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Na naslovnici: pomladni motiv iz Preddvora
Foto: Gorazd Kavčič
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Ravno sedaj je v prodaji podjetje Energe-
tika, ki je v celoti last občine Preddvor. Kaj
pričakujete?

”Na podlagi cenitve je vrednost podjetja
Energetika, ki se ukvarja z daljinskim ogreva-
njem na biomaso, 600 tisoč evrov. To je tudi
izklicna cena na licitaciji, ki je bila pred krat-
kim razpisana, rok se izteče v začetku marca.
Na razpis se je do sedaj oglasilo pet ponudni-
kov. Ocenjujem, da gre za resna podjetja, dve
med njimi sta tudi takšni, ki se že sedaj ukvar-
jata z energetiko. Ker je izklicna cena določe-
na na podlagi sodnega cenilca, ocenjujem, da
je prevelika, zato se lahko zgodi, da na prvi li-
citaciji ne bo nobenega kupca. Če pa bo Ener-
getika marca na licitaciji prodana, bomo kup-
nino usmerili v obnovljive vire energije in v
širjenje toplovodnega omrežja. Toplovod na-
mreč ostaja v lasti občine Preddvor. Pri nadalj-
njih vlaganjih v toplovodno omrežje pa bomo
začeli s toplovodom v naselju Hrib.”

Kaj se bo po prodaji Energetike spremeni-
lo za prebivalce občine Preddvor, ki se sedaj
ogrevajo iz toplovodnega omrežja?

”Pri prodaji je najtežje zaupati, da bo novi
lastnik s podjetjem dobro upravljal, da je ne bo
na primer spravil v stečaj in prebivalcem one-
mogočil, da se še naprej ogrevajo z lesno bio-
maso. Druga bojazen pa je, da ne bi pretiraval
s ceno. Pri tem sicer obstaja varovalka: če bodo
cene previsoke, se bodo gospodinjstva odklap-
ljala in se vrnila k drugim virom energije. Dru-

ga varovalka pa je tudi državno (in občinsko)
potrjevanje cen. Kakorkoli, pri prodaji je najpo-
membneje, da dobimo resnega kupca, ki bo do-
ber gospodar tega energetskega podjetja.”

In kaj če Energetika ne bo prodana?
”Če ne bo prodana, bomo razmislili o zniža-

nju cene ali pa iskali novega partnerja.”
Vaša pričakovanja so bila v preteklosti po-

vezana z Jelovico kot možnim partnerjem ...
”Žal nam je, da projekt partnerstva tu ni uspel.

Bi si pa vsaj želeli, da se Jelovica znova priključi

Župan občine Preddvor Miran Zadnikar

Ceste v občini 
so v poraznem stanju

V občinah vsako pomlad znova ugotavljajo, v kako slabem 
stanju so ceste, po letošnji zimi pa je tudi v občini Preddvor še slabše.

Kako se bodo lotili obnove in kako potekajo drugi projekti, 
govori župan Miran Zadnikar.

Borci vabijo na občni zbor
Člane in simpatizerje vabijo, da se v petek,

27. marca, ob 17. uri udeležijo občnega
zbora borcev za vrednote NOB, ki bo 
v Domu krajanov v Preddvoru. Pred začet-
kom občnega zbora bo nastopil Mešani
pevski zbor Kokrškega odreda Preddvor
pod vodstvom Marjana Ogrina.

Občni zbor upokojencev
Člane Društva upokojencev Preddvor

vljudno vabijo na redni letni zbor članov,
ki bo v petek, 6. marca, ob 15. uri v
Domu krajanov Preddvor. Po kratkem 
kulturnem programu vabijo na pogostitev.

Decembrska tržnica
Praznično vzdušje smo decembra čutili

tudi na naši šoli. Učiteljice smo se potru-
dile, da je bila notranjost šole lepo okraše-
na z izdelki učencev, pripravile pa smo
tudi prireditev v kulturnem domu in pro-
dajno tržnico. Na šoli je bila prodajna trž-
nica, na kateri so učenci prodajali svoje iz-
delke. Oblikovali so jih v likovnih delavni-
cah skupaj s starši, nekaj pa jih je nastalo
tudi pri pouku. Tržnica je bila že peta po
vrsti. Vesela sem, da je med učiteljicami in
starši vedno zelo dober odziv. V delavni-
cah, ki jih imamo s petošolci, so tokrat so-
delovale tudi mamice. Navdušeni smo bili
nad obiskom in tudi z izkupičkom, ki gre
v šolski sklad. Mira Vizjak

Še en pomladni motiv iz občine Preddvor / Foto: Gorazd Kavčič
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na sistem daljinskega ogrevanja. Prav tako si 
želimo, da bi se priključili prihodnji večji porab-
niki, denimo Sončna vas, ki je načrtovana v 
širšem kompleksu ob jezeru, in obrtna cona.”

V Preddvoru ste ta čas odvisni od dveh
večjih naložb, ki jih pri vas izvajata zasebna
investitorja. Eden od njih je zdravstveni
dom. Kako blizu je uresničitev tega načrta?

”Investitor je tik pred pridobitvijo gradbene-
ga dovoljenja. V objektu, ki bo del stanovanj-
skega kompleksa na območju starega zdrav-
stvenega doma in bo od vseh stanovanjskih
enot zgrajen prvi, je občina kupila prostore za
splošno in zobozdravstveno ambulanto, lekar-
na pa prostore za svojo dejavnost. Vse to bo v
pritličju stavbe, v nadstropju pa je možnost za
kako poslovno dejavnost, ki je prav tako lahko
povezana z zdravstvom. Pričakujemo, da se bo
gradnja začela spomladi in da bo, kakor je na-
črtovano po terminskem planu, aprila 2010
tudi zgrajena.”

Kaj pa trgovina na zemljišču nasproti cerkve?
”Tudi tu zasebni investitor še pridobiva grad-

beno dovoljenje. Po njegovem zagotovilu naj
bi se pripravljalna dela začela konec marca.
Decembra letos naj bi bila zgrajena trgovina,
stanovanja pa v letu 2010.”

Katere investicije v občini načrtujete za le-
tos? Vas skrbi, da jih bo kaj okrnila gospo-
darska kriza?

”Ravno zaradi črnogledih napovedi o krizi v
občinskem proračunu nismo načrtovali prihod-
kov iz komunalne opremljenosti, saj bo v tem
letu zagotovo manj gradenj. Med našimi nujni-
mi investicijami pa naj omenim zlasti ceste, na
katerih je še pred koncem letošnje zime stanje

resnično porazno. Najhuje je na odsekih Spod-
nja Bela-Srednja Bela in Spodnja Bela-Žablje.
Slednji nam veliko pobere zaradi rednega vzdr-
ževanja, ker je cestni ustroj povezan z ilovico.
Letos bomo ta del verjetno sanirali, kar prvotno
ni bilo planirano, vendar je nujno. Načrtovali pa
smo ureditev ceste od Spodnje Bele do križišča
za Zgornjo Belo. Zadnji predračun je 400 tisoč
evrov. Toliko v proračunu nismo planirali in bo
potrebno to urediti z rebalansom. Načrtovali
smo, da bomo za ureditev tega dela ceste potre-
bovali 200 tisočakov, vendar so stroški toliko
večji zaradi tega, ker bo treba zamenjati celoten
ustroj, obnoviti cestišče, zgraditi pločnik, načr-
tovan je tudi povezovalni kanal za kanalizacijo,
urediti pa bo treba tudi nabrežino potoka Beli-
ca. Ta cesta je res porazna. Marca bo objavljen
razpis, s katerim bomo iskali izvajalca, nato pa
bomo začeli delati, kakor hitro bo mogoče.

Na Zgornji Beli pa imamo že razpis za tam-
kajšnji dom krajanov. Naložba je vredna 269
tisoč evrov, od tega 120 tisoč evrov da država.
V domu bo urejen prostor za delovanje vrtca in
krajevne dvorane. Ko bo razpis pravnomočno
končan, se bodo dela začela.

Nadaljujemo tudi z deli na pokopališču. Ko
bo vreme ugodnejše, bomo nadaljevali s tlako-
vanjem pred mrliškimi vežicami. Kar je bilo
narejenega doslej, je bila adaptacija vežic, sa-
nacija spomenika NOB, ureditev opornega
zidu pri spomeniku in odstranitev drevja.

Zaradi slabega vremena pa so se zavlekla
dela pri gradnji kanalizacije v Novi vasi. Tre-
nutno dela potekajo na delu od Nove vasi do
Novljanske ceste, nato pa od Novljanske ceste
naprej, kjer bo zgrajena vsa infrastruktura in

bomo cesto tudi razširili, če se bomo le lahko
zmenili z lastniki zemljišč. Občane ob tej pri-
ložnosti prosim za strpnost in razumevanje,
zlasti še tiste, ki uporabljajo obvozno cesto.
Trudimo se, da na njej vsaj zakrpamo luknje.”

Kako v vaši občini potekajo vračanja vla-
ganj v telefonsko omrežje?

”Kakih osemdeset odstotkov je že plačano.
Iščemo pa še zadnje upravičence, pri čemer
imamo problem, ker je težko dobiti podatke in
naslove. Vse to se rešuje individualno.”

Kolikšne zneske pa dobivajo občani?
”Najvišji zneski so tudi do 1500 evrov.”
Ali občina vlaga tudi v obnovo kulturno-

zgodovinskih spomenikov?
”Občina je iz postavke za kulturno dediščino

nazadnje prispevala za obnovo oltarjev v cer-
kvah na Bregu in Možjanci. Nedavno tega je
oba oltarja ob slovesnosti blagoslovil škof
Jamnik.”

Kako poteka delovanje lani ustanovljenega
zavoda za turizem?

”Začetki so težavni, probleme imamo s ka-
drom. Upam, da bo uspelo sodelavki Darji De-
lavec, ki se je prijavila k sodelovanju. Pod okri-
ljem zavoda so bili doslej uspešno izpeljani tri-
je projekti: prvi je bil prednovoletni koncert z
Vito Mavrič, drugi sodelovanje na turističnem
sejmu v Ljubljani in tretji nedavno pustovanje.
Naj povem, da so se vsi ti projekti finančno
sami pokrivali, predvsem pa iz sponzorskih
sredstev. Žalosti pa me, ker je veliko kritik in
užaljenosti na račun izbire sodelavke, čeprav
se razen nje in nekaj študentov ni javil nihče,
ki bi želel (za začetek) prostovoljno sodelovati
pri oživitvi zavoda.” Danica Zavrl Žlebir

V času krize je še pomembneje, da podjetniki in ostali poslovni sub-
jekti združimo svoje vrste, tako, da bomo lažje obvladovali poslovanje
naših podjetij. Združenja podjetnikov Preddvor (ZZP) deluje že tretje
leto. Ustanovljeno je bilo na pobudo posameznih podjetnikov z željo,
da si medsebojno pomagamo pri poslovanju in tudi skupaj preživimo
nekaj lepih trenutkov. Lani ste že prejeli dopis in poziv k sodelovanju
pri delu združenja. Tokrat vas znova obveščamo, da v sodelovanju z
občino Preddvor pripravljamo enotno označevanje na informativnih
tablah, pozneje pa bomo pred ulicami postopoma postavljali tudi us-
merjevalne table. Stroški označitve na tablah bi ob enkratnem strošku
za člane združenja znašali 10 evrov, za ostale podjetnike pa 15 evrov. 

Nadaljevali bomo enotno označevanje poslovnih subjektov 
po posameznih vaseh z usmerjevalnimi tablami, kamor bo mogoče
dodati še logotip poslovnega subjekta. Cene za to pa še niso znane.
Da bi se na pripravo informativnih tabel pripravili čim bolje, vas
prosimo, da izpolnite obrazec namere o sodelovanju, ki je na spletni
strani občine pod ZZP in ga čim prej pošljete. Na tej strani si lahko
ogledate tudi sliko. Sicer pa podjetnike vabimo, da postanejo člani
združenja. Članarina za leto 2009 znaša 10 evrov. Za članstvo izpol-
nite prijavnico, ki je na občinski spletni strani pod ZZP, in nam jo 
vrnete na naslov, ki je napisan na pristopnici. 

Predsednik Marjan Ciperle

Podjetniki, vabljeni k sodelovanju

V krajevnem domu na Beli bo vrtec. V naselju Hrib želijo graditi toplovod.
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Kakšni so prvi koraki preddvorskega 
zavoda za turizem?

”Naši prvi trije dogodki so uspešno za nami.
Prvi je bil decembrski, ko smo v božično-
novoletnih praznikih pripravili koncert Vite
Mavrič. Drugi je bilo sodelovanje na sejmu Tu-
rizem in prosti čas januarja v Ljubljani. Takrat
smo k sodelovanju povabili vse gospodarske
subjekte, za katere menim, da se lahko predsta-
vijo. Povabljenih je bilo sedemnajst, šest jih je
potrdilo udeležbo in jih sodelovalo na sejmu.
V okviru agencije Dober dan smo dobili zelo
ugodno ceno stojnice in na njej predstavili
našo ponudbo. Hotel Bor, Vila Bella, gostilna
Bizjak, kmečki turizem Ušlakar z Brega, koča
s Sv. Lovrenca ter ponudniki turističnih apart-
majev Mega mik so prikazali vsak svojo po-
nudbo. Naj pohvalim tudi Anico s koče na
Lovrencu in Štefko s kmečkega turizma Ušla-
kar, ki sta se potrudili tudi za kulinarično pred-
stavitev. Na sejem smo šli z veliko optimizma
in bili veseli dobrega odziva. Ob naši stojnici
se je ustavilo veliko ljudi, zato razmišljamo, da
bi na naslednjem sejmu nastopili pod lastno
blagovno znamko.”

Kakšen je pravzaprav vaš status v zavodu?
”Zavod za turizem je še v nastajanju, saj še

nimamo formalno opredeljenih organov. Kot
vršilec dolžnosti ga še vedno vodi župan Miran
Zadnikar, sama sem (v povezavi z županom)
koordinatorka, nekakšna gonilna sila, ki skrbi,
da dejavnosti potekajo. Pričakujem, da bomo
marca ustanovili svet zavoda in potrdili direk-
torja. Dotlej pa z županom želiva, da se nam
pridruži čim več ljudi, ki v turizmu v Preddvo-
ru vidijo priložnost in izziv. Soustanovitelj za-

voda je Hotel Bor (z direktorjem Andrejem
Breznikom). Z njim se ta čas še dogovarjamo o
načinu partnerstva.”

Zakaj ste se odzvali povabili za (sedaj sicer
še neformalno) vodenje zavoda?

”To delo sem se prevzela po pogovoru z žu-
panom Miranom Zadnikarjem in direktorjem
Hotela Bor Andrejem Breznikom, ker sem pre-
pričana, da je Preddvor izjemno lep kraj z da-
nostmi, ki jih ne znamo prav izrabiti. Kot tak-
šen je izziv za marsikoga, ki bi lahko v turiz-

mu videl bodisi dodatni bodisi glavni vir za-
služka. Dejstvo je, da danes v turizmu iščemo
miren kraj, kamor se lahko umaknemo, toda le
narava nam ni dovolj, potrebno je tudi dogaja-
nje. Le dve uri je Preddvor oddaljen od vsake
svetovne prestolnice. Če bi turisti, ki v Slove-
nijo prispejo prek bližnjega brniškega letališ-
ča, pri nas samo prespali in od nas hodili na iz-
lete po Sloveniji, smo že veliko dosegli. Prepri-
čana sem, da ta cilj lahko dosežemo v nekaj le-
tih, če bodo priložnost zgrabili vsi, ki v tej de-
javnosti vidijo priložnost.”

S kakšnim namenom je sploh nastal zavod
za turizem? 

”Želimo biti krovna občinska organizacija za
področje turizma, pa tudi kulture in športa. Za-
vod bo skrbel za načrtovanje, razvoj, promocijo
in trženje turistične in kulturne ponudbe v ob-
čini Preddvor. Njegov namen je spodbujanje,
koordinacija in povezovanje dejavnosti kultur-
nih in turističnih društev, kot tudi povezovanje
z vsemi gospodarskimi subjekti. Tako smo za
leto 2009 pripravili program, katerega temelj je
oblikovanje celovite turistične ponudbe. Obsto-
ječo ponudbo bi radi povezali v tržno naravnan
program. Pri tem se želimo nasloniti na turistič-
no društvo, ki v Preddvoru dobro dela in ima že
več uveljavljenih programov, denimo učno
gozdno pot, tematsko pot okoli štirih gradov,
cerkve ... Izdali bi zgibanko, v kateri bi predsta-
vili vse možnosti, ki jih ponuja naš kraj. Raz-
mišljamo o razpisu za lokalnega turističnega
vodnika. Pozneje bi k delu morda pritegnili tudi
planince, ki bi lahko po planinskih poteh vodi-
li turiste. Utečeno je že kolesarjenje po mejah
občine Preddvor (s tem se ukvarja športni klub

Darja Delavec, Zavod za turizem Preddvor

Preddvor z lastno blagovno znamko
Vodenje lani ustanovljenega Zavoda za turizem Preddvor je (za sedaj še neformalno) prevzela 
Darja Delavec. V pogovoru razkriva, kako je zavod začel delovati in kako si njegovo delovanje 

in vlogo predstavlja v prihodnje.

Zbiranje kosovnih odpadkov bo potekalo tako, da bodo občani dan
pred napovedanim dnevom odvoza kosovne odpadke pripravili poleg
običajnih zabojnikov za odpadke. Potekalo bo po naslednjem urniku:
v ponedeljek, 23. marca, bomo odpadke zbirali na območju Hraš,
Spodnje, Srednje in Zgornje Bele ter Bašlja; v torek, 24. marca,
bomo nadaljevali v Preddvoru, Mačah, Potočah, Novi vasi in na 
Hribu; v sredo, 25. marca, kosovne odpadke zbiramo v Kokri, na
Bregu ob Kokri, v Tupaličah in na Možjanci.

Zbiramo samo kosovne odpadke, med katere sodijo pohištvo, sanitar-
ni elementi, talne obloge, vzmetnice, gospodinjska bela tehnika, hla-
dilne naprave, avdio in elektronska oprema, športna oprema (smuči,
kolo,...), kovinski odpadki in ostali večji odpadki, katerih zaradi njiho-
ve velikosti ne moremo in ne smemo odlagati v običajne zabojnike za
mešane komunalne odpadke. Med kosovne odpadke ne sodijo gradbe-
ni material, sodi z vsebino, pnevmatike, odpadki, ki nastajajo pri

opravljanju dejavnosti, koristni odpadki: kot so papir, steklo, pločevina
in plastika, ki sodijo na ekološke otoke. Predvsem pa med kosovne od-
padke ne sodijo nevarni odpadki, kot so kemikalije, barve, akumulator-
ji, katerim je namenjena akcija zbiranja nevarnih odpadkov. Prepove-
dano je odlaganje salonitnih plošč in cevi (gradbenega materiala, ki
vsebuje azbest). Tovrstne odpadke lahko oddate v zbirnem centru za
ločeno zbiranje odpadkov Tenetiše.

Akcija je namenjena vsem gospodinjstvom, ki so vključena v redni
odvoz odpadkov. Oddaja kosovnih odpadkov na akciji je brezplačna,
saj se stroški krijejo iz obračuna rednega odvoza odpadkov. Zaradi
slednjega je na akciji prepovedano odlagati kosovne odpadke iz po-
slovne dejavnosti. Te odpadke morajo povzročitelji sami pripeljati v
zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov pri odlagališču odpadkov
Tenetiše, in sicer vsak delovni dan, tudi ob sobotah, od 7. do 18. ure v
zimskem času in od 7. do 20. ure v poletnem času.

Marca zbiranje kosovnih odpadkov
Od 23. do 25. marca 2009 bo v občini Preddvor zbiranje kosovnih odpadkov 

”od vrat do vrat”. 

Darja Delavec
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EMŠO), kar bi tudi lahko ponudili turističnim
skupinam kot doživetje naših krajev. Pomemb-
no se mi zdi povezovanje različnih društev v
občini. To se je izkazalo kot dobro tudi pri ne-
davnem pustovanju. Naj pohvalim društvo upo-
kojencev, ki je prispevalo zamisel. Za pustova-
nje nam je uspelo dobiti nagrade, ki so jih po-
nudili domači ponudniki storitev. Veliko je
vredno to, da nagrajenci lahko nagrado izkori-
stijo v domačem kraju, je pa tudi dokaz, da v
občini želijo delati za svoje ljudi.”

Izdajali naj bi tudi promocijska gradiva.
Kaj načrtujete najprej?

”Izdali bi turistični prospekt, zgibanko o
Preddvoru, s sloganom ”Preddvor, kraj harmo-
nije in užitka”. V njej bi predstavili Preddvor
kot kraj, kjer se je mogoče športno udejstvova-
ti, od koder je lepo izhodišče za številne izlete,
kjer lahko obiskovalci vidijo več izjemnih kul-
turno-zgodovinskih spomenikov (del promocij-
skega gradiva bi bil tudi mini vodnik po štirih
preddvorskih gradovih). Nujno potrebno bi bilo
v kraju tudi postaviti informacijske table s turi-
stično ponudbo. Za leto 2010 pa bi izdali kole-
dar z vsemi prireditvami, ki se jih je mogoče
udeležiti v občini Preddvor. Že sedaj vabim vse
prireditelje, ki načrtujejo katerega od dogod-
kov, da se oglasijo, da jih vključimo v koledar.
Ena od nalog s področja promocije je tudi obli-
kovanje spletne strani. Nadgradili bi sedanjo
občinsko v smislu večje interaktivnosti, tako da
jo bodo s svojimi prispevki lahko sooblikovali
občani. Izdelali bi tudi celostno podobo z logo-
tipom, geslom in fotografijo, za kar bomo obja-
vili poseben razpis. Seveda vse te stvari ne
bodo mogle biti brezplačne. Danes ni prav no-
bena stvar več zastonj. Vendar naj poudarim, da
bom s sodelavci izbirala tisto, kar bo najboljše,
za najugodnejšo ceno. Naj še dodam, da bo ob-
čina letos denarno pomagala pri izdaji knjige o
Josipini Turnograjski, ki jo ob svoji doktorski
disertaciji pripravlja domačinka Mira Delavec.
Tudi to je zelo dobra promocijska aktivnost, saj
gre za prvo slovensko pesnico in pisateljico, ki
je bila doma v Preddvoru, zato je prav, da ji na
ta način pridemo nasproti.”

Kako boste prišli do denarja za vse na-
črtovane projekte?

”Med drugim se nameravamo prijavljati na
vse mogoče razpise za področji turizma in kul-
ture, tudi na tiste iz evropskih sredstev. Tako se
bomo najbrž prijavili tudi na razpis za evrop-
ska sredstva za opremo turistično informativ-
nega centra, ki naj bi bil v občinskih prostorih.
Odločitve sicer zaenkrat še ni. Ko omenjam
prijavljanje na državne in evropske razpise, naj
omenim tudi potrebo po sodelavcu, morda iz
javnih del, ki bi se ukvarjal zgolj z razpisi, jim
sledil in se ukvarjal z zbiranjem potrebnih do-
kumentov.” 

Za bralce Viharnika ste sestavili anketo, s
katero želite pridobiti nekaj informacij za
raziskavo, kako popestriti dogajanje v
Preddvoru.

”Res je, na naslednji strani naj si bralci ogle-
dajo in izpolnijo anketo, ki je namenjena

temu, da bi s predlogi občanov poskrbeli za to,
da bi bilo bivanje v naši občini zanimivejše in
prijetnejše. Izpolnjeno anketo mi do 27. marca
vrnite na naš naslov. Prepričana sem, da lahko
veliko naredimo za naš lepi Preddvor, če zdru-
žimo modrost in izkušnje starejših ter ideje in
zagnanost mladih, da nam bo v nekaj letih
uspelo privabiti k nam obiskovalce, ki bodo
enakega mnenja, da je namreč v Preddvoru
lepo in prijetno. Da bomo dosegli, da kdor bo
prihajal v Preddvor, se bo rad vračal. Ne boj-
mo se, da bodo turisti zmotili naš mir in ogro-
zili naravo, pač pa moramo v tem, da k nam
prihajajo obiskovalci, videti tudi korist. Vsi, ki
že sedaj ponujajo turistom svoje storitve, bodo
lahko nudili še več, če bodo v tem videli tudi
priložnost za uspeh in samorazvoj.”

Danica Zavrl Žlebir

V občini Preddvor so dobre možnosti za turizem na podeželju 
glede na pridobivanje obnovljivih virov energije, prodajo domačih
izdelkov ... Tudi ko razmišljate o predelavi naravnih surovin, izbolj-
šanju infrastrukture v domačem vaškem okolju ali obnovi kulturne
dediščine, je tretja os Programa razvoja podeželja RS 2007-2013
eden od možnih finančnih virov. Program nudi podporo posamezni-
kom, podjetjem, lokalnim skupnostim in društvom v štirih sklopih:
Os 1 - Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, gozdarstva in živilske
industrije, Os 2 - Ohranjanje okolja in podeželja, Os 4 - LEADER ter
Os 3 - Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija
podeželskega gospodarstva. Podpore so znotraj Osi 3 namenjene na-
slednjim dejavnostim: podpori ustanavljanju in razvoju mikropodjetij,
diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, obnova in razvoj vasi, ohra-
njanje in izboljševanje dediščine podeželja. Razpisi v tretji osi imajo
svoja pravila, s katerimi se je potrebno pred pripravo dokaj obsežne
vloge temeljito seznaniti. Tako mora vsak uspešen vlagatelj investi-
cijo najprej v celoti plačati, nakar dobi povrnjenih do 50 odstotkov
vrednosti. Pred vlogo za gradnjo je potrebno pridobiti vsa dovoljenja

(gradbena, ...), DDV pa ni upravičen strošek in se zato povrnejo samo
neto stroški. Prav tako je za večino ukrepov potrebno vlogi priložiti
program dela oziroma poslovni načrt. Za sofinanciranje pa so upra-
vičeni tudi stroški priprave projektov. Razpisi se bodo ponavljali
vsako leto do leta 2013. Za informacije se lahko zainteresirani iz
občine Preddvor brezplačno obrnete na Center za trajnostni 
razvoj podeželja Kranj, na telefonsko številko: 257 88 26 ali 
e-naslov: info@ctrp-kranj.si. V Centru lahko izveste več tudi o
tem, kako dejavnost na podeželju začeti, registrirati in se uvesti v 
trženje, kako uvrstite svoje podeželske izdelke v blagovno znamko
ali pa se vključite v različna usposabljanja. Aktivnosti potekajo na
področjih turizma na podeželju, lesa in obnovljivih virov, rokodelstva,
zeliščarstva, predelave sadja in zelenjave ter peke kruha in peciva,
končen cilj pa je pridobitev dodatnega zaslužka ter registracija dejav-
nosti oz. zaposlitev. Veliko tega bo možno navezati tudi na turistične
dogodke in aktivnosti v Preddvoru, ki bodo še močneje zaživele v
okviru novoustanovljenega Zavoda za turizem Preddvor. 

Uroš Brankovič, CTRP Kranj

Možnosti sofinanciranja razvoja podeželja do leta 2013

S sejma Turizem in prosti čas



Anketa

Kako popestriti dogajanje v občini
Spoštovani,
v imenu Zavoda za turizem Vas lepo pozdrav-
ljamo in Vas vabimo k sodelovanju. Vsi si
želimo, da naša občina Preddvor zasije v vsej
svoji lepoti. Da bi obudili in nadgradili turis-
tično ponudbo v našem kraju kot tudi po-
pestrili dogajanje v naši občini, je pred vami
anketa, s pomočjo katere želimo prispevati k
temu, da bi bilo življenje in bivanje v občini
Preddvor zanimivejše in prijetnejše. Anketa
vam bo vzela 10 minut in je anonimna.
Podatki, zajeti v anketi, bodo služili izključno
namenu raziskave, kako in na kakšen način
popestriti dogajanje v Preddvoru.

Odgovore lahko podčrtate, odebelite, 
pobarvate, obkrožite (karkoli).

Spol: Moški
Ženski

Starost: od 18 - 25 let 
od 26 - 40 let 
od 41 - 55 let 
od 56 - 65 let 
nad 65 let

1. Na splošno sem zelo zadovoljen/na 
s kvaliteto življenja v moje okolju.

a.  Popolnoma se strinjam
b.  Se strinjam
c.  Včasih se strinjam
d.  Se ne strinjam
e.  Sploh se ne strinjam

2. V občini imamo v zadovoljivi meri 
zagotovljene in dostopne vse storitve
(zdravnik, trgovina, pošta, javni prevoz,
šola, ...).

a.  Popolnoma se strinjam
b.  Se strinjam
c.  Včasih se strinjam
d.  Se ne strinjam
e.  Sploh se ne strinjam

3. Družabno in društveno življenje v občini
je dobro razvito.

a.  Popolnoma se strinjam
b.  Se strinjam
c.  Včasih se strinjam
d.  Se ne strinjam
e.  Sploh se ne strinjam

4. Občina bi morala več denarja nameniti
za (označite lahko največ 2 možnosti):

a.  Turizem
b.  Varovanje okolja, odpadke

c.  Kulturo
d.  Šport
e.  Društva
f.  Vodovod
g.  Ceste
h.  Podjetništvo
i.  Občinska stanovanja
j. Drugo : 

5. Preddvor je znana in zanimiva turistična
destinacija.

a.  DA
b.  NE
c.  Ne vem

6. Preddvor doživljam kot privlačno 
in perspektivno občino.

a.  Da
b.  Ne
c.  Ne vem

7. Ali svoj prosti čas preživljate 
v Preddvoru?

a.  DA
b.  NE

Če je odgovor NE, prosimo, napišite razlog: 

8. Ali ste v zadnjem letu prisostvovali na
prireditvah oziroma dogodkih v občini
Preddvor?

a.  Vedno se udeležujem vseh prireditev
b.  Kadar imam čas, z veseljem
c.  Redko
d.  Nikoli
e. So v Preddvoru sploh prireditve?

9. Kje menite o prireditvah, ki so se 
dogajale v letu 2008?

a.  Zelo dobro organizirane in izpeljane
b.  Preveč prireditev naenkrat
c.  Lahko bi bilo več prireditev
d.  Samo zapravljanje časa in denarja
e.  Ne vem, kaj se je dogajalo

10. Ali so bile prireditve časovno ustrezno
razporejene?

a.  DA
b.  NE

Če je vaš odgovor NE, prosimo napišite vaša
mnenja in predloge: 

11. Ali ste bili o občinskih novicah, 
dogodkih in prireditvah v preteklem času
dovolj dobro seznanjeni?

a.  DA
b.  NE
c.  Temu ne posvečam svoje pozornosti

12. Kateri vir informacij o občinskih 
novicah, dogodkih, prireditvah, projektih,
akcijah je za vas najbolj pomemben: 
(označite trditev s številko od 1 do 5 glede
na pomembnost) 

5 - Zelo pomembno
4 - Pomembno
3 - Niti pomembno niti nepomembno
2 - Manj pomembno
1 - Nepomembno

VIHARNIK
Uradna spletna stran občine
Uradna spletna stran zavoda / društva
Letak
Gorenjski Glas
Oddaja na Radiu Kranj 
Poročila o delovanju zavoda /društva

13. Kako si želite, da bi bili obveščeni o
prireditvah v prihodnje?

a. Preko letakov, ki pridejo v vsako
gospodinjstvo

b.  Objavljeno v Viharniku
c.  Z napovednikom v časopisu 

(Gorenjski glas, Dnevnik, Delo, ...)
d.  Z objavo na internetnih straneh
e.  Z najavami na radiu
f. Objava preko e-poštnih naslovov
g.  Plakat
h.  Drugo 

14. Prosim napišite vaše mnenje in želje,
kaj v Preddvoru najbolj pogrešate:

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje.
Prosimo, da izpolnjeno anketo pošljete na naš
naslov: ZT Preddvor, Goričica 008, 4205
Preddvor ali jo oddate v za to namenjen 
nabiralnik v preddverju Občinske stavbe.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in
76/08), 15. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
in Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št. 11/08) Občina Preddvor objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialno humanitarnih 

programov v Občini Preddvor v letu 2009

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov, ki jih
izvajajo humanitarne in neprofitne organizacije ter društva, katerih programi se izva-
jajo tudi na območju Občine Preddvor in vključujejo njene občane.

2. Občina Preddvor bo iz sredstev proračuna v letu 2009 sofinancirala naslednje pro-
grame društev, ki delujejo na področju humanitarne dejavnosti: 
- programe samopomoči, namenjene odpravljanju socialnih stisk,
- programe socializacije,
- rehabilitacijske programe, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (npr. terapevtske

skupine, organizirana športna vadba ipd.),
- programe pomoči (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic,

organizacija delovnih delavnic),
- programe izobraževanja.
Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno re-
alizirani najkasneje do 31. decembra 2009. V kolikor predlagatelji predlagajo za so-
financiranje večletne programe, morajo natančno opredeliti del programa, ki bo rea-
liziran v letošnjem letu.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci in nosilci socialnih in humanitarnih progra-
mov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež ali podružnico v Občini Preddvor,
- da imajo sedež izven Občine Preddvor, pa se program izvaja na območju Občine

Preddvor in so vanj vključeni njeni občani,
- da so registrirani za izvajanje socialno humanitarne dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev

načrtovanih programov na področju socialno humanitarne dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja le za društva),
- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov na območju

Občine Preddvor,
- so v pogodbenem roku oddali poročilo o realizaciji projektov in programov, sofi-

nanciranih v letu 2008 (velja le za predlagatelje, ki so prejeli sredstva na podlagi
razpisa v letu 2008).

4. Iz sredstev proračuna Občine Preddvor za leto 2009 je za sofinanciranje socialno
humanitarnih programov namenjenih 3.300,00 EUR. 

5. Rok za prijavo na razpis je 31. marec 2009. Prijava mora zadovoljevati zahteve, 
navedene v tem razpisu in v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelji morajo prijavo oddati v zaprtih ovojnicah, z oznako ”ne odpiraj - humanitar-
ni”, osebno ali po pošti na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno, ne bodo opremljeni in pripravljeni skladno
z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni iz nadaljnje obrav-
nave takoj, ko bo evidentirano odstopanje.

6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo v sprejemni pisar-
ni Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, v času uradnih ur oziroma je do-
stopna na spletni strani Občine Preddvor www.preddvor.si. 

7. Občina Preddvor bo izbrala predloge, ki bodo zadostili pogojem, navedenim v tem
razpisu in razpisni dokumentaciji, in programe, ki se bodo izvajali in bodo namenjeni
občanom Občine Preddvor.

8. Izbrani predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku 90 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis. Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu
2009.

9. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri Marku Bohincu, telefon 04/275 10 00.

Občina Preddvor

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 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07-UPB2 in 76/08), 15. člena Statuta Ob-
čine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99)
ter Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2009
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 11/08) Občina Pred-
dvor objavlja

JAVNI POZIV
za vložitev zahtevkov za delno povračilo 

stroškov vzdrževanja javnih poti 
v krajevni skupnosti Kokra v letu 2009

1. Predmet javnega razpisa je delna povrnitev materialnih
stroškov zimskega in letnega vzdrževanja javnih poti iz
pristojnosti Občine Preddvor v krajevni skupnosti Kokra
za letu 2009.

2. Občina Preddvor bo iz sredstev proračuna v letu 2008
dodelila sredstva za povračilo stroškov nastalih z
- ročnimi deli,
- strojnimi deli,
- porabljenim materialom,
in sicer na javnih poteh, za katerih vzdrževanje je po
Statutu občine pristojna Občina Preddvor.

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezniki ali skupi-
ne posameznikov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da s pluženjem in posipanjem zagotavljajo prevoz-

nost cest za osebna vozila z zimsko opremo v zim-
skem času,

- da skrbijo za redno odvodnjavanje meteornih voda
(čiščenje dražnikov), zasipavajo udarne jame in manj-
še poškodbe ter obsekujejo rastlinje v obcestnem
pasu v letnem času.

Za vsak odsek zahtevek vloži le ena fizična oseba, zato
skupine posameznikov, ki se prijavljajo na razpis, dolo-
čijo skupnega (enega) prijavitelja. 

4. Iz sredstev proračuna Občine Preddvor za leto 2009 je
za delno povrnitev materialnih stroškov vzdrževanja na-
menjenih 4.515,00 EUR. O upravičenosti in višini pov-
račila pred izplačitvijo pisno mnenje poda Krajevni od-
bor Kokra

5. Rok za prijavo na razpis je 31. marec 2009. Prijava
mora zadovoljevati zahteve, navedene v tem razpisu in v
prijavnem obrazcu.
Predlagatelji morajo prijavo oddati v zaprtih ovojnicah, z
oznako ”ne odpiraj - ceste Kokra”, osebno ali po pošti
na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor.
Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno, ne bodo
opremljeni in pripravljeni skladno z zahtevami tega raz-
pisa in prijavnega obrazca, bodo izločeni iz nadaljnje
obravnave takoj, ko bo evidentirano odstopanje.

6. Prijavni obrazec lahko zainteresirani predlagatelji dvigne-
jo v sprejemni pisarni Občine Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, v času uradnih ur oziroma je dostopen
na spletni strani Občine Preddvor www.preddvor.si.

7. Izbrani predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku 90
dni po izteku roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi
predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju iz
proračuna v letu 2009.

8. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo po telefo-
nu 04/275 10 00 (Klavdija Zima).

Občina Preddvor

OBČINA PREDDVOR

Dvorski trg 10, 4205 Preddvor
tel. 04/275 10 00, fax. 04/275 10 20, 
elektronska pošta: obcina.preddvor@siol.net
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I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna ob-
čine v skupni višini 17.200,00 EUR za namene, ki prispevajo k zagotovitvi
večje konkurenčnosti in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podežel-
skem prostoru, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in goz-
darstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev.

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

ru 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.

- 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 razpi-
som, 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 predpi-
sano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o
dodelitvi sredstev ter jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem iz-
plačilu 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. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI
STROŠKI IN VIŠINA POMOČI 

SKUPINSKE IZJEME

Ukrep št. 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proiz-
vodnjo (8. člen pravilnika)

Predmet podpore: 
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlin-
sko proizvodnjo 

- nakup kmetijske mehanizacije, 
- naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih,

ki niso javne poti ter zemljišča (dovozne poti do kmetijskega gospo-
darstva v zasebne namene, poljske poti,...). 

Upravičenci:
- Kmetijska gospodarstva - pravne in fizične osebe (SME podjetja), kot

je opredeljeno v Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s
primarno kmetijsko proizvodnjo.

Splošni pogoji upravičenosti:
- Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID števil-

ko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerlji-
vih površin se po podatkih GERK štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oz.
ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadov-
njakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri
pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih
travnikov ali drugih površin.

- Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti naložbe.

- Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitar-
nim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s stra-
ni upravičenca o ustreznosti naložbe).

- Za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izved-
bo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje,...) - kjer je
to potrebno.

- Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji ob-
jektov, urejanju prostora in varstvu okolja.

- Kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali
opreme v objektih v proizvodni proces.

Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v:
- lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Pri-

loga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med,
poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena
in ostali semenski material;

- rejo govedi;
- rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le ta na paši vsaj

5 mesecev /leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva; 
- rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj.

Upravičeni stroški:

Splošni stroški:
- gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, ze-

meljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, ke-
ramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev
zunanje infrastrukture in dodatna dela);

- pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški
dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stro-
ški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih
del);

- splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetoval-
cev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup
patentov in licenc.

Specifični stroški:
- nakup nove kmetijske mehanizacije,
- pri naložbah na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti,

zemljišča): stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, na-
sipanja,... razen drenažnih del.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 1 z zahtevanimi prilogami:
1. zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2008 oz. za leto 2009

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (navedene primer-
ljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva);

2. ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija,
gradbeno dovoljenje) - kjer je to potrebno; to dokumentacijo prido-
bi Občina Preddvor, v kolikor upravičenci z njo še ne razpolagajo;

3. mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe;
5. kopija(e) predračuna(ov) oz. ponudb(e);
6. pri zahtevku za izplačilo sredstev pa dokazila za uveljavljanje pomoči:

kopija računa(ov) in kopija potrdil(a) o plačilu računa(ov).

Višina pomoči: 
Občina Preddvor za ta ukrep namenja 9.000,00 EUR
- za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %,
- za druga območja za kmetijsko dejavnost: do 40 %,
- maksimalna višina sofinanciranja za eno vlogo za en ukrep do

1.500,00 EUR na upravičenca,

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 2009 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 11/08) Občina Preddvor objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj

kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Preddvor v letu 2009
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- za naložbe v podjetja za primarno proizvodnjo najvišji znesek posa-
meznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli ob-
dobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na
območjih z omejenimi dejavniki.

”DE MINIMIS”

Ukrep št. 2 : Nove investicije za delo v gozdu (15. člen pravilnika)

Predmet podpore: 
Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvali-
tetnejše 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 gozdar-

ske 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

mehanizacija; motorne žage, cepilci, in zaščitna oprema za delo v
gozdu,...).

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 2 z zahtevanimi prilogami:
1. dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (najmanj 0,5 ha gozdnih površin);
2. kopija predračuna(ov) oziroma ponudb(e);
3. pri zahtevku za izplačilo sredstev pa dokazila za uveljavljanje pomoči

(kopija računa(ov) in potrdila o plačilu računa).

Višina pomoči:
Občina Preddvor za ta ukrep namenja 3.200,00 EUR
- za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-

nost: 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.

OSTALI UKREPI

Ukrep št. 3: Delovanje društev in njihovih združenj (19. člen pravil-
nika)

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 Preddvor ali de-

lujejo na območju občine Preddvor;
- sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.

Specifični pogoji upravičenosti:
- odločba o vpisu v register društev 
- seznam članov društva 

Upravičeni stroški:
- materialni stroški za delovanje društev:
- stroški povezani z izobraževanjem in usposabljanjem (najemnine

prostorov, honorarji predavateljev, materialni stroški povezani z izved-
bo izobraževanja);

- stroški povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med 
društvi oziroma njihovih združenj, tekmovanj, razstav in sejmov ter 
sodelovanje na njih (stroški udeležbe, publikacij, potni stroški in 
najemnine razstavnih prostorov);

- predstavitve, katalogi, spletne strani, s katerimi se predstavljajo 
društva oziroma njihova združenja.

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 Pred-
dvor, 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 2009;
4. seznam članov društva (ime in priimek ter naslov);
5. dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdila o pla-

čilu računov).

Višina pomoči: 
Občina Preddvor za ta ukrep namenja 5.000,00 EUR
- maksimalna višina sofinanciranja do 800,00 EUR na upravičenca s

sedežem v občini Preddvor;
- maksimalna višina sofinanciranja do 800,00 EUR na upravičenca s

sedežem izven občine Preddvor v sorazmerju s številom članov iz ob-
čine Preddvor.

IV. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
- besedilo javnega razpisa,
- prijavni obrazec (osnovni podatki o vlagatelju, podatki o naložbi/sto-

ritvi, izjava),
- vzorec pogodbe,
- zahtevek za izplačilo sredstev.
Vzorca pogodbe in zahtevek za izplačilo sredstev vlagatelji k vlogi ne pri-
lagajo.

V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009.

VI. 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 Preddvor, telefon: 04/2751 000.

VII. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 
Rok za prijavo na javni razpis za ukrepa št. 1 in 2 (Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo in Nove investicije za delo v goz-
du) je 31. marec 2009.

Rok za prijavo na javni razpis za ukrep št. 3 (Delovanje društev in njiho-
vih združenj) je 30. september 2009.

VIII. NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati
mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge ter mora biti na ustrez-
nih mestih podpisana in žigosana.

Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na na-
slov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvori, do 31. marca
2009 oz. do 30. septembra 2009 ali pa morajo biti najpozneje omenje-
ne dneve oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici. Na hrbtni strani ovojni-
ce 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 2009, ukrep št. ________!”.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega raz-
pisa.

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 prispe-
le pravočasno, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vlagatelje nepo-
polnih vlog bo komisija v roku 8 dni pisno pozvala na dopolnitev vloge.

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

Občina bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podro-
bnejši pogoji koriščenja sredstev.
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Upravičenec pred izdanim sklepom o odobritvi sredstev za ukrep 
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in Nove
investicije 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 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in
za ukrep Nove investicije za delo v gozdu morajo biti z datumom po
izdaji sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa o odobritvi sred-
stev kot tudi račune z datumom po 30. novembru 2009 komisija ne
bo upoštevala.

Upravičencem se sredstva iz proračuna izplačajo na podlagi zahtevka posa-
meznega upravičenca. 

X. RAZPOREDITEV SREDSTEV
V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog, kot je raz-

pisanih 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 sorazmer-
ni del.

XI. OBVEŠČANJE O IZIDU
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji s sklepom obveščeni najkasneje
v 45 dneh po izteku razpisnega roka.

Številka: 410-0010/2009
Preddvor, 27. februar 2009

Občina Preddvor
župan

Miran Zadnikar

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na ob-
močju občine Preddvor.

2. Občina Preddvor bo iz sredstev proračuna v letu 2009 sofinancirala 
turistično dejavnost, in sicer aktivnosti z naslednjimi vsebinami:

- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: pred-
stavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prire-
ditvah doma in v tujini, ipd.;

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

speševanja turizma: 
- organizacija in izvedba raznih natečajev (npr. ”najlepše urejena hiša”,

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

nja 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 delav-

nic 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 2009. V kolikor pred-
lagatelji predlagajo za sofinanciranje večletne programe, morajo natanč-
no 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 pogo-

je 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 po-

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

4. Iz sredstev proračuna Občine Preddvor za leto 2009 je za sofinancira-
nje turistične dejavnosti društev na območju občine Preddvor namenje-
nih 2.625,00 EUR.

5. Rok za prijavo na razpis je 31. marec 2009. Vloga mora biti izpolnjena
na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse zahtevane poda-
tke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Vlagatelji morajo vlogo oddati v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovoj-
nice morajo biti navedeni podatki o vlagatelju (naziv in naslov), na 
sprednji strani ovojnice pa mora biti izpisano ”ne odpiraj - javni razpis
turistična dejavnost 2009”.

Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Preddvor ali pošlje-
jo na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, do 31.
marca 2009 oziroma morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot
priporočena pošiljka.

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

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali vloge in ki ne bodo pri-
spele pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 

6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo v
sprejemni pisarni 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 na-
vedeni v javnem razpisu. 

8. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji s sklepom obveščeni v roku 60
dni po izteku roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi vlagatelji bo skle-
njena pogodba o sofinanciranju v letu 2009. 

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

Štev.: 410-0011/2009
Preddvor, 27. februar 2009

Občina Preddvor
župan

Miran Zadnikar 

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 3. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04), na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti
društev na območju Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 02/08) in Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2009 (Uradno glasilo

Občine Preddvor, št. 11/08) Občina Preddvor objavlja 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje vlog za sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju občine Preddvor v letu 2009
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2009 (Uradno gla-
silo Občine Preddvor, št. 11/2008) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju kul-
turnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 2/08) Občina Preddvor objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov

in dejavnosti v Občini Preddvor v letu 2009

1. Predmet javnega razpisa so programi in dejavnosti s področja kulture, ki
bodo v letu 2009 sofinancirani iz proračuna Občine Preddvor.

2. Iz proračuna Občine Preddvor bodo v letu 2009 sofinancirani kulturni pro-
grami in dejavnosti, ki imajo naslednje vsebine:
- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij oziroma skupin,
- kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registri-

rano tudi kulturno dejavnost,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske popu-

lacije ter kulturna dejavnost študentov, in sicer vse le v delu, ki presega
šolske vzgojno-izobraževalne programe,

- udeležba na območnih, medobmočnih, državnih in meddržavnih srečanjih,
- kulturne prireditve,
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost, pod pogojem, da

ima društvo registrirano tudi kulturno dejavnost.
Programi in dejavnosti, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti rea-
lizirani v letu 2009, dodeljena sredstva pa porabljena v proračunskem letu
2009. 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 izvajalci in nosilci kulturnih programov in
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Preddvor,
- so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti;
- imajo v Občini Preddvor organizirano redno dejavnost, za katero so re-

gistrirani;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske

možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo doku-

mentacijo, kot to določa Zakon o društvih;
- opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- poslujejo v skladu s temeljnim aktom in zakonskimi predpisi.
- so do 28. februarja 2009 oddali poročilo o realizaciji projektov in pro-

gramov, sofinanciranih v letu 2008 (velja le za predlagatelje, ki so pre-
jeli sredstva na podlagi razpisa v letu 2008).

Iz sredstev proračuna Občine Preddvor za leto 2009 je za sofinanciranje
kulturnih programov in dejavnosti namenjenih 15.750,00 EUR. 

5. Rok za prijavo na razpis je 31. marec 2009. Prijava mora zadovoljevati za-
hteve, navedene v tem razpisu in v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelji morajo prijavo oddati v zaprtih ovojnicah z oznako ”ne odpi-
raj - razpis kultura 2009” osebno ali po pošti na naslov: Občina Preddvor,
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Vloge, ki ne bodo vložene pravočasno, ne bodo opremljene in pripravlje-
ne skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo iz-
ločene iz nadaljnje obravnave takoj, ko bo evidentirano odstopanje, ter
neodprte vrnjene vlagateljem.

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

7. Občina Preddvor bo glede sofinanciranja izbrala predloge kulturnih progra-
mov in dejavnosti, ki bodo zadostili pogojem, navedenim v tem razpisu, in
razpisni dokumentaciji, po postopku in v skladu z merili, kot jih določa Pra-
vilnik o sofinanciranju kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor.

8. Izbrani predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku 60 dni po izteku roka
za prijavo na javni razpis. Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba
o sofinanciranju v letu 2009.

9. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri Mariji Strle, telefon
04/275 10 00.

Občina Preddvor

OBČINA PREDDVOR

Dvorski trg 10, 4205 Preddvor
tel. 04/ 275 10 00, fax 04/ 275 10 20, 
elektronska pošta: obcina.preddvor@siol.net

Občina Preddvor na podlagi Odloka o priznanjih Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/2003)

RAZPISUJE
priznanja občine za leto 2009, in sicer

LISTINA IN NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan Občine Preddvor se podeljuje fizičnim osebam, ki
so z izredno pomembnim delovanjem ali stvaritvami prispevali k ugledu
in napredku občine, širše družbene skupnosti ali vsega človeštva.
Listina in naziv častni občan se podeli izjemoma, vendar največ eno v
koledarskem letu.

VELIKA PLAKETA OBČINE PREDDVOR
Plaketa Občine Preddvor se podeljuje posameznikom, družbam, zavo-
dom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za dolgoletno
delo in izjemne dosežke, ki so pomembni za ugled ter družbeni in go-
spodarski razvoj Občine Preddvor.
- posamezniku za njegovo življenjsko delo ali več kot 25-letno uspeš-

no delo na področju sedanje občine za dosežene uspehe, s kateri-
mi prispeva k ugledu in razvoju Občine Preddvor,

- skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pra-
vnim osebam za več kot 50-letne uspehe in dosežke, s katerimi po-
večujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem in drugem po-
dročju življenja in dela.

V koledarskem letu se podeli praviloma največ dve veliki plaketi.

MALA PLAKETA OBČINE PREDDVOR
Mala plaketa Občine Preddvor se podeljuje posameznikom, družbam,
zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za dolgo-
letno delo in izjemne dosežke, ki so pomembni za ugled ter družbeni in
gospodarski razvoj Občine Preddvor.
- posamezniku za njegovo življenjsko delo ali več kot 10-letno uspeš-

no delo na področju sedanje občine za dosežene uspehe, s kateri-
mi prispeva k ugledu in razvoju Občine Preddvor,

- skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pra-
vnim osebam za več kot 25-letne uspehe in dosežke, s katerimi po-
večujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem in drugem po-
dročju življenja in dela.

V koledarskem letu se podeli praviloma največ tri male plakete.

PRIZNANJE OBČINE PREDDVOR
Priznanje Občine Preddvor se podeli posameznikom, skupinam posa-
meznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkrat-
ne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktiv-
nosti na posameznih področjih delovanja razen na področju kulture,
kjer se podeljuje Plaketa Josipine Turnograjske, ob izredno humanem
in požrtvovalnem dejanju, zaradi reševanja človeških življenj, prepreče-
vanja škode na premoženju ali zaradi aktivne udeležbe v drugih huma-
nitarnih akcijah, ob življenjskem jubileju in drugih utemeljenih podobnih
priložnostih.
V koledarskem letu se podeli praviloma največ tri priznanja.

PLAKETA JOSIPINE TURNOGRAJSKE
Plaketa Josipine Turnograjske se podeljuje posameznikom, skupinam
posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za en-
kratne izjemne dosežke ter uspešno delovanje in udejstvovanje na po-
dročju kulture.
V koledarskem letu se podeli praviloma največ dve plaketi Josipine 
Turnograjske.

Predlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, predlagatelj zase ne
more vložiti predloga.

Predlog mora biti pisen in oddan na enotnih obrazcih, ki jih predlaga-
telji lahko dobijo v sprejemni pisarni Občine Preddvor oziroma so
dostopni na spletni strani Občine Preddvor www.preddvor.si. 

Predlagatelji naj svoje predloge pošljejo (pisno ali osebno) v zapečate-
nih kuvertah najkasneje do 31. marca 2009 na naslov Občine Pred-
dvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, s pripisom ”priznanja”.

Občina Preddvor

OBČINA PREDDVOR

Dvorski trg 10, 4205 Preddvor
tel. 04/ 275 10 00, fax 04/ 275 10 20, 
elektronska pošta: obcina.preddvor@siol.net
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1. Predmet javnega razpisa so programi s področja športa, ki bodo v letu
2009 sofinancirani iz proračuna Občine Preddvor.

2. V skladu z Letnim programom športa v Občini Preddvor za leto 2009,
katerega je na 21. seji dne 19. 2. 2009 potrdil Občinski svet Občine
Preddvor, bodo v letu 2009 iz proračuna Občine Preddvor sofinancira-
ni programi in projekti, ki sodijo v okvir izvajanja športnih programov in
imajo naslednje vsebine:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok;
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok;
- športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (indi-

vidualne in kolektivne športna panoge);
- športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (in-

dividualne in kolektivne športna panoge);
- kakovostni šport (individualne in kolektivne športne panoge);
- vrhunski šport (individualne športne panoge);
- športna rekreacija;
- pohodništvo in planinstvo;
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje;
- športne prireditve.

Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti realizirani v
letu 2009, dodeljena sredstva pa porabljena v proračunskem letu
2009. V kolikor predlagatelji predlagajo za sofinanciranje večletne pro-
grame, morajo natančno opredeliti del programa, ki bo realiziran v letoš-
njem letu.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci in nosilci športnih programov in
dejavnosti (športna društva in klubi, zveze športnih društev, ki jih usta-
novijo društva na območju Občine Preddvor, zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Preddvor in tam tudi delujejo;
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za

uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo najmanj eno leto (regi-

stracija vsaj v preteklem letu);
- imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih

programov in plačano članarino, kolikor so organizirani v skladu z Za-
konom o društvih;

- izjemoma lahko program prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven
Občine Preddvor, v primeru da program izvajajo občani Občine Pred-
dvor. Do sredstev proračuna so upravičeni v skladu z merili pod po-

gojem, da so kategorizirani po merilih Olimpijskega komiteja Sloveni-
je in da na območju Občine Preddvor nimajo možnosti izvajati svoje
dejavnosti;

- so do 28. februarja 2009 oddali poročilo o realizaciji programov, so-
financiranih v letu 2008 (velja le za predlagatelje, ki so prejeli sred-
stva na podlagi razpisa v letu 2008).

Programi kolektivnih športov, katerih izvajalci imajo sedež izven Občine
Preddvor, se ne financirajo po tem pravilniku.

Predmet tega javnega razpisa niso vzdrževanje in investicije v prostor in
opremo za športno dejavnost.

4. Iz sredstev proračuna Občine Preddvor za leto 2009 je za sofinancira-
nje športnih programov namenjenih 22.050,00 EUR.

5. Rok za prijavo na razpis je 31. marec 2009. Prijava mora ustrezati za-
htevam, ki so navedene v tem razpisu in v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelji morajo prijavo oddati v zaprtih ovojnicah z oznako ”ne od-
piraj - razpis šport 2009” osebno ali po pošti na naslov: Občina Pred-
dvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno, ne bodo opremljeni in priprav-
ljeni skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo
izločeni iz nadaljnje obravnave takoj, ko bo evidentirano odstopanje.

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

7 Občina Preddvor bo glede sofinanciranja izbrala predloge športnih pro-
gramov, ki bodo zadostili pogojem, navedenim v tem razpisu in razpisni
dokumentaciji, po postopku in v skladu z merili, kot jih določa Pravilnik
o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Preddvor.

8. Izbrani predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku 60 dni po izteku roka
za prijavo na javni razpis. Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogod-
ba o sofinanciranju v letu 2009.

9. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri Mariji Strle, telefon
04/275 10 00.

Občina Preddvor

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 Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 11/2008) in 10. člena Pravilnika o vrednotenju in
sofinanciranju športnih programov v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 6/06 s spremembami) Občina Preddvor objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov

v Občini Preddvor v letu 2009

● SAVNE - FINSKA
- INFRA

● NEGA OBRAZA 
IN TELESA

● MASAŽE* mladinske sobe 

* otroške sobe 

* vgradne omare 

* garderobne sobe

** POHIŠTVO PO MERI

Joža Jagodic s.p
Bašelj 4, 

4205 Preddvort: 051/318 477
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Gospodarstvo

Škofja Loka, Preddvor - O poslovanju in
načrtih Jelovice smo se pogovarjali z Gre-
gorjem Benčino, od srede januarja novim
predsednikom upravnega odbora, prej
predsednikom nadzornega sveta, in tudi
največjim lastnikom delniške družbe. 

Sredi januarja je Jelovica prešla na novo
organiziranost. Zakaj je bila ta potrebna in
kaj od nje pričakujete?

”Podjetja so kot živa bitja in potrebujejo ne-
nehno prilagajanje razmeram in okolju. Skupi-
no Jelovica danes sestavljajo podjetja, katerih
poslovanje je že več kot sto let neposredno po-
vezano z lesenimi izdelki ter naravnim prido-
bivanjem energije. V skupini združujemo de-
javnosti primarne predelave lesa, izdelovanja
zunanjega stavbnega pohištva; to je oken in
vrat vseh vrst in oblik, proizvodnje in postavit-
ve energetsko varčnih montažnih hiš, ukvarja-
mo se z daljinskim ogrevanjem objektov na
osnovi biomase, upravljamo hidroelektrarno,
... Raznolikost dejavnosti seveda zahteva dru-
gačne pristope, z novo organiziranostjo pa si
obetamo večjo fleksibilnost in boljšo prepo-
znavnost v panogah, kjer delujemo.” 

V času gospodarske krize je ena prvih pa-
nog na udaru tudi gradbeništvo. Kako se
kriza pozna v Jelovici?

”Recesija je čas, ki zahteva spremembe, in
uspeli bodo le tisti, ki se bodo najhitreje prila-
godili novim razmeram. V skupini Jelovica je
vse podrejeno naravi, ekološki sprejemljivosti
in varčevanju z energijo, ker bodo po našem
mnenju pomembne nove vrednote po koncu
gospodarske krize, ki bo močno spremenila
svet in način življenja nas vseh. Tudi v naši
družbi čutimo vplive gospodarske krize, na ka-
tere zaenkrat odgovarjamo z racionalizacijo
poslovanja in aktivnejšim trženjem, kaj pa nam
bodo zaostrene razmere na domačem in tujih

trgih prinesle v prihodnosti, pa danes ne ve ni-
hče. Pogoj za uspešno delovanje v kriznih ča-
sih je in vsekakor bo kvalitetno delo vseh za-
poslenih v družbi.” 

V Preddvoru imate proizvodnjo montaž-
nih hiš. Ali nam lahko predstavite trenutno
stanje na tem področju in kakšne načrte
imate?

”V Skupini Jelovica se zavedamo, da bodo
razmere v prihodnje še zahtevnejše, zato smo
za leto 2009 kot odgovor na zaostrene razmere
na trgu pripravili veliko novosti in novih izdel-
kov s skupnim imenovalcem energetske varč-
nosti ter ekološke sprejemljivosti. Tako bomo v
marcu na sejmu Dom predstavili popolnoma
nov koncept energetsko varčnih hiš pod ime-
nom Revolution, s katerimi želimo našim kup-

cem ponuditi hiše po meri, različnih oblik, ki
se ponašajo z optimalnim energetskim in pros-
torskim izkoristkom.” 

Pred časom ste imeli na področju hiš inve-
sticijo v širitev proizvodne hale, ali je v na-
črtu tudi širjenje proizvodnje?

”V letu 2008 smo veliko investirali; tako smo
zaključili omenjeno investicijo v povečanje
proizvodne hale, uvedli popolnoma nov in ce-
lovit informacijski sistem za spremljanje proiz-
vodnje, prenovili vozni park, ... Na področju hiš
smo veliko investirali tudi v razvoj novega kon-
cepta energetsko varčnih hiš. Na osnovi razvoj-
nih možnosti smo, kot lokacijo, ki naj bi nam
omogočala tudi dolgoročni razvoj, med tremi
izbrali Preddvor, kjer smo naleteli na pozitiven
odziv in razumevanje pomembnosti naše dejav-
nosti za kraj tudi na strani občine in Mirana Za-
dnikarja in celotne lokalne skupnosti. Žal nam
potrditev celovitih razvojnih načrtov, ki vklju-
čujejo širitev proizvodnje, postavitev obrtno in-
dustrijske cone kot tudi postavitev vzorčnega
naselja preprečuje prostorska omejitev.” 

Ali imate v Jelovici interes za odkup zem-
ljišč družine Dolenc, enako velja za žago, ki
jo imate v najemu?

”Jelovica je v času denacionalizacije po čud-
nem postopku v naravi izgubila svojo žago in
pripadajoča zemljišča, ki jih je morala od tre-
nutka vračila denacionalizacijskim upravičen-
cem za ohranjanje svoje dejavnosti vzeti v na-
jem. Lani smo za zagotovitev prostora za dol-
goročni razvoj ter izvedbo posodobitev tehno-
logije želeli odkupiti omenjeno zemljišče, kjer
med drugim stoji tudi žaga, a pri pogajanjih z
lastniki kljub razumevanju občine nismo bili
uspešni. Letos se izteka 10-letna najemna po-
godba in glede na starost in iztrošenost opreme
ni veliko možnosti za vztrajanje pri delu z ne-
konkurenčno tehnologijo. Dodatno nam težave
povzročajo tudi nerazumno visoke cene hlodo-
vine iz okoliških krajev, ki v nepredelani obli-
ki za gotovinsko plačilo raje poišče avstrijske
kupce, ki nam potem prodajajo predelan les.”

Pred leti ste šli z občino skupaj v investici-
jo daljinskega ogrevanja z lesno biomaso
prek Energetike, nato pa izstopili iz nje in se
ogrevate sami. Ali razmišljate o vnovičnem
vstopu v Energetiko?

”Res je bila Jelovica v preteklosti vključena
tudi v projekt celovitega reševanja ogrevanja
na biomaso v občini Preddvor. Zaradi visokih
stroškov, ki so bili posledica visoke investicije,
se je podjetje takrat odločilo, da bo svoj ener-
getski problem reševalo z uporabo lastne bio-
mase, ki nastaja na žagi. V okviru dolgoročne
razvojne strategije družbe smo predvideli tudi
vnovično sodelovanje z občino na področju
Energetike, ki pa brez ohranitve žage in s tem
povezane biomase ni stroškovno učinkovit in
tako znova pridemo na vprašanje možnosti za
prostorsko širitev in možnost razvoja na tem
področju.” 

Boštjan Bogataj

Z Revolucijo nad krizo
V Jelovici si želijo širiti proizvodnjo hiš v Preddvoru, odkupiti žago od denacionalizacijskih upravičencev,

morda bi znova vstopili tudi v Energetiko.

Gregor Benčina
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Kakor je že v navadi, smo na občni zbor po-
vabili tudi žene, da se jim tudi na ta način od-
dolžimo za celoletno podporo in trud ob po-
sebnih priložnostih, kot je na primer pogostitev
ob tradicionalni proslavi ob čebelarski lipi in
čebelarskem pikniku. Zbrane je na občnem
zboru pozdravil tudi preddvorski župan Miran
Zadnikar, ki ga čebelarji že nekaj časa snubi-
mo v naše vrste kot aktivnega čebelarja.

Slovesno smo tokrat sprejeli v naše vrste
osem novih članov. Tako številnega pristopa
naše društvo že dolgo ni zabeležilo, novi člani
so postali: Marija Arh Štular, Damjana Ma-
lovrh, Branka Kokl, Tomaž Kokl, Miladin
Mladenov, Marija Bergant, Stanislav Ber-
gant in Anica Malovrh. Pogovorili smo se
tudi o nalogah, ki nas čakajo v prihodnje. To je
med drugim skrb za čebelarski podmladek -
ustanovitev čebelarskega krožka v okviru
prostovoljnih dejavnosti na Osnovni šoli Mati-
je Valjavca Preddvor. Kljub naporom nam tega
v zadnjih dveh letih ni uspelo, želeli pa bi nav-
dušiti mlade za našo dejavnost. Ob tem bi rad
opozoril, da se krožku lahko pridruži vsak, ki
ga to veseli, ne glede na to, ali ima (oziroma
trenutno ima možnost imeti) čebele ali ne.
Krožek je namenjen spoznavanju čebelarstva
in spoznavanju narave. Pravega, praktičnega
čebelarjenja se bodo otroci lahko naučili v šol-
skem čebelnjaku, ki smo ga čebelarji priprav-
ljeni postaviti v bližini šole. Radi bi uredili
tudi spletno stran društva. Okvirne vsebine so
sicer pripravljene, vendar pa na Čebelarski
zvezi zgornje Gorenjske žal nimajo skrbnika
svojih spletnih strani, v okviru katerih imamo
preddvorski čebelarji zagotovljen svoj prostor.
Ena od nalog je tudi priprava gradiva za kroni-
ko in zbornik društva. Naša želja je, da bi dol-
goletno tradicijo čebelarstva v Preddvoru in
njegovi okolici zapisali in tudi na ta način

predstavili širši javnosti. Ker je to zajetno delo,
ga bomo težko dokončali do zaključka našega
mandata, ki se izteče leta 2011, vsekakor pa bi
želeli, da se dokonča do leta 2012, ko bo naše
društvo praznovalo 110-letnico dokumentira-
nega obstoja. To priložnost bi rad izkoristil za
apel in povabilo vsem, ki imate kakršnekoli
podatke (listine, fotografije ali samo ustno iz-
ročilo) o čebelarstvu v Preddvoru in okolici, da
o tem obvestite predsednika Čebelarskega dru-
štva Preddvor Jožeta Kokla ali podpredsednika
Damjana Kovačiča.

Na občnem zboru smo podelili tudi čebelar-
ska odlikovanja za zasluge pri razvoju čebelar-
ske dejavnosti. Odlikovanje Antona Janše III.
stopnje so prejeli Franc Krč, Marija Jelov-
čan in Damjan Kovačič, odlikovanje Antona
Janše II. stopnje pa je za dolgoletno aktivno
delo v organih društva prejel Alojz Osterman.
Upravni odbor Čebelarskega društva Preddvor
pa je zaradi izjemnih zaslug pri razvoju čebelar-
stva v vseh pogledih predlagal za prejem odli-
kovanja Antona Janše I. stopnje predsednika
društva Jožefa Kokla. Pri slednjem gre samo za
predlog zato, ker predlog, ki ga posreduje druš-
tvo, obravnava komisija Čebelarske zveze Slo-
venije. V primeru, da ga potrdi, se odlikovanje
podeli na posebni slovesnosti na sedežu Čebe-
larske zveze Slovenije. Kljub vsem težavam, ki
pestijo čebelarje in o katerih je bilo veliko napi-
sanega v preteklem letu, ostajamo optimisti in
vztrajamo. Upamo, da bomo z vse bolj glasnimi
opozorili in apeli po ”vračanju k naravi in skrbi
za naravo in naravno” spodbudili ljudi k drugač-
nemu razmišljanju in se morda približali časom,
ko je skoraj vsaka hiša na vasi imela svoj čebel-
njak. Če je letošnja mrzla zima napoved tople
pomladi, sončnega poletja in pisane jeseni, naj
velja za konec le še čebelarski pozdrav: Naj
medi!                                    Damjan Kovačič

Čebelarjem
ne zmanjka dela 

Zadnjo soboto v januarju 2009 smo se preddvorski čebelarji zbrali na
rednem občnem zboru, da bi pregledali opravljeno delo v preteklem

letu in si zastavili nove naloge za pravkar začeto leto. 

GOSTILNA, PICERIJA IN
PRENOČIŠČA LOGAR

Hotemaže 3a, 4205 Preddvor
Tel.:  04 253 12 67

Odprto: vsak dan od 9. do 22. ure, nedelja od 9. do 20. ure

Nudimo malice, kosila, jedi po naročilu, 
vabimo zaključene družbe.

NOVO - VSAK DAN NUDIMO PICE IZ KRUŠNE PEČI.

V marcu pričnemo z razvozom 
pic in ostale hrane.
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Čebele za silvestrovo
Na srečanju s kolegi čebelarji pogovor naj-

večkrat zaide na temo o naših marljivih čebe-
licah. Lani smo največkrat govorili o pomorih
čebel zaradi različnih škropiv v vse bolj in-
tenzivnem kmetijstvu, in izpustih v ozračje iz
industrijskih obratov. Tudi zajedavec varoja je
mnogokrat posegel vmes. Vse to je v veliki
meri prispevalo k velikim izgubam čebeljih
družin po celotni Sloveniji. V vseh teh pogo-
vorih, kjerkoli v Sloveniji, sem se zmeraj kar
malce pohvalil, da živim še na koščku neokr-
njene narave, zato so me takšne čebelarske
katastrofe zaenkrat obšle.

Sedaj v zimskem času naše marljive delav-
ke potrebujejo največ miru in tišine, da si na-
berejo novih moči za dober spomladanski
razvoj in njihovo spomladansko poslanstvo.

Ves napor čebelarjev za mirno prezimova-
nje čebel je lahko zaman, saj se v zadnjih le-
tih vse pogosteje pojavljajo v božično-novo-
letnem času prave kanonade z raznimi petar-
dami in raketami in to žal v neposredni bliži-
ni čebelnjakov.

Zadnji dan starega leta 2008 sem kot pona-
vadi obšel moje čebelnjake in preveril, če je
vse v redu (bilo je zelo hladno). Čebele so
mirovale in tudi na misel jim ni prišlo, da bi
se pokazale iz panjev. Pomislil sem ”preživi-
te mirno najdaljšo noč v letu, moje čebelice”.
Moje misli in želje se žal niso uresničile, saj
so se že v prvem mraku oglasile petarde in
poki raket, ki so parali nočno tišino okrog
mojih čebelnjakov. Najhuje je bilo seveda ob
prehodu v novo leto. V zgodnjih jutranjih
urah sem bil spet pri čebelah, saj mi ni dalo
miru nočno početje. Na moje razočaranje in z
bolečino v srcu sem ugotovil, da so zaradi po-
kov in zračnih vibracij, ki pri tem nastanejo,
čebele množično ponoči vzletavale iz panjev
in zaradi nizkih temperatur padale na tla in
mučno umirale v snegu. 

Občutkov žalosti ob prizoru okrog čebelnja-
ka, ki sem jih doživel, ne bi privoščil niti ti-
stim, ki so s tako objestnostjo to povzročili. Te
besede pišem v poduk in v opomin, kar se ne
bi smelo dogajati na takih mestih, kjer se lah-
ko povzroči zelo velika škoda. Upravičeno se
bojim, kaj bo v panjih, saj jih zaradi mraza še
ne morem odpirati. Z upanjem v boljšo in mir-
nejšo prihodnost v slovenskem čebelarstvu...

Jožef Kokl, predsednik ČD Preddvor
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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. 

Brezplačna hramba 
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 

Veste mogoče, pri katerem olimpijskem
športu mora tekmovalec nastopati povsem
bos? Maja Povšnar iz Kokre, ki obiskuje de-
veti razred preddvorske osnovne šole, je to
spoznala že pri desetih letih. Takrat jo je
sošolka Teja povabila s seboj v klub judoistov
Triglav Kranj in prav hitro se je pokazalo, da
ima Maja neverjetno dober občutek in smisel,
kako nasprotnika učinkovito in hitro spraviti
na tla.

Judo, mešanica tehnike različnih borilnih
veščin, ki se je na olimpijske igre prvič uvrstil
v Tokiu leta 1964, je s prvimi treningi postal
Majina velika ljubezen. Kimono, oblačilo ju-
doistov, je takrat postal del njene vsakdanjosti.

Če je imela Maja po ”zbirčnem” fantovskem
okusu pred petimi leti kakšen kilogram preveč,
pa fantje in seveda tudi dekleta danes lahko
vidijo, kako odlično postavo si je Maja s
treningom juda pridobila. 

”Trening v Kranju imam vsak dan in sicer po
dve uri. Imam odličnega trenerja. To je Branko
Vuzem, ki ima mojstrski pas 6. dan,” pove
Maja, ki je v januarju v Mariboru prejela
plaketo Judo zveze Slovenije kot zmagovalka
slovenskega pokala v letu 2008 v starostni ka-
tegoriji starejših deklic. Na vseh turnirjih v
preteklem letu je vedno stala na najvišji stop-
nički.

Še tako dober talentiran športnik pa malok-
daj pride do veljave, če mu ne bi v mladih letih

ob strani stali starši. Mami Majda, ki je že 23
let primožena na odročno kmetijo Pr’ Roblek
na nadmorski višini 925 metrov, je namreč
tista dobra mami, ki v vsakem vremenu sede v
avto in hčerko ne glede na dež ali sneg odpel-
je v dolino in naprej v Kranj. Vsak dan 22 kilo-
metrov tja in nazaj ni malo, če se zamislimo,
da gre pri vsem tem za ljubiteljsko dejavnost.

”In Bog ne daj, da bi na trening kaj zamudi-
la,” pravi mami Majda o natančnosti svoje
hčerke. ”Pri judu so najpogostejše poškodbe
kolena in hrbta,” pravi Maja in doda, da sama
večjih poškodb na srečo ni imela. O svojih
letošnjih ciljih pove, da bi se rada uvrstila na
evropsko kadetsko prvenstvo, ki bo v juniju pri
nas v Sloveniji, in na olimpiado mladih, ki bo
poleti na Finskem. Za ta cilj bo morala zbrati
dovolj točk na mednarodnih turnirjih, da bo
dosegla predpisano normo.

Maja, ki bo jeseni prestopila prag ekonomske
gimnazije v Kranju, je pred kratkim postala
zmagovalka v judu tudi na tekmovanju sloven-
skih osnovnih šol. Njeni uspehi nam dokazuje-
jo, da imamo med nami odlično mlado
nadobudno športnico, ki bo, če bo tako nadal-
jevala svojo pot, lahko nekega dne Slovenijo
zastopala tudi na olimpijskih igrah.

Držimo pesti, da se bo to nekega dne res
zgodilo. Bravo Maja in zmaguj še naprej!

Slavko Prezelj 

Maja in njene zmage
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Reportaža

Včasih sprva človek ne more verjeti, ali je res
ali ne, ko sliši kakšno novico, ki ni ravno vsak-
danja. ”To ti pa moram povedati,” me je na ce-
sti ogovorila Francka Šavs iz Preddvora, ”da
sem bila enajstega januarja na Triglavu!” ”A
na Kredarici?” malce previdno vprašam. ”To
ni Triglav,” mi je takoj odvrnila in dodala, ”pri
Aljaževem stolpu sem bila!” Čestitam ji, še po-
sebej ob dejstvu, da bo Francka čez dober me-
sec dni praznovala 67 let.

Njena želja, da bi pozimi stala na vrhu naše-
ga očaka, je bila velika, še posebej, ko se je
lansko zimo dodobra spoznala s tehniko var-
nega gibanja v zimskih razmerah v gorah.

”A veš, kako bi šla rada,” je odgovorila na
klic prijateljice Tatjane Cvetko, vodičke v
Planinskem društvu Iskra, ko jo je le-ta pova-
bila na snežni vzpon do Aljaža.

”Sem si rekla, tega pa ne smem zamuditi,”
pravi Francka, in v naslednjem trenutku je že
pripravljala nahrbtnik. 

Ura je kazala poltretjo uro zjutraj na začet-
ku poti v Radovni. Pot v Krmo ni bila spluže-
na. Bila je mesečna noč in vse se je lesketalo,
kakor da bi smreke imele lučke. Pol devetih je
kazala ura, ko sta stali pred domom na Kreda-
rici. Tisto zadnjo miselno oviro pred vzpo-
nom na vrh jima je razblinil eden od planin-
cev, ki se je pravkar vrnil z vrha. ”To je pa
zelo redko, da so tako čudovite razmere za
vzpon!” 

Te besede so Francki dale polet. ”Tatjana, a
slišiš? Čudovite razmere so! Morava iti!”

In sta šli. V nahrbtniku so ostala pijača in
topla oblačila. V uri in pol, z derezami in ce-
pinom, preko vseh nevarnosti, je Francka po-
nosno in vsa presrečna stopila na vrh v sneg
odetega Triglava! 

”To so občutki, ki si jih ne da opisati. Obda-
ja te brezmejno belo prostranstvo gora in v
sebi takrat začutiš, da si sam del njih. Zima da
goram svojevrsten pečat. To je nekaj čudovite-

ga, nekaj, kar v dolini ne moreš doživeti,” pra-
vi Francka.

Uro in pol je trajal spust nazaj do Kredari-
ce in še dobre tri ure do avtomobila v Radov-
ni.

”A si opazila, da tudi ene ženske ni bilo da-
nes na vrhu, samo midve,” jo je ob srečni vr-
nitvi vprašala Tatjana. Francka ji je pokimala. 

Deset let je minilo, odkar so Francki gore

prirasle k srcu. Takrat sta z možem Petrom s
preddvorskimi planinci prvič odšla na Kozji
vrh v dolini reke Kokre.

”Tako se je začelo,” pravi Francka in od ta-
krat jo gore vabijo z vso močjo. Brez njih, ka-
kor tudi brez citer, na katere igra peto leto,
enostavno ne more biti. Zatorej, srečno Fran-
cka še naprej na poteh v prostranstvih naših
gora!                                      Slavko Prezelj

Snežni vzpon do Aljaža

Francka Šavs

Odločili smo se, da se srečujemo ob torkih dopoldne in ob
četrtkih popoldne. Od udeležbe pa je odvisno, ali bo to enkrat ali
dvakrat na mesec ali celo večkrat. 

V preteklem letu smo se na Biotehniškem centru Naklo seznan-
jali s pripravo in kuhanjem zdrave, uravnotežene prehrane in us-
treznih prehranskih navad. Vendar je treba k zdravemu načinu
življenja dodati aktivnosti v obliki ustreznega gibanja, ki nudi
možganom dovolj ugodja in posledično deluje tudi na našo
duševnost, kar je odlična pomoč pri današnjem tempu in vse huj-
ših, vsakdanjih stresnih situacijah.

Vedno je pravi čas, da svoje znanje in izkušnje nadgradimo še z
ustreznim razgibalnim programom, prilagojenim za vse starostne
skupine. Skupaj se bomo načrtno lotili intenzivne nordijske hoje.
Ob tem bomo uživali in pobliže spoznavali naravne, mirne in
skrite kotičke, ki jih med seboj povezujejo kolikor toliko ozke

poti, še ne prevlečene z asfaltno prevleko, kjer je še mogoče globoko vdih-
niti zrak in zaznati prijeten vonj narave ...

Za začetek se bomo zbrali v torek, 31. marca, ob 9. uri v gostilni Majč v
Preddvoru, kjer bomo najprej posameznikom na njihovo željo izmerili tlak,
z novim merilnikom Microlife BPA 100 Plus. Izbrali bomo lahko pot in sicer
relacijo: Preddvor - Bašelj - Gamsov raj - Bela - Preddvor. Ob vrnitvi bomo
znova preverili stanje našega krvnega tlaka. Brez ustrezne opreme seveda ne
gre! Obujemo udobne pohodne čevlje ali superge, se primerno športno
oblečemo, vzamemo nahrbtnik, v katerem ne sme manjkati plastenka vode
in v katerega lahko pospravimo anorak, potem ko nam postane zaradi hoje
ali vremena prevroče. Nordijske palice bomo tudi izposojali, če nimate svo-
jih. Na naš prvi ”izlet” vabimo tudi tiste rekreacije željne ljudi, ki niso člani
našega društva. Zato prisrčno vabimo vse ljubitelje novih izzivov, da se nam
pridružijo in uživajo v prijetni rekreaciji in še boljši družbi.

Iva Žigon

Razgibajmo telo in duha 
Društvo za zdravje srca in ožilja, Podružnica za Gorenjsko, pripravlja obširen športni projekt 

nordijske hoje, po možnosti skozi vse leto 2009.
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V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

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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Na krvodajalsko akcijo
Krajevni odbor Rdečega križa Bela-Bašelj tudi letos vabi na spom-

ladansko krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek, 19. marca. Udeleženci naj
se ob 8.30 zjutraj zberejo na vaških avtobusnih postajah (Bašelj, Zgornja
Bela, Srednja Bela in Spodnja Bela), od koder se bomo s posebnim avto-
busom odpeljali v Ljubljano na Zavod za transfuzijsko medicino, kjer
bomo darovali kri. Dobrodošli vsi stari, predvsem pa tudi novi krvodajal-
ci. Po končani humanitarni akciji se bomo skupaj popeljali še na krajši
izlet. Lastni prispevek zanj je 5 evrov. V začetku marca vas bomo pover-
jeniki obiskali na domovih. Njim se boste lahko prijavili za udeležbo na
akciji, obenem pa poravnali tudi letno članarino, ki je prostovoljna.
Vabljeni tudi krajani in krajanke občine iz ostalih vasi. Informacije in tudi
prijave po tel. 031/878-472 (Miro). Prijave so možne do vključno
ponedeljka, 16. marca.              Krajevna organizacija RK Bela-Bašelj

Po tradiciji smo se v zadnjih dneh minulega leta na domovih po občini
oglasili gasilci s koledarji ter dobrimi željami za prihajajoče leto. Vsako
leto ob teh obiskih prejmemo večje ali manjše prostovoljne prispevke, ki
jih skrbno namenjamo za razvoj tehnike in strokovnega znanja operativnih
gasilcev. Naj se ob tej priložnosti člani društva za vsakršno pomoč pred-
dvorskemu gasilstvu znova zahvalimo vsem krajanom, obrtnikom, občini
in drugim organizacijam na območju občine kot tudi zunaj njenih meja.
Zahvala gre tudi vsem tistim, ki so za večjo operativno zmogljivost druš-
tva v preteklem letu pa tudi letos namenili tudi delček svoje dohodnine.

Sicer pa gasilci tudi letos ne počivamo. Prvič smo morali v letu 2009 na
pomoč že 1. januarja popoldne, ko je v večstanovanjski stavbi na Goričici
zagorel dimnik. Le dobrih 24 ur je minilo do drugega posredovanja, čišče-
nja razlitega olja na cestišču po prometni nezgodi. Tretjič letos smo gasil-
ci posredovali v času večjih padavin, in sicer s črpanjem meteorne vode v
drugi polovici januarja.

Zimsko obdobje je najprimernejši čas tudi za preventivno dejavnost. V
prihodnjih dneh želimo pregledati vsebino nekaterih omaric in jih dopol-
niti z osnovno opremo za posredovanje. Te omarice so pred več kot 20 leti
opremile bivše krajevne skupnosti, o čemer pa gasilcev večinoma niso ob-
veščale. Opažamo, da je vsebina omaric ponekod že povsem izropana, ne-
katere omarice pa so bile celo odstranjene, nedvomno na škodo okoliških
stanovalcev in lastnikov premoženja. Druga oblika preventivnega dela, ki
jo načrtujemo, je organizacija enega ali dveh zanimivih predavanj, ki bodo
namenjena tako članom kot ostalim krajanom. 

Gasilci pa smo v teh dneh v času polnih priprav na svoj redni letni občni
zbor, ki bo jutri, v soboto, 28. februarja, ob 18. uri. Tako člani kot gostje
smo osebna vabila že prejeli, ni pa odveč, če povabilo vsem, ki jih delo ga-
silcev podrobneje zanima, izrečemo tudi na tem mestu. Mogoče je pa rav-
no to priložnost za tiste, ki bi se želeli pridružiti skoraj 100-članski orga-
nizaciji pri opravljanju plemenitega poslanstva.

Že 1. januarja gasili ogenj

Mlade gasilce je decembra obiskal Miklavž in jih obdaroval.
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Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na okolje, je tudi rav-
nanje z odpadnimi vodami. Zato zakonodaja predpisuje redno
praznjenje greznic. 
Gospodinjstva morate poskrbeti za praznjenje greznic najmanj
enkrat na štiri leta ter omogočiti, da se greznične gošče oddajo
na čistilno napravo, kjer se ustrezno obdelajo. Komunala Kranj
je, kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne
vode, dolžna zagotavljati prevzem blata iz malih komunalnih čis-
tilnih naprav ter obstoječih greznic in o tem voditi ustrezne evi-
dence. 

Tako na območju občine Preddvor letos uvajamo sistematično
praznjenje greznic. Z rednim črpanjem greznic bomo začeli v
mesecu marcu, in sicer pri vseh tistih gospodinjstvih, ki greznic
niste praznili že več kot štiri leta.

Greznice bomo praznili skladno z okvirnim terminskim planom.
O točnem datumu črpanja greznice pa vas bomo obvestili naj-
manj dva dni pred našim prihodom in vas prosili, da ste takrat
prisotni.

Naselje Predvideni čas črpanja greznic v letu 2009

Breg ob Kokri 3. do 8. julija

Hraše 9. julij

Hrib 10. do 15. julija

Mače 16. do 23. julija

Možjanca 24. do 30. julija

Nova vas 31. julija do 7. avgusta

V ostalih naseljih bomo greznice praznili v naslednjih treh letih.
Vsi, ki boste črpanje greznic omogočili v skladu z navedenim ter-
minskim planom, boste za storitev praznjenja greznic in pre-
delavo grezničnih gošč, vključno z DDV, plačali 135 evrov.
Račun boste lahko poravnali v več obrokih.

Stroški praznjenja greznic izven termina se obračunajo skladno
z veljavnim cenikom, kar trenutno znaša 150 evrov.

Cene veljajo za greznice velikosti do 10 kubičnih metrov.

Po opravljeni storitvi boste prejeli račun, s katerim boste ob
morebitnem inšpekcijskem pregledu dokazali, da ste opravili za-
konsko zahtevano praznjenje najmanj enkrat na štiri leta.
Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom. Greznično
goščo prevzamemo in jo, skladno s predpisi o ravnanju z odpad-
ki, predelamo na Centralni čistilni napravi Kranj. Greznične
gošče so zelo koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin
lahko vsebujejo še druge strupene in okolju nevarne snovi. 

Skupaj poskrbimo za pravočasno in pravilno praznjenje greznic
ter okolju prijazno ravnanje z grezničnimi goščami.

Na vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili. Pišite nam na 
e-naslov: info@komunala-kranj.si oziroma nas pokličite na 28 11 380.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.

Skrb za čisto okolje

V mesecu juliju bomo začeli 
z rednim praznjenjem greznic
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Peter Rozman s.p., Senično 7, Križe
tel.: 04/59 55 170, GSM: 041/733 709

e-mail: sencila-asteriks@siol.net

www.asteriks.net

tende-markize: na voljo so standardne,
polkasetne in kasetne tende, platno vam lahko
potiskamo z napisom ali logotipom, odpiranje
ročno ali na električni pogon

komarniki

lamelne zavese, plise zavese
in žaluzije: velika izbira barv  

rolete: nadokenske,
podometne rolete, PVC 
ali ALU, okrogle ali
polokrogle, z integriranimi
rolo komarniki  

rolo garažna vrata
plise zaveseroloji

žaluzije

Državno prvenstvo 
osnovnih in srednjih šol
V Ljubljani je 7. februarja potekalo državno

prvenstvo osnovnih in srednjih šol v streljan-
ju z zračno puško serijske izdelave. Na tem
tekmovanju so sodelovali tudi učenci iz
občine Preddvor. V kategoriji osnovnošolcev
je tekmoval učenec OŠ Matija Valjavec Pred-
dvor Luka Podjed in dosegel 35. mesto. V
kategoriji srednjih šol smo imeli dva tek-
movalca. Martin Žižek je tekmoval za Gim-
nazijo Kranj in dosegel drugo mesto s 370
krogi, kar je za tovrstna tekmovanja odličen
rezultat. Nejc Podjed je tekmoval za SGGES
Ljubljana in dosegel 19. mesto. Pripomniti je
treba, da v SD Preddvor nastaja nov rod
mladih strelcev, ki so sposobni posegati po
odličnih rezultatih v tem zahtevnem športu. 

www.gorenjskiglas.si

Za nogometaše predstavlja zima mrtvi del se-
zone, saj se v glavnem v telovadnicah z zim-
skimi ligami in treningi pripravljajo na spom-
ladanski del sezone, ki se bo začela predvido-
ma v začetku aprila. Tako je že preteklo leto v
Športnem društvu Storžič - Preddvor oživela
ideja, da svojo dejavnost razširimo. V letošnjih
zimskih počitnicah smo za učence devetletke
že organizirali smučarski tečaj v Kranjski
Gori. Potekal je uspešno in brez večjih zaple-
tov. Število prijavljenih otrok se je povzpelo na
več kot trideset v starosti od šest do petnajst let
in tako nas je bilo s štirimi učitelji smučanja
(Slavko A. Bogataj, Jure Sajovic, Kristina Bo-
gataj in Marjan Bogataj) na koncu skupaj pet-
intrideset. 

Prvi dan so se tečajniki na podlagi svojega
znanja razvrstili v štiri težavnostne skupine -
rumeno, zeleno, oranžno/rdečo in roza, ker so
to skupino sestavljale samo punce. Naslednje
dni je vse skupaj potekalo bolj tekoče, saj so
bile potrebne organizacijske zadeve opravljene
že prejšnji dan. Začetek tretjega dne je minil v
pričakovanju napovedanega slabega vremena.
Že na predvečer je začel močno naletavati
sneg, sicer jasno jutro pa je bilo mrzlo in zelo
vetrovno. Vse pa se je razblinilo na parkirišču
v Kranjski Gori, ko smo stopili iz avtobusa v
sončno jutro brez vetrov. Izkoristili smo
trenutek za gasilsko fotografijo in se pognali v
bele strmine. Markirane skupine so šle na pod-
korenske strmine iskat slovenske smučarske
reprezentante, ki so tiste dni tam trenirali, roza
skupina pa je odkrivala nove terene pod
štirisedežnico Dolenčev rut. Naučili smo se že
toliko, da smo se lahko vozili že skoraj povsod.
Po kosilu je sledilo utrjevanje znanja in ob
gledanju risanke smo se vrnili domov.
Predzadnji dan je potekal podobno. Zjutraj
smo že z utečeno proceduro preoblačenja v

smučarsko obutev med prvimi obiskovalci na-
padli sončne strmine. Poiskali smo še najbolj
težke terene in smučine, ki jih še nismo pres-
mučali. Nič nam ni bilo prestrmo in verjetno
smo prevozili največ kilometrov do takrat.
Tako so nam pečene hrenovke pri kosilu še bolj
teknile. S skupinskim slikanjem z zastavo
Občine Preddvor smo pokazali, od kod priha-
jamo, napravili še nekaj voženj in se kmalu po
tretji uri popoldne utrujeni odpeljali proti
domu.

Zadnji dan so se nam pridružili še družinski
člani in že zjutraj smo do zadnjega sedeža
napolnili avtobus. Nekateri starši so se nam
aktivno pridružili na smučišču, spet drugi so si
s hotelskih teras ogledovali pridobljeno znanje
svojih otrok v zadnjem tednu. Ogledali so si
tudi tekmovanje v veleslalomu, ki je s petletno
predtekmovalko in profesionalnimi časomeril-
ci kazalo na visok nivo izvedbe tekme.
Množica dobro razpoloženih navijačev je glas-
no spodbujala svoje otroke. Priznanja in na-
grade sta podelila predsednik Športnega društ-
va Roman Rogelj in vodja tečaja Slavko A. Bo-
gataj. Na koncu moramo še omeniti, da so nam
izvedbo tečaja v prvi vrsti omogočili starši in
otroci s svojo prijavo nanj, nato še OŠ Matija
Valjavca Preddvor pri oglašanju tečaja, Občina
Preddvor pri delnem sofinanciranju prevoza,
finančno tudi Andrej Strah, s. p. iz Ljubljane in
Automatic servis, d. o. o., iz Izole, nagrade pa
sta prispevali še Delo, d. d., Ljubljana, Iskratel,
d. o. o., Kranj in Gorenjska banka, d. d., Kranj.
Hvala vsem in upamo, da se naslednje zimske
počitnice spet vidimo na smučišču ... Na splet-
ni strani www.sportno-drustvo-preddvor.si pa
si lahko vsakdo ogleda podrobnosti o tečaju,
slikovni material in tudi ostale aktivnosti, ki so
se in se bodo še dogajale v športnem društvu.

Marjan Bogataj

Napadli so bele strmine
Športno društvo Storžič iz Preddvora je pozimi 
organiziralo smučarski tečaj v Kranjski Gori.
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JEZIKOVNI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Ruščina

Slovenščina   Latinščina   Hrvaščina

Mozaik   Klekljanje   Nakit   
Keramika   Risanje   Slikanje   

Poslikava stekla, svile,...

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

23. februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

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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In je minila pustna sobota, večer, ko smo se
brez zavor lahko prelevili v nekaj, kar nam
celo leto manjka - v zabave željno pustno šemo
- mačke in miške, hudički, karte, prašičko ...
karkoli je komu padlo na pamet - bistvo ni bilo
v preobleki, ampak v sproščenem rajanju, ki
smo ga norčavo preživeli v soboto v Kul-
turnem domu v Preddvoru. Veseli Gorenjci so
nas zabavali pozno v noč, Okrepčevalnica Se-
lak je poskrbela za dobro večerjo, nagrado pr-
vomajsko potovanje z agencijo Dober dan so
dobili Kekec, Rožle, Bedanc in Brincl, ki so
prišli k nam iz Tržiča. Druga nagrada mesarst-
va Urbanc je šla s prašičko in njeno gospodari-
co v Prekmurje in tretja nagrada, ki sta jo
prispevala Okrepčevalnica Pinki in Koča na
Lovrencu, so s seboj proti Kranju odnesli
mačkoni in miške, ostale nagrade Cvetličarne
Lokvanj, Frizerstva Marjeta, Ilure, Pizzerije
Urša in Pizzerije Gorski privez in društva 
upokojencev smo razdelili med ostale norčave
maškare. Zahvala vsem, ki ste nam kakorkoli
pomagali pri izvedbi zelo prisrčnega pustovan-
ja, bodisi s svojim delom, časom in pozitivno
energijo, ki obeta veliko. Vsem tistim, ki ste
tokraten dogodek zamudili, pa kličem nasvi-
denje na drugih prireditvah.

Darja Delavec / ZT Preddvor

Pust, pust, krivih ust 
- prinesi nam en lep dopust!

Preddvorski
gradovi privlačijo

Turistično društvo Preddvor si je tudi za
letos pripravilo program dejavnosti. Febru-
arja je bilo predavanje, ki ga organizira
društvo v sodelovanju z revijo Gaja. Letoš-
nja tema je bila Vse za zdrav sadovnjak.
Vse člane društva vabimo na občni zbor, ki
bo v turistični poslovalnici v četrtek, 5.
marca ob 19. uri. Maja bomo sodelovali na
prireditvi Praznik glasbe in veselja in tudi
ob občinskem prazniku. Od društvenih de-
javnosti se je zelo uveljavil izlet okrog
gradov, saj obiskovalci prihajajo z vse širše-
ga območja in radi prisluhnejo razlagi o
nastanku in življenju po preddvorskih
gradovih. 21. junija pa organiziramo že 20.
jubilejni tradicionalni družinski pohod na
Sv. Jakoba. Letos člani pripravljalnega odb-
ora obljubljajo pestrejši program in še lepše
nagrade za pohodnike. Čez poletje bo v
okviru vseslovenske akcije Moja dežela lepa
in gostoljubna potekalo ocenjevanje kraja,
kjer je že ustaljena navada ocenjevanja na-
jlepše vasi, najlepše hiše, kmetije, najlepše-
ga poslovnega objekta ... najlepšega vrta.
Ob koncu leta bo spet tradicionalni potop
božičnega drevesca v jezero Črnava in orga-
nizirali bomo pohod z baklami v neznano
po domači občini. Članarina ostaja letos
enaka, 5 evrov.                   Mirjam Pavlič 




