestdesetih
»slik«, med katerimi je tudi preddvorska, izkoristili za kilometre drsanja. Uživali smo v čudoviti pokrajini in brezskrbnem druženju, tako da je bilo popoldne kar težko odložiti drsalke. Belo jezero/Weissensee je namreč v zimskih mesecih
znano kot največje naravno drsališče v Evropi, s pol metra
debelo ali še debelejšo ledeno površino pa nudi odlične pogoje
za drsanje in druge aktivnosti. Razstavo Slike na ledu – Bilder
am Eis na tem jezeru že od leta 2003 organizira Land Kärnten Medienzentrum, naša šola pa sodeluje vsako leto skoraj
od začetka. V šoli pripravimo osnutek plakata s poljubnim
sporočilom in fotografijami, v Avstriji ga nato malo obdela-

Lovca obiskala šolarje
FRANCE EKAR
V podružnični šoli v Kokri sta lovca Toni Povšnar, lovski poklicni čuvaj in član LD Jezersko, in France Ekar, starešina jezerske lovske družine in član LD Preddvor, vsem 14 učencem
predstavila delo in vlogo lovca.
Kokra, ena najdaljših vasi v Sloveniji, je bila vselej lovsko
visokogorsko razpoznavna. Sedaj je na tem območju osem
lovcev, lovne površine pa so v upravljanju državnega Zavoda
za gozdove Slovenije, t. i. lovišča Kozorog. Tod so bili v 17. in
18. stoletju najbolj priznani Suhadolnikovi lovci, med njimi
Primož Štular in njegov sin Jurij, tudi "ustanovnik" Slovenskega planinskega društva. Suhadolnikovi so bili tudi izjemni gorski vodniki, ki so vodili na vrhove Grintovcev prve

jo, prenesejo na zastavo ter ob koncu januarja ali začetku februarja razstavijo na ledu. Turisti si slike lahko ogledujejo,
dokler je jezero zamrznjeno. Na ta način šola prispeva svoj
delček k prepoznavnosti in promociji Preddvora. Ko bodo
razstavo na jezeru pospravili, bo tudi naša najnovejša slika z
ledu, kot že več kot ducat prejšnjih, krasila prostore naše šole.
Naš letošnji slogan je Zmeraj krasna si, narava. Fotografije
sta prispevala devetošolec Domen Purkart in njegov oče Robert, za oblikovanje pa je poskrbela učiteljica Milena Tavželj.
naravovarstvene in geografske gorske raziskovalce. Lovca
sta učencem predstavila brošuro za mlade Lovske zveze Slovenije (LZS) Maja in Marko z lovcem na lovu. Vsi učenci so
dobili tudi knjižico Sledi divjadi, seznanili pa so se tudi z
novim posterjem LZS, na katerem so odlično prikazane avtohtone ptice. Učenci so imeli kar precej vprašanj, izkazalo
se je tudi, da so ponosni na očete in dedke lovce. Lovstvo
je zanje mikavno, kajti v vasi Kokra se vsak dan srečujemo z gozdnimi živalmi. Prek prilagojene lovske literature
se lahko mladež oblikuje v osebnosti s pozitivnim odnosom
do narave in živalstva, ob ozaveščanju, da je prostoživeča
divjad tudi sestavni del njihovega okolja in vsakdanjika. Na
koncu so se zahvalili LZS, da je obdarovala učence z lovsko
literaturo in predavanjem.
OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI

OBVESTILO

Vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor
vabi k vpisu otrok v enoto Storžek v Preddvoru,
enoto Čriček na Zg. Beli in enoto Palček na Zg. Jezerskem
za šolsko leto 2018/19.
Vpis poteka od četrtka, 15. marca, do petka, 30. marca 2018.

Ravnatelj
Bogdan Sušnik, prof.
Lovca na obisku v podružnični šoli v Kokri

www preddvor.si

Besedilo razpisa je na voljo na spletni strani šole oz. vrtca
(http://www.os-preddvor.si/index.php/vrtec-pri-os) in na
oglasnih deskah vrtca.
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Spremljamo kakovost pitne vode

V občini Preddvor upravljamo tri vodovodne sisteme. Naša glavna skrb
je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne kakovosti. Iz
raz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne vsebuje mikroorga
nizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi
snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.
Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov v pi
tni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Zaradi tega se v pitni
vodi prednostno spremljajo mikrobiološki parametri. Mikrobiološki pa
rametri nam pokažejo onesnaženost pitne vode z mikroorganizmi, ki se
rutinsko preiskujejo v pitni vodi in lahko ogrožajo zdravje ljudi. Zdrav
stveno ustreznost pitne vode ocenjujemo glede na vrsto in vrednost
preseženega parametra ter v povezavi z ostalimi parametri.
Pri določanju ustreznosti pitne vode upoštevamo parametre in mejne
vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v nadaljevanju pravilnik.
Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode na različ
nih mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se nato transportirajo v Nacional
ni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, kjer opravijo preskušanja na
izbrane mikrobiološke in fizikalno-kemijske parametre. Odvzeti vzorci
nam kažejo tudi ustreznost uporabljenega postopka obdelave pitne
vode in ustreznost vzpostavljenih preventivnih ukrepov v sklopu nad
zora nad kakovostjo pitne vode.

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo 61.852 prebivalcev. V
vodovodni sistem smo distribuirali 5.874.824 m3 pitne vode, od tega
78.725 m3 v občino Preddvor. S pitno vodo iz omenjenega vodovodne
ga sistema se oskrbujejo naselja v naslednjih občinah: Kranj, Naklo,
Preddvor in Šenčur. V občini Preddvor se oskrbuje 782 prebivalcev v
naselju Bašelj, del naselja Kokra, Potoče in del naselja Tupaliče.
V občini Preddvor se naselje Bašelj s pitno vodo oskrbuje iz virov Bašelj
(zajetja in vrtine), medtem ko se naselje Potoče in Kokra oskrbujeta s
pitno vodo, ki priteče iz virov Čemšenik (zajetja in vrtine). Naselje Tupa
liče se oskrbuje s pitno vodo iz zajetja Nova vas. Vsi vodni viri se napa
jajo iz kraško kavernoznega vodonosnika. Pitna voda iz virov Bašelj se
stalno filtrira po postopku ultrafiltracije, občasno pa se pitna voda lahko
tudi dezinficira z natrijevim hipokloritom. Pitna voda iz zajetja Nova vas
se stalno dezinficira s presvetljevanjem z UV-svetlobo. Pitna voda iz
virov Čemšenik se dezinficira z natrijevim hipokloritom v sledovih.
V občini Preddvor je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih osem
najst vzorcev pitne vode. Za fizikalno-kemijska preskušanja sta bila
odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so pokazala,
da je bil en odvzet vzorec neustrezen, zaradi prisotnosti koliformnih
bakterij (to so indikatorske bakterije in so pokazatelj sprememb, ki
nimajo neposredne nevarnosti za zdravje). Opravljeno je bilo ponovno
vzorčenje vključno s kontrolnim vzorcem. Laboratorijska preskušanja
so pokazala ustreznost obeh ponovno odvzetih vzorcev pitne vode. Vsi
ostali vzorci so bili glede na obseg opravljenih preskušanj ustrezni. Fi
zikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da sta bila glede na obseg
opravljenih preskušanj odvzeta vzorca ustrezna.

Vodovodni sistem Bašelj - Laško
Vodovodni sistem Bašelj - Laško s pitno vodo oskrbuje 16 prebivalcev v
naselju Bašelj - Laško.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
VIH-2006/18

FOTO: SAMO PAUŠER

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano
ljudi v občini Preddvor za leto 2017

Vir pitne vode je vrtina Bašelj - Laško, ki se napaja iz razpoklinskega
vodonosnika. Pitna voda se ne dezinficira ali kako drugače obdeluje. V
vodovodni sistem smo distribuirali 1.213 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja so bili odvzeti štirje vzorci pitne vode,
medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja odvzet en vzorec
pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so poka
zala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci
ustrezni.

Vodovodni sistem Možjanca
Vodovodni sistem Možjanca s pitno vodo oskrbuje 57 prebivalcev v na
selju Možjanca.
Vir pitne vode so zajetja Zapečnik, ki se napajajo iz kraško kavernozne
ga vodonosnika. Pitna voda se pred distribucijo prečisti na peščenem in
vrečastem filtru, nato pa se še dezinficira z natrijevim hipokloritom. V
vodovodni sistem smo distribuirali 3.125 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja so bili odvzeti štirje vzorci pitne vode,
medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva
vzorca pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so
pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti
vzorci ustrezni.
Laboratorijska preskušanja, opravljena v letu 2017, so pokazala, da
je pitna voda v vseh vodovodnih sistemih v občini Preddvor, ki so v
upravljanju Komunale Kranj, zdravstveno ustrezna in ni ogrožala
zdravja ljudi.
Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode iz rednih in rezervnih
vodnih virov, kot tudi iz omrežja vodovodnega sistema bomo zagotavljali tudi v prihodnje in se trudili, da boste uporabniki še naprej
uporabljali kakovostno pitno vodo. Vodni viri niso neomejeni, zato z
njimi ravnajmo skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo lahko tudi
v prihodnje pili zdravo in svežo vodo – vodo iz pipe.
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Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja tudi v okviru državnega monitoringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje, nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno bolj primanjkuje. Na
planetu je manj kot en odstotek vode, ki se lahko uporablja kot pitna
voda. Več kot milijarda ljudi po vsem svetu nima dostopa do zdrave
pitne vode. Vode po Evropi je na splošno še dovolj, čeprav jo na nekaterih območjih primanjkuje. Enako velja tudi za Slovenijo. Vsi vodovodni sistemi v upravljanju Komunale Kranj se oskrbujejo s pitno
vodo, ki prihaja iz podtalnice (vodonosnik), ki zadržuje deževnico, ki
pronica skozi zemeljske plasti. Kakovost pitne vode iz zgoraj omenjenih vodovodnih sistemov je zelo dobra, zato jo lahko varno pijete
iz pipe. Vodo iz plastenke raje zamenjajte za vodo iz pipe in s tem
zmanjšujte tudi količino nepotrebno ustvarjene odpadne embalaže,
ki obremenjuje naše okolje.

Soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode
Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega
omrežja, ki vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med
priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe pitne vode. Upoštevajmo naslednja priporočila:
-	Redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega
kamna.
-	Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. Vsako
jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo nekaj vode (voda
naj teče dve minuti oziroma do ustalitve temperature vode). Enako naredimo, ko pridemo iz službe, predvsem pa, ko se vrnemo po
daljši odsotnosti.
-	Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.
-	Evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do takrat je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.
Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda soodgovorni tudi uporabniki sami. Zmanjšanje onesnaženosti vode je pomembno ne le zato, ker
želimo vodo uporabljati, ampak tudi zato, da zaščitimo rastline in živali v rekah, jezerih in morjih. Vsak od nas lahko sodeluje pri zmanjšanju
onesnaženja. Ne zlivajte v odtok kemikalij – barve, lakov, insekticidov
ali zdravil. Izogibajte se zlivanju olja v odtok – nobenega olja za cvrtje
ali solate in zlasti nobenega motornega olja! Vsi ti izdelki lahko poškodujejo delovanje sistema za čiščenje odpadnih vod, s tem ko uničijo
favno in zamašijo cevi. Vse te nevarne odpadke oddajte v zbirni center
za ločeno zbiranje odpadkov.

Obveščanje v času motene oskrbe s pitno vodo
Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovodnem
omrežju in objektih (kot so redno in izredno vzdrževanje, obnove,
prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. V primeru večjih
okvar, moteni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja vode obvestimo Center
za obveščanje, občino in radijske postaje. Obvestilo objavimo tudi na
spletni strani www.komunala-kranj.si. Dodatno imamo vzpostavljeno
tudi osebno obveščanje po SMS-sporočilih in/ali sporočilih po elektronski pošti. Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to lahko
storite po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si, preko
obrazca na spletni strani www.komunala-kranj.si ali osebno na sedežu našega podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj,
d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
Poseben poziv k obvezni prijavi velja za predstavnike javnih ustanov
(šole, vrtce, zdravstvene ustanove, gostinske lokale …).
O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve pravilnika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo v začetku vsakega novega
koledarskega leta, z obvestilom na hrbtni strani položnic.

Čisto je lepo.

Zborovali tudi gasilci
Opravili so veliko prostovoljnih ur, se
izobraževali, bili tudi na več intervencijah.
ŠPELA BOHINEC
Zadnji konec tedna meseca septembra je v Prostovoljnem gasilskem društvu Preddvor potekal redni letni občni zbor. Letos
se je končalo petletno mandatno obdobje, zato je bil dogodek
zaznamovan tudi z imenovanjem novega vodstva.
Obširna poročila predsednika, poveljnika in predstavnikov
komisij so potrdila dobro, predvsem pa uspešno delo v letu
2017. Gasilci smo v preteklem letu opravili nakup nove osebne

zaščitne opreme za operativno enoto, ki posreduje ob intervencijah, s tem pa smo izločili vse stare, iztrošene obleke, ki
niso več zadoščale predpisanim standardom. Gasilsko vozilo cisterna Scania je bilo opremljeno z novo gasilsko opremo,
prav tako je bila urejena reorganizacija opreme in orodja znotraj vozila. S tem smo poenotili postavitev opreme v obeh gasilskih vozilih s cisterno, hkrati pa imata obe vozili sodobno
opremo, ki omogoča lažje posredovanje operativne enote na
intervencijah. Operativna enota je v preteklem letu opravila
ogromno prostovoljnih ur, na intervencijah pa so posredovali
kar 34-krat. Vsak prvi petek v mesecu so člani opravili tehnični pregled opreme in vozil, organiziranih pa je bilo 24 rednih
operativnih vaj z namenom pridobivanja in obnavljanja gasilskega znanja. Operativni člani so obiskovali tudi izobraževanja na Igu in v Sežani.
V mesecu decembru smo kot vsako leto obiskali tudi vaše
domove, občanke in občani, z namenom, da vam zaželimo
mirno novo leto. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem vašim prostovoljnim prispevkom in stisku roke, ki te nam ga
namenili. Tako kot vsa leta našega delovanja do sedaj bomo
tudi v prihodnje delali v vaše dobro, z veliko mero sočutja in
ogromno dobre volje ob pomoči drugim.
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

www.pogrebnik.si
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Turizem je bil zame način življenja
Lani je Zavod za turizem Preddvor dobil novo direktorico Ernesto Koprivc. Prej je pet
let zavod vodila domačinka Mirjam Pavlič, prekaljena turistična delavka. O tem,
kakšne sledi je pustila na področju turizma v kraju in kaj je to delovanje pomenilo
njej sami, pa v priložnostnem pogovoru.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• V preddvorskem turizmu ste navzoči že več kot tri deset
letja. Kako se je začelo?
"Ko sem pred več kot tremi desetletji kot mlada mamica hodila z vozičkom po Preddvoru, so me sovaščani vabili k različnim dejavnostim: k dramski, folklorni, k turističnemu društvu. Za oder se nisem odločila, ker so bile vaje ob večerih,
jaz pa takrat z otroki. K folklori nisem mogla, ker sem bila
zaradi moževe pogoste odsotnosti brez soplesalca. Tako mi je
ostal turizem, kjer sem v društvu vrsto let opravljala različne
vloge. Najbolj opazni dejavnosti sta bili dolga leta ocenjevanje
urejenosti domov v občini in pohodi na Jakoba pa tudi povezovanje s turističnimi društvi v sosednjih občinah in v okviru
Gorenjske turistične zveze. V tej sem še vedno aktivna."
• Kako pa je prišlo do vodenja Zavoda za turizem Preddvor?
"Ko smo v Preddvoru v nekdanji trgovini uredili prostore, v
katere sta se naselila Zavod za turizem (s turistično-informacijskim centrom) in knjižnica, je bilo treba od začetka snovati
tudi vsebino. Bila sem že v gradbenem odboru, ob odprtju pa
so me začasno postavili za direktorico. To ni bilo delo, od katerega bi živela, pač pa dejavnost za zraven. In tudi začasnost
se je raztegnila v polnih pet let. Treba je bilo oživeti turizem
in s sodelavko Heleno Krampl Nikač, ki je bila za polovični
delovnik zaposlena v zavodu, za polovični pa v knjižnici, sva
se zelo trudili, da bi stvari dobro stekle. Večkrat se je zgodilo,
da je od ideje do izvedbe prišlo kar čez noč. Tako smo denimo
naredili pohodne karte, zemljevide, prospekte, da smo jih delili gostom, ki so prav po teh stvareh najbolj povpraševali. Čeprav se sedaj zdi samoumevno, pa je bilo za vsem tem veliko
skritega dela. Tako sem sama naredila ogromno fotografij za
te izdaje, včasih sem šla za dobro sliko prav na Storžič. Sama
sem napisala besedila, poskrbela za oblikovanje. Za potrebe
obiskovalcev smo posneli tudi promocijski film. V TIC-u smo
organizirali vrsto prireditev: od tečajev za ohranjanje starih
rokodelstev do ročnih del, predavanj na različne teme, dejavnosti za otroke ... Naši prostori so bili ves teden zasedeni.
Veseli me, da se je takrat močno povečal tudi obisk knjižnice,
kar je rezultat dejstva, da smo drug z drugim dobro delali."
• Katere dejavnosti so bile še posebej odmevne?
"Zelo odmevno je bilo učenje pletenja košar, rokodelstva, ki
je še posebej značilno za naše kraje in sta ga tečajnikom približala mojstra Jože Štefe z Bele in Janez Krišelj iz Preddvora.
Celo z Dolenjskega so prišli ljudje, ki so se želeli naučiti te
stare obrti. Delavnico je prišla posnet avstrijska državna televizija ORF za oddajo Dober dan, Koroška. In znašli smo se
celo v New York Timesu. Škoda, ker nam ni uspelo oživiti tudi
žbičarstva, že pozabljene veščine izdelovanja žebljev, značilne za te kraje."
• Je Preddvor po vseh teh dejavnostih kaj bolj prepozna
ven in obiskan?

Mirjam Pavlič
"Zaradi teh dejavnosti je prepoznaven zlasti v gorenjskem prostoru. Vključili smo se v Regionalno destinacijsko organizacijo
Gorenjske, v tem okviru skupaj nastopamo na sejmih, poleg
tega se povezujemo tudi s turističnimi občinami na območju
Kamniško-Savinjskih Alp (skupen nam je pohodniški festival
in nastopi na sejmih na Češkem in Nizozemskem), kar vse pomeni kamenček k turističnemu mozaiku in pripomore k večjemu obisku. Prihaja več obiskovalcev, zlasti tistih, ki se jim
ne mudi po avtocesti k morju, pač pa želijo raziskovati naravo
in kraje ob stranskih cestah. Veliko jih prihaja z avtodomi, ti
iščejo svoja doživetja, in ne tistih, ki jim jih agencije ponujajo
v instantni različici. Takim turistom sem se tudi sama najraje
posvetila. Takim, ki v Preddvor ne pridejo samo na kavo, pač
pa tu želijo ostati nekaj dni, spoznati tukajšnje kraje, naravo,
ljudi, običaje, kulinariko ... V Preddvoru bi morali tudi s povečanjem prenočitvenih zmogljivosti pritegniti takšne goste. Saj
vemo, kako raznolike so danes možnosti, od glamping hišic
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do spanja na seniku. Turisti radi pridejo k ljudem, radi kaj vidijo in doživijo. In
za takšne, individualne goste, bi morali
imeti posluh."
• Kako torej pritegniti goste?
"Osebno sem se potrudila, da sem v Preddvor privabila goste, ki niso vedeli, kam bi
šli. V Preddvoru se da marsikaj videti: vsi
želijo k jezeru, zanima jih poročni drevored in zgodba ob njem pa grad Turn, kjer
smo jim lahko pokazali spominsko sobo
Josipine Turnograjske in film o njej, jih
peljali v njeno senčnico nad gradom ...
Ko sem jih vodila po teh znamenitosti,
sem se morala dobro pripraviti, da sem
jim znala vse to kar najširše predstaviti. Nad tem je bil vsak obiskovalec navdušen, prav tako nad dejstvom, da smo
znali ohraniti zeleno naravo in še nismo
pozidali svojih najlepših kotičkov. Žal mi

pa je, da nam ni uspelo organizirati več
prireditev, saj to zahteva veliko organizacijskega dela in usklajevanja, kar je za neprofesionanega turističnega delavca velik
zalogaj. Prireditve z dobrimi izvajalci in
dobro zabavo pritegnejo tudi domačine in
pri tem je pomembno, da domačini utripajo s temi dogodki."
• Kaj vam je pomenilo preteklo delo v
turizmu, kaj osebno je prineslo vam?
"Vse sem delala z dobro voljo. Veselilo me je ukvarjati se s turizmom in za
vsakogar sem se potrudila z zavestjo,
da moram narediti najboljše za Preddvor in ga zastopati v najboljši možni
luči. Z dobrim občutkom sem to delo
predala svoji naslednici, ki je sedaj v
Zavodu za turizem Preddvor redno zaposlena. Občina je namreč leta 2016
sprejela Strategijo razvoja občine in tr-

ženje turistične destinacije Preddvor do
leta 2026, s čimer je povezana tudi zaposlitev za polni delovni čas direktorja.
Sedanji direktorici Ernesti Koprivc sem
s svojimi izkušnjami na razpolago. Sedaj sem obiskovalka knjižnice in ob teh
priložnostih z naslednico rečeva kako
besedo o turizmu. Kadar sem sama potrebovala nasvet, sem ga poiskala kje
na Gorenjskem. Meni je delovanje v turizmu pomenilo način življenja. Vedno,
ko hodim na izlete ali dopust, rada opazujem in razmišljam, kako bi kakšno
stvar lahko naredili tudi pri nas. V turizmu sem delala odgovorno, zahtevno
in nepopustljivo do sebe, in čeprav je
bilo denarja malo, se nisem prepuščala
malodušju, češ saj se ne da nič narediti.
In to delo sem zapustila z dobrimi občutki."

Prihaja pomlad ...
… in z njo se prebuja tudi dogajanje v Preddvoru, ki bo zaznamovano
z nekaj novimi dogodki.
ERNESTA KOPRIVC,
ZAVOD ZA TURIZEM PREDDVOR
Na Zavodu za turizem Preddvor smo že
krepko zakorakali v novo leto, v katerem
načrtujemo kar nekaj novosti. V začetku
leta smo za vse ponudnike namestitvenih kapacitet organizirali predstavitev
eTurizma, kjer so predstavniki policije,
AJPES-a in SURS-a pojasnili in predstavili novo poročanje o zasedenosti namestitvenih kapacitet. Konec marca bomo
zaključili s predavanjem o vsestranskih
Bachovih kapljicah, ki so čudovita naravna metoda za harmoniziranje čustev.
Dolgoletne bralne urice, ki se odvijajo
vsako soboto v prostorih TIC-a, bodo z
aprilom dobile novo svežino, ki se skriva
pod imenom Sobotni živ žav. Zdaj se ne
bo več samo bralo, ampak bosta dva konca tedna namenjena ustvarjalnim igram,
delavnicam ter zabavnemu druženju.
Vsi ljubitelji zdrave in naravne hrane
vedo, da se pomlad začenja z nabiranjem čemaža, ki v obilici raste okoli
Preddvora. V čast te zdravilne rastline
se bo ves teden v aprilu odvijal dogodek
Okusi čemaž, v katerem boste pri domačih gostincih lahko okušali različne jedi,
vse o tej divji rastlini pa vam bo Dario
Cortese razkril na svojem predavanju
"Čemaž, divja zelenjava ena a!". Predvečer praznika dela bo namenjen tradi-

cionalnemu kresovanju v kamnolomu
Leskovec, z majem pa se začenjajo tudi
sobotne tržnice na dvorišču gradu Dvor,
kjer boste lahko kupili domače izdelke
in pridelke. Začetek občinskega praznika
bo zaznamoval prvi mednarodni simpozij Josipina Urbančič Turnograjska,
včeraj, danes, jutri, ki ga organizira Kulturno društvo Josipine Turnograjske v
sodelovanju z Občino Preddvor, Zavodom
za turizem Preddvor in Inštitutom glasbeno-informacijskih znanosti pri Centru
za interdiscplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru. Poleg predsednice društva, ddr.
Mire Delavec Touhami, bodo priznani
predavatelji predstavili in analizirali Josipinino vlogo in pomen na literarnem,
zgodovinskem, likovnem, oblačilnem,
plesnem, glasbenem in promocijsko-turističnem področju. Toplo vabljeni vsi,
ki vas zanima, kaj vse skriva in na novo
odkriva tematika Josipine Turnograjske. Ob tej priložnosti bo izšel tudi zbornik, ki je posvečen edinstveni slovenski
umetnici. V juniju se bo odvil tudi glasbeni festival Free forms-Just music, ki
je unikaten v slovenskem prostoru, čeprav festival domuje že v evropskih mestih, kot so Berlin, Dunaj in Budimpešta.
Glasbeniki iz različnih držav bodo v svojih nastopih prepletali glasbeno govorico
z idejami o povezovanju, sodelovanju in

medsebojnem zaupanju. Upajmo, da se
bo njihova zavzetost z odra prenesla tudi
med poslušalce. Konec meseca v sklopu Združenja Kamniško-Savinjskih Alp
pripravljamo Pohodniški festival, ki bo
ponudil sprehod ob preddvorskih vodah,
s planinci se boste lahko podali na pohod po okoliških hribčkih, pa še kaj zanimivega se bo našlo. Občinski praznik
bo soboto posvetil Čebelarskemu dnevu,
nedelja pa bo v duhu tradicionalne prireditve Petrov sm'n ter mednarodnega
folklornega festivala. Za vse podrobnejše
informacije se lahko obrnete na organizatorje dogodkov ali pa všečkate FB-stran
Zavoda, kjer sproti objavljamo dogajanja
v Preddvoru.

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
www.geodetske-storitve.com
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Koledar dogodkov za marec, april, maj in junij 2018
MAREC
Petek, 23. 3. 2018

Od sobote, 14. 4. 2018, do nedelje, 22. 4. 2018
Kulturni dom Preddvor, ob 19. uri

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU 		
Turistično društvo Bašelj, E: jana.smolej@gmail.com
Sobota, 24. 3. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

BRALNE URICE
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si				
Sreda, 27. 3. 2018

Dom krajanov Zg. Bela

NARAVNI SOMATSKI GIBI		
Večgeneracijski center Gorenjske, T: 041724134, E: mck-prijava@luniverza.si
Sreda, 28. 3. 2018

TIC Preddvor, ob 18. uri

BREZPLAČNO PREDAVANJE: BACHOVE CVETNE ESENCE
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si

OKUSI ČEMAŽ: PREDDVORSKI GOSTINCI VAS VABIJO NA ČEMAŽEVE
KULINARIČNE DOBROTE
ZT Preddvor, več informacij na FB ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si
Torek, 17. 4.2018

TIC Preddvor, ob 18. uri

BREZPLAČNO PREDAVANJE DARIO CORTESE: ČEMAŽ, DIVJA
ZELENJAVA ENA A! PREDAVANJE O TEM, KATERE DELE NABIRAMO, KAKO
GA PRIPRAVLJAMO, NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI NABIRANJU
ZT Preddvor, prijavo za udeležbo na predavanju pošljite na
info@preddvor-tourism.si
Sreda, 18. 4. 2018 Telovadnica – večnamenski objekt Provi, Sr. Bela 4,
od 20. ure do 21.30
KUNDALINI JOGA			
Društvo za opolnomočenje telesa, duše in duha Bhajannamkamkaur
T: 040206474, E: franceska.zumer@gmail.com

Sreda, 28. 3. 2018 Telovadnica – večnamenski objekt Provi, Sr. Bela 4 ,
od 20. ure do 21.30

Sobota, 21. 4. 2018

KUNDALINI JOGA			

ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si

Društvo za opolnomočenje telesa, duše in duha Bhajannamkamkaur
T: 040206474, E: franceska.zumer@gmail.com

Sobota, 21. 4. 201

Sobota, 31. 3. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

BRALNE URICE

občina Preddvor

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV

Hotel Alma, od 10. do 18. ure

TEČAJ DIHALNE VAJE IN GOZDNA TERAPIJA
Društvo Valantis, Brigita Jevnikar, prijave na T: 031611693		

ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si

Sreda, 25. 4. 2018 Telovadnica – večnamenski objekt Provi, Sr. Bela 4,
od 20. ure do 21.30

APRIL

KUNDALINI JOGA			

Nedelja, 1. 4. 2018

Hotel Alma, ob 12. uri

ISKANJE VELIKONOČNEGA ZAJČKA, ZA OTROKE
Hotel Alma, E: info@hotel-alma.si
Sreda, 4. 4. 2018 Telovadnica – večnamenski objekt Provi, Sr. Bela 4,
od 20. ure do 21.30
KUNDALINI JOGA			
Društvo za opolnomočenje telesa, duše in duha Bhajannamkamkaur
T: 040206474, E: franceska.zumer@gmail.com
Sobota, 7. 4. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si
Sobota, 7. 4. 2018

občina Preddvor, ob 8. uri

ČISTILNA AKCIJA
Občina Preddvor, E: obcina.preddvor@siol.net
Sobota, 7. 4. 2018

Koča na Sv. Lovrencu, od 9. ure do 11.30

DAN ZA SPREMEMBE: PRIKAZ OŽIVLJANJA Z DEFIBRILATORJEM
KORK Preddvor, E: milena.zupin@siol.net				
Sreda, 11. 4. 2018 Telovadnica – večnamenski objekt Provi, Sr. Bela 4,
od 20. ure do 21.30

Društvo za opolnomočenje telesa, duše in duha Bhajannamkamkaur
T: 040206474, E: franceska.zumer@gmail.com
Sobota, 28. 4. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si
Ponedeljek, 30. 4. 2018 Kamnolom Leskovec, ob 20. uri		
KRESOVANJE			
Turistično društvo Kokra, E: joze.arnez@mersteel.eu

MAJ

Četrtek, 3. 5. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

POČITNIŠKI ŽIV ŽAV
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si
Petek, 4. 5. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

POČITNIŠKI ŽIV ŽAV
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si
Sobota, 5. 5. 2018

Hotel Alma, od 10. do 18. ure

TEČAJ DIHALNE VAJE IN GOZDNA TERAPIJA
Društvo Valantis, Brigita Jevnikar, prijave na T: 031611693

KUNDALINI JOGA			

Sobota, 5. 5. 2018

Društvo za opolnomočenje telesa, duše in duha Bhajannamkamkaur
T: 040206474, E: franceska.zumer@gmail.com

ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si

Sobota, 14. 4. 2018

Sobota, 12. 5. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV

dvorišče gradu Dvor, od 9. do 13. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV

SOBOTNA TRŽNICA

ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si				

Turistično društvo Preddvor, E: josip.ekar@gmail.com
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Sobota, 12. 5. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

Petek, 15. 6. 2018

grad Hrib

SOBOTNI ŽIV ŽAV

PREDDVOR 2018: FREE FORMS – JUST MUSIC

ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si

ZT Preddvor, Zavod SAETA, Agencija PijaR, E: info@preddvor-tourism.si

Sobota, 19. 5. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si
Sobota, 19. 5. 2018

Hotel Alma, od 10. do 18. ure

TEČAJ DIHALNE VAJE IN GOZDNA TERAPIJA
Društvo Valantis, Brigita Jevnikar, prijave na T: 031611693		
Sobota, 26. 5. 2018

dvorišče gradu Dvor, od 9. do 13. ure

SOBOTNA TRŽNICA
Turistično društvo Preddvor, E: josip.ekar@gmail.com
Sobota, 26. 5. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV

Preddvor

DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKIH ČEBELNJAKOV
Čebelarsko društvo Fran Lakmayer, E: jozef.kokl@siol.net

JUNIJ

Petek, 1. 6. 2018

ZT Preddvor, Zavod SAETA, Agencija PijaR, E: info@preddvor-tourism.si
Sobota, 16. 6. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si
Sobota, 16. 6. 2018

Hotel Alma, od 10. do 18. ure

TEČAJ DIHALNE VAJE IN GOZDNA TERAPIJA
Društvo Valantis, Brigita Jevnikar, prijave na T: 031611693
Nedelja, 17. 6. 2018

Kokra, ob 9.45

SEMENJ V KOKRI IN ŽEGNANJE KOLES

Petek, 22. 6. 2018

Preddvor

POHODNIŠKI FESTIVAL KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE		
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si
Sobota, 23. 6. 2018

Preddvor

POHODNIŠKI FESTIVAL KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE		
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si
grad Hrib, ob 9. uri

1. MEDNARODNI SIMPOZIJ JOSIPINE URBANČIČ TURNOGRAJSKE:
VČERAJ, DANES, JUTRI
Odprto za javnost
Kulturno društvo Josipine Turnograjske, Občina Preddvor, Inštitut
glasbeno-informacijskih znanosti, E: delavec.mira@siol.net
Sobota, 2. 6. 2018

grad Hrib

PREDDVOR 2018: FREE FORMS – JUST MUSIC

Turistično društvo Kokra, E: joze.arnez@mersteel.eu

ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si
Sobota, 26. 5. 2018

Sobota, 16. 6. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

Sobota, 23. 6. 2018

dvorišče gradu Dvor, od 9. do 13. ure

SOBOTNA TRŽNICA
Turistično društvo Preddvor, E: josip.ekar@gmail.com
Sobota, 23. 6. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si

SOBOTNI ŽIV ŽAV

Sobota, 30. 6. 2018

ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si

SOBOTNI ŽIV ŽAV
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si

Sobota, 2. 6. 2018

Hotel Alma, od 10. do 18. ure

TEČAJ DIHALNE VAJE IN GOZDNA TERAPIJA
Društvo Valantis, Brigita Jevnikar, prijave na T: 031611693
Sobota, 9. 6. 2018

dvorišče gradu Dvor, od 9. do 13. ure

SOBOTNA TRŽNICA
Turistično društvo Preddvor, E: josip.ekar@gmail.com
Sobota, 9. 6. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

Sobota, 30. 6. 2018

TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

park in dvorišče gradu Dvor

ČEBELARSKI DAN
Čebelarsko društvo Fran Lakmayer, E: jozef.kokl@siol.net
Nedelja, 1. 7. 2018

Preddvor

PETROV S'MN
Turistično društvo Preddvor, E: josip.ekar@gmail.com
Nedelja, 1. 7. 2018

Preddvor, ob 14.30

SOBOTNI ŽIV ŽAV

MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL

ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si

Folklorno društvo Preddvor, E: fdpreddvor@gmail.com

Mednarodni simpozij o Josipini

Vabljeni k vadbi joge

V petek, 1. junija letos, bo v Preddvoru potekal mednarodni simpozij o prvi slovenski pisateljici, pesnici in skladateljici Josipini
Urbančič Turnograjski. V spomin na ugledno rojakinjo, rojeno na
gradu Turn, v občini Preddvor praznujejo občinski praznik. Organizirata ga Kulturno društvo Josipine Turnograjske in Inštitut glasbeno-informacijskih znanosti pri Centru za interdiscplinarne in
multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru v sodelovanju in pod pokroviteljstvom Občine Preddvor.

Zavod Stik in Društvo bolnikov z osteoporozo vas vabita k vadbi
iyengar joge, ki poteka vsak torek v vrtcu Storžek. Vadbe so od 18.
do 19.30 (vadba je primerna za vsakogar) in od 19.30 do 20.30
(vadba je prilagojena osebam z osteoporozo in starejšim). Redna
vadba iyengar joge povečuje prožnost hrbtenice, izboljšuje telesno držo in gibljivost sklepov ter zmanjšuje stres in napetost. Vadba je varna, vodena pod nadzorom certificirane učiteljice iyengar
joge Daše Grašič. Več informacij na tel.: 040/956 573.
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Prijatelji,
ostanimo
prijatelji
Preddvorske Plamenke so
žarele, tako kot že vsa leta,
tudi na letošnjem
prazničnem koncertu.
SLAVKO PREZELJ

Plamenke na letošnjem prazničnem koncertu

Življenje brez pesmi je kot v pomladi češnja brez cvetja. Ko duša poje, so trate
zelene, nebo modro in ljudje dobri. Sonja
Puzin je vse, kar prinaša pesem, vse, kar
daje pesem, pred sedmimi leti zaobjela v en cvet deklet, ki so si nadele ime
Plamenke, ime po rožah, ki so trajne in
žarijo kot plamen v vseh barvah. Preddvorske Plamenke so žarele, tako kot že
vsa leta, tudi na letošnjem prazničnem
koncertu.
Imele so poseben šarm, z nasmehom na
obrazu, bile so ujete v en sam pogled, v
en sam migljaj graciozne zborovodkinje
Sonje Puzin. Njihovi glasovi so pobožali
polno dvorano zbranih. Dvakrat! Kako
lepo je samo sedeti in poslušati njih
petje. Ne more vsak tako peti, da bi ga
ljudje lahko z veseljem dolgo poslušali.
Plamenke lahko poslušaš dolgo časa,
ker vidiš, da vsako pesem čutijo v sebi!
Pri zborovodkinji Sonji gre za popolnost,

za tisti božji dar, za tisti njen občutek,
da zna vse glasove pevk zliti v eno samo
harmonijo. In to zboru dela veličino!
Prav zato so njihovi koncerti vedno
navdihujoči. Tudi letošnji je bil takšen.
Bogat programski preplet raznovrstnih
pesmi, od cerkvenih do ljudskih in od
narodnih do zabavnih pesmi, daje koncertu živobarvnost, ki se vsakega dotakne. »Oj, gozdovi, v mesečini, včasih vas
dan zlati, včasih vas noč srebri.« Pesmi
Slavka in Vilka Avsenika so Plamenkam
»napisane na kožo«. En prav radosten
in popoln vzklik prešernosti so te njihove Avsenikove pesmi, katerih melodijo
poslušalec s širokim nasmehom nese
iz dvorane domov. Jana Bobnar, Tatjana Burgar, Marjeta Pipp, Marija Sajevic,
Jelka Likozar, Andreja Markič, Dorota
Schenk, Mihaela Kolenc, Irena Križnar,
Elizabeta Pristav Bobnar in Melita Rozman so Plamenke, ki jim gredo iskrene

Počastili smo slovenski kulturni
praznik
PETRA LOMBAR PREMRU
V Osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru smo tudi letos slovenski kulturni praznik obeležili s prireditvijo, ki je bila že tradicionalno na predvečer samega praznika. Ravnatelj Bogdan Sušnik je v
svojem govoru v razmislek vsem zbranim postavil vprašanje, ali s
praznikom častimo Prešerna ali slovensko kulturo, nato pa nanizal
nekaj področij, kjer izkazujemo kulturo oziroma pomanjkanje le-te. V kulturnem programu so učenke in učenci recitirali Prešernove
pesmi, med drugim so navdušili z doživeto interpretacijo pesmi Od
železne ceste ter uprizorili Povodnega moža. Nadarjeni glasbeniki so zaigrali na inštrumente, več pesmi je zapel mladinski pevski
zbor, venček ljudskih pa so zaplesali mladi folkloristi preddvorskega folklornega društva. Bučen aplavz in navdušenje v povsem polni glasbeni učilnici, pohvale, iskrice v očeh nastopajočih ter zadovoljstvo mentoric dokazujejo, da smo v šoli tudi letošnji slovenski
kulturni praznik počastili s čudovitim dogodkom.

čestitke za ves njihov trud in za njihovo
izpovedno petje.
V soju žarometov je bil tudi na tem prazničnem koncertu s Plamenkami virtuoz
na klavinovi Aleš Leben in izvrstni člani
instrumentalne skupine November: Ela
Štirn, Benjamin Burgar in Klemen Jelenc. Z istrsko pesmijo La mula de Parenzo so Tamburaška skupina iz Kranja in
Plamenke do konca razvnele poslušalce.
Z ubrano besedo je praznični koncert od
pesmi do pesmi vodil Matjaž Merljak.
»Bilo je zelo težko. Mislila sem, da je peti
enostavno. Tri mesece sem se trudila.
Mož me je spodbujal, naj ne obupam.
Rekel mi je: »Peti se ne naučiš čez noč.«
Zdaj sem zelo vesela, da mi je uspelo, da
sem lahko med Plamenkami. Zdaj uživam!« so besede ene od pevk, ki je prišla
k zboru med zadnjimi.
Lahko še katera od besed pove več. Ne!
Srečno, Plamenke!

Slovo dveh odmevnih prireditev
Saša in Boštjan Avsec iz Media butika sta v preteklih letih v Preddvoru organizirala odmevni prireditvi Vikend zabave in Pirfest v Preddvoru. Po desetih letih se v Media butiku od prireditvenega prizorišča
na dvorišču Jelovice poslavljajo. "Ponosni smo, da smo v desetih
letih uspešno izpeljali 18 večdnevnih prireditev pod šotorom. Na Vikendu zabave (na začetku se je prireditev imenovala Praznik glasbe
in veselja) smo gostili 104 narodno-zabavne ansamble, 17 izvajalcev
zabavne glasbe, pet pihalnih orkestrov in štiri dalmatinske klape.
Na osmih Pirfestih pa smo gostili 18 narodno-zabavnih ansamblov
in 13 zabavnih izvajalcev," sporočata organizatorja in nadaljujeta:
"Zahvaljujemo se podjetju Jelovica hiše za dolgoletno gostoljubje na
dvorišču, Občini Preddvor za podporo, hvala sosedom prizorišča za
potrpljenje ob hrupnih nočeh, iskrena hvala enkratni delovni ekipi
za dobro voljo in energijo ter seveda velika zahvala več tisoč obiskovalcem, ki so se v Preddvor prihajali zabavat iz različnih koncev
Slovenije in tujine. Zanje se bomo v Media butiku trudili še naprej in
letos pripravili kar nekaj dogodkov na različnih lokacijah po Gorenjskem. Spremljajte nas na www.media-butik@siol.net ali na https://
www.facebook.com/MediaButik."
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Branje, branje, branje ...
Za spodbujanje bralnih navad pri otrocih je najpomembnejši zgled.
HELENA KRAMPL NIKAČ
Aktivno sodelovanje v sodobni družbi in
najrazličnejše vloge, s katerimi se kot
posamezniki, državljani in zaposleni
soočamo, temeljijo na obvladovanju vse
višjih ravni pismenosti. Branje pomembno prispeva k razvoju vseh jezikovnih
zmožnosti, nas pa tudi notranje bogati
in nam lahko precej olajša življenje. Zato
je prav, da si kljub hitremu tempu življenja in naglemu razvoju moderne tehnologije za branje vzamemo čas. Interes
za branje pa se največkrat razvije že v
zgodnjem otroštvu in je zato ključnega
pomena, da otroku že zgodaj približamo
knjigo in ga spodbujamo k branju.
Kako torej otroka navdušiti za branje?
Toda kaj narediti, kadar imamo pred seboj šolarja, ki ne mara brati? Strokovnjaki odgovarjajo: poleg organiziranih oblik
promocije, kot so bralna značka in različna tekmovanja, spodbudimo otroka, da
sodeluje na najrazličnejših aktivnostih, ki
jih za spodbujanje branja organizirajo šole
in knjižnice. V Krajevni knjižnici Preddvor
vsako soboto potekajo bralne urice, kjer
otroci poslušajo in nato v zvezi s poslušano pravljico tudi ustvarjajo. V Mestni knjižnici Kranj – Krajevni knjižnici Preddvor
pripravljamo mesečno knjižno uganko,
s katero promoviramo avtorje in njihova
dela. V Kranju »Beremo s tačkami«, to je
organizirano terapevtsko branje. Poteka
akcija družinskega branja, kjer otroci in
starši skupaj berejo knjige, odgovarjajo na
vprašanja in si prislužijo nagrado. Rešujejo lahko knjižni kviz, tema letošnjih kvi-

zov so pustolovščine. Pestro dogajanje je
po navadi povezano tudi s knjižnimi prazniki: praznik Čebelice, dan splošnih knjižnic, mednarodni dan otroških knjig ipd.
Vsak teden pripravimo sklop prireditev
za promocijo branja. Vse to lahko mlade
pritegne k branju. Veliko spodbud se najde tudi na internetu. Posebej za mlade je
bila na primer ustanovljena skupina "fejstbukerjev" na Facebooku (fejstbuk.net), v
okviru katere si mladi izmenjujejo mnenja o knjigah, raziskujejo ozadje nastanka
knjig in jih priporočajo v branje. Večina
revij za mlade ima bralne kotičke s priporočenim branjem. Koristen naslov so še
spletne strani založb, knjigarn in knjižnic
oziroma lestvice najbolje prodajanih/najbolj priljubljenih knjig.
Toda daleč najpomembnejši je zgled.
Otroci, ki odraščajo s knjigo in katerih

starši veliko berejo, imajo običajno boljše
bralne navade. Seveda obstajajo izjeme
in tako tudi v nekaterih družinah, v katerih se veliko bere, otroci preprosto nočejo poseči po knjigi. Toda otroka k branju ne smemo siliti. Spodbujajmo ga, da
najde žanr ali avtorja, ki mu je všeč, in
ne zavijajmo z očmi, če nam njegov izbor
ne bo pogodu. Knjižni okus se razvija in
je zelo oseben. Pomaga tudi, če iz obiska
knjigarne ali knjižnice naredimo poseben dogodek, ki se ga bo šolar veselil.
Branje knjig naj postane prijetno, pozitivno, fetiš. Za darila podarjajmo knjige.
Lahko pa poskusimo tudi z zanašanjem
na »v sili hudič muhe žre«: če bodo knjige ves čas pri roki, ni vrag, da ne bo v
kakšni hudi krizi »tale moj« oziroma
»tale moja« posegel/posegla celo po
njih, da bi pregnal/a dolgčas ...

FRANŠIZNA SKUPINA

Visoko 124, 4212 Visoko

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si
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V življenju je najboljše, da imaš zdravje
Na podeželju je bilo še pred drugo svetovno vojno število otrok v družinah
navdihujoče veliko. Ljudska pobožnost je marsikdaj botrovala takšni številčnosti
otrok, kajti rekli so: »Bog jih je dal, Bog jih bo 'gor spravil'. Naj se z njimi zgodi,
kakor je božja volja.«
SLAVKO PREZELJ
Jakob Zadnikar, Oreharjev
iz Nove vasi, ki je bil rojen v
letu 1883, je odšel s trebuhom
za kruhom v Ameriko. Priden in deloven se je po letih
trdega dela vrnil nazaj v domači kraj in s »prigaranim«
denarjem je kupil kar precej
zemlje v Preddvoru. Prišel je
čas za ženitev, saj je štel že
36 let. Spoznal je 13 let mlajšo
Ivano Jerič, Sirčevo s Štefanje
Gore, in začela se je njuna
skupna pot. V tridesetih letih
njunega skupnega življenja
se jima je rodilo 17 otrok. Ko
je bila Ivana stara 24 let, se je
pisalo leto 1920 in na svet je
prijokal njun prvi sin Franc.
Za njim sta dve leti kasneje
ugledala luč življenja dvojčka Vencelj in Pavla. Sledile
so jima Marija, Ana in Tončka. V letu 1927 je mati Ivana
spet povila dvojčka – Jožeta
in Angelo. Leto za njima se
je rodila Marija, ki pa ji ni
bilo namenjeno dolgo živeti.
Deset let po rojstvu prvega
sina se je kot deseti otrok v
letu 1930 rodila Cilka. Sledili
so ji Ivana, Peter, Ciril, Francka, Lojzka in v letu 1940 še
Nežka. Njej ni bilo dano dolgo živeti. Mati Ivana je nekaj
dni pred svojim 48. rojstnim
dnevom rodila še sedemnajstega otroka, sina Boštjana.
Neizmerna veličina materinstva je očetu Jakobu in materi Ivani torej poklonila šest
fantov in enajst deklet. Prvi
in zadnji njun otrok, Franc

in Boštjan, sta oba umrla nesrečne smrti. Franc je padel
leta 1944 kot mobiliziranec v
nemški vojski, Boštjan pa je
leto po odprtju jezera Črnava
v letu 1960 kot 16-letni fant
utonil.
»Prevrnu se j čoun. Štirje so
bl not. Boštjan je rd samo u
vudo tišou,« mi je povedala
njegova 87-letna sestra Cilka,
ki sama živi na svojem rojstnem domu v Novi vasi. Sedela je v topli kuhinji ob mizi
in zajemala z žlico mleko s
krožnika. »Včash smo jedl
samo sok, močnk. Mesa pa ni
bo. Poj je biu kdaj, če sta brata kj prnesva, k sta raubšicova gor u Zapot. Vem, dej enkt
Angela en kos mesa u pojstlo
skriva, d ga neb najdl.«
Sedemnajst postelj za otroke,
sedemnajst žlic, sedemnajst
parov čevljev! Ne, ne. Tega še
zdaleč ni bilo v tolikem številu. Vse so si morali izmenjati
med seboj. Nosili so eden za
drugim, dokler se je še skupaj držalo. »Eni smo spal u
kevdr, druh pa u cimr u tamal hiš. K s biu pa tok str, d
s biu že dobr za deu, s mogu
it pa služt. Jest sm dve let
služiva pr Rosman pa sedm
let pr Aklarj. Učash otroka ni
nbedn kj dost šparou. Use s
mogu narest, kr so t rekl!«
Cilka je potem enkrat, ko je
že dopolnila 20 let, dobila ponudbo od borze, da bi šla na
delo v Naklo ali Škofjo Loko.
»Mama m je rekva: Nkamr
nauš hodiva na lauf, maš
doma dost deva. Polet sm

Jakobu in Ivani Zadnikar iz Nove vasi se je
v zakonu rodilo 17 otrok, šest fantov in enajst
deklet. Danes je živih še šest, med njimi
87-letna Cilka.

našm u Zapoto, k so gor kosil, fruštk nosiva. Enkt sm še
prespava gor u en kopic. Zutrej je pa s tiste kopice prlezu
ta črn gd. Ata so ga poj dal u
precep.«
Cilka je 20 let delala na preddvorski žagi. »Gelfova sm. Eni
so me rad imel, da me niso
preveč matral, kšn žleht sej
pa tud najdu umes. Poročiva
se pa nism. So m doma rekl:
Še enga reveža boš dam prpelava, k Ivanka j bva mau revca. Zj m pa narobj hod. Zdejle,
k se ta zima še kr drži, b m
ohk drva u kuhno nosu.
Danes so od vseh otrok živa
še štiri dekleta: poleg Cilke še
Pavla, ki je na Svete tri kralje
dopolnila spoštljivih 96 let,
ter Francka in Lojzka. Od fan-

tov živi še Peter, ki bo poleti
dopolnil 85 let.
»Moja mama je bva bl mjhna
pa suha kokr jest, ata so bl pa
velk pa suh. So pa ata kmau
umrl, k so imel 66 let, mama j
pa dočakava 74 let. Mama j odločiva, da sem vs grnt jest dobiva. Usak dan use preberm,
Gorensk glas, tapru osmrtnce,
poj pa ureme. Pa televizijo gledam do deseth zvečer, Malo
kliniko, pa tud druge filme. U
cerku pa n morm več, mašo
po radiu poslušam, pa kuham
zravn. Zutrj s pa taprau kofe
skuham, poj sm pa kuj drgačna. Mam pa žoučne kamne,
pa n grem na operacijo, mrbit
b tm ostava, raj kšn čaj spijm.
Zato pravm, u žiulen je njbolš,
d maš zdravje!«
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Za žetev bodo možje že doma
»Ajdo lahko kar posejete, za žetev bodo pa možje že doma,« se ustnega izročila
Mačanov spominja Jože Ekar. Takratna oblast je s temi besedami hrabrila ženske,
ki so tistega poletja leta 1914 ostale doma brez moške delovne sile. Slovenski fantje
in možje, vpoklicani v avstro-ogrsko armado, so upali, da bo spopad kratek in da
se bodo lahko hitro vrnili domov.
SLAVKO PREZELJ
Pa se niso! Nikoli razumljena človeška
morija prve svetovne vojne se je končala šele po štirih letih. V vojni je izgubilo
življenje več kot 35 tisoč Slovencev. Med
padlimi je bilo tudi 69 fantov in mož iz
preddvorske občine. Letos mineva že
sto let od konca prve svetovne vojne,
vendar med ljudmi še živijo spomini
na pripovedovanje njihovih staršev ali
starih staršev. Franci Ekar, Ribčev iz
Nove vasi, je že kot otrok skrbno čuval
fotografijo svojega starega očeta Jakoba,
ki jo je ta iz vojske poslal ženi Mariji v
Novo vas. Takole ji je pisal 24. novembra
1916: »Tebi pošiljam drugo sliko, ker sem
se dal sam slikat. Ali ni lepa kobila? Snega imamo kar dosti in zdrav sem. Hvala
Bogu, se imam ponavadi. Sedaj bodem
šel nazaj h kobili, ki je breja, in bom še
pisal karto. Sedaj vse skupaj pozdravim.
Tvoj zvesti mož Jakob Ekar.« Jakobova
hči Francka, Ribčeva iz Nove vasi, ki je že
dopolnila 92 let, se še spominja, kaj vse
je govoril oče o vojni. »Moj ata se j rodiu
leta 1890. Z mojo mamo Micko, Prgavovo

Imena padlih v prvi svetovni
vojni iz naše občine spoštljivo
ohranjata plošči na stavbi ob
cerkvi svetega Petra v Preddvoru
in na cerkvi Marije Brezmadežne
v Kokri. Kar dvajset kokrških
fantov in mož je prelilo kri v prvi
svetovni vojni. Med njimi je bil
najmlajši 18-letni Miha Flander
iz Zgornje Kokre.
z Možjance, se j poroču na svete Ane dan
1914. Pet mescov po porok je pa mogu it
u vojsko. Biu je za bolničarja pr doktorj
Kulovc pa pr doktrj Šavnik. Leta 1918 je
padu v italjansk ujetništvo. Leta 1919 je
Italjanm ušu. Samo ponoč je hodu. Kompas je imu, dej vedu ke sonce vshaja. K je
dam pršu, je biu negou sin Francl, k sej
rodiu decembra 1914, str že pet let. Nkol
prej ga še ni vidu. Ata j povedou, d j na
front več vojakov kamne pobiu, kokr pa
krogle. Tud to nm je otrokm povedou, d
j kr med mrtvm spau, dej mir imu, d sej
ohk usaj mau naspau. Pa še to j reku, d
ga od ta mrtvh ni nbedn zagrabu.«

Jakob Ekar, Ribčev iz Nove vasi, na soškem bojišču v letu 1916

Imena padlih v prvi svetovni vojni iz naše
občine spoštljivo ohranjata plošči na
stavbi ob cerkvi svetega Petra v Preddvoru
in na cerkvi Marije Brezmadežne v Kokri. Kar dvajset kokrških fantov in mož je
prelilo kri v prvi svetovni vojni. Med njimi je bil najmlajši 18-letni Miha Flander
iz Zgornje Kokre. Najstarejša Kokrjana pa
sta bila Anton Kalan ter Alojzij Koder, oba
stara 46 let. V preddvorske vasi se z bojišč
ni vrnilo tudi devet Tupaličanov, šest fantov in mož je za cesarja dala Zgornja Bela,
šest Srednja Bela, šest tudi Bašelj in šest
Breg. Na bojiščih je ostalo tudi pet Preddvorčanov, štirje Potočani, trije Spodnjebeljani, dva Mačana in dva Hrašana.
Tudi nekdanji ravnatelj preddvorske
šole Peter Jocif je bil vojak v prvi svetovni vojni. Njegov sin Boštjan Jocif ima v
albumu dragocene očetove fotografije iz
ruske stepe. Boštjan se spominja samo
tega, da je oče povedal, kako so tekli
pred Rusi in da so dezerterje takoj postrelili.
Na ruski fronti je bil tudi Egidij Rehberger,
Kovačev iz Nove vasi. Njegova vnukinja
Eda Rehberger se spominja, da je stari oče
govoril, kako da je bil jezen na vojaške kurate. »Kurat so nm vs cajt govorl, d bomo
šl z ruske fronte nagliho dam. Pa ni bo
nč s tga. So ns mogl kuj ulečt še na soško
fronto. Kdr so kurat imel mašo, sm se jest
sprašvou, kašn le more bit ta krščansk
Bog, da dopuša, da use to na ns leti.«
Na bojiščih prve svetovne vojne se je
proslavil tudi avstro-ogrski oficir, živeč
v Preddvoru, Anton Ritter von Günzl. V
Preddvoru je konec 19. stoletja na Goričici v Preddvoru zgradil vilo. Zaradi vojnih zaslug je bil povišan v feldmaršala.
Umrl oziroma padel je na bojišču 2. julija 1918 star 64 let. Pokopan je na vzhodni
strani pokopališča ob cerkvi svetega Petra v Preddvoru.
Človeštvo brez vojn tudi danes ne more
živeti. Je že tako, da bogastvo, moč in
sovraštvo hodijo skupaj z roko v roki po
svetu. Besede o ljubezni med narodi žive
žal bolj ali manj samo v knjigah.
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Fran Lakmayer, avtor čebelarskega "katekizma"
Fran Lakmayer, avtor prve knjige v slovenščini Umni čebelar, je vrsto let služboval v
Preddvoru. Bil je sposoben čebelar, dober gospodarstvenik, kulturni in športni voditelj
ter duhovni svetnik. Danes se po njem imenuje preddvorsko čebelarsko društvo.
JANEZ STUDEN
Fran Lakmayer se je rodil v Horinu pri
Budjevicah na Češkem. Po maturi na gimnaziji v Jindrichovem Gradcu je leta
1885 prišel v Ljubljano študirat bogoslovje in je bil leta 1888 posvečen v mašnika.
Prvo službo kaplana je nastopil v Hrenovicah pri Postojni, kamor je s seboj prinesel tudi prvega kranjiča; tega je dobil
v dar ob odhodu iz Ljubljane. Po enem
letu je bil premeščen v Naklo, nato pa v
Trnje na Krasu. V Naklem je čebele zapustil cerkovniku. V Trnjem se je srečal
z Antonom Žnidaršičem, izumiteljem
AŽ panja, ki je imel tamkaj čebelnjak.
Leta 1893 je bil premeščen v Grahovo in
že v naslednjem letu je kupil nekaj košev čebel in jih naselil v kranjiče. Pet let
kasneje je nastopil službovanje pri Sv.
Joštu nad Vrhniko in je že imel vse panje s premičnim satjem. V Preddvoru je
služboval v letih 1908 do 1929 kot duhovni
svetnik. Na Srednji Beli je na zemljišču
kmeta Florjana Mubija postavil vzoren
čebelnjak, ki mu ga je leta 1833, ko je
odšel iz Preddvora, tudi prodal. Ta čebelnjak je bil vzorčen primer po izdelavi in
načinu uporabnosti za delo s čebelami.
Žal se njegova dragocena dediščina ni
ohranila. Leta 1933 je po neljubih dogodkih zapustil Preddvor, se upokojil in živel
do svoje smrti 24. decembra 1946 na Turnovšu na Vrhniki. Ker je bil težek srčni
bolnik, se v tem obdobju s čebelami ni
več ukvarjal.

UMNI ČEBELAR
Svoje prvo znanje o čebelah je pridobival v
stikih s čebelarji v okolici, kjer je služboval. Takrat so le redki čebelarji čebelarili
s premičnim satjem. Predvsem na podeželju o tem načinu čebelarjenja niso nič
vedeli. Pismenost je bila slaba, literatura
pa večinoma v nemščini. Kar je bilo napisanega v slovenščini, je bila le razlaga o čebelarjenju v kranjičih. Razmišljal je, da bi
napisal knjigo o naprednem čebelarjenju,
kot učbenik, ki bi ga vsi razumeli. Vendar
je bil kot kaplan preobremenjem z delom.
Ko je postal župnik pri Sv. Joštu, se je nje-

gova misel o izdaji knjige začela uresničevati. Kot vesten čebelar je zagnano vodil
čebelarske tečaje in dajal brezobrestna
posojila za nakup novih panjev. Obvladal
je šest jezikov in je preštudiral vso dosegljivo svetovno čebelarsko literaturo. Na
tem znanju je nastajala knjiga Umni čebelar. Mohorjeva družba v Celovcu je prvi
del (Splošno čebelarstvo) izdala leta 1907,
drugi del (Napredno čebelarstvo) pa leta
1908. Za takratne razmere je bila knjiga obsežna, predvsem pa velja še danes za prvo
sodobno čebelarsko knjigo v slovenskem
jeziku. Izšla je v nakladi 84.389 izvodov in
zagotovo tako visoke naklade ne bo doživela nobena slovenska čebelarska knjiga.
Knjigo je imela skoraj vsaka slovenska
čebelarska hiša. Z njeno pomočjo so začeli čebelarji spreminjati in izpopolnjevati svoj način čebelarjenja. V zelo kratkem času so skoraj vsi v celoti prešli na
čebelarjenje v novih panjih s premičnim
satjem. Mnogi zapuščeni in napol podrti
čebelnjaki so se začeli obnavljati in čebelarstvo je zacvetelo. Knjiga je bila našim
čebelarskim predhodnikom res zanesljiv
svetovalec in še danes jo je mogoče uporabljati in se iz nje kaj naučiti.
Leta 1920 je prva izdaja Umnega čebelarja pošla. Ker je bilo zanimanje zanjo
še vedno veliko, se je Fran Lakmajer odločil, da pripravi zaradi hude draginje
skrčeno izdajo, ki bi čebelarjem še vedno služila v potreben pouk. Izšla je leta
1922. V njej je upošteval novejše pridobitve pri načinih čebelarjenja in podrobno
opisal tudi AŽ panj, ki je ob izdaji prve
kjige šele nastajal in se oblikoval.
S svojimi strokovnimi in poučnimi
članki je sodeloval vse od leta 1901 tudi
v Domoljubu, češkem Včelarju, Hrvatski
pčeli in Slovenskem čebelarju. V njem je
poleg mnogih strokovnih člankov izšla
njegova poučna povest Čebelarji v Ljubočah, ki je bila leta 1930 prevedena tudi
v hrvaški jezik in objavljena v Pčeli. Njegove misli, da je potrebno biti do narave
ponižen, se stalno učiti, izpopolnjevati
v znanju, poslušati tudi mnenja drugih,
niso pomembne samo za čebelarje in za
njegov čas, ampak za vse ljudi in za današnji čas.

DOBER GOSPODARSTVENIK IN
DUHOVNI VODITELJ
Da je bil Fran Lakmayer ne samo sposoben čebelar, ampak tudi dober gospodarstvenik, kulturni in športni voditelj ter
duhovni svetnik, potrjuje dejstvo, da je
takoj ob prihodu v Preddvor postal predsednik Katoliškega izobraževalnega društva v vasi. Leta 1910 je Lakmayer v svoji
kroniki zapisal: sem župnik, sem kaplan,
predsednik krajevnega šolskega odbora,
krajevni šolski nadzornik, občinski odbornik, blagajnik Hranilnice in posojilnice, režiram gledališke igre in sem predsednik, tajnik in zapisnikar Katoliškega
izobraževalnega društva. V vseh letih je
bilo odigranih veliko gledaliških iger, ki
jih je sam režiral, tudi po tri na leto, razen
v času prve svetovne vojne. Po vojni je bil
Lakmayer ustanovitelj telovadnega društva Orel. Fran Lakmayer je prevzel tudi
vodenje preddvorske Hranilnice in posojilnice, na čelu katere je bil več kot 21 let.
Do njegovega prihoda je Hranilnica poslovala v rdečih številkah. Leto po njegovem
prevzemu je že poslovala pozitivno, do
konca njegovega vodenja pa je ustvarila
zajeten rezervni sklad.
V letih 1912 in 1913 je temeljito obnovil
župnijsko cerkev, postavil nov kor in
nove orgle. Elektriktrificiral je cerkev in
župnišče. Leta 1930 je začel s pripravami
za gradnjo kulturnega doma. V gradnjo
je vključil vse obrtnike, kmete in občane, ki so sodelovali z materialom in
prostovoljnim delom. Oktobra 1931 je bil
dom dograjen. Napis Ljudski dom, kot je
bil novi hram kulture poimenovan, se v
teh dneh, ko je novi omet odpadel, lepo
vidi. Leta 1932 je bilo ustanovljeno novo
gledališko in pevsko društvo, predsedoval mu je Fran Lakmayer, ki je z več kot
stotimi aktivnimi člani leta 1933 doseglo vrhunec delovanja, tudi z uprizoritvijo gledališke igre Hamlet. Na veliko
škodo kraja je bilo to njegovo zadnje leto
življenja v Preddvoru.
Lakmayer je bil kljub velikemu delu, ki
ga je opravil za naš narod, tih, prijazen,
nevsiljiv in skromen. Umnega čebelarja
je napisal v slovenskem jeziku, čeprav je
vedel, da bi mu knjiga v nemščini prine-
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sla popolnoma drugačno slavo in bi njegovo ime postalo poznano po celotnem ozemlju avstro-ogrskega cesarstva. Prav
tako je v drugi izdaji podrobno opisal čebelarjenje v AŽ panju
in mu verjetno tudi s tem pomagal do uspeha.
Preddvorski čebelarji smo se zavedli, da je Lakmayer s svojim
delom našemu narodu bolj koristil, kot se zavedamo. In smo
ime človeka s češko dušo in slovenskim srcem želeli postaviti
na mesto, ki mu pripada. Zato smo se poimenovali po njem
in smo mu leta 2005 postavili spominsko obeležje, naravno
skalo z bronastim reliefnim doprsjem v medaljonu s ploščo
ob čebelarski lipi pred otroškim vrtcem Storžek.

Aktivni v decembru
JANA SMOLEJ
V decembru smo bili na Turističnem društvu Bašelj zelo aktivni. Kot
vsako leto smo imeli božične in novoletne delavnice, v katerih smo
izdelali lučke in novoletne voščilnice. Z lučkami smo priredili pohod
okoli Bašlja in obisk polnočnice, voščilnice pa smo razdelili po vseh
hišah. Kot vedno pa nas je obiskal tudi Božiček, ki je otrokom razdelil
darila, pogreli pa smo se ob kuhanem vinu in čaju. Naše mlade dame
so poskrbele še za kulturni program in otroke razveselile s poučno
igrico.

Županova Mici tudi v Preddvoru
V Kulturnem domu v Preddvoru so letošnji slovenski kulturni praznik
počastili z veseloigro Županova Micka. Preddvorčan Konrad Pižorn –
Kondi, mojster gledališke komedije, ki zadnja leta deluje v KUD Fran
Saleški Finžgar v Senici, je s tamkajšnjo dramsko skupino pripravil
priredbo znamenite Linhartove igre z naslovom Županova Mici na
S'nici. Znano zgodbo o Micki, ki si je bolj kot preprostega kmečkega
fanta za moža želela snubca gosposkih korenin, na koncu pa vseeno prišla do spoznanja, da je več vredna domačijska preproščina
kot pa mestna hinavščina, je Kondi režijsko zapisal na kožo gledalcev. V igri ne manjka komičnih vložkov, dovtipov, duhovitih scen,
ki pa jih zavzeto, kadarkoli se pojavi na odru, s svojim veseljem do
žlahtne kapljice dopolnjuje tudi on sam v vlogi pisarja Glažka. Ekipo
seniške Županove Micke je publika pozdravila z gromkim aplavzom
in s tem dokazala, da je igra tudi po tristo letih slovenski zimzelen,
vedno na pravem mestu, v veselje in poduk.

Obisk Božička v Bašlju

Srečanje »mladine nad
osemdeset«
JANA SMOLEJ

Pa se le št'mata, Micka in Anže. / Foto: Peter Košenina

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje
Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si

T: 04/2559 500

»Vodimo vas varno
mimo davčnih čeri.«

Na velikonočni ponedeljek bomo že drugo leto zapored povabili
"mladino nad 80 let" skupaj z Rdečim križem na pogostitev in
klepet s kratkim kulturnim programom. Druženje, ki ga Bašljani
popestrijo s sekanjem pirhov, najmlajši pa po grmovju in v okolici
brunarice iščejo sladkarije, ki jim jih je skril zajček, poteka v sproščenem vzdušju. Veseli smo, da se srečanja udeležijo vsi, ki se
lahko, ostale pa kasneje z manjšim darilom obiščemo na domu.

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
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Uspešni deseti smučarski tečaj
Po nekaj sušnih sezonah smo tokrat dočakali pravo zimo in letošnje zimske počitnice,
s tem pa tudi naš že deseti tradicionalni smučarski tečaj. Sneg smo zadnjih nekaj let
redno naročali ali že kar prosili zanj, dobili pa smo ga šele letos, in to z obrestmi vred.
MARJAN BOGATAJ, ROMAN ROGELJ,
SLAVKO A. BOGATAJ, FOTO: TINA DOKL
S številom udeležencev smo letos spet
presegli številko šestdeset, in kot kaže,
se trend zanimanja očitno še ne spreminja. Nekaj osipa se je sicer pojavilo
zaradi virusnih bolezni in zmanjšanja
števila deskarjev, tokrat sta bila samo
še dva. Se je pa precej spremenila struktura udeležencev: 26 se jih je tečaja udeležilo prvič, kar je več kot tretjina vseh.
Zelo pa se je znižala starostna meja:
skoraj polovica vseh tečajnikov je bilo iz

prve triade, od tega pa kar 15 prvošolčkov. Večina preostalih je bilo iz druge
triade, le še za peščico je ostalo "starih sabelj". Sestavili smo osem skupin,
ki jih je vodilo osem učiteljev/učiteljic
smučanja in dva pomočnika.
Če gledamo letošnji tečaj kot celoto, lahko rečemo, da smo po nekaj letih končno z vremenom prišli na svoj račun,
čeprav je že kazalo, da bomo cel teden
imeli močno sneženje. Snega smo imeli
v obilici in sploh v dopoldanskih urah
uživali v super vožnjah po naravnem
snegu. Manjkala je samo še kakšna ura

Vsakoletna "kača" mladih smučarjev

Otroke so ob koncu tečaja obiskali tudi starodobni smučarji, Rovtarji iz Škofje Loke.

Letošnji udeleženci smučarskega tečaja

sonca, ki se je ves čas plaho skrivalo za
temnimi oblaki. Tako smo v popolnosti
izkoristili smučarske zavoje in dobre
volje zaključili smučarski tečaj z našo
ogromno tradicionalno barvasto kačo,
ki so se ji tokrat priključili tudi škofjeloški Rovtarji s smučanjem po starem. V
ciljnem izteku so nam prikazali še mazanje smuči in marsikomu je bilo žal,
da niso prišli en dan prej, da bi imeli
opremo bolje pripravljeno za veleslalomsko tekmo. Zaključek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo diplom smo
tokrat imeli v hotelu, kjer smo med tednom kosili. Glede na to, da smo smučarski tečaj že desetič pripeljali uspešno
do konca, sta se nam na zaključni prireditvi pridružila že preddvorski podžupan in župan, ki nam je namenil tudi
nekaj spodbudnih besed.
Še enkrat pa se za vseh deset let zaupanja najprej zahvaljujemo staršem in dobri volji tečajnikov, predvsem najmlajšim začetnikom, ki so napravili prve
korake na smučeh in se naučili smučati, ter že preizkušenim smučarjem in
deskarjem, ki so uspešno utrdili in nadgradili svoje znanje. Tečaja nam tudi ne
bi uspelo izpeljati brez izdatne pomoči
Občine Preddvor in podpore stalnih donatorjev ter pokroviteljev, ki smo se jim
posebej zahvalili na svoji spletni strani
www.sd-preddvor.si.
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Otroci spretni v smučini
V Kranjski Gori so se otroci, ki jih je bilo kar za
dva avtobusa, pod vodstvom učiteljev ŠD Preddvor učili
smučati. Tečajniki in njihovi starši so nam zaupali
vtise, koliko so se naučili, se bodo še kdaj udeležili tečaja
in ali se jim zdi smučanje pomemben in drag šport.
MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL
Jernej Volčjak iz Pre
ddvora: "Bilo je res super, zelo sem užival,
predvsem ker sem
se družil s prijatelji.
Peljal sem se tudi po
'celcu', sicer pa smo
smučali po urejenih
progah. Smučati sem se naučil pri štirih
letih na Pokljuki, zdaj smučam že šest
let in upam, da bom celo življenje."
Erika Benedik Mar
kovič iz Stražišča:
"Zelo rada smučam,
naučila sem se že
pri petih letih. Otroci
smo se tu, v Kranjski
Gori, vsi poznali in
smo se skupaj res zabavali. Naučila sem se novih tehnik in
pravil. Malo me je zeblo v prste, a me to
ni motilo, ker je smučanje res zakon."
Brina Eržen s Sre
dnje Bele: "Sem že
prej smučala, ampak
letos sem se naučila smučati tako, kot
smučajo pravi smučarji. Tukaj mi je bilo
zelo lepo, nič me ni
zeblo, čeprav je veliko snega. Škoda, ker
je konec počitnic in bo ponovno treba v
šolo, ker bi še rada smučala."

Srđan Stojanović z
Brega ob Kokri: "Hče
rko smo letos prvič
vpisali na tečaj in
mislim, da bo šla
drugo leto ponovno,
ker je bila zelo zadovoljna. Z ženo sicer
ne smučava, a se mi zdi, da je smučanje
tradicionalni slovenski šport in morajo vsaj otroci znati, čeprav je finančno
ogromen zalogaj."
Nina Mesec s Srednje
Bele: "Hčerka je bila
letos prvič na smučeh
in mislim, da se je naučila. Želela sem, da
vsaj poskusi smučati,
če ji bo sploh všeč, in
kot se zdi, je zelo navdušena. Čeprav je zelo drago, bova tudi z
možem šla na tečaj, da obnoviva znanje in
bomo potem vsi skupaj smučali."
Bernarda Šenk iz No
ve vasi pri Preddvoru:
"Dva otroka sta se udeležila tečaja, starejši
že tretjič, mlajši pa je
tokrat prvič smučal.
Oba se po enem tednu zelo lepo peljeta
po beli strmini. Smučanje se mi zdi eden
izmed najdražjih športov, zato opremo
vedno kupujemo na sejmih, kjer je malo
ceneje."

Nov nogometni center
Če je gradbeni odbor Voke postal zgodovina, se že od lani dalje pogovarjamo o novem
Nogometnem centru Preddvor. Aktivnosti so se že začele, pripravlja se dopolnjen osnutek
občinskega prostorskega načrta (OPN) in njegova javna razgrnitev. Sledila bo obravnava
na občinskem svetu, predlog podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in zbiranje mnenj
nosilcev urejanja prostora, ponovna obravnava na občinskem svetu ter končna objava.
Vse to naj bi se dogajalo v prvi polovici letošnjega leta. Kot je bilo zapisano že zadnjič,
smo lahko »spet« realno optimistični in pričakujemo, da bi se še v letošnjem letu lahko
začela pripravljalna dela.

Živahno na igriščih
Letošnjo zimo so nogometaši pogosto z
zaskrbljenostjo gledali v nebo, saj igrišča,
pokrita s snežno odejo, niso primerna za
treniranje. Zato smo se v društvu ustrezno
odzvali in s skupnimi močmi sproti čistili
igrišče z umetno travo ob osnovni šoli. Tako
so tudi v zimskih dneh potekali treningi
vseh mlajših selekcij ter članske in veteranske ekipe. Starejši in mlajši cicibani so
bili celo zimo tudi v tekmovalnem ritmu, saj
so nastopali v Zimski ligi v Šenčurju, udeleževali so se turnirjev v okviru nogometnega festivala Rad igram nogomet. Marec
je tudi čas za že tradicionalne priprave v
toplejših krajih. Starejši cicibani, mlajši in
starejši dečki ter kadeti so se odpravili na
štiridnevne priprave v Poreč, člani v Rovinj,
veterani pa v južno Dalmacijo. Po vrnitvi s
priprav sledijo še intenzivni treningi pred
nadaljevanjem sezone, saj gre konec marca
že zares. Uradna tekmovanja pod okriljem
MNZG Kranj se namreč začnejo v soboto,
31. marca, ko je v Gorenjski članski ligi na
sporedu tudi tradicionalni sosedski derbi
– na igrišče Za žago prihaja NK Visoko. Vljudno vabljeni, da si tekme naših ekip tudi
ogledate, točne razporede oziroma termine
pa si lahko ogledate na naši spletni strani.

V družbi Savatech, d. o. o., proizvajamo
in tržimo visoko kakovostne gumenotehnične izdelke in pnevmatike. Za
okrepitev naše proizvodne ekipe vabimo k sodelovanju novega sodelavca/
sodelavko za delovno mesto
IZDELOVALEC GUMENIH
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo gumenih izdelkov po tehnoloških predpisih ter za
pripravo orodij, naprav in ustreznih polizdelkov.
Zaželeno: I., II., III. ali IV. stopnja izobrazbe, delovne izkušnje v proizvodnji, pripravljenost na delo v več izmenah (3- ali
4-izmensko delo), vestnost, veselje do
dela, pripadnost, odgovornost.
Nudimo zanesljivo zaposlitev (določen
čas z možnostjo podaljšanja) in redno
plačilo.
Svoje prijave nam posredujte na e-naslov zaposlitev@savatech.si ali spelca.
klancar@trelleborg.com ali po redni pošti na naslov Savatech, d. o. o., Kadrovski
sektor, Škofjeloška 6, 4000 Kranj.
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Upokojenci so zborovali
Društvom, ki se pred pomladjo zberejo na zboru
članov, se je v začetku marca pridružilo tudi Društvo
upokojencev Preddvor.
MARIJA VELIKANJE
Letnega zbora članov Društva upokojencev Preddvor se je udeležilo 110 članov
društva in povabljeni gostje sosednjih
društev. Začetek so nam popestrile pevke
Josipine Turnograjske, sledila so poročila predsednice Marije Velikanje, blagajničarke Mimi Jelovčan in predsednice
nadzornega odbora Marjane Podpeskar.
Konec leta 2017 je bilo v DU Preddvor
včlanjenih 489 članov, za vedno se je
lani poslovilo 16 članov. Težka bolezen
je pokopala našega dobrega prijatelja,
sodelavca, člana upravnega odbora in
večletnega delovnega predsednika na
zborih članov gospoda Marjana Gorza,
pred dvema mesecema pa je tragično
preminula tudi naša poverjenica iz Tupalič, pridna sodelavka pri aranžmajih
dvorane in predvsem čudovita prijateljica Jožica Skuber. Upravni odbor ima
22 članov, štiri člane predsedstva in 18
poverjenikov, ki skrbijo za delovanje
društva po posameznih vaseh občine,
delujeta nadzorni odbor in častno raz-

sodišče. V letu 2017 je imel UO deset sej,
na katerih so obravnavali tekočo problematiko, društveno dejavnost, organizacijo in izvedbo avtobusnih izletov
in družabnih srečanj, kolesarjenje, pohodništvo in socialno problematiko.
Poglavitna dejavnost društva je namenjena predvsem druženju, da ob upokojitvi
ne bi bili osamljeni. Društvo organizira
izlete po Sloveniji, odpeljejo pa se tudi v
tujino. Zadnje leto se je udeležilo izletov
veliko manj članov, denarja je manj,
redni potniki na izletih so se postarali,
mlajši se včlanijo in ne sodelujejo. Da je
avtobus poln, smo se dogovorili z DU Šenčur in skupaj organiziramo izlete. Kolesarska sekcija zelo dobro deluje, kolesarijo enkrat tedensko od aprila do oktobra.
Po smrti Marjana Gorze je sekcijo prevzel
Milan Tičar. Tudi Ženski pevski zbor Josipine Turnograjske pod vodstvom Mimi
Roblek vse leto pridno vadi in nastopa.
Spremlja jih citrarka Francka Šavs. V letu
2017 so slavile 25-letnico obstoja in v počastitev kulturnega praznika pripravile
odmeven koncert. Sodelujejo na občin-

Ohranjajo vrednote NOB
Z občnega zbora Krajevne organizacije borcev za
vrednote NOB Preddvor
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Krajevni odbor Združenja borcev za
ohranjanje vrednot NOB se je v začetku
marca sestal na občnem zboru. O delu
v minulem letu, ko so nepričakovano
izgubili predsednika Marjana Gorzo, je
spregovoril sedanji predsednik Franc
Ekar. Lani sta jih za vselej zapustila tudi
Anrton Klakočar in Tone Tičar.
Julija lani so organizirali tradicionalno
spominsko slovesnost v Kokri, ko se spominjajo požiga vasi in streljanja domačinov in talcev. Člani krajevnega odbora ZB
poleg tega urejajo spominska obeležja, ki
so na območju občine Preddvor uradno
registrirana in zaščitena kot kulturna
dediščina lokalnega pomena. "Pri tem

smo ugotovili, da nobeno obeležje ni bilo
postavljeno brez za to potrebnih soglasij
takratnih lastnikov ali upravljavcev lokacij," je dejal govornik. Vestno vzdržujejo tudi partizansko bolnišnico Košuta,
pri čemer so pohvalili Milana Tičarja, ki
skrbi za dobro stanje tega objekta. K bolnišnici so organizirali tudi dva pohoda,
družinskega in zimskega, ko so na bližnjem partizanskem grobišču prižgali
sveče in zapeli partizanske napeve.
Preddvorski borci sledijo tudi programu in
akcijam Območnega združenja ZB Kranj
in se tako udeležujejo partizanskih srečanj
na Pangršici, Planici, Jamniku, v Dražgošah, Prešernovem gaju pri spomeniku Bazoviškim žrtvam. Na teh dogodkih sta bila
navzoča tudi praporščaka Milan in Ciril.

skih in pokrajinskih srečanjih. Vsakega
povabila so vesele in nikoli ne rečejo NE.
Skupina za ročna dela Gelike že 24 let pridno vabi na srečanja vsak torek od oktobra do aprila. Ob novem letu poskrbijo za
vse novorojenčke v občini in jih obdarijo s
toplimi copatki. Pohodniki se dobijo vsak
drugi torek v mesecu. Njihove vzpetine
niso preveč zahtevne in so primerne za
vse člane.
Vsak drugi torek, razen julija in avgusta,
v društvenih prostorih člani izmerijo
krvni tlak, holesterol in sladkor v krvi,
meritve brezplačno opravlja višja medicinska sestra iz Doma starejših občanov
Potoče. S tem je članom društva omogočena redna kontrola zdravja, prijazna
medicinska sestra pa nudi tudi nasvete
in predlaga nadaljnje ukrepe.
DU Preddvor je podelilo priznanja zaslužnim članom. Letos ga je prejela le
Marjana Podpeskar za prizadevno delo
v društvu in nadzornem odboru. Po uradnem delu smo pripravili tudi kulturni
program. Anica in Francka sta zapeli
nekaj lepih ljudskih pesmi. Za razvedrilo in smeh so s skečem Gasilske vaje
poskrbeli Francka, Anica in Majda ter
poveljnik Ivan; Branko, Bojan in Edo pa
z glasbo. Imamo pa veliko željo, da se
nam pridružite, ko stopite v pokoj, in
leta, ki so še pred vami, uživate v druženju in zabavi, saj boste tako pripomogli
društvu, sebi in svojemu zdravju.
Vsako leto ob prvem novembru pripravijo
tudi žalno komemoracijo na pokopališču,
ki so jo lani pod vodstvom učiteljice Petre
Lombar Premru izvedli učenci OŠ Matije
Valjavca Preddvor. V božično-novoletnem
času so obiskali starejše člane krajevnega
borčevskega odbora. Prav tako so se spoštljivo in ob navzočnosti praporja poslovili
od umrlih članov. Lani so po zaslugi prizadevnih članov kljub posebnim razmeram
izpeljali program, ohraniti pa jim je uspelo
tudi dokaj visoko število članov. Izpeljali
so tudi kadrovske menjave: poleg novega
predsednika so dobili tudi novo tajnico,
Klaro je nadomestila Mirjan, Alenka pa je
prevzela tudi nadzor financ, finančno preglednico prihodkov in stroškov sicer podrobno vodi in izdela območno združenje
v Kranju. Franc Ekar se je ob tej priložnosti
še zahvalil za sodelovanje Občini Preddvor,
Dori Osterman iz OZZB Kranj, Društvu upokojencev Preddvor, Mešanemu pevskemu
zboru Kokrški odred, preddvorskim planincem in drugim, ki so kaj dobrega naredili za krajevni odbor ZB.
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Prostovoljstvo je način življenja
A. A.
Kaj pravzaprav razumemo pod besedo
prostovoljstvo? Zame osebno je to način
življenja.
Če se v mislih povrnem nazaj v otroštvo,
se najprej spomnim na svojega pokojnega očeta. Kar pomnim, je bil vnet in
predan prostovoljni gasilec v domačem
društvu in v tovarni, kjer je bil zaposlen. Kar nekajkrat, ko je na bližnjem
gasilskem domu zatulila sirena, kar
je pomenilo, da je nekje v bližini požar
ali kakšna druga nesreča, je naš ata v
trenutku, četudi sredi noči, nekaj povlekel nase in se s kolesom odpeljal tja,
od koder so se videli ognjeni zublji ali
dim. Takrat pač še ni bilo avtomobilov
ne mobitelov pa tudi gašenje je v večini
primerov potekalo ročno, če je bila sreča, da je bil v bližini rezervoar za vodo.
Prav zato je bilo večkrat gašenje zelo
dolgotrajno in žal malo uspešno. Najhuje mu je bilo, če niso zmogli kakšne
živine rešiti iz hleva, bog obvaruj, da je
šlo za poškodbe pri ljudeh. Še nekaj dni
po dogodku je v takih primerih prav žalosten taval okoli.

Je imel pa je naš ata tudi en velik dar,
kako skrbno je znal oskrbeti kakšne rane
(npr. ureznine). Doma v veži je bila na
vidnem mestu omarica s prvo pomočjo
(povoji, folija za opekline, gaze, škarje,
pinceta, jod itd). Ljudje v vasi so vedeli, če
se je komu kaj pripetilo, kdo ga bo zagotovo oskrbel, seveda če ni bilo kaj hujšega.
Tudi sama sem nekajkrat prevrela vodo,
da je potem ata lahko razkužil pripomočke za oskrbo ran. Rane je znal oskrbeti
tako natančno, da je potem zdravnik večkrat koga vprašal, kdo se je tako zavzel.
Za vedno mi bo ostalo v spominu, ko nam
je otrokom večkrat rekel, da če vidimo
koga v stiski, naj vse pustimo in pomagamo. To nam je ostalo za vse življenje.
Vsi smo se vključili v Rdeči križ kot prostovoljci in tudi sicer, kjer je bila potreba.
Je pa res, da človek, ko pomaga, večkrat sam več prejme kot tisti, ki si mu
pomagal. Tu mislim predvsem na tisti topli občutek zadovoljstva. Včasih
je potrebna le topla beseda, nekaj časa
in vživetje v človeka. Menim, da ti zato
ni treba niti biti registriran kot prostovoljec, ampak je dovolj včasih le malo
ozreti se okrog sebe.

Vsak ponedeljek
nordijska hoja
Društvo bolnikov z osteoporozo, ki ima
veliko članov tudi v Preddvoru, tu izvaja
tudi eno od dejavnosti. Vsak ponedeljek
ob 8.30 se namreč pri jezeru Črnava dobijo pohodniki nordijske hoje. Poldruga ura
hoje običajno poteka po tamkajšnji naravi, pogosto pa gredo tudi drugam, denimo
na Jezersko, v Cerklje ... Predsednica društva Milena Zupin navaja, da bodo jeseni
organizatorji vseslovenskega srečanja ob
svetovnem dnevu osteoporoze, ki bo v Cerkljah, ob tej priložnosti pa načrtujejo tudi
turistične oglede bližnjih krajev, med njimi
tudi Preddvora.

Dan za spremembe
na Sv. Jakobu
Rdeči križ Preddvor vabi v soboto, 7. aprila,
ko je dan za spremembe, na Sv. Jakob. Od
8.30 do 11. ure bo tam potekala predstavitev avtomatskega defibrilatorja AED in oživljanja z njim, poleg tega pa bodo opravljali
tudi meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Vabijo vse, ki želijo narediti nekaj
za svoje zdravje in kaj novega izvedeti, da
se tega dne vzpnejo na Sv. Jakob.

Krvodajalce odpeljali na izlet
Po letošnji terenski krvodajalski akciji,
ki je bila 7. februarja v Domu starejših
občanov Potoče in so jo poleg Območnega združenja Rdečega križa Kranj organizirale tri krajevne organizacije RK na
območju občine Preddvor, so krvodajalce povabili še na izlet. Kot pravi predsednica preddvorskega Rdečega križa
Milena Zupin, se je akcije sicer udeležilo 119 krvodajalcev, kar je za dan, poln
vremenskih neugodnosti, dobra udeležba. Nabralo pa se je tudi za avtobus
izletnikov, ki so po odvzemu krvi odšli
na ogled gradu Bogenšperk, obiskali so
tudi steklarno Hrastnik in se seznanili z delom steklopihačev, v Trbovljah
prek multivizije doživeli tamkajšnji rudnik in ogled končali s sprehodom po
Rimskih Termah. Ob prijetnem druženju so podelili priznanja za 5-, 10-, 15-,
20-, 25- in 30-krat darovano kri. Tokrat
so prvič darovali kri štirje krvodajalci,
česar so še posebej veseli, zahvaljujejo

Krvodajalci pri ogledu Trbovelj
pa se tudi vsem ostalim zvestim krvodajalcem. Na naslednjo krvodajalsko
akcijo vabijo avgusta na Zavodu za

transfuzijsko medicino v Ljubljani, od
koder bodo nadaljevali pot proti slovenski obali.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si
http://www.kzcerklje.si

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

DELA NA VRTU SE ZAČENJAJO – STE PRIPRAVLJENI? SKUPAJ ZAVIHAJMO ROKAVE!
Semena, sadike, zemlja, gnojila, lonci, korita, vrtno orodje– vse to in še več v vseh poslovalnicah KZ CERKLJE

