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VIHARNIK JE PRILOGA ČASOPISA 

VI HAR NIK (ISSN 1855-0126) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa, ki iz ha ja šti ri krat na leto. Pri lo go pri prav lja Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, Ble i we i so va ce sta 4, Kranj, ured ni ca  
Da ni ca Za vrl Žle bir (da ni ca.za vrl@g-glas.si), ured ni štvo Go renj ske ga gla sa, od go vor na ured ni ca Ma ri a Volč jak. Oglas no tr že nje in pri pra va za tisk Go renj ski glas, d. o. o., Kranj; 
oblikovanje Matjaž Švab; tisk Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o.; di stri bu ci a Poš ta Slo ve ni e. Gla si lo iz ha ja v na kla di 1400 iz vo dov, brez plač no ga pre je ma jo vsa go spo dinj stva  
in dru gi na slov ni ki v ob či ni Pred dvor. Te le fon ured ni štva: 04/201-42-00, te le fon oglas ne ga tr že nja: 04/201-42-48, te le faks 04/201-42-13; tr že nje ogla sov: Janez Čimžar,  
janez.cimzar@g-glas.si, te le fon: 041/704 857, e-pošta: info@g-glas.si. Ob či na Pred dvor, Dvor ski trg 10, Pred dvor. Na naslovnici: Jesen, foto: Tina Dokl

DANICA ZAVRL ŽLEBIR,  
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• Kaj lahko rečete o končanem pet-
milijonskem projektu urejanja infra-
strukture v občini? 
"To je eden največjih projektov v občini 
doslej in ta me je lani spodbudil tudi za 
nov županski mandat. Res pa sem imel 
pred volitvami precej težav, ker so mi 
nekateri očitali, da projekt ne finančno 
ne terminsko ne more biti končan. Zato 
sem še posebno vesel, da je sedaj uspe-
šno pri kraju. Pohvalim naj občane, da 
so pri tem tvorno sodelovali. Bili so se-
veda problemi, a smo jih večinoma rešili 
v obojestransko zadovoljstvo. Pohvalim 
naj tudi projektanta Franca Bizjaka, če-
prav je nanj letelo precej pripomb, a gre 
za človeka, domačina, ki je znal stvari 
skomunicirati in prisluhniti pripombam 
ljudi. Na nekaterih odsekih je projektiral 
tudi po večkrat, da se je čim bolj prila-
godil občanom. Ponekod nismo uspeli 
in tako cesta nekoliko odstopa od žele-
nih širin. Tudi koordinatorka na terenu 
Majda Markun je veliko naredila v stikih 
z ljudmi in zelo razbremenila občinsko 
upravo. Tudi ti stroški zunanjih sodelav-
cev so sofinancirani s strani razpisa EU."
• Kdaj menite, da spet lahko pričaku-
jete enako velik projekt?
"V mojem mandatu zagotovo ne."
• Vrniva se še nekoliko k problemom, 
ki so nastajali ob gradnji.
"Največji so zadevali odstopanje zemljišč. 
V naselju Tupaliče pa je nastala težava v 
zvezi z vodovodom. Prej je bil pritisk vode 

prenizek, zato smo sklenili to težavo od-
praviti s priklopom sistema na Breg. Ker 
so bile v času gradnje visoke tempera-
ture, cevi pa zasute v vroč material, je 
bila tudi voda v ceveh topla in toplejša 
kot običajno je tekla tudi iz pip. Pojavi-
la se je civilna iniciativa, ki je opozorila 
na ta problem in zahtevala, da vodovod 
vnovič priklopimo nazaj na magistralni 
vodovod. Takrat sem pozval zdravstve-
nega inšpektorja, ki je pregledal vso do-
kumentacijo, opravil vse teste in analize 
ter ocenil, da je vodovod zgrajen v skladu 
s predpisi. Omenil je tudi, da so o podob-
nih težavah, višjih temperaturah pitne 
vode, poročali tudi v drugih vodovodnih 
sistemih na Gorenjskem."

• Se boste sedaj, ko je veliki investi-
cijski zalogaj pri koncu, lahko lotili 
urejanja športnega igrišča Voke? 
"V izdelavi sta dva občinska podrobna 
prostorska načrta (OPPN), za središče 
Preddvora in za športni park Voke. Za 
Voke se trenutno pridobivajo soglasja 
ministrstev, tako da projekt še miruje. Še 
naprej največji problem ostaja dostop do 
Vok. Pripravljeno imamo dokumentacijo 
za dovozno cesto, a nam manjka še ne-
kaj zemljišča, ker nam ga lastnik ne želi 
prodati. Tako smo prisiljeni iti v razlasti-
tev tega dela zemljišča. Ko bo to rešeno 
in bomo dobili tudi vsa soglasja pristoj-
nih institucij k OPPN, bomo lahko začeli 
graditi. Denar, ki je bil v letošnjem pro-
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Naložba, kakršne še ni bilo in je verjetno  
dolgo ne bo več
Uradnega odprtja vsega, kar je občina Preddvor pridobila z veliko investicijo  
v urejanje infrastrukture v petih vaseh, sicer še ni bilo, a dela so pri kraju in novih 
štiristo občanov se bo lahko kmalu priključilo na kanalizacijo. O opravljenih delih  
in o prihodnjih načrtih občine je tekla beseda z županom Miranom Zadnikarjem.

Miran Zadnikar 



računu namenjen za cesto v Voke, pa smo letos preusmerili v 
sanacijo rokometnega igrišča in atletske steze pri osnovni šoli. 
Želja ŠD Preddvor je tudi igrišče za mali nogomet, šola pa želi 
odbojkarsko igrišče, tako da bosta urejeni tudi ti dve igrišči. 
Gradnja že poteka. Če bo vreme novembra ugodno za gradnjo, 
bodo igrišča lahko končana že letos, sicer pa marca ali aprila 
prihodnje leto. Naslednje leto pa planiramo, da bi okoli šole 
uredili nov režim prometa. Projekte imamo že pripravljene za 
krožišče in novo avtobusno postajališče ob cesti v Mače. Po-
govarjamo se tudi, da bi celovito uredili prometni režim okoli 
šole, kar bomo verjetno izvajali prihodnjo jesen.
Drugi OPPN pa je za središče Preddvora, kjer naj bi se ureja-
la celotna infrastruktura. Tu smo še na začetku. Naj povem, 
da se bo pripravila strategija občine Preddvor, v sklopu te in 
OPPN bo tudi opredeljeno, kakšna bo celovita ureditev sredi-
šča. Pri pripravi te strategije bo organiziranih kar nekaj de-
lavnic, na katerih pričakujem čim več naših občanov."
• Pred kratkim ste sprejeli rebalans proračuna, s katerim 
ste zagotovili denar za dokončanje del v okviru urejanja 
preddvorske infrastrukture. Kako pa se pripravljate na 
sprejetje proračuna za prihodnje leto? 
"Ne vemo še, koliko bo na razpolago denarja, ki nam ga kot s 
povprečnino namenja država. Tako zaenkrat lahko načrtuje-
mo le okvirno in med najnujnejšimi naložbami predvideva-
mo prej omenjeni projekt krožišča ob šoli, nadaljevali bomo 
tudi s projektiranjem kanalizacije in vodovoda Mače, na ob-
činskem svetu se bomo tudi dogovorili o prioritetah, kako naj 
bi naprej potekala strategija gradnje kanalizacije v preosta-
lem delu občine. Na podlagi tega bomo potem po finančnih 
zmožnostih nadaljevali gradnjo kanalizacije. A v tako veli-
kem obsegu, kot je bilo v pravkar končanem projektu, ki je 
bil v precejšnjem deležu deležen evropskega sofinanciranja, 
to ne bo več mogoče. Sicer pa trenutno pogajanja o povpečni-
ni med državo in reprezentativnimi združenji občin še pote-
kajo, predlog države je 519 evrov na prebivalca, občin pa 535. 
Zmanjševanje povprečnine nas je finančno zelo prizadelo: 80 
tisoč evrov na račun znižane povprečnine, izgubili pa smo 
tudi investicijska sredstva, ki nam jih sicer država namenja 
po zakonu o lokalni samoupravi, in sicer 160 tisoč evrov."
• Za katere projekte nameravate v prihodnje kandidirati 
za evropski denar? 
"Naslednja finančna perspektiva nam slabo obeta, kar zade-
va financiranje infrastrukture. Kot nam pojasnjujejo, bo bolj 
financirala socialne dejavnosti in razvoj človeških virov. Tu 

vidimo priložnost za grad Dvor. Ta čas še potekajo pogovori z 
direktorico Doma starejših občanov Preddvor, direktorjem Za-
voda za kulturo in projektantom, in sicer o možnih prihodnjih 
vsebinah tega gradu."
• Za začetek pa se boste lotili ureditve grajskega parka, 
kajne?  
„Res je. Smo v fazi razpisa za izvajalca za urejanje grajske-
ga parka. Upam, da nam bo letos s potjo ob vzhodnem robu 
parka uspelo povezati severni in južni del Preddvora od Fran-
carije proti pokopališču. Urejena naj bi bila pot in mostiček. 
Gre za večletni projekt, ki ga začenjamo letos, ko smo mu v 
proračunu namenili 50 tisoč evrov, in nadaljujemo prihodnja 
leta, ko bo verjetno zanj treba nameniti še precej več." 
• Slišimo tudi za probleme s planinsko kočo na Jakobu, za 
katero je gradbena inšpekcija celo predvidela rušenje. Kaj 
se dogaja?
"Mislim, da je kakšen drugi objekt v Sloveniji prej potreben 
rušenja kot ta planinska koča. Gre pa za to, da je Planinsko 
društvo Iskra, ki upravlja kočo, pred poldrugim desetletjem 
nelegalno zgradilo prizidek. Sedaj je bila narejena revizija in 
inšpekcija je celo ugotovila, naj bi bila vsa koča zgrajena na 
črno. Občina Preddvor želi kočo legalizirati, a to lahko stori-
mo takrat, ko bomo imeli svoje zemljišče. Ta prizidek je bil 
namreč narejen na sosednjem zemljišču. Z lastnico smo se 
dogovorili, da parcelacijo zagotovimo na obstoječem objektu 
in gremo nato v postopek legalizacije. To predvidevamo za 
prihodnje leto. Žal pa se s PD Iskra ne moremo dogovoriti o 
najemu, saj vztrajajo, da jim pripada brezplačni najem.“
• Letos ste nepovratna sredstva pridobili tudi za energet-
sko sanacijo. Za katere stavbe?
"Letos je zaključenih več projektov energetske obnove javnih 
objektov na Gorenjskem, ki jih je sofinanciral švicarski me-
hanizem REAAL. Mi smo se za ta denar potegovali za podru-
žnično šolo Kokra in Dom krajanov z vrtcem na Beli. Z obnovo 
kurilnice smo tako s fosilnih goriv prešli na ogrevanje na le-
sne pelete in s tem dosegli, da smo sedaj energetsko samoo-
skrbni v vseh javnih objektih, vključno z javno razsvetljavo, 
torej imamo zeleno energijo v vsej občini. Omenjeni projekt je 
bil sicer vreden 120 tisoč evrov."
• Spopadate se tudi s plazom, ki je pred kratkim ogrozil 
hišo v Kokri. Kaj ste naredili in kaj še boste?
"Narejena je bila začasna sanacija, tako da hiša ni več v ne-
varnosti. Pač pa bomo morali sedaj z opornim zidom in zložbo 
skal poskrbeti, da teren ne bo več plazil in ogrožal domačije."

Urejajo športna igrišča pri šoli 

Skozi grajski park bodo speljali povezovalno pot med severnim  
in južnim delom Preddvora. 
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Kako se je lani začel ta največji projekt v 
občini, ki je celostno uredil infrastrukturo 
v petih vaseh v občini?
"Še preden smo poleti za projekt »Uredi-
tev infrastrukture v Občini Preddvor« dobili 
odločbo ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo o evropskem sofinanciranju, 
smo spomladi že podpisali pogodbo z Go-
renjsko gradbeno družbo, saj je bil to eden 
od pogojev za nastop na evropskem razpisu. 
Izvajalec del je bila torej Gorenjska gradbe-
na družba iz Kranja, nadzornik Franc Bizjak, 
koordinatorka na terenu Majda Markun in 
projektant Uroš Ferjan."
Zanimiv je bil že razpis ministrstva za 
evropska sredstva, vloge zanj ste pred-
stavniki občin v nočnih urah oddajali na 
bencinskih črpalkah po Sloveniji ...

"Ker je šlo za to, da evropski denar dobijo ti-
sti, ki bodo prvi oddali vloge, smo 4. maja lani 
čakali na uro 0.00 na bencinskih črpalkah, da 
bi kar najhitreje oddali vloge. Župan je čakal 
v Ljubljani, jaz v Novi Gorici, direktor občin-
ske uprave pa v Kopru. Vsi smo oddali enako 
vlogo. In uspelo nam je: pridobili smo sklep 
ministrstva o pridobitvi 3.750.810 evrov iz 
evropskih strukturnih sredstev. Celotni pro-
jekt je sicer vreden 5.238.798 evrov, torej je 
občina zanj prispevala 1.487.988 evrov."
Kaj vse ste s tem denarjem naredili?
"Zgradili smo 11.600 metrov fekalne in 6584 
meteorne kanalizacije in obnovili 862 me-
trov vodovoda. Projekt smo izvajali na Sp., Sr. 
in Zgornji Beli, Bregu ob Kokri in spodnjem 
delu Tupalič. Poleg tega so se uredile ceste, 
pločniki, skratka naselja so pridobila čisto 

novo podobo, lepšo seveda. Med gradnjo so 
se dogajale spremembe tras, za kar so vzro-
ki neurejen kataster, ki je odstopal od stanja 
v naravi, vzrok so bile tudi zahteve lastnikov 
zemljišč pa racionalizacija trase, zelo smo se 
tudi prilagajali ljudem, da smo kanal naredili 
gravitacijsko, da prebivalcem ne bi bilo treba 
graditi črpalk. Deloma smo imeli težave tudi s 
služnostmi. Zaradi tega smo morali med gra-
dnjo pridobiti spremembo gradbenega do-
voljenja. To je postalo pravnomočno avgusta 
letos. V teh dneh pa pričakujemo uporabno 
dovoljenje. Ko ga bomo dobili, bomo kanali-
zacijo dali v upravljanje Komunali Kranj, kanal 
pa bo pripravljen za priklope. Priključilo se bo 
okoli štiristo hiš, približno toliko, kot je bilo 
lani priključitev na kanalizacijo v Preddvoru."
Kako bo potekalo priključevanje?
"Sedaj zbiramo podatke, tako da bomo še ta 
mesec začeli izdajati dopise, na katerih bodo 
podatki, potrebni za izračun komunalnega 
prispevka, torej iz baze geodetske uprave, 
to je NTP (neto površina objekta), in občane 
pozvali, da se v primeru napačnih podatkov 
zglasijo na občini. Na določene dneve, ki 
bodo sporočeni z dopisom, bomo na občini 
pripravljeni za sprejem strank. Ker iz izkušenj 
vemo, da so ti podatki slabi in tudi nepravil-
ni, pozivamo lastnike objektov, da se oglasi-
jo. Kot je bila praksa že lani ob priključevanju 
na kanalizacijo v Preddvoru, bomo z občani 
nato te podatke še usklajevali, preden jim 
bomo izdali odločbe. Te lahko pričakujejo 
novembra in decembra. Priklop pa je mo-
goč takoj, ko dobijo odločbo in soglasje s 
tehničnimi navodili upravljavca. Skrajni rok 
za priključitev je šest mesecev od prejetja 
odločbe." 

Ureditev infrastrukture  
v občini Preddvor
Končan je največji projekt tega in minulega leta, 
infrastruktura v občini Preddvor, vreden dobrih pet 
milijonov evrov. Ob koncu o projektu, ki ga je občina 
izpeljala ob evropskem sofinanciranju, govori vodja 
projektov na Občini Preddvor Klavdija Zima.   

Klavdija Zima

Še zadnja dela v Tupaličah / Foto: Tina Dokl

Občina Preddvor
Dvorski trg 10, 
4205 Preddvor



Operacijo »Ureditev infrastrukture v občini 
Preddvor« delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–
2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
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Ker je prenova infrastrukture v občini Pred
dvor že skoraj zaključena, je pravi čas za ve
selje in zadovoljstvo nad opravljenimi deli. V 
vseh mojih mandatih skupaj je torej skoraj 
zaključen največji projekt. Ob začetku me je 
bilo strah, tudi zaradi napovedi nejevernih 
Tomažev, da nam ne bo uspelo. Kjer pa je vo
lja, je tudi pot. Uspelo nam je in tako se lahko 
veselimo zgodovinske pridobitve. Vsega tega 
pa ne bi bilo, če ne bi bilo odličnega sode
lovanja med vsemi zainteresiranimi stranmi.
Veliko časa sem preživel na terenu med grad
benimi delavci, ki so ne glede na vremenske 
razmere hiteli cilju naproti. Kot že pred mnogi
mi leti sem jih tudi letos povabil na zaključno 
srečanje pod šotor in se jim zahvalil za priza
devanja, vložena v obnovo naše infrastruktu
re. Prav zanimivo je bilo poklepetati po koncu 
del – vsi so se strinjali, da bi še kar naprej de
lali v občini Preddvor, čeprav vsi skupaj vemo, 
da trenutno za to ni skoraj nobene možnosti.
Seveda se želim ob zaključku del občanom 
opravičiti za vse sitnosti, ki so jih doživljali 
ob obnovi. Nekateri ste jih prenašali z večjim, 
drugi z manjšim razumevanjem, še posebej, 
če so želeli urediti kakšno malenkost, ki pa 
bi finančno in časovno lahko ogrozila termin
ski in finančni načrt projekta. Vem, da ni bilo 
lahko nekaterim živeti skoraj na gradbišču, 
prepričan pa sem, da bo to hitro pozabljeno, 
ko bodo Preddvor zapustili zadnji gradbeni 
stroji. Z veliko hvaležnostjo pa se bom ve
dno spominjal občanov, ki so po svojih mo
čeh pripomogli, da je projekt tekel čim bolj 
nemoteno, pa četudi so izvajalcem namenili 
samo dobro besedo ali kavo ali hladno vodo 
v vročih dneh.
Občinska uprava in tudi nekateri občinski 
svetniki so morali te mesece požreti marsi
katero neupravičeno kritiko na račun preno
ve. Čeprav se na zunaj vidi, da je občinskim 
sodelavcem plača izplačana kar tako, pa to 
ne drži. Ravno ob tem projektu se je izkaza
lo, da je treba vložiti veliko energije, da delo 
teče tako, kot je bilo načrtovano. Ker vem, da 
nimam nobene možnosti, da bi sodelavce in 
občinske svetnike nagradil glede na rezulta
te, bo moja iskrena zahvala edino dodatno 
plačilo za vse opravljeno delo. 
Zahvaljujem tudi tistim, ki so ob začetku pre
nove dvomili vame in v moje sodelavce. Z iz
kazanim nezaupanjem ste nam dali krila in s 
tem posredno pripomogli k uspehu prenove. 
Tako se je posredno spet izkazalo, da je v slo
gi moč. Zahvala pa gre tudi vsem, ki jih niti 
nisem omenil – podpora v takšni ali drugačni 
obliki dela čudeže. 
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Zahvala ob zaključku 
projekta

V senci največjega občinskega projekta, urejanja infrastrukture v občini Preddvor, 
so potekala manjša gradbena dela. Tako so ob gradnji magistralnega vodovoda Ba
šelj–Kranj razširili in uredili cesto Zg. Bela–Bašelj in sanirali most v Bašlju ter križi
šče proti Mačam. Več del so opravili v ostalih vaseh, ki niso bile vključene v veliki in
frastrukturni projekt. Odbor za infrastrukturo je za investicijsko vzdrževanje razdelil 
50.000 evrov, s čimer bodo asfaltirali tri odseke makadamskih cest v Kokri in eno v 
Potočah. V teh vaseh so opravili tudi več drobnih del: mulda, prometni znaki, zaščita 
kontejnerjev ob reki Kokri, odbojne ograje, javna razsvetljava v Kokri. Na makadam
ske ceste v Kokri se je že razvozilo okoli 200 kubičnih metrov peska.

Investicijska vzdrževanja v več vaseh

So končana vsa dela ali je treba še kaj urediti?
"Ostala nam je še ureditev vaških središč: na Sr. Beli pri cerkvi, na Zg. Beli pri avtobusni 
postaji, v Tupaličah pri bivši mlekarni, križišče Bašelj–Mače. Urediti je treba še javno 
razsvetljavo, zaščitne ograje, avtobusne postaje in opraviti geodetske izmere cest. Te 
smo začeli opravljati že ta mesec."
Kako ste zadovoljni s potekom del?
"Naj povem, da so nas zaposlene na občinski upravi pri teh opravilih zelo razbremenili 
zunanji izvajalci, s katerimi smo imeli sklenjene pogodbe za čas trajanja projekta in so 
bili tudi plačani iz evropskih virov. Za ta čas smo imeli pogodbeno partnerko Majdo 
Markun, ki je hodila na teren in usklajevala stvari z občani, nadzornik Franc Bizjak pa 
je opravljal širši nadzor, kot ga običajno opravljajo nadzorniki pri gradnji. Sodeloval je 
z lastniki zemljišč in bil občanom na voljo ob vsaki uri dneva. Ves čas so se lahko ljudje 
v zvezi z gradnjo obračali na ti dve osebi. Sproti smo projektirali tudi ceste, na željo ob-
čanov se je to pozneje precej povečalo, saj nismo pričakovali, da bomo poleg glavnih 
cest urejali tudi ulice. Dodatna dela, ki jih omenjam, so šteta kot neupravičeni stroški, ki 
jih poravna občina sama."
 So se stroški med gradnjo kaj povečali?
"Občinski svet je na zadnji seji sprejel rebalans proračuna, v katerem je upošteval do-
datne stroške (430 tisoč evrov), a ti so že vključeni v končni znesek, ki sem ga navedla 
prej. Ta znesek je bil potreben za dokončanje vseh dodatnih del, ki smo jih opravili več, 
kot je bilo predvideno po prvotnem načrtu: le fekalne kanalizacije je bilo denimo 1300 
metrov več, 1445 metrov pa meteorne. Uredila se je tudi brežina potoka Belica, ki jo je 
lansko neurje tako spodkopalo, da je odneslo del ceste, naredili so se dodatni pločniki, 
robniki, dela na zahteve lastnikov, ki so odstopili zemljišče ...."
Lahko ob koncu rečete, da ste zadovoljni z opravljenim?
"Na koncu smo vedno zadovoljni tisti, ki smo bili vključeni v projekt, saj ob uspešnem 
dokončanju del odmislimo tudi vse težave, na katere smo med gradnjo naleteli pred-
vsem v odnosih z občani. In na koncu so običajno zadovoljni tudi ljudje, vsaj upamo 
tako. Slednjič se je celovito infrastrukturno uredilo pet vasi v občini."

Občino Preddvor je v skupščini javnega podjetja Komunala Kranj v prejšnjem man
datu zastopal Danilo Ekar. Na zadnji seji občinskega sveta so za sedanji mandat 
imenovali novega predstavnika, in sicer Florjana Bulovca.

Bulovec v skupščini Komunale Kranj
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Tema delavnice Datum Kraj

Turizem 1 – Korak naprej: 
pogovor s ponudniki, turističnim, športnimi in kulturnimi društvi, ponudniki programov,  
lastniki kulturne dediščine in občani, ki šele razmišljate o vstopu v turizem 

Četrtek, 19. 11. 2015  
• ob 17.00

Sejna soba  
Občine Preddvor

Zelena občina: 
pogovor z občani, kmeti, podjetji, okoljskimi društvi, zavodi in zainteresiranimi občani o temah,  
kot so kmetijstvo, lokalna samooskrba, lesna predelava, obnovljivi viri energije, učinkovita raba 
energije, javni promet, nove oblike prometa, zeleno podjetništvo ...

Ponedeljek, 23. 11. 2015  
• ob 17.00

Sejna soba  
Občine Preddvor

Življenje mladih družin in starejših v Preddvoru jutri:
pogovor z mamicami, starejšimi občani, humanitarnimi društvi, zavodi, učitelji, socialnimi  
delavci in drugimi zainteresiranimi o tem, kako še zboljšati kakovost bivanja

Torek, 24. 11. 2015  
• ob 10.00

Knjižnica  
/TIC Preddvor

Življenje na Možjanci: 
pogovor s krajani Možjance o tem, kaj lahko storimo skupaj, da bo življenje v vasi prijetnejše Torek, 24. 11. 2015  

• ob 17.00
Okrepčevalnica  
Rožmarin

Turizem 2 – Drugi korak naprej: 
drugi pogovor s ponudniki, turističnim, športnimi in kulturnimi društvi, ponudniki programov,  
lastniki kulturne dediščine in občani, ki šele razmišljate o vstopu v turizem

Sreda, 25. 11. 2015  
• ob 17.00

Sejna soba  
Občine Preddvor

Pogled mladih 14+ na Preddvor 2030:
kreativna delavnica z dijaki, študenti in mladimi diplomanti o tem, kaj pričakujejo danes  
in kaj jutri od svojega domačega okolja

Četrtek, 26. 11. 2015  
• ob 17.00

Knjižnica  
/TIC Preddvor

Življenje v Kokri: 
pogovor s krajani Kokre o tem, kaj lahko storimo skupaj, da bo življenje v dolini lažje Nedelja, 29. 11. 2015  

• ob 10.00
Šola Kokra

Preddvor 2026 / Razvojni program občine Preddvor   
Urnik tematskih delavnic z občani

V zadnjih desetih letih se je število pre-
bivalstva v občini Preddvor povečalo za 
13 odstotkov, s 3131 na 3556, predvsem 
na račun priselitev v času pred gospo-
darsko krizo. Žal pa zadnji dve leti de-
mografski trendi niso več pozitivni. 
Sprašujemo se, kaj storiti? Kakšno lo-
kalno okolje oblikovati, da bo zanimivo 
za mlade in prijazno do starejših? 
Triintrideset odstotkov delovno aktiv-
nega prebivalstva naše občine ima višjo 

ali visoko izobrazbo, čeprav jih večina 
dela izven občine. V 281 domačih pod-
jetjih je le 677 delovnih mest. Predelava 
lesa, trajnostna energija, zeleni turizem 
predstavljajo priložnost in naš skupni 
izziv prihodnosti. Sprašujemo se, kaj 
lahko storimo skupaj, da iz priložno-
sti nastanejo nova delovna mesta. Še 
posebej nas zanima, ali in kako lahko 
turizem postane nosilna gospodarska 
dejavnost.
Povprečni krajan Možjance ima 47 let, 
povprečni Preddvorčan 42,6. Pot do de-
lovnega mesta, zdravnika, šole, knjižni-
ce, rekreacije ... je za prebivalce Kokre 
precej daljša. Sprašujemo se, kako v va-
seh dolgoročno izboljšati pogoje bivanja 
in zagotoviti skladen razvoj občine?
Prostorski razvoj je občina opredelila 
v nedavno sprejetem občinskem pro-
storskem načrtu. Z razvojnim progra-
mom občine želimo poiskati odgovore 
na vprašanje, kam usmeriti ukrepe in 
finančna sredstva občine v naslednjih 
desetih letih. Vse skupaj z enim sku-
pnim ciljem: zagotoviti kakovostno bi-
vanje in privlačno občino.

Skupaj z vami in našimi zunanjimi 
sodelavci bomo razvojni program pri-
pravljali naslednjega pol leta. Da bi kar 
najbolje prepoznali, kakšno okolje, so-
sesko, šolo, gospodarske dejavnosti ali 
družabno življenje si želite, vas vabimo, 
da se nam pridružite na enem izmed 
tematskih srečanj, ki jih bomo organi-
zirali v mesecu novembru. 
Vsi dogodki so odprti za vse, ki želite 
nekaj spremeniti v svojem kraju, pa 
niste vedeli, kje in kako; se želite raz-
vijati v lokalnem okolju, investirati, 
odpreti svoje podjetje; bi zgolj popili 
kavo s sokrajani in se pogovorili o pri-
hodnosti naše občine.

Želimo, da vizijo občine oblikujemo 
skupaj, zato sodelujte danes! Vaša 
razmišljanja o potrebah in priložno-
stih Preddvora lahko posredujete vse 
do konca tega leta tudi pisno na Obči-
no Preddvor ali po e-pošti na obcina.
preddvor@siol.net. V Viharniku in na 
spletni strani občine vas bomo sproti 
obveščali o dogajanjih, povezanih z ra-
zvojnim programom.

PREDDVOR 2026

Razvojni  
program občine 
Preddvor
V novembru pričenjamo 
pogovore z občani o 
prihodnosti življenja in 
ustvarjanja v Preddvoru.



OBČINSKE NOVICE | 7 

Občina Preddvor obvešča, da je od četrtka, 15. oktobra 2015,  
na spletni strani www.preddvor.si objavljen 

Javni razpis 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja  

kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Preddvor v letu 2015

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 26. oktober 2015. 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 uradnih ur ali po elektronski pošti 
obcina.preddvor@siol.net.

UKREP 1 Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetij-
skih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

UKREP 5 Podpora investicijam za varno delo v gozdu
UKREP 6 Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih 

programih
UKREP 7 Podpora delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva 

in razvoja podeželja

OBČINA PREDDVOR

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Poleti je preddvorski TIC obiskalo okoli 
dvesto oseb in je bilo na ta način dobro 
poskrbljeno za promocijo Zavoda za tu-
rizem in vse občine Preddvor, ugotavlja 
direktorica zavoda Mirjam Pavlič. 
"Počitniške delavnice so bile dobro obi-
skane, beležimo okoli 160 udeležencev 
na 15 delavnicah. Poleg otrok so naš TIC 
obiskali tudi številni starši, ki niso ne-
posredno sodelovali na delavnicah, so 
si pa ogledali našo ponudbo, povpra-
šali po naših storitvah, vzeli prospekte 
(imamo tudi prospekte za celotno Go-
renjsko), si ogledali razstavo ... 
Udeleženci so bili zadovoljni z izvedbo, 
program pa je bil tak, da je promoviral 
občino Preddvor. Objave o delavnicah 
so bile redno tako na lokalnih radi-
ih in v časopisih kot tudi na spletnih 
straneh in na portalih, s čimer smo 
poskrbeli za brezplačno promocijo kra-
ja in pozitivno pojavljanje Preddvora v 
medijih na vseh ravneh," ocenjuje Pa-
vličeva.
Kot zanimivost navaja podatke o obi-
skovalcih od leta 2011 naprej. Leta 2011 
je v TIC prišlo 411 obiskovalcev, leta 2012 
793, 2013 1404 (tu so upoštevani tudi 
udeleženci delavnic in bralnih uric), 
2014 1482 (izključno le turisti, domačih 
je bilo 1187, tujih pa 295), 2015 pa se je do 
konca septembra v TIC-u oglasilo 1343 
ljudi, in sicer sami turisti. "Zajeti so le 
pravi turistični obiskovalci, niso upo-
števani udeleženci predavanj, razstav, 
bralnih uric, obiskovalci knjižnice, obi-

Število obiskovalcev se je potrojilo
Kljub razritim cestam in cestnim zaporam po občini je bil Turistično  
informacijski center (TIC) Preddvor letošnje poletje dobro obiskan.

V Preddvoru je do  
1. septembra letos prenočilo 
okoli 5500 gostov.

ski skupin iz osnovnih šol, razen tujih 
(Železna Kapla, Grčija, Španija). Med 
tujimi obiskovalci smo lani zabeležili 
veliko Madžarov, Estoncev, Angležev, 
Nemcev, Avstrijcev pa nekaj Špancev in 
Francozov. Slovenski turisti so prišli iz 
Prekmurja, Štajerske in Primorske. Le-
tos pa so bili med turisti v večini Angle-
ži, Nemci, Italijani pa tudi Američani in 
Novozelandci, Filipinci in Finci. Število 
obiskovalcev lepo narašča, ljudje vedo, 
kje smo, da delamo v prid turistov, in 
tudi spremljajo naša obvestila po e-me-

dijih," še pove Mirjam Pavlič.  In kaj na-
črtujejo za jesen? "Med krompirjevimi 
počitnicami bodo potekale delavnice, 
in sicer bo v ponedeljek, 26. oktobra, od 
10. do 11. ure delavnica Čarobne prepro-
ge, v sredo, 28. oktobra, od 10. do 11. ure 
pa Jesenski motivi. Prisrčno vabljeni 
na sproščujoče druženje in ustvarjanje, 
prisotnost je brezplačna. V TIC-u poteka 
tudi tečaj latinščine, v novembru pa se 
bo začel tečaj računalništva za starejše. 
Predprijave zbiramo v TIC-u Preddvor. 
Tečaj bo potekal ob petkih od 8.30 do 10. 
ure," pove Pavličeva in doda, da predd-
vorski TIC tudi dobro sodeluje z vsemi 
TIC-i na Gorenjskem in po Sloveniji in je 
bil letos kljub zaprtim cestam po občini 
odlično obiskan.

70 odstotkov gostov v 
Preddvoru prenoči, 30 
odstotkov je prehodnih gostov, 
ki bivajo drugje po Gorenjskem 
in v Avstriji, v Preddvor pa 
pridejo le na dnevni izlet. 
Avstrijci so nastanjeni v 
Železni Kapli, veliko pa je 
gostov, ki so nastanjeni 
v Ljubljani (Američani, 
Novozelandci in Avstralci) ali 
na Bledu.

Obiskovalci v Preddvoru sprašujejo po pohodniških in kolesarskih 
poteh ter kulturnih znamenitostih. Želijo si čim bolj aktivno 
izkoristiti dan. Večina gostov najprej obišče Preddvor in nato pot 
nadaljuje na Jezersko. Oba TIC-a tudi odlično sodelujeta. Zanimajo 
jih tudi Ljubljana, Bled in Piran, obiščejo pa tudi Logarsko dolino  
in Kamnik.  



Zato, ker je Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) največji izvajalec po-
moči na cesti. Naše osnovno poslanstvo pa je zagotavljanje vaše 
mobilnosti. AMZS združuje 79 avto-moto društev in avto-moto tou-
ring klubov v Sloveniji z več kot 70.000 člani, od katerih jih je v AMD 
Šenčur včlanjenih 759.
Pomoč na cesti nudimo 24 ur na dan, vse dni v letu:
	 Pomagamo vozniku ne glede na to, čigav avto vozi.*	
	 	Naši mehaniki pridejo na mesto okvare ali nesreče povprečno  

v 30 minutah.
	  Naša prednost so popravila vozil na mestu okvare, saj jih 6 od 

10 odpravimo na mestu samem. Voznik tako lahko nadaljuje pot.
 Pomoč na cesti nudimo ne glede na starost vozila.
	  Tudi v tujini zagotavljamo pomoč na cesti v sodelovanju z  

evropskimi avtomobilskimi klubi.
  *Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične osebe ali če ima član pooblastilo leasing 

hiše o opravljanju z vozilom, če v prometnem dovoljenju ni vpisan kot lastnik.

Opis članskih kategorij:
Osnovno članstvo
(Paket storitev za Slovenijo)

Zajema širok spekter članskih ugodnosti v Sloveniji, vključno z brez-
plačno pomočjo na cesti, prejemanjem Motorevije, uveljavljanjem sto-
ritev iz programa Show your Card! (Pokaži kartico). V sklopu osnovne-
ga članstva ponujamo še kategorije:
 	 	AMZS Start – član prejema Motorevijo in uveljavlja članske ugo-

dnosti iz programa Show your Card! (Pokaži kartico!)
 	 	Družinsko članstvo – za družine z več vozniki! Družinski člani 

lahko postanejo zakonec oz. zunajzakonski partner nosilnega 
člana  in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 30. leta starosti. 
Pogoj za uveljavljanje družinskega članstva je tudi isti naslov bi-
vališča, ki ga ima nosilni član. Družinski člani imajo 50 % popusta 
pri plačilu članarine in ne prejemajo Motorevije.

	    Član invalid – ki izpolnjuje enega od spodnjih kriterijev, se lahko 
včlani v osnovno članstvo po znižani članarini:

–  invalid z najmanj 80% telesno okvaro ali najmanj 60% okvaro spod-
njih okončin,

– oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo,
–  gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki jim je priznana 

vsaj 70% telesna okvara.

Članstvo Plus
(Bogatejši paket storitev v Sloveniji in pomoč na cesti v tujini)

Članstvo plus je kombinacija obogatenega članskega paketa za Slo-
venijo ter knjižice Mednarodna pomoč. Priporočamo ga članom, ki 
potujejo v tujino.
	 	 Družinsko članstvo Plus – zakonec oz. zunajzakonski partner 

nosilnega člana in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 30. leta 
starosti z istim naslovom bivališča nosilnega člana lahko uvelja-
vljajo enake pravice, kot jih ima nosilec članske kategorije plus, 
razen prejemanja Motorevije – za samo 49 €!

NOVO!
Članstvo Premium
(Za voznike, ki pogosto potujejo v tujino)

Članstvo Premium je nadgradnja članstva plus, saj poleg pomoči na 
cesti in ustrezne skrbi za vozilo doma in v tujini dobite tudi turistič-
no zavarovanje v tujini, ki vključuje zdravstveno asistenco v primeru 
bolezni ali nezgode s kritjem stroškov zdravniške oskrbe in prevoza, 
zavarovanje odgovornosti, zavarovanje prtljage in osebnih stvari, za-
varovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic, zavarovanje stroškov 
izdelave novih dokumentov in turistično zavarovanje brez omejitve 
starosti zavarovanca.

	 	Družinsko članstvo Premium – S članstvom Premium z vključi-
tvijo družinskih članov v turistično zavarovanje lahko zavarujete 
vaše ožje družinske člane (zakonec ali zunajzakonski partner ter 
otroci do 18. oz. do 26. leta starosti, če se šolajo), ne glede, ali po-
tujete skupaj. In to samo za dodatnih 7 €.

Zakaj postati in ostati član AMZS  
oziroma AMD Šenčur?

Postanite naš član!
Če so vas naštete ugodnosti prepričale o koristnosti članstva v AMD Šenčur, vas vabimo, da izberete eno od ponujenih članskih kategorij, ki 
vam in vašim najbližjim najbolj ustreza, zavedajoč se nepredvidljivosti prometa doma in v tujini.

Možnosti včlanitve:
	 Osebno v pisarni AMD Šenčur, Stranska pot 1, uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure, telefon: 04/25 16 420
	  Podatke za včlanitev (ime in priimek, naslov, rojstni podatki, telefonsko številko, izbrana kategorija) nam lahko pošljete tudi po 

e-pošti na naslov:  avtomotosencur@siol.net
	 Z izpolnitvijo pristopnice za včlanitev, ki jo najdete na naši spletni strani: www.amd-sencur.si   

Na osnovi vaše prijave vam bomo po pošti poslali že izpolnjeno položnico za plačilo članarine in po opravljenem plačilu še RAČUN/potrdilo 
o plačani članarini s priročnim darilom.
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Cenik članskih kategorij
	 osnovno članstvo – letna članarina 40,00 €
	 osnovno družinsko članstvo – letna članarina 20,00 €
	 članstvo Plus – letna članarina 69,00 €
	 družinsko članstvo Plus – letna članarina 49,00 €
	 NOVO!!! – članstvo Premium – letna članarina 99,00 €
	 NOVO!!! – članstvo Premium z vključitvijo družinskih članov v zavarovanje – 106 €
	 članstvo za invalide – 24 €
	 članstvo Start – 15 €

tabela članskih ugodnosti
   osnovno  članstvo članstvo
   članstvo plus premium
članske ugodnosti v sloveniji  40,00 € 69,00 €  99,00 €
Brezplačna pomoč na cesti 3x letno  3x letno  3x letno 
Brezplačni prevoz pokvarjenega vozila 1x letno  1x letno  1x letno 
Brezplačni prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila + reševanje 1x letno  2x letno  2x letno 
Brezplačno prečrpavanje goriva ob napačnem točenju  1x letno  1x letno 
Nadomestno vozilo v primeru prometne nesreče ali kraje vozila do 3 dni    do 5 dni  do 5 dni         
Brezplačen postopek podaljšanja registracije vozila ali 20% popust pri tehničnem pregledu* 
Brezplačen postopek registracije novega vozila ali podaljšanje registracije vozila ali 
20% popust pri tehničnem pregledu**     
Kritje stroškov prevoza člana in sopotnika   
Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti      
Brezplačni preventivni pregled vozila 2x letno 2x letno 2x letno
Prejemanje Motorevije      
Popusti pri storitvah v enotah AMZS      
Brezplačno tehnično in pravno svetovanje      
Show Your Card (Pokaži kartico) ugodnosti pri poslovnih partnerjih   

Brezplačna izdelava reševalne karte vozila   

Popust pri tečaju varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje*** 20% popust 30% popust  30% popust
Brezplačna izdelava potovalnega načrta   

Dodatne ugodnosti vašega društva****   

članske ugodnosti v tujini
Brezplačna pomoč na cesti (popravilo na mestu okvare)   
Prevoz vozila v tujini do servisne delavnice  do 250 €   do 250 €
Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine  do 1.500 € do 1.500 €
Prevoz pokvarjenega vozila iz tujine  do 1.500 € do 1.500 €
Zagotovitev nadomestnega voznika  do 500 € do 500 €
Nepredvidena nočitev v tujini  do 200 € do 200 €
Kritje stroškov za prevoz oseb v tujini/iz tujine  do 300 € do 300 €
AMZS kredit v sili za nepredvidene izdatke  do 1.000 € do 1.000 €
 
Zdravstveno in turistično Zavarovanje v tujini ter Zavarovanje odgovornosti v tujini
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco   
Stroški potrebne zdravniške oskrbe   do 20.000 €
  - od tega stroški prevoza   do 5.000 €
Zavarovanje bolniškega dne v tujini   50 € na dan, skupaj
      največ 1.000 €
Zavarovanje odgovornosti   do 25.000 €
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari razen za:    do 400 €
  - denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd.   do 75 €
            - če pa so v zaklenjenem hranišču   do 250 €
  - umetniške predmete in zbirke   do 75 €
  - prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine   do 250 €
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic   do 150 €
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov   do 50 €
Družinsko turistično zavarovanje v tujini*****   

OPOMBE
*  1- krat letno postopek podaljšanja registracije vozila, če član v enoti AMZS, d. d., in njenih odvisnih družbah (kjer je to mogoče) uredi tudi zavarovanje odgovornosti za vozilo, plača letno 

dajatev za uporabo cest in tehnični pregled, če je ta zahtevan. Ugodnost ne velja, če je član koristil popust pri tehničnem pregledu. 
**  1- krat letno postopek nove registracije vozila, če član v enoti AMZS, d. d., in njenih odvisnih družbah (kjer je to mogoče) uredi tudi zavarovanje odgovornosti za vozilo, plača letno dajatev 

za uporabo cest in tehnični pregled, če je ta zahtevan. Ugodnost ne velja, če je član koristil popust pri tehničnem pregledu.
*** Popust ne velja za zakonsko predpisane programe.
**** Ponudbe preverite pri vašem društvu, ki je navedeno na vaši članski kartici.
*****  Zavarovanje velja v sklopu članstva Premium z vključenim turističnim zavarovanjem za družinske člane (članarina z vključenim turističnim zavarovanjem za družinske člane znaša 106 €) 

in vključuje vse družinske člane, ki živijo na istem stalnem naslovu člana Premium (zakonec ali izvenzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oz. do 26. leta starosti, če se šolajo).
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NEŽA ROZMAN

Pohodniki so se znova odpravili po 
tovorni poti, po kateri so včasih no-
sili sol v Avstrijo. Pohod jim je vzel 
nekaj več kot tri ure. Na cilju smo jih 
počakali in jih vprašali, če tudi sicer 
radi zahajajo v hribe in kam najraje 
grejo. Seveda pa tudi, kakšna je nji-
hova izkušnja s prehojeno potjo. 

Milan Sekne, Voglje: 
"Veliko in zelo rad hodim 
v hribe. Grem na Jakoba, 
na Jošta in na Štefanjo 
goro, ki mi je zelo blizu. 
Sem pa tukaj na tovorni 
poti prvič, dobro smo se 

imeli. Prišel bi že lani, a sem zaspal."
Jože Vidmar, Tupaliče: 
"V hribe seveda hodim, 
na Jakoba in na Možjan-
co pa največkrat. Po to-
vorni poti sem že hodil. 
Pot se mi ne zdi tako zelo 
naporna, tri ure se po 

njej kar da hoditi. Sicer poleg hoje rad 
tudi kolesarim."

Darja Zupančič, Klanec 
pri Komendi: "Zelo rada 
hodim po gorenjskih 
hribih. Grem na Kofce, 
na Dobrčo, na Blegoš … 
Na tovorni poti sem pr-
vič, prišla pa sem, ker 

se z organizatorjema poznamo in sem 
prejela povabilo. Pot zame sploh ni bila 
naporna." 

Bojana Istenič, Možjan-
ca: "Najlepše gore so 
zame v bohinjskem kon-
cu in prav rada se spre-
hodim tudi tam. Sem 
domačinka in sem se te 
poti udeležila že tretjič. 

Zame je bilo zelo dobro, tudi dobra druž-
ba; predvsem pa je bilo vreme ugodno."

Marjan Zupančič, Kla-
nec pri Komendi: "Zelo 
rad planinarim in z ženo 
sem danes prvič tukaj. 
Najbolj mi je bilo všeč 
to, da ni bilo pretirano 
vroče, saj se tako lažje 

hodi. Ker imam veliko kondicije, triurna 
pot ni bila preveč naporna."

Ugodno vreme in  
dobra družba

ANKETA

NEŽA ROZMAN

Kot je spomladi obljubljala gospa Ta-
tjana Štirn z Možjance, so se pohodni-
ki tokrat spet zbrali in se sprehodili po 
stari tovorni poti, ki je potekala mimo 
teh krajev, čez Jezersko, na avstrijsko 
stran, kamor so tovorili sol. Poti je več, 
možnosti za pohode prav tako. Tokrat 
so jo ubrali iz Kokre do cerkve svete Ma-
rije Device, mimo Pstotnikove domači-
je do Robleka in nato preko planjave in 
Cundrovih hribov do Suhadolnika. Zbor 
je bil pred okrepčevalnico Rožmarin na 
Možjanci, kjer je pohodnike počakal 
njihov vodič Franci Štirn. Eden od si-
nov zakoncev Štirn je zbrano družbo s 
kombijem zapeljal do izhodiščne točke. 
Pot ni preveč zahtevna, s čimer so se 
strinjali tudi tisti, ki so jo prehodili, a 
vseeno traja med tri in štiri ure, da jo 
prehodimo. Vsekakor je primerna za 
srednje zahtevne pohodnike; klanec, pri 
katerem malce »zagrizemo v kolena«, 

pa je le eden. Kljub temu pa pot ponuja 
neverjetne razglede in priložnost soži-
tja z neokrnjeno naravo. Vreme je bilo 
hribolazcem naklonjeno; sonca ni bilo, 
a vsaj ni bilo vroče, so dejali. Jih je pa na 
planjavi malce hotel namočiti dež.
Ko so se pohodniki vrnili nazaj na Mož-
janco, jih je že čakala kranjska klobasa 
s krompirjevo solato. Sicer glasna in 
vesela družba je bila po vrnitvi nekaj 
časa bolj tiho, bili so nekoliko izmu-
čeni. Vendar pa tišina ni trajala dolgo. 
Marko Štirn je na rame zavihtel har-
moniko; eden izmed pohodnikov je ta-
koj zgrabil najbližjo sosedo in začel se 
je ples. Drugi so jima kmalu sledili. 
Pri Štirnovih je, kot pravi mama Ta-
tjana, vse v družinskem sodelovanju. 
Mož in oče Franci vodi po poti, doma 
pa se ta čas kuha in pripravlja na po-
gostitev. Pomagata tudi oba sinova in 
njuni spremljevalki. Vsi pa naslednjo 
pomlad vabijo, da se jim pridruži še 
kakšen dodaten pohodnik. 

Od Možjance  
do Robleka in nazaj
Potekal je že četrti pohod po stari tovorni poti.  
Znova so ga organizirali Štirnovi, doma z Možjance.

Jesenski pohodniki po stari tovorni poti / Foto: Neža Rozman 
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

"V preddvorskem krožku, ki smo ga poimenovali Zimske uri-
ce, se vsako leto druži kakih deset bralk, nekaj članic vztraja 
že vseh trinajst sezon. V preteklih sezonah se je ženski dru-
ščini pridružil tudi bralec. Veseli smo, da se tradicija ohra-
nja in da je imela tudi občina vsa leta posluh za delovanje 
krožka, da je lahko deloval v njenih prostorih. Gostovali smo 
že v prostorih kulturnega doma nad knjižnico in v prostorih 
upokojenskega društva, sedaj pa smo nadvse zadovoljni v 
novi knjižnici," pove mentorica Nataša Škofic Kranjc, ki vodi 
tovrstne krožke v petih skupinah na Gorenjskem. 
Z letošnjim druženjem so že začeli, zbirali se bodo vsak drugi 
ponedeljek v mesecu ob 19. uri. Ves čas so odprti tudi za nove 
člane, ki se želijo družiti ob knjigah in se o njih pogovarjati. 
"Beremo, kar zanima več generacij, domačo in tujo literatu-
ro, in se potem o njej pogovarjamo. A ne obnav ljamo vsebine, 
pač pa o njej poteka poglobljen dialog," pripoveduje mento-
rica. "Študijski bralni krožki imajo akcijski in izobraževalni 
namen, tako naj bi poleg znanja, ki ga z branjem pridobijo in 
izmenjajo slušatelji, vplivali tudi na življenje v lokalni sku-
pnosti. Bralni krožki poleg vseživljenjskega učenja, prena-
šanja znanja med ljudmi različnih generacij in sočutnega 
doživljanja življenjskih zgodb, ki nam pomaga, da tudi sami 
postanemo boljši ljudje, pomenijo tudi druženje in zabavo." 
Prisegajo na dobro klasiko, pravi Škofic Kranjčeva, vsako leto 
pa srečanja končajo tudi z enim od slovenskih poetov. Ka-

jetan Kovič, Saša Pavček, Janez Menart so predlogi letošnje 
sezone, ki so jo začeli ta ponedeljek. Sicer pa je preddvorski 
krožek nastal med prvimi. 21. oktobra 2002 je bilo prvo sre-
čanje. Kot pove sogovornica, so se študijski bralni krožki za-
čeli pred šestnajstimi leti. Na začetku je bilo predvideno, da 
naj bi brali slovensko literaturo in domače avtorje, a pozneje 
so izbor razširili. Seveda pa vsako leto berejo tudi slovenske 
avtorje. Posebej razveseljivo je dognanje iz analize Andrago-
škega centra Slovenije, da so krožki najuspešnejši v manjših 
krajih. Študijske bralne krožke podpira ministrstvo za izo-
braževanje. 

Zimske urice ob knjigah 
Bralni študijski krožek Zimske urice  
je v Preddvoru začel svojo štirinajsto 
sezono. V vsaki sezoni preberejo  
ducat knjig.

Študijski krožki v Sloveniji živijo dvajset 
let, bralni šestnajst. V Preddvoru je bilo 
prvo srečanje krožka 21. oktobra 2002. Med 
današnjimi članicami je še nekaj bralk iz 
takratnega obdobja. Bralni krožek, poimenovan 
Zimske urice, se sestaja vsak drugi ponedeljek. 
Vabijo vse, ki radi posežejo po knjigah in se 
o njih pogovarjajo, da se pridružijo Zimskim 
uricam.

Zdravilne masaže   
v Preddvoru

masaža in 
športne storitve

Miha Vizjak, s. p., Belska cesta 59, 4205 Preddvor
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Ko boli, ni trdnega spanca in dobrega 
počitka. Ljudje z bolečinami prihajajo 
po pomoč k Mihu Vizjaku, inženirju 
gozdarstva, ki se je v zadnjih letih za
pisal zdravilstvu. Zdravstvene težave 
in bolezni zdravi celostno s prebuja
njem samozdravitvenih sposobno
sti človeškega organizma. S tera
pevtsko masažo blaži in odpravlja 
poškodbe hrbtenice in sklepov, 
bolezni srca in ožilja, kalcinacije, 
glavobole, športne poškodbe, 
poklicne bolezni, izvaja rehabili
tacijo po operativnih posegih ...

Upokojenka Vilma je prišla na terapijo po 
operaciji zlomljenega gležnja, ki je bil po treh mesecih od 
poškodbe in šestih tednih okrevanja v toplicah še vedno 
boleč in zatečen. Po prvem obisku ni več potrebovala pomoči 
bergel. Po opravljenih treh terapijah je že hodila povsem 
normalno brez opore. Gregor je imel kronične bolečine v 
ledveni hrbtenici. Po štirih terapijah v treh mesecih so bolečine 
izzvenele. Preventivno še vedno enkrat mesečno prihaja na 
terapijo. Matej si je v prometni nesreči poškodoval vrat in 
križ, čutil je neznosne bolečine v hrbtenici, o čemer je tudi 
pričala njegova sključena drža. Po dveh obiskih je bilo pri fantu 
opaziti vidno olajšanje, bolečine so izginile. Gospa Dunja je 
trpela za depresijo in se je zdravila z zdravili. Imela je povišan 
krvni tlak, hormonske motnje, težave s ščitnico, mučila jo 
je nespečnost. Po treh terapijah v štirih tednih se je pritisk 
normaliziral, zmanjšala je količino tablet, končno spet dobro 
spi. Aleš okreva po poškodbi možganov in dveh preležanih 
mesecih v komi. V letu in pol, odkar sodeluje z Mihom, je 
izredno telesno napredoval, izboljšal je ravnotežje in gibljivost, 
hodi že na daljše sprehode in lahko dela zbrano več ur skupaj. 
K naštetim uspehom so mnogo pripomogli želja po ozdravitvi, 
upoštevanje terapevtovih navodil in izvajanje vaj.

Terapevtska masaža je osredotočena na odpravo blokad 
v mehkih tkivih, spodbuditev procesa samozdravljenja in 
vzpostavitev notranjega ravnovesja v telesu. Po postavljeni 
diagnozi se terapevt usmeri v reševanje vzrokov, ki so privedli 
do bolečin. Cilj je sprostiti mišični krč, vkleščen živec, zastoj 
limfe, odpraviti vnetje ... Veliko težav izhaja iz hrbtenice, zato 
kvalitetna sprostitev hrbta ter hrbteničnih živcev prinese 
splošno dobro počutje. Čas zdravljenja je odvisen od starosti 
in splošne telesne pripravljenosti posameznika. Pogosto se 
prvi učinki pokažejo že ob uvodnem obisku. Terapevtska 
masaža traja od 30 do 60 minut. Cena znaša od 20 do 30 €. Za 
rešitev težav običajno zadošča od 3 do 5 obiskov. 

Če čutite bolečine, pokličite Miha na 041 855 435 ali pišite na 
miha.vizjak@gmail.com. Na Belski cesti 59 v Preddvoru ima 
odprto vsak dan od ponedeljka do petka po dogovoru med 8. 
in 20. uro. Več o njegovi dejavnosti na: www.masaza-vizio.si.

Ko boli, ni trdnega spanca in dobrega 
počitka. Ljudje z bolečinami prihajajo 
po pomoč k Mihu Vizjaku, inženirju 
gozdarstva, ki se je v zadnjih letih za
pisal zdravilstvu. Zdravstvene težave 
in bolezni zdravi celostno s prebuja



 je prišla na terapijo po 
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SLAVKO PREZELJ

»Merkat je treba! Že u vrh kvanca j tre-
ba žlajfat, poj prepozn, k s že enkt pod 
nemu.« Te poučne besede je iz svojih 
izkušenj v novi komediji preddvorske 
igralske skupine Žavba za greh pove-
dala Lukova Urša svojemu sinu Mihu. 
Volje do igranja na odrskih deskah 
je bilo med ljudmi na preddvorskem 
koncu vedno dovolj, zato ne presene-
ča, da bo v novi igri zaigralo 22 igralk 
in igralcev, tistih, ki so v preteklih le-
tih že navduševali gledalce doma, v 
Preddvoru, in širom po Gorenjski.
Francki Rozman se bodo na odru pri-
družile naslednje igralke: Petra Lom-
bar - Premru, Simona Zorman, Tina 
Krč, Majda Markun, Majda Karničar, 
Petra Gregorc, Ana Kovačič, Tinca Mar-
kun, Silva Rozman in debitantka Pe-
tra Arh. Jožetu Ekarju, ki je v zadnjih 
tridesetih letih igranja največkrat 
igral na preddvorskem odru, pa so se 
pridružili: Miha Prestor, Ivo Kaštrun, 
Jože Krč, Tone Zorman, Marko Kalan, 
Primož Gregorc, Janez Gregorc, Matija 

Krč, Primož Arh in Miran Murnik. Ko-
medija, prežeta s takšnimi in drugač-
nimi podobami junakov današnjega 
časa, je postavljena v gorski svet, kjer 
stoji Vrbanova planinska koča. »Tla 
gor je toko dobr zrk, d men gvava toko 
vohka grata, d s jo morm z ruto prve-
zat, d m jo vetr n odnese,« je povedala 
Justina gospodinji Jeri, ki ima skupaj 
z Matevžem v rokah vse niti zgodbe, 
ki jo je napisal Slavko Prezelj. Kulise 
za igro je poslikal umetniški slikar 
Franc Guček. Za tehnične zadeve bodo 
v igri poskrbeli David Ekar in Urban 
Zorman ter šepetalki Polona Bizjak in 
Nina Lazar. Pozitivno naravnana igra 
Žavba za greh prinaša zdravilen smeh 
in pomenljiv nauk, da sta v življenju 
najpomembnejša odpuščanje in ljube-
zen. Komedija, ki jo na oder postavlja-
ta režiser Slavko Prezelj in sorežiser 
Jože Ekar, bo luč sveta zagledala ko-
nec novembra na preddvorskem odru. 
»Tale žauba za greh j že mrskšnmu 
pomagava, pa u teb tud!« je rekla Jera 
ženinu in prešerno veselje je kmalu 
stopilo vanj.

»Žavba« za greh
Ob koncu novembra na preddvorski oder prihaja nova 
komedija, Žavba za greh, v kateri igra preddvorski 
publiki že znanih 22 igralk in igralcev. Dogajanje je 
postavljeno v gorski svet, v Vrbanovo planinsko kočo. 

Z vaje za novo komedijo Slavka Prezlja Žavba za greh

KD JOSIPINE TURNOGRAJSKE

Že četrto leto zapored poteka natečaj za 
najboljše ljubezensko pismo med mladimi 
v Sloveniji, ki ga organizira KD Josipine Tur
nograjske v sodelovanju z Občino Predd
vor. Z njim sledi prvi slovenski pesnici, 
pisateljici in skladateljici Josipini Urbančič 
Turnograjski, ki si je s svojim zaročencem 
izmenjala več kot tisoč ljubezenskih pisem. 
Na natečaju sodelujejo učenci od 6. do 9. 
razreda in dijaki srednjih šol. Ker gre za 
edini tovrstni natečaj v državi, bi bilo lepo 
mladim pokazati, da so njihove besede 
za nas dragocene in jim znamo prisluh
niti. Vljudno vabimo vse, ki jih zanima, o 
čem pišejo mladi in njihov pogled na da
našnji svet, da jim prisluhnejo v petek, 6. 
novembra, ob 18. uri v Kulturnem domu v 
Preddvoru. Takrat bosta namreč po oceni 
tričlanske strokovne komisije (po merilih, 
ki upoštevajo izvirnost besedila, prvooseb
nega pripovedovalca, bogastvo besedišča, 
doživljanje osebe, ki piše, in celovitost be
sedila) izbrani najboljši pismi v kategoriji 
osnovna in srednja šola. Mladi si zaslužijo, 
da jih slišimo! 

Najboljši pisci  
ljubezenskih pisem

Folklorno društvo Preddvor prireja letni 
koncert v petek, 27. novembra, ob 19. uri v 
dvorani kulturnega doma v Preddvoru. Gos
tje bodo folkloristi Društva upokojencev 
Naklo in pevska skupina Kulturnega druš
tva Jerbas.

Letni folklorni koncert

Zavod Smejmo se v letošnji gledališki se
zoni v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
v Cerkljah znova organizira gledališki abo
nma. Pripravljajo pet komedij, prva Micika 
in Aldo komediografa Toneta Partljiča je že 
mimo. Zvrstile se bodo še naslednje pred
stave: Igralska družina (gledališča Tone 
Čufar z Jesenic), Linhartov Ta veseli dan 
ali Matiček se ženi (SNG Drama), Nežka se 
moži, Divjak in izvirna priredba satirične  
Molierove komedije Tartuffe v izvedbi SNG 
Nova Gorica. Več informacij na spletni stra
ni www.nasmejmo.se in telefonski številki 
051 606 220.

Nasmejmo se s petimi  
komedijami
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Državni zdravstveni program Svit je na-
menjen preprečevanju in zgodnjemu 
odkrivanju predrakavih sprememb na 
debelem črevesu in danki. V presejalni 
program so vključeni moški in ženske od 
50. do 74. leta starosti. Če so spremembe 
na debelem črevesu in danki dovolj zgo-
daj odkrite, lahko to obliko raka prepre-
čijo in rešeno je marsikatero življenje. Za 
to vrsto raka zboli letno okoli 1400 ljudi v 
Sloveniji, približno 700 pa jih zaradi te bo-

lezni umre. Program Svit omogoča, da te 
oblike raka lahko dovolj zgodaj odkrijejo 
tudi pri ljudeh, ki še ne občutijo očitnih 
zdravstvenih težav. Ta teden so program 
predstavili v Preddvoru, kjer so obiskoval-
cem svetovali zdravstveni delavci, najbolj 
nazorno pa so si ljudje spremembe na 
črevesju predstavljali ob veliki napihlji-
vi maketi debelega črevesa. Lahko so se 
sprehodili skozenj in si ogledali, kako se 
iz drobnih polipov razvijejo večji, iz njih 
pa usodni rak, če spremembe opazimo 
prepozno.

Program Svit rešuje življenja

»Sprehod« skozi debelo črevo / Foto: Tina Dokl

Vabimo vas v vrtec Storžek na vadbo joge. Vadba joge bo potekala 
vsak torek, od oktobra do maja, in sicer v dveh skupinah. Prva sku-
pina poteka od 18. do 19.30 in je namenjena vsem udeležencem 
vadbe ne glede na starost in spol. Druga skupina poteka od 19.30 
do 20.30 in je namenjena članom in članicam Društva bolnikov z 
osteoporozo. Predhodno znanje joge ni potrebno. Vadbi se lahko 
priključite kadarkoli. S seboj prinesite blazino za jogo (armafleks) 
in odejico. Prvi obisk vadbe je brezplačen. Pridite in preizkusite! 
Dodatne informacije po telefonu št. 040/956-573 (Daša).

Sprostitev z jogo
DAŠA GRAŠIČ

Zavod STIK, zavod za mediacijo, mirno reševanje sporov, sve-
tovanje, izobraževanje, kakovostno življenje in šport, vas vabi, 
da svoj spor rešite z družinsko mediacijo. Mediacija ali posre-
dovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega 
se sprti strani vključita prostovoljno z namenom iskanja reši-
tve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije v 
primerjavi z reševanjem sporov na sodiščih je v učinkovitosti, 
nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski spre-
jemljivosti rešitve. Z družinsko mediacijo se rešujejo sporna 
vprašanja med zakoncema oziroma partnerjema, med starši in 
otroki, brati in sestrami, taščo oziroma tastom in zetom oziroma 
snaho ter drugimi sorodniki. Gre predvsem za reševanje sporov 
glede kakovosti odnosa, delitve dela in odgovornosti, skrbi in 
vzgoje otrok, razdelitve skupnega premoženja, dediščine, skrbi 
za ostarelega starša, rešitev spornih vprašanj med zakoncema 
v procesu razhajanja oziroma ločitve (ločitvena mediacija) in 
rešitev spornih vprašanj med bivšimi partnerji oziroma zakonci 
(poločitvena mediacija). Če se želite vključiti v proces mediacije 
ali pa želite izvedeti več o konkretnem poteku mediacije, nas 
pokličite po telefonu št. 040/956-573. Pristopite aktivno k reše-
vanju vaših sporov, naj bo izid spora odvisen od vas, in ne od 
tretjih: izberite mediacijo. 

Reševanje sporov z mediacijo

Turistično društvo Preddvor je vsako leto decembra pripravilo tri 
ključne prireditve: pohod z baklami, tek Božičkov in potop bo-
žičnega drevesca. Po besedah začasnega predsednika Braneta 
Likozarja jih bodo kljub finančnim težavam tudi letos, za kar gre 
zahvala dvema sponzorjema. Društvo deluje, sporoča Likozar in 
vabi vse, ki imajo veselje do dela, dušo in srce za domači kraj 
in želijo zanj kaj dobrega narediti, naj ga pokličejo na številko 
070/635 519 in obvestijo o svoji pripravljenosti za delo. Novem-
bra naj bi oblikovali skupino, ki bo do občnega zbora vodila ak-
tivnosti, prihodnje leto pa bodo volili nov upravni odbor, tako 
da bo delo društva kljub trenutnim težavam teklo naprej.

Pripravljajo se na decembrske 
prireditve

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV
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HANA BREZAR, ANDREJ SVOLJŠAK,  
GREGOR PERČIČ TER UČENCI SUŠ-A

Šola je konstitucija. Kot vsak vitalen 
sistem potrebuje temelje in glavo: prvi 
zagotavljajo stabilnost, druga pravil-
no usmerjenost ter dejansko produk-
tivnost, oboje pa je ključnega pomena 
za obstanek kakršnekoli ustanove. Na 
kratko predstavljamo slednji kriterij za 
uspešnost šole – ravnateljico OŠ Mati-
je Valjavca Preddvor, mag. Teo Dolinar. 
Naša ravnateljica je energična in odloč-
na ter pooseblja strogost in trdnost v na-
menu, kot nalašč za vodenje pomemb-
ne ustanove. Pohvalili bi njen pristop do 
učencev. Z nami se pogovarja, nas po-
sluša in razume, zato je večina učencev 
kaj kmalu pridobila zaupanje vanjo pa 
tudi dolžno spoštovanje. Torej imamo 
vse potrebne predispozicije za uspešno 
opravljanje dolžnosti šole zbrane v eni 
osebi. V naslednjih odstavkih se bo rav-
nateljica soočila z vprašanji učencev.
• Kaj vas je motiviralo, da ste postali 
ravnateljica šole? Je to zahtevno delo?
"Biti ravnatelj šole je odgovorno delo, ki 
neprestano zahteva popolno predanost 
poklicu. V določenih obdobjih je lahko 
tudi zelo naporno in stresno. Obvladova-
ti in nadzorovati moraš pravno-finanč-
no področje, organizacijsko in hkrati 
tudi pedagoško področje delovanja zavo-
da. Žal mi zaradi obilice dela največkrat 
zmanjkuje časa za nadgradnjo dela na 
pedagoškem področju. Ampak, če si ob-
krožen s toliko pozitivne energije, kot je 
prejemam z vašimi drobnimi preseneče-
nji, se tudi temni trenutki hitro razblini-
jo. Bistveno je, da se odločiš za delo, ki ga 
opravljaš z veseljem."
• Kakšno je vaše sodelovanje z ravna-
telji in kakšni so odnosi naše šole do 
drugih šol?
"Ravnatelji se srečujemo na regijskih 
aktivih ter na državnih posvetih. Vsak 
ravnatelj ima svoj krog kolegov, s kate-
rimi si izmenjuje izkušnje ali gradiva 
ter smo si tako v medsebojno pomoč. 
Zunanji opazovalec bi lahko rekel, da 
delo na vseh osnovnih šolah poteka na 
podoben ali celo enak način. Ampak 
temu ni tako. Informacije in izkušnje, 

ki jih ima neki ravnatelj, ni rečeno, da 
boš sploh lahko kdaj vpeljal v svojo šolo. 
Zavedam se, da se premiki lahko dela-
jo tudi z majhnimi koraki. Pomembno 
je, da si pri svojem pri delu odgovoren 
do vseh, zanesljiv, strokoven. Profesio-
nalen. Podobno velja tudi za ostale za-
poslene. Biti učitelj namreč ni poklic, 
temveč poslanstvo. Prepričana sem, da 
se moramo nenehno zavedati, da smo 
strokovni delavci v šolah in vrtcih v 
službi zaradi otrok, in ne obratno."
• Ali vsesplošna morala v šoli napre-
duje ali upada? Zaupate učencem?
"Če vam zaupam?! Lahko rečete, da sem 
naivno neumna. Globoko sem prepriča-
na, da imate otroci toliko spoštovanja 
in zaupanja, kot ga prejmete od nas, 
odraslih. Nič več in nič manj. Če učen-
cu pokažeš, da se želiš učiti od njega 
ali z njim, da česa ne znaš, to ni slabo! 
Učitelj, ki se ne želi učiti od učencev, bi 
moral zapustiti razred. Po povratnih 
informacijah sodelavcev in kolikor se 
mi uspe gibati med vami, bi rekla, da 
našo šolo obiskujejo prijazni, vljudni, 

spoštljivi in prijetni učenci. S tem mi-
slim na vaše kulturno prehranjevanje, 
pozdravljanje na hodnikih šole, na po-
moč, pripravljenost za delo in strpnost. 
Mogoče ima kdaj kakšen posameznik 
težave ali slab dan, ki potem s svojim 
dejanjem vrže slabo luč na vse ostale 
pozitivne stvari."
• Učenci menimo, da nismo soude-
leženi pri odločanju o malici. Zakaj je 
temu tako?
"Če vas vsaj malo poznam, vem, da bi 
vi najraje imeli na jedilniku pice, ocvrt 
krompirček itd. Vsako leto pripravimo 
anketni vprašalnik o zadovoljstvu s pre-
hrano v našem zavodu. Žal je tako, da se 
praviloma želje učencev razlikujejo od 
mnenja staršev in od smernic zdravega 
prehranjevanja v vzgojno-izobraževal-
nih ustanovah. Potem je treba sklepati 
kompromise in iskati najboljše rešitve, 
ki niso vedno po vaši volji. Zato imate 
učenci velikokrat občutek, da malica ni 
po vašem okusu. "
• Je bilo zaprtje šolskega igrišča nuj-
no potrebno? S tem nismo zadovoljni.

Obkrožena s pozitivno energijo
Intervju skupnosti učencev šole z ravnateljico Osnovne šole  
Matija Valjavca Preddvor mag. Teo Dolinar – 1. del

Ravnateljica Tea Dolinar (levo) v družbi kolegic, učiteljic v Kokri / Foto: Matic Zorman

»Želimo si, da bi naša ustanova delovala v harmoniji z učenci, kajti 
to pomeni dobrobit za vse. Seveda se šola ne more ukloniti prav 
vsem željam učencev, ki so včasih (priznajmo si) izkoriščevalne 
ali celo destruktivne. Naj vam razkrijemo kratko modrost: 'Večji je 
otok znanja, tem daljša je obala čudes.' (R. M. Sockman)«



"Da, to je bilo nujno potrebno! Poleg 
premajhne jedilnice je dotrajanost 
zunanjih šolskih športnih površin na 
naši šoli velik problem. V lanskem 
letu smo od pristojnih služb na dr-
žavnem nivoju dobivali negativna 
mnenja. Igrišča so se po več desetle-
tjih v septembru končno začela ob-
navljati in v letu 2016 lahko pričaku-
jemo kompletno obnovljena igrišča 
in atletsko stezo."
• Se vam zdi, da izobraževanje o 
opojnih sredstvih učence napoti 
stran od njih?
"Težko vprašanje. Upam in želim si, 
da jih. Samo podtaknjena droga v ko-
zarcu pijače na zabavi lahko človeka 
zaradi okvare možganov priklene na 
invalidski voziček. Tega si nihče ne 
zasluži in ne želi! S takimi in podob-
nimi stvarmi je prav, da ste sezna-
njeni in pripravljeni, da se v ključnih 
trenutkih ustrezno odzovete. Od odgo-
vornosti ali zrelosti vsakega posame-
znika je odvisno, kako bo informacijo 
sprejel."
• Prosimo, zaupajte nam nekaj 
prihodnjih načrtov v zvezi s šolo.
"Načrtov je veliko! Od zagotavljanja 
kvalitetnih materialnih pogojev za 
delo v zavodu do določenih premi-
kov na pedagoškem področju. Konč-
no smo uspeli opremiti učilnice z 
opremo IKT. Trenutno potekajo dela 
na zunanjih športnih površinah, po-
tem bo treba poskrbeti za varno pro-
metno ureditev v okolici šole, šolska 
kuhinja z jedilnico nam zaradi pove-
čanja števila učencev poka po šivih. 
Ne nazadnje bi učenci radi imeli tudi 
garderobne omarice. Na kadrovskem 
področju si želim, da bi Ana Urbanec 
z Zg. Bele, ki je s septembrom ob po-
moči Občine Preddvor začela z delom 
pri nas, tudi v prihodnje lahko opra-
vljala del svoje delovne obveznosti v 
šoli. Z njo smo pridobili človeka, ki 
učencem s težavami še dodatno po-
maga pri usvajanju znanja. Prav tako 
nam je letos v vrtcu pri zagotavljanju 
varnosti otrok v veliko pomoč javna 
delavka. Stalno strokovno izobraže-
vanje zaposlenih, pozitivno vzdušje v 
zavodu, sodelovanje z drugimi šolami 
in organizacijami, projekti na lokal-
nem ter državnem nivoju z vpetostjo 
tudi na mednarodna področja pa so 
ključne dodane vrednosti za kvalite-
tno delo z mladimi. Ker me obkroža 
množica delu predanih sodelavcev, 
ne dvomim, da nam bo uspelo!"

BINE GRILC, ZOJA BOBNAR,  
TEREZA LOMBAR, 5. B

Od 14. do 18. septembra smo bili učenci 
petih razredov v šoli v naravi. V Zatišju 
v Savudriji smo se naučili in utrjevali 
tehnike plavanja.
V ponedeljek ob 8. uri je izpred šole od-
peljal avtobus proti domu Zatišje v Sa-
vudriji. Po dobri uri vožnje smo počaka-
li, da smo pojedli malico. Ko smo prišli 
v počitniški dom, smo se razporedili v 
sobe in razpakirali. Sami smo lahko 
izbirali, s kom bomo v sobah. Sledilo 
je odlično kosilo in potem plavanje v 
bazenu, kjer so nas učitelji razvrstili v 
skupine, glede na naše predznanje iz 
plavanja. Po preizkusu smo si ogledali 
okolico.
Drugi dnevi so se začeli z jutranjo telo-
vadbo. Po jutranji gimnastiki smo imeli 
zajtrk, odmor za pospravljanje sobe in 
preoblačenje v kopalke. Dopoldne smo 
imeli tudi pouk, ki je bil prilagojen uče-
nju v naravi. Spoznavali smo okolico, 
živali, rastline in način življenja v ob-
morskem svetu. Po pouku smo odšli na 

dopoldansko plavanje, po plavanju je 
sledilo kosilo in popoldanski počitek, ko 
smo si nabrali moči, da smo lahko šli 
na popoldansko plavanje. Med tem ča-
som so naše učiteljice ocenjevale sobe, 
da so na koncu lahko določili zmago-
valce za najlepše pospravljeno sobo. 
Pred večerjo smo vsak večer imeli igre: 
odbojko, košarko, nogomet, držanje 
ravnotežja na vrvi, badminton … Po ve-
čerji so sledili različni večeri, imeli smo 
večerni sprehod, predstavitev po sobah, 
večerni ples. Dvakrat smo odšli tudi na 
sladoled. Zadnji dan smo imeli preizkus 
plavanja. Še zadnjič smo odšli na morje 
in pokazali, kaj smo se naučili v štirih 
dneh. Glede na znanje so nam podeli-
li delfinčke: bronastega, srebrnega ali 
zlatega. Po plavanju smo pojedli kosilo, 
nato pa smo se usedli na avtobus in od-
peljali proti domu.
Šola v naravi nam bo ostala v lepem in 
slabem spominu. V lepem zato, ker smo 
se s prijatelji in sošolci zabavali in dru-
žili in imeli čudovito vreme. V slabem 
pa predvsem zaradi hrane, ki je je bilo 
premalo.

Šola v naravi
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ŠPELA BOHINEC

Veterani PGD Preddvor so v zadnjih me-
secih zelo aktivni. Potem ko so uspešno 
renovirali motorno brizgalno in gasil-
ski voz, jim volje in idej za nove stvari 
nikoli ne zmanjka. Članom društva in 
vsem drugim dokazujejo, da je za uspe-
he pomembna predvsem dobra volja in 
druženje. 
V soboto, 10. oktobra, so se z nasmehom 
na obrazu vrnili z regijskega tekmova-
nja. Na njem tekmujejo ekipe z vse Go-
renjske, nanj pa so se uvrstili neposre-
dno po tem, ko so na tekmovanju GZ 
Kokra na Visokem osvojili odlično tretje 
mesto. S to uvrstitvijo so v društvo pri-
nesli novo, bronasto medaljo, poplačali 
pa so si tudi ves vloženi trud na vajah. 
Kljub temu, da so si naši najstarejši čla-
ni v letih sodelovanja pri prostovoljnih 
gasilcih nabrali nešteto izkušenj in zna-
nja, pa na tem področju ne odnehajo. V 

začetku septembra so se tako odpravi-
li na strokovno ekskurzijo. Obiskali so 
muzej v Bistri, si ogledali staro gasilsko 
opremo GZ Vrhnika in se seveda ob vsem 
tem tudi zabavali. Veterani dobro sode-
lujejo tudi s TIC Preddvor. Tako so elek-
trična kolesa, ki so namenjena izposoji, 
peljali na žegnanje v Adergas. Druženje 
je pomembno za to, da ekipa dobro de-
luje, zato se naši veterani z veseljem 
udeležijo raznih srečanj. Zadnjič so bili 
v Predosljah, kjer je potekalo srečanje 
veteranov in veterank. Zabave in dobre 

volje ni manjkalo. Gasilci smo tisti, ki 
poskušamo zagotoviti varnost ljudi in 
jih obvarovati pred nesrečami. Tako se z 
veseljem odzovemo na kakršen koli klic, 
kjer lahko nudimo pomoč. V začetku 
septembra so tako veterani našega ga-
silskega društva pomagali prvošolčkom, 
da so lahko varno prečkali cesto in s tem 
tudi šolski prag. Veterani s svojim delom 
in znanjem vsem članom našega gasil-
skega društva dokazujejo tisto, kar pravi 
star pregovor: Kjer je volja, tam je moč! Z 
gasilskih pozdravom: Na pomoč!

Neumorni  
gasilski  
veterani

ALEŠ DREKONJA

Planinsko društvo Preddvor preko cele-
ga leta za svoje člane organizira različne 
planinske izlete in ture, ki se razlikujejo 
po zahtevnosti in različnih gorah po Slo-
veniji in tujini. Letos smo med drugimi 
opravili vzpone na Sinji vrh, Žagarjev 
vrh, Stol po plezalni smeri iz Avstrije, po-
dali smo se na otok Pag na Hrvaškem, 
kjer je veliko zanimivih brezpotij in ka-
njonov ter vzponov, pred dnevi smo se 
podali na Pokljuko in sodelovali tudi v 
odmevni akciji Očistimo naše gore. Tur-
ni kolesarji so letos prvič sodelovali s 
svojim programom izletov in izvedli iz-
lete po Reziji, Pohorju, Koroški in v naši 
okolici. 

Poleg planinskih izletov pa smo v dru-
štvu zelo dejavni pri vzdrževanja pla-
ninske infrastrukture. Planinske poti, 
ki jih vzdržuje Planinsko društvo Predd-
vor, so redno vzdrževane, kar omogoča 
vsem planincem varen korak. 
Oskrba Zavetišča v Hudičevem borštu je 
vsakič zanimiva in naporna izkuš nja, 
saj vse zaloge člani društva do zavetišča 
nosimo na hrbtih. Veseli smo vsakega 
obiska zavetišča in pomoči pri tran-
sportu zalog, pri čemer zelo dobro sode-
lujemo z gasilci PGD Preddvor. Poletna 
sezona se zaključuje in s tem tudi obra-
tovanje zavetišča, ki bo pozimi zaprto. 
Kljub temu pa bo od 31. oktobra letos do 
31. marca 2016 odprto vsak lep konec te-
dna, ko bodo razmere dopuščale varen 

dostop in bo dobra vremenska napoved. 
Odprtost preko zime bo objavljena na 
oglasni deski PD Pred dvor nasproti ob-
čine ter na spletni strani PD Preddvor 
www.pd-preddvor.weebly.com. Vabi-
mo, da se nam v Zavetišču v Hudičevem 
borštu pridružite tudi 26. decembra ob 
11. uri na »predsednikovem čaju«.
Vse člane vabimo, da se do konca leta 
udeležijo tudi organiziranih planinskih 
izletov: 24. oktobra Grmada in Sv. Ana 
nad Ribnico (lahka tura), 7. novembra 
pohod spomina Krn 2015, kjer bo ob 
Krnskem jezeru slovesnost ob koncu 1. 
svetovne vojne; 21. novembra izlet v ne-
znano, 7. decembra Tončkov spominski 
pohod PD Preddvor; 19. decembra pred-
božična kolesarska tura po Primorski; 
26. decembra Predsednikov čaj v Zave-
tišču v Hudičevem borštu, 27. decembra 
novoletna turnokolesarska tura v okoli-
ci Preddvora.
Vse informacije o aktivnostih v Planin-
skem društvu lahko dobite tudi v času 
uradnih ur vsak četrtek med 18. in 20. 
uro na sedežu Planinskega društva 
Preddvor v Domu krajanov Preddvor.

Tudi jeseni je v gorah lepo
Obiskovanje gora je posebno doživetje v vseh letnih  
časih in tudi jeseni, ko se narava obarva v različne 
barve, je v gorah lepo. 
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Čisto je lepo.

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

Novi urniki rednega odvoza odpadkov
Z novembrom prehajamo za zimski urnik rednega odvoza, kar pomeni, da bomo biološke odpadke 
odvažali vsak drugi petek. Na dom boste prejeli nov urnik, ki bo veljal do marca 2016. 

Zbirni center – prijazen način 
zbiranja odpadkov

Kar ne sodi v zabojnike pri hiši, pripeljite v zbirni center Tenetiše.

Center je namenjen dodatnemu ločevanju in večjim količinam odpadkov iz gospodinjstev in poslovne 
dejavnosti. V zbirnem centru Tenetiše odpadke sprejemamo od ponedeljka do petka od 12. do 18. ure 
(v poletnem času med 13. in 19. uro) ter ob sobotah med 8. in 12. uro. 

Pripeljete lahko: 
 papir, karton in papirno embalažo, 
 steklo in stekleno embalažo, 
 plastiko in plastično embalažo, 
 odpadke iz kovin in kovinsko embalažo, 
 odpadno folijo, tudi onesnaženo, 
 stiropor, 
 les, lesene odpadke in leseno embalažo, 
 oblačila in tekstil, 
 vrtne odpadke (zeleni odrez, listje, sadje ...), 
 gradbeni material, 
 zemljo in kamenje, 
 izrabljene avtomobilske plašče (brez platišč) in gumene odpadke, 
 odpadno električno in elektronsko opremo, 
 kosovne odpadke (pohištvo, sanitarno opremo, vzmetnice, preproge, vrtno opremo, kolesa ...), 
 nevarne (akumulatorje, olja, zdravila, barve ...), 
 ostale mešane odpadke.

Prevzem odpadkov nadzoruje upravljavec zbirnega centra, ki vam pomaga pri pravilnem raz-
vrščanju odpadkov. Prosimo, spoštujte pravila oddaje odpadkov in odpiralni čas. Odpadke lahko  
oddate samo v času odprtja zbirnega centra. Ob oddaji odpadkov vas prosimo, da predložite osebni 
dokument in svojo položnico za obračun komunalnih storitev, s katero boste potrdili, da ste vključeni 
v sistem rednega odvoza odpadkov na območju občine Preddvor.

Gospodinjstva lahko enkrat mesečno brezplačno oddate do količine enega kubičnega metra  
komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, kosovne odpadke ter dvakrat letno štiri avtomobilske gume 
brez platišč.
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SLAVKO PREZELJ

Ročno spravilo hlodov v dolino je danes le še utopija. Veter, 
ki je pred štirimi leti rovaril med Potoško goro in Javorjevim 
vrhom, je Rosmanovim iz Nove vasi podrl dobršno mero lesa. 
Gospodaren Jože Kaštrun se je po ogledu gozda odločil, da bi 
bilo les škoda pustiti v gozdu. V mislih je imel tudi to, da sinu 
Ivu pokaže, kako to delo izgleda. Z Ovčjih jam z višine 1200 
metrov je les v dolino Jože skupaj s Cvekovim Francijem spra-
vljal v prejšnjih desetletjih že štirikrat. Vsakokrat sta v dolino 
spravila 100 'kubikov' lesa. Za spravilo lesa z Ovčjih jam po Ši-
roki dolini, ki se v dolino Bistrice spušča več kot en kilometer 
strmo navzdol, je treba imeti vsaj 80 'kubikov' lesa, da je delo 
smotrno. V mesecu januarju 2013, ko je bila zima brez snega, 
sta se oče Jože in sin Ivo pogumno lotila tega težaškega dela.
»Dve uri sva se dajala, da sva iz hlodov sestavila 100 metrov 
dolgo lojto,« je povedal Jože. »Kva hudirja jh toko glihaš?« ga 
je enkrat vprašal sin Ivo. »Če jh pa nam, pa nava nkamr pr-
šva,« mu je odvrnil oče. Osem dni je trajalo njuno težaško 
delo, da sta v dolino spravila 80 'kubikov' lesa. In kako po-
teka 'lifranje'? »Zmeraj, ko smo šli sekat les v goro, to je bilo 
od novembra naprej v času stare lune, smo drevesa podirali 
nazaj v breg, tako da so bili debeli konci spredaj,« je začel s 
pripovedjo Jože Kaštrun. »Les smo potem razžagali, bukve na 
štiri metre, smreko na štiri metre in osem centimetrov. Na 
obeh koncih je bilo treba hlod zarobiti, da se ni razcefral, ko 
je letel navzdol. Iz teh pripravljenih hlodov smo začeli delati 
lojtro. Hlode je bilo treba od spodaj navzgor začeti postavljati 
v obliki škarij. Debelejše hlode smo razporedili na zunanje 
stranice, tanjše hlode pa smo dajali vmes, da smo izobliko-
vali korito. Pazili smo na to, da so se hlodi čim bolj zapahnili 
med seboj. Če je bilo za 'lifranje' na voljo dovolj sposobnih 
ljudi, sta bila dva na vrhu lojte in dva spodaj. Zgornja dva sta 
hlode dajala na lojto, spodnja dva pa sta hlode, tam, kjer so se 
ustavili, spet ravnala v novo lojto. Dolžina lojte je bila odvisna 
od tega, kakšne so bile vremenske razmere. Če je bilo ledeno 
ali zmrznjeno, je bila lojta lahko dolga tudi 300 metrov. Sta-
ri 'golcarji', ki so prišli 'lifrat' les, so dali cepine pod smreko 
in odšli v dolino, če ni bilo pravega vremena. Te razmere so 
poimenovali z besedo segont. Če torej segont ni bil dober, se 
dela raje niso lotili, kajti rekli so: »Cepin da zaslužek ali pa 
ga vzame.« Pri spuščanju lesa je bilo zelo pomembno, da sta 
se zgornja dva golcarja s spodnjima dvema slišala, ker sta 
spodnja dva dajala komando za sledeče stvari: Komanda ker-
go je pomenila, da zgornja dva les lahko začneta spuščati. 
Komanda cug je pomenila, da je hlod v jami. Komanda obauh 
pa je pomenila, da se je les v plazu postavil tako, da se je za-
vezal. Komande so bile svete. V nasprotnem primeru je bila 
nesreča lahko hitro prisotna,« je povedal Jože, ki ima še živo 
pred očmi tisti dan, ko se je tudi njemu pripetilo nekaj, na 
kar ne bo nikoli pozabil. »Ko sem šel po 'lojti' navzdol, mi je 
na pomrznjenih hlodih spodrsnilo in padel sem tako, da sem 

obležal v lojti z glavo navzdol. Poskušal sem vstati, vendar 
se mi nikakor ni uspelo rešiti iz tega položaja, ker so se mi 
kramžarji na čevljih zataknili v les. Franci Cvek, izkušen 'gol-
car', mojega padca ni videl, je hlod že predtem spustil v lojto. 
Zaslišal sem bobneč zvok, ki je prihajal vse bliže. Vedel sem, 
da hlod z vso hitrostjo drvi proti meni. Vendar takrat mi še 
ni bilo namenjeno oditi na drugi svet. Hlod je namreč v lojti 
naenkrat privzdignilo, da je sprednji del zadel v skalo in tam 
obstal. Ves iz sebe sem na vso moč začel vpiti. Franci je prite-
kel navzdol, kar so ga nesle noge. Ko me je videl ležati sredi 
lojte, si ni mogel drugega misliti, kot da se je zgodil čudež. 
Šele z njegovo pomočjo sem potem lahko vstal. 
Jože Kaštrun, Rosmanov iz Nove vasi, je še eden tistih, ki 
ima v sebi kljub sedmim križem še voljo, vztrajnost in ne-
verjetno energijo za delo, takšno, kakršno so imeli že rodovi 
pred njim. Njegove izkušnje in znanje so pravo bogastvo za 
današnjega človeka. Še eno zanimivost mi je povedal Jože. 
'Špirovce', ki so jih 'cimpermani' pri izdelavi 'grušta' za hišo 
dajali okoli dimnika, so morali biti posekani na točno do-
ločen dan. Ta dan je bil 21. januar, ko goduje sveta Neža. 
Smreke so morali posekati od druge ure popoldne do osme 
ure zvečer! Takšni 'špirovci' so bili potem ognjevarni. Zlata 
pravila, ki so jih naši predniki skozi stoletja pri različnih 
opravilih imeli za sveta, so danes žal le še spomin na bisere, 
ki jih današnji človek na žalost daje vnemar, čeprav bi nam 
lahko mnogokdaj prišli prav. 

Spravilo lesa z gora
Hribi nad Preddvorom, poraščeni z gozdom, nam že tam od avgusta kažejo  
vse bolj razgaljeno podobo. Gozdne ceste ter vlake, ki jih gradijo do teh, od  
lubadarja uničenih sestojev, povzročajo naravi hude rane.
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MARJAN BOGATAJ, SLAVKO A. BOGATAJ 

Sezono 2015/16 smo začeli polni opti-
mizma znova z vsemi mlajšimi ekipa-
mi, pri čemer je treba poudariti tvorno 
sodelovanje s sosednima kluboma na 
Visokem in letos prvič z Velesovim. V 
članski konkurenci tako kot lani sode-
lujemo v enotni Gorenjski ligi, ki zdru-
žuje nekdanjo Prvo in Drugo gorenjsko 
ligo. Zanimanje otrok v mlajših katego-
rijah je letos občutno večje kot prejšnja 
leta, tako da bomo morali razmišljati 
tudi o novih trenerskih okrepitvah. Je-
senski del sezone se bo končal v začetku 
novembra, potem pa se bomo preselili v 
šolsko telovadnico in nadaljevali v zim-
skih ligah.

ŠPORTNI PARK VOKE IN  
ŠOLSKA IGRIŠČA

Gradbeni odbor Voke se je sestal na pe-
tih sejah in se največ ukvarjal z izho-
dišči za OPPN (občinski podrobni pro-
storski načrt), ki obdeluje področje ŠP 
Voke, končna verzija pa bo upoštevala 
dejanske možnosti, potrebe in izvedbo v 
več fazah. Prva faza bo obsegala: ume-
stitev dostopne ceste, ureditev parkiri-
šča, postavitev spremljevalnega objekta 
in gradnjo nogometnega igrišča. Dostop 
je trenutno odvisen od (ne)pripravljeno-
sti lastnika po prodaji dela zemljišča za 
gradnjo mostu čez potok Suha. Že pri-

pravljen osnutek je v fazi pridobivanja 
smernic od vseh deležnikov, ki morajo 
podati svoja stališča/pripombe/soglasja 
pred potrditvijo na občinskem svetu.
Drugo pomembno področje delovanja 
Gradbenega odbora Voke je bilo sodelo-
vanje pri prenovi šolskih športnih povr-
šin. V skladu s stališči ŠD Preddvor, da se 
bodo objekti v ŠP Voke in ustrezno pre-
novljene šolske športne površine medse-
bojno dopolnjevali, je bila izdelana in s 
strani vseh deležnikov potrjena projek-
tna naloga kot osnova za PZI-projektno 
dokumentacijo in razpis za izbiro izva-
jalca. Dela so se začela izvajati sredi sep-
tembra in upamo, da bo jesensko vreme 
gradnji naklonjeno.
Poleg prenove rokometnega igrišča, na 
katerem bosta še dve košarkarski igri-
šči, atletske steze in novega odbojkar-
skega igrišča bo ob telovadnici na me-
stu dosedanjega košarkarskega igrišča 
tudi nogometno igrišče z umetno travo. 
Člani GO Voke, pri tem pa jih je podprl 
tudi Odbor za šolstvo, šport in kulturo, 
so enotno zastopali stališče, da se sred-
stva, ki so v občinskem proračunu za 
leto 2015 namenjena za ŠP Voke in ne 
bodo porabljena, uporabijo pri prenovi 
šolskih športnih površin.

DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU

24. junija letos je vlada Republike Slo-
venije sprejela sklep o objavi seznama 

upravičencev do donacij za leto 2015, 
na katerem je na 134. strani tudi naše 
Športno društvo Preddvor. Že aprila lani 
smo od Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport prejeli odločbo št. 6717-
23/2014/7 (08-09) z dne 2. aprila 2014, s 
katero se našemu Športnemu društvu 
Preddvor, Srednja Bela 52a, 4205 Predd-
vor, za nedoločen čas podeljuje status 
društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju športa. Za pridobitev tega sta-
tusa smo se pripravljali že dalj časa in 
ga v lanskem letu dokončno pridobili. 
Nekaj od pomembnejših stvari, ki jih 
takšen status omogoča, je možnost za 
brezplačni najem prostorov v lasti Ob-
čine Preddvor in uvrstitev na seznam 
upravičencev do donacij iz naslova do-
hodnine za prihodnja leta. To lahko v 
prihodnosti pomeni tudi pomemben vir 
dohodka za izboljšanje pogojev delova-
nja društva. Zato vas vabimo in apeli-
ramo na vse, da nas tudi na ta način 
podprete! Tako lahko sami izpolnite 
"ZAHTEVO za namenitev dela dohodni-
ne za donacije" po priloženih navodilih 
za izpolnjevanje na drugi strani in jo 
potem oddate kadar koli prek sistema 
eDavki na spletni strani http://edavki.
durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri 
davčnem organu ali pa jo osebno od-
date predstavnikom Športnega društva 
Preddvor. Že vnaprej se zahvaljujemo za 
podporo in sodelovanje, več informacij 
pa na www.sd-preddvor.si!

Leto premikov pri športni infrastrukturi
Pet sej gradbenega odbora za športni park Voke. Sodelovanje pri obnovi  
šolskih športnih površin. 
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Medobčinski inšpektorat Kranj na cestah nadzoruje tudi one-
snaženost z blatom in zemljo, nastalo pri kmečkih opravilih, 
in oranje preblizu cest. Več kmetijskih površin je blizu javnih 
cest, katerih lastnica je občina. Onesnažene ceste so lahko 
nevarne, zlasti še, kadar so mokre zaradi padavin. Poljedelci 
so dolžni, preden se z delovnim strojem vključijo na javno 
pot, s pnevmatik in delovnih strojev očistiti zemljo in podob-
no. Onesnaženje ceste pa pogosto povzročajo tudi tovorna vo-
zila z gradbišč, za katera prav tako veljajo določila zakona 
o cestah, ki pravijo, da je na cestišča prepovedano nanašati 
blato ali ga kako drugače onesnaževati. Za prekršek je pred-
pisana kar visoka globa, tisoč evrov.
Poljedelce inšpektorji tudi opozarjajo na posledice nedovolje-
nega oranja njiv v bližini javne ceste. Prepovedano je namreč 
orati manj kot štiri metre od roba cestnega sveta v pravokotni 
smeri na cesto ali na razdalji manj kot meter od roba cestne-
ga sveta vzporedno s cesto, pri čemer cestni svet ne pomeni 
roba asfalta. Za odmik je treba upoštevati najmanj še banki-
no, bermo, naprave za odvodnjavanje, nasip ali vkop. Tudi ta 
prekršek predvideva tisoč evrov globe. V primeru oranja pod 
kotom 30 stopinj je prepovedano orati na razdalji manj kot 
dva metra od roba cestnega sveta, pod kotom 45 stopinj je ta 
razdalja 2,85 m in pod kotom 60 stopinj najmanj 3,45 m: ora-

nje bližje ceste jo poškoduje, nastala škoda pa je precej večja 
od nekaj več pridelka in jo mora občina plačati iz proračuna. 
Ob oranju ali spravilu pridelkov naj torej kmetovalci pazijo, 
da s stroji ne obračajo na cestišču, da ga ne onesnažijo in 
poškodujejo bankin ali cestnih smernikov. 

Nedovoljeno oranje preblizu javnih cest
Onesnaženje cest in nepravilna razdalja pri oranju

Medobčinski inšpektorat Kranj tako kot 
policija nadzoruje oviranje preglednosti 
cest in gojenja previsoke ali preširoke 
vegetacije. Javne ceste naj bodo normal-
no prevozne, brez elementov, ki bi ogro-
žali ali bili nevarni za vse udeležence v 
prometu. Višji posevki od 75 centimetrov 
tik ob cestišču zmanjšujejo vidljivost in 
preglednost na vozišču (drevesa, grmov-
nice, višje poljščine), ki z vejami segajo 
v zračni prostor ceste. Inšpektorji zato 
opozarjajo občane, da obrežejo nevarne 
zasaditve v okolici cest in poti. Po zakonu 
o cestah je predpisana globa od 500 do 
1000 evrov. V primeru prometne nesre-

če, ki bi nastala zaradi razraščene vege-
tacije kot ovire na ali ob cesti, je lastnik 
zemljišča, s katerega raste vegetacija, 
tudi odškodninsko odgovoren za nastalo 
škodo. 
Obenem opozarjajo, da so gradnja, re-
konstrukcija in podobne spremembe v 
varovalnem pasu občinskih cest (tudi 
ograj) dovoljene le s soglasjem občine, 
čeprav dela potekajo na zasebnem ze-
mljišču. Po zakonu o cestah se varovalni 
pas občinske ceste meri od zunanjega 
roba cestnega sveta v smeri prečne in 
vzdolžne osi, pri premostitvenih objek-
tih pa od tlorisne projekcije najbolj izpo-
stavljenih robov objekta na zemljišče. Pri 
lokalnih cestah znaša deset, pri javnih 
poteh pa pet metrov. Z globo 200 evrov 
se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
v varovalnem pasu občinske ceste brez 
soglasja ali v nasprotju s soglasjem 
upravljavca ceste gradi ali rekonstruira 
stavbo ali objekte ali v njem postavlja 
kakršnekoli druge objekte ali naprave 
ter izvaja kakršnakoli dela na pripada-
jočih zemljiščih. Pravni osebi, samostoj-
nemu podjetniku in posamezniku, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, se za enak 
prekršek izreče globa 2000, za njihove 
odgovorne osebe pa 200 evrov.

Obrežite  
nevarne  
zasaditve ob 
cestah
Preglednost ob cestnem 
svetu in gradnja v 
varovalnem pasu ceste

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
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VODOVODNA ZADRUGA PREDDVOR

Do konca oktobra Vodovodna zadruga 
Preddvor izvaja redni letni popis vodo-
merov za leto 2015 na območju, kjer je iz-
vajalec obvezne gospodarske javne služ-
be oskrbe s pitno vodo v občini Preddvor, 
to je za naselja Nova vas, Preddvor, Hrib, 
Breg ob Kokri in Zgornjo, Srednjo ter Spo-
dnjo Belo, po novem pa tudi spodnji del 
naselja Tupaliče.
Novost letošnjega postopka popisa je v 
tem, da se bo na terenu izvajal zgolj po-
pis vodomerov brez takojšnjega gotovin-
skega plačevanja računov, kot je bilo to 
običajno do sedaj. Račun bo izstavljen v 
decembru in bo vseboval dokončni ob-
račun/poračun dejanske porabe med le-
tom, zmanjšan za polletno akontacijo, ki 
je bila izdana v mesecu juniju za prvo po-
lovico leta, seveda le v primeru, da je bila 
ta pravočasno plačana. V nasprotnem 
primeru bo na računu znesek za celo-
letno plačilo. Računu bo priložen tudi 
UPN-nalog, ki ga bo poleg standardnih 
mest na okencih pošte, banke, trgovine 

možno plačati tudi preko modernih ele-
ktronskih inštrumentov (e-banke). Tako 
kot prejšnja leta je bil kot uradni popiso-
valec s strani Vodovodne zadruge Predd-
vor predlagan in izbran Jože Kaštrun.
Vodovodna zadruga Preddvor stremi h 
kar najbolj kvalitetnemu izvajanju vseh 
nalog, povezanih z dobavo neoporečne 
pitne vode v skladu z veljavno zakono-
dajo, čeprav se v medijih pojavljajo neu-
temeljeni in tudi zavajajoči članki na ta 
račun. Upamo, da ste naša prizadevanja 
opazili tudi na terenu ob gradnji kana-
lizacijskega omrežja, saj nam je s skro-
mnimi privarčevanimi sredstvi uspelo 
obnoviti večino kritičnih vodovodnih 
instalacij, ki so namenjene boljši oskrbi 
s pitno vodo prebivalcev. Vsa gradiva in 
odgovori na vprašanja, ki se vam posta-
vljajo v zvezi s pitno vodo in Vodovodno 
zadrugo Preddvor, so vam na voljo v pi-
sarni Vodovodne zadruge Preddvor na 
naslovu Dvorski trg 18, Preddvor (bivši lo-
kal "LEV") vsako sredo v času uradnih ur 
in na spletni strani www.vz-preddvor.si.
Ker dobra pitna voda ni naključje!

Redni letni popis vodomerov 2015

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Stavbo Bolnišnice  za ginekologijo in po-
rodništvo Kranj, zgrajeno leta 1965, bodo 
letos obnovili. Stavba je potrebna celovi-
te obnove, saj v vsej svoji dobi 50-letne-
ga obstoja še ni bila celostno obnovljena. 
Ob letošnjem jubileju so se odločili ob-
noviti  prostore porodnega bloka. Obrnili 
so se na Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Kranj in obrtniki so obljubili, da 
bodo prostovoljno opravili dela, bolnišni-
ca pa bo poskrbela za potrebni material, 
tudi s pomočjo doniranih sredstev. Ob-
novi se je pridružilo tudi društvo Tandem 
s projektom Jaz, Ti, Mi za Slovenijo, s slo-
ganom Stara plastenka za nov inkubator, 
in že drugo leto tudi prostovoljci akcije 
Manj svečk za manj grobov. Vrednost ob-
nove je ocenjena na 700 tisoč evrov. Vsi, 
ki bi radi pomagali, lahko nakažejo sred-
stva na račun Bolnišnice za ginekologijo 
in porodništvo Kranj, TRR: SI56 01100-
6030277409, ki je odprt pri UJP Kranj, 
sklic na številko 10-2015. 

Obnavljali bodo  
porodni blok

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

www.pogrebnik.si

Marjan Valjavec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,  
Srednja Bela 21, 4205 Preddvor,  
031/694 225, mvaljavec@siol.net

www.kmetija-zulc.si

Na kmetiji Pr' Žulc z mlinom na kamen meljemo  
domača žita. Nudimo vam domačo ajdovo, pirino, koruzno, 

rženo in pšenično moko. Imamo tudi polnovredni  
pšenični, pirin in koruzni zdrob.  

Na voljo je tudi domača prosena in ajdova kaša.

Veseli bomo vašega obiska.

Roman vas bo popeljal  
v čas preteklih dni, 
ko je bilo življenje še 
zelo trdo, odnosi med 
ljudmi drugačni pa 
vendar polni veselja 
in druženja. Opisane 
so stare šege in 
navade, kot je žetev, 
mlačev, pletenje kit, 
izdelovanje cekarjev, 
pridelovanje krompirja, 
pastirstvo, zvonjenje 
ter številne zanimive 
kratke zgodbe o 
polpreteklem življenju, 
ki so se v Gorenjskem 
glasu v rubriki 
Gorenjski kraji in ljudje 
začele objavljati pred 
pol stoletja.

Ivan Sivec

Spomini so zlati okvirji življenja

Ivan SIVEC je najbolj plodovit in že več kot 
celo desetletje vedno med petimi najbolj 
branimi slovenskimi pisatelji. 
Ustvarjalno pot je začel s sedemnajstimi leti 
prav pri Gorenjskem glasu. V knjigi je veliko 
njegovih etnografskih člankov, nekaj začetnih 
reportaž, pa tudi prva Sivčeva povest Črnuh, 
Mihec pa še Žolna.
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Roman enega najbolj branih slovenskih 
pisateljev je nastal na podlagi zgodb, ki jih je 
pripovedoval oče. 
192 strani, trda vezava. Cena knjige je

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Naročila sprejemamo  
tudi po e-pošti: narocnine@g-glas.si
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BALDRIJAN d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 19
4000 Kranj (ob GA trgovini) 

Delovni čas:  
pon., tor., čet., pet.: 9:00–15:00
sreda: 9:00–18:00

brezplačna tel. št.: 080 35 42
tel. št.: 04 204 30 76 

Spletna trgovina:
www.baldrijan.si

Z VAMI ŽE  
OD LETA 2007!

Zeliščne kreme in geli
Prehranska dopolnila

Magnetni nakit

Nagrade:
1. Bon v vrednosti 30,00 €
2. Bon v vrednosti 20,00 €
3.–5. Bon v vrednosti 10,00 €
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovi-
no. Prevzem nagrad je mogoč na sedežu 
podjetja Baldrijan d.o.o. v delovnem času.

OBLČ

JYSK

BALDRIJAN

COKLA

je idealna kombinacija lepega okraska in koristnega magnetnega 
delovanja. Nošenje magnetnega nakita izboljšuje cirkulacijo 
krvi v telesu in zmanjšuje raznovrstne bolečine. Izboljšuje tudi 
koncentracijo, razpoloženje, spanec in energetski nivo v telesu.

EUROSPIN

TRG. CENTER
DOLNOV

nerjaveče jeklo
redna cena: 44,70 €

samo 33,50 €

Magnetna zapestnica
nerjaveče jeklo + pozlata
redna cena: 48,90 €

samo 36,60 €

titan + pozlata 
teža samo 12 g
redna cena: 61,60 €

samo 46,20 €

Magnetna zapestnica
titan 
teža samo 18 g
redna cena: 57,20 €

samo 42,90 €

Magnetna zapestnicaMagnetna zapestnica

Vsak kos magnetnega nakita 
dobavimo v lični darilni embalaži! 

ENAK MODEL
– DVE RAZLIČICI

NERJAVEČE JEKLO 
ALI TITAN

Ves nakit 
prilagodimo 

obsegu vašega 
zapestja. 

podjetja Baldrijan d.o.o. v delovnem času.

IZJEMNO LAHEK  
NAKIT IZ TITANA

25 %  POPUSTA NA MAGNETNI  
NAKIT

MAGNETNI NAKIT 
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Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj in vpisano v kupon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 11. novembra 2015, na Gorenj ski glas, Ble i we i so va 
ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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DAMJANA ROBLEK

Po uspešnem sodelovanju na 30. jubilej-
nem Kmečkem prazniku pod Storžičem 
smo se člani Turističnega društva Bašelj 
odzvali vabilu italijanskega turističnega 
društva Pro Loco Castelnovo, da se pred-
stavimo na njihovi prireditvi. V nedeljo, 
13. septembra, smo se v zgodnjih jutra-
njih urah polni pričakovanj in malo 
v dvomih odpravili na pot. Vsi naši dvo-
mi so takoj izpuhteli, ko so nas sprejeli 
prijazni in gostoljubni domačini.
Po uspešni žetvi in trgatvi je turistično 
društvo Pro Loco Castelnovo v sodelo-
vanju z drugimi lokalnimi organizaci-
jami pripravilo tradicionalno družabno 
prireditev v zahvalo za dobro letino. V 
slavnostni povorki so se kmetje s svoji-
mi oldtajmerskimi traktorji peljali sko-
zi vas. Sledila je predstavitev mlatenja 
žita na starem stroju. Gospodinje so se 
predstavile s svojimi domačimi slad-
kimi dobrotami, ki so jih pridno pekle 
cel teden. Ponudili so pestro izbiro sira, 
zraven pa prikazali izdelovanje svežega 
sira. Starejši gospod je ročno izdeloval 
bombone različnih okusov. Mnogi smo 
to videli prvič. Navdušili so že z leto-
šnjim vinom, ki je z dišečim vonjem 
spominjalo na sladko in brezskrbno 
živ ljenje.
Na prireditvi smo tudi mi postavili stoj-
nico in jo opremili s promocijskim ma-
terialom, ki ga je prispeval Turistično 
informacijski center Preddvor. Kmalu je 
na naši stojnici zadišalo po sveže ocvr-
tih flancatih. In ker Italijani obožujejo 

vse, kar je lepo in okusno, smo se hitro 
znašli v središču pozornosti. Ponudi-
li smo jim še zaseko, salamo, kruh in 
malce žganega. Niso se pritoževali niti 
nad "črnim kofetom s šnopcem". Malce 
nezaupljivi so bili le nad ajdovimi žgan-
ci, saj so mislili, da gre za meso. Ko so 
jih poskusili s kislim mlekom, je bilo 
slišati le mmm in "gusto". Predsednik 
Turističnega društva Bašelj je zaigral na 
harmoniko, člana Folklornega društva 
Preddvor sta zaplesala in druženje je 
postalo popolno.
Obiskovalci so si z zanimanjem ogledo-
vali promocijski material in bili enotni, 
da bi bilo zanimivo obiskati Bašelj in 
preddvorske vasi. Večina jih je obiska-
la le Ljubljano, Bled in Postojnsko jamo, 

naših krajev pa niso zasledili še v no-
beni turistični ponudbi. Prav tako se je 
skupina planincev navdušila nad lepoto 
Storžiča in v želji, da se srečajo z gam-
si, obljubila, da se kmalu vidimo. K naši 
stojnici je pristopil tudi župan. Navdu-
šen nad našo hrano in predstavitvijo je 
izrazil željo in zanimanje, da bi nas obi-
skal v Preddvoru. Prepričan je, da obsta-
jajo možnosti sodelovanja, tako na ob-
činski, turistični in gospodarski ravni. 
Z upanjem na ponovno snidenje in z 
željami, da bo naše sodelovanje postalo 
vsakoletno, smo se poslovili. Kljub kilo-
metrom, ki nas ločujejo, smo si enotni, 
da nas povezuje preprostost, veselje do 
dela, ohranjanje starih običajev, doma-
ča hrana in dobra družba.

Na zahvalni prireditvi za dobro letino
Uspešna predstavitev Turističnega društva Bašelj na prireditvi v Castelnovu v Italiji
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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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ALENKA BRUN

Frančiška Zorman se je rodila kmečki 
družini v Bašlju leta 1915 in že takrat se 
je doma reklo pr' Krč. 
Svojega moža Franca, po domače Ko-
cebetovega, ki je bil doma z Brega pri 
Preddvoru, je poznala na videz že od 
prej. Poročila sta se leta 1952. Po poro-
ki sta živela na njeni kmetiji. Rodila se 
jima je ena hči, danes pa ima Franči-
ška štiri vnuke in kar deset pravnukov. 
Franc je pokojen že 22 let.
Ko jo povprašamo, ali primerja dana-
šnje čase s časi, ko 'je gor rasla', pove, da 
je zadovoljna z vsem, kar ima, še poseb-
no jo razveseljujejo pravnuki. Pogreša 
pa vrstnike, s katerimi bi se lahko pogo-
varjala o mladosti. Je namreč najstarej-
ša prebivalka občine Preddvor. Zdravje 
ji služi, edino za hojo potrebuje oporo. 
Še vedno veliko bere, in to brez očal, ter 
rada pomaga v kuhinji. Nedelja pa je za 
zdaj že stoletnico vedno bolj praznična. 
Če ne gre k maši, jo rada posluša po ra-
diu ali spremlja po televiziji.
Ob častitljivi obletnici so Krčevi mami 
bašljanski možje in fantje postavili 

mlaj, povabljeni pa so se na njen roj-
stni dan na njenem domu, ob kraj-
šem kulturnem programu poveselili in 
skupaj nazdravili. Frančiški je voščila 
praktično vsa vas, oglasil se preddvor-
ski župan Miran Zadnikar, ni manjkalo 
ljudskih pesmi, plesa. Voščila so deže-
vala z vseh strani, tudi na molitev niso 

pozabili. Med prisotnimi smo opazili še 
preddvorskega župnika Miha Lavrinca, 
jezuitskega patra Jožeta Robleka, ki je 
doma prav iz Bašlja, Frančiški je voščila 
tudi doktorica SA Preddvor Nataša Kern. 
Za narodno-zabavni napev in še boljše 
glasbeno razpoloženje pa so poskrbeli 
kar Veseli Begunjčani.

Za sto let ji je voščila vsa vas
Frančiška Zorman, rojena Cuderman, je 8. oktobra 2015 praznovala stoti rojstni dan. 
Večina v preddvorski občini Frančiško pozna kot Krčevo mamo.

Frančiški je voščil tudi preddvorski župan Miran Zadnikar. / Foto: A. B.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: TINA DOKL

Konec tedna sta železno poroko, 65 let skupnega življenja, ob-
hajala Antonija in Anton Klakočar s Srednje Bele. Daleč na-
okrog sta znana kot uspešna obrtnika, ki sta svojo šiviljsko 
obrt sredi šestdesetih let začela tako rekoč iz nič. Razmere 
v preteklosti so jima bile naklonjene, imela sta tudi po tri-
deset zaposlenih. Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja so 
Klakočarji šiviljstvo opustili, zgradili so restavracijo Vilo Bel-
la in se preusmerili v gostinstvo. V restavraciji, ki je sedaj v 
najemu, sta Tončka in Tone v soboto tudi proslavila železno 
poroko. K visokemu skupnemu jubileju jima je voščilo veliko 
ljudi, tudi preddvorski župan Miran Zadnikar. Še prej sta se 
zakonca Klakočar udeležila maše v cerkvi na Srednji Beli, kjer 
sta obnovila poročne zaobljube. Železna zakonca pravita, da 
sta bila v skupnem življenju srečna in vselej povezana, le vča-
sih je kot v vsakem zakonu prišlo do trenj, pri njiju najpogo-
steje zaradi posla. V zakonu se jima je rodil sin Brane, imata 
tudi vnukinji Nino in Špelo ter pravnuka Maksa in Izabelo. V 
družinskem krogu so Klakočarjevi slavili v nedeljo.  

Železna poroka zakoncev Klakočar

Železna zakonca Antonija in Anton Klakočar 
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