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Poleti ste v Preddvoru začeli graditi kana-
lizacijo v Novi vasi, podprto z evropskim de-
narjem. Kako poteka?

”Začeli smo z investicijo v kanalizacijo Nova
vas-Preddvor, kjer pa se pojavlja težava, ker dr-
žava zahteva, da do 30. septembra porabimo
skoraj tretjino sredstev. Žal tega ne moremo iz-
polniti, zato smo vladni službi za lokalno sa-
moupravo naslovili prošnjo za preložitev tega
datuma. Do danes nobena od občin, ki imajo
podobne težave, ni dobila potrebnega dovolje-
nja. Mi vendarle upamo, da bodo to upoštevali
in da ne bomo izgubili evropskega denarja.
Dela so se začela v Novi vasi, izvajalec je
Cestno podjetje Kranj, ki ima na terenu tri eki-
pe, dve v Novi vasi in tretja pa je v Ulici Josi-
pine Turnograjske in na Francariji. Del odseka
v Novi vasi je že zgrajen, tudi Turnograjska
ulica, v gradnji pa je Francarija. Sredi septem-
bra naj bi bila dela končana tudi tu.”

Pri gradnji kanalizacije gre tudi za rešitev
za jezero Črnava, kamor so se doslej steka-
le odplake iz Nove vasi?

”Gre za staro obljubo izpred desetletja, ko
smo se lotili sanacije jezera. Takrat je bilo do-
govorjeno, da podjetje Živila financira obnovo
jezu, ministrstvo za okolje in prostor sanira je-
zero, občina pa zgradi kanalizacijo. Takrat so
bili narejeni idejni projekti. Ko sem leta 2002
končal takratni županski mandat, so bili vsi
Idejni projekti narejeni, kar je bila velika pred-
nost, saj smo lahko z njimi kandidirali za ev-
ropska sredstva.”

Kako je med gradnjo kanalizacijo poskrb-
ljeno za obvoz?

”Hkrati se sanira tudi obvozna cesta Nova vas-
Draga-Potoče, ki bo v uporabi med gradnjo ka-
nalizacije na Novljanski cesti. Istočasno bo slu-
žila kot obvozna cesta za gradnjo kanalizacije
skozi naselje Hrib, kjer bomo začeli delati takoj
po 30. septembru. Ljudi prosimo, naj bodo strp-
ni in naj pomagajo, kot so doslej. Lahko oblju-
bimo, da bo zahvaljujoč denarju, ki ga namenja
država, letos končan tudi Hrib. Na Hribu je mož-
na tudi gradnja toplovoda, vendar v primeru, če
se bodo v hotelu Bor odločili za sofinanciranje.
Sicer pa še več ljudi v občini želi imeti možnost
priklopa na toplovod. Upravljavec pripravlja
pravilnik pogojev in že septembra bodo ljudje
dobili odgovore, kakšni so pogoji in cene. Pri-
klopi so mogoči tudi v času obratovanja.”

Vaš sistem daljinskega ogrevanja na bio-
maso je dolgo časa predstavljal enega naj-
večjih problemov v občini Preddvor. Kakš-
no je sedaj stanje v podjetju Energetika?

”Zelo smo zadovoljni, ker novi direktor tako
vodi Energetiko, da bomo imeli konec leta pr-

vič v zgodovini poslo-
vanja dobiček ali vsaj
pozitivno ničlo. Vse
obveznosti Energetike,
d. o. o., za nazaj so po-
plačane, septembra
bomo dobili cenitev
podjetja, kar bo tudi
podlaga za javno lici-
tacijo. Prodati želimo
ves sistem brez toplo-
voda. Računamo na

veliko zanimanje, ker podjetje dobro stoji. Če
bomo podjetje prodali, bomo denar namenili
za širjenje sistema toplovoda. V tem primeru
se obeta tudi varianta za Hrib. Želimo pa tudi,
da bi dimnik povišali za deset metrov, kar za-
htevajo najbližji sosedje.”

So odnosi s sosedi sedaj urejeni?
”Sosedje so vse pravne možnosti izkoristili in

z nobeno od pritožb niso uspeli. Šlo je za pri-
tožbo na gradbeno dovoljenje. Sedaj so vložili
novo tožbo, in sicer za razvrednotenje zemljišč
in zahtevek za povečanje dimnika.”

Je ogrevanje na biomaso cenejše od deni-
mo kurjenja na kurilno olje?

”Imamo tarifni sistem in kdor ima večjo po-
rabo, je na boljšem, kajti manjše porabnike
fiksni stroški bolj bremenijo. Če pa povem za
svoje domače gospodinjstvo, kjer imamo kar
precejšnjo porabo (porabili bi do 7000 litrov
kurilnega olja na leto), imamo sedaj od 20 do
30 odstotkov cenejše ogrevanje, da ne govori-
mo o stroških peči, kotlov, vzdrževanja dimni-
ka in podobno. Nekaj uporabnikov pa je od-
klopljenih, gre za neplačnike, sicer pa ni pri-
tožb zaradi cen.”

Kako ste se o sistemu dogovorili z Jelovico?
”Jelovica ni pripravljena plačati obveznosti

za nazaj. Mi smo zahtevali izvršbo, oni so ji
oporekali, tako da je sedaj stvar na sodišču. Če
pa bi se Jelovica pojavila kot kupec Energeti-
ke, bi se dalo tudi drugače dogovoriti. Lastnik
Jelovice je dal vedeti, da ta možnost obstaja in
če bo le mogoče, bomo poskusili narediti tako,
da bo imela Jelovica prednost pri nakupu. Ta
sistem je bil namreč načrtovan tako, da je pred-
videval udeležbo Jelovice.”

S katerimi naložbami poleg kanalizacije se
še ukvarjate v občini?

”Gre še za več manjših naložb, pri katerih so-
delujejo kot soinvestitorji naši občani. Ukvar-
jamo pa se tudi z zaostanki iz preteklosti, zla-
sti pri obnovi kritičnih odsekov cest.”

Ste že končali urejanje parkirišča pri šoli?
”Vsako šolsko leto so se ponavljale težave, da

je bila zjutraj pred šolo gneča, ko so starši pri-

Župan občine Preddvor Miran Zadnikar

Kanalizacijo gradijo tudi
z evropskim denarjem
Kateri so ključni projekti, ki jih trenutno uresničujejo v občini 
Preddvor, smo ob letošnjem občinskem prazniku spregovorili 

z županom Miranom Zadnikarjem.

Miran Zadnikar

Priznanja urejenim hišam 
in vrtovom

Turistično društvo Preddvor bo 25. okto-
bra ob 18. uri podelilo priznanja za ureje-
nost hiš in vrtov. Ob kulturnem programu
boste videli slike, ki so nastale čez poletje
v Preddvoru in okoliških vaseh, izbranim
pa bodo podeljena priznanja.

Preddvor moj dom 
preddvorska himna

Preddvor moj dom, pesem, ki jo že dolga
leta prepevajo Gašperji, je po odločitvi ob-
činskega sveta v Preddvoru postala uradna
himna občine. Besedilo zanjo je napisal
Franci Trstenjak, glasbo Brane Tičar in
aranžma Jure Valjavec. Del besedila, ki
predstavlja himno, objavljamo na nasled-
njih straneh. D. Ž.
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peljali otroke v šolo. Svet šole in svet staršev
sta na to nenehno opozarjala, češ da je dostop
do šole v jutranjih urah nemogoč. Tako smo
sedaj naredili parkirni prostor pred vrtcem in s
tem omogočili parkiranje za zaposlene v šoli,
prostor pred glavnim vhodom v šolo pa je tako
sproščen za starše.”

Kakšna pa je potreba po obnovi obeh vrt-
cev v občini?

”O tem smo veliko razpravljali na zadnji seji
občinskega sveta. Ljudje nas opozarjajo, da
imamo slabo urejene športne površine in tudi
stavbe vrtcev niso v najboljši kondiciji. Tako
nam predlagajo, naj občinski svet začne pri-
pravljati idejno zasnovo urejanja vrtca, šole in
športnih površin okoli njiju. Ugotovi naj potre-
bo po adaptaciji ali novogradnji vrtca ter pri-
zidka k telovadnici. Na Beli pa v zvezi z ureja-
njem vrtca v krajevnem domu čakamo na re-
zultate razpisa. Pred dnevi smo prejeli sklep o
sofinanciranju doma in sicer 118 tisoč evrov,
tako da bomo imeli v naslednjem šolskem letu
nove prostore za potrebe vrtca.”

Na Srednji in Spodnji Beli pa je tudi cesta
zelo potrebna posegov. Kdaj se bo to zgodilo?

”To se bo zgodilo še letos. Pripravlja se še iz-
vedbeni projekt in ko bo ta narejen, se bo sana-
cija na krajšem odseku začela. Gre za najbolj
potreben odsek Spodnja Bela-Srednja Bela.”

Kaj je novega v zvezi s čistilno napravo?
”Čistilna naprava v Bašlju dela, do septem-

bra naj bi se priklopilo okoli 30 novih uporab-

nikov. Pripravljamo tudi izračun kanalščine. Z
ljudmi v Bašlju se pogovarjamo tudi o možni
širitvi ceste v dolini Belce. Če se bomo o tem
dogovorili, se bomo lotili tudi nadaljevanja ka-
nalizacije v tem delu Bašlja. Kar pa zadeva či-
stilno napravo za Preddvor, je lokacija določe-
na, to je levi breg Kokre pod breškim mostom
v Tupaličah. Pripravljajo se že projekti. Po
zboru krajanov, kjer smo predstavili lokacijo,
smo ljudem obljubili, da bi imeli projekti grad-
nje kanalizacije v Tupaličah prednost. Projekti
so sedaj končani, v kratkem jih bomo predsta-
vili ljudem. Hkrati smo naročili tudi projekte
primarne kanalizacije za vse Bele in za Potoče.
S tem projektom smo želeli iti na kohezijski
razpis Gorki. Lani decembra so nam obljubili,
da bi dobili denar za primarni kanal in čistilno
napravo, žal pripravljavec dokumentov (BSC
Kranj) svoje naloge ni izpolnil in še do danes
ni oddal vloge na vladno službo za lokalno sa-
moupravo in regionalni razvoj, tako da nas
zelo skrbi, kdaj bo gradnja sploh mogoča.”

Kako se izpolnjujejo turistični načrti okoli
jezera Črnava, kjer so od lani novi lastniki?

”Pričakoval sem, da se bodo stvari hitreje
razvijale, zlasti pri pobudah za strategijo raz-
voja turizma. Lastnika hotelov pozivamo, naj
predloži strategijo, da bi jo vključili v prostor-
ske dokumente. Do maja smo jih čakali, nič se
ni zgodilo, sedaj s prostorskimi dokumenti na-
daljujemo in pričakujem, da bo jeseni že razgr-
nitev. Bojim se, da bodo ta vlak zamudili in če

se bo to zgodilo, lahko za nadaljnjih pet let za-
stane razvoj okoli jezera. Poleg tega se je tudi
z ostalimi lastniki in uporabniki zemljišč okoli
jezera težko karkoli dogovoriti. Obrežje je neu-
rejeno, večkrat sem jih pisno pozval, naj vsaj
redno vzdržujejo zemljišča. Nihče se ni resno
odzval, šele po osebnih stikih je bilo nekaj ma-
lega narejenega. Najbolj kritičen del smo sami
sanirali, pričakujem pa, da bodo v prihodnje
tudi ostali bolje vzdrževali obalo. Problem tega
jezera je, da je večina obale v zasebni lasti, že-
leli pa bi tudi, da bi država (kakor je bilo obljub-
ljeno pred desetletjem) jezero dala v upravljanje
občini. Ravno zaradi teh razlogov na območju
jezera ne moremo vzpostaviti režima, ob vsa-
kem dogovarjanju v zvezi z vzdrževanjem jeze-
ra z državo naletimo na birokratske ovire.”

Kako kaže gradnji nakupovalnega središ-
ča, s čimer so povezane tudi rešitve v zvezi z
zdravstvenim domom?

”Investitor trgovine je vložil vlogo za gradbe-
no dovoljenje in če bo to potekalo brez zaple-
tov, bodo jeseni začeli graditi. Pričakovanja, da
bo odprtje trgovine jeseni, ne bodo izpolnjena,
to se bo zavleklo do pomladnih mesecev pri-
hodnje leto. Poleg trgovine dobi Preddvor tudi
24 stanovanj, investitor Proloco nam ob tem
zagotavlja, da bodo parkirna mesta ob trgovini
tudi za središče Preddvora, prestavili bodo ce-
sto proti pokopališču vključno s kapelico in
uredili novo avtobusno postajališče. V začetku
smo mislili, da bi bil v tem objektu tudi zdrav-
stveni dom, vendar smo se temu odpovedali,
zaradi zapletov z gradnjo odpade tudi varianta,
da bi bil zdravstveni dom v stari trgovini na-
sproti občine. Najbolj realna je možnost, da bi
bile zdravstvene ambulante v Valičevi vili. S
tem projektom na ministrstvo za zdravje kandi-
diramo tudi za državni denar. V tem času se je
pojavila tudi želja lekarne, da bi v isti stavbi
tudi oni imeli svoje prostore. V tem primeru bi
se stvari zapletle, ker bi bila potrebna gradnja
prizidka. Mogoč bi bil le prizidek z ravno stre-
ho, kar bi spet lahko povzročilo negodovanje
med urbanisti. Ponuja pa se še četrta varianta
na stari lokaciji. Z investitorjem se namreč
skušamo dogovoriti, da bi bile ambulante v
enem od dvojčkov, ki ga nameravajo graditi na
mestu starega zdravstvenega doma.”

Danica Zavrl Žlebir

Gradnja kanalizacije v Novi vasi / Foto: Gorazd Kavčič

Tudi učenje je lahko prijetno
Priročnik za samostojno učenje

Knjiga stane: 

10,43€
za naročnike Gorenjskega glasa

20% popusta.

naročanje na telefon: 04 201 42 41,  
e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si

Športni zaključek občinskega praznovanja
Konec tedna so z več prireditvami v Preddvoru končali letošnje

dogajanje ob prazniku občine Preddvor. V soboto, 13. septembra,
je bil Slovenski alpski maraton, ki je v organizaciji Kluba trmastih
potekal tudi po občini Preddvor. Posebej bogata je bila s priredit-
vami nedelja, saj se je na igrišču pri osnovni šoli že dopoldne za-
čelo tradicionalno srečanje generacij v rokometu. Tradicionalne pa
so tudi športne prireditve, ki jih v športnem parku Pregrad organi-
zira klub EMŠO. Priredili so turnir v malem nogometu, kolesarili
po mejah občine Preddvor, se zabavali ob vaških družabnih igrah
in razvedrilnem programu z živo glasbo. Prireditev pa je bila tudi
ob čebelarski lipi. D. Ž.

Pobirali bodo nevarne odpadke
Enkrat na leto lahko gospodinjstva oddajo nevarne odpadke. Letos

jih bodo Preddvorčani lahko oddali v torek, 14. oktobra, od 13. do
18. ure na parkirišču pri Jelovici.
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Občinske ceste in kategorizacija cest
v občini Preddvor

Status in kategorizacijo javnih cest določa
zakon o javnih cestah, ki poleg tega ureja tudi
pravila določanja mej javnih cest, enotna pra-
vila in strokovne podlage za graditev in vzdr-
ževanje vseh javnih cest, s čimer naj bi zago-
tovila čimbolj enake pogoje za kakovosten in
varen prevoz vsem uporabnikom cest na celo-
tnem cestnem omrežju v državi. Po zakonu so
javne ceste prometne površine splošnega po-
mena za cestni promet, ki jih lahko prosto
uporablja vsak na način in pod pogoji, ki jih
določajo isti zakon in predpisi, sprejeti na
podlagi njega. Javne ceste so državne in ob-
činske, to pa (praviloma) pomeni, da so držav-
ne v lasti Republike Slovenije, občinske pa v
lasti občine.

Na podlagi pomena za promet in povezoval-
ne funkcije v prostoru se državne ceste katego-
rizirajo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I.
in II. reda ter regionalne ceste I., II. in III. reda,
občinske ceste pa na lokalne ceste (te se v na-
seljih lahko razvrščajo v več podkategorij) in
javne poti. Merila za kategorizacijo javnih cest
določi Vlada Republike Slovenije, ki prav tako
na predlog ministra, pristojnega za promet, do-
loči in kategorizira državne ceste in njihov na-
men glede na vrsto prometa. Spremembe kate-
gorizacije državnih cest ali nadomeščenih de-
lov teh cest in prenose občinskih cest med dr-
žavne ceste lahko predlagajo minister, pristo-
jen za promet, in občine. Spremembe in preno-
si se po medsebojnem usklajevanju interesov
obeh predlagateljev in ob upoštevanju meril za
kategorizacijo javnih cest opravijo enkrat na
leto in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrže-
vanja državnih cest za naslednje leto.

Najdaljša državna cesta, ki skoraj 16 kilome-
trov vodi skozi občino Preddvor, je regionalna
cesta I. reda št. 210, ki od Jezerskega vrha
mimo Preddvora, Kranja, Škofje Loke (z odse-
kom do Jeprce), Gorenje vasi in Cerknega pe-
lje do Želina. Po zakonu o javnih cestah je re-
gionalna cesta I. reda namenjena prometnemu
povezovanju pomembnejših središč lokalnih
skupnosti in navezovanju prometa na državne
ceste enake ali višje kategorije, njen sestavni
del pa so tudi posebni priključki nanjo, če so
seveda zgrajeni. Druga (od dveh) državna ce-
sta v občini je regionalna cesta III. reda - turi-
stična cesta, označena s številko 939 skozi
Preddvor, ki se začne na regionalki št. 210 in
konča po 1210 metrih na križišču za zdravstve-
no postajo na Belski cesti. Zakon določa, da je
regionalna cesta III. reda državna cesta, name-
njena prometnemu povezovanju središč lokal-
nih skupnosti, za državo pomembnih turistič-
nih (turistične ceste) in obmejnih območij ter
mejnih prehodov z državnimi cestami enake
ali višje kategorije, če po predpisanih merilih
za kategorizacijo ne doseže višje kategorije.
Regionalna cesta št. 939 je državna cesta šele
od 1. 1. 2007, po sklepu občinskega sveta pa je

že vložena pobuda, da se ponovno prekatego-
rizira v občinsko.

Zakon v svojem 82. členu občinam nalaga
obveznost sprejem odloka o občinskih cestah,
v katerem so dolžne urediti upravljanje, gradi-
tev, opravljanje rednega vzdrževanja in var-
stvo občinskih cest ter nadzorstvo nad njimi,
ter kategorizacijo občinskih cest. Pojem ob-
činska cesta v tem primeru predstavlja katego-
rizirano javno cesto, namenjeno povezovanju
naselij v občini z naselji v sosednjih občinah
ali povezovanju naselij, delov naselij, naravnih
ter kulturnih znamenitosti in posameznih ob-
jektov v občini.

V občini Preddvor sta bila tako Odlok o ob-
činskih cestah kot tudi Odlok o kategorizaciji
občinskih cest sprejeta v letu 1998. Takraten
način financiranja občin, s katerim je država
pri izračunu primerne porabe za občine upoš-
tevala tudi kriterij dolžine lokalnih cest, je vse
občine, tako tudi preddvorsko, spodbudil k do-
ločitvi čim večje dolžine cest za lokalne. V po-
sameznih primerih je prišlo tudi do neskladij,
predvsem pri cestah, ki so bile dvojno katego-
rizirane, občinske in kot gozdne ceste. Vsa ta
neskladja, nove pobude občanov in pristojnih
organov, kot tudi spremembe kriterijev za do-
ločitev kategorije in ostale zakonodaje, so bo-
trovale vse večjim pritiskom po spremembi ka-
tegorizacije s strani državnih organov, pred-
vsem Direkcije RS za ceste, ki h kategorizaci-
ji daje obvezno soglasje. Izdelavo kategoriza-
cije je občina zaupala zunanjemu izvajalcu
(Locus, d. o. o., iz Domžal), ki je v začetku le-
tošnjega leta pripravil osnutek odloka, kakršen
je bil po uskladitvi s sosednjimi občinami, pri-
dobitvi obveznega državnega soglasja in po
dveh obravnavah na seji občinskega sveta spre-
jet in objavljen v Uradnem glasilu Občine
Preddvor št. 4, dne 21. julija 2008. V besedilu
odloka so naštete vse občinske ceste s pripada-
jočimi številkami, mestom začetka, potekom,
mestom konca in dolžino na območju občine
Preddvor ter zunaj njega, ogledati pa si ga je
moč na spletni strani www.preddvor.si ali v
prostorih občinske uprave, kjer je na vpogled
tudi karta cest. Med kategoriziranimi cestami
v občini Preddvor niso vse v lasti občine, ven-
dar so se svetniki skupaj s pripravljavcem za-
vedali, da ima občina zaradi specifike terena
bolj razvejano omrežje lokalnih cest in javnih
poti in se držali načela, ki vsem prebivalcem
občine zagotavljajo nemoten dostop na javno
cestno omrežje. To je razlog, da so nekatere
ceste postale lokalne ali javne poti, kljub temu
da so v zasebni lasti, dogovorjeno pa je, da ob-
činska uprava z lastniki pripravi dogovore, ki
naj bi preprečili, da kasneje, kljub morebitnim
vlaganjem s strani občine predvsem z name-
nom vzdrževanja, prepovejo njeno uporabo.
Cilj občine pa mora biti prevzem lastništva,
nedvomno proti plačilu odškodnine, kar pa

glede na finančne zmožnosti proračuna kljub
zakonski obvezi ne bo mogoče realizirati v
kratkem času.

V okviru svoje pristojnosti je Vlada RS dolo-
čila merila, ki jih mora izpolnjevati občinska
cesta, da je lahko kategorizirana kot lokalna
cesta, in ta so:

- zbirna prometna funkcija ceste: združevanje
prometa z javnih poti s ciljem njegovega zdru-
ženega in neprekinjenega vodenja do cest ena-
ke ali višje kategorije;

- širina vozišča in cestišča: najmanj en pro-
metni pas z razširitvami za izogibanje vozil, ki
morajo biti zgrajene v odvisnosti od pregledne
razdalje, vendar ne na večji razdalji od 500 m;
širina enosmernega vozišča mora znašati naj-
manj 3 m, z obojestranskimi bankinami širine
najmanj 0,50 m ali pločniki, tako da znaša
skupna širina cestišča najmanj 4 m;

- utrjenost vozišča: v makadamski ali boljši
izvedbi z utrjenostjo vozišča za osne obreme-
nitve vozil najmanj 6 ton.

Lokalna cesta povezuje naselja v občini z na-
selji v sosednjih občinah ali naselja in dele na-
selij v občini med seboj in je pomembna za na-
vezovanje prometa na javne ceste enake ali viš-
je kategorije. V občini Preddvor je 32,707 km
lokalnih cest, v primerjavi z odlokom iz leta
1998, ki jih je določal 36,804 km. Kot podka-
tegorija lokalnih so mestne ceste ali krajevne
ceste, ki so kot nadaljevanje cest višje katego-
rije namenjene dostopu do zaključenih prostor-
skih enot (stanovanjske soseske blokovne in in-
dividualne gradnje, industrijske cone, nakupo-
valni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih
območjih ali četrtih mest in delih naselij - ulič-
ni sistem. Dolžina lokalnih krajevnih cestah se
je v primerjavi z bivšim odlokom povečala za
dobrih 400 metrov na 1,827 km.

Občinske ceste, ki ne izpolnjujejo meril za ka-
tegorizacijo med lokalne ceste, se kategorizira-
jo kot javne poti. Javna pot je občinska cesta, ki
ne izpolnjuje minimalnih elementov za lokalno
cesto ali pa je namenjena samo določenim vr-
stam udeležencev v prometu (krajevne in vaške
ceste ali poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece,
gonjače in podobne). Najbolj se je povečala
prav dolžina javnih poti. Iz nekdanjih 23,095 jih
je po novem odloku v občini 41,55 km.

Ostajajo pa še ceste, ki niso državne niti ob-
činske - nekategorizirane ceste. Nekategorizi-
rana cesta je vsaka prometna površina, ki ni
kategorizirana kot javna cesta in na kateri se
opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih
v skladu s predpisi o varnosti cestnega prome-
ta določi lastnik ali od njega pooblaščeni
upravljavec te prometne površine (gozdne ce-
ste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter
zemljišč, funkcionalne prometne površine ob
objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni la-
sti in podobne). 

Marko Bohinec
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Preddvor - Že lani so ob prazniku obči-
ne Preddvor k besedi povabili zanimivo
slavnostno govornico, pisateljico Berto
Golob, ki je učila generacije preddvorskih
otrok. Letos je ob prazniku spregovorila kli-
matologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj.
Zakaj so kot slavnostno govornico povabilo
ravno njo, pojasnjuje župan Miran Zadni-
kar.

”Občina Preddvor je prireditve ob letoš-
njem občinskem prazniku želela povezati z
vodilno temo, obnovljivimi viri energije.
Pričakovali smo, da bodo te dni odprli sonč-
no elektrarno v šoli Matije Valjavca, o čemer
smo se dogovarjali z Gorenjskimi elektrar-
nami. Slednje so potem dogodek sklenile
prestaviti na kasnejši datum, kar osebno pri-
pisujem dejstvu, da so letos volitve. K odprt-
ju bi bili namreč povabljeni tudi nekateri mi-
nistri in drugi gostje iz političnega življenja.
Sedaj odprtje elektrarne ob občinskem praz-
niku na žalost odpade. Ob tej priložnosti

smo želeli predstaviti občino kot lokalno okolje,
kjer veliko da na obnovljive vire energije, zato
smo k praznovanju občinskega praznika kot
slavnostno govornico povabili Lučko Kajfež
Bogataj, da spregovori o podnebnih spremem-
bah in o prednosti obnovljivih virov. Občanom
smo želeli pokazati, da je v samo petih letih mo-
goče vzpostaviti sisteme obnovljivih virov ener-
gije in poskrbeti, da bi ti oskrbovali vso občino.
Občina ima že daljinsko ogrevanje na lesno bio-
maso, pojavljajo se tudi mikrosistemi (v Baš-
lju), imamo več malih elektrarn na reki Kokri,
obeta se nam tudi sanacija male hidroelektarrne
s 15 na 150 kilovatov, imamo sončno elektrarno
na šoli, z Gorenjskimi elektrarnami pa je podpi-
sana tudi pogodba, da vse energijo za naše ob-
jekte črpamo iz Gorenjskih elektrarn. Vse te po-
tenciale smo želeli zbrati skupaj in prirediti de-
lavnice, ki bi predstavile tudi druge sisteme iz
obnovljivih virov. Delavnici se sicer nismo od-
povedali, zagotovo jo bomo pripravili kasneje.”

Danica Zavrl Žlebir

Že pred praznikom se je zvrstilo več priredi-
tev, od razstave ročnih del upokojencev, tek-
movanja voznikov gasilcev, več športnih do-
godkov, pohod po štirih preddvorskih grado-
vih, pohod do Sv. Lovrenca z zdravo malico,
odprtje razstave likovnih samorastnikov. Na
praznični dan, 8. septembra, pa je bila najprej
maša, zatem pa slavnostna akademija, na kate-
ri je župan Miran Zadnikar podelil občinska
priznanja šestim zaslužnim možem. Veliki pla-

keti sta dobila Srečko Roblek in Peter Naglič,
priznanji Vincencij Pfajfar in Franc Keuc,
plaketi Josipine Turnograjske pa Ivo Kaštrun
in Božo Rehberger. V imenu vseh se je za po-
zornost zahvalil Srečo Roblek. Cerkveni pev-
ski zbor sv. Petra letos ni pel le slovenske in
evropske himne, pač pa prvikrat tudi preddvor-
sko Preddvor moj dom (njeno besedilo objav-
ljamo v sosednjem stolpcu). Slavnostna govor-
nica je bila letos dr. Lučka Kajfež Bogataj,

klimatologinja, dobitnica skupne Nobelove na-
grade ravno zaradi svojih prizadevanj za reše-
vanje okoljskih problemov v globalnem svetu.
Darilo Preddvorčanom ob prazniku pa je bil
tudi koncert Alenke Godec, ki je pela ob
spremljavi Mirana Juvana na klaviaturah.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Preddvor je praznoval
Ob prazniku so podelili šest občinskih priznanj, Cerkveni pevski zbor sv. Petra pa je zapel 

preddvorsko himno, ki je bila ob tej priložnosti tudi prvič uradno izvedena.

Slavnostna govornica dr. Lučka Kajfež Bogataj

Letošnji nagrajenci občine Preddvor

Občina obnovljivih virov energije

Preddvor moj dom
To pesem ti pojem, rodni kraj,
le k tebi se vračam zdaj,
nekoč bil z gradovi si obdan,
po krajih vseh si bil poznan,

V zavetju mogočne Zaplate,
in cerkvic na sred’ planin,
v objemu Kokre, Bistrice 
se veselim.

Refren: 
Preddvor, Preddvor,
je sveti Peter tvoj in naš patron,
ki prosi nam varstva pomoči,
za stare, za mlade, za vse ljudi.

Refren: 
Preddvor, Preddvor,
v prijazni tej vasici rad živim,
Preddvor, moj Preddvor,
zato te s pesmijo slavim.
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Srečko Roblek je bil dolga leta član sveta
KS Bela. Ko je bil zadolžen za področje
otroškega varstva, so na Beli zgradili vrtec
Čriček. Nastal in obdržal se je prav po njegovi
zaslugi. ”Bilo je težko, niso nas bili priprav-
ljeni sprejeti, iz kranjskih vrtcev so nam bili
pripravljeni dati le vzgojiteljico, za vse drugo
pa smo morali poskrbeti sami, tudi za kuhari-
co. Takrat sem hodil po hišah in družine
nagovarjal, naj dajo otroke v vrtec,” se za-
četkov vrtca na Beli, ki še danes deluje s skraj-
šanim programom varstva, spominja Srečko.
Tudi njegova otroka sta obiskovala vrtec
Čriček. V osemdesetih letih je bil pobudnik
ustanovitve turističnega društva v Bašlju, kjer
so začeli s prepoznavno prireditvijo, še danes
živim kmečkim praznikom. Organizacijo tega
so sedaj prevzeli mladi, je zadovoljen Srečko
Roblek. Zraven je bil pri gradnji brunarice,
napeljavi telefona in kabelske TV v domačem
kraju, sedaj pa pri gradnji kanalizacije. Ko je
občina Preddvor leta 1994 postala samostojna,
je bil izvoljen v občinski svet, svetnik je bil
dva mandata, bil je tudi predsednik krajevne-
ga odbora v Bašlju in predsednik občinskega

odbora najprej stranke SKD, zatem SLS. De-
loval je v odboru bašeljske agrarne skupnosti.
Skupaj s Francijem Bizjakom sta bila pobud-
nika, da so vrh Storžiča pred devetimi leti
znova postavili križ. Srečko Roblek pa je tudi
ljubitelj petja. V prvem pevskem zboru je pel
že pred pol stoletja. Bil je pobudnik za us-
tanovitev pevskega zbora Storžič v Bašlju,
kjer še vedno poje. V preteklosti je bil
predsednik moškega pevskega zbora na Beli,
ki je bil zelo kvaliteten, med 30 pevci je bilo
veliko takih, ki so na vaje hodili tudi iz Kran-
ja, pevovodja pa je bil iz Moravč.

Srečko sedaj ni več tako družbeno dejaven,
saj ni najboljšega zdravja. Za veliko plaketo,
ki mu jo letos namenja občina Preddvor, pa
pravi, da se ob tem dobro počuti, ker nagrada
dokazuje, da je javnost opazila, kaj je v živ-
ljenju dobrega naredil. Na prireditvi ob
občinskem prazniku se je Srečko Roblek zah-
valil za priznanja v imenu vseh nagrajencev in
sodelavcev, ki so k temu pripomogli in soust-
varjali skupen včeraj, danes in jutri.

Danica Zavrl Žlebir

Seznam del, ki so jih predlagatelji za Petro-
vo priznanje priložili predlogu, je obsežen.
Cerkev je najprej dobila novo bakreno streho,
pozlačeni so bili vsi štirje oltarji, dokončano
obzidje okoli cerkve, pred dvajsetimi leti so
dobili križev pot, leta 1989 so napeljali elek-
triko in nanjo priklopili zvonove. Kupili so
novo bandero, zamenjali ostrešje in kritino na
zvoniku, na novo ometali in prepleskali zuna-
njost cerkve, položili marmorni tlak pred ol-
tarjem, cerkev je dobila novo gotsko okno in
še tri gotske vitraže. Enajst let je minilo, od-
kar so kupili nove bronaste zvonove.

”To je bila največja investicija: za veliki
zvon smo posekali les, za ostalo zbrali denar
po hišah, mali zvon pa sta plačala dva brata iz
Babnega Vrta, nekaj so dodali botri. Posebno
doživetje je bilo tudi, ko smo zvonove vlekli
gor ... Tudi sicer je bilo treba vedno ves ma-
terial za obnovo zvleči k cerkvi, v preteklosti
smo ga večino znosili gor na ramenih ali pa
pripeljali po gozdni cesti iz Babnega vrta,”
pripoveduje Peter Naglič. Sedaj je malo laž-
je, ker Bašelj s cerkvico povezuje nova gozd-
na cesta od Vaškarja. Restavrirali so še fre-

ske, zamenjali okna, obnovili streho na ladji
cerkve, obnovili križev pot, spet prebelili no-
tranjščino, vgradili nova vrata v zvonik in
”žagrad” ... si kronološko sledijo novosti v
cerkvi sv. Lovrenca. To priljubljeno točko na
vzpetini nad Bašljem ljudje radi obiskujejo.
Maša je petkrat ali šestkrat na leto, pravi Pe-
ter, na s’menj, ob sv. Ani in sv. Radegundi pa
so kar tri v enem tednu. Ob s’menju, ki je na
sv. Lovrenca dan (2. avgusta), je maša na pro-
stem in ta privabi množico ljudi.

Petru Nagliču skrb za cerkev, ki pripada
Bašljanom in vaščanom Babnega vrta, pred-
stavlja pomemben del življenja. Vsako sobo-
to se vzpne k cerkvici in pregleda, če je treba
kaj postoriti. Obnaša se kot dober in odgovo-
ren gospodar. Preden je bilo zvonjenje na
elektriko, je hodil tudi zvonit. Ko je še hodil
v službo, je to predstavljalo precejšno težavo.
Sedaj, ko je upokojen, pa mu ni več treba. Že
sama skrb za cerkev mu je v veliko veselje,
sedaj pa se je razveselil še priznanja, ki mu ga
je za to namenila občina.

Danica Zavrl Žlebir

Zvonovi so bili največji zalogaj
Mineva že 38 let, odkar Peter Naglič iz Bašlja skrbi za cerkvico sv. Lovrenca. Kot cerkveni ključar 

je zadolžen za gospodarjenje, vzdrževanje, popravila, novosti ... Za njegovo delo ga je občina 
nagradila z veliko plaketo.

Po Srečkovi zaslugi ima Bela vrtec
Srečo Roblek je v petintridesetih letih svojega dela v krajevni skupnosti, občini in društvih (nekaterih je

bil tudi ustanovitelj) pustil močan pečat. Zato si je zaslužil veliko plaketo občine Preddvor.

Peter Naglič / Foto: Gorazd Kavčič

Srečko Roblek / Foto: Gorazd Kavčič
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Vse leto živi za december
Dva razloga sta, da so Vinku Pfajfarju s Srednje Bele letos podelili občinsko priznanje: njegova zvestoba 

krvodajalstvu in izdelovanje jaslic, ki jih decembra pokaže na razstavi.

Vinka smo v Viharniku predstavili že spo-
mladi, ko je kot krvodajalec jubilant dobil
priznanje Območnega združenja Rdečega kri-
ža v Kranju. Jubilant zato, ker je kri daroval
že 60-krat. Od tedaj se je to število povečalo
še za tri, kajti s krajevnima odboroma RK
Preddvor in Bašelj-Bela se je udeležil že no-
vih krvodajalskih akcij.

”Presenečen sem, da so me predlagali za
priznanje. Krvi ne dajem zato, da bi me na-
grajevali, pač pa zato, ker jo lahko in enako
kot jaz bi jo lahko dal vsak zdrav človek,” je
prepričan Vinko Pfajfar, krvodajalec od leta
1965. Na priznanje je zelo ponosen, izobesil
ga bo v prostoru, ki ga vsako leto decembra
zaradi njegovih jaslic obišče kakih tisoč ljudi
od blizu in daleč. Pozneje pa bo listina našla
mesto v njegovem delovnem kotičku v dnev-
ni sobi. 

Druga zgodba pa so njegove jaslice. Sam jih
izdeluje in vsako leto decembra jih v poseb-
nem prostoru domače hiše tudi razstavi. Lani
so bile postavljene na 50 kvadratnih metrih,
poleg ovčic in pastirjev pa jih je krasilo tudi
mnogo zanimivih maket, od kmečkih hišic do
vodnjakov. Vsako leto jim Vinko doda kaj no-

vega. Letos pripravlja pravljični kotiček, nov
bo tudi čebelnjak. Posebnost njegovih jaslic
pa je dejstvo, da jih nima samo zase, pač pa
decembra z veseljem odpre svoja vrata obis-
kovalcem od blizu in daleč. V božično-novo-
letnem času si ljudje kar podajajo kljuko,
Vinko in njegova žena pa sta srečna, da sta
naredila veselje toliko ljudem. 

”Jaslice so prva stvar v mojem življenju 
in vse leto se veselim decembra, ko jih bom
spet postavil in ko jih bodo ljudje prihajali
gledat. Za letos je že vse pripravljeno, le še
postaviti jih je treba, česar pa se bom letos
verjetno lotil že malo prej, saj je toliko novih
stvari. Za miklavževo bodo že postavljene 
in obiskovalci že lahko pridejo na ogled. 
Vem pa, da je najlepše vzdušje za jaslice
božično-novoletni čas. Obiskov se že zelo 
veselim, enako moja žena, da bo lahko pekla
piškote in klepetala z ljudmi. Medtem ko 
drugi ljudje ”šparajo” dopust za poleti, da
gredo na morje, ga jaz za december, da se 
lahko skupaj z obiskovalci veselim razpolože-
nja ob svojih jaslicah,” je svojega početja
iskreno vesel Vinko Pfajfar.

Danica Zavrl Žlebir

Franc Keuc je doma v Potočah. Tja se je si-
cer priženil, drugače je doma iz Gornje Rad-
gone. Niti malo ne čuti, da bi ga domačini
ne imeli za svojega, v teh krajih se je dobro
vživel in tudi krajevno in društveno dogaja-
nje ga je kmalu posrkalo. 

Franc je krvodajalec in prostovoljec 
Rdečega križa. Kri je doslej daroval 46-krat,
prvikrat v vojski, nato vsako leto. Trikrat 
jo je dal tudi za operacijo na srcu. Doslej 
se je vedno dobro počutil in dokler bo tako,
bo še darovalec. Sedaj mu je 59 let in ima 
za krvodajalstvo na razpolago še nekaj let. V
aktivni dobi je bil keramičar pri kranjskem
obrtnem podjetju, popoldne je hodil delat
okoli, a se je vseeno našla tudi priložnost za
krvodajalstvo.

”Na začetku sem bil v Potočah sam, sedaj
se nas krvodajalskih akcij udeležuje že več.
Poverjenik za Rdeči križ pa sem v Potočah
postal, potem ko je Lojze Likar zbolel in mi
je predal svoje delo, češ ti pobiraj članarino.
Sedaj to počnem že več let, od takrat je že

četrti predsednik krvodajalcev v Preddvo-
ru,” pravi Franc Keuc, ki poleg pobiranja
članarine vabi tudi h krvodajalskim akcijam.
Očitno je uspešen, če v vasi ni več edini da-
rovalec krvi. ”Kri pa bom dajal, dokler bom
zdrav, omejitev je 65 let. Vidi se, da so med
krvodajalci bolj ljudje moje generacije, saj
zaposleni težje dobijo prosto za tisti dan, ko
je odvzem krvi.” 

Udeležbo na krvodajalski akciji v Pred-
dvoru nagradijo z izletom, kamor tudi Franc
rad hodi. Kadar pa ni šel na izlet, je šel 
po krvodajalski akciji do sv. Jakoba. Ti 
kratki pohodi so njegova strast, saj je bil 
le lani na Jakobu 565-krat, v treh letih pa
1500-krat. V preteklosti je v cerkvi na 
Jakobu zvonil in tudi sedaj vedno pozvoni,
ko pride na vrh. Ob takšnem početju ni nič
čudnega, da je Franc zdrav in v dobri kondi-
ciji. Je človek dejanj in ne velikih besed,
zato o priznanju, ki ga mu namenja občina,
pravi le, da ga je vesel in mu je v čast. 

Danica Zavrl Žlebir

Po krvodajalski akciji na Jakoba
Franc Keuc iz Potoč je letošnje občinsko priznanje prejel, ker je zavzet krvodajalec 

in prostovoljec Rdečega križa.

Franc Keuc

Vinko Pfajfar
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Ivo Kaštrun, inženir strojništva, v svojem
poklicu dela s težko gradbeno mehanizacijo.
Tako je njegovo ukvarjanje s kulturo, ljubi-
teljskim gledališčem, igranjem videti kot 
protiutež vsakdanji trdoti njegovega poklic-
nega življenja. Toda v kmečki družini, Ros-
manovi po domače, so se vedno ukvarjali 
s kulturo. Oče in mama sta bila poldrugo 
desetletje folklorista, stari stric pa z dušo in
telesom igralec. Njegovi geni so očitno pre-
skočili in Ivo se danes lahko pohvali z dvajse-
timi leti ljubiteljskega igralskega staža. Kako
je začel?

”Ravno sem prišel iz vojske in nisem imel
kaj pametnega početi. Takrat me je k sodelo-
vanju povabilo kulturno društvo in pridružil
sem se ... Prva igra, v kateri sem nastopil, 
je bila Poročil se bom s svojo ženo. Zatem 
se je zvrstilo še dvajset predstav pri različnih
režiserjih: prvi je bil Marko Bohinec, nato
Nataša Roblek, pa Miha Krišelj in sedaj 
Slavko Prezelj. Vmes nas je sedem članov
dramske skupine izdalo tudi pesniško zbirko
Sedmera iskanja,” se spominja Ivo Kaštrun.

Še en dokaz, da imajo tudi gradbeniki mehko,
poetično dušo. Pesmi, ki jih je snoval v rosnih
mladih letih, danes ne piše več, nastajajo le še
v mislih in včasih ženi na uho, pravi Ivo. V
prvih letih svojega igralskega staža je igral
bolj karakterne vloge, danes nastopa v 
veseloigrah, ki sprožajo salve smeha med 
domačim občinstvom in povsod, kjer gostu-
jejo. ”Tudi igralci uživamo, ko vidimo, da 
občinstvo zaživi. Naše predstave ne povzro-
čajo le smeha v dvorani, ampak tudi na odru
in v zakulisju. Igranje nam je vsem v veselje,”
dodaja Ivo. Igranje je sprejetje obveznosti 
za vso sezono, igralci so večkrat na teden 
na vajah, zdoma so ob predstavah. Kako gre
to skupaj z družinskim življenjem? ”Gre, 
ker imam razumevajočo ženo in pridno 
hčerko,” poudari Ivo. Njegova žena sicer 
ne igra, zato pa se včasih ukvarja s kostumi 
za igro. In kako Ivo sprejema letošnje prizna-
nje? ”Vesel sem ga. Nisem pričakoval, da so
občani opazili moje delo. Sedaj mi bo dalo
spodbudo še za kakšno vlogo.” 

Danica Zavrl Žlebir

Igralski geni iz Rosmanove hiše
Za dvajset let dela v kulturno umetniškem društvu Matija Valjavca so ob občinskem prazniku 

s plaketo Josipine Turnograjske nagradili tudi Iva Kaštruna.

Petintridesetčlanski igralski ansambel kul-
turno umetniškega društva Matije Valjavca
je že začel z vajami za letošnjo predstavo.
Premiera komedije Žena trpežnega moža bo
29. novembra in bo Božova dvajseta. Preden
se je zapisal med igralce, je bil član pred-
dvorske folklorne skupine, potem pa ga je
zamikal oder. Prvi stik z njim je doživel v
veseloigri Večer pod gorami. Vmes so se po-
leg vsakoletne igre vrstili tudi skeči,
proslave, spominja se tudi uprizoritve s’nar-
jenja na Zaplati, ki ga je posnela tudi na-
cionalna televizija. Pred Slavkom Prezljem,
ki kot režiser dominira na preddvorskem
odru, je delal tudi s Kondijem Pižornom in z
Miho Krišljem. Božo Rehberger je tudi
gasilec, nedavno tega je prejel priznanje za
30 let dela v gasilstvu. Sedaj ko ima družino,
je dal prednost igralstvu. Vaje imajo dvakrat
tedensko, pred premiero pa je zdoma tudi
večkrat na teden.

”V mlajših letih sem imel več časa in to ni
bil problem, sedaj pa se je treba zaradi

službe in družine nekoliko prilagoditi,”
pravi Božo. Kaj ga žene k sodelovanju v kul-
turnem društvu? ”Velik motiv je druženje.
Dober ansambel smo in se med seboj
razumemo. Pritegne tudi vesela vsebina
Slavkovih iger, ki so pisani na kožo ljudem
in jih nasmejejo, pri tem pa uživamo tudi mi
igralci. Igre upodabljajo lokalne razmere,
ljudje se smejijo tem in pa komičnim likom.
V Preddvoru običajno odigramo po štiri
predstave, še enkrat toliko pa je gostovanj 
po okoliških krajih. Tudi v bolj oddaljenih
krajih, kot sta denimo Železniki in Moravče,
smo kar poznani. Lani, ko smo igrali
Medene tedne na koruzi, je bila vsaka pred-
stava vnaprej razprodana.”

Pravi, da ga je presenetilo, ko je izvedel, 
da je letos dobitnik plakete Josipine
Turnograjske. Vendar mu veliko pomeni in
pravi, da se bo trudil še naprej. Tako bodo
gledalci še naprej lahko uživali v njegovi
temperamentni igri.

Danica Zavrl Žlebir

Božova dvajseta premiera
Žena trpežnega moža je dvajseta predstava, ki jo bo Božo Rehberger odigral v svoji ljubiteljski gledališki

karieri. Ob občinskem prazniku je za svojo kulturno dejavnost prejel plaketo Josipine Turnograjske.

Božo Rehberger

Ivo Kaštrun



Kako sprejemaš svoj uspeh? Je bil priča-
kovan?

”Moj uspeh ni bil ravno pričakovan. Upal
sem, da bo, nisem pa bil prepričan. Nisem se
posebej pripravljal na to, ker nisem imel 
omejitve na izbranem študiju. Vpisal sem se 
na fiziko, na smer meteorologija, za kar nisem
potreboval točk in tako se mi ni bilo treba 
veliko pripravljati na maturo. Je pa res, da sem
imel že od prej veliko znanja.”

Si bil vsa gimnazijska leta odličnjak?
”Da. Veliko se je poznala osnova od prej, ne

le meni, tudi drugim sošolcem.”
Torej zaradi mature in vpisa na fakulteto

nisi bil pod hudim pritiskom?
”Ne. Bil sem precej sproščen, kar se je po-

znalo meni in drugim, ki smo šli na maturo
brez pritiska zaradi pogojev vpisa.”

Je odločitev za študij fizike zorela že 
dolgo? Ti je bil ta predmet v šoli še posebej
pri srcu?

”Za študij sem se odločil šele lani, izbiral pa
sem med finančno matematiko in fiziko, nato
sem se odločil za slednjo. Ne na podlagi infor-
mativnega dne, kar spontano. Upam, da se bo
moja izbira izkazala kot dobra odločitev.”

Te zanimajo vremenski pojavi?
”Dva moja konjička sta zelo povezana s tem.

Tri leta že surfam, od lani pa se ukvarjam 
tudi z jadralnim letalstvom. Vendar to dvoje 
ni bilo ključni razlog za mojo odločitev, tudi
sicer me fizika v povezavi z meteorologijo 
zelo zanima.”

Imaš poleg teh dveh še kake druge konjič-
ke?

”Rad imam šport in s prijatelji veliko igramo
na igriščih rokomet in odbojko na mivki.”

Torej ne sodiš med klasične modrijane, ki
tičijo le v knjigah?

”Nikakor in šolski predmeti, kjer je bilo 
potrebno veliko sedenja pri knjigah, mi tudi
niso najbolj ležali. Slovenščina ali tuji jezik 
nista ravno moji najmočnejši točki in pri teh
dveh predmetih sta mi tudi zmanjkali točki na
maturi. Raje imam naravoslovne predmete, 
fiziko, matematiko, kemijo, ki se mi jih tudi 
ni treba veliko učiti in kjer tudi hitreje doje-
mam. To sicer ne pomeni, da ne maram druž-
boslovnih predmetov, geografijo imam denimo
zelo rad. Tudi ta je povezana z naravoslovjem,
meteorologijo ...”

Koliko svojega časa si v gimnazijskih letih
posvečal šoli? 

”Šoli sem posvečal toliko časa, kolikor je
bilo treba. Nisem se ukvarjal s šolskimi dodat-
nimi dejavnostmi, raje sem šel po šoli v druž-
bo. Prva tri leta sem šoli posvetil kar veliko
časa, v četrtem letniku pa ni bilo več treba to-

liko. Klasičnega učenja niti ni bilo veliko,
malo več pozornosti je bilo treba nameniti
predmetom, kot so zgodovina, biologija, kjer
moraš sedeti ob knjigah. Pri matematiki tega ni
treba, važno je narediti naloge, predvsem pa
razumeti.”

Kaj pričakuješ od študija?
”Od študija pričakujem, da bo zahteven, da

se mu bo treba veliko več posvetiti kot učenju
v srednji šoli. Računam, da bodo ocene tudi
nekoliko padle, tako vsaj pravijo nekdanji 
gimnazijci na tem študiju, ki prihajajo nazaj in
govorijo o svojih izkušnjah. In tudi gimnazijski
profesorji so nas pripravili na to, da gre za 
zahteven študij.”

Izbral si študij, ki že na začetku nakazuje
specializacijo. Imaš torej že jasne poklicne
želje?

”Dolgo časa sem si želel pridobiti poklic, 
povezan z letalstvom. To možnost še vedno
imam, saj je meteorologija zelo povezana z le-
talstvom in mora vsak pilot poznati vremenska
stanja. Sicer pa je v prvem letniku povsem
enak urnik za študij fizike in meteorologije 
in tudi v naslednjih letnikih je podobno, čeprav
je smer že od začetka specializirana. Obeta pa
široke možnosti zaposlitve. Večinoma se di-
plomanti meteorologije zaposlijo na agenciji
za okolje.”

Imaš štipendijo?
”Že od začetka gimnazije sem Zoisov štipen-

dist.”

Kakšne imaš življenjske načrte? So 
trenutno povezani samo s študijem?

”Računam, da vsega svojega časa ne bom 
zapravil le za študij in da ga bo še kaj ostalo za
moje konjičke, za druženje s prijatelji, za šport.
Za naprej pa upam, da bom redno doštudiral,
se pozneje zaposlil ali pa nadaljeval šolanje 
na smeri letalstvo.”

Imaš kake želje po študiju v tujini?
”Udeležil bi se kake študentske izmenjave, o

tem sem že razmišljal. Da bi odšel na študij v
tujino, pa ne, razen če se bo ponudila res dobra
priložnost.”

Kako ocenjuješ kranjsko gimnazijo? Ti je
dala zadosti znanja?

”Glede na to, da so nam na začetku rekli, da
bo težko, je pozneje izpadlo zelo v redu. Ni
bilo zelo težko, odnos profesorjev je bil pošten,
niso zafrkavali, kot se sliši, tudi organizirano je
bilo vse v redu. Šola mi je dala tudi zadosti
znanja.”

Prvega oktobra se ti začne študijsko leto.
Kako boš preživel ostanek svojih najdaljših
počitnic?

”Skušal jih bom kar najbolj izkoristiti, tako
da bom šel večkrat ven s prijatelji, za kak dan
pa tudi na morje. Želje po kakih potovanjih v
tem času sicer nimam, sicer pa me bolj zani-
majo potovanja na Mediteran. Zelo všeč mi je
Grčija (zaradi jadranja) in tudi Sicilija, kjer
smo bili na maturantskem izletu.”

Danica Zavrl Žlebir

Zanimata ga meteorologija 
in letalstvo 

Žiga Zaplotnik s Srednje Bele je eden letošnjih slovenskih zlatih maturantov. Z odličnim uspehom 
je končal kranjsko gimnazijo in maturo, preden pa bo začel z zahtevnim študijem fizike, ima še nekaj 

počitnic, ki jih bo izkoristil predvsem za svoje konjičke, šport in druženje s prijatelji.

Pogovor

9

Žiga Zaplotnik
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Tokrat se je na že desetih igrah pomerilo šest
gorenjskih ekip v devetih oziroma osmih 
zabavnih igrah na suhem in v bazenu. Radov-
ljiški Delfinčki, kranjske Stonoge, poskočni
Krompirčki iz Naklega, preddvorski Hudič-
ki in kar dve domači ekipi - tržiške Nerode
in Biljard klub Tržič so pokazali precej tek-
movalnega duha, predvsem pa jim ni manjkalo
vztrajnosti in dobre volje, kar je tudi glavni na-
men tržiških iger, ki spominjajo na znane igre
brez meja. 

Zanimiva je bila igra preoblačenja, plavalne
sposobnosti tokrat niso prišle do izraza toliko
kot veslaške, ki so povzročile kar precej sim-
patičnih situacij v bazenu. Eksotični ples ali
ples pod palico je najbolje obvladala pred-
dvorska tekmovalka Katarina - prišla je do 65
centimetrov. Morda bi šla še dlje oziroma

nižje. Preddvorčani so tako svojega ‘ jolyja’
vložili pravilno.

Ob koncu iger so največ točk zbrali Nakljan-
ci in tako tudi slavili. Drugi so bili Kranjčani,
Radovljičani in Preddvorčani so si razdelili
tretje oziroma četrto mesto, peti so bili
Tržičani, šesta pa ekipa Biljard kluba Tržič. 

Alenka Brun

Hudički so delili mesto z Delfinčki
Ob zaključku sezone na tržiškem kopališču vsako leto Pizzerija Bazenček organizira Tržiške igre smeha in

veselja. Letos so jih zaradi slabega vremena prestavili enkrat, ni pa manjkalo veliko, pa bi jih dvakrat. 

Kmečki praznik pod Storžičem navdušil 
Bašelj - Turistično društvo Bašelj je avgusta uspešno pripravilo tradicionalno, že triindvaj-

seto etnografsko turistično prireditev Kmečki praznik pod Storžičem. Društvo vodi prizadev-
ni predsednik Rado Roblek. Vsako leto prikažejo nekaj starih kmečkih opravil in običajev.
Program na prireditvi je domiselno povezoval domačin Franci Lombar. Letos so v Bašlju dali
poudarek čebelarstvu, ki ima v Bašlju dolgo tradicijo, saj je bilo čebelarsko društvo ustanov-
ljeno že leta 1902. Veliko pozornosti obiskovalcev pa je bil deležen tudi mali muzej na pro-
stem, v katerem so si obiskovalci ogledali številne primerke starih strojev, orodja in pohištva.
Na ogled so bili predmeti, ki so jih v Bašlju uporabljali na delu na kmetiji pred desetletji ozi-
roma stoletjem in so neprecenljive vrednosti. Pripravili so tudi bogat kulturni program. Uspeš-
no se je predstavil domači mešani pevski zbor Storžič pod vodstvom pevovodkinje Mimice
Roblek. Plesalci Folklornega društva Preddvor so zaplesali izvirne preddvorske plese, za mla-
de pa so pripravili otroški kotiček. Za prijetno razpoloženje in ples na prireditvi je poskrbel
ansambel Fantje z vasi, ki je začel prireditev Kmečki praznik pod Storžičem s skladbo Bašelj
praznuje, za katero je besedilo napisal Franc Ankerst, uglasbil pa Brane Tičar. Janez Kuhar

Ekipa preddvorskih Hudičkov / Foto: Gorazd Kavčič

Katarina je s svojo gibčnostjo navdušila. 
Foto: Gorazd Kavčič

pohištvo po meri
Joža Jagodic, s.p. 

Bašelj, 4, 
4205 Preddvor

tel.: 051/316 477

e-mail:
joza.jagodic@gmail.com

❖ otroške sobe 
❖ vgradne omare 
❖ spalnice 
❖ predsobe 
❖ garderobne omare 
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Dan druženja treh generacij
Na povabilo Slavka Sakelška (Šport in špas) iz Ljubljane so se v

preddvorskem društvu upokojencev maja pridružili vseslovenski
prireditvi Šport in špas - dan druženja treh generacij. Program se jim
je zdel zanimiv, zato so se organizirali in povabili tudi ostale 
generacije. Pripravili so pohod k cerkvici sv. Miklavža nad Mačami.
Prijavilo se je 15 udeležencev. Ogledali so si cerkev, njihova članica
Mimi, ki jim jo je odklenila, pa je povedala vrsto zanimivosti iz
zgodovine cerkvice. Med potjo pa so naleteli na še več zanimivosti,
med drugim več kot dvesto let star kostanj (na sliki). Članici društva
Mimi in Mici, ki sta doma v Mačah, sta pripravili okusno malico,
flancate in buhteljne, dober medeni čaj in medico. Udeležencem so
razdelili simbolična darilca in vodo, ki so jim jo poklonili v firmi
Šport in špas. Anica Celar Gorza

V Domu starejših občanov Preddvor letos praz-
nujejo šestdesetletnico, ki jo bodo zaznamova-
li s svečano prireditvijo 23. oktobra. Prvi stano-
valci so se pred šestdesetimi leti v Dom sicer
vselili 17. novembra, a so prireditev prestavili
na nekoliko zgodnejši datum, da bi ga povezali
tudi z mednarodnim dnevom starejših, ki ga
praznujemo 1. oktobra, je pojasnila direktorica
Andreja Valant. Ob tej priložnosti bodo izdali
nove brošure, v katerih bodo predstavili zgodo-
vino in razvoj institucionalnega varstva starej-
ših v preddvorskem domu ter podali informaci-
je o življenju in delu danes. Jubilej bodo v
Domu pričakali s prenovljenim dnevnim prosto-
rom, še letos pa naj bi stanovalcem omogočili
dostop do svetovnega spleta.
”Ta čas hitimo z obnovo. Med drugim bomo po-
skrbeli za bolj funkcionalno ureditev, v celoti
bomo prenovili kuhinjsko nišo ob dnevnem
prostoru,” je razložila Andreja Valant in doda-
la, da se bodo obenem potrudili, da bo ta pros-
tor še vedno ohranil domačnost, ki jo je imel
prej. V domu je ta čas 187 stanovalcev, ki so
nameščeni v 83 sobah. Od tega jih je 18 enopo-
steljnih, 80 dvoposteljnih, ostale pa so večpo-
steljne. Bivanje v Domu stanovalcem popestri-
jo s številnimi aktivnostmi, ki se odvijajo skozi
vse leto. Poleg novoletne zabave, ki jo pripra-
vijo vsako leto, se ponavadi zberejo na pust-
nem rajanju, prireditvi ob kulturnem prazniku
in za praznik dela. Letos bodo prvič pripravili

martinovanje. Že tradicionalen je njihov piknik
s svojci v juniju, vsaj dvakrat na leto pripravijo
razstavo ročnih del stanovalcev. Enkrat na me-
sec se stanovalci zberejo na čajanki, na katero
povabijo glasbene goste, na vsakoletni izlet pa
so se letos odpravili v Novo mesto, kjer so se s
splavom popeljali po reki Krki. Njihovi stano-
valci so se v začetku meseca odpravili na te-
densko izmenjavo s stanovalci Doma upoko-

jencev v Izoli.  Na mednarodni dan starejših, 1.
oktobra, se bo z njihovimi dejavnostmi mogo-
če podrobneje seznaniti na dnevu odprtih vrat.
Ta dan bodo pripravili kulturni program z raz-
stavo ročnih del stanovalcev.
Poleg stacionarnega bivanja v Domu organi-
zirajo dnevno varstvo, lani pa so začeli izvaja-
ti storitev razvoza kosil na dom. Skupaj s
preddvorsko občino so se letos dogovorili še

za izvajanje pomoči na domu preko programa
javnih del. Tako stanovalcem kot zunanjim
obiskovalcem so na voljo  frizerske in pediker-
ske storitve. Prihodnje leto, je še dodala An-
dreja Valant, pa bo minilo dvajset let, kar so
ustanovili skupine starih za samopomoč. 

Šest desetletij Doma starejših občanov Preddvor

Andreja Valant

Izlet s stanovalci na Rudolfovem splavu

Bučarijada v domu starejših občanov 
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OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel. 04/ 275 10 00, fax. 04/ 275 10 20,

elektronska pošta: obcina.preddvor@siol.net

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja v občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
05/07) in Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2008 (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 01/08) Občina Preddvor objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj

kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Preddvor 
v letu 2008 - drugi

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v
skupni višini 4.659,59 EUR za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje
konkurenčnosti in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem 
prostoru, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva, k
izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev.

II. SPLOŠNA DOLOČILA - POGOJI ZA UPRAVIČENCE
● Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru

posameznega ukrepa.
● Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen

ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli
drugega javnega vira.

● Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen
ni pridobil sredstev na podlagi javnega razpisa za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Preddvor v
letu 2008 v spomladanskem roku.

● Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/
izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. 

● Odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom,
morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.

● Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje 
za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja
izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

● Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega
je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.

● Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.

● Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z 
namenom dodelitve sredstev.

● Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo
je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.

Za ostala določila se upoštevajo določila Pravilnika o dodelitvi pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Preddvor.

III. POMOČI DE MINIMIS
Ukrep št. 1: Nove investicije za delo v gozdu (15. člen pravilnika)
Predmet podpore: 
Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše
delo v gozdu.
Upravičenci: 
Kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti najmanj 0,50 ha gozdnih površin.
Splošni pogoji upravičenosti:
● upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel.
● kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske 

mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu.
● s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še

5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
● gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska meha-

nizacija; motorne žage, cepilci, in zaščitna oprema za delo v gozdu,...).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
● prijavni obrazec 1 z zahtevanimi prilogami:
1. dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (najmanj 0,5 ha gozdnih površin)
2. dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov)
Višina pomoči:
Občina Preddvor za ta ukrep namenja 1.500,00 EUR

● za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 40 %,
● za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %
● pomoč, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR 

bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let
● maksimalna višina sofinanciranja do 500,00 EUR na upravičenca,

IV. OSTALI UKREPI
Ukrep št. 2: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih 
in gozdarskih programih (18. člen pravilnika)
Upravičenci:
Dijaki poklicnih, srednješolskih programov iz področja kmetijstva in gozdarstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
● dijak ima stalno prebivališče v občini Preddvor
Specifični pogoji upravičenosti:
● potrdilo v vpisu 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
● prijavni obrazec 2 z zahtevanimi prilogami:
1. kopija potrdila o vpisu za šolsko leto 2008/2009;
2. potrdilo o stalnem prebivališču dijaka v občini Preddvor; to potrdilo pridobi
Občina Preddvor, v kolikor upravičenec z njim še ne razpolaga.
Višina pomoči:
Občina Preddvor je za ta ukrep namenila 1.600,00 EUR
● do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.

Ukrep št. 3: Delovanje društev in njihovih združenj (19. člen pravilnika)
Predmet podpore: 
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in
drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem
podeželja.
Upravičenci: 
Društva in njihova združenja. 
Splošni pogoji upravičenosti:
● društva, registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na območju občine;
● sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev; 
● izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske

dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
Specifični pogoji upravičenosti:
● odločba o vpisu v register društev 
● seznam članov društva iz območja občine Preddvor.
Upravičeni stroški:
● materialni stroški za delovanje društev.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
● prijavni obrazec 3 z zahtevanimi prilogami:
1. dokazilo o registraciji društva: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije,

izdane s strani AJPES-a; to dokazilo pridobi Občina Preddvor, v kolikor z
njo upravičenec ne razpolaga;

2. kopija odločbe o vpisu v register društev; dokazilo pridobi Občina Preddvor,
v kolikor z njo upravičenec ne razpolaga;

3. program dela za leto 2008;
4. seznam članov društva iz območja Občine Preddvor (ime in priimek ter naslov);
5. dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdilo o plačilu računov).
Višina pomoči: 
Občina Preddvor za ta ukrep namenja 1.559,59 EUR
● maksimalna višina sofinanciranja do 800,00 EUR na upravičenca

V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
● besedilo javnega razpisa,
● prijavni obrazec (osnovni podatki o vlagatelju, podatki o naložbi/storitvi, izjava)
● vzorec pogodbe,
● zahtevek za izplačilo sredstev 
Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.

VI. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008.

VII. KJE SE DOBI RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN KONTAKTNA OSEBA
ZA POJASNILA GLEDE VSEBINE RAZPISA 
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka
prijavnega roka v sprejemni pisarni Občine Preddvor, dostopna pa je tudi na
spletni strani Občine Preddvor www.preddvor.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Marjani Podpeskar na
Občini Preddvori, telefon: 04/2751 000.

VIII. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Rok za prijavo na javni razpis je 30. 09. 2008.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora
vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
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Razpisi
Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov:
Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, do 30. 09. 2008 oz. 
morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici. Na hrbtni strani ovojnice
morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za
fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo). Na sprednji strani
ovojnice pa mora biti izpisano: ”NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO
2008 - drugi, ukrep št. ________!”.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

IX. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan.

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila 
pregled prispelih vlog, vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni 
pisno pozvala na dopolnitev vloge.

Komisija bo prispele vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v
javnem razpisu. Komisija bo pripravila predlog višine sofinanciranja, upravi-
čencem pa se bo izdal sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen namen.

Občina bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni 
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Upravičenec pred izdanim sklepom o odobritvi sredstev za ukrep Nove investici-
je za delo v gozdu ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva dodeljena.
Kopije računov in potrdil o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrep
Nove investicije za delo v gozdu morajo biti z datumom po izdaji sklepa.
Račune z datumom pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev kot tudi račune z
datumom po 30. 11. 2008 komisija ne bo upoštevala.

Upravičencem se sredstva iz proračuna izplačajo na podlagi zahtevka
posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati s pogodbo 
opredeljena sredstva.

X. RAZPOREDITEV SREDSTEV
V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog, kot je
razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep
znotraj okvira javnega razpisa.

V kolikor bo na razpis prispelo več vlog, kot je skupni znesek razpisanih sredstev,
se vsem vlagateljem zniža zaprošen znesek za enak sorazmerni del.

XI. OBVEŠČANJE O IZIDU
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji s sklepom obveščeni najkasneje v 30
dneh od datuma odpiranja vlog.

Občina Preddvor

Na podlagi 3. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
02/04), na podlagi 15. in 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 02/99) ter na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju
turistične dejavnosti društev na območju Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 02/08) Občina Preddvor objavlja 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje vlog za sofinanciranje turistične dejavnosti 

društev na območju Občine Preddvor v letu 2008

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju
Občine Preddvor.

2. Občina Preddvor bo iz sredstev proračuna v letu 2008 sofinancirala turi-
stično dejavnost, in sicer aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
● izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev 

občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in 
v tujini, ipd.;

● izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednice, ipd.;
● spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 

pospeševanja turizma: 
● organizacija in izvedba raznih natečajev (npr. ”najlepše urejena hiša”, 

”najlepši balkon”) ipd.;
● akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, ohranjanja

ljudskih običajev, 
● urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanje turističnih produktov 

s področja rekreacijskih aktivnosti:

● urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, čistilne
akcije in podobno, ipd.;

● organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena;
● aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za

otroke in mladino;
● šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: 

organiziranje raznih delavnic, predavanj;
● oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.

Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in 
finančno realizirani najkasneje do 31. decembra 2008. V kolikor predlagatelji
predlagajo za sofinanciranje večletne programe, morajo natančno opredeliti del
programa, ki bo realiziran v letošnjem letu.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo turistično dejavnost in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
● da so registrirana po Zakonu o društvih,
● da imajo sedež na območju Občine Preddvor,
● da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
● da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje 

za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
● da izvajajo organizirano redno dejavnost na področju turizma,
● da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne 

obveznosti,
● da k vlogi na javni razpis priložijo poimenski seznam članov društva. 

4. Iz sredstev proračuna Občine Preddvor za leto 2008 je za sofinanciranje
turistične dejavnosti društev na območju občine Preddvor namenjenih
2.500,00 EUR.

5. Rok za prijavo na razpis je 30. september 2008. Vloga mora zadovoljevati
zahteve, navedene v tem razpisu in v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijavo oddati v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice
morajo biti navedeni podatki o vlagatelju (naziv in naslov), na sprednji strani
ovojnice pa mora biti izpisano ”ne odpiraj - turistična dejavnost”.

Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Preddvor ali pošljejo na na-
slov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, do 30. septembra 2008
oziroma morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

Oddaje vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo pravočasne
prispele, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 

6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo v 
tajništvu Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, v času uradnih ur
oziroma je dostopna na spletni strani Občine Preddvor www.preddvor.si. 

7. Postopek javnega razpisa bo vodila s strani župana imenovana komisija.
Komisija bo prispele vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni
v javnem razpisu. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni pisno 
pozvala na dopolnitev vloge.

8. Izbrani vlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za 
prijavo na javni razpis. Z izbranimi vlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinan-
ciranju v letu 2008.

9. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Marjani 
Podpeskar, telefon 04/275 10 00.

Občina Preddvor

Občina Preddvor objavlja

JAVNO NAJAVO
za oddajo poslovnega prostora

Občina Preddvor odda poslovni prostor v objektu Dvorski trg 3, v izmeri 
41 m2. Prostori so namenjeni mirni dejavnosti. Vse morebitne dodatne 
informacije zainteresirani lahko dobijo na naslovu Občine Preddvor, telefon
04/275 10 00 (Bohinec).

Zainteresirani naj svoje pisne ponudbe, ki naj vsebujejo predlog dejavnosti,
trajanje najema, predlog cene najema in ostale ponudbene pogoje do 
30. septembra 2008 oddajo osebno ali po pošti na naslov: Občina Preddvor,
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, v zaprtih ovojnicah z oznako ”ne odpiraj - 
najem prostora”.

Občina Preddvor
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Ustvarjanje z barvami, z glino, z
dletom izrisuje dušo, dušo, ki se je
naveličala biti v vsakdanjiku
praznega časa. Predsednik društva
likovnih samorastnikov Preddvor
Franci Guček - Guči je na odprtju
slikarske razstave v prostorih ga-
lerije Pri Majču povedal, da
slikarji s svojimi slikami pred-
dvorski občinski praznik vsako
leto umetniško prebudijo. Tokrat-
no razstavo si je še posebej
resnično vredno ogledati, saj
nekateri avtorji s svojimi umetni-
nami nastopajo prvič. Slikarska
dela Leopoldine Brumnik iz
Železne Kaple so nekaj posebne-
ga. Prav tako pa bomo navdušeni
nad ornamentiko Toneta Podjeda,
lesorezi Franca Oražma, glineni-
mi vazami Milana Ažmana in
slikami Stanislava Mirta, Andreja
Sitarja, Klavdija Muliča, Toneta
Jelovčana, Rada Pelaiča, Lada
Sitarja, Gučija in slikami ter
linorezi edine slikarke na razstavi
Nade Šifrer. 

”Pred dobrim letom nekje ob
morju sta vnuka risala sliko za
mamico in narisala sta jo samo do
polovice. Jaz sem jo dokončala in
takrat me je potegnilo med platna
in barve,” je začela pripovedovati
Nada Šifrer in nadaljevala: ”In
potem sem se vpisala v slikarsko

šolo za odrasle, ki jo vodi v Kran-
ju akademski slikar Zmago Puhar.
Že poprej sem rada gledala slike,
tudi kupovala sem jih in zdaj, ko
slikam tudi sama, vidim, koliko
mi to pomeni. V tem sem se našla.

V slikah lahko izpostavim svoj
navdih in v njih najdem tudi svoj
mir. Slikarji poznajo mnogo samo
njim znanih postopkov in meni o
tem veliko povesta akademska
slikarka Mojca Vilar in domači

umetnik Guči,” je še povedala
slikarka Nada Šifrer. 

Slikarska razstava bo v galeriji
Pri Majču odprta do konca mese-
ca septembra. Vzemite si čas tudi
zanjo!                      Slavko Prezelj

Od božjega dotika do morja

Prvi september je
moja pomembna živ-
ljenjska prelomnica,
bolje začetek nečesa
novega, vstop v šolo,
začetek poklicne poti,
selitev, celo skupno
pot sva z možem zače-
la prvega septembra,
pa tudi priložnost za

nove knjige. Lahko poletno branje postopno
zamenjajo strokovne knjige in želja po novem
znanju. 

Za prehod iz počitniškega razpoloženja v
resno delo vas vabi založba Družina s knjigo
Slovenske božje poti. Na 567 straneh je avtor
Franci Petrič predstavil 205 božjih poti v Slo-
veniji v besedi in z barvnimi fotografijami, ki
kar vabijo, da jih obiščete tudi sami - za dušo
in telo. Knjiga predstavlja bogato religiozno,
umetnostno in kulturno zgodovino Slovencev.
V manj kot pol leta od izida je knjiga dožive-
la tudi že ponatis, torej jo je vredno prebrati. 

Tudi pri Modrijanu so poskrbeli, da boste
združili prijetno s koristnim. Biolog Ivan
Esensko vabi s knjigo Zgodbe iz kanuja k od-

krivanju kraških, alpskih in nižinskih vodoto-
kov po vsej Sloveniji bodisi le na popoldanski
sprehod ali daljši izlet na drug konec Sloveni-
je. V knjigi Samo narava pa Davorin Tome
razmišlja o našem odnosu do narave, s kate-
rim uničujemo sami sebe, in obenem z veliko
humorja in ironije nagovarja k razmišljanju
tudi bralce. Za najmlajše so izdali knjigo Naš
ZOO, v kateri še pred obiskom ljubljanskega
živalskega vrta lahko preberete veliko korist-
nih napotkov. Bogatejši pa smo za temeljno
knjigo o pojavu, rasti in razvoju slovenske sa-
mozavesti od leta 1816 do slovenske samostoj-
nosti leta 1991. Janko Pleterski v knjigi z na-
slovom Pravica in moč za samoodločbo med
Metternichom in Badinterjem na 679 straneh
pojasnjuje in zaokroža zgodovinska dejanja,
ki so omogočila Slovencem državno osamo-
svojitev. V knjigi so zbrane študije, razgledi in
preudarki, tudi polemični, ki jih je avtor napi-
sal po osamosvojitvi v poljudnem jeziku za
splošno razgledanost in razumevanje sedanjo-
sti, a obenem za najzahtevnejše bralce.

Založba Didakta je izdala knjigo Kompe-
tentni otrok mednarodno priznanega družin-
skega terapevta in pisatelja Jesperja Juula, ki

meni, da otroke vzgojimo v odgovorne osebe
do sebe in drugih le, če jih priznavajmo in
vzgajajmo kot enakovrednega sogovornika.
Obvezno branje za vse starše! Tudi druga no-
vost založbe Didakta Osvoboditev od znane-
ga, delo enega velikih mislecev in duhovnega
učitelja Jidduja Krishnamurtija, zasluži po-
zornost. Karkoli v življenju želimo spremeni-
ti, se moramo zavedati, da novosti v življenje
lahko vnesemo le, če se osvobodimo prete-
klosti in radostno sprejmemo sedanjost. 

Ker je zdravje ena temeljnih človekovih
vrednot, ne prezrite knjige Pet mitov o zdrav-
ljenju (Moje življenje določa moja rana, Biti
zdrav pomeni biti sam, Čutiti bolečino pome-
ni, da te bolečina uničuje, Negativnost je
vzrok vseh bolezni, Resnična sprememba je
nemogoča), ki jo je izdala založba Iskanja. V
njej izkušena zdravstvena intuitivka, pisatelji-
ca, voditeljica delavnic s področja zdravljenja
in duhovne rasti Caroline Myss, na osnovi
številnih primerov pojasnjuje, ne le kako se
pozdraviti, ampak tudi kako živeti, da ne bi
zboleli. Uživajte ob ”svojih knjigah”! 

Mag. Franceska Žumer

Z branjem do novih (spo)znanj

Nada Šifrer slikarka samorastnica
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Lanena preja in ovčja volna sta že v 6. stoletju
pred Kristusom ljudem na Svetem Lovrencu nad
Bašljem in vsem tistim, ki zdaj počivajo v žarnih
gomilah nad Tupaličami, dali priročen material,
da so z njihovo obdelavo prišli do oblačil.

Skoraj vse do konca 19. stoletja je bilo na
Slovenskem z lanom posejanih veliko njivskih
površin in tako je bilo še vse tja do leta 1932,
ko je sejanje lanu začelo upadati zaradi uvoza
bombažnih tkanin. Na nekaterih kmetijah v
Kokri so lan sejali še tja do druge svetovne voj-
ne, le redkokje pa se je modra njiva lanu na ob-
močju občine Preddvor zibala v vetru tudi v
petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stolet-
ja. V takšnih primerih je šlo le za manjše povr-
šine, ker so lan posejali predvsem za pridelavo
lanenega semena, le malo kje pa so ga še upo-
rabili kot surovino za izdelovanje platna. Kot
skrajni datum sejanja lanu na našem območju
pa verjetno velja leto 1971, ko so na Mihčevem
v Potočah še zadnjič Materno njivo posejali z
lanenim semenom.

Prav zaradi velike časovne odmaknjenosti od
časa, ko so se s sejanjem lanu ukvarjali doma-
la kar na večini kmetij v vaseh pod Storžičem
in v dolini Kokri, sem bil resnično vesel vseh
tistih, ki so iz svojih otroških spominov izbr-
skali kakršenkoli podatek o sejanju in predela-
vi lanu. Naj se zatorej že na začetku iskreno
zahvalim vsem, najprej pa najstarejši sogovor-
nici Francki Zorman, Krčevi iz Bašlja, ki bo
že čez slab mesec dni praznovala 93 let. Fran-
cka je edina, ki je sajenje in predelavo lanu še
”sama dala skozi”, ko je bila še dekle. Prav
tako iskrena hvala tudi Jožetu Rezmanu, Pro-
danovemu iz Kokre, Filipu Povšnarju s Pola-
ne v Kokri, Štefanu Klemencu, Kremsarjeve-
mu iz Potoč, Mariji Arh, Koširjevi iz Pred-
dvora, Slavku Valjavcu s Srednje Bele, An-
gelci in Polonci Jekovec, Prahovima s Srednje
Bele, Mirku Jagodicu, Prgavovemu iz Mož-
jance, Tonetu Zormanu, Kocobetovemu z
Brega, Milki Vrtač, Solitarjevi iz Mač, Jože-
tu Kaštrunu, Rosmanovemu iz Nove vasi,
Jerci Jagodic, Štirnovi iz Možjance, Anici
Cuderman, Jeričevi iz Bašlja, Franciju Šen-
ku, Mihčevemu iz Potoč in Johanci Baloh iz
Potoč, ki so mi s spomini iz otroštva sestavili
mozaik lanene preteklosti življenja na tem
prostoru pod našimi gorami.

V terezijanskem katastru iz leta 1747, kjer so
navedeni podložniki zemljiških gospostev, po-
leg krojačev, tesarjev, kovačev, mlinarjev,
krovcev, kramarjev, čevljarjev, sedlarjev in
ključavničarjev zasledimo tudi tkalce. Pred do-
brimi 260 leti je bil tkalec na Spodnji Beli
Marko Gregorc, na Srednji Beli Peter Gale in
v Potočah Matevž Beržnik. Tkalci so dodobra
obvladali ročne spretnosti in dela jim ni zmanj-

kalo, saj je bila potreba po platnu v tistem času
velika. Daljše obdobje prisotnosti tkalca pri
eni hiši, kjer je znanje o tkanju prehajalo iz
roda v rod, je pustilo pečat tudi v hišnem ime-
nu. Hišno ime Hkav’c, ki izvira iz besede tka-
lec, je še danes živo v Potočah (Roblek, hišna št.
12) ter v Spodnji Kokri (Povšnar, hišna št. 5). 

Anica Cuderman iz Bašlja, ki je bila rojena
pri Hkavcu v Potočah, se sejanja lanu dobro
spominja. ”Kr en tak velk konc nive smo imel
dol pod Gartnarjm. Mama so ga še sjal tm pet-
destga leta. Poj smo ga pa populil, pa posušl.
Mama so ga toukl, pa vlekl po en žbleh, d sej
toko prštimov za teritu. Poj so ga pa na Možjan-
co pelal, d so ga trl. Tiste lanene nit so poj še ne-
kam dal za rjuhe devat. Naša mama so fejst ve-
sele imel za tist, je bo pa dost deva, pa natančn
s mogu bit.” Štirinajst otrok se je rodilo pri
Hkavcu v Potočah, trinajst pred in en otrok med
drugo svetovno vojno, tako da je bilo kar nekaj
platna potrebnega že, če je mama želela vsake-
mu otroku dati vsaj svojo rjuho.

Lan, ki je enoletna rastlina in uspeva v zmer-
no toplem in vlažnem vremenu, je doma v Azi-
ji. Pri nas so ga sejali največkrat spomladi v sre-
dini aprila (jari lan) in sicer so ponavadi za se-
tev zorali ledino, da je bilo čim manj plevela,
zemlja pa je morala biti ne premočno peščena
ilovica. Konec junija in v začetku julija lan cve-
ti. Cvetovi so nežno modri. Po treh mesecih ra-
sti je bil lan sredi julija, ko so glavice s seme-
nom na vrhu rastline porumenele, goden za
puljenje. Odvisno od lastnosti zemlje in vre-
menskih pogojev je lan ponekod zrasel visoko
tudi do pol metra. 

Na Polani v Kokri, kjer je bila včasih na tlačan-
ski cesti mitnica, živita Filip in Meta Povšnar.

”Tle na Polan jest n pomnm, da b kdaj lan
sjal, prej so ga pa zagvišn. Sta pa moja sestra
Francka, pa teta Ana hodile gor u Krems, d sta
ga pomagale ruvat, pa poj use tadruh počet, kr
je bo z lanm opravka. Iz tistga prediva so pa
vrvi deval, pa hodn pvatn za rjuhe, bl grob platn
je biu pa za brisače. Iz semena so pa ole stiskal,
za hrano pa za druge stvari.”

Da so se tudi na Polani ukvarjali s sejanjem
lanu, dokazujejo dobro vidni ostanki sušilne
jame na mestu, kjer sta pred tremi leti zgradila
hišo Rok in Ana Valjavec.

”A veš kje Ribnčan pršu tle u nš konc, pa kje
zagledou pole, kje glih lan toko lpo modr cvetu,
je pa reku: ”A porhant murje, zej bomo pa pla-
val,” je še vedel povedati Filip in dodal, da so
ljudje lan sejali predvsem na odročnih kmetijah.

Od sejanja pa do tkanja platna na statvah je
moralo biti narejenih kar dvanajst postopkov.
Kar težko si človek predstavlja, kakšen smisel je
sprva moral imeti človek, da si je domislil vse te
načine predelave in da je ob tem hkrati razvil
tudi vse pripomočke od česalnika, trlice, presli-
ce in do vsekakor najbolj umetelnih statev, ki so
dale končni izdelek. Kolovrat so na splošno za-
čeli uporabljati v 18. stoletju.

”Pr nm smo imel nivo z lanm gor u gunmu
konc, gor prot Vaškrj,” je povedala Francka
Zorman, Krčeva iz Bašlja. ”Nism bva še poro-
čena, sm bva še dekle, sm pa cajt imeva, k m
za drugo reč ni bo, sm pa djava doma, pa lan
usejmo.                                  Slavko Prezelj  

(Nadaljevanje prihodnjič)

Lanene niti v spominih iz otroštva 
Danes ob takšni množični ponudbi predvsem umetnih tkanin in hkrati oblačil verjetno le malokdaj pomislimo,
da so še pred dobrimi 130 leti naši predniki nosili oblačila, ki so bila narejena iz povsem naravnih materialov. 
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Ime mi je Dušan Vučko. Za poslanca v Držav-

nem zboru kandidiram tretjič s tem, da na letoš-

njih volitvah kandidiram v volilnem okraju, ki ob-

sega tudi moj rodni kraj Golnik. Izhajam iz

skromne in preproste delavske družine, v kate-

ri sta prevladovali dve temeljni vrednoti: poš-

tenost in delavnost. Ni bilo vedno lahko in v živ-

ljenju mi ni bilo nič podarjeno. Osnovno šolo

sem obiskoval v Kranju. Po končani kadetski

šoli sem ob delu dokončal študij na Pravni fakul-

teti v Ljubljani. Pot me je kmalu zanesla iz rod-

nega kraja v Bohinj, kjer sem si ustvaril nov dom

in živim z ženo Andrejo ter dvema hčerkama Ta-

njo (21) in Leo (17). 

Kljub temu da sedaj živim v Bohinju, se rad vra-

čam domov, saj imajo naselja pod Kriško goro,

Tolstim vrhom, Storžičem in Krvavcem že od

rane mladosti posebno mesto v mojem srcu in

me vedno opomnijo, da gre za moj domači kraj.

Slovenska pamet 

in gorenjska 

trma - zmagovita

kombinacija!
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V Državnem zboru Republike Slovenije se bom zavzemal: 

- ZA dosledno uveljavljanje pravne in socialne države;

- ZA pravično in pošteno družbo tudi pri razdeljevanju

dobičkov podjetij;

- ZA hitrejši razvoj podjetništva, obrti, turizma in kme-

tijstva, 

- ZA nova in bolje plačana delovna mesta na Gorenj-

skem, ne zgolj v Ljubljani; 

- ZA vsem dostopno kakovostno javno zdravstvo ne

glede na socialni položaj posameznika;

- ZA avtonomno visoko šolstvo in družbo znanja in za

ustanovitev Gorenjske univerze;

- ZA gradnjo novih neprofitnih stanovanj za mlade, 

da se bodo lahko hitreje postavili na lastne noge; 

- ZA izboljšanje varstva starejših in za krepitev vseh

oblik pomoči (nove postelje v domovih za starejše,

pomoč na domu, ...)

ZA SLOVENIJO, V KATERI BODO DOBRI LJUDJE 

Z MLADIMI OČMI
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O takšnih planinah - planšarijah,
kakor jih imajo na Tolminskem, v
bohinjskem kotu ali na nam najbliž-
jem Krvavcu, v naših gorah od
Storžiča do kokrških grebenov ne
moremo govoriti. Resda so še vse
do pred druge svetovne vojne Baš-
ljani pasli govejo živino od Kališča
do Bašeljskega vrha, vendar je šlo
pri tem zgolj za pašo. Mačani so
pasli govejo živino tudi v ozki doli-
nici med Kališčem in Lanežem, to-
rej pod Mačevskim sedlom, vendar
so pastirji imeli težavo, ker v tej do-
linici ni vode. Janez Aleš, Remčev
iz Mač mi je kot zanimivost pove-
dal, da mu je njegov oče večkrat po-
vedal, da se je tam enkrat v prvih le-
tih 20. stoletja v gorah razbesnelo
strašno neurje. V skalnatem poboč-
ju Malega Grintovca se je utrgal ve-
lik plaz in voda je z vseh pobočij
Laneža drla navzdol. Vode je bilo
toliko, da je v dolino do vasi prines-
la celo nesrečno tele, ki ga je na
paši ujela vodna ujma. Če je bila
paša goveje živine na tem območju
bolj pičla, pa so velike ovčje črede
imele tu svoj raj. Pred letom 1950
so bila še vsa pobočja od Kališča do
Dolge njive in naprej do Srednjega

vrha še povsem travnata. V planine
se je človek z živino na letno pašo
podajal že v rimskem času. Pred
osmimi leti je ljubiteljski arheolog
Milan Bremšak iz Mlake pri Ko-
mendi nekoliko severno od planin-
skega doma na Kališču v majhni
kotanji odkril ostanke rimske stav-
be. Fibulo, ki jo je našel na tem me-
stu, je arheologinja dr. Jana Horvat
datirala v leto 301 do 499 po Kristu-

su. Prav tako je Bremšak, ki ima ve-
lik občutek za prostorsko situacijo,
odkril v letu 2000 tudi ostanek rim-
ske stavbe v Dolgi njivi, to je v do-
lini med grebenom Laneža in Sred-
njega vrha na višini 1670 metrov. Tu
so bili najdeni ostanki grobih ku-
hinjskih loncev (antična keramika),
kar je običajna najdba na visoko-
gorskih najdiščih. Horvatova obe
najdbi povezuje z utrjenimi višin-
skimi naselbinami na Sv. Jakobu,
Sv. Lovrencu in na Gradišču nad
Bašljem in sodi, da gre pri omenje-
nih najdbah na Kališču in Dolgi nji-
vi za pastirske postojanke ene od
omenjenih naselbin iz pozne antike.

Zaraščanje planin in opuščanje
planin zmanjšuje naravni prostor,
tako za gibanje človeka kakor tudi
za žival. Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja že nekaj let raz-
pisuje sredstva za čiščenje planin in
ovčarji iz preddvorske občine so že
nekaj let prejemniki subvencije, ki
jim vsaj delno pokrije stroške čišče-
nja planin. Letošnje leto se na pro-
stranih površinah Zaplate, Srednje-
ga vrha in Dolge njive pase okoli
100 ovac. Peter Arh je z ovcami od-
šel od doma že sedmega maja. S se-
boj je odpeljal tudi kozo z dvema
mladičema, ki pa ju je kmalu
zmanjkalo. Peter sodi, da ju je po-
bral planinski orel. Ovčarji, ki hodi-
jo na akcije že sedem let, so letos v
Dolgo njivo odšli že sedemkrat.
Očistili so že okrog en hektar zaraš-
čenih pobočij. Delo med ”cretjem”
z motorno žago in na strmem po-
bočju je še kako nevarno, tako da
morajo vsi presneto paziti, da se
kdo ne poškoduje. ”Alkohola tle gor
ni,” pravi Peter Arh, Koširjev iz
Preddvora. Tudi vodo morajo poleg
malice prinesti iz doline, saj je naj-
bližji izvir šele v Hudičevem bor-

štu. Glede na to, da pri čiščenju so-
delujejo sami mladi po srcu, stari od
57 pa do 75 let, ki so navajeni dela-
ti brez ”godrnanja”, je po konča-
nem delu tam ob petih popoldne kaj
videti. Veliki kupi borovih vej, ki
jih zaradi možnega požara ne poži-
gajo, kažejo, da je vsaka motorna
žaga popila štiri rezervoarje benci-
na. 

Že sama pot iz doline navzgor, ki
traja dobri dve uri in pol, človeka
utrudi, potem pa še sedem ur dela in
vrnitev nazaj v dolino pove, da ov-
čarji resnično opravljajo svoje delo
s srcem in veseljem. ”Ženske so
pridne k hudir,” je še povedal Peter. 

Pred mesecem dni je Dolgo njivo
obiskal tudi nadzornik iz Agencije
za kmetijske trge, ki je pogledal, ali
ovčarji izpolnjujejo svoje naloge. Z
videnim je bil zadovoljen, kajti Jo-
žica, Irena in Franc Valter, Anica
Lombar, Marinka in Franc Peternel
ter Peter in Stane Arh so bili letos
neutrudljivi. Udarna planinca Franc
Peternel in Stane Arh pa sta med
zadnjim septembrskim čiščenjem
napravila dovolj široko stezo tudi na
greben Laneža, do katerega zdaj za-
radi zaraščenosti praktično ni bilo
mogoče priti. Ovce so se te dni že
vrnile v dolino, saj je med njimi ve-
liko brejih, ki bodo kmalu skotile
jagnjeta. Planinski orli bodo tako
brez žrtev v krempljih jadrali nad
vršaci.

Jesen bo lepa in naš skladatelj iz
19. stoletja Anton Foerster je v pes-
mi ”Planinska” takole čutil: ”Ven
pod nebo čisto, jasno, tam se duh,
telo krepi, ven, le ven, v naravo
krasno, tam obraz se nam zvedri.
Na planine vrejo želje, na planinah
je veselje, tam se razjasni oko, gori
vživa se nebo.” Začutimo to tudi
mi!                         Slavko Prezelj

Reportaža
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Ponudbo Bencinskega servisa
Logo v Tupaličah dopolnjuje 
tudi dostava kurilnega olja. 

Hitro in ugodno.

Bencinski servis Logo v Tupaličah 
lahko obiščete od ponedeljka do sobote 

med 6. in 21. uro ter ob nedeljah in praznikih
med 7. in 20. uro.

VSEM STRANKAM SE ZAHVALJUJEMO 
ZA ZAUPANJE 
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Delo in veselje v planinah
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Vsi si želimo za otroke najboljšo oskrbo,
tako doma kot tudi v vrtcu, kjer v današnjem
času večina otrok preživi pretežen del dneva.
Vrtcem zelo primanjkuje denarja, da bi za
otroke nakupili vse potrebno za njihov razvoj.
V letošnjem juniju sem v sodelovanju z vzgo-
jiteljicami vrtca Storžek Preddvor pripravila
dobrodelni koncert z Rožmarinkami, z na-
menom zbrati denarna sredstva za nakup tiste-
ga, kar v vrtcu najbolj potrebujejo. S to akcijo
nam je uspelo zbrati 3500 evrov donatorskih
sredstev in še 250 evrov na koncertu. S tem
denarjem so ob vrtcu obnovili dve igrali in jih
opremili s podlogami, kot to zahtevajo stan-
dardi. Prepričana sem, da bodo naši otroci
lahko še bolj varno in sproščeno preživljali

svoj čas bivanja v vrtcu, za katerega vemo, da
se iz leta v leto podaljšuje, kajti starši imamo
vse predolg delavnik. 

Trenutno poteka nova akcija, ki jo pripravl-
jamo v sodelovanju z EMŠO klubom. Postavili
bomo tudi otroška igrala na igrišču Pregrad na
Zgornji Beli, ki bodo na voljo otrokom v
bližnji okolici, kot tudi vsem ostalim občanom
naše občine. Prepričana sem, da vse to lahko
samo polepša otroštvo naših najdražjih - to je
vseh otrok. ”Ničesar ni, kar bi morali loviti.
Lahko se vrnemo nazaj k samim sebi, uživamo
v dihanju, smehljanju, v nas samih in naši ču-
doviti okolici.” S skupnimi močmi nam bo us-
pelo narediti naše okolje prijazno vsem nam.

Darja Delavec

VULKANIZERSTVO STUDEN 
Obveščamo vas, da menjamo, centriramo, 
ter prodajamo vse vrste pnevmatik, alu in 
navadnih platišč za osebna ter traktorska vozila.

Ugodni 35 % popust na 
vse vrste pnevmatik in možnost
plačila na več obrokov. 

Brezplačno hranjenje 
pnevmatik.

Studen Stane s.p., 
Čadovlje 1, 4204 Golnik
Informacije: 041/812 645
Vsak dan: od 8. do 19. ure 
Sobota: od 8. do 13. ure 

Obnovljena igrala ob vrtcu Storžek

Srečanje generacij v rokometu
Rokometno društvo Preddvor prireja redna

vsakoletna srečanja generacij v rokometu.
Letošnje je bilo že 24. po vrsti in so ga pri-
redili minulo nedeljo. Na začetku se je ime-
novalo Memorial Jožeta Križnarja, zadnja
štiri leta pa ga poznajo pod imenom srečanje
generacij moških in žensk v rokometu. Lan-
skega se je udeležilo več kot sto nekdanjih
igralk in igralcev. Že srečanje je lep dokaz,
da se je v Preddvoru igral zelo kvaliteten ro-
komet in to od ustanovitve leta 1970 naprej.
Tudi danes se še veliko igra rokomet, vendar
samo z mlajšimi selekcijami, sporoča Lojze
Grašič. Ker v Preddvoru nimajo lastne dvo-
rane za igranje tekem, so se leta 2004 dogo-
vorili z Rokometnim klubom Kranj o med-
sebojnem sodelovanju, da se vse tekme lah-
ko igrajo v dvorani na Planini. Vsi preddvor-
ski igralci so registrirani pri Rokometni zve-
zi Slovenije in vpisani v tekmovalnih knjiži-
cah z oznako RK Kranj, ker je to mnogo ce-
neje kot pa vsakoletno dvojno registriranje
pri Rokometni zvezi Slovenije. D. Ž.

Prireditev ob čebelarski lipi
V praznovanje občinskega praznika se

vsako leto vključijo tudi preddvorski čebe-
larji. Tudi letos so ob čebelarski lipi in ob
kipu čebelarja, ki stoji pri vrtcu v Pred-
dvoru, pripravili zanimivo prireditev. Čebe-
larsko društvo v Preddvoru šteje 38 članov.

D. Ž.
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Začenjajo se vadbe
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj, ki

ima v Preddvoru čez 50 članic, bo 1. oktobra
začelo z rednimi terapevtskimi vadbami. Te
bodo vsako sredo od 17.30 do 18.30 v pros-
torih gasilskega doma. Vabijo še nove člane,
ki se želijo pridružiti. S telovadbo pa istega
dne začenjajo tudi ”gasilke”. Zanje se rekre-
acija začenja ob 19.45. 6. oktobra pa se bo v
Preddvoru začela nordijska hoja in bo poslej
vsak ponedeljek od 9. do 10.30. Zbirališče
bo pri hotelu Bor, vsem bodo omogočili
brezplačno uporabo palic. Nordijska hoja ni
le za člane Društva bolnikov z osteoporozo,
lahko se pridružijo tudi nečlani. D. Ž.

Jesenska krvodajalska akcija
Krajevna organizacija RK Bela-Bašelj or-

ganizira v septembru jesensko krvodajalsko
akcijo, ki bo v petek 19. septembra. Vsi
zainteresirani počakajte ob 9. uri zjutraj na
avtobusnih postajah v Bašlju, Zgornji, Sred-
nji in Spodnji Beli, od koder se bomo odpel-
jali v splošno bolnišnico na Jesenice na
odvzem krvi. Dobrodošli tudi vsi novi krvo-
dajalci in tudi krvodajalci iz drugih vasi naše
občine (dogovorimo se za vstop tudi na
drugih AP). S seboj prinesite krvodajalsko
izkaznico in osebni dokument s fotografijo.
Po končani akciji se bomo odpeljali na skup-
no kosilo. Iskrena hvala vsem za plemenito
dejanje. Dodatne informacije dobite na tel.
031/878 472 (Miro Roblek), kamor se lahko
prijavite do jutri, 17. septembra.

Spoznavali so nove vrednote
Ob koncu junija letos so v Preddvoru pripra-

vili oratorij. Bil je drugi po vrsti, na njem so
sodelovali 23 animatorjev in 95 otrok, župnik
Miha Lavrinec in kuharica Slavka. Finančno
je oratorij, ki je letos potekal pod naslovom
Odpri oči, podprl tudi župan Miran Zadnikar,
s svojimi prispevki pa tudi več sponzorjev.
”Oblikovale so nas Jezusove roke skozi Pav-
lovo zgodbo in tako kot je Pavel spregledal,
smo spregledali tudi mi. Nekateri so odkrili
nove talente, spoznali nove vrednote, se kaj
novega naučili, odkrili lepote narave ...,” spo-
roča Anja Ekar. Kako je vse skupaj poteka-
lo? 

”V nedeljo po blagoslovu animatorjev nas je
obiskal Savel z ekipo. Zaigrali so nam, kako
se je učil plesti šotore ter kako se je željan
znanja vpisal v svetopisemsko šolo. Otroci ter
starši so imeli priložnost napisati, kaj so se
novega naučili ta dan. Savlovi prijatelji so nas
obiskali kar za cel teden in nam vsako jutro
predstavili del njegovega življenja. Ob vsako-
dnevnem spoznavanju Savlovega življenja, ki
je po spreobrnjenju postal Pavel, so ustvarjali
v delavnicah: delali rakete, slike iz prtičkov,
obeske, cofke, krasili kozarčke, se naučili po-
vijati rane, poslušati srčni utrip ..., se šli raz-
ne športne igre, spoznavali svet, kot ga vidijo
slepi, odkrivali igralske talente. Obiskali so

nas preddvorski gasilci, ki so za nas pripravi-
li igre, kjer smo spoznali njihovo poslanstvo.
In na koncu so nas po vročem dnevu ohladili
z vodo.” Postavljali so šotore, odšli na pohod,

se ob tem igrali, učili, odkrivali lepote narave
... Večdnevno druženje ob oratoriju so konča-
li z mašo, ki jo je daroval Janez Potočnik.

Danica Zavrl Žlebir

Druženje tke nova prijateljstva
V EMŠO klubu so se odločili v letošnjem avgustu preživeti konec tedna na planini Laz in

tako še dodatno popestriti njihovo vsakotedensko rekreacijo in tudi delo na igrišču Pregrad.
Tokrat smo bile k druženju in preživetju skupnega časa povabljeni tudi žene in otroci.

V sproščenem in veselem vzdušju se je vsem 33 udeležencem uspelo povzpeti na cilj. Ves
konec tedna je na planini Laz odmeval sproščen smeh, vesela pesem naših Emšo navdušen-
cev in seveda poglabljanja prijateljstva, ki ga naši ”nogometaši” krepijo na vsakotedenski re-
kreaciji.

V hitrem tempu življenja vse premalo časa namenimo drug drugemu, ne zavedamo se, da
vsakdo potrebuje druge ljudi, ki mu bodo pomagali uresničiti sanje. Vsi potrebujemo drug
drugega. Kaj lahko vsi naredimo? Najbolj neverjetne stvari. Lahko gremo na luno in še na-
prej. Lahko rešimo skrivnosti bolezni, zmanjšamo lakoto in trpljenje, povečamo število in
kvaliteto priložnosti, dosegljive za vsakogar, in ustvarimo tisto, kar še ne obstaja, a bo izbolj-
šalo pogoje za vse človeštvo. Lahko prinesemo mir tja, kjer je bila nekoč vojna, in prijatelj-
stvo, kjer je nekoč prevladovalo sovraštvo. Lahko raziskujemo nebo, pregledujemo globine
oceana in preiskujemo neomejeno kreativnost in kapaciteto človeškega uma.

Tudi takšni izleti, kot je bil naš s 33-člansko ”odpravo”, daje upanje, da je vse mogoče, če
le hočemo in prisluhnemo drug drugemu. Hvala EMŠO za lepo preživet vikend.

Darja Delavec

Udeleženci letošnjega oratorija
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Članska ekipa NK Preddvor je
konec avgusta odlično začela se-
zono 2008/09. V prvih dveh kro-
gih je obakrat zmagala in trenutno
drži sam vrh lestvice. To je dobra
popotnica za dosego cilja končne
uvrstitve na vsaj drugo mesto, ki
vodi v kvalifikacije za napredova-
nje v prvo gorenjsko ligo. Tak cilj
je bil postavljen že preteklo sezo-
no, vendar so nam to preprečili
nogometaši NK Hrastje, ki so v
zadnjih dveh srečanjih zabeležili
minimalni zmagi in nas s tem po-
tisnili na končno tretje mesto.
Tudi to predstavlja lep ekipni us-
peh. Uspešno so nastopale tudi
mlajše selekcije NK Preddvor-Vi-
soko. Ekipa cicibanov (na sliki)
U8 je pod vodstvom trenerja Jaka
Pretnarja zasedla drugo mesto v
svoji skupini, ekipa cicibanov
U10 (trenerja Vili Čimžar, Marjan
Bogataj) si je zagotovila obstanek
v prvi gorenjski ligi, mlajši dečki
U12 so bili tretji, mladinci pa še-
sti med devetimi ekipami. Vse
mlajše selekcije se pomerile še na
odlično organiziranem že tradici-
onalnem turnirju ob zaključku se-
zone Visoko 2008 in dosegle lepe
končne uvrstitve. Vse podrobnej-
še informacije o športnih dosegih
in delovanju društva lahko najde-
te na naši spletni strani
www.sportno-drustvo-preddvor.si.

Pred začetkom spomladanskega
dela sezone 2007/08 smo člani
Športnega društva Storžič-Pred-
dvor pripravili obsežno očiščeval-
no in delovno akcijo na igrišču Za
žago, s katero smo si popravili po-
goje za delovanje. Tako smo od-
pravili sledi zimskega vandalizma
nad garderobnimi prostori, zgradi-
li nove skladiščne prostore in z na-
sutjem zemlje ter zasaditvijo trave
uredili igralno površino. Poleg
zglednega skrbnika igrišča Naceta
Likarja smo se letos za urejanje,
košnjo in tudi dostopne poti dogo-
vorili še z Josipom Ekarjem, s ka-
terim smo trenutno zelo zadovolj-
ni. Občasno imamo še probleme z
objestnimi vozniki, ki svoje strasti
sproščajo kar na igralni površini.
Upamo, da jih bomo kmalu izsle-
dili, saj snemalni sistem obrata Je-
lovica lovi tudi sliko igrišča.

Tekmovalno sezono 2007/08
smo v juniju tradicionalno zaklju-
čili z dvema velikima prireditva-
ma - Srečanje nogometnih genera-
cij NK Preddvor in Prvenstvom
občine Preddvor v malem nogo-
metu 2008. Na prvi je aktivno so-
delovalo skoraj 50 nekdanjih in

sedanjih igralcev, prijetno druže-
nje pa je popestrilo tudi pet nekda-
njih legendarnih nogometašev, ki
so v zadnjem času praznovali svo-
jo 50-letnico in so se rodili le
kakšno leto prej, kot je bilo usta-
novljeno Športno društvo. Ob tem
jubileju smo jim iskreno čestitali
in jim podarili praktično darilo.
Drugo prireditev pa so zaznamo-
vali igralci LOGO -Tupaliče, ki so
po nekaj sušnih letih po streljanju
kazenskih strelov odvzeli laskav
naziv prvaka občine Preddvor v
malem nogometu letošnji nosilni
ekipi Preddvora. V kvalitetnih ob-
računih je sodelovalo šest ekip,
vrstni red pa je bil naslednji:
LOGO - Tupaliče, Preddvor, MIL-
ČI Team - Tupaliče, Preddvor
mladi, Kokra in Bela. Najboljši
igralec in strelec je bil Denis Ta-
lič, trenutno vroč igralec NK Tri-
glav v 2. slovenski ligi, najboljši
vratar pa je postal Zoran Stojčević
iz domačega NK Preddvor. 

Za kvalitetnejši potek prireditev
smo letos prvič najeli mobilne sa-
nitarije, s čimer in seveda tudi z
zgledno urejenim igriščem in oko-
lico smo lahko znova ponudili
prostor izvedbi letošnjega Oratori-
ja Preddvor 2008. Udeležence
smo gostili tri dni in ti so nam za-
gotovili, da so bili s prostorom
zelo zadovoljni.

Kegljaška sekcija se je s septem-
brom že aktivno začela pripravljati
na novo sezono v medobčinski ligi,
ki se bo začela v začetku oktobra.
Na kvaliteto ekipe kaže tudi to, da
trije igralci kandidirajo za sodelo-
vanje v drugi ekipi Triglava, ki na-
stopa v 3. slovenski ligi. Letos smo
se nogometaši in kegljači s pomoč-
jo sponzorskih in lastnih sredstev

na novo opremili z osebnim kom-
pletom, tako da lahko z enotnim vi-
dezom predstavljamo tako Športno
društvo kot tudi Občino Preddvor. 

Načrti za naprej ostajajo še ved-
no: čim kvalitetnejša izpeljava
tekmovalne sezone z vsemi gene-
racijami in izboljšanje pogojev za
delo (predvsem urejanje igralne
površine in okolice), pridobitev

vode in sanitarnih prostorov, za
najmlajše in njihove družine pa bi
radi zgradili še igralni kotiček. Na
koncu pa vas Športno društvo
Storžič-Preddvor vabi na ogled
nogometnih tekem jesenskega
dela sezone 2008/09, ki so se že
začele septembra in bodo poteka-
le vse do konca oktobra. 

Marjan Bogataj

Odličen začetek nove sezone



Zanimivosti

22

Pot, ki z Brda vodi prek gora v dolino Kokre,
so simbolično odprli že spomladi ob dnevu
Zemlje. Z njo opozarjajo zlasti na botanično
dediščino, ki sta jo raziskovala brata Karel in
Žiga Zois v Kamniško-Savinjskih Alpah v za-
ledju gradu Brdo, kjer sta živela pred dvema
stoletjema. Karel Zois je na Storžiču našel
zvončnico, ki so jo poimenovali po njem in je
na tej poti najbolj znamenita cvetlica. Planin-
ska pot pa se začenja na Brdu in poteka prek
Preddvora do Gradišča nad Bašljem proti Ka-
lišču, preči Bašeljsko sedlo in vrhove Mali
Grintovec, Srednji vrh in Cjanovco ter se prek
Javorovega vrha mimo Čemšenika spusti v do-
lino Kokre. Nato mimo Suhadolnikove doma-
čine vodi do Zoisove koče na Kokrskem sedlu,
se vzpne na Kalški greben in gre prek Zvoha
na Krvavec do planinskega doma na Gospincu,
od koder znova sestopi v dolino Kokre. Na
vseh planinskih postojankah bodo odslej table
z napisom Pot Karla in Žige Zoisa. Predstavni-
ki matičnih planinskih društev so jih že pre-
vzeli, med njimi tudi Živko Drekonja, ki je ta-
blo prevzel tudi za novo zavetišče na Zaplati.
V teh kočah bo mogoče dobiti tudi žig, ki si ga
bodo imetniki planinskega vodnika lahko od-
tisnili tudi vanj. 

Pobudnik botanične poti v loku od Storžiča
do Krvavca je predsednik slovenskih planincev
Franc Ekar, projekt je pri Planinski zvezi Slo-
venije vodil dr. Milan Naprudnik, sodelovala
je še poznavalka življenja in dela obeh bratov

Zois dr. Nada Praprotnik, strokovnjaki zavo-
da za varstvo narave iz Kranja, urednica vodni-
ka pa je bila dr. Ana Barbič.

Danica Zavrl Žlebir, 
foto: Tina Dokl

Planinci odslej tudi po poti bratov Zois
Planinska zveza Slovenije izdala planinsko izletniški vodnik Pot Karla in Žige Zoisa. 

Planinskim postojankam na poti so razdelili table z oznako nove poti.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

Jelena Justin

Pozdravljene gore
Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina

Naročanje: po telefonu št. 04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Živko Drekonja prevzema tablo z oznako Planinske poti Karla in Žige Zoisa.
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Rešitve križanke (nagradno geslo) pošljite na dopis-
nicah do srede, 24. septembra 2008, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj ali pa jih od-
dajte v naši malooglasni službi. Izžrebance bomo
objavili v Gorenjskem glasu 26. septembra.

IVAN GRGINIČ,
kandidat za poslanca 
v državnem zboru št. 11

GSM: 040/467 896
E-pošta: ivan.grginic@gmail.com

Ivan
Grginič
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Nagrade:
1. nagrada anorak
2. nagrada majica
3. nagrada vzglavnik




