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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kako je potekalo praznovanje?
"Na dan 1. junija, ki smo ga v čast naše 
rojakinje Josipine Turnograjske razglasili 
za občinski praznik, je bilo več dogodkov. 
Na hiši Franca Preširna v Kokri, kjer je 
bilo v letih 1990 in 1991 v času osamosvo-
jitve Slovenije tajno skladišče orožja, smo 
skupaj s Policijsko-veteranskim združe-
njem Sever Gorenjska odkrili spominsko 

ploščo. V gradu Hrib je ves dan potekal 
simpozij o Josipini Turnograjski, ob sofi-
nanciranju občine sta bila organizatorja 
KD Josipine Turnograjske in Zavod za tu-
rizem Preddvor. Ob koncu je bila slove-
snost, ki se je je udeležil tudi predsednik 
države Borut Pahor. Sledila je sveta maša 
za domovino in z blagoslovom vseh pri-
dobitev v občini. Osrednji dogodek je bila 
slavnostna akademija s podelitvijo občin-
skih priznanj, ki jih po sklepu občinskega 
sveta podeljujemo vsakokrat ob koncu 
mandata. S tem občinska priznanja dobi-
vajo večjo težo. Po treh letih smo jih zno-
va podelili, tokrat so bili prejemniki trije: 
dolgoletni športni delavec Lojze Grašič, 
posmrtno predsednik borčevske organi-
zacije Marjan Gorza in uspešna športni-
ca Maja Povšnar. Poleg tega je po skoraj 
dvajsetih letih, odkar je izšel zbornik 
Preddvor v času in prostoru, izšel nov, ki 
smo ga naslovili Preddvor – podobe mi-
nulih časov in ljudi."
• Kaj prinaša novi zbornik?
"Med drugim zbornik prinaša pregled pre-
hojene poti v več kot dvajsetih letih obsto-
ja občine in njene pridobitve. Odpira pa 
tudi nov vpogled v zgodovino našega kra-
ja in ljudi, ki so tu živeli, delali, ustvarjali 
ali jih je v naše kraje zanesla življenjska 
pot. Zbornik je osebna izkaznica kraja in 
hkrati pomemben mozaik krajevne zgo-
dovine, ki je za nas pomemben sestavni 
del identitete, samozavesti in dragocenih 
zgodovinskih podatkov, ki bi sicer utonili 
v pozabo. Na slavnostni akademiji ob ob-
činskem prazniku je urednik Miloš Ekar 
(sourednika sta še dr. Vladimir Žumer in 
dr. Jure Volčjak) predstavil vsebino, prav 
tako avtorja dr. Jure Volčjak in dr. Miha 
Šimac. Želim si, da bi zbornik prišel v vsa-

ko hišo v občini. Naj občane obvestim, da 
bo do konca junija naprodaj po promocij-
ski ceni pet evrov, dobijo pa ga v TIC-u."
• Prireditve se nadaljujejo še v julij, 
kaj še napovedujete?
"O prireditvah si lahko občani preberejo 
tudi v tokratnem Viharniku. Naj posebej 
omenim že tradicionalni Petrov smn, ki 
bo zaokrožil junijske prireditve. Junija je 
bil tudi dan odprtih vrat čebelarjev, 30. 
junija pa bo v Preddvoru čebelarski dan v 
grajskem parku, kjer je drevored, poime-
novan po predhodniku preddvorskih če-
belarjev Franu Lakmayerju, po katerem 
se imenuje tudi naše čebelarsko društvo. 
Postavili bomo tablo s poimenovanjem 
in Lakmayerjev doprsni kip." 
• Tudi vi ste pred leti postali čebelar. 
Kako čebelarite?
"Pred leti sem panj čebel dobil od doma-
čega čebelarskega društva, po imeno-
vanju za naj župana – čebelarja pa še 
enega od Čebelarske zveze Gorenjske. Žal 
mi čas ni dopuščal, da bi se ukvarjal s 
čebelami, ki potrebujejo svoj čas in red, 
zato sem dal enega od panjev 'v rejo' svo-
jemu mentorju Jožefu Koklu, drugega pa 
bratrancu Gregorju. Mogoče bom po upo-
kojitvi našel čas za čebele."
• Ob občinskem prazniku so vas obi-
skali tudi predstavniki prijateljskih 
mest, Vodnjana na Hrvaškem in Blace 
v Srbiji. Kako sodelujete?
„V Vodnjanu se udeležujemo njihovih 
sejmov, sodelujejo naši in njihovi folklo-
risti, s Srbijo prav tako potekajo izmenja-
ve folklornikov, poleg tega se srečujejo 
mladi šahisti. Ob prazniku sta nas obi-
skala župana, iz Srbije pa tudi predstav-
nik šole, ki se je z našim ravnateljem po-
svetoval o možnostih sodelovanja."

MIRAN ZADNIKAR,  
ŽUPAN OBČINE PREDDVOR

Uspelo nam  
je z dobrim  
sodelovanjem
Osrednji dogodki 
letošnjega praznika občine 
Preddvor so že mimo, z 
njim povezane prireditve 
pa se vrstijo še do prvih 
julijskih dni. Še vedno v 
prazničnem razpoloženju 
je potekal tudi pogovor 
z županom Miranom 
Zadnikarjem.

Miran Zadnikar / Foto: Tina Dokl

Na Srednji Beli so zgradili pločnik od Vile 
Bella do uvoza na cesto proti Zgornji Beli. 
Zaključena je tudi vsa druga, z lastnico 
parcele dogovorjena sanacija, navaja pod-
župan Janez Brolih. S potekom del in iz-
vajalcem, podjetjem Gragor, s. p., so zelo 
zadovoljni in pričakujejo, da bo pločnik 
dobro služil za varnost občanov in drugih 
uporabnikov.

Zgradili pločnik na Beli

Junija so v Tupaličah prestavili tablo za 
označevanje naselja in omejili hitrost mimo 
Penziona Zaplata in bencinskega servisa na 
50 kilometrov na uro. Tak ukrep so s peticijo 
zahtevali krajani po smrtni prometni nesre-
či, ko je na tej cesti umrla peška. Cesto upra-
vlja država in na tej ravni so morali doseči 
ukrepe za varnejši promet mimo Tupalič.

V Tupaličah omejitev 
hitrosti
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• V dobrih dveh desetletjih občine ste 
marsikaj dosegli. Kateri so ključni do-
sežki?
"Omenil sem jih v slavnostnem nagovo-
ru ob občinskem prazniku. Med njimi 
so v dveh desetletjih prav gotovo obnova 
infrastrukture, nova kanalizacija, pove-
čanje šole, postavitev energetsko varč-
nega vrtca, nova zdravstvena postaja, 
knjižnica in trgovina, že pred poldru-
gim desetletjem centralni sistem ogre-
vanja na lesno biomaso in še bi lahko 
naštevali. V teh letih smo od države 
dobili v last tudi grad Dvor, kjer smo že 
začeli obnovo grajskega parka, ena od 
prednostnih nalog novega mandata pa 
bo obnova gradu."
• Lahko občani na vas kot na župana 
računajo tudi v novem mandatu?
"Ne bom več kandidiral, šel bom v 
preddvorsko zgodovino, kot sem dejal 
že ob občinskem praznovanju. Naj ob 
zaključevanju svoje funkcije poudarim, 
da brez dobrega sodelovanja občinske-
ga sveta, občinske uprave, vseh članov 
komisij in krajevnih odborov, pa tudi 
drugih vseh občanov, Preddvor ne bi do-
segel vseh teh rezultatov. Želim, da za-
vedanje pomena sodelovanja, ne glede 
na politično pripadnost, vodi delo obči-
ne tudi v naslednjih mandatih." 
• Katere pridobitve in načrti pa za-
znamujejo letošnje leto?
"Letos poteka nekaj manjših investicij, 
ki pa so za kakovost življenja občanov 
vendarle zelo pomembne. Tako že drugo 
leto poteka gradnja vodovoda v Mačah. 
Prvo fazo bomo sklenili z ureditvijo bre-
žine Belce, za drugo imamo že izbranega 
izvajalca, dela potekajo in računamo, da 
bomo lahko jeseni obstoječi vodovod v 
Mačah priključili na bašeljski vodovod. 
Kanalizacija v Tupaličah Pod češnjami 
se je zaključila. Kar zadeva investicijo v 
veliki projekt obnove državne ceste v Tu-
paličah, so odobrena državna sredstva 
v kratkem bomo dobili pogodbo o soin-
vestiranju, da vidimo, koliko finančnih 
obveznosti ima pri izvedbi Občina Predd-
vor, nato naj bi izbrali izvajalca. Še na-
prej nam obljubljajo, da bi se jeseni za-

čela investicija. Našega dela naložbe v 
enem letu ne bi mogli finančno izvesti, 
zato imamo ta sredstva za fekalno ka-
nalizacijo in vso ostalo infrastrukturo za 
ta del občine namenjena v dveh letnih 
proračunih. Letos smo precej sredstev 
namenili na Možjanco za sanacijo ceste, 
sanirali smo velik usad, uredili novo od-
vodnjavanje izpod vasi, naročena je tudi 
že javna razsvetljava. Električni vodi so 
položeni v tla, luči nove javne razsve-
tljave bomo namestili do jeseni. V Domu 
krajanov Preddvor smo izvedli energet-
sko sanacijo, vredno okoli 110 tisoč evrov, 
katere polovico je financiral Eko sklad. 
Zaradi povečanja planinskega turizma 
nameravamo ob vznožju Sv. Jakoba 
urediti parkirišča, zato se z lastnico do-
govarjamo za odkup okoli 3500 kvadra-

tnih metrov površine v Potočah, kjer bi 
poleg parkirišč naredili tudi pločnik od 
doma starejših občanov do kapelice sv. 
Jakoba in tako poskrbeli tudi za varnost 
stanovalcev doma. V kratkem bo občina 
javno razgrnila spremembe občinskega 
prostorskega načrta (OPN) in spremem-
bo prostorskih dokumentov za nogome-
tno igrišče, 27. junija pa bomo imeli na 
občinskem svetu predstavitev OPPN za 
jedro Preddvora, za Voke in za Jelovico. 
Želimo jih še letos spraviti skozi posto-
pek. V OPN so predvsem spremembe na 
podlagi želja občanov. Teh je zelo veliko, 
okoli dvesto. V zvezi z novo lokacijo no-
gometnega centra na Srednji Beli pa bo 
treba narediti študijo vplivnega obmo-
čja ob vodotoku, ki napaja jezera na bli-
žnjem Brdu."

VIHARNIK JE PRILOGA ČASOPISA

VIHARNIK (ISSN 1855-0126) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Danica Zavrl Žlebir (danica.zavrl@ 
g-glas.si), odgovorna urednica Marija Volčjak, oblikovanje Matjaž Švab, oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 041/704 857). Pripra-
va za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj (info@g-glas.si, tel. 04/201 42 00, faks 04/210 42 13). Tisk: Nonparel, d.o.o., 
Kidričeva cesta 7, 4220 Škofja Loka. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Viharnik izhaja v nakladi 1400 izvodov, 
brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor. Na naslovnici:  Dozorele so češnje / Foto: Tina Dokl

V Bašlju so uredili brežino potoka Belica / Foto: Alenka Brun

V občini Preddvor namenjajo del proračunskega denarja tudi urejanju infrastrukture po va-
seh. Veliko so po posameznih krajih vložili v obnovo makadamskih poti, ki so po zimskem 
obdobju precej razdejane. V Kokro, kjer so urejali makadamske ceste, postavili varnostne 
ograje ob cestah in sredstva vložili tudi v pripravo za asfaltiranje, so vložili 29.900 evrov 
proračunskega denarja. Na Možjanco je šlo 42.000 evrov, in sicer za odvodnjavanje, sa-
nacijo usada, urejanje makadamske ceste proti Štefanji Gori, javno razsvetljavo in varno-
stne ograje. V Bašlju so porabili 92.188 evrov. Tam so urejali brežino potoka Belica, javno 
razsvetljavo, meteorno kanalizacijo na trasi vodovoda proti Mačam in dograditev dela fe-
kalne kanalizacije. V Tupaličah, kjer je šlo za širitev ceste in pločnik v zgodnjem delu vasi 
ter asfaltiranje pod regionalno cesto, so porabili 75.000 evrov, v Mačah, kjer je bil glavni 
strošek vlaganje v makadamske ceste in pripravo na asfaltiranje, pa 11.661 evrov. 

Infrastrukturna vlaganja po vaseh
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O dosežkih, vzponih in tudi padcih je na slovesnosti spregovoril 
župan Miran Zadnikar. V zgodovini samostojne občine je to s 
štiriletnim premorom vodil pet mandatov. "Odkar je Preddvor 
občina, je bilo veliko narejenega: na področju infrastrukture, 
ceste, kanalizacija, bili smo ena prvih občin s sistemom daljin-
skega ogrevanja na lesno biomaso, pa nova šola in vrtec, nova 
trgovina in nekaj stanovanj nad njo, v prostorih stare trgovine 
sta zaživela knjižnica in TIC. Ves čas smo spodbujali kmetijstvo, 
gospodarstvo in turizem, podpirali smo tudi delovanje društev 

Proslavili občinski praznik
S slavnostno akademijo, podelitvijo priznanj in predstavitvijo zbornika Preddvor – 
podobe minulih časov in ljudi so 1. junija v Preddvoru počastili občinski praznik.

V nedeljo, 13. maja, je bilo v župniji Preddvor prvo srečanje kmetov 
in blagoslov traktorjev. Metod Jagodic sporoča, da se ga je udele-
žilo okoli 50 kmetov, od tega 28 s traktorji. Župnik Branko Setnikar 
jih je po sveti maši blagoslovil. Po blagoslovu je vse zbrane nago-
voril Rok Roblek, ki je predstavil trenutno problematiko v kmetij-
stvu, ob predavanju so se lahko okrepčali z odličnim golažem in 
osvežili s pijačo, za kar gre zahvala okrepčevalnici Seljak.

Blagoslov traktorjev

Prvi blagoslov traktorjev v Preddvoru

in s tem prostovoljstvo. Kljub temu ostaja še veliko dela za nove 
ljudi, za naslednje mandate, ena prednostnih nalog bo zagoto-
vo oživitev gradu Dvor, ki ga je občina od države v last dobila v 
slabem stanju,« je povedal župan in dodal, da bosta urejanje in 
vsebina gradu Dvor med prednostnimi nalogami prihodnjega 
mandata, v katerem pa on ne bo več župan. Zahvalil se je sode-
lavcem, članom občinskega sveta, ki ves čas odločajo nepolitič-
no v korist občanom, pa tudi vsem ostalim, tudi vsem občanom, 
brez katerih ne bi bilo toliko narejenega. 
Na slovesnosti sta sodelovala tudi župana prijateljskih občin, 
hrvaškega Vodnjana Claudio Viatsović in srbskega Blaca Zo-
ran Jozić, ki sta pohvalila urejenost in dosežke preddvorske 
občine in izrazila željo po nadaljnjem sodelovanju. Podelili so 
troje občinskih priznanj: Maja Povšnar je prejela priznanje Ob-
čine Preddvor, malo plaketo je posmrtno dobil Marjan Gorza, 
letošnje najvišje priznanje, veliko plaketo, pa dolgoletni športni 
delavec Lojze Grašič. V kulturnem programu so nastopili: Mla-
dinski pevski zbor Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor, mladi 
inštrumentalisti Tobija in Marko Smrtnik in Urša Merljak ter 
pianistka Ana Smrtnik. Predstavili so tudi novi preddvorski 
zbornik Podobe minulih časov in ljudi, ki so ga uredili Miloš 
Ekar, dr. Vladimir Žumer in dr. Jure Volčjak.

Veliko plaketo občine Preddvor je župan Miran Zadnikar podelil 
dolgoletnemu športnemu delavcu Lojzetu Grašiču. 

Preddvorske slovesnosti sta se udeležila tudi župana prijateljskih 
mest Vodnjana in Blaca. 

Društvo upokojencev Preddvor organizira izlete skupaj z Društvom 
upokojencev Šenčur. Za sodelovanje so se odločili, ker sami ne 
morejo napolniti avtobusa. Sicer pa preddvorski upokojenci so-
delujejo tudi z Medgeneracijskem centrom iz Kranja, ki organizira 
razna predavanja, v Preddvoru pa umovadbo, tombolo na Zgornji 
Beli, telovadbo. O terminih obveščajo preko Glasovega kažipota in 
s plakati. Je poučno in zanimivo, zato vabijo, da se pridružite. Pri-
družite pa se lahko tudi članicam skupine za ročna dela Gelike, ki 
že vrsto del delujejo pri DU Preddvor. Srečujejo se enkrat tedensko 
od oktobra do aprila. Vsako leto pripravijo copatke za novorojenč-
ke rojene v občini Preddvor in jih izročijo županu.

Na izlete skupaj s sosedi
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Predlog za priznanje je ostalo presene-
čenje, dokler ni novice o tem prebral v 
Gorenjskem glasu. Njegovi veterani so 
bili o tem disciplinirano tiho, tako da je 
bilo zanj to resnično presenečenje, pove, 
ko se z njim in ženo Miro družimo na 
njuni terasi z enim najlepših razgledov 
po okolici. Žena je bila tista, ki je morala 
zaradi njegove predanosti športu in delu 
za skupnost največ potrpeti. "Če bi ti imel 
toliko časa za dom, kot ga imaš za šport, 
kako bi se mi 'fajn' imeli," mu je nekoč 
očitala. Zato se ji je ob prejemu priznanja 
tudi javno zahvalil. Čisto resno pa tega 
vendarle ni mislila, saj je tudi ona po-
nosna na moževo dolgoletno predanost 
športu. Ko se pomenkujeta o tej temi in 
mu spomini begajo od enega uspešnega 
imena iz zgodovine preddvorskega roko-
meta do drugega, ga žena Mira opomni: 
"O sebi kaj povej, ne samo o drugih."

ZDRAVA ŠPORTNA DRUŠČINA

Lojze, doma s Srednje Bele, je svoje špor-
tno udejstvovanje začel pri nogometu. To 
je bila zdrava fantovska klapa, se spomi-
nja obdobja od leta 1961 do 1978. Takrat 
je nogomet zaradi menjave generacij ne-
koliko usahnil, Lojze pa je sprejel povabi-
lo Boža Crijeviča k rokometu. Spominja 
se zlatih let preddvorskega rokometa, ko 
so blesteli tako fantje kot dekleta. Igra-
li so po vsej tedanji Jugoslaviji, tako so 
bili dobri, da cela Slovenija ni imela take 
ekipe, kot je imel Preddvor le mladinsko, 
se spominja Lojze. Z odlično rokometa-

šico Alenko Cuderman si je državna re-
prezentanca priborila celo olimpijsko 
medaljo. "Letos mineva 50 let, odkar se 
je v Preddvoru začel moški rokomet, in 
30 let, odkar prirejamo športna srečanja 
generacij. Obe številki pa dasta mojo, 80," 
navrže sogovornik, ki je prav v tem tednu 
dopolnil 80 let. Za jubilej in za priznanje 
naj mu ob tem iskreno čestitamo. 
Lojze je v rokometnem klubu v preteklosti 
opravljal dela sekretarja in blagajnika, bil 
je tudi član predsedstva Rokometne zve-
ze Slovenije (danes je njen častni član), v 
rokometu v Preddvoru pa je še vedno de-
javen, saj skrbi za razvoj mladih. Danes v 
Preddvoru igrajo še mini rokomet, kadeti 
in mladinci pa igrajo v Cerkljah.

POMEMBNO JE DELO Z MLADIMI

"Še vedno sem zraven, ker je dobro, da 
se dela z mladino. Ni namreč prav, da 
bi bili prepuščeni samim sebi. Šport 
ponuja zdravo druženje," je prepričan 
sogovornik, ki je za rokomet v njunem 
otroštvu navdušil sina in hčer. Pozneje 
sicer nista nadaljevala športne kariere, 
za življenje pa zagotovo pridobila lepo 

popotnico. Danes šport ni več, kar je bil, 
razmišlja sogovornik, je bodisi le vrhun-
ski ali pa rekreativen, vmesne stopnje 
ni. Vse je močno povezano z denarjem. 
Žal mu je, da je rokomet, kakršen je bil 
pred desetletji na vrhuncu, v Preddvoru 
usahnil. To je v največji meri povezano 
s pogoji za trening. Preddvor ima sedaj 
sicer lepo zunanje igrišče za rokomet, a 
to je dvoranski šport, primerne dvorane 
pa v občini žal nimajo. Lojze Grašič, ki je 
v preteklosti veliko delal tudi v krajevni 
skupnosti, si je prizadeval, da bi dobili 
dvorano, a prizadevanja niso rodila sa-
dov. Občinska velika plaketa pa je name-
njena tudi njegovemu delu v kraju, kjer 
je sodeloval predvsem pri obnovi krajev-
nega doma v Preddvoru in pri gradnji po-
slovilnih vežic na pokopališču. 
Upokojen je že več kot dve desetletji, a 
v svoji domači delavnici še vedno opra-
vi kako kovinarsko delo. Pomaga tudi 
sinu, ki se ukvarja z industrijsko kono-
pljo. In seveda še vedno diha za roko-
met. V življenju je prejel že več priznanj, 
tudi na ravni rokometne zveze, a pri-
znanje domače občine mu še posebej 
veliko pomeni.  

Vse življenje predan športu
Lojze Grašič iz Tupalič je letošnji dobitnik velike plakete občine Preddvor. Ko jo je 
prejel na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, je doživel gromek aplavz, 
kar ga je ganilo enako kot dejstvo, da so ga za to priznanje predlagali prijatelji 
iz Rokometnega društva veterani Preddvor, ki niso pozabili na njegov dolgoletni 
prispevek preddvorskemu športu.

Lojze Grašič, dobitnik velike plakete občine Preddvor, je zaploskal tudi ostalima 
prejemnikoma občinskih priznanj. 

Letos mineva petdeset let, 
odkar se je v Preddvoru začel 
moški rokomet, in trideset  
let, odkar prirejajo športna 
srečanja generacij. Seštevek 
obeh je letošnjih Lojzetovih 
osemdeset let. 
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Malo plaketo Občine Preddvor je po-
smrtno dobil Marjan Gorza. Več kot 
desetletje je bil predsednik Občinskega 
odbora zveze borcev za vrednote NOB 
Preddvor, njen član pa od leta 2006. 
Preddvorska borčevska organizacija je 
lani prejela najvišje državno prizna-
nje kot najboljša v Sloveniji. Marjan 
Gorza sicer izvira iz Domžal, kjer je bil 
aktiven športni delavec in večkratni 
predsednik Športne zveze Domžale. V 

kasnejšem življenjskem obdobju pa 
se je preselil na Breg ob Kokri v obči-
ni Preddvor. Gorza je ustanovil Meša-
ni pevski zbor Kokrškega odreda in v 
njem tudi sam prepeval z vso srčno-
stjo, so zapisali predlagatelji iz krajev-
ne organizacije ZZB. Bil je aktiven tudi 
v Društvu upokojencev Preddvor, kjer je 
deset let vodil uspešno kolesarsko sek-
cijo in tudi sam kolesaril. Marjan Gor-
za je lani umrl, priznanje pa je na ob-
činskem praznovanju sprejela njegova 
vdova Anica Celar Gorza. 

Posmrtno so mu izrekli priznanje

Marjan Gorza

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Priznanje Občine Preddvor je letos do-
bila 23-letna Maja Povšnar iz Kokre, 
najuspešnejša slovenska tekmovalka 
v brazilskem jiu-jitsuju in najboljša v 
zgodovini v jiu-jitsuju (newaza). Lani je 
osvojila tretje mesto na profesionalnem 
svetovnem prvenstvu v brazilskem jiu-
-jitsuju v Abu Dhabiju, naslov evropske 
prvakinje v jiu-jitsuju newaza v Banja-
luki in naslov svetovne podprvakinje v 
Bogoti. Tudi letos niza tekmovalne do-

sežke: prvo mesto na Chalenge turnirju 
v jiu-jitsuju newaza v Londonu, drugo 
mesto na državnem prvenstvu v judu v 
Murski Soboti in prvo mesto na profesi-
onalnem svetovnem prvenstvu v brazil-
skem jiu-jitsuju v Abu Dhabiju. Ta boril-
na veščina bo na naslednjih olimpijskih 
igrah v Parizu 2024 tudi olimpijska di-
sciplina. Maja Povšnar se podelitve ob-
činskega priznanja ni mogla udeležiti, 
ker je bila na evropskem prvenstvu. Za 
priznanje, ki ga je sprejela njena mama, 
se je zahvalila v video posnetku.

Uspešna tekmovalka  
borilnih veščin

Maja Povšnar / Foto: Primož Pičulin

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Ob občinskem prazniku so 1. junija v Kokri 
odkrili spominsko ploščo na hiši Franca 
Preširna. V Kokri 14 je bilo namreč v letih 
1990 in 1991 tajno skladišče orožja vojnih 
enot takratne milice. To je še eno obeležje, 
ki jih Policijsko veteransko združenje Se-
ver Gorenjska postavlja v čast domačinov, 
ki so dali na voljo svoje domove in s tem 
tvegali tudi življenja v času pred osamosvo-
jitvijo naše države. V občini Preddvor in v 
Kokri je to že druga spominska plošča. Na 
slovesnosti v Kokri sta o tem spregovorila 
župan občine Preddvor Miran Zadnikar in 
Brane Virant iz združenja Sever, nastopili 
so učenci iz podružnične šole v Kokri in in-
štrumentalisti policijskega orkestra.

Odkrili spominsko  
ploščo v Kokri

Miran Zadnikar in Brane Virant sta odkrila spominsko obeležje na hiši v Kokri 14. 
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»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

DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Zbornik je pred 19 leti uredil dr. Vladimir Žumer, ki je sode-
loval tudi pri sedanjem, kjer uredniško ekipo sestavljata še 
Miloš Ekar in dr. Jure Volčjak. Žumer in Volčjak sta domačina, 
Ekar pa ima v Preddvoru tudi svoje korenine in zato je želel 
narediti nekaj za kraj, od koder izvira, je povedal ob predstavi-
tvi zbornika Preddvor – podobe minulih časov in ljudi.

Podobe minulih  
časov in ljudi
Leta 1999 je izšel prvi zbornik Preddvor 
v času in prostoru, sedaj so lokalno 
zgodovino oplemenitili z drugim, ki je 
izšel ob letošnjem občinskem prazniku 
in nosi naslov Preddvor – podobe minulih 
časov in ljudi.

Župan Miran Zadnikar z uredniškim odborom novega zbornika (od 
leve) Juretom Volčjakom, Milošem Ekarjem in Vladimirjem Žumrom

V uredniškem odboru zbornika so bili Miloš Ekar, 
dr. Vladimir Žumer in dr. Jure Volčjak, prispevke 
je pripravilo šestnajst avtorjev.

"Zbornik je potreben za dvig zavesti in vedenja o zgodovini 
kraja, v katerem živimo. Ponuja zanimivo in poučno branje, 
ki naj bo občanom še dolgo v ponos, kot je bil prvi zbornik 
iz leta 1999," je dejal Miloš Ekar. Šestnajst avtorjev je na več 
kot štiristo straneh predstavilo Preddvor z različnih zornih 
kotov. Obogaten je z bogatim slikovnim in dokumentarnim 
gradivom, veliko so ga prispevali tudi domačini. V uvodu 
zbornik predstavi pregled delovanja občine v obdobju od leta 
1994 do današnjih dni, predstavljeni so preddvorski gradovi, 
pomembne preddvorske družine, prvo štetje prebivalstva v 
preddvorski župniji (iz leta 1754), zgodba o šolstvu v Predd-
voru, ohrani spomin na način življenja, kakršnega danes 
ni več (spravilo lesa, s'narjenje na Zaplati), hudomušno pa 
sklene vsebino s "črno kroniko", z drobci iz sodnih aktov o 
občanih preddvorske občine. Slednjo je prispeval avtor Miha 
Šimac, ki piše tudi o preddvorski fari v jeku prve svetovne 
vojne. Šimac je na prireditvi nanizal nekaj najzanimivejših 
dejstev o dogajanju in osebnostih v Preddvoru, Jure Volčjak, 
sicer tudi avtor zapisa o preddvorskem šolstvu, pa je bral-
cem približal zanimivo življenje nekdanjega preddvorskega 
župnika Stanka Jegliča. 
Zbornik je do konca junija v TIC-u na voljo po promocijski 
ceni pet evrov.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: PPRIMOŽ PIČULIN

Simpozij je pripravilo Kulturno društvo Josipine Turnograj-
ske v sodelovanju z Občino Preddvor in Zavodom za turizem 
Preddvor. Letos mineva 185 let od rojstva te prve slovenske 
pesnice, pisateljice in skladateljice. Ugledni strokovnjaki 
iz Nemčije, Avstrije in Slovenije so razpravljali o Josipinini 
umetniški zapuščini, socialnem okolju, v katerem je živela in 
ustvarjala, o oblačilni kulturi v njenem času, o sledeh, ki jih 
je pustila tako na domačih kot poteh v Gradcu, kjer je 1. junija 
1854 v starosti 21 let umrla. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbor-
nik o Josipini Urbančič Turnograjski z naslovom Kdor dušno 
živi, ne umrje, ki ga je na prireditvi predstavil sourednik dr. 
Franc Križnar. S prispevki so na simpoziju sodelovali prof. dr. 
Stane Granda, ddr. Mira Delavec Touhami, prof. ddr. Igor Gr-
dina, prof. dr. Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk, prof., dr. 
Franc Križnar, asist. dr. Tjaša Ribizel, prof. dr. Henrik Neuba-
uer, dr. Bojan Knific in mag. Miha Markelj.
»Predavatelji na simpoziju so predstavili nov pogled na našo 
Josipino. Odprle so se tudi nove teme, nove želje, tako da se ve-
selimo nadaljnjih raziskovanj s področja njenega življenja in 
širšega prostora,« je po simpoziju povedala drr. Mira Delavec 
Touhami, najbolj zvesta občudovalka in raziskovalka življenja 
in dela Josipine Turnograjske, predsednica kulturnega društva 
z njenim imenom in skrbnica Josipininega groba na pokopali-
šču v Gradcu. Josipina ni bila le pisateljica, pesnica in skladate-
ljica (novo je odkritje, da je tudi pravljičarka, avtorica pravljice 
Rožmanova Lenčica), ki je v svojem kratkem življenju ustvarila 
zavidljiv literarni opus, pač pa tudi glasnica slovenske nacio-
nalne identitete. Pomembno je, da tudi danes negujemo sloven-
ski jezik in da smo ponosni na svojo narodno pripadnost, kar 
je v svojem govoru dejal tudi častni gost prireditve, predsednik 

Borut Pahor. V slavnostnem govoru je poudaril veliko vlogo in 
pomen, ki ju ima Josipina v slovenskem literarnem prostoru, 
in sporočilnost njenih del v medsebojnem povezovanju, ljube-
zni in strpnosti, za kar si je tudi Josipina v vsem svojem, sicer 
kratkem življenju močno prizadevala. »Slovenski narod mora 
znati živeti za ideale, na katerih gradi svojo prihodnost, saj so 
duhovna hrana, ki ohranja notranjo kondicijo posameznika 
in posredno celega naroda. Verjeti je treba v poslanstvo, ki ga 
ima vsak posameznik, in ga pri tem spodbujati, saj le tako kot 
narod lahko obstanemo in rastemo,« je med drugim povedal 
predsednik Pahor. Dokaz, da Slovenci cenimo slovensko besedo, 
je tudi dolgoletna tradiciija bralne značke, je dejal predsednik, ki 
se je istega dne udeležil slovesnosti ob obletnici bralne značke 
na Slovenskem. Ganila pa ga je tudi ljubezen do slovenskega je-
zika, kulture in naroda naših rojakov v daljni Argentini, ki jo je 
obiskal kot prvi predsednik države. 
Zbrane na slovesnosti je nagovorila tudi direktorica Doma 
starejših občanov Preddvor Andreja Valant, kjer lepo skrbi-
jo za Josipinino zapuščino. V kulturnem programu, ki ga je 
vodila Saša Pivk Avsec, sta ddr. Mira Delavec Touhami in gle-
dališki ter filmski igralec Pavle Ravnohrib pripravila sprehod 
skozi čas, z besedami, zapisanimi v pismih, ki sta si jih na-
menjala Josipina in njen zaročenec Lovro Toman. Josipina 
ima še živa pranečakinjo Marinko Dolžan Šitum, ki je bila 
prisotna na prireditvi, in prapranečaka dr. Vitala Ašiča, ki 
živi v Argentini. Oba sta obudila spomine na svojo rodbino in 
praprateto Josipino. Nastopili so   
člani Vokalne skupine Kokrčan ob klavirski spremljali Lare 
Križaj, sopranistka Martina Burger in pianistka Aleksandra 
Naumovski Potisk sta izvedli pravljico Rožmanova Lenčica, 
zapele so tudi pevke Ženskega pevskega zbora Josipine Tur-
nograjske Društva upokojencev Preddvor. 

Obudili so duh Josipine Turnograjske
Ob 1. juniju, prazniku občine Preddvor, so letos prvič pripravili mednarodni  
simpozij o Josipini Urbančič Turnograjski, ki je sredi 19. stoletja živela na  
gradu Turn v Preddvoru. Izšel je zbornik o tej vsestranski ustvarjalki in narodni 
buditeljici, kulturne prireditve ob koncu simpozija se je udeležil tudi predsednik 
države Borut Pahor. 

Predsednik Borut Pahor, v ozadju vokalna skupina Kokrčan 

Ddr. Mira Delavec Touhami več kot poldrugo desetletje obuja 
dediščino Josipine Turnograjske. 
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IGOR KAVČIČ

Avtor razstave, zgodovinar Gorenjskega 
muzeja dr. Jože Dežman, je v središče 
tokratne postavitve, na kateri je obrav-
naval nekdanjo slovensko elito, njeno 
razlastninjenje in izgon po drugi sve-
tovni vojni, postavil grad Turn v Poto-
čah nad Preddvorom, v katerem se sicer 
nahaja dom starostnikov, in njegove 
zadnje lastnike, družino Detela. 
Detelovi so na grad Turn prišli na začetku 
20. stoletja. Grad in posestvo v Potočah je 
od Janka Urbančiča leta 1909 kupil Oto 
Detela ml., njegova hčerka Avgusta se 
je leta 1911 poročila z Avstrijcem Heinri-
chom Palmom, leto kasneje pa se jima je 
rodil Karl Heinrich. Ta se je leta 1943 po-
ročil z Elso Siegmund in imel dva otroka, 
hčer Jutto Mario (1944) in sina Karla Otta 
(1946). Zadnji lastnik Turna Oto Detela 
in njegova žena Magdalena sta umrla v 
februarju leta 1946 v taborišču v Maribo-

ru, Palmovi pa so po vojni bili izgnani iz 
Slovenije in živijo na Graškem. Po očetu 
Karlu Palmu (ta je, po dolgoletnih priza-
devanjih leta 1999 pridobil slovensko dr-
žavljanstvo, umrl pa je leta 2002) je Turn 
in posestvo dedovala njegova hči Jutta. 
V knjižici, ki je izšla k razstavi, se Jutta 
Auersperg, vnukinja Ota Detele ml., za-
dnjega lastnika gradu Turn, med dru-
gim spominja: „Leta 1951 sta se starša 
prvič odpeljala nazaj domov. Leta 1954 
smo se prvič vsi odpeljali čez Ljubelj v 
Preddvor. Tega ne bom nikoli pozabila 
– te veličastne gore, od Naklega se v da-
ljavi vidi Zaplata. In potem grad Turn. 
Bilo je neverjetno lepo. Bil je lep poletni 
dan, opoldne so se z vseh hribov ogla-

sili zvonovi. V vasi smo obiskali mnogo 
ljudi. Bilo je nenavadno razpoloženje, 
med otožnostjo, žalostjo, veseljem in 
strahom. Ko smo se vrnili k avtu, je bil 
obsut s cvetjem in mama je jokala.“
V uvodu v razstavo je bila s plemiškim 
grbom in fotografijami predstavnikov 
treh rodov najprej predstavljena druži-
na Detela in potem še Palm. V stebriščni 
dvorani je bil razstavljen veliki portret 
Ota pl. Detele st., ki je živel v 19. stole-
tju in bil med drugim več kot trideset let 
poslanec deželnega zbora za Kranjsko. 
Slika se sicer nahaja v Narodni galeriji 
Slovenije. Pod portretom smo si lahko 
ogledali tudi njegovo originalno plemi-
ško diplomo. Iz arhivskih podatkov je 
bila izpisana tudi rekonstrukcija, kaj se 
je zgodilo z izgonom potomcev iz Turna 
in zaplembo gradu ter vsega, kar je bilo v 
njem. Izginila je celotna knjižnica, med 
drugim Valvasorjeva Slava vojvodine 
Kranjske s posvetilom, izginila je večina 
inventarja ... Vse to je bilo na razstavi 
prikazano s komisijskimi zapisniki.
Predstavljenih je bilo tudi nekaj pred-
metov, ki so jih potomcem prinesli va-
ščani ali pa so bili odkupljeni. Posebej 
zgovorne so različne fotografije iz pred-
vojnega časa. V osrednjem delu razsta-
ve smo si lahko ogledali predalnik, ki 
se nahaja v Gorenjskem muzeju, a vse 
do izpred nekaj let niso vedeli, da je 
prav z gradu Turn. Ob razstavi so v Go-
renjskem muzeju izdali tudi knjižico s 
podatki o razstavi in zadnjih lastnikih 
gradu Turn. 

Bilo je na  
gradu Turn
V aprilu in maju je bila v 
Stebriščni dvorani Mestne 
hiše v Kranju na ogled  
razstava z naslovom 
Blagoslovljeni in prekleti, 
na kateri je bil predstavljen 
tudi grad Turn v Potočah in 
njegovi zadnji lastniki. 

Pod portretom Otona pl. Detele st. iz leta 1911 avtorja Frana Klemenčiča: (z leve) avtor 
razstave dr. Jože Dežman, Damjana Pečnik, državna sekretarka na Ministrstvo za kulturo RS, 
Sigrid Berka, veleposlanica Republike Avstrije v Sloveniji, Jutta grofica Auersperg, Barbara 
Ravnik, direktorica Narodnega muzeja Slovenije, Marjana Žibert, direktorica Gorenjskega 
muzeja, in dr. Aleks Leo plemeniti Vest / Foto: Jelena Justin

Dr. Jože Dežman ob grbu in slikovni predstavitvi rodbin Detela in Palm / Foto: Igor Kavčič
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ERNESTA KOPRIVC

Pomlad je že nakazovala razgibano poletje. Odprtje dogajanj 
je pripadal tednu Okusi čemaž v Preddvoru, ki je naletel na 
zelo pozitiven odziv tako pri gostincih kot pri obiskovalcih. 
Veseli nas, da so se projektu priključili skoraj vsi gostinci, kar 
je vsekakor dobra popotnica za prihodnja leta, saj si želimo 
dogodek vsako leto nadgrajevati. Spomladi smo izvedli šti-
ri predavanja: Bachova cvetna terapija, spoznavali smo uži-
tne divje rastline, poslušali nasvete o zdravju srca in ožilja 
ter odkrivali lepote keramike in gline. Občinski praznik je 
uspešno počastil prvi mednarodni simpozij Josipine Urban-
čič Turnograjske v organizaciji Kulturnega društva Josipine 
Turnograjske v sodelovanju z Občino Preddvor in Zavodom 
za turizem Preddvor. Grad Hrib je gostil priznane domače in 
tuje strokovnjake, ki so nam razgrnili nov pogled na Josipino 

in čas, v katerem je živela. Ob tej priložnosti je izšel zbornik 
z naslovom Kdor dušno živi, ne umrje, ki je bil predstavljen 
na zaključni prireditvi na gradu Turn, ki se je je udeležil tudi 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Občinski praznik 
je zaključila slavnostna akademija, na kateri so podelili ob-
činska priznanja ter predstavili novi zbornik Preddvor – po-
dobe minulih časov in ljudi. Oba zbornika je moč kupiti pri 
nas v TIC-u v času uradnih ur.
Žal pa vse ne gre vedno po željah in načrtih. Obljubili smo, da 
bomo do sezone obnovili pomol na jezeru, vendar smo morali 
obnovo zaradi nasprotovanja lastnikov žal preložiti. Vseeno 
pa upamo, da nam bo uspelo najti skupno rešitev za urejeno 
in privlačno obalo jezera.
Preddvor bo 15. in 16. junija na gradu Hrib prvič gostil glasbeni 
festival Free forms – Just music, ki je unikaten v slovenskem 
prostoru. Udeležbo so poleg domačih glasbenikov potrdili še 
gostje iz Mehike, Avstrije, Kitajske, Italije in Tajvana, ki bodo 
v svojih nastopih prepletali glasbeno govorico z idejami o po-
vezovanju, sodelovanju in medsebojnem zaupanju. Ta konec 
tedna bo tudi kolesarsko obarvan, saj kraljevska etapa kolesar-
ske dirke Po Sloveniji poteka mimo Preddvora do Jezerskega 
in čez Pavličevo sedlo do cilja v Kamniku. Dirko bosta prena-
šala televizijska kanala Eurosport in RTV Slovenija, na katerih 
se bo v sklopu Združenje Kamniško-Savinjskih Alp predstavil 
tudi Preddvor. Vse kolesarske navdušence vabimo k navijanju 
in spodbujanju tekmovalcev. Tudi letos v sklopu združenja or-
ganiziramo Pohodniški festival, v katerega smo letos vključili 
kar nekaj dogajanja. V nedeljo, 17. junija, ste dobrodošli vsi na 
Semenj v Kokri, kjer bo tudi blagoslov koles. V petek, 22. ju-
nija, bo predavanje Sreča Rehbergerja, ki je kot prvi Slovenec 
stal na vrhu Sibirije. V soboto, 23. junija, bo organiziran pohod 
do izvira Bistrice s prikazom analize vodnih virov. Potrebne so 
predhodne prijave. Festival bomo zaključili v nedeljo, 24. juni-
ja, ko se bomo z vodniki PD Preddvor podali na pohod iz Predd-
vora preko Zaplate do Sv. Jakoba ter nato nazaj do izhodišča. 
Prijave so zaželene, kakor tudi pohodniška oprema, primerna 
vremenu. Konec meseca bo obeležil Čebelarski dan z odkritjem 
spomenika Franu Lakmayerju z veselico ansambla Gorenjski 
kvintet. Nedelja pa bo v znamenju tradicionalnega Petrovega 
smna z Mednarodnim folklornim festivalom, kjer nas bo za-
baval Gašper s prijatelji. Julija se običajno znojimo na peščenih 
plažah, pri nas pa se na mivki znojijo športniki, saj bo Predd-
vor gostil dva velika turnirja na mivki. Fitko center že sedmo 
sezono organizira Fitko cup beachtennis, kjer sodelujejo pari iz 
15 držav in gre za največji turnir na mivki v tem delu Evrope 
ter kvalifikacije in glavni del državnega prvenstva v odbojki na 
mivki za člane, ki je najvišji turnir državnega razreda v Slove-
niji. Avgusta pa se bomo že tradicionalno zabavali in družili na 
Kmečkem prazniku pod Storžičem, kjer vas bosta razveseljeva-
la ansambla Lunca in Veseli Begunjčani. 
Za vse podrobnejše informacije se lahko obrnete na organi-
zatorje dogodkov ali pa všečkate FB-stran Zavoda, kjer sproti 
objavljamo dogajanja v Preddvoru. 

Poletje, čas za druženje, šport in zabavo
Pester nabor dogodkov, ki jih za poletje pripravlja Zavod za turizem Preddvor,  
ponuja za vsakega nekaj, razigrano in doživetij polno poletje. 

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

Tel.: 041 355 899  www.bim-line.si

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

MIRAN MURNIK

Na srečanju so nastopile naslednje skupine: Vodilna folklor-
na skupina Folklornega društva Preddvor, Folklorna skupi-
na Trzinka (mladi), Folklorna skupina Kamnik, Folklorna 
skupina Zala iz Žirovskega Vrha, Folklorna skupina Svoboda 
Mengeš, Akademska folklorna skupina Ozara Kranj, Odrasla 
folklorna skupina KUD Triglav, Mladinska folklorna skupina 
Mengeš, Odrasla folklorna skupina Bled. 
Na podlagi ogledov območnih srečanj je izbor skupin in njihove-
ga programa opravil Anže Kerč. Nastop folklornih skupin na re-
gijskem srečanju sta spremljala strokovna spremljevalca Tanja 
Drašler in Klemen Bojanovič. Po mnenju selektorjev in navdu-
šenih gledalcev so skupine zelo dobro opravile s svojimi nastopi. 
Za uvrstitev na regijsko srečanje si je naše društvo že prislužilo 
srebrno priznanje. Odločitev o tem, katere skupine si bodo pri-
plesale izbor za državno srečanje pa bo znano, ko se bodo zvr-
stila še druga regijska srečanja po Sloveniji. Vodilna folklorna 
skupina Folklornega društva Preddvor se je na regijskem sre-

čanju predstavila z novo odrsko koreografijo z naslovom Botri-
nja, katere avtor je umetniški vodja Miran Murnik. Koreografija 
predstavlja gostijo po krstu in je pomenila sprejem novorojenca 
v družinsko skupnost. Po starem ljudskem verovanju je bil otrok 
v stalni nevarnosti pred zlimi duhovi. Da bi ga pred vsem tem 
obvarovali, obstajajo ljudske vraže, običaji in plesi, povezani z 
rojstvom. Odrsko postavitev si boste lahko ogledali na medna-
rodnem folklornem festivalu v Preddvoru 1. julija.  

Preddvorski folkloristi med najboljšimi
Na letošnjem Regijskem srečanju odraslih folklornih skupin v Mengšu se je 13. maja 
predstavilo devet najboljših odraslih folklornih skupin na Gorenjskem, med njimi 
vodilna folklorna skupina Folklornega društva Preddvor.

Moški del folklorne skupine / Foto: Peter Bukovnik Ženski del folklorne skupine / Foto: Peter Bukovnik

Bliža se mednarodno srečanje folklornih skupin Preddvor 2018. 
Srečanje je dvanajsto po vrsti in se bo v nedeljo, 1. julija, začelo 
ob 14.30 s sprevodom skupin od kulturnega doma do grajskega 
dvorišča. Ob 15. uri pa bo na odru nastop skupin iz Avstrije, Srbije, 
makedonske manjšine v Sloveniji in nekaj slovenskih skupin.

Mednarodno srečanje  
folklornih skupin
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Koledar dogodkov za junij, julij in avgust 2018

JUNIJ
Petek, 15. 6. 2018  Grad Hrib, ob 19.30

MEDNARODNI FESTIVAL FREE FORMS – PREDDVOR 2018

Zavod SAETA, Agencija PijaR, ZT Preddvor, Občina Preddvor,  
E: pijar@pijar.si

Sobota, 16. 6. 2018,  Grad Hrib, ob 11. uri

MEDNARODNI FESTIVAL FREE FORMS – PREDDVOR 2018

Zavod SAETA, Agencija PijaR, ZT Preddvor, Občina Preddvor,  
E: pijar@pijar.si

Sobota, 16. 6. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV

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

Sobota, 16. 6. 2018  Hotel Alma, od 10. do 18. ure

TEČAJ DIHALNE VAJE IN GOZDNA TERAPIJA

Društvo Valantis, Brigita Jevnikar, prijave na T: 031611693S.  
Obvezne prijave.

Nedelja, 17. 6. 2018  vaški trg pred cerkvijo v Kokri, ob 9.45

POHODNIŠKI FESTIVAL: SEMENJ V KOKRI IN ŽEGNANJE KOLES

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

Petek, 22. 6. 2018  Dom Zg. Bela, ob 18. uri

POHODNIŠKI FESTIVAL: PREDAVANJE SREČKA REHBERGERJA  
– PRVI SLOVENEC NA VRHU SIBIRIJE

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

Sobota, 23. 6. 2018  zbor pred Turističnim društvom Preddvor, ob 9. uri

POHODNIŠKI FESTIVAL: POHOD DO IZVIRA POTOKA BISTRICA  
TER PRIKAZ VZORČENJA VODE

Center za trajnostni razvoj podeželja, E: uros.brankovic@ctrp-kranj.si. 
Prijavnina 3 EUR. Obvezna prijava.

Sobota, 23. 6. 2018  Fitko center Preddvor, ob 10. uri

DRŽAVNO REGIJSKO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI DO 16 LET

Fitko center Preddvor, E: sasorop@gmail.com

Sobota, 23. 6. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV

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

Nedelja, 24. 6. 2018  parkirišče pred Mercatorjem, ob 7. uri

POHODNIŠKI FESTIVAL: POHOD PREDDVOR–HUDIČEV BORŠT  
–SV. JAKOB–PREDDVOR

Planinsko društvo Preddvor, E: vozelj.anton@gmail.com ali  
info@preddvor-tourism.si. Prijave zaželene.

Sobota, 30. 6. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV

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

Sobota, 30. 6. 2018  dvorišče gradu Dvor, ob 18. uri

ČEBELARSKI DAN Z ODKRITJEM SPOMENIKA FRANU LAKMAYERJU TER 
VESELICA Z GORENJSKIM KVINTETOM

Čebelarsko društvo Fran Lakmayer, T: 041 538 223; ZT Preddvor,  
E: info@preddvor-tourism.si

JULIJ
Nedelja, 1. 7. 2018  center Preddvora, ob 11. uri

PETROV SMN Z MEDNARODNIM FOLKLORNIM FESTIVALOM  
TER ANSAMBLOM GAŠPER S PRIJATELJI
Turistično društvo Preddvor, Folklorno društvo Preddvor, ZT Preddvor,  
E: info@preddvor-tourism.si

Od petka, 6. 7. 2018, do nedelje, 8. 7. 2018  Fitko center Preddvor, ob 10. uri

FITKO CUP BEACHTENNIS – TURNIR SVETOVNE SERIJE  
V TENISU NA MIVKI

Največji turnir v tenisu na mivki v tem delu Evrope

Fitko center Preddvor, E: sasorop@gmail.com

Sobota, 7. 7. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure
SOBOTNI ŽIV ŽAV

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

Sobota, 7. 7. 2018  zbor v Mačah, ob 7. uri  
TRADICIONALNI POHOD V HUDEČEV BORŠT Z DRUŽABNIM DRUŽENJEM 
OB 4. OBLETNICI ODPRTJA ZAVETIŠČA

Planinsko društvo Preddvor, E: pd.preddvor@gmail.com

Sobota, 7. 7. 2018  Hotel Alma, od 10. do 18. ure
TEČAJ DIHALNE VAJE IN GOZDNA TERAPIJA

Društvo Valantis, Brigita Jevnikar, prijave na T: 031611693.  
Obvezne prijave.

Sobota, 14. 7. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure
SOBOTNI ŽIV ŽAV

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

Od četrtka, 19. 7. 2018, do petka, 20. 7. 2018  ob 10. uri
KVALIFIKACIJE IN GLAVNI DEL DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI  
NA MIVKI ZA ČLANE

Najvišji turnir državnega razreda v Sloveniji

Fitko center Preddvor, E: sasorop@gmail.com

Sobota, 21. 7. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure
SOBOTNI ŽIV ŽAV

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

Sobota, 21. 7. 2018  Hotel Alma, od 10. do 18. ure
TEČAJ DIHALNE VAJE IN GOZDNA TERAPIJA

Društvo Valantis, Brigita Jevnikar, prijave na T: 031611693.  
Obvezne prijave.

Sobota, 28. 7. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure
SOBOTNI ŽIV ŽAV

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

AVGUST
Sobota, 4. 8. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure
SOBOTNI ŽIV ŽAV

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

Sobota, 11. 8. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure
SOBOTNI ŽIV ŽAV

ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si
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www.pogrebnik.si
Od sobote, 11. 8. 2018, do nedelje, 12. 8. 2018  Fitko center Preddvor,  
ob 10. uri

SREDNJEEVROPSKO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI DO 18 LET

Fitko center Preddvor, E: sasorop@gmail.com

Sobota, 18. 8. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV

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

Sobota, 18. 8. 2018  Bašelj, ob 20. uri

KMEČNI PRAZNIK POD STORŽIČEM Z ANSAMBLOM LUNCA

TD Bašelj, E: jana.smolej@gmail.com

Nedelja, 19. 8. 2018  Bašelj, ob 12. uri

KMEČNI PRAZNIK POD STORŽIČEM Z ANSAMBLOM VESELI BEGUNJČANI

TD Bašelj, E: jana.smolej@gmail.com

Sobota, 25. 8. 2018  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure

SOBOTNI ŽIV ŽAV

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

V poletnem času Planinsko društvo Preddvor organizira naslednje izlete:
 23. 6. 2018 – Planinski izlet na Karlsbader Hutte (Lienški  

Dolomiti, Avstrija)
 14. 7. 2018 – Planinski izlet na Srebrno sedlo 
 27.–28. 7. 2018 – Planinski izlet na Veliko babo in Ledine (2-dnevni)
 24.–25. 8. 2018 – Planinski izlet na Sedmera jezera (2 dnevni)
8. 9. 2018 – Planinski izlet na Poldašnjo špico

VEČ INFORMACIJ NA HTTP://PD-PREDDVOR.WEEBLY.COM/
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JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA 

OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA  
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE PREDDVOR  

– spremembe št. 3 (ureditev nogometnega igrišča)

Javna razgrnitev bo trajala od 18. 6. 2018 do 17. 7. 2018.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo po-
tekala v sredo, 20. 6. 2018, z začetkom ob 19. uri v Domu krajanov 
Preddvor, Dvorski trg 18, 4205 Preddvor.

Podrobnosti na spletni strani Občine Preddvor www.preddvor.si.

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA 

OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA  
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE PREDDVOR  

– spremembe št. 2

Javna razgrnitev bo trajala od 18. 6. 2018 do 17.  7. 2018.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo po-
tekala v sredo, 20. 6. 2018, z začetkom ob 18. uri v Domu krajanov 
Preddvor, Dvorski trg 18, 4205 Preddvor.

Podrobnosti na spletni strani Občine Preddvor www.preddvor.si.

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

JANA SMOLEJ

V nedeljo, 19. avgusta, bo v Bašlju tradicionalni, že 33. Kmečki 
praznik pod Storžičem. Prireditev se bo začela opoldne z ansam-
blom Veseli Begunjčani. Kmečki fantje bodo prikazali stare običaje, 
kmečke žene bodo pripravile jedi iz domače kuhinje, poskrbljeno 
bo za srečelov, kegljanje in tehtanje pršuta. Veselo dogajanje v 
športnem parku v Bašlju se bo sicer začelo že v soboto, 18. avgu-
sta, ko bo ob 20. uri veselica z ansamblom Lunca. 

Kmečki praznik pod Storžičem

Razpoloženi ob domačih dobrotah
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dan aktivnost
Zbirno mesto / 
odhod

Prihod Vodja dejavnosti

1.
torek, 26. 6.,  in 
sreda, 27. 6. 2018

Dvodnevni planinski tabor 
Sveti Jakob (nočitev) in 
okolica

V torek bo poskrbljeno za 
malico in večerjo, v sredo 
pa za zajtrk in toplo malico

Parkirišče pri  
hotelu, torek 
 ob 9. uri

Parkirišče pri 
hotelu, v sredo 
ob 16. uri

Vodja dejavnosti: 
Aleš Drekonja, 
tel: 040/727-496

2. 
četrtek,  
29. 6. 2018

Celodnevni kopalni izlet  
v Terme Olimje

1 dan
Pred osnovno šolo 
ob 8. uri

Pred osnovno 
šolo ob 19. uri

Vodja dejavnosti: 
Marjana Podpeskar, 
tel: 041/369-067

3.
petek,  
30. 6. 2018

Planinski izlet na Pokljuko 
–planina Zajavornik

Hrana in pijača iz  
nahrbtnika

Pred osnovno šolo 
ob 7. uri

Pred osnovno 
šolo ob 17. uri

Vodja dejavnosti:
Janez Planinc, 
tel: 040/260-930

Planinsko društvo Preddvor v sodelovanju s stranko Povezane lokalne skupnosti organizira počitniške dejavnosti za učence  
OŠ Matije Valjavca Preddvor. 

Program počitniških dejavnosti za učence od 1. do 9. razreda  
OŠ Matije Valjavca Preddvor
Vse dejavnosti so brezplačne (spremstvo odraslih, prevozi, nočitve, vstopnina za kopanje, hrana, ki je označena*).  Za otroke ne-
plavalce je za dejavnost št. 2 obvezno spremstvo staršev ali druge odrasle osebe. Prijavnico oddajte v tajništvu šole, do 21. 6. 2018. 
Udeležbo lahko odpoveste vodji dejavnosti do 5 dni pred odhodom. V primeru neopravičene odsotnosti plačate 20 €. Dodatne 
informacije o izvedbi dejavnosti lahko spremljate na spletni strani PD Preddvor http://pd-preddvor.weebly.com/ ali jih pridobite 
pri vodji posamezne dejavnosti.

Prijavnica

Podpisani_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ prijavljam svojega otroka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

na počitniške dejavnosti:     1         2          3      (Obkrožite izbrane aktivnosti.)

Posebnosti, na katere moramo biti pozorni pri vašem otroku (alergije, zdravstvene težave, otrok neplavalec …): 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Telefonski številki staršev: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (mati), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (oče).

 Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                Podpis staršev: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Krajevne organizacije Rdečega križa Preddvor, Bela - Bašelj in Ko-
kra vabijo na krvodajalsko akcijo, ki bo v petek, 17. avgusta. Ob 
6. uri naj krvodajalci počakajo na poseben avtobus pred Občino 
Preddvor in na avtobusnih postajah v Tupaličah, od koder se bodo 
odpeljali v Ljubljano, na Zavod za transfuzijsko medicino, kjer 
bodo darovali kri. Dobrodošli tudi vsi novi krvodajalci. S seboj naj 
prinesejo krvodajalsko izkaznico in osebni dokument s fotografi-
jo. Nekaj dni prej naj pokažejo vabilo svojemu delodajalcu, da bo 
odobril prost, plačan dan. "Iskrena hvala za plemenito dejanje, saj 
boste s svojo krvjo marsikomu vrnili zdravje ali celo rešili življenje. 
Krvodajalsko akcijo bomo sklenili s prijetnim druženjem na sloven-
ski obali (prinesite kopalke)," sporoča predsednica preddvorskega 
Rdečega križa Milena Zupin. Pri poverjenikih in pri njej dobite tudi 
vse informacije (041/382 270). 

Avgusta na krvodajalsko akcijo

Z ene prejšnjih krvodajalskih akcij
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Tisto pomladno sobotno jutro se je za-
čelo prebujati v prekrasen dan, ki je kar 
vabil ljudi, da se odpravijo v naravo. Do-
bra izbira je bil tudi tradicionalni pohod 
po Stari tovorni poti z Možjance v Kokro, 
ki ga Tatjana in Franci Štirn iz okrepče-
valnice Rožmarin na Možjanci priredita 
vsako pomlad in jesen. Letošnji je bil že 
deveti po vrsti.  
Skupina 37 pohodnikov je ob osmih kreni-
la na pot. Najprej so se povzpeli na Skal-
co, točko, od koder je bil lep pogled na s 
soncem obsijano dolino Kokre. Pot so na-
daljevali na Kope in Davovec, kjer je bil 
kratek postanek za nekaj spominskih po-
snetkov. Nato so se začeli spuščati po goz-
dni poti v Kokro, kjer so se ustavili pri cer-
kvici Marije Brezmadežne in se nasmejali 
šalam enega od pohodnikov, Marjana iz 
komendske fare. Opoldne so se z avtobu-
som odpeljali v Tupaliče, od tam pa zno-
va peš odpravili po gozdni poti na končni 
cilj, v okrepčevalnico Rožmarin, kjer so 
izgubljene kalorije nadomestili z izvrstno 

obaro in jabolčnim zavitkom. "Ob prijetni 
družbi pa čas kar prehitro teče in tako 
smo z lepimi spomini in občutki zaključili 
še en dan v našem prekratkem življenju. 
Zato naj še kako velja pravilo, da se z do-
bro voljo doseže marsikateri cilj v našem 
življenju, in bodimo srečni in veseli, da 
bomo dolgo živeli," pa po uspešnem izletu 

sklene Tatjana Štirn. Najmlajša članica 
tega pohoda je bila 10-letna Jerneja Kalan, 
Neja iz Tupalič, dva udeleženca pa sta se 
pripeljala celo iz Štajerske (iz okolice Žal-
ca), kar potrjuje izrek, da dober glas seže 
v deveto vas. Na snidenje na naslednjem, 
jesenskem in hkrati jubilejnem, desetem 
pohodu po Stari tovorni poti.

Z Možjance po Stari tovorni poti

Udeleženci pomladnega pohoda po Stari tovorni poti

URŠKA TIČAR

Sredi aprila je bil spomladanski pohod 
do partizanske bolnice Košuta, ki leži na 
nadmorski višini 1034 m in je sprejela 
prve ranjence 19. aprila 1944. Obnovljena 
je bila leta 1974, znova pa sta jo »aktivno 
oživela« današnji oskrbnik Milan Tičar 
in tovariš Marjan Gorza leta 2006. Vse 
udeležence, bilo jih je kar 80, je nagovoril 
Franci Ekar, predsednik Občinske orga-
nizacije borcev za vrednote NOB Predd-
vor, ki je poudaril, da so tovrstni dogodki 
pomembni za ohranitev zgodovine naše 
države. Navzoče je pozdravil tudi oskrb-
nik Milan Tičar, ki je vse skupaj povabil 
na ostale letošnje pohode in aktivnosti. 
Sledil je še postanek na bližnjem grobi-
šču, kjer so zapeli dve partizanski pesmi 
in prižgali svečo. Seveda tudi tokrat ni 
manjkal "ta kratek" in domače dobrote to-
varišice Anice Celar Gorza. Spominjali pa 
smo se tudi pokojnega tovariša Marjana 
Gorza, ki bi bil neskončno vesel, ker je bila 
udeležba tako množična. Slava mu!
Učenci in učenke OŠ Matije Valjavca 
Preddvor ter njihovi starši, pod mentor-

stvom Petre Lombar in Damjane Žumer, 
se vsakoletno udeležijo pohoda v tem času 
in tako spoznavajo del naše zgodovine. Z 
navdušenjem so spraševali in poslušali o 
bolnici Košuta ter aktivnostih in pomemb-
nih dogodkih. Udeleženci so v koloni se-
stopili na cilj. Vsi zbrani so bili enotnega 
mnenja, da so zgodovinski dogodki ter 
ohranitev in obujanje le-teh nujno potreb-

ni za ohranitev narodne zavesti, se pravi 
za našo prihodnost in prihodnost naših 
mladih, da so med nami bili in so še od-
ločni ljudje, ki se zavedamo svojih korenin 
in se za svoj narod borimo do zadnjega; in 
tudi to bomo združeni zmogli premagati – 
to so znali v preteklosti in bomo znali tudi 
v prihodnje. In to smo udeleženci s svojo 
prisotnostjo nedvomno dokazali. 

Pomladni pohod do bolnice Košuta

Udeleženci pomladnega pohoda do bolnice Košuta / Foto: Petra Lombar Premru
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NINA KLAKOČAR ZAGER,  
KOORDINATORICA PROJEKTA V OŠ MATIJE 
VALJAVCA PREDDVOR

Vsako leto je organizator prireditve dru-
ga šola – prvič so nas gostili v Šenčurju, 
lani na Orehku, letos pa je organizacijo 
prevzela OŠ Bistrica pri Tržiču. Koncept 
projekta je bil tokrat zasnovan nekoliko 
drugače kot sicer. Slovenske šole smo 
povabile na obisk vsaka svojo pobrate-
no šolo iz zamejstva. Na podružnični 
šoli Jezersko so gostili učence in učitelje 
iz Zgonika, v Kokri so gostovali otroci 
iz Ljudske šole Sele, na matični šoli pa 
smo se družili z učenci iz Šolskega cen-
tra Železna Kapla. 
V Preddvor je prišlo 12 učencev iz Av-
strije, spremljala pa sta jih učiteljica 
Daniela Karničar in ravnatelj Heinrich 

Nečemer. Dopoldne so preživeli ob sku-
pnem druženju z 12 učenci 8. razredov, 
ki se učijo nemščine kot obveznega iz-
birnega predmeta. Ker je namen pro-
jekta spoznavanje sosedov, smo tokrat 
pripravili delavnico risanja portretov: 
naši učenci so risali avstrijske, avstrij-
ski pa naše. Dvanajst slovensko-av-
strijskih učencev se je zavzeto in resno 
lotilo svoje naloge in pod njihovimi ro-
kami so začele nastajati pravcate ume-
tnine. Svoje prijatelje so narisali tako 
dobro, da je vsak lahko takoj ugotovil, 
kdo je bil njihov model. Učenci so se 
medsebojno spoznavali še v pogovoru. 
Naši so govorili nemško, Avstrijci pa 
slovensko. Drug drugega so spodbujali, 
popravljali napake in tako na prijeten 
in igriv način poglabljali svoje zna-
nje tujega jezika. Izvedeli so, kakšne 

konjičke imajo njihovi novi prijatelji, 
kakšne so njihove želje za prihodnost, 
katere so njihove najljubše živali, jedi 
in še veliko drugega. Pred kosilom smo 
imeli kratko vajo, na kateri smo se do-
govorili, kaj bomo poročali na zaključ-
ni prireditvi v Tržiču. Za popestritev je 
poskrbel ravnatelj Bogdan Sušnik, ki 
nam je zapel in na kitaro zaigral pri-
kupno in šaljivo pesmico. 
Popoldne smo se s posebnim avtobu-
som skupaj z učenci z Jezerskega od-
peljali v Tržič. Tam smo se zbrali vsi 
udeleženci projekta in na kratko pred-
stavili vsak svoje dopoldansko druže-
nje s pobratenimi zamejskimi šolami. 
Prireditev je potekala v prijetno spro-
ščenem vzdušju. Po uvodnem govoru 
ravnatelja bistriške OŠ dr. Žuna in trži-
škega župana Sajovica so sledile točke, 
polne glasbe in plesa, naši učenci pa so 
ponosno pokazali svoje izdelke in pred-
stavili zbranim svoje nove prijatelje. Ob 
koncu nas je pohvalila tudi predstavni-
ca Evropske komisije iz Ljubljane gospa 
Goršek Mencin, nato pa smo se zado-
voljni odpeljali nazaj domov. Menim, 
da smo dan preživeli zelo kakovostno 
in v celoti dosegli tisto, kar je bil glavni 
namen projekta »Spoznajmo soseda«: 
namreč da se učenci bolje spoznajo in 
stkejo globlje prijateljske vezi med se-
boj. 

Sosed sosedu
Aprila smo tretje leto zapored izvedli projekt Spoznajmo soseda, ko se enkrat letno 
srečamo pobratene šole iz Slovenije in Avstrije.

V petek, 22. junija, na zadnji šolski dan, učenci Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor, 
ki obiskujejo različne glasbene šole, ki gostujejo v preddvorski osnovni šoli, ob 19. uri 
vabijo na kratek koncert in prijetno druženje z županom Miranom Zadnikarjem. Dogodek 
bo v vsakem vremenu potekal na terasi gradu Hrib ob preddvorskem jezeru Črnava. Ob 
srečanju z učenci in njihovimi starši bo župan podelil priznanja za odličnost učencem, 
ki so vseh devet let šolanja končali z odliko. Letos jih je šest iz občine Preddvor, in sicer 
Ambrož Janhar, Andraž Snedec, Tea Gregorc, Katja Bogataj, Tina Nunar in Maks Zager, iz 
občine Jezersko pa Aljaž Jan Krč. Po koncertu učencev glasbenih šol bo župan vse otroke 
povabil na sladoled. Na srečanje vabijo učence, starše in druge občane.

S šolarji ob jezeru Črnava
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Cikotić in partner, d. n. o.
Pipanova 13a, 4208 Šenčur
Tel: 04/25 16 100
Gsm: 040 513 968
E-pošta: pod.kostanji@gmail.com
Spletna stran www.pod-kostanji.com V
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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

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

METKA GAŠPIRC

Pred pol stoletja smo se poslovili od 
preddvorske šole in se razšli križem po 
svetu, polni pričakovanj in načrtov za 
prihodnost. Tisti, ki smo ostali v predd-
vorskem koncu, smo ob bežnih srečanjih 
poklepetali in hkrati spremljali, kako se 
nam mladost preveša v zrelost in ta v ži-
vljenjsko jesen. Nekaterih sošolcev pa ni-
smo videli vseh pet desetletij. Za snidenje 
v Preddvoru gre zahvala Cirili Grilc, Minki 
Mrgole, Dragici Tičar, Darinki Stojanovič 
in Marjeti Hudelja, ki so našle vse naše 
naslove in nas izbezale iz vsakdanjosti.
Zbrani pri Seljaku marsikaterega obraza 
nismo zmogli povezati s podobo sošolke 
ali sošolca, ki smo jo ohranili v spominu. 
Ko pa smo vedeli, kdo je kdo, nas je Alen-
ka Dakić spomnila, kaj se je v letu 1968, 
ko smo končali osnovno šolo, dogajalo v 
Sloveniji in po svetu. Potem pa smo kot 
nekoč pri pouku prisluhnili učiteljicama 
Berti Golob in Danici Turšič Potočnik, hva-
ležni, da sta si vzeli čas za našo obletnico. 
Profesorica Golobova nas je spet prevzela 
z magično močjo žlahtne besede. Pouda-

rila je, da je delo z ljudmi v kateremkoli 
poklicu zelo zahtevno in vsak dela tudi 
napake. Zato se je v svojem imenu in 
imenu drugih učiteljev opravičila tistim, 
ki jim je bila nehote storjena kakšna kri-
vica. Želela je tudi, da se na njen račun 
posladkamo s sladoledom, a nas je z ra-
dodarnostjo spodbudila, da bomo obiskali 
in razveselili bolno sošolko Urško v domu 
starostnikov na Hrvaškem. Učiteljica Tur-
šičeva pa tudi v pokoju zanimivo združuje 

svoja učna predmeta – likovni pouk in 
geografijo. Na potovanjih po svetu išče 
motive za svojo obsežno zbirko ekslibri-
sov. Delčke umetnin prenese na linolej, 
narisano izreže in natisne. Zahvaljujemo 
se ji za podarjene ekslibrise. Za učitelji-
cama smo poskušali sošolci in sošolke 
leta od razhoda do letošnjega majskega 
srečanja zajeti v kratke predstavitve. Še 
dolgo smo kramljali in nit pogovora je 
tekla in tekla ... Je res minilo 50 let?

Pol stoletja oddaljeni od šolskih klopi 

Srečanje sošolcev
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Silva Gregorc, Fendetova iz Mač, ima 
gore zelo rada. Pred dvema letoma, 14. 
avgusta, se je z druščino odpravila v Av-
strijo na severno stran Košute. Vzpon po 
ferati na Cjajnik, ocenjeni s težavnostjo 
C-D, jo je v brezdanjih skalnih višinah 
dodobra navdušil. Druščina se je na gre-
benski stezi na 2100 metrih, ki pelje na 
Košutnikov Turn, malce oddahnila. Vro-
čina ob pol dveh popoldne je presegla 30 
stopinj Celzija. Kače, bil je črni gad, ki se 
je izvila iz trave, ni opazil nihče. Ne da 
bi Silva kaj čutila, se ji je kača neopazno 
ovila okoli njene leve noge, vse do kole-
na. Lahen pregib noge je bil dovolj, da je 
kača prvič zasadila strupnika v njeno to-
plo kožo. »Začutila sem, kot bi me vžga-
la kakšna ostra trava. Nisem pogledala 
navzdol, samo stresla sem z nogo in to 
je kačo tako razburilo, da me je ugrizni-
la še trikrat. Vse to se je zgodilo v sto-
tinkah sekunde. Potem je nekdo zavpil: 
'Kača!' Šele takrat sem jo zagledala. Bila 
je že en meter stran. Vsa razdražena se 
je začela zvijati v klobčič. Da me je ugri-

znila štirikrat, sem videla šele potem, ko 
sem na nogi videla osem rdečih pikic. V 
čutari sem imela še nekaj mrzle vode, 
da sem si na nogo položila moker rob-
ček. Mislila sem, da bom uspela še sama 
priti navzdol do Dolge njive, vendar mi 
je prav kmalu postalo slabo. Noga mi je 
začela otekati in v glavi se mi je začelo 
vrteti.« Ravno tisti čas je na Begunjščici 
potekalo helikoptersko reševanje lažjega 
poškodovanega planinca, vendar klic na 
112 s podatkom, da je planinko ugriznila 
kača, je bil dovolj tehten razlog, da so na 
Begunjščici reševanje prekinili. »Heli-
kopterska ekipa je bila tako zelo hitro pri 
meni. Zdravnik mi je takoj dal dve injek-
ciji. Petnajst minut kasneje sem bila že 
v Kliničnem centru. Tam so mi povedali, 
da bom čez noč pri njih na opazovanju, 
da bodo videli, kako se bo zadeva razvi-
la.« Pri Silvi se je stanje samo poslab-
ševalo in po desetih urah je dobila prvo 
steklenico protistrupa. Ker ni bilo nika-
kršnega izboljšanja, je dobila še drugo 
steklenico in potem še tretjo. »Šest dni je 
bila kriza, ker sem bila na meji življenja. 
Doktorji iz vsega Kliničnega centra so 
hodili k meni in se med seboj dogovar-
jali, kaj naj storijo. Takšnega primera 
namreč še niso imeli. Moja noga je bila 
tako otečena, da je bila več kot še enkrat 
debelejša. Barve noge so bile od rdeče 
do zelene in modre. Oteklina mi je šla 

že proti pasu in v hrbet. Zdravniki so se 
bali, da oteklina ne bi prišla do srca. Do-
bila sem dve vrečki transfuzije. Na nogi 
so mi začele odpovedovati žile in mišice. 
Bolečine so bile grozne. Zdravniki so mi 
rekli, da če ne bi bila takšna športnica, 
ne bi imela možnosti preživetja. Ta kača 
mi je bila namenjena, saj sem že en te-
den prej, ko sem šla na Storžič, skoraj 
prijela za gada, ki se je grel na skali.« 
Silva je po enajstih dneh zapustila bolni-
šnico. Prvi mesec še ni mogla stopiti na 
nogo, potem pa je počasi začela migati. 
Oteklina je le počasi izginjala. »Pol leta 
sem bila na bolniškem dopustu, potem 
pa sem spet začela hoditi v gozd in pro-
ti Kališču.« Silva je res borbeno in srčno 
dekle! Po dobrih osmih mesecih od ugri-
za črnega gada je že stala na štartu ma-
ratona Tek treh src v Radencih. Pretekla 
je 42 km in 195 metrov! Bravo, Silva! 
Če vas torej ugrizne kača, ne odlašajte, 
temveč takoj pokličite 112. Tudi če za 
nekaj trenutkov odložite nahrbtnik na 
travo ali skale, zaprite zadrgo. Zgodi-
lo se je namreč že, da je kača zlezla v 
nahrbtnik. Silvo zdaj zmrazi že, če vidi 
deževnika, zato pravi: »'Merkajte' se in 
glejte, kam stopite!« 
Lansko leto so kače v Sloveniji ugriznile 
51 ljudi, zatorej previdnost, kamor koli 
se bomo že odpravili to poletje uživat 
prosti čas, ne bo odveč! Srečno!

Ugriz kače – kliči takoj 112
Sončne gore z belimi skalami in otoki cvetočih planinskih rož bodo v prihodnjih treh 
mesecih za prijatelje gorskega sveta prav gotovo še posebno vabeče. Poleg nevarnosti 
zdrsov na mokrih skalah ali na skalnih policah, posutih z drobirjem, se nam lahko 
zgodi tudi to, da v travi stopimo na modrasa ali da na vroči skali primemo za gada.

Ker je grad Dvor prazen in še nima nove vse-
bine, so si ga za novi dom izbrale štorklje in 
verjetno bomo dobili tudi podmladek, je ob 
fotografiji novih sovaščanov zapisala Mir-
jam Pavlič iz Preddvora. 

Naši novi sosedje
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V Kokri, vzhodno od cerkve Marije Brez-
madežne, visoko v bregu na ledeniški 
terasi je nekdaj stala Tomažkova doma-
čija. Tu se je leta 1871 rodil Jernej Krč. Bil 
je pomembna osebnost kranjskega alpi-
nizma in eden prvih gorskih reševalcev 
pri nas. Na Jezerskem, kamor se je pre-
selil, je opravljal tudi poslanstvo orga-
nista in mežnarja. Petinosemdeset let 
kasneje se je Micki Krč Tomažkovi rodil 
sin Vilko, ki je po svojem slavnem pred-
niku podedoval veselje do dela v cerkvi.
»Pstotnikov ata, Andrej Krč, je bil me-
žnar v kokrški cerkvi 24 let. Bil je zelo 
dober mežnar in jaz se zgledujem po 
njem,« pravi Vilko Krč, ki je župniku 
Branku Setnikarju pred slabima dvema 
letoma izrazil željo, da bi rad pomagal v 
cerkvi. »In tako sem postal mežnar. To 
delo opravljam z velikim veseljem. Pri 
maši berem tudi berila in to me notra-
nje napolnjuje in radosti.« 

VIDENJA STAREGA OČETA FLORJANA

Vilko se je v otroštvu zelo navezal na svo-
jega starega očeta Florjana. »Z njim sva 
se zelo dobro zastopila. Bil je tudi malce 
drugačen od drugih ljudi. Spal je večino-
ma na seniku, bil je zelo veren, veliko je 
molil in imel je marsikakšno videnje, ki 
se je potem tudi uresničilo. Ko sem imel 
16 let, mi je rekel: »Fant, ti boš pa Cene-
tovo Marico vzel za ženo.« Pa sem jo po-
tem res, čeprav je bila štiri leta starejša 
od mene. Napovedal je tudi, da bo tisti 
dan, ko ga bodo nesli iz hiše k pogrebu, 
iz jasnega padala toča. In tako se je zgo-
dilo. Ko so ga prinesli iz cerkve, bilo je 18. 
marca 1977, je iz jasnega neba padala so-
dra. Tudi jaz imam včasih videnje, neke 
notranje slutnje. Za svojo ženo Marico, 
s katero sva bila poročena 33 let, sem že 
nekaj dni prej imel videnje, da bo umr-

la. Imela je klopni meningoencefalitis. 
Deset dni je bila v bolnišnici in deset 
dni doma. Umrla mi je v naročju zara-
di pljučne embolije. Pet let je od takrat. 
Njena smrt me je zelo potrla. To mi je 
spremenilo življenje. S sinovo družino si 
nismo ravno blizu. Ostal sem sam, brez 
vsega. Imel sem samo en kup 'pufov'. 
Podedoval sem zelo zadolženo kmetijo, 
posel s turističnim prevozništvom je pa-
del v vodo. Vse je šlo rakovo pot. Avtomo-
bila nisem imel. Ko sem hodil peš, sem 
samo prosil in molil: Kokrška Marija, 
pomagaj mi, jaz ti bom pa vsako nede-
ljo prižgal svečko. Prosil sem jo, naj mi 
pomaga in izpelje ven iz te trnove poti. 
Počasi se mi je življenje začelo obračati 
na bolje, rešil sem se vseh kreditov, ki 
sem jih odplačeval deset let. Iz teme sem 
prišel na svetlobo. Streho nad glavo sta 
mi velikodušno dala na voljo Marija in 
Stane Bergant, Tomažkova kmetija, ki 

je merila 122 hektarov, pa je šla v dru-
ge roke. To me boli, ker vem, da so me 
okrog prinesli. V letu 2013 sem imel vi-
denje. Vse se je kopalo v soncu, nad našo 
nekdanjo Tomažkovo domačijo pa sem 
videl samo temo in zlo. Nikoli nisem 
imel težav z ljudmi. Starši iz cele predd-
vorske občine zahtevajo, da jim z avto-
busom vozim otroke iz šole. Pristop do 
ljudi, ta notranji človeški pristop je tisti, 
ki nas vse bogati. Zdaj sem se že navadil 
teme in samote. Navadil sem se živeti 
sam. Ko pridem v cerkev, se odpočijem. 
In potem prosim Kokrško Marijo, da mi 
naj bo naklonjena in naj mi pomaga, 
da bi morda enkrat prišla nadme božja 
milost, da bi lahko kot laik opravljal du-
hovno službo. 
Cenim kokrško župnijo in si zelo želim, 
da bi župnija v Kokri tudi ostala! Jezer-
jani, ki so bili zadnjič pri maši v Kokri, 
so mi rekli: Vilko ti pridi na Jezersko za 
župnika. Z odprtimi rokami te bomo 
sprejeli!«
Vilko Krč je resnično dobrodušen člo-
vek, kakršnih je danes malo, zato naj 
mu bodo božje sile naklonjene, da bo 
zdrav in da se mu njegova tiha želja 
morda enkrat uresniči.

Kokrški mož s tiho željo
Vilko Krč, dobrodušni mož iz Kokre, je v življenju doživel marsikatero preizkušnjo. 
Želi si, da bi nekoč kot laik opravljal duhovno službo.

Vilko Krč

»Zdaj sem se že navadil teme in samote. Navadil sem se živeti  
sam. Ko pridem v cerkev, se odpočijem. In potem prosim Kokrško 
Marijo, da mi naj bo naklonjena in naj mi pomaga, da bi morda 
enkrat prišla nadme božja milost, da bi lahko kot laik opravljal 
duhovno službo.«



ALEŠ DREKONJA

Poletje je tu in tudi razmere v gorah so se 
normalizirale, s tem pa se je povečal tudi 
obisk gora. Po dolgi zimi smo aprila po-
novno odprli Zavetišče v Hudičevem bor-
štu, pred tem pa smo obnovili planinske 
poti, ki vodijo proti zavetišču, saj je bilo na 
poti veliko podrtega drevja. V zavetišču se 
obiskovalci lahko okrepčajo z osvežilni-
mi napitki. Letos je v načrtu dokončanje 
opornega zidu za zavetiščem ter urediti 
dostop do WC-ja. Na podlagi uspešne pri-
jave na razpis Planinske zveze Slovenije 
nam je odobren prevoz materiala s heli-
kopterjem Slovenske vojske. Transport bo 
potekal konec junija ali julija.
Maja smo praznovali prvo obletnico delo-
vanja planinske koče na Sv. Jakobu pod 

okriljem Planinskega društva Preddvor. 
Poleg velikega števila ur pri vzdrževanju 
in obnavljanju koče smo ob obletnici de-
lovanja odprli tudi novo teraso ob koči, ki 
smo jo opremili z ležalnimi stoli, hitro pa 
se prelevi lahko tudi v plesišče. Ker je bila 
letošnja zima bogata s snegom, smo cesto 
pripravili za sankanje in sankačev, starih 
in mladih, je bilo res veliko. Planinska 
koča na Sv. Jakobu je postala priljubljena 
točka gorskih kolesarjev, močno pa se je 
povečalo število pohodnikov – prijateljev 
Jakoba, ki se vpisujejo v posebno knjigo in 
imajo cilj stokrat ali večkrat v letu obiska-
ti kočo. V koči smo tudi obogatili ponud-
bo hrane in pijače, obisk pa se je močno 
povečal. Veseli nas, da s strani obiskoval-
cev koče prejemamo pohvale. V koči so 
letos predvidena še posodobitev elektrike 

ter namestitev dodatnih hladilnikov in 
drugih pripomočkov, ki bodo oskrbniku 
omogočali delo. Oskrbnik planinske koče 
na Jakobu, Vili, pa s svojim smislom za 
humor in marljivostjo privablja planin-
ce od daleč in blizu. Tudi zato smo se v 
Planinskem društvu Preddvor odločili, da 
z Vilijem podaljšamo pogodbo tudi za na-
slednje leto.
V Planinskem društvu pa smo dejavni 
tudi na področju planinskih izletov. V 
soboto, 16. junija, gremo na Smreko-
vec, naslednjo soboto, 23. junija, pa se 
odpravljamo na Karlsbader Hutte v Li-
enških Dolomitih, v soboto, 7. julija, pa 
vas vabimo tudi na tradicionalni pohod 
v Hudičev boršt, saj na ta dan praznuje-
mo četrti rojstni dan Zavetišča v Hudi-
čevem borštu.

Veseli povečanega obiska
Prijatelji Jakoba, ki so bili lani stokrat ali večkrat na Jakobu (največkrat je bila Nataša Kavčič Rozman). 

PD PREDDVOR

Obiskovalce gora kaže opozoriti, da je 
sonce tam močno in celodnevno izpo-
stavljanje soncu lahko povzroči opekli-
ne, zato zaščitna sredstva niso odveč. 
Prav tako je letos veliko klopov, zato se 
po končani turi tudi preglejmo in more-
bitne klope odstranimo s telesa. V naravi 
so tudi kače, ki se jih marsikdo boji. Kača 
se človeka boji, zato se nam bo izognila. 
Zaznala bo že tresljaje, ki jih povzroča-
mo z uporabo pohodnih palic. V primeru 

pika pa poskusimo prepoznati kačo, saj 
je to pomemben podatek za reševalce in 
zdravnike, o piku pa obvestimo Center 
za obveščanje na št. 112, ki nam bo po-
slal pomoč. Poletno obdobje je tudi čas 
vročinskih neviht, ki nastanejo popoldne 
ali proti večeru. Znamenja za možen po-
jav vročinske nevihte so soparno ozračje 
in kopasti oblaki, velika verjetnost pojava 
vročinske nevihte pa so kopasti oblaki s 
temnim vznožjem in oddaljeno grmenje. 
Ob načrtovanju planinske ture se sezna-
nimo tudi z vremensko napovedjo, saj v 
gorah najtežje najdemo zavetje. Če vas v 
gorah ujame nevihta, se ne zadržujte na 
vrhovih in grebenih, ob jeklenicah na 

zavarovanih planinskih poteh, v bližini 
osamelih dreves in pod njimi, ob vodnih 
žilah, žlebovih, vznožjih skalnih sten, pri 
vhodih v votline ali pod daljnovodi. Če se 
boste umaknili v votlino, mora biti ta pre-
cej višja od vas. Veliko bolj priporočljivo, 
a kljub vsemu ne povsem varno je zadr-
ževanje v dolinah, globelih in na mestih, 
ki so vsaj 15 metrov oddaljena od skalnih 
sten. Prav tako je bolj varno, da čepite pod 
bivak vrečo ali sedite na nahrbtniku s 
prekrižanimi nogami. Ob nevihtah bodi-
te pozorni tudi na moč vetra, saj obstaja 
nevarnost padcev. V primeru, da vas ali 
pohodnika iz vaše skupine zadene strela, 
je treba takoj poklicati pomoč.

Poletje v gorah
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Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

                     KOSILNIC 
   IN TRAKTORJEV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih              
       proizvajalcev, servis 
         in popravilo vseh vrtnih
        strojev na naši lokaciji! 
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Koronarno društvo Gorenjska je v so-
delovanju z Občino Preddvor in Javnim 
zavodom za turizem Preddvor v dvorani 
Doma Zgornja Bela organiziralo preda-
vanje z naslovom Zdravje srca in ožilja, 
cilji, ki jih moramo doseči. Predaval je 
kardiolog Metod Prašnikar.
Po predavanju je predsednik Koronar-
nega društva Ferdo Meglič prisotne se-
znanil z njihovim delom in vizijami. 
Glavni cilj društva, v katerega je vklju-
čenih 205 članov, je predstaviti reha-
bilitacijske programe v krajih, kjer še 
nimamo vadbenih skupin, včlaniti v 
društvo čim več srčno-žilnih bolnikov 
in predvsem nuditi pomoč bolnikom pri 
vseživljenjski rehabilitaciji. Želijo si, da 
bi z uvedbo vadbene skupine v Preddvo-
ru srčnim bolnikom omogočiti kvalite-
tno rehabilitacijsko vadbo pod strokov-
nim vodstvom.
Stroka je ugotovila, da rehabilitacija po 
infarktu ali drugem srčno-žilnem do-
godku ne more biti kratkotrajen proces, 
ampak mora kot celovit pristop – redna 
telesna dejavnost, jemanje predpisanih 
zdravil in psihosocialna podpora – tra-
jati vse življenje. Bistveno je bolnikovo 
spoznanje, da s skrbjo za čim bolj ak-
tivno življenje, za zdravje, največ naredi 
sam. Rehabilitacijski program Koronar-
nega društva obsega poleg dvakrat te-
denske vadbe v telovadnici in vodi tudi 

pohode, psihološko pomoč, zdravstve-
no vzgojo, dvakrat letno enotedensko 
celovito obnovitveno rehabilitacijo v 
toplicah, tečaj prve pomoči z reanima-
cijo, rekreativno in kulturno dejavnost. 
Vadbe se pod strokovnim vodstvom 
fizioterapevtov udeležujejo člani KD 
Gorenjske, ki jim društvo po prestani 
srčno-žilni operaciji in drugih boleznih 
srca in ožilja omogoča dosmrtno reha-
bilitacijo, ki je nujno potrebna, da kljub 
bolezni ohranjajo psiho-fizično kondi-
cijo. V društvu je tako prostor in prilo-
žnost tudi za pogovore, premagovanje 
stresa in medsebojno pomoč.

Leto 2018 je za Koronarno društvo še 
prav posebno, saj bodo praznovali dvaj-
setletnico delovanja. Obletnico bodo 
obeležiti s svečano akademijo, kultur-
nim programom in pogostitvijo.

Nudijo pomoč srčno-žilnim bolnikom 

Kardiolog Metod Prašnikar je obiskovalce seznanil s cilji, ki jih morajo doseči za zdravo  
srce in ožilje. / Foto: Tina Dokl

Ponujamo vam: 
 razčesavanje  striženje  

 trimanje  kopanje  
 nego oči, ušes in krempljev  

 celotno nego

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

Delovni čas po dogovoru.  
Naročanje na: 041/692 770
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MARJAN BOGATAJ, ROMAN ROGELJ, 
SLAVKO A. BOGATAJ

Članska ekipa je krog pred koncem pr-
venstva uvrščena na deseto mesto, za vi-
dnejšo uvrstitev pa manjka predvsem ka-
kšna zmaga več v prvem delu prvenstva. 
Mladinci so osvojili končno četrto mesto, 
kadeti so bili peti, starejši dečki pa so v 
svoji skupini trenutno na osmem mestu. 
Spomladanske priprave v Poreču so oči-
tno zelo dobro koristile mlajšim dečkom, 
ki so v tem delu sezone izgubili le enkrat 
in imajo lepe možnosti, da z zmago v 
zadnjem krogu v svoji skupini osvojijo 
naslov prvaka. Pri starejših in mlajših 
cicibanih se rezultati in lestvice še ne 
objavljajo, razveseljuje pa dejstvo, da v 
obeh ekipah igralsko dobro napredujejo. 
V klubu smo zelo zadovoljni tudi s trener-
sko ekipo, ki jo sestavljajo Iztok Pavc kot 
trener članske ekipe, Slavko A. Bogataj, ki 
vodi treninge vratarjev, ter David Golob, 
Gregor Pavlič, Luka Perne in Luka Potko-
njak, ki so aktivni pri mlajših selekcijah.
Omeniti velja tudi najmlajše, ki z vese-
ljem obiskujejo nogometni krožek v vrtcu 
Storžek. Za svojo prizadevnost so bili tudi 

nagrajeni, saj so se konec maja udeležili 
zaključnega srečanja nogometnih vrtcev 
iz cele Slovenije, ki je potekalo v Nacio-
nalnem nogometnem centru na Brdu 
pri Kranju. Tamkajšnja igrišča pa dobro 
poznajo tudi naši cicibani, saj so bili ob 
zadnji reprezentančni akciji ponovno po-
vabljeni, da na treningu naših najboljših 
nogometašev sodelujejo kot pobiralci žog.
Minilo je že dve leti od uradnega odpr-
tja obnovljenih šolskih športnih igrišč 
Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor, 
pri kateri je zelo aktivno sodelovalo tudi 
naše Športno društvo Preddvor. V želji, 
da bi bil projekt izpeljan stroškovno čim 
bolj optimalno, smo se z nogometnimi 
goli po nepotrebnem zapletli. Neustre-
zen material, manj kvalitetna izdelava, 
pa tudi precej grobo ravnanje predvsem 
zunanjih uporabnikov je povzročilo pre-
cej poškodb na opremi. Po letu in pol 
uporabe ter nekaj intervencijskih popra-
vilih smo ugotovili, da tako ne bo šlo več 
naprej. Odločili smo se, da za zimski del 
sezone pripeljemo svoje gole z igrišča Za 
žago in umetno travo kljub zimi, ki s sne-
gom ni skoparila, čim bolj izkoristimo za 
treninge vseh naših selekcij. Pred novim 

letom pa smo se predstavniki društva 
tradicionalno oglasili tako pri ravnatelju 
osnovne šole kot tudi kasneje pri župa-
nu Občine Preddvor. Izpostavili smo ta 
problem in župan nam je bil takoj pri-
pravljen priskočiti na pomoč. Na podlagi 
ponudbe smo podpisali pogodbo o sofi-
nanciranju nogometnih golov za igrišče 
z umetno travo. Tako smo sredi aprila, 
na začetku spomladanskega nogome-
tnega dela sezone, vrnili obstoječe gole 
spet v uporabo na igrišče Za žago, na šol-
skem igrišču pa se bleščijo povsem novi 
nogometni goli – tokrat pa dolgoročno!
Tako ostanemo samo še pri vabilu na 
naši zadnji tradicionalni prireditvi v 
juniju. V soboto, 16. junija, bo Srečanje 
nogometnih generacij NK Preddvor z za-
četkom ob 15.30, v počastitev dneva dr-
žavnosti pa še Prvenstvo Občine Predd-
vor v malem nogometu, ki bo potekalo 
celo soboto, 23. junija, z žrebom skupin 
dan prej – v petek, 22. junija, ob 20. uri. 
Prijave ekip na turnir sprejemamo do 
vključno srede, 20. junija. Vabljeni tako 
vsi udeleženci kot tudi vsi navijači in 
simpatizerji! Potem pa na zaslužen do-
pust in počitnice …

Končujemo tekmovalno sezono
V teh dneh nogometaši vseh starostnih kategorij končujejo z uradnimi tekmovanji 
v gorenjskih ligah. Tradicionalnemu zaključku mlajših selekcij sledi še Srečanje 
nogometnih generacij NK Preddvor in Prvenstvo Občine Preddvor v malem nogometu.

Nogometne priprave mlajših selekcij NK Preddvor
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Aktivnosti za izgradnjo nogometnega centra v Preddvoru, pri katerih 
aktivno sodelujemo tudi člani ŠD Preddvor, potekajo v danih možno-
stih in v skladu s pričakovanji. Pridobljena so prva mnenja nosilcev 
urejanja prostora (Ministrstvo za okolje in prostor – Zavod za gozdove 
in Direkcija RS za vode, Ministrstvo za kulturo – Direktorat za kulturno 
dediščino). Ker se predvidena lokacija nahaja na vplivnem območju 
posestva gradu Brdo, je bilo treba za mnenje oz. pogoje zaprositi tudi 
njih. Zadovoljni smo, ker ključni soglasodajalci nimajo posebnih za-
držkov ali zahtev, kar bi lahko oviralo načrtovano izvedbo. Osnutek 
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za NC Predd-
vor je tako rekoč pripravljen, tako da bo obravnavan na prvi naslednji 
seji občinskega sveta in javna razgrnitev ter javna obravnava že konec 
junija. Glede na pridobljene pripombe z javne razgrnitve se bodo na-
daljevale aktivnosti za sprejetje prostorskega načrta še pred jesenski-
mi lokalnimi volitvami.

Nogometni center 

ANICA CELAR GORZA

"Kolesarska sezona se je v našem društvu začela 18. aprila in se bo 
končala v mesecu oktobru. Dobimo se vsako sredo. Sekcijo vodi Milan 
Tičar. Na prvo vožnjo v aprilu smo se podali do Komende (planinski 
dom), odpravili smo se tudi v Podbrezje, do Dragočajne in Škofje Loke, 
kolesarili smo tudi proti Jezerskem, nekateri do Kanonirja, bolj vztrajni 
pa do Planšarskega jezera," poroča Anica Celar Gorza iz Društva upo-
kojencev Preddvor o aktivnosti njihove kolesarske sekcije. Osem kole-
sarjev se je udeležilo srečanja gorenjskih upokojencev, ki ga je orga-
niziralo Društvo upokojencev Radovljica. Vsake etape kolesarjenja se 
udeleži deset do petnajst članov, vsakič pa prevozijo od 40 do 50 km.

Aprila začeli kolesarsko sezono 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V Preddvoru danes  in jutri, 15. in 16. junija, gostuje Medna-
rodni festival Free Forms. Organizatorji festivala so SAETA, 
zavod za kulturne in promocijske dejavnosti ter Kulturno 
društvo Tratéteater, v sodelovanju z občino in zavodom za tu-
rizem Preddvor in ob podpori gibanja Limitationes iz Avstrije. 
Producent in programski vodja festivala je Boštjan Perovšek, 
ki živi in ustvarja v Mačah. Je uveljavljen glasbenik, skladatelj 
in oblikovalec zvočnih prostorov ter inovator na področju t.i. 
bioakustične glasbe. Ustvarja glasbo za filme, dokumentarne 
filme, gledališke in plesne predstave, performanse in mul-
timedijske inštalacije. Drevi ob 19.30 bo v atriju gradu Hrib 
nastopila mednarodna zasedba glasbenikov: Lucy Zhao, pipa 
(Kitajska, Avstrija), Chiao-Hua Chang, erhu (Tajvan, Avstrija), 
Mauricio Valdes San Emeterio, električna kitara, elektronika 
(Mehika, Slovenija), Emil Gross, bobni & tolkala (Avstrija), Zu-
Ellis Elisa Ulian, vokal (Italija), Jaka Ropret, bas kitara (Slo-
venija, Francija), Jaka Hawlina, trobenta (Slovenija), Boštjan 
Perovšek, elektronika (Slovenija). V soboto, 16. junija, pa ob 11. 
uri obetajo zvočno terapijo v naravi (EFSS, The Emotional Free 
Singing and Screaming), ki temelji na filozofiji in znanju o 
dihalnih tehnikah, njen namen pa je umik od divje glasbe 
in povratek h koreninam ustvarjalnosti, čustev in miselnih 
vzorcev. Program bo vodil idejni vodja festivala Free Froms in 
ustanovitelj gibanja Limitationes, Udo Preis iz Avstrije.

Festival Free Forms

ANICA CELAR GORZA

Pohodniška skupina Društva upokojencev Preddvor z vodnikom 
Janezom Planincem je aktivna že od začetka leta, vsakih 14 dni se 
povzpnejo na kakšno vzpetino, seveda če tega ne prepreči slabo 
vreme. V januarju so šli  do cerkve Sv. Miklavža na Mačami, obi-
skali tudi Sončno vas (med Potočami in Kokro), na Štefanjo goro, 
na Blejsko kočo, organizirali zimski pohod v Tamar. Marca je bilo 
slabo vreme, zato so se odločili za nižinski pohod iz Preddvora do 
Luž preko Visokega, aprila obiskali povodje Peračice, maja pa se 
odpeljali z vlakom na Dolenjsko in obiskali Polževo. Obiskali so 
tudi Brezje z okolico, nekaj članov se je podalo na Španov vrh na 
ogled narcis. 22. maja je bil izlet po novo trasirani poti iz Nemilj do 
Jamnika (na sliki). Vsakega pohoda se udeleži od 12 do 20 članov.

Neumorni pohodniki

Pevke Ženskega pevskega zbora Josipine Turnograjske so letos pri-
pravile že več nastopov, sodelovale so tudi na reviji pevskih zborov v 
Kamniku. Maja so zapele podoknico svoji članici Marici Snedec, ki je 
dopolnila 90 let. Nekaj domoljiubnih pesmi pa so zapele na prireditvi 
na gradu Turn 1. junija v počastitev 185. obletnice rojstva Josipine Ur-
bančič Turnograjske. Junija pojdejo v Stično na Tabor slovenskih pev-
skih zborov. Več o njihovem delu pa v jesenski številki Viharnika.

Počastile obletnico Josipine  
Turnograjske



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

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

ZA VAS NUDIMO
LONČNICE

REZANO CVETJE
VSE ZA POROKO

ŠOPKE
ŽALNI PROGRAM

ARANŽIRANJE

NOVO V DOMAČEM KOTIČKU 
  KRUH in PEKOVSKI IZDELKI 

  SLADKOR KRISTALNI - ZELO UGODNO.

SLADOLEDI LJUBLJANSKIH MLEKARN 

   MEŠANA DRVA in PELETI  
   za kurjavo – PREDSEZONSKE CENE

  FOLIJA IN MREŽA ZA BALIRANJE 

VSE ZA KMETIJO IN VRT
velika izbira  
TEKOČIH IN  

MINERALNIH  
GNOJIL  

za kmetijstvo  
in vrt

 
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
VIH-2018/18 Čisto je lepo.

Prijavite se na:
• e-obvestila, obveščanje o splošnih  

novostih,
• brezplačno obveščanje o moteni  

oskrbi s pitno vodo,
• uredite prejemanje in/ali plačevanje 
računov preko e-pošte, e-računa ali  

direktne obremenitve računa.

Informacije na: 
04 28 11 300, info@komunala-kranj.si,

www.komunala-kranj.si


