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Jezero spet nared za plovbo
Lep uvod v letošnje praznovanje občinskega praznika je bila majska splavitev čolnov
na jezeru Črnava v čast šestdeseti obletnici njegovega nastanka. V Preddvoru pa bo
prazničen še ves junij, o čemer je tekla beseda tudi z županom Rokom Roblekom.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Na slovesnosti ob jezeru Črnava smo vas prvič videli v
nevsakdanjem oblačilu. Kaj to pomeni?
»Po študiji, kakšne so bile noše v Preddvoru v preteklosti, so
nastala oblačila, s katerimi lahko pokažemo neko identifikacijo s svojim krajem. Odločil sem se, da bom osebno ob vsaki
praznični priložnosti v Preddvoru tudi sam nosil takšno oblačilo. Gre za kmečko oblačilo, ki ga niso nosili ravno k delu,
pač pa za bolj pražnje priložnosti: hlače, "lajbič", svetla srajca,
klobuk ... Tako sem se oblekel za prireditev ob jezeru Črnava,
ženska različica oblačila pa je takšna, jo je nosila direktorica
Zavoda za turizem Preddvor Ernesta Koprivc. Tudi naši folkloristi nastopajo v kmečkih oblačilih. Prav se mi zdi, da tudi
na tak način pokažemo pripadnost svojemu kraju.«
• Za plovbo po jezeru Črnava ste nedavno sprejeli plovbni
režim. Kaj to pomeni?
»Plovbni režim smo v drugi obravnavi sprejeli na majski dopisni seji. Naj ob tem še povem, da redne seje tokrat nismo sklicevali, ker se še vedno temeljito pripravljamo na obravnavo
občinskega prostorskega načrta. Dokument je namreč zdaj v
drugem branju pri soglasodajalcih. Imamo vsa, čakamo pa še
soglasje direkcije za vode. Odlok o plovbnem režimu pa je bil v
prvi obravnavi že sprejet in je bilo potrebno le še drugo branje
in potrditev. Svetniki so ga sprejeli in tako imamo pred splavitvijo treh novih čolnov zdaj urejen plovbni režim. Na direkciji za vode smo imeli sestanek in se dogovorili, da na podlagi
plovbnega režima pridobimo še vodno pravico. Plovbni režim
ureja plovbno območje, plovbni čas in druga pravila, povezana
z varnostjo vseh udeleženih. Med drugim smo se tako zavarovali tudi pred nevarnostjo vnosa tujerodnih organizmov v
jezero, kar se je denimo zgodilo na Bledu, ko so ljudje zaradi
šibke kontrole kar svoja plovila prinašali v jezero in s tem vanj
vnesli invazivne organizme, ki povzročajo veliko težav.«
• Splavitev čolnov ste lepo povezali z letošnjim jubilejem
jezera ...
»Pravzaprav gre za lep sinergijski učinek, kjer smo splavitev
čolnov povezali tako z jubilejem jezera kot z dobrodelno prireditvijo Veslanje za otroške sanje, kjer sta se povezala Zavod
za turizem Preddvor in zavod Gibaj in zmagaj. Tako je tudi
ta prireditev, kjer so z licitacijo športnih dresov znanih športnikov zbirali denar za tabor otrok s posebnimi potrebami,
dobila širši okvir in ljudi motivirala k še večji aktivnosti. Vsi
prostovoljni prispevki od prihodkov stojnic, srečelova in vožnje s čolni so šli v dobrodelne namene in teh sredstev se je
nabralo za skoraj 2200 evrov.«
• Ob jezeru Črnava se je letos v tamkajšnji stanovanjski
skupini Vzgojnega zavoda Kranj začela gradnja igrišča.
Kako občina sodeluje pri tem projektu?
»Ta zgodba se je začela, ko smo ob Grajskem decembru v organizaciji zavoda za turizem ob sicer brezplačnem nastopu

Župan Rok Roblek v pražnjem kmečkem oblačilu / Foto: Tina Dokl
Uroša Kuzmana zbirali prostovoljne prispevke za postavitev
igral za otroke iz te skupine. Zbranih je bilo okoli petsto evrov,
kar seveda ne zadošča za ureditev igrišča. Pozneje so na občino nasloviti še prošnjo za donacijo. Tudi s sredstvi ki jih lahko donira občina, ne bi mogli uresničiti njihovih želja, zato
smo se zadeve lotili drugače. Predlagal sem jim, naj povabijo
predsednika države, ker bo stvar zato medijsko odmevna in
bo imela tudi večji odziv pri donatorjih. Poleg tega smo povabili tudi domače obrtnike in podjetnike, naj prispevajo za ta
namen. Vmes sem se srečal tudi z arhitektko Janjo Sodnik, ki
mi je predstavila projekt trajnostne gradnje, in sem ji predlagal, naj se vključijo v ureditev igrišča, češ da je to dobra priložnost tudi zanje. Tako se je začelo, marca je stanovanjsko
skupino obiskal tudi predsednik Pahor, zdaj je bila izvedena
tudi delovna akcija. Z Združenjem za trajnostno gradnjo (CBG
Slovenija) pa bi v prihodnje radi uredili hiško turističnega
društva na poti proti jezeru Črnava kot referenčni objekt.«
• To pa ni edini dobrodelni dogodek, pri katerem sodelujete?
»Občina Preddvor je sodelovala s kranjskimi Lionsi in Rotary
klubom tudi na prireditvi Povežimo se. Zbirali smo denar za
nakup defibrilatorja. Ker je po nakupu defibrilatorjev za dve
kranjski šoli ostalo še nekaj denarja, smo se potrudili še sami
in podjetnikom v naši občini poslali povabilo k sodelovanju in
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Kaj več pa morda lahko pove Manja Primožič, ki z izjemno
zavzetostjo ta projekt pelje naprej.«
• Za konec pa povejte še nekaj o tem, katera dela se trenutno izvajajo v občini.
»Trenutno imamo več javnih razpisov. Eden zadeva urejanje vodotoka Suha in parkirnih mest na tem območju. Začeli
smo razpis za Tupaliče, kjer bomo po vsej verjetnosti primorani nadaljevati kanalizacijo in urejanje ceste v ulicah zgornjega dela vasi, saj se maj že izteka in obstaja zelo močan
dvom, da se bo država do časa lotila rekonstrukcije državne
ceste, čemur pa smo v proračunu že namenili del sredstev.
Počakati moramo, ker imamo z državo podpisano pogodbo.
Toda ocenjujemo, da bo država težko naredila razpis, izbrala
izvajalca in začela delati. Če se to ne bo zgodilo ta ali naslednji mesec, terminsko ne bodo prišli skozi, mi moramo imeti
pripravljen rezervni načrt in bo treba sredstva, namenjena
kanalizaciji in urejanju ob glavni cesti, prerazporediti na že
omenjeno ulico »pod češnjami« v Tupaličah.
Pridobivamo tudi novo gradbeno dovoljenje za vodovod Možjanca, ker je obstoječe staro deset let in objekti, zgrajeni po
tem gradbenem dovoljenju, niso pridobili uporabnega dovoljenja in so tako rekoč v nasprotju z gradbenim dovoljenjem.
Za celotno traso moramo pridobiti novo gradbeno dovoljenje.
Odvijajo se nam aktivnosti v zvezi z vodovodom Mače, kjer
bomo pridobili uporabno dovoljenje za priklop na omrežje, ki
se napaja iz potoka Belica v Bašlju. Računamo, da bo izvedeno
v mesecu dni. Ko se nam ta kamen odvali z ramen, gremo v
Mačah takoj tudi v urejanje služnosti pri projektu za gradbeno dovoljenje za kanalizacijo, vodo in ureditev cestišča za
celotno vas. Pridobiti moramo še zadnji dve soglasji za OPPN
za obrtno cono v Tupaličah in močno upam, da bomo v drugi
polovici leta že pridobivali gradbena dovoljenja.«

VOŠČILO OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Preddvor praznuje
Drage občanke, dragi občani!
Najpomembnejši gradnik skupnosti smo
ljudje – in boljši kot smo, boljša je občina.
Le s skupnimi močmi, enotnostjo,
razumevanjem in strpnostjo bomo kos
novim nalogam in izzivom prihodnosti.
Z željo, da bi tudi v prihodnje skupaj
ustvarjali sodobno in odprto občino,
se vam zahvaljujem za prizadevnost in
sodelovanje ter vam iskreno čestitam
ob našem skupnem prazniku.
www.preddvor.si

darovanju. Ko zberemo manjkajoča sredstva, jih bomo namenili za nakup defibrilatorja še za osnovno šolo v Preddvoru.
Prek zavoda za turizem pa smo se prijavili tudi na Goodyearov
razpis Better to Future, ki z delovno akcijo pomaga v raznih
projektih. Prek te pobude bomo naredili klančino za dostop invalidov na igrišča pri osnovni šoli. V občini imamo športnika
invalida na vozičku, ki bo potem skupaj s svojimi kolegi imel
lažji dostop do igrišč. Vse pohvale gredo na tem mestu predvsem občinski svetnici Darji Delavec, ki je bila vpletena v oba
projekta. Pred dnevi smo uredili tudi okolico zahodnega vstopa
na območje jezera z zamenjavo korit in zasaditvijo, prav tako
smo nekoliko polepšali grajsko dvorišče. Vse smo uredili prostovoljno, zahvala pa gre članom KO Preddvor.«
• Zdaj pa k letošnjemu občinskemu prazniku, ki ga praznujete v čast rojakinji Josipini Turnograjski. Kaj se bo dogajalo za praznik?
»Na prej omenjeni dopisni seji so svetniki prejeli tudi odločitev o priznanju, ki ga bomo podelili ob letošnjem prazniku. Po
našem statutu se občinske, male in velike plakete podeljujejo
na štiri leta, ob koncu vsakega mandata, v tem primeru pa
gre za priznanje, ki se lahko podeli vsako leto. Podeljeno bo
na slavnostni akademiji v petek, 31. maja. Dobitnik bo Miro
Roblek, dolgoletni predsednik Rdečega križa v Bašlju. Slavnostni govornik bo naš občan pater Polikarp Brolih, ki letos obhaja železno mašo. Občinski praznik zamejujeta dva ključna
datuma: poleg 31. maja kot dneva slavnostne akademije tudi
1. julij, ko se dogodki iztečejo s prireditvijo Petrov smn. Izdali
smo koledarček prireditev, ki je priložen tudi Viharniku in v
katerem objavljamo tudi odlomek iz knjige ddr. Mire Dalevec,
ki piše o družini Wurzbach in o zametkih turizma v penzionu Grintavec. Med obema markantnima dogodkoma pa bo še
vrsta prireditev za vse starosti in okuse. Naj med njimi omenim le eno – uprizoritev dramskega dela Dobri pastir o Franu Lakmayerju. Po njem se imenuje preddvorsko čebelarsko
društvo, sicer pa je bil župnik v Preddvoru, ki je med drugim
postavil tudi kulturni dom, v arhivih župnišča pa je shranjenih veliko njegovih zapisov odrskih uprizoritev, med njimi
tudi več šaljivih. Dramsko delo pripravljajo v društvu Getsemani. Občinski praznik zaznamuje obilo izjemno zanimivih
in raznovrstnih dogodkov, zato vse občane vabim, da se kakšnemu pridružijo in začutijo utrip skupnosti našega kraja.«
• Letošnjo pomlad ste začeli tudi pobudo Korak za čisto
naravo našega kraja. Kako se je prijela?
»Ideja je med menoj in občinsko svetnico Darjo Delavec zrasla
že ob koncu lanskega leta, ko smo začeli razmišljati, kako izboljšati stanje ob ekoloških otokih. Ideja je nekaj časa zorela,
nato pa smo prišli do zaključka, da se ne moremo vse leto
ukvarjati zgolj s smetmi, pač pa gremo v širše gibanje Korak
za čisto naravo, namenjeno zlasti ozaveščanju občanov v zvezi z naravo in okoljem. Zdaj je za nami že več akcij, odziv je bil
zelo dober in enako pričakujemo tudi v naslednjih korakih.

Župan Rok Roblek,
občinski svetniki in občinska uprava

VIHARNIK JE PRILOGA ČASOPISA
VIHARNIK (ISSN 1855-0126) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Danica Zavrl Žlebir (danica.zavrl@
g-glas.si), odgovorna urednica Marija Volčjak, oblikovanje Matjaž Švab, oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 041/704 857).
Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 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
1500 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor. Na naslovnici: Jubilej jezera Črnava / Foto: Tina Dokl
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V jubilejni
pomladi
zapluli čolni
Lani so obnovili privez,
letos, ko jezero Črnava
praznuje šestdeset let od
nastanka, pa so splavili tri
nove čolne.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
FOTO: TINA DOKL
Dogodek so na (še) sončno nedeljsko
dopoldne pospremili s spektakularno
prireditvijo. Ob jezeru Črnava, kjer so teraso opremili s starimi fotografijami iz
časov nastanka jezera, se je zbralo lepo
število ljudi, ki so pričakali uradno splavitev treh novih čolnov. Enega so pripeljali s konjsko vprego, tovor je pospremil

Župan Rok Roblek in direktorica zavoda za turizem Ernesta Koprivc sta za začetek splavitve
čolnov v jezero vrgla venček.
župan Rok Roblek z ženo Evo in sinom
Oskarjem. Občinski svetniki so ga dvignili z voza in odnesli v jezero, tam sta z
njim prva zaplula župan in direktorica
Zavoda za turizem Preddvor Ernesta Koprivc. Pridobitev je blagoslovil duhovnik
s sosednjega Trstenika Blaž Cuderman,
dogodek, ki ga je povezoval Josip Ekar,
pa so pospremile pevke ŽPZ Josipine
Turnograjske in plesalci domačega fol-

klornega društva. Zatem so se opogumili tudi obiskovalci in zapluli po jezerski
gladini. Medtem pa je na hotelski terasi
potekala dobrodelna prireditev zavoda Gibaj in zmagaj Veslanje za otroške
sanje, kjer so z nastopi znanih glasbenikov in drugih javnih osebnosti, veslanjem in prodajo dresov znanih slovenskih športnikov zbirali denar za športni
tabor otrok na Rogli.

Razstava fotografij Preddvora brez jezera Črnava in z njim

Ob jezeru so zaplesali domači folkloristi.

Eden od treh novih čolnov za jezero Črnava je prispel s konjsko
vprego v družbi župana z družino in ob zvokih harmonike.

Med glasbeniki na prireditvi Veslanje za otroške sanje je bil tudi
Slavko Ivančič.
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Predsednik Pahor podprl projekt novih igral
Marca je stanovanjsko skupino Črnava Vzgojnega zavoda Kranj v Preddvoru obiskal
predsednik države Borut Pahor in skupaj z otroki položil temeljni kamen za nova igrala.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Ob hiši, kjer prebivajo črnavci, kakor
se sami radi imenujejo, bo zraslo novo
igrišče, ki nastaja ob sodelovanju Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo GBC Slovenija in Občine Preddvor.
Postaviti nameravajo gugalnice, urediti
hribček s toboganom, klopi, lesene valje
za posedanje in ravnotežne igre ter leseno hišico. Zasnovo otroškega igrišča in
izvedbo projekta vodi arhitektka Janja
Sodnik v povezavi s Slavkom Rudolfom,
sodnim izvedencem za zunanja igrala.
Predsednika države so v Preddvoru pozdravili župan Rok Roblek, vodja skupine Črnava Mateja Oman Komurka in
Andrej Gregorač, direktor Vzgojnega zavoda Kranj, Eva Vernik iz Slovenskega
združenja za trajnostno gradnjo pa je
predstavila projekt. Veliko dela bodo pri
postavitvi igral opravili prostovoljno,
ena večjih prostovoljskih akcij je bila
opravljena že maja. K sodelovanju so povabili več deležnikov iz občine Preddvor.
Predsednik Borut Pahor je čestital vsem,
ki so vključeni v projekt, in ob tem sicer

Čistilna akcija

Borut Pahor v družbi črnavcev
majhnem trajnostnem koraku poudaril,
da na takšnih praksah začenjamo živeti nov življenjski slog, z naravo, ne proti
njej. Gre za trajnostna igrala, namenjena otrokom, ob tem pa tudi za zavedanje
o pomembnosti ohranitve našega planeta. Župan Preddvora Rok Roblek pa je de-

jal, da v stanovanjski skupini ob jezeru
Črnava živijo otroci s težko življenjsko
izkušnjo, zato je zanje še posebno pomembno, da jih okolje sprejme. To jim
bodo lahko prav pri tem projektu pokazali s podporo iz okolja in s skupnimi akcijami pri nastajanju njihovega igrišča.

JANA SMOLEJ

Teden Rdečega križa in
krvodajalska akcija

Tudi v Bašlju je 13. aprila tako kot po vsej
občini Preddvor potekala čistilna akcija. V
skladu s predvidevanji je bila zelo obiskana, saj nas je bilo skupaj z učenci Osnovne
šole Preddvor več kot osemdeset. Očiščena sta cel Bašelj in potok Belica, kjer je
bilo največ odpadkov. Prošnja vse tistim,
ki se nikakor ne morete upreti, da ne bi iz
avta, nahrbtnika ali žepa metali odpadkov: Tega ne počnite več! Za seboj pustite
lepo okolico in pazite na to, kar imamo,
kajti le čista okolica in lepa voda nam dajeta dober občutek. Kosovne odpadke pa
naložite v avto in jih odpeljite na za to urejeno deponijo, ne odlagajte jih v naravo.
Spoštujte naše delo, spoštujte naravo in
živa bitja, spoštujte sami sebe. Učite otroke in sebe, da se smeti dajejo v za to namenjene koše. V upanju na čistejšo okolico se vam lepo zahvaljujemo.

V tednu Rdečega križa med 8. in 15. majem je Krajevna organizacija Rdečega križa Preddvor ljudem
predstavila svoje dejavnosti. Izvajali so meritve
krvnega tlaka, krvnega sladkorja in celokupnega
holesterola. Predsednica RK Preddvor Milena Zupin in članica Marjana Podpeskar sta v OŠ Matije
Valjavca zaposlenim v okviru promocije zdravja
na delovnem mestu izmerili pritisk, sladkor in
holesterol. Odziv je bil dober, 25 zaposlenih se je
udeležilo meritev, prišli pa so tudi trije zunanji obiskovalci. Milena Zupin je v okviru tedna Rdečega
križa vodila tudi dejavnosti na dnevu odprtih vrat
Rdečega križa Kranj, kjer so prikazali postopke
oživljanja z aparatom AED oz. defibrilatorjem ter
izvedli UZ meritev kostne gostote. Rdeči križ pa
zdaj obvešča, da se bliža krvodajalska akcija. Kri
bodo darovali 18. junija, odhod v Ljubljano je ob
6. uri zjutraj, po odvzemu krvi bodo nadaljevali z
odhodom v neznano in druženjem. Prinesite osebni dokument in kopalke. Prijave sprejemata Milena
(041 382 270) in Aleksandra (040 623 418).
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Delovna akcija za igrišče
Delovna akcija za Stanovanjsko skupino Črnava Vzgojnega zavoda Kranj v Preddvoru.
Ob pomoči dijakov Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor so postavili zidova iz
naravnega kamna.
JANJA SODNIK, GBC SLOVENIJA
GBC Slovenija, Slovensko združenje za
trajnostno gradnjo, želi s svojimi prizadevanji za izgradnjo otroškega igrišča
v Preddvoru povezati lokalno skupnost
in vse udeležene seznaniti s pomenom
trajnosti za našo prihodnost in z načini, kako zakonitosti trajnostne gradnje
udejanjiti v praksi.
Maja so na vrtu Stanovanjske skupine Črnava iz Preddvora dijaki drugega
letnika Srednje gradbene šole in Gimnazije Maribor ob strokovnem in zelo
spodbudnem vodenju učitelja Boštjana
Čukurja postavili dva zidova iz naravnega kamna. Igrišče v Preddvoru smo
zasnovali kot primer trajnostne gradnje
v praksi, da bi na ta način trajnostnost
približali ljudem na nivoju lokalne skupnosti, dijakom in otrokom, ki tukaj
živijo. Verjamemo namreč, da je najboljše učenje mogoče ravno s konkretno izvedbo neke naloge. Cilj trajnostne
gradnje je kakovost. Trajnostni objekti
so gospodarni (ekonomsko učinkoviti),
okolju prijazni in zelo obzirno izrabljajo vire. Za svoje uporabnike so udobni
in zdravi ter se optimalno vključujejo
v socialno-kulturno okolje. Trajnostne
stavbe poleg tega dolgoročno ohranjajo
visoko vrednost za investitorje, lastnike in uporabnike. Ena od značilnosti
trajnostne gradnje je izbira lokalnega
materiala. Kamenje smo ročno nabrali
v lokalnem kamnolomu. Učitelj in dijaki so bili postavljeni pred izziv postaviti
zidova iz kupa kamenja in betona, in
sicer brez dodatne obdelave kamenja in
brez dodatnih pripomočkov. Povezali so
obstoječe znanje z logiko povezovanja
materialov in statike ter se ob tem veliko naučili in pridobili dragocene izkušnje. Zidova sta zasnovana in sestavljena iz dveh vrst kamenja, povezanega z
betonom in armaturno mrežo. Nalogo
so opravili odlično, kar me navdaja s
prepričanjem, da bodo odrasli v kvalitetne mojstre, ki jih naša dežela resnično potrebuje. Podoba zidov je zanimiva,
groba, naravna in kot taka prijetna za
oko ter v skladu z zasnovo projekta. Zi-

dova sta pripravljena na nadaljnjo akcijo postavitve ostrešja, kar je druga faza,
ki je načrtovana v naslednjih mesecih
ob aktivni vključitvi lokalnega podjetja
Jelovica.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili
vsem, ki so pripomogli k izvedbi te faze
igrišča: Francu Robleku, lastniku lokalnega kamnoloma, Občini Preddvor in
županu Roku Robleku, podjetju Begrad
iz Kranja, podjetju Top Dom iz Žabnice,
domačinu Josipu Ekarju za izkop in prevoz kamenja. Akcija je navdihujoča in
je zanimala tudi oddajo Infodrom RTV
Slovenija, ki so dela posneli in se pogovorili z dijaki/zidarji in otroki iz Stanovanjske skupine Črnava, da bi otrokom
po vsej Sloveniji povedali svojo zgodbo,
tisto širšo, življenjsko, in tisto manjšo o
želji po gugalnicah, hišici in toboganu.
Hvala snemalni ekipi za obisk in čudovito oddajo.
Fantom Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor in učitelju Boštjanu
Čukurju še enkrat klobuk dol! Zahvala
gre tudi ravnateljici Srednje gradbene
šole in gimnazije Maribor Alenki Amborž Jurgec, ki je vedno pripravljena
pomagati. Takoj je bila za akcijo in jo je
podpirala z vsem, kar je premogla. Tudi
vzgojiteljice iz Stanovanjske skupine Čr-

nava so se odrezale s skrbjo za hrano in
pijačo delovne brigade ter izredno učinkovitim zbiranjem donatorskih sredstev. Zahvala tudi sosednji gostilni in
piceriji Urša in gostilni Cantina Maria.
Naša Gaja Naja Rojec je celoten dogodek
in tudi vse dogajanje pred njim temeljito dokumentirala in bo ob zaključku
projekta iz zbranega gradiva pripravila prispevek za spomin na vse težke in
lepe trenutke ter kot spodbudo za nove
podobne akcije.
V Slovenskem združenju za trajnostno
gradnjo upamo, da smo se dijakom in
profesorju vsaj malo oddolžili za kvalitetno opravljeno delo in izkazano
dobro voljo z nastanitvijo v Preddvoru in priložnostjo za izlet na Gorenjsko ter druženje s prijatelji. Glede na
pogovore z vsemi udeleženimi lahko
rečem, da se zelo veselimo naslednje
delovne akcije, v kateri bosta glavno
vlogo prevzeli lokalno podjetje Jelovica iz Preddvora, ki bo priskrbelo les za
ostrešje hišice in ogrodje za gugalnici,
ter podjetje Jub, ki nam bo podarilo
okolju prijazno barvo za zaščito tega
lesa pred vremenskimi vplivi. Igrišče
nameravamo urediti do jeseni, da ga
bodo otroci lahko uporabljali ob začetku naslednjega šolskega leta.

Nasveti za uporabnike s področja ravnanja z odpadki
Pravilna uporaba
ekoloških otokov
Zabojniki na ekološkem otoku so namenjeni fizičnim
osebam – za gospodinjstva. Eko otoki so namenjeni
zbiranju treh vrst odpadkov: odpadni papir in karton,
odpadna steklena embalaža ter plastična in kovinska
embalaža skupaj s sestavljeno embalažo. Poleg
zabojnikov na eko otoku je prepovedano odlaganje
kakršnihkoli odpadkov, v primeru, da so zabojniki
polni, odpadke ne odložimo – v takem primeru prosimo,
da obvestite Komunalo Kranj.

Odvoz kosovnih odpadkov
Za dovoz kosovnih odpadkov se lahko prebivalci občine Preddvor dogovorijo s Komunalo Kranj. Uporabniki
komunalnih storitev zbiranja komunalnih odpadkov
lahko naročate odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev preko spletnega obrazca, ki ga najdete na
http://ebis.komunala-kranj.si/Narocilo.aspx. Vsako
gospodinjstvo, ki je uporabnik komunalnih storitev v
občini Preddvor, lahko v tekočem letu naroči brezplačen odvoz do dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Odvoz kosovnih odpadkov naročite, ko to potrebujete. Za naročilo odvoza kosovnih odpadkov pa lahko tudi pokličete na telefonsko številko 04 28 11 305,
pišete na kosovni@komunala-kranj.si ali se oglasite
na sedežu Komunale Kranj osebno.

Zbirni centri
Zbirni centri so posebej urejeni in opremljeni prostori, kjer sprejemamo različne vrste odpadkov. Namenjeni so dodatnemu ločevanju in večjim količinam odpadkov. Če prenavljate stanovanje, urejate vrt ali ste
zamenjali kuhinjske aparate in podobno, lahko vse
odpadne stvari pripeljete v zbirni center.

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ, VIH-3018/19
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Korak za čisto naravo našega kraja
V Preddvoru letos izvajajo akcijo Korak za čisto naravo našega kraja, ki se ne ukvarja
le s problematiko odpadkov, pač pa s širšim vidikom ozaveščanja o varovanju okolja.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
V občini Preddvor zaživela okoljska akcija Korak za čisto naravo našega kraja. Z mesečnimi tematsko obarvanimi
dogodki želijo utrditi pozitiven odnos
do okolja in domačega kraja. Prvi korak
je bil poučen sprehod okoli naravnih in
kulturnih znamenitosti kraja, drugi je
bil izziv, ko naj bi poiskali mesta, kot so
divja odlagališča ali kupi smeti, ki kazijo kraje, jih počistili ter se prej in potem
na teh krajih fotografirali. Tretji korak
je izmenjava semen in sadik z ozaveščanjem ljudi o ohranjanju avtohtonih
slovenskih rastlin.
Kako se je rodila zamisel in kako uspešno jo izvajajo, je povedala pobudnica
Darja Delavec: »Ko smo v času pred volitvami sestavljali ekipo, smo kot pereč
problem poudarjali neurejenost ekoloških otokov in potrebo po ozaveščanju ljudi, da odpadkov ne gre odlagati
povsod, pač pa je treba skrbeti za to, da
naše okolje in narava ostajata čista. Pri
tem smo se povezali s skavti, ki živijo z
naravo in so pokazali pripravljenost za
delo in tudi številne ideje, kako s ciljem
ohranitve narave povezati ljudi, da bi se
družili in skupaj tudi kaj dobrega naredili za svoj kraj.«
Doslej so torej potekale tri akcije, Darja
Delavec pa spodbuja občane, naj se pridružijo in sodelujejo ter tako pripomorejo, da z majhnimi koraki postopoma
premaknejo stvari na bolje. Navaja primer, kako je ena od skupin očistila dolgo
zanemarjen prehod med cerkvijo in gradom Dvor. »V nadaljevanju bomo tam
poskrbeli za zasaditev in nasutje poti s
peskom,« dodaja Delavčeva in omeni
tudi primer, ko je Mirjam Pavlič pred
graščino zasadila nove hortenzije. Še več
takih pobud in še več parov pridnih rok,
pa bo še več narejenega, naše okolje pa
občutno lepše, razmišlja pobudnica. Ni
dovolj, da ljudje le s svojih kavčev pred
televizorji kritizirajo, kako je kraj zanemarjen, pač pa naj se aktivirajo in pokažejo svojo občutljivost do okolja. Pri teh
akcijah vselej sodeluje tudi župan Rok
Roblek, dostikrat s svojim bagerčkom,
kar je dober zgled tudi drugim.

Darja Delavec in Manja Primožič z županom Rokom Roblekom na očiščenem prehodu med
graščino in cerkvijo
Darja Delavec pohvali tudi skavtsko voditeljico (stegovodjo) Manjo Primožič, ki
ima veliko idej, skavti iz stega Preddvor
I pa so vselej zraven, ko je treba poprijeti. »Ljudje sicer kažejo veliko zanimanje
za skrb za okolje, o čemer priča tudi velika udeležba v krajevnem domu, ko sta
predstavnika Komunale Kranj govorila
o teh temah. Želeli pa bi si njihov večji
odziv, ko pozivamo k akcijam,« pravi
Manja Primožič. Vsak mesec pripravijo
tematsko zasnovan projekt. Ob marčevskem so ob pohodu po Preddvoru govorili o odpadkih in njihovem ločevanju, v
grajskem parku o čebelah in njihovem
pomenu za naravo in človeka, ob jezeru
o njegovem letošnjem jubileju in skrbi
za naravo. Aprila so po zgledu svetovnega izziva pozvali, naj se ljudje povežejo in očistijo črne točke v domačem
kraju, pri tem pa lokacijo fotografirajo
prej in potem. V izzivu je sodelovalo pet
skupin, zmagovito skupina iz Nove vasi
so nagradili z vrtnim orodjem in seme-

ni, druge pa z manjšimi praktičnimi
nagradami. Primožičeva ugotavlja, da
ljudem je mar za okolje, želela pa bi si
večjega odziva. V aprilskem izzivu jim je
uspelo pridobiti celo donatorja, lokalnega gostinca, ki je za nagrado prispeval
bone za pico. To pa je bila tudi edina donacija lokalnih podjetnikov. Maja so pozornost namenili izmenjavi avtohtonih
semen, pri čemer so se zelo angažirali v
Vrtcu Čriček. Vsa dogajanja v akciji Korak za čisto naravo našega kraja vestno
dokumentirajo (objavljajo na Facebooku
in spletni strani občine, kjer se lahko
zainteresirani poučijo o akciji).
Junijski korak bo bolj sproščen, pravi
Manja. Povabili bodo h kresu v grajskem parku na kresni večer in dogajanje združili s praznovanjem dneva državnosti. Jeseni pa bodo nadaljevali z
novimi koraki, od pobude za postavitev
smetnjakov za pasje iztrebke do varovanja vode in akcije za zmanjševanje uporabe nagrobnih sveč.
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Spoznavali bodo
našo Josipino
Junija bodo v Preddvoru učenci domače
šole skupaj z učenci iz Borovelj in Vetrinja
na Koroškem spoznavali življenje
Josipine Turnograjske.
JOŽE KOŠNJEK
Franceska Žumer z Zgornje Bele je pri vodstvu Osnovne šole
Matije Valjavca in pri županu Občine Preddvor Roku Robleku
uspela s predlogom, da se preddvorska osnovna šola vključi v
organizacijo čezmejnih literarnih taborov, na katerih učenci
spoznavajo literate z obeh strani meje, ob tem pa tudi sami
pišejo in spoznavajo Slovenijo in Koroško. Ti tabori, bilo jih
je že štirideset, so nevsiljiv, igriv način učenja in utrjevanja
znanja slovenščine. Organizatorke dosedanjih taborov so bile
glavni šoli v Borovljah in Vetrinju na Koroškem in Osnovna
šola Poljane v Ljubljani, kjer je bila Franceska zaposlena. Po
novem, od letos naprej, pa je članica triperesne šolske deteljice preddvorska Osnovna šola Matija Valjavca.
Aprila so preddvorski šolarji že sodelovali na literarnem taboru v Šentjanžu na Koroškem, in to prav 2. aprila, na mednarodni dan otroške in mladinske književnosti, ki ga obeležuje-

Mirjana Črnac in Franceska Žumer (prva in druga z desne) z
učiteljicami soorganizatorkami tabora iz Borovelj in Vetrinja
mo v spomin na rojstvo velikega danskega pravljičarja Hansa
Christiana Andersena. Rodil se je namreč 2. aprila leta 1805. S
šolarji iz Borovelj, Vetrinja in Preddvora so bile učiteljice Nada
Malle in Mateja Valter iz Vetrinja, Gitti Aicholzer in Urška Gračner iz Borovelj in Franceska Žumer in Mirjana Črnac iz Preddvora. O sebi, svojih knjigah, pravljicah, pomenu branja, naravi
in šaljivih ter resnih zgodbah iz življenja je pripovedoval slovenski igralec, pisec pravljic, glasbenik in specialni pedagog
Sten Vilar. Učenci so nato brali in pisali, njihovi izdelki pa bodo
objavljeni v Matijevem rodu in Viharniku.
Junija bo literarni tabor prvič v Preddvoru. O temi pogovora in
pisanja ni bilo treba dolgo razmišljati. Med mlade bo stopila
nesmrtna Josipina Turnograjska.

Triglav, moj
navdih
PETRA LOMBAR PREMRU
Slovenski planinski muzej v Mojstrani
in Zavarovalnica Triglav sta v letošnjih
zimskih mesecih za gorenjske osnovnošolce razpisala likovni natečaj o Triglavu
in gorah okoli njega z naslovom Triglav

Kokrjani / Foto: Primož Bergant

Arne je v svojo umetnino umestil pripoved o
nastanku slovenskega naroda.
/ Foto: Milena Tavželj

– moj navdih. Med 472 likovnimi deli v
treh starostnih kategorijah je Arne Zorman, učenec sedmega razreda OŠ Matije Valjavca Preddvor, pod mentorstvom
učiteljice Milene Tavželj v svoji kategoriji
učencev od sedmega do devetega razreda dosegel drugo mesto. V umetnino je
umestil pripoved o nastanku slovenskega naroda.
Z izvirno idejo – svoje motive so narisali na liste v obliki slovenske Knafelčeve

markacije – pa so strokovno žirijo navdušili učenci Podružnične šole Kokra z
učiteljicami Romano Naglič, Katarino
Prelog Čerič in Ano Kurnik. Za nagrado
so prejeli brezplačno vstopnico za obisk
Planinskega muzeja v Mojstrani, ki ga
bodo obiskali ob zaključku šolskega leta.
Izbor likovnih izdelkov, med katerimi
so tudi vsi nagrajeni, je do konca maja
na ogled v avli Zavarovalnice Triglav v
Kranju.
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Živahno
dopoldne
v knjižnici
Pomladni meseci so
prinesli mladost in
razigranost tudi v Krajevno
knjižnico Preddvor.
MAG. HELENA KRAMPL NIKAČ,
BIBLIOTEKARKA MKK
Od februarja do začetka aprila so vsak
torek dopoldan Krajevno knjižnico
Preddvor obiskale skupine učencev prve
triade osnovne šole in najstarejših vrtčevskih skupin. Enkrat letno učenci in
otroci iz vrtca obiščejo Krajevno knjižnico Preddvor. Osnovna šola Matije Valjavca in Mestna knjižica Kranj uspešno
sodelujeta že vrsto in tako učenci spoznajo krajevno knjižnico, krajevno zgodovino, izvejo veliko novega o ponudbi
in možnostih izposoje knjig, bralnih
projektih, ki jih zanje organizira Mestna knjižnica Kranj (MKK) ...
Pogovarjamo se o branju, kje vse beremo, zakaj je dobro odlično brati, kako
treniramo branje … Ogledamo si krajevno knjižnico, spletno stran MKK in
seveda spoznamo najbolj modrega psa
na svetu, ki je doma kje drugje kot v
MKK in seveda v vseh krajevnih knji-

Predvpis abonmaja
V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v
Cerkljah se je s predstavo Realisti zaključila
še ena uspešna sezona gledališkega abonmaja Nasmejmo se. Šest predstav, od klasičnih, gledaliških do kabareta in celo koncertne komedije, je navdušilo občinstvo
in organizatorji so tudi tokrat zadovoljili
pričakovanja svojih abonentov. Ljubitelji
gledališča že v začetku junija lahko pričakujejo povabilo k predvpisu abonmaja za
sezono 2019/2020. Med šestimi predstavami bo v programu tudi komedija enega
najbolj uprizarjanih hrvaških komediografov Fadila Hadžića z naslovom Dve na enega, katere izvršni producent je zavod Smejmo se, sicer tudi organizator cerkljanskega
abonmaja. Celoten program bo s pogoji za
vpis abonmaja konec maja obljavljen na
spletni strani www.smejmo.se.

V preddvorski knjižnici
žnicah. Tudi v Preddvoru. Modri pes
zelene barve v Mestni knjižnici Kranj
predstavlja otroške dejavnosti, sodeluje
pri spodbujanju branja in kvalitetnega
preživljanja prostega časa. Šaljivi pes,
ki ga je za knjižnico že leta 2002 narisal Zoran Smiljanić, se je skozi leta nekoliko spreminjal, pridobil pomenljivo
zeleno barvo, z eno od svojih trditev pa
postal zvest svojemu bistvu: »Jaz sem
en moder pes!«
Na prvi pogled nas preseneti nasprotje med njegovim videzom in imenom
– Modri pes. Sicer je videti zelen, a ni
zelenec. Živi v knjižnici, veliko bere,
raziskuje svet in seveda sodeluje s knjižničarji. In oni z njim. Hudomušno se
vmešava vsepovsod, kamor mu zaidejo
tačke, in nagajivo komentira vse tisto,
kar mu dovolijo. Ve, kako je biti otrok.

S svojo radovednostjo in vedoželjnostjo
skozi igro pridobiva tisto znanje in vednost, ki s časom postajata spoštovana
lastnost: modrost.
Seveda sedaj poznamo KK Preddvor, se
znamo obnašati in vemo, kako je treba
ravnati s knjigami.
Za tiste, ki se niste mogli udeležiti naših srečanj, pa vam pravila zaupamo
tukaj: Knjige so naše prijateljice in z njimi ravnamo lepo in skrbno! Vračamo
jih prav takšne, kot smo jih prejeli, saj
nikomur ni všeč, da bere za nami raztrgano, umazano, mastno ali polepljeno
knjigo. Ne puščamo jih na soncu, mrazu in vlagi!
Po knjigi ne pišemo in ne rišemo!
Vabimo vas, da nas čim večkrat obiščete. Zagotovo bomo našli primerno knjigo tudi za vas.

Mednarodni festival Free Forms Preddvor 2019
Lanskega junija je atrij gradu Hrib prvič napolnil umetniški dialog med glasbeniki, ki s
svojo virtuoznostjo in odprtim duhom gradijo kompleksno, večdimenzionalno stvarnost.
Koncert v sklopu prvega mednarodnega festivala Free Forms Preddvor je navdušil publiko,
organizacija in ambient pa vrsto gostujočih glasbenikov iz tujine, ki so glas o dogajanju
razširili tudi zunaj naših meja. Na letošnjem festivalu Free Forms Preddvor 2019, ki bo tudi
tokrat potekal ob idiličnem jezeru Črnava, bo predvidoma sodelovalo 15 glasbenikov iz
Avstrije, Poljske, Avstralije, Mehike, Francije in Slovenije. Poslušalci lahko pričakujejo, da
bodo v izvedbi vrhunskih glasbenikov med drugim slišali prepletanje elektronike, saksofona, santurja, kitare, klavirja in še vrste drugih inštrumentov. Koncertni večer bo v petek,
14. junija, ob 21. uri v atriju gradu Hrib, v soboto pa bosta sledila druženje in pogovor z
glasbeniki na temo glasbe, ustvarjanja in gibanja Limitationes iz Avstrije. Že večer pred
začetkom festivala pa bo manjša zasedba glasbenikov dogajanje v Preddvoru napovedala
v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani.
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Uprizorili so pasijon
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
»V nedeljo, 14. aprila, smo člani Dramske skupine Getsemani
odigrali dramsko uprizoritev Jezusovega trpljenja – Pasijon.
Pod vodstvom župnika Branka Setnikarja, ki je napisal besedilo, in pod budnim očesom režiserja Metoda Jagodica smo
se skupaj na drugačen način pripravljali na praznovanje velike noči,« je zapisal Jan Mekuč o letošnji izvedbi pasijona v
Preddvoru. Igro so doma uprizorili dvakrat, odigrali so jo še
v Stari Loki in na Homcu. S predstavo v Stari Loki so vrnili obisk romarjem iz Škofje Loke, ki so peš prišli v Preddvor
in se udeležili premiere. Predstave so se udeležili tudi člani
Pasijonskega vetra, gibanja, ki je od leta 2018 tudi enakopraven član evropskih pasijonskih mest in skupin. V Sloveniji
združuje pasijonke in pasijonce iz Škofje Loke, Štepanje vasi,
Ribnice in Preddvora. Letos je na povabilo Pasijonskega vetra v Sloveniji gostoval član predsedstva Europassiona Franz
Miehl, ki so ga loški pasijonci 14. aprila pripeljali na ogled
preddvorskega pasijona.
»Srečali smo se z župnikom Brankom Setnikarjem, ki je glavni
pobudnik in organizator mladih za izvedbo projekta – skupaj
z dramsko skupino Getsemani, Metodom Jagodicem, vodjo
dramske skupine, županom Občine Preddvor Rokom Roblekom in direktorico Zavoda za turizem v preddvoru Ernesto Koprivc,« pa je o obisku premiere Pasijona v Preddvoru v imenu
škofjeloških pasijoncev povedala Andreja Ravnihar Megušar.

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

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

Ob obisku Pasijonskega vetra iz Škofje Loke in člana predsedstva
Europassiona Franza Miehla v Preddvoru ob uprizoritvi tamkajšnjega
Pasijona
K ustvarjanju pasijona sta letos župnik Branko Setnikar in
režiser Metod Jagodic povabila birmance, ki so že nastopali
v Božični igri, ter mlade, željne novih izzivov. Čeprav je bilo
zahtevno in naporno, so bili s svojo stvaritvijo zadovoljni:
»Prav tako kot besede preddvorskega župana nam je bila v
vzpodbudo tudi polna dvorana gledalcev. Dramska uprizoritev Pasijona je za vse sodelujoče zelo naporna, saj smo se pripravljali že od začetka februarja. Dobivali smo se dvakrat na
teden. Vendar na koncu, ko vse skupaj združimo v celoto, ni
boljšega občutka od tistega, ko vidiš, da so gledalci resnično
doživeli, kar smo želeli prikazati.«
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Šest desetletij na valovih jezera Črnava
»Že v zgodnjih popoldanskih urah so drveli drug za drugim kolesarji, motoristi in
avtomobilisti proti Preddvoru, kjer je bila ob 18. uri otvoritev umetnega jezerca Črnave.«
SLAVKO PREZELJ
Tako je 22. junija 1959 pisalo v Glasu Gorenjske v članku Turizem v Preddvoru
na novi poti. Metka Belec, vnukinja veleposestnika Franca Dolenca, ki so mu
po vojni nacionalizirali zemljišče, kjer
se razprostira jezero, mi je takole povedala: »Jezero je bila izvirna zamisel
Toneta Tičarja, Mežnarjevega iz Preddvora. On je bil partizan pod Storžičem
in je kot 22-letni fant gledal dol in si je
rekel: "Kako bi bilo lepo, tmle dol imeti
en tnf."«

je 17. avgusta 1958 med drugim takole
pisal: »Mnogi izletniki, ki so danes obiskali Preddvor, so bili deležni lepe mere
razočaranja. Nadejali so se namreč, da
bodo prisostvovali "otvoritvi jezera", ki
naj bi po prvotnih računih prav danes
zalilo dokaj prostrano dolinico. Vsekakor pa jezerce ne bo manjše od treh
hektarov. Izletniki bodo morali pač potrpeti do prihodnje nedelje.«
Vendar tudi čez teden dni odprtja ni
bilo, kajti jezersko dno je imelo toliko
razpok, da je voda sproti odtekala. Po
devetih mesecih so se nekatere razpo-

vodili dekleta, da so bili skriti pred nezaželenimi pogledi.«
Lepa sobota je bila tistega dne, 20. junija 1959. Glas Gorenjske je takrat o odprtju jezera Črnava zapisal: »Otvoritveni
govor je imel član gradbenega odbora
Tone Tičar, ki ima tudi največ zaslug,
da so Preddvorčani uresničili tako dolgo
želeni cilj. Za njim je govoril predsednik
ObLO Kranj Franc Puhar, ki je predvsem
poudaril velik pomen novega objekta, s
katerim si je Preddvor začrtal novo pot
v nadaljnjem razvoju turizma. Nato so
plavalci Triglava iz Kranja z bratoma
Brinovec preplavali jezerce, domačini v
narodnih nošah pa so odplesali nekaj
narodnih plesov, nakar se je nad 2000
ljudi pozno v noč zabavalo ob zvokih
Avsenikovega kvinteta na prikupnem
zabaviščnem prostoru ob jezeru.«

Člani turističnega društva so se
z veliko zagnanostjo lotili dela
– žaganja dreves, miniranja
štorov in gradnje betonskega
jezu. Kljub pridnosti vseh
udarnikov so se dela malce
zavlekla.

To svojo zamisel o jezeru je Tičar povedal
članom Turističnega društva Preddvor
in njegova ideja je bila z navdušenjem
sprejeta. Preteči pa je moralo nekaj dolgih let, da je zadeva dobila potrditev v
kranjskem občinskem ljudskem odboru. Takratni predsednik oziroma župan
Franc Puhar - Aci je prisluhnil Preddvorčanom in predvsem beseda Toneta Tičarja je pripomogla, da sta se dva nekdanja partizana strinjala, da Preddvor
jezero potrebuje.
Člani turističnega društva so se z veliko
zagnanostjo lotili dela – žaganja dreves,
miniranja štorov in gradnje betonskega
jezu. Kljub pridnosti vseh udarnikov so
se dela malce zavlekla. Glas Gorenjske

ke same zamašile s peskom, tako da se
je jezero slednjič le pokazalo v vsej svoji
veličini.
Rečica Bistrica, ki priteče iz osrčja Zaplate, je pred nastankom jezera tekla
ob zahodnem bregu. Franci Cvek, Sokov,
se spominja, kako so ženske v Bistrico
nosile prat perilo. Kajževi so v Bistrici v
čebrih hladili meso, Marinka Lombar,
Mlinarjeva, pa je na levi strani Bistrice,
kjer je bil travnik, pasla kravo in vola.
Zakaj so temu kraju rekli Črnava, mi je
povedala pravnukinja Franca Dolenca
Mojca Belec. »Marjan Velihovsky mi je
povedal, da je bilo na desni strani Bistrice zelo gosto zasajeno (goša), da je bilo
notri čisto črno. Tja not so potem fantje

Jezero Črnava, ki je na nekaterih mestih globoko od šest do sedem metrov,
je imelo v svoji šestdesetletni zgodovini razburkane čase predvsem zaradi
razpok, skozi katere je odtekala voda.
Leta 1967 je Geološki zavod iz Ljubljane
izvrtane vrtine napolnil s štiridesetimi
tonami peska in betona. Po zgraditvi
hotela Bor leta 1969 so dve leti kasneje
stene Goričice še napolnili z betonom.
Zadnjo polnitev sifona na južni strani
jezera, ki je praznil jezero, so izvedli v
letu 2010. Življenje jezera je bilo v letu
1996 že na nitki. Stari betonski jez je bil
namreč močno poškodovan in samo
dobrim politikom Občine Preddvor z
županom Miranom Zadnikarjem na
čelu se lahko zahvalimo, da so ministrstvo za okolje, podjetje Živila in Občina Preddvor dosegli dogovor o sanaciji. S tem so ohranili jezero Črnava
prihodnjim rodovom.
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Povabilo na Celarjevo ravan

Velikonočni zajček
JANA SMOLEJ
Na velikonočni ponedeljek je bil zajček v
Bašlju zelo priden. Skrival je dobrote vse
v okolici Brunarice in delu Gamsove poti
do cerkvice sv. Lovrenca. Kolikor smo obveščeni, je zajček skril kar deset kilogramov sladkih dobrot, in veseli smo, da ni
nič ostalo. Zajček pa je bil tudi zelo vesel,
da so starši in otroci zelo ozaveščeni o
odpadkih, ki so jih vsi lepo pospravili za
seboj in zaradi tega boste drugo leto zopet dobrodošli pri nas. Pot je bila res pravljična, kamor si pogledal, povsod svetleče sladkosti. Otroci in starši, vabljeni spet
drugo leto na čarobno Gamsovo pot na
velikonočni ponedeljek v Bašelj.

VILI ŠUŠTERŠIČ
Nov Viharnik je zopet pred vami. Super.
Jaz vam v nekaj besedah predstavim
novo pot.
Tokrat gremo na Celarjevo. Vsi, ki se občasno vozite s kolesom ali avtom proti
Jezerskemu, poznate Okrepčevalnico Celar. Malokomu je poznano, da so
sprva živeli visoko nad sedanjim ognjiščem. Na Celarjevem, kjer nadmorska višina znaša približno 920 metrov.
Nedolgo nazaj sta bili dve domačiji:
Tazgornji Celar in Taspodnji Celar.
Tazgornji Celar je Franci Tišler, vsi ga
poznate kot basista pri ansamblu Gašperji. Ljudje znajo povedati, da so to
nasledniki Ansambla bratov Avsenik in
glede na kvaliteto igranja bi se z njimi
kar strinjal. Taspodnji Celar je bil Peter
Zaplotnik. Otroška leta je tam preživel
in svoje prve korake naredil tudi Nejc
Zaplotnik (z Andrejem Štremfjem sta
osvojila najvišjo goro sveta). Gospodar
Peter je bil Nejcev stric. Pot je primerna
tako za pešačenje kot tudi za kolesarjenje. Pripeljemo se iz smeri Preddvora,
in če smo z avtom, ga pustimo pred Leskovčevim mostom pri cestarski hišici.
Peš ali s kolesom gremo na stransko
asfaltno pot. Od glavne ceste do našega
cilja je približno 3,2 kilometra in višinske razlike 350 metrov.

Po nekaj minutah prispemo do Slaparja,
kjer pečejo slasten kruh. Pečen v kmečki krušni peči, kurjeni z bukovimi drvmi. Od tam se nam odpira prelep pogled
v dolino, na zaselek Podlebelca ali Kurje
mesto, kot pravijo domačini. Nad vasjo je Pr' Slug, še višje, čisto pod obronki
gora, se nahaja domačija Pr' Roblek.
Od Slaparja naprej nadaljujemo po makadamski poti. Po prehojenih 500 metrih
pridemo do odcepa v hrib. Tu je odcep za
na Slaparjevo goro, Škrbino ali Potoško
goro. Vendar mi nadaljujemo lepo naprej
po poti. Četudi sije močno sonce, nas veličastne bukve in smreke varujejo pred
pripeko. Z vsakim korakom smo višje in
višje in že se nam kažejo obrisi Kočne,
Grintovca, Grebena in Zvoha. Po približno
40 minutah lahkotne hoje prispemo na
Celarjevo. Predvsem zaradi nenaporne
poti je primerna za vsakogar. To je drug
svet. Pričakata nas lepo ohranjeni domačiji obeh Celarjev. Dih jemajoč pogled na
Kočno, Grintovec in Kalški greben. Kot bi
jih imel na dlani. Na Celarjevem sta dve
stalno naseljeni družini. Najprej Marn in
za njim še Zalarjevi. Kakšen naključni
obiskovalec občasno zaide v ta prečudoviti del Kokre. Ko ga enkrat obiščeš, ga ne
pozabiš nikoli več. Od takšnega veličastnega razgleda se ne ločiš lahko. Vsakdo
bo v sebi ponovno začutil povabilo v ta
prečudoviti, skriti del naše narave.

Cirles d.o.o., Tupaliče 21, 4205 Preddvor
Ciril 041 629 415, Klemen 041 422 067,
info@cirles.si

trgovina z lesom
ročna in strojna sečnja
žično in traktorsko
spravilo lesa
prevozi lesa in
gradbene mehanizacije
priprava drv in biomase
sanacija in nega
gozdov
izkopi in gradnja
gozdnih poti

Zelo ugodni
pogoji

odkupa
lesa!
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Dorud bar
šoma*
S temi besedami me je
na vratih svojega doma
v Bašlju v perzijščini
pozdravil Mehyar Badii.
Dorud bar šoma pomeni
pozdravljeni in okoli
Mehyarja in njegove
žene Aleksandre Zibelnik
res veje tako zdrav duh,
da je bil ta pozdrav res
dobrosrčen.
SLAVKO PREZELJ
»Meni Bašljani rečejo kar Miha, ker so
me že vzeli za svojega. To je zame zelo
dober občutek, da si dobrodošel med ljudmi v kraju, ki si si ga izbral, da v njem
živiš in delaš.« Tudi Aleksandra je navdušena, da so njenega moža Bašljani
tako lepo sprejeli.
Mehyar se je rodil na severu Irana v vasi
pod goro Damavand. V mestu Sari blizu
Kaspijskega jezera je z družino živel sedem let. Iranska revolucija v osemdesetih letih je naredila svoje in zaradi varnosti je s starši in dvema bratoma odšel
v Anglijo. »Naša družina pripada bahajski verski skupnosti. V Iranu je bilo bahajstvo preganjano. Moja dva strica so
zaradi te vere trpinčili in ubili.«
Mehyar je v Angliji naredil fakulteto.
Postal je matematik in računalničar
in v 13 letih bivanja v Angliji je zadnja
štiri leta delal v računalniškem velikanu IBM. »Ko sem zasledil novico, da v
Jugoslaviji bahajska verska skupnost
potrebuje pomoč, sem rekel, da grem.
Vse sem pustil, ker sem začutil, da je
moje poslanstvo v tem, da pomagam.
Eno leto sem bil v Beogradu, zatem sem
odšel v Zagreb. To je bilo ravno v času
vojne na Hrvaškem. Po šestih letih me
je pot pripeljala v Slovenijo v Maribor.
In v projektu naše verske skupnosti, ki
smo ga imeli v Škofji Loki, mi je naproti
prišla Aleksandra. Tako me je moja vera
pripeljala do slovenskega dekleta, do
moje žene. Pripeljala me je v Bašelj, in
ko sem zagledal Storžič, se mi je zazdel
povsem takšen, kot je bila moja gora

Družina Zibelnik Badii; slika je nastala v svetovnem centru bahajstva v Haifi v Izraelu.
Damavand iz mojega otroštva v Iranu.
To me je tako notranje napolnilo, da
sem si rekel, da iz Bašlja ne bom odšel
nikamor več. Zdaj sva z Aleksandro poročena že 17 let.«
Hčerki Širin in Zarin, prva ima dvanajst
in druga devet let, sta zelo pridni učenki. Šolata se doma. Obe znata očetov jezik, zelo radi pa skupaj z bašljanskimi
otroki ustvarjata na prireditvah, ki jih
organizira Turistično društvo Bašelj.
Njuni imeni nista bili očetova želja,
temveč jih je izbrala Aleksandra iz zgodovine bahajske vere.
Mehyar opravlja doma delo računalničarja, medtem ko je Aleksandra prevajalka iz nemščine in angleščine. Delo in
vse aktivnosti si njihova družina sama
najbolje razporedi tako, da sta oba lahko kar se da dejavna v bahajski verski
skupnosti. Aleksandra je pred časom
nekajkrat nastopila v oddaji Duhovni
utrip, kjer je povedala, da je v njihovi
veri družina temelj družbe. In tudi to,
da je smisel sveta enotnost v raznolikosti, ker kot pravi Aleksandra, je luč
enotnosti tako močna, da lahko razsvetli ves svet. V današnjem času, ko se
soočamo z ljudmi iz dežel, kjer vladajo
vojne in revščina, menita zakonca, da
če verjamemo, da je svet ena sama de-

žela, da smo vsi njeni prebivalci, potem
moramo ljudem, ki prihajajo k nam,
pomagati. V času največjega pretoka
ljudi iz Sirije, Afganistana in Irana prek
Slovenije sta se Aleksandra in Mehyar
odzvala na prošnjo Osnovne šole Livada iz Ljubljane. »Druženje s temi otroki,
kjer sva bila z njimi vsak teden po tri
štiri ure, je nepozabno. Vsi so bili grozno
veseli, da so lahko govorili v maternem
jeziku. Ti otroci so bili tako prijazni,
vljudni, nežni. Naučili so se slovensko.
To so uspešni otroci. Tudi njihovi starši
so začeli spoznavati naš jezik. Vodstvo
šole nama je bilo zelo hvaležno, da smo
skupaj ustvarili most med narodi. In
prav to je bistvo bahajstva,« je povedala
Aleksandra, ki je s svojim čutom za človeka postala tudi predsednica Rdečega
križa v Bašlju.
»V Bašlju vsi delamo za enotnost, za svoj
dom in za dobro vasi. Glede na vse učenje, ki ga organiziramo v delavnicah,
ljudje že pravijo, da bomo postali univerzitetna vas,« je še dodala Aleksandra.
O petdesetih bašeljskih pohodih na Sveti Lovrenc razmišljata oba. »Mi hribe
občudujemo in se trudimo, da bi prišli
čim večkrat na njihov vrh,« še pravi dobrosrčni iranski Slovenec Mehyar.
*Pozdravljeni
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Jubilej medobčinskega društva invalidov
Medobčinsko društvo invalidov Kranj v letu 2019 praznuje petdesetletnico delovanja.
JANEZ ZELNIK, PREDSEDNIK MDI KRANJ
Od prvih razgovorov do ustanovitve društva je minilo nekaj časa. Po uradnih
podatkih je bilo društvo ustanovljeno
27. februarja 1969 kot Društvo telesnih
invalidov Gorenjske s sedežem v Kranju. Pod tem imenom je društvo delovalo vse do 15. junija 1974. Takrat so se
društva po sklepu skupščine osamosvojila. V vsaki občini je nastalo samostojno društvo, v Kranju pod imenom
Društvo invalidov Kranj. Leta 2003 se
je občina Kranj razcepila na več občin:
Naklo, Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko in MO Kranj. Sprejet je bil sklep, da
se Društvo invalidov Kranj preimenuje
v Medobčinsko društvo invalidov Kranj
– MDI Kranj.
V društvo je včlanjenih več kot devetsto invalidov in podpornih članov. MDI
Kranj je član Zveze delovnih invalidov
Slovenije (ZDIS). ZDIS in v sklopu tega
tudi MDI Kranj je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nevladno, nepridobitno združenje društva invalidov. Društvo deluje v javnem interesu. S strani
Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve ima podeljen status invalidske
organizacije in reprezentativnost za invalide s statusom delovnega invalida in
osebe s telesno okvaro.
Združuje delovne invalide po zakonu o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Združuje druge invalidne osebe,
ki nimajo statusa delovnega invalida,
so pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje

Ob petdesetletnici Medobčinskega društva invalidov Kranj / Foto: Tina Dokl
oziroma ustvarja fizično in družbeno
okolje, ne morejo same delno ali v
celoti zadovoljevati potreb osebnega,
družinskega in družbenega življenja v
okolju, v katerem živijo, zakonite zastopnike invalidov in druge osebe, ki
na različne načine podpirajo delovanje društev, in zveze na območju države Slovenije.
Ob petdesetletnici se zahvaljujem vsem,
ki ste prispevali svoj delček k mozaiku društva v današnji podobi in s tem
omogočili temeljno poslanstvo društva, ki je izvajanje posebnih socialnih
programov, storitev, posebej prirejenih

BimLine
računovodska hiša
Boljši servis. Boljše storitve.
Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

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

Leta 2003 se je občina Kranj
razcepila na več občin: Naklo,
Cerklje, Šenčur, Preddvor,
Jezersko in MO Kranj. Sprejet
je bil sklep, da se Društvo
invalidov Kranj preimenuje v
Medobčinsko društvo invalidov
Kranj – MDI Kranj.
za delovne invalide in osebe s telesno
okvaro, ter zastopanje interesov delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro
na lokalni ravni.
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Dejavnosti za vse generacije
Aktivnosti projekta VGC Gorenjske v občini Preddvor
S pomočjo evropskih sredstev je Ljudska univerza Kranj kot vodilni partner
začela januarja 2017 izvajati projekt
Večgeneracijski center Gorenjske. V
okviru projekta se vsakodnevno na več
lokacijah izvajajo brezplačne aktivnosti, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu
in medgeneracijskemu povezovanju.
Aktivnosti so zasnovane tako, da so za
udeležence čim pestrejše, zanimivejše,
naravnane k pridobivanju uporabnih,
kakovostnih in aktualnih spretnosti ter
znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja.
Omenjeni projekt je finančno podprla
tudi Občina Preddvor, zato se aktivnosti že dobri dve leti izvajajo tudi v naši
občini. Potekale so naslednje aktivnosti:
umovadba, tombola, ustvarjalna šiviljska delavnica, poslikava keramike, izdelava novoletnih voščilnic iz mandal,
izdelava rož iz krep papirja, igranje taroka, joga, kundalini joga, gozdna terapija, računalniški tečaj, razna predavanja (Prva pomoč, Spoznanja o čustvenih
vampirjih, Moč je v tebi, Kako slediti
svojemu srcu …).
Udeleženci, ki so že sodelovali pri aktivnostih, so zelo navdušeni. Poleg novih

Ustvarjalna šiviljska delavnica
znanj in spretnosti ter zanimivih informacij nudijo aktivnosti tudi priložnost
za druženje, pogovor, nova poznanstva,
kar pa zagotovo naredi življenje vsakega
posameznika lepše in bolj kakovostno.
Aktivnosti se izvajajo največ v Preddvoru ali pa v bližnji okolici. Vse so brezplačne in so namenjene vsem generacijam občanov, torej ne samo starejši.
Večino vsebin so predlagali občani in
predlogi za nove vsebine se še vedno
zbirajo. Projekt bo potekal vse do konca

septembra 2021. Aktivnosti za vsak mesec
so objavljene v zgibanki, ki jo dobite v TIC-u Preddvor, v sprejemni pisarni Občine
Preddvor, objavljena pa je tudi na spletni
strani Občine Preddvor. Obveščanje poteka tudi v obliki plakatov, ki so pritrjeni na
občinskih oglasnih deskah in v Gorenjskem glasu. Na vseh obvestilih je navedena telefonska številka, na katero lahko
prijavite udeležbo. V juliju in avgustu bo
poletni predah, septembra pa prijazno
vabljeni, da se pridružite aktivnostim.

Tončkin nasmeh
ne priznava let
MARIJA VELIKANJE
Le kdo ne pozna Klakočarjeve Tončke s Srednje Bele? Osemindvajsetega aprila je praznovala častitljivih devetdeset let. Pevke
ZPZ Josipine Turnograjske Društva upokojencev Preddvor so jo
obdarile z darilcem in ji zapele nekaj pesmi, namenjenih njenemu prazniku. Nanjo pa ni pozabil niti župan Rok Roblek.
Gospa Tončka izvira iz številne družine, bilo je kar devet otrok,
od katerih so poleg Tončke živi še trije: Ivka, Francka in Miha,
ki živi v Argentini in je tudi že v 95. letu. Njeno življenje je
bilo vedno prežeto z delom, vendar ni nikoli pokazala, da ji je
kaj težko. S sedaj že pokojnim možem Tonetom in sinom Branetom so živeli srečno in složno življenje. Iz nič sta ustvarila
uspešno šiviljsko obrt. Šivali so vse od nedrčkov do kostimov
in posteljnine – in to so bila res kvalitetni izdelki. Marsikatera
družina (z menoj vred) ima verjetno še danes kak njihov izdelek. Čeprav je bila gospa Tončka že upokojena, ni mogla iz svo-

Tončka Klakočar z Anico Celar Gorza iz društva upokojencev in
županom Rokom Roblekom
je kože, še vedno je vsak dan vse pripravila, da je delo teklo tekoče, saj so imeli tudi do trideset zaposlenih. Danes pa mama
Tončka svoja zrela leta preživlja v krogu svojih najdražjih:
sina Braneta, snahe Jane, vnukinj Nine in Špelce ter pravnuka Maksa in pravnukinje Izabele. Po prijetnem kramljanju in
čudoviti postrežbi v Vili Bela smo odšli zadovoljni, kako čila in
zadovoljna je mama Tončka. Zaželeli smo ji predvsem zdravja
in vedno razigranega nasmeha v krogu najdražjih.
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Z najstarejšimi v Radmirje
Društvo upokojencev Preddvor vsako leto svoje najstarejše člane, stare osemdeset let
in več, odpelje na izlet, kjer preživijo dan v družbi vrstnikov.
MARIJA VELIKANJE
V četrtek, 16. maja, smo napolnili avtobus in se odpeljali v Radmirje, v Ljubno
ob Savinji, kjer na malem gričku stoji
cerkev sv. Frančiška Ksaverija. To je bila
že včasih romarska pot in je tudi še danes, saj je cerkev zelo bogato obdarjena.
Iz raznih kraljevskih dvorov in plemiških družin so prihajala darila, kot so
bogoslužna oblačila in posoda. V njej je
tudi zakladnica mašnih plaščev in drugih dragocenosti. Gospa Antonija nam
je razkazala mašne plašče in povedala,
koliko so stari in kod so prihajali. Med
njimi je plašč, ki ga je izvezla Marija Terezija iz svoje poročne obleke in ga podarila cerkvi v Radmirju leta 1750, en plašč
je podarila poljska kraljica Marija Jožefa leta 1753, enega pa mati francoskega
kralja Ludvika XVI. leta 1763. To je samo
kanček iz te zakladnice. K slavi Radmirske cerkve pa so veliko pripomogli jezuiti, saj je bil Frančišek njihov zavetnik.
Izšle so mnoge knjige, molitveniki in
pesmarice, ki so opisovale razne čudeže.

Z najstarejšimi na izletu
Cerkev so dokončno sezidali leta 1725.
Neznani arhitekt je cerkev oblikoval v
baročnem slogu, ki je v podobi križa. V
cerkvi je kar pet oltarjev. Župnik nam je
razložil, da je bil včasih red v cerkvi takšen, da so na desni strani sedeli samo
moški, na levi pa ženske; stranski oltarji na moški strani so imeli le ženske
svetnice, na ženski strani oltarja pa so
bili le moški svetniki, tako da se med

sabo niso gledali. Izlet in mašo so nam
popestrile naše pevke, ki smo jih povabili s seboj. S poučnimi zgodbicami
nam je krajšal pot tudi župnik Branko
iz sosednje fare.
Po maši in vseh ogledih pa smo se odpeljali v čudovito gostišče na Črnivcu,
kjer smo se dobro okrepčali in pot nadaljevali proti domu. Pa kmalu nasvidenje!

Gorenjski upokojenci so prepevali
ANICA CELAR GORZA
Aprila je 14 gorenjskih upokojenskih
pevskih zborov sodelovalo na srečanju
Gorenjski upokojenci pojejo v Osnovni šoli Bistrica pri Tržiču v organizaciji
Pokrajinske zveze društev upokojencev
Gorenjske in Društva upokojencev Tržič.
Sodeloval je tudi naš Ženski pevski zbor
Josipine Turnograjske. Zbor trenutno
šteje 14 pevk, vodi pa nas zborovodkinja
Mimi Roblek. Naš zbor se je predstavil z
dvema pesmima. Zapele smo zelo ubrano, dobile smo pohvalo komisije in tudi
pevcev drugih pevskih zborov. Tudi drugi zbori so bili dobro pripravljeni in dve
uri sta bili izredno zabavni. Program je
povezovala Slavica Bučan. Vsa zahvala
organizatorjem, res so nas toplo sprejeli, posebno tržiškim upokojencem, ki
so nas ves čas spremljali in usmerjali.
Pozdravili so nas predstavniki pokrajine

Preddvorske pevke na srečanju upokojenskih pevskih zborov Gorenjske
in DU Tržič, pozdravil in pohvalil pa nas
je tudi tržiški župan Borut Sajovic. Pevke smo bile zadovoljne in vesele, da naš
trud ni bil zaman, saj vsak teden vadimo
po dve uri. V petek, 26. aprila, smo zapele

podoknico naši članici Tončki Klakočar,
ki je slavila devetdeset let, v junija naš
čaka sodelovanje pri občinskem prazniku, 16. junija pa bomo sodelovale na Taboru slovenskih pevskih zborov v Stični.
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Bašljani urejali
Gamsovo pot

Prijetno srečanje »mladine«
nad osemdeset let

JANA SMOLEJ
Bašljani slovimo po tem, da znamo stopiti
skupaj. Tokrat smo poskrbeli, da je tematska Gamsova pot v kraljestvu Storžiča spet
v celoti lepa in prehodna. Fantje in dekleta
z županom Rokom Roblekom smo se razde-

JANA SMOLEJ
Kot vsako leto smo bili v Bašlju na velikonočni ponedeljek zelo pridni. Ob 10.
uri so se zbrali »mladinci«, starejši od
osemdeset let, prišlo jih je 11, nekateri
so bili odsotni zaradi bolezni ali drugih obveznosti. Sledil je kratek kulturni program s pevskim zborčkom, ki je
zelo prisrčno pel, Cirila s svojim pevskim nastopom tudi nikoli ne manjka,
obujanje spominov in druženje. Lepo,
da se srečujejo, kajti nekateri se le poredko vidijo in srečajo, zato je srečanje
toliko bolj zanimivo. Izvemo pa tudi
marsikatero dogodivščino in anekdoto. Postregli smo jim s kosilom, sladico
pa je kot vsako leto doslej prispevala Anka iz Doma na Lovrencu. Upam,
da se drugo leto srečamo še v večjem
številu, tako da vabilo že velja. To dru-

ženje TD Bašelj organizira s pobudo RK
Bašelj, ki ga po novem vodi Aleksandra
Zibelnik Badii, in očitno ji bo glede na
dogodek zelo dobro šlo. Vsi prisotni so
dobili tudi darila, ki jih je kupil RK Bašelj, kdor pa se dogodka ni udeležil, ga
bomo obiskali na domu, kajti v Bašlju
je 22 ljudi starih več kot osemdeset let
in tu smo zaradi njih, oni so nas pripeljali do sem, kjer smo. Trudili se bomo
ohranjati taka druženja. Prav tako
smo s prisotnim županom Rokom Roblekom na veselje vseh veliko govorili
o tem, kako bi še lahko pomagali starejšim. TD Bašelj dela vse prostovoljno,
zato pomoči, če bo le v naši moči, nikoli ne bomo odrekli. Hvala vsem prostovoljcem, ki ste nam pomagali omogočiti to srečanje. Seveda si sodelovanja
želimo tudi v prihodnje, kajti le skupaj
bomo lahko kaj dosegli.

Bašljani pri urejanju Gamsove poti
lili v tri skupine, da smo pokrili celotno pot.
Pele so motorne žage, kosilnice, krampi,
žage, grablje ... Delo je bilo zelo oteženo
zaradi podrtih dreves še od žledoloma, potrebnih je bilo kar nekaj stopnic, ureditve
poti v prvotno stanje, kajti potke so se delale kar same zaradi neprehodnosti podrtih
dreves. Ker nas je bilo prostovoljcev kar veliko, smo v eni akciji uredili večji del poti.
Izgubiti se ne morete več, ker vam smerokazi, table in markacije točno povedo, kam
lahko greste, pot pa je prav tako lahko hodljiva. Kjer je drselo in je bil težji prehod,
smo na novo naredili stopnice, tako da je
pot prijazna tudi otrokom. Gamsova pot je
krožna in poteka iz Brunarice mimo igrišča,
vodi do Laškega in naprej do Doma na Lovrencu, nato se nadaljuje mimo cerkvice sv.
Lovrenca do Gradišča in nazaj proti dolini
Belice. Zaradi vremena smo kasneje markirali in uredili smerokaze. Markacije in
puščice so po Gamsovi poti rumene barve,
zato jim le sledite in ne boste se izgubili. Po
zaključenem delu smo dobili kosilo v Domu
na Lovrencu, seveda »bobi« niso manjkali.
Hvala vsem prostovoljcem za pomoč. Dobrodošli vsi na Gamsovi poti, naj bo pot
srečna in brez poškodb, parkirate pa lahko
pred Brunarico, kjer je prostora več kot dovolj.

Prijetno srečanje starejših od osemdeset let

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje
Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Naj bo poletje
Naj bo dogajanje.
ERNESTA KOPRIVC
Čeprav poletje vrvi od dogajanj, se je
dogajalo tudi v spomladanskem času.
Drugo leto zapored se je odvijal teden
Okusi čemaž v Preddvoru, ki smo ga letos, poleg redne ponudbe gostincev, popestrili z delavnico na terenu z Dariem
Cortesejem ter čemaževo kuhinjo, na
kateri so slastne jedi iz čemaža, ki so
šle za med, pripravili v Pensionu Zaplata. Dogajanju se je pridružila še kmečka
tržnica ter izdelovanje butaric v sklopu oratorijskega dne. Uspešno smo zaključili tudi izobraževanje za turistične
vodnike za pridobitev lokalne licence.
Priznati moramo in v čast nam je, da
je deset bodočih vodnikov izredno resno
vzelo zadevo, kar pomeni, da smo pridobili ljudi, ki se zavedajo odgovornosti, ki jih prinaša vodenje. Ravno tako
smo zaključili javni natečaj za celostno
grafično podobo turistične destinacije
Preddvor, na katerega smo prejeli pet
predlogov. Zdaj je na vrsti izbor predlogov, ki jih bo ocenila strokovna komisija. Srčno upamo, da bomo tokrat dobili novo celostno podobo, s katero se
bomo enotno predstavili svetu. Dogaja
pa se tudi na jezeru Črnava, saj smo v
nedeljo, 19. maja, slavnostno splavili tri
nove čolne, ki bodo znova kraljevali na
jezeru. Ob tej priložnosti smo pripravili
pester program v dobrodelnem duhu,
katerega zbrana sredstva so namenjena
otroškemu taboru v organizaciji Zavoda
Gibaj in Zmagaj. Skupaj z Občino Preddvor načrtujemo tudi ureditev zahodne
obale jezera z namenom, da jezero počasi znova postane privlačno tako za
domačine kot obiskovalce.

PRAZNIČNI JUNIJ
Najbolj pester po dogajanju je mesec junij, ki bo v znamenju občinskega praznovanja. Napovedala ga bosta Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih
priznanj ter sveta maša s spravo v cerkvi sv. Miklavža v Mačah, zaključila
pa tradicionalni Petrov sm'n in Petrov
mednarodni folklorni festival. V začetku meseca bo luč ugledala obsežna
knjiga o rodbini Wurzbach, ki velja za
utemeljitelje turizma v Preddvoru. Ju-

Po jezeru Črnava so zapluli čolni. / Foto: Tina Dokl
nij je tudi mesec, ko v sklopu Združenja
Kamniško-Savinjske Alpe organiziramo
Pohodniški festival. Letos smo v sodelovanju z lokalnimi društvi pripravili štiri
dogodke: Semenj v Kokri z žegnanjem
koles (Turistično društvo Kokra), skrivnosti in užitke padalstva nam bo razkril
Preddvorčan in več kot odlični padalec
Tone Svoljšak, ki je v Slovenijo prinesel
prvo jadralno padalo, s Kulturnim društvom Josipine Turnograjske se bomo
sprehodili po Literarni poti pod Storžičem, z Društvom za opolnomočenje telesa, duše in duha Bhajannamkaur pa
se bomo podali po slovenski Jakobovi
poti oz. po njeni preddvorski veji. Sredi
meseca bomo znova gostili 2. Mednarodni glasbeni festival Free Forms Preddvor, na katerem tudi letos pričakujemo
kar nekaj tujih glasbenikov. Župnija
Preddvor nam bo v dramski igri Dobri
pastir razgrnila življenje župnika Frana
Lakmayerja, ki je bil tudi priznani čebelar, Čebelarstvo Kokl pa vam bo razkrilo
skrito življenje čebel na Dnevu odprtih
vrat slovenskih čebelarjev. Konec meseca se zaključuje tudi akcija Korak za
čisto naravo, ki bo na kresno noč v grajskem parku pripravila slovesnost pred
državnim praznikom.

Turistično društvo Bašelj že vrsto let
skrbi za organizacijo tradicionalnega
dogodka Kmečki praznik pod Storžičem,
kjer vsakič pripravijo kaj novega in verjamemo, da letos ne bo nič drugače.
Vsem skupaj želimo veselo, brezskrbno
poletje, polno novih doživetij.
Vse podrobnejše informacije o aktualnem dogajanju najdete na naši FB-strani ali pa obiščite naš TIC, kjer vas bomo
rade volje seznanili z vsem.

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

Ponujamo vam:
razčesavanje striženje
trimanje kopanje
nego oči, ušes in krempljev
celotno nego
Delovni čas po dogovoru.
Naročanje na: 041/692 770

IN BOLJ ŠPORTNO OBARVAN JULIJ
Julij je povsem športno naravnan, saj
takrat gostimo mednarodnI turnir v tenisu na mivki ali pa se udeležimo tradicionalnega pohoda na Hudičkov boršt.
V sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj
pripravljamo v grajskem parku filmski večer pod zvezdami, na katerem si
bomo ogledali film Tuga Štiglica, ki je
rdeča nit kandidature Kranja za Evropsko kulturno prestolnico v letu 2020.

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038
www.geodetske-storitve.com
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Koledar dogodkov za maj, junij, julij in avgust 2019
MAJ

Sobota, 15. 6. 2019

Petek, 31. 5. 2019

Kulturni dom Preddvor, ob 20. uri

SLAVNOSTNA AKADEMIJA S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ
Občina Preddvor

Sobota, 1. 6. 2019

Cerkev sv. Miklavža, Mače, ob 10. uri

SVETA MAŠA S SPRAVO
Župnija Preddvor, E: zupnija.preddvor@rkc.si
Ponedeljek, 3. 6. 2019

Hotel Alma, ob 14. uri

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNEGA DRUŠTVA PREDDVORSKI SAMORASTNIKI
Likovno društvo Preddvorski samorastniki
Sreda, 5. 6. 2019

TIC, od 19. do 20. ure

DELAVNICA IZDELAVE ROŽ IZ KREP PAPIRJA
Večgeneracijski center, E: mkc-prijava@luniverza.si
Petek, 7. 6. 2019

Združenje borcev za vrednote NOB Preddvor
Sobota, 15. 6. 2019

JUNIJ

grajska terasa gradu Hrib, ob 19. uri

PREDSTAVITEV KNJIGE O RODBINI WURZBACH IN POGOVOR Z GOSTI O
ZGODOVINI PREDDVORA

Kališče, ob 11. uri

SREČANJE OB SPOMINSKI PLOŠČI USTANOVITEV KOKRŠKEGA ODREDA
PRED 77 LETI

travnik ob župnijskem domu, ob 20. uri

DRUŽABNI VEČER OB GLASBI
Župnija Preddvor, E: zupnija.preddvor@rkc.si
Nedelja, 16. 6. 2019

travnik ob župnijskem domu, ob 10.30

ŽUPNIJSKI DAN
Župnija Preddvor, E: zupnija.preddvor@rkc.si
Sreda, 19. 6. 2019

Dom Zg. Bela, od 19.30 do 20.30

KUNDALINI JOGA
Večgeneracijski center, E: mkc-prijava@luniverza.si
Petek, 21. 6. 2019

Kulturni dom Preddvor, ob 19. uri

POGOVORNI VEČER: KAKO BODO PREDDVOR PREDSTAVILI NAŠI NOVI
TURISTIČNI VODNIKI
ZT Preddvor, Ivka Sodnik

Kulturno društvo Josipine Turnograjske, E: info@kdjt.si
Sobota, 22. 6. 2019
Nedelja, 9. 6. 2019

Trg pred cerkvijo v Kokri, ob 9.45

POHODNIŠKI FESTIVAL KSA: SEMENJ V KOKRI IN BLAGOSLOVITEV KOLES

zbor Preddvor, ob 9.30

POHODNIŠKI FESTIVAL KSA: POHOD LITERARNA POT POD STORŽIČEM
ZT Preddvor, Kulturno društvo Josipine Turnograjske, E: info@kdjt.si

Turistično društvo Kokra, E: joze.arnez@mersteel.eu
Sobota, 22. 6. 2019
Nedelja, 9. 6. 2019
od 10. do 15. ure

Čebelarstvo Kokl, Potoče 24a, Potoče,

Nogometno igrišče za žago

PRVENSTVO OBČINE PREDDVOR V MALEM NOGOMETU
Športno društvo Preddvor

DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKIH ČEBELARJEV
Čebelarstvo Kokl, E: kokl.tomaz@amis.net

Sobota, 22. 6. 2019

Sreda, 12. 6. 2019

POHODNIŠKI FESTIVAL KSA: PREDAVANJE TONETA SVOLJŠKA
O PADALSTVU

TIC, od 19. – 20. ure

DELAVNICA IZDELAVE ROŽ IZ KREP PAPIRJA

Dom Zg. Bela, ob 19. uri

ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si

Večgeneracijski center, E: mkc-prijava@luniverza.si
Nedelja, 23. 6. 2019
Četrtek, 13. 6. 2019

TIC, od 19.30 do 20.30

UMOVADBA ZA STAREJŠE
Večgeneracijski center, E: mkc-prijava@luniverza.si
Petek, 14. 6. 2019

Kulturni dom Preddvor, ob 19. uri

DRAMSKA IGRA DOBRI PASTIR O ŽIVLJENJU ŽUPNIKA FRANA LAKMAYERJA

zbor Preddvor, ob 7. uri

POHODNIŠKI FESTIVAL KSA: POHOD PO JAKOBOVI POTI –
PREDDVORSKA VEJA
ZT Preddvor, Društvo Bahajannamkaur, E: franceska.zumer@gmail.com
Nedelja, 23. 6. 2019

grajsko dvorišče, ob 19. uri

KRESNA NOČ – SLOVESNOST PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI

Župnija Preddvor, E: zupnija.preddvor@rkc.si

Korak za čisto naravo, E: manja.primozic@gmail.com

Petek, 14. 6. 2019

Nedelja, 30. 6. 2019

Grad Hrib, ob 21. uri

center Preddvora, ob 11. uri

2. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL FREE FORMS PREDDVOR

PETROV SM'N

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

ZT Preddvor, Kulturno društvo Matije Valjavca, E: josip.ekar@gmail.com

Sobota, 15. 6. 2019

Nedelja, 30. 6. 2019

Grad Hrib, ob 11. uri

center Preddvora, ob 14.30

2. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL FREE FORMS PREDDVOR

PETROV MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL

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

ZT Preddvor, Folklorno društvo Preddvor, E: fdpreddvor@gmail.com
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JULIJ
Petek, 5. 7. 2019

www.pogrebnik.si

grajsko dvorišče

FILM POD ZVEZDAMI REŽISERJA TUGA ŠTIGLICA
ZT Preddvor, E: info@visitpreddvor.si
Od petka, 5. 7. 2019, do nedelje, 7. 7. 2019
ob 10. uri

13

Fitko center Preddvor,

99

FITKO CUP BEACHTENNIS – TURNIR SVETOVNE SERIJE V TENISU NA
MIVKI

EUR

NAJVEČJI TURNIR V TENISU NA MIVKI V TEM DELU EVROPE
Fitko center Preddvor, E: sasorop@gmail.com

+ po

Sobota, 6. 7. 2019, ob 11. uri		

št ni n a

TRADICIONALNI POHOD V HUDEČEV BORŠT

V volčjem brlogu

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

Mednarodna
uspešnica, ki temelji
na presunljivi resnični
zgodbi Margot Wölk
in vzbuja provokativna
vprašanja o
sostorilstvu, krivdi in
borbi za preživetje.

AVGUST
Sobota, 17. 8. 2019

Bašelj, ob 20. uri

KMEČNI PRAZNIK POD STORŽIČEM
TD Bašelj, E: jana.smolej@gmail.com
Nedelja, 18. 8. 2019

Bašelj, ob 12. uri

KMEČNI PRAZNIK POD STORŽIČEM

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava

TD Bašelj, E: jana.smolej@gmail.com

Gradbeno dovoljenje do konca
leta?

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 v Kranju,
jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

ŠD PREDDVOR
Gradbeni odbor za izgradnjo Športnega centra Preddvor se je od
imenovanja sestal na štirih sestankih. Tretjega se je na povabilo predsednika društva udeležil Dane Jošt, ki je na Nogometni
zvezi Slovenije zadolžen za infrastrukturo. Predstavil je strokovne usmeritve, vezane na naš projekt, predstavil okvirne stroške
vzdrževanja in možnosti za sofinanciranje. Podprl je izhodišča v
smislu fazne gradnje, pri čemer je predlagal, da se že v prvi fazi
v okviru zemeljskih del pripravi kar največ za nadaljnje postopke
izgradnje, npr. predpriprava za razsvetljavo. Obljubil je tudi vso
podporo ter razpoložljivo dokumentacijo NZS kot pomoč v postopkih priprave in izvedbe projekta. Občinska uprava je izvedla
evidenčno javno naročilo za izbor projektanta. Poziv je zahteval
dve varianti ponudbe, in sicer varianta A za celoten obseg in varianta B za del parka (veliko nogometno igrišče, tribune, servisni
objekt, varovalne ograje in spremljajoča parkirna mesta). Ker
se je GO odločil za fazno gradnjo, je po pregledu treh prispelih
ponudb na četrtem sestanku sklenil, da dva ponudnika povabi
za bolj podrobno predstavitev izhodišč, katerih cilj je pridobitev
gradbenega dovoljenja do konca leta 2019.

Delavnica cvrenja krofov
Večgeneracijski center Gorenjske danes ob 17. uri v koči na Sv.
Lovrencu prireja delavnico cvrenja krofov. Petnajst udeležencev
se bo te veščine učilo pri odlični kuharici Anki, ki daleč naokrog
slovi po pripravi krofov.

224 strani ,15 x 20 cm,
špiralna vezava,

Pred vami je najnovejša
kuharica za kremasta
peciva in sladice –
sadna peciva, rulade,
torte in tortice, sladice
brez peke, deserte
v kozarcih in ostale
kremaste užitke.
Njihova jasna in
enostavna priprava
vodi vsakogar do
zagotovljenega
uspeha.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
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Uvod v uspešno nadaljevanje nogometne sezone
Tako kot je v marcu že tradicija, smo v ŠD Preddvor tudi letos organizirali nogometne
priprave mlajših selekcij. Letos se jih je udeležilo kar 72 mladih nogometašev iz petih
različnih starostnih kategorij, največ, in sicer kar 18, iz ekipe kadetov.
ROMAN ROGELJ, SLAVKO A. BOGATAJ IN
MARJAN BOGATAJ
Priprave smo izvedli v dveh različnih
terminih, in sicer od 11. do 14. marca za
selekciji mladincev in kadetov ter od 14.
do 17. marca za selekcije mlajših in starejših dečkov ter starejših cicibanov.

PRVIČ V UMAGU
Za kraj priprav smo prvič izbrali Umag,
tako da smo bili pred odhodom kar
malce na trnih, kakšni pogoji za treniranje nas čakajo in kakšna bo namestitev. Ko smo prispeli na prizorišče, pa
smo zelo hitro ugotovili, da so vsi pogoji
optimalni in da smo z izborom Umaga
zadeli v polno. Dobra organizacija društva in pogoji, ki so nam jih zagotovili v
agenciji B4SportCamps, so nam omogočili, da smo priprave izpeljali na zares
vrhunski ravni.
Priprave je vodila in koordinirala trenerska ekipa v sestavi David Golob, Gregor Pavlič, Luka Perne, Luka Potkonjak
in Slavko A. Bogataj. S prizadevnostjo
vseh sodelujočih igralcev so bili izjemno
zadovoljni, saj so izpolnjevali vse zadane naloge, pohvalno pa je bilo tudi njihovo vedenje, tako na treningih kot tudi
v prostem času. Zato ni čudno, da so iz
različnih klubov tako iz Slovenije kot
tudi iz tujine, ki so bili prav tako v Uma-

gu na pripravah v tem času, kar deževale pohvale glede naše organiziranosti in
prizadevnosti igralcev. Navduševal pa
je tudi njihov videz, saj smo s pomočjo
donatorjev in sponzorjev zagotovili, da
so bili enotno oblečeni in razpoznavni
že na daleč.

DOBRI REZULTATI
Dobro izvedene priprave ter intenzivni
treningi v domačem okolju dajejo sadove tudi v pomladanskem delu tekmovalne sezone. Tako so mladinci dosegli
prvo zmago nasploh – in to v gosteh –
proti vodeči ekipi Šobec Lesce, kadeti pa
so prav tako v gosteh premagali Škofjo
Loko - Medvode, ki je bila dolgo časa
med kandidati za prvaka. Prav tako
uspešno nastopajo starejši dečki, ki se
enakovredno kosajo tudi z leto starejšimi vrstniki, ter mlajši dečki in obe skupini cicibanov.
Člani so bili na pripravah v Novigradu,
po vrnitvi domov pa so opravili še nekaj treningov in na prvi tekmi pomladanskega dela premagali Bitnje z 2 : 0.
Nato je sledila serija tekem brez osvojenih točk, pri čemer velja poudariti sosedski derbi, na katerem sta se Za žago
srečala Preddvor in Visoko. V odlični
atmosferi pred več kot dvesto gledalci
so bili gostje, pri katerih igra tudi vrsta
Preddvorčanov, uspešnejši in zasluže-

Mladi nogometaši, pripravljeni na športne izzive

no zmagali z 2 : 0. Že omenjeni niz brez
točk so člani prekinili v 18. krogu, ko s
pristopom in borbenostjo poželi simpatije v Kranju in remizirali s 4 : 4 proti do
nedavnega slovenskemu drugoligašu
Zarici.
Mladinci, kadeti in člani bodo prvenstvo sicer zaključili prvi junijski konec
tedna, ekipe dečkov in cicibanov pa
teden dni kasneje. V nedeljo, 9. junija,
ob 10. uri bo na igrišču Za žago še zadnja tekma v letošnjem prvenstvu, ko
se bodo naši starejši dečki pomerili z
vrstniki iz Naklega in Tržiča, v nadaljevanju pa bo potekalo že tradicionalno
srečanje igralcev vseh mlajših selekcij
in njihovih staršev.

POLETNA ŠPORTNA DOGODKA
Takoj po koncu nogometnega dela sezone pa nas čakata še dve najbolj tradicionalni in največji prireditvi v organizaciji ŠD Preddvor. Najprej bo v soboto, 15.
junija, Srečanje nogometnih generacij
NK Preddvor, teden dni kasneje, v soboto, 22. junija, pa v okviru občinskih praznovanj še Prvenstvo občine Preddvor v
malem nogometu. Prijave na ta domači
prestižni turnir sprejemamo do vključno srede, 19. junija. Tako igralci kot tudi
vsi zvesti navijači ter ostali ljubitelji
športa vabljeni, da se v čim večjem številu udeležite naših dogodkov.
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Tudi letos tenis na mivki
Preddvor bo tudi letos gostil največji dogodek v tenisu
na mivki v Sloveniji: letošnji Fitko Cup bo potekal
od 5. do 7. julija.
Igrišča na mivki ob jezeru Črnava v
Preddvoru (Rekreativni center Fitko) so
vključena v zgodbo popularizacije in razvoja tenisa na mivki v Sloveniji že od
samega začetka. Od leta 2012 Preddvor
gosti tudi mednarodne turnirje v tenisu na mivki, ki vsako leto privabijo številne igralce in igralke iz celega sveta.
Skozi leta je Fitko Cup, ki ga Preddvor
tradicionalno gosti v mesecu juliju in
predstavlja največji dogodek tenisa na
mivki v Sloveniji, postal prepoznaven
na svetovni ravni. V zadnjih sedmih letih je v Preddvor privabil okoli 600 igralcev in igralk iz več kot dvajsetih držav.
Lani se je Fitko Cupa udeležilo 48 igralcev in igralk iz 13 držav. Zmagovalca v
moški kategoriji sta bila lani Uroš Brinovec (Slovenija) v navezi z Danielom
Kahrom (Avstrija), v ženski kategoriji
pa Lea Wildmann (Slovenija) v navezi z
Ekatarino Byakino (Rusija).
Preddvor bo tudi letos gostil največji
dogodek v tenisu na mivki v Sloveniji.
Letošnji Fitko Cup bo potekal od 5. do 7.
julija na igriščih na mivki ob jezeru Črnava. Nadejamo se, da bodo na mivki v
Preddvoru nastopili tudi igralci in igralke, ki so uvrščeni med Top 50 na svetu.
V petek, 5. julija, bo potekal enodnevni
turnir, v soboto, 6. julija, in nedeljo, 7.
julija, bo na sporedu dvodnevni turnir z
denarnim skladom v višini 3000 ameriških dolarjev. Oba turnirja v okviru Fit-

ko Cupa sta organizirana pod okriljem
mednarodne teniške zveze (ITF), na katerih se bodo najboljši slovenski in tuji
igralci in igralke borili za točke, ki štejejo za svetovno lestvico v tenisu na mivki
(ITF Beach Tennis Ranking). Med nastopajočimi bosta tudi trenutno najboljša
slovenska igralca Uroš Brinovec (trenutno na 46. mestu na svetovni moški
lestvici) in Lea Wildmann (trenutno na
136. mestu na svetovni ženski lestvici).
Turnir v Preddvoru pohvalijo številni
udeleženci, med njimi je tudi Luiz Notare Gimpel, igralec iz Brazilije: "Turnirja v Preddvoru sem se udeležil trikrat
in zagotovo še pridem, morda že letos.
Organizatorji turnirja vedno odlično
poskrbijo za nas, igralce, vključno z
zadevami, kot so rezervacija nastanitve, zagotovitev prehrane in obisk znamenitosti, kar ni običajno na svetovni
turneji. Običajno Brazilci na evropski
turneji igrajo samo na turnirjih v Italiji
in Franciji ter na turnirjih z visokim nagradnim skladom, pa vendar vsako leto
stara in nova generacija Brazilcev igra
tudi v Preddvoru. Preddvor za vedno!"
Skozi leta organiziranja turnirjev v Preddvoru se je dober glas razširil po vsem
svetu. Turnirji tako Preddvoru zagotavljajo mednarodno promocijo, obenem
pa ustvarjajo tudi prihodke, saj so udeleženci turnirjev v Preddvoru nastanjeni v
številnih nastanitvah znotraj občine.

Tenis na mivki v navdihujočem okolju pod gorami

Po jutru se dan pozna
IRENA KRIŽNAR
Dan se članom Društva Šola zdravja začne v
dobri družbi, živahno, veselo, nasmejano …
Vsako jutro (razen ob nedeljah in praznikih)
se dobimo na dvorišču gostilne Majč, poklepetamo, se informiramo o prihajajočih
dogodkih, razgibamo od glave do peta in
polni sveže energije zakorakamo v nov dan.
Verjetno je že kdo pomislil, le kdo razen
upokojencev lahko hodi ob 7.30 na telovadbo. Jutranjih vadb se večinoma res udeležujemo upokojenci, nekateri pa pridejo pred
službo ali ko imajo službo v popoldanski
izmeni. Lahko se nam pridružite tudi samo
ob sobotah in spoznali boste dokaj enostavne in zelo učinkovite vaje, ki jih boste

Jutranje razgibavanje članov Šole zdravja
lahko izvajali v prostem času in vam bodo
pomagale odpraviti marsikatero gibalno težavo. Vaje 1000 gibov so namenjene vsakomur. Pomemben vpliv na dobro počutje ima
tudi druženje, ki ga oplemenitimo s petkovo
»kavico«. Občasno Mojca in Miha poskrbita, da pri vadbi porabljeno energijo nadomestimo s prigrizki ali energetskim napitkom. Ob rojstnih dnevih pa se posladkamo
z dobrotami, ki jih pripravijo naši slavljenci.
Skratka, srečni smo, da vsak dan naredimo
nekaj zase in se imamo ob tem še prijetno.
Na Majčevem dvorišču je prostora še dovolj,
zato vabljeni, da se nam pridružite, kadar
vam bo čas le dopuščal.

Povezani v gibih

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si
http://www.kzcerklje.si
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani

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

AJZA
DOMAČA ŠP

NUDIMO VAM:
LONČNICE
ŠOPKE
REZANO CVETJE

VA B L J E

POROČNE ARANŽMAJE
ARANŽIRANJE ZA VSE
PRILOŽNOSTI

NI!
Raznovrstne domače dobrote – suhe mesnine, mlečni izdelki, moke vseh
vrst, pekovski izdelki, dnevno sveži kruh …

ŽALNI PROGRAM

VSE ZA VAŠ ZELENJAVNI
IN OKRASNI VRT
Novi Renault CLIO
Renault TWINGO
PROGRAM
ZA KMETIJSTVO:
LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

LIMITED SCe 70

Novi Renault CAPTUR
ZEN ENERGY TCe 90

VELIKA IZBIRA LNIH
ERA
TEKOČIH IN MINPO
L
JI
O
N
G
H.
UGODNIH CENA
Že za

Že za

9.490 €

Že za

9.990 €

14.290 €

Novi

Renault TWINGO
Brez zadržkov
ŽeNovi
za Renault MEGANE

8.590 €

*

LIFE SCe 115

Novi Renault SCENIC
LIFE ENERGY TCe 115

Renault KADJAR
ZEN ENERGY TCe 130

COOL

Paket
radio+klima

5 let jamstva

**

Že za

Že za

Že za

*Cena velja za model Renault Twingo Life SCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 1.600 €. **Ob nakupu vozila preko Renault Financiranja
prejmete podaljšano jamstvo za 5
*
let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

13.390 €

19.990 €
16.490 €
117–137 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0208–0,0356 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij
* velja za vozila iz zaloge

Poraba pri mešanem ciklu: 5,2–6,1 l/100 km. Emisije CO2
ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
renault.si

Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
Vaš
trgovec
Cerkljah na Gorenjskem
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