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Kako ste zadovoljni z dejstvom, da je
Preddvor po več letih dobil nov zdravstveni
dom?

”V vseh treh svojih mandatih sem poslušal,
kako slab zdravstveni dom imamo, zato sem
vesel, da so se nam želje po novem končno
uresničile. Da so se stvari tako dolgo vlekle, pa
je treba pripisati tudi temu, da smo v sklepni
fazi precej kolebali glede lokacije. Najprej smo
razmišljali o gradnji pri šoli, potem smo želeli,
da bi bile zdravstvene ambulante v novem tr-
govskem centru, zatem v prostorih trgovine, ki
jo je zapustil Mercator, naposled v Valičevi
vili. Tej zadnji možnosti, za katero so bili že v
delu idejni načrti, smo se odpovedali zato, ker
je željo, da bi bili tudi prostori lekarne v ali ob
novem zdravstvenem domu, izrazila tudi Go-
renjska lekarna. V Valičevi vili bi morali za to
zagotoviti dodatne prostore in zgraditi prizi-
dek. Nato smo se z lastnikom zemljišča na ob-
močju starega zdravstvenega doma dogovorili,
da zgradi nov zdravstveni dom. Najprej smo
nameravali imeti v objektu le dve ambulanti,
ko pa smo uspeli na razpisu ministrstva za
zdravje, smo se odločili odkupiti vso stavbo.
Tako so sedaj v njej splošna in dve zobozdrav-
stveni ambulanti, farmacevtska firma je odku-
pila prostor za lekarno, imamo pa še 70 kva-
dratnih metrov velik prostor (mogoče ga je
pregraditi tudi v dva), ki ga prav tako želimo
nameniti zdravstvu podobni dejavnosti. Zanj
so se že zanimali nekateri fizioterapevti, ven-
dar trenutno ministrstvo ne podeljuje koncesij
in je zanimanje usahnilo. Tako je sedaj ta pros-
tor za zdaj prazen.”

Kolikšna je bila naložba v zdravstveni
dom?

”Iz občinskega proračuna smo zanj dali 426
tisoč evrov, na državnem razpisu smo dobili
265 tisoč evrov, 90 tisočakov pa sta z opremo
prispevala Osnovno zdravstvo Gorenjske in
koncesionar. Skupna vrednost je bila okoli 782
tisoč evrov. V zvezi z zdravstvenim domom
sem poslušal tudi očitke, češ zakaj smo stare-
ga najprej prodali, nato pa kupili novega. Že
večkrat sem povedal, da je bila občina lastnica
le stavbe zdravstvenega doma, ne pa tudi zem-
ljišča, ki ga je po denacionalizaciji dobil vrnje-
nega nekdanji lastnik, s katerim pa smo se do-
govorili za odkup. V zvezi z zdravstvenim do-
mom naj še povem, da smo želeli za obiskoval-
ce urediti še devet parkirnih mest pri blokih, a
je v teku denacionalizacijski postopek.”

Letos je občinski praznik prvič na novi da-
tum, 9. julij, ko praznujete v čast prve slo-
venske pisateljice Josipine Turnograjske.

Kako se je praznik prijel pri domačinih?
”Sedanji občinski praznik daje poudarek Jo-

sipini Turnograjski. Proslavili smo ga na gradu
Turn z dogodkom, ki ga je pripravila dobra po-
znavalka prve slovenske pisateljice dr. Mira
Delavec in je, oblečena kot Turnograjska, tudi
nastopila. Upam, da so domačini praznik spre-
jeli za svojega, čeprav slišim tudi pripombe, da
poletni čas za takšna praznovanja ni ravno pri-
meren. Smo pa menda ena redkih občin, če ne
edina, ki praznuje v spomin ženske in v spo-
min pisateljice.”

V Preddvoru ste se odločili za ureditev
nove knjižnice. Kako daleč ste z načrti in
koliko vas bo stala?

”Čakamo še podpis pogodbe z Mercatorjem.
Ko bo to potrjeno, se bomo lotili zbiranja do-
kumentacije, nato gremo v adaptacijo prosto-
rov, ki jih je izpraznila trgovina. V družbi di-
rektorja osrednje knjižnice iz Kranja sem si
ogledal knjižnici v Kobaridu in Tolminu, kjer
sem se navdušil nad tem, kako imajo urejene
prostore za druženje, kjer je računalniški in
video kotiček, kjer bi se lahko mudili ljudje,
npr. ko čakajo na avtobus. Želel bi, da tak ko-
tiček uredimo tudi pri nas in ga morda združi-
mo s turistično-informativnim centrom. V
proračunu smo za nakup prostorov namenili
osemdeset tisoč evrov. Od projektov je še od-
visno, kolikšna bo skupna cena, ocenjujem pa,
da okoli dvesto tisoč evrov. Pričakujem, da bo
knjižnica dograjena do naslednjega občinske-
ga praznika.”

Župan občine Preddvor Miran Zadnikar

Osrednja pridobitev je
zdravstveni dom

V občini Preddvor ob letošnjem občinskem prazniku uresničujejo 
dolgoletno željo. Dobili so nov zdravstveni dom. O tem in o drugih 

letošnjih novostih župan Miran Zadnikar.

Že drugič so pripravili
Noč Potoč

V soboto, 26. junija, so se letos že drugič
na družabnem srečanju zbrali vaščani Po-
toč. Noč Potoč je tudi tokrat h Koklovim
ob Kokro privabila mlade in starejše Poto-
čane, ki so željni druženja in spoznavanja
sovaščanov. Nekateri so se srečali po dol-
gih letih, saj v vasi ni več pravih priložno-
sti in časa, da bi se obiskovali in kramljali.
Posebej razveseljiv podatek je, da v Poto-
čah vre od mladosti in otroškega smeha, za
kar skrbijo mlade družine tudi s po štirimi
in več otroki pod streho. Srečanja se je ude-
ležilo okrog osemdeset Potočanov, žal pa je
tudi v tej vasi tako, da se nekateri izogiba-
jo drug drugega, se s sosedi ne gledajo naj-
lepše in se posledično ne udeležujejo sre-
čanj, kjer bi se utegnile njihove poti križa-
ti. Vsi drugi pa že pričakujejo praznični ju-
nijski dan prihodnje leto, ko bo spet Noč
Potoč.

Spet bo kmečki praznik
Bašljani spet pripravljajo tradicionalni

kmečki praznik pod Storžičem. Nanj vabi-
jo 29. avgusta, prireditev pa bo že petin-
dvajseta po vrsti. Vsi, ki jih mika druženje
pod mogočnim Storžičem in jih zanimajo
nekdanji kmečki običaji, so že sedaj lepo
povabljeni v Bašelj.

Miran Zadnikar
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Izgubili ste športno igrišče pri Jelovici, no-
vega želite imeti na območju Vok. Pa bo to
mogoče ob dejstvu, da je tamkajšnje zem-
ljišče še vedno kmetijsko?

”V občinskem prostorskem aktu že spremi-
njamo namembnost tamkajšnjega zemljišča in
pridobivamo soglasja. V nakup gremo potem,
ko bo lastnik odpravil hipoteko na lastnino.
Presenečen sem, da so soglasjedajalci naklo-
njeni temu, da je na območju Vok športno
igrišče, najbrž zato, ker gre za objekt socialne-
ga pomena, stanovanjsko naselje pa najbrž ne
bi šlo skozi. Bolj kot sprememba namembnosti
me skrbi druga ovira, namreč denar za gradnjo
igrišča. Že cena nakupa tamkajšnjih zemljišč
je 410 tisoč evrov. Najprej bomo naredili manj-
še igrišče, dokler ne kupimo celotnega zem-
ljišča. Športno društvo Storžič za sedanje igriš-
če lepo skrbi, nanje računam tudi potem, ko
bomo imeli novo. Sicer pa je v pripravi študija
prostorske prevetritve vsega tega območja, in
sicer kaj storiti z objekti družbenega standar-
da, od šole s športno dvorano in zunanjimi
igrišči do kulturne dvorane.”

Eden od objektov družbenega standarda
je tudi vrtec. Kakšne možnosti imate, da
zgradite novega?

”O tem smo govorili na zadnjih dveh sejah
občinskega sveta. Za gradnjo vrtca se občina
ne upa zadolžiti, saj bi ob zadolžitvi za dvesto
tisoč evrov na leto vse dali samo za vrtec in ne
bi bilo možnosti za druge naložbe. Zato smo se
odločili za drugo možnost, namreč podelitev
stavbne pravice, kar pa je precej tvegano. Ob-
činski svet je sklenil, naj to možnost znova te-
meljito pravno preverimo, da ne bomo imeli
težav ob morebitnem stečajnem postopku
imetnika stavbne pravice. Pri tem bi bil najbolj

črn scenarij, da bi v primeru stečaja morali vr-
tec plačati takoj. Sicer pa je vrednost tega pro-
jekta okoli 1,8 milijona evrov.”

V občini imate že zgrajen del kanalizacije,
želite zgraditi tudi čistilno napravo, kar pa je
vezano na pridobitev evropskega denarja v
okviru gorenjskega projekta GORKI. Kako
nameravate izvesti te načrte ob dejstvu, da s
projektom GORKI najbrž ne bo nič?

”Dopis premiera Pahorja kaže, da smo res iz-
padli iz projekta GORKI tisti, ki ne dosegamo
kriterija dva tisoč populacijskih enot. Bomo pa
župani teh občin povabljeni na ministrstvo za
okolje in prostor, kjer se bomo poskušali dogo-
voriti, da denar za te namene dobimo iz drugih
virov. Ne obljubijo pa ničesar. Rok za dosego ci-
lja je leto 2011. Ministrstvo nam bo ta rok mora-
lo podaljšati. Če za projekt ne bo javnih sred-
stev, se bo preučila možnost javno-zasebnega
partnerstva, o čemer bo odločal nov občinski
svet jeseni. Za takšen način obstaja velik zaseb-
ni interes, zato pričakujem, da bodo cene padle.
Sicer pa v občini Preddvor trenutno poteka
gradnja kanalizacije v Bašlju, z mestno občino
Kranj pa smo se dogovorili, da bo sočasno pote-
kala gradnja magistralnega vodovoda za Kranj
in Naklo. Ta del bo do jeseni končan.”

Kdaj se bodo občani Bašlja lahko priklju-
čili na kanalizacijo?

”Na zgrajenih trasah, ki jih je že prevzela
Komunala Kranj, se že lahko priključujejo in
analize čiščenja odpadne vode so ugodne. Ko
bodo končana dela, bo tudi za druge mogoča
takojšnja priključitev.”

Koliko bodo plačali za priključitev?
”O tem je sprejet občinski odlok. Plačilo se

odmeri po stavbni površini, ocenjujem pa, da
to povprečno znaša okoli petsto evrov.”

Za občinski prostorski načrt ste že začeli
javno obravnavo. Kaj se na tem področju
spreminja, kaj pridobiva občina, kaj 
občani?

”Rok za javno obravnavo smo podaljšali do
konca avgusta, kajti še vedno ni vseh soglasij,
pa tudi občanom bi radi dali možnost vpogle-
da do konca poletnih dopustov. Občina spremi-
nja prostorski načrt v zvezi s športnim igriš-
čem, obrtno in industrijsko cono ter območjem
razvoja turizma ob jezeru Črnava. V zvezi s
slednjim se zelo zapleta z zavodom za kultur-
no dediščino. Velik je pritisk civilne iniciative
za gradnjo stanovanjskega naselja Novine. Pri
tem imamo težave s kmetijskim ministrstvom,
pričakujemo pa tudi, da ne bo šlo zlahka skozi
na ministrstvu za okolje. Tudi sam imam po-
mislek, da tako velika pozidava, kot jo želijo
na tem območju, ni priporočljiva, saj bi obre-
menila tudi drugo infrastrukturo (denimo šolo
in vrtec). Morda nam bo manjši del uspelo
spraviti skozi, potem pa je še vedno možnost,
da se projekt fazno nadaljuje.”

Letos država spet ureja del regionalne ce-
ste Preddvor-Jezersko skozi dolino Kokre.
Kaj trenutno?

”V zaključni fazi je že drniški most, urejena
je asfaltna površina pred Fužinami, naslednji
pa je na vrsti most Luknja II. Z direkcijo za ce-
ste smo se tudi dogovorili, da pripravi študijo
za umiritev prometa in projekte za izvedbo na
odseku pri avtobusni postaji v Sp. Tupaličah.
Za krožišče pri penzionu Zaplata v Tupaličah
je občina že naročila projekte, enako za avto-
busno postajališče v Potočah.”

Danica Zavrl Žlebir,
foto: Tina Dokl

V Bašlju gradijo kanalizacijo. Dolina Kokre je znova gradbišče.

S tako ekipo je veselje delati
Župan Miran Zadnikar je pred koncem mandata takole ocenil delo

sedanjega občinskega sveta: ”V majhni občini, kot je naša, smo lahko
veseli, da svetniki ne delujejo po svojih političnih interesih, pač pa v
prid razvoja domačega kraja. Svetniki kljub velikim obveznostim pre-
vzemajo veliko odgovornosti: vsak od njih vodi kak občinski odbor,
nekateri so tudi predsedniki krajevnih skupnosti in odgovorno skrbijo
za svoje območje, prevzemajo tudi obveznosti vodenja nekaterih pro-
jektov. Redno imajo sestanke, sodelujejo pri razpisih in so s svojo de-

lavnostjo lahko zgled drugim. S tako ekipo je veselje delati in se ne bo-
jiš novega mandata. Nagovarjam jih, naj se odločijo znova kandidirati.
Sam se še nisem odločil, ali se jim bom v prihodnjem mandatu pridru-
žil kot župan ali kot občinski svetnik.”

O iztekajočem se mandatu pa pravi: ”Za ta mandat je značilnih veli-
ko investicij, za katere smo dobili tudi veliko nepovratnih sredstev
(upam, da nam jih ne bodo odvzeli), precej je sodeloval tudi zasebni
kapital. Preddvor je v tem mandatu dobil trgovino in več stanovanj ter
zdravstveni dom, skupaj smo reševali problem Jelovice. Kaj več o
uspehu mandata pa potem, ko bo ta povsem končan.” D. Ž.
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Delujejo lokalno, ne politično
Enajsterica v občinskem svetu je ocenila uspehe in pričakovanja sedanjega mandata. 

V novem pa bi želeli, da za občinski svet kandidira več mladih.

Stane Bergant: ”Čeprav je odgovornost
funkcije svetnika v Občinskem svetu enaka za
vse dele občine, pa se večji zavzetosti za oko-
lje, iz katerega svetnik prihaja, ne da v celoti
izogniti. Svetnik, ki zastopa dolino Kokre, ima
pri tem še posebno težko nalogo. V večini dru-
gih urbanih delov občine se najdejo projekti,
za katere je interes širši in se tudi na občin-
skem svetu lažje najde podpora zanje. Za pod-
poro obnove mostu ali ceste, ki omogoča pre-
živetveni dostop do ene družine ali do gorske
kmetije, pa pri glasovanju pogosto ostajam
sam. Vedno znova občudujem snovalce prve
slovenske Ustave, ki so v 71. člen vizionarsko
zapisali določilo, da ”država namenja prebival-
stvu na gorskih območjih posebno skrb”. Očit-
no so se zavedali, da Slovenija z izpraznjeno in
zaraščeno kulturno krajino ne bo več lepa in

privlačna. V preteklem mandatu sem pogrešal
prav ta pogled na Kokro, tako s strani zaposle-
nih kot s strani voljenih občinskih predstavni-
kov. Upam tudi, da bodo bodoči snovalci raz-
voja doline Kokre imeli izostren občutek za
trajnostni in naravi prijazen razvoj prebivalcev,
ki so dolino očuvali za svoje zanamce, in da ne
bodo dovolili, da bo Kokra zanimiva le takrat,
ko bodo po njenih naravnih danostih posegali
apetiti tujega kapitala.”

Slavko Prezelj: ”Pred osmimi leti sem stopil
na naš občinski vlak. Slikovita vožnja skozi
včasih nepregledne soteske in večkrat tudi čez
plodne ravnice se zdaj približuje končni posta-
ji. Klanci so bili včasih dolgi, kar predolgi.
Ogrevanje z biomaso in spomeniško zaščiteni
predeli so vožnji jemali moč. Tudi hitro je šlo
včasih, mogoče kdaj tudi prehitro. Doživetja z
ljudmi, s katerimi sem se srečeval na tej poti,
so bili vedno pristna in dobra. Tega sem vesel
in vesel sem, da se z našim vlakom nikoli ni
vozila strankarska politika. Dober strojevodja
je ključ za dobro vožnjo in dobro prihodnost.
Mi smo imeli dobrega! Nikoli pa žal ni mogo-
če doživeti vsega in ustreči vsakomur. Vsem
novim potnikom, županu in svetnikom, ki
bodo jeseni stopili na vlak, želim, da bi jim na

dolgem štiriletnem potovanju uspelo zgraditi
čistilno napravo s fekalnimi vodi, nov vrtec,
športni park, knjižnico, planinsko zavetišče na
Zaplati in da bi poslušali ljudi, ki bodo stali ob
progi in na postajah. Hvala vsem sopotnikom
in srečno!”

Miro Roblek: ”Občinski svetnik sem v tem
mandatu prvič. Zastopam stranko SZNKS
(Stranka za napredek krajevnih skupnosti), ka-
tere član je tudi naš župan. Za kandidaturo
svetnika sem se odločil ob odhodu v pokoj, saj
se mi je zdelo, da po štiridesetih letih delovne
dobe ne morem kar naenkrat prenehati biti ak-
tiven in prepustiti življenja prostemu teku. Ču-
til sem se še dovolj močnega in odločil sem se,
da tudi jaz prosti čas, ki ga je bilo kar naenkrat
zadosti, dopolnim z aktivnostmi, ki naj bi bile
v prid sovaščanom in celotni lokalni skupnosti.

Zdaj ob koncu mandata menim, da sem se prav
odločil, saj sem v teh štirih letih dobil kar ne-
kaj pozitivnih, pa tudi negativnih izkušenj.
Predvsem mi je bilo všeč, da smo v občinskem
svetu delovali pozitivno, politični interesi po-
sameznih strank niso prevladovali in mislim,
da smo kot ekipa delovali le v prid naših obča-
nov. Vsaj poizkušali smo to narediti, verjamem
pa, da nam kdaj tudi ni uspelo, saj vsem lju-
dem v določeni skupnosti tako ali tako ne mo-
reš vedno ugoditi.”

Francka Rozman: ”Jaz kritik nimam. Lah-
ko pa rečem, da če se bo v Preddvoru v vsakem
mandatu toliko naredilo, je občina na dobri
poti, da vse zastavljene cilje v doglednem času
tudi izvrši. Na koncu naj rečem še to: Ne stri-
njam se, da bi se kmetijska zemlja spreminjala
v zazidalne površine. Naši predniki so dobro
vedeli, kaj pomeni imeti dobro zemljo, zato so
zidali tam, kjer je bila zemlja nerodovitna in
težje dostopna. Njihovih načel bi se morali dr-
žati tudi danes.” 

Ciril Zupin: ”V iztekajočem se mandatu je
bilo začetih ali dokončanih kar nekaj dobrih
projektov: šola, vrtci, trgovina, zdravstveni
dom, športni park, nekaj kanalizacije in pripra-
va na čistilno napravo, za katero pa je že drža-

va odpovedala z obljubljenimi sredstvi. Najbolj
porazno stanje je v gospodarstvu, ki bi moralo
biti gonilna sila razvoja. Poleg splošne krize
nas v Preddvoru onemogočajo številni ne-
ustavni zakoni o naravnih vrednotah, naturi,
priobalnem pasu in podobno. S katerimi nas
državni soglasodajalci onemogočajo že pri
preživljanju, kaj šele pri razvoju. Pred leti spre-
jet prostorski plan se dela ponovno, prepotrat-
na državna uprava in v njej inštitucije brez po-
zitivnega učinka so grehi, zaradi katerih trpijo
tudi občine. Strnimo vrste, da kaj spremenimo
na bolje.”

Danilo Ekar: ”V iztekajočem se mandatu je
bilo delo občinskega sveta kar dinamično. Za
tiste, ki smo bili izvoljeni prvič, je prvo leto
minilo predvsem v smislu spoznavanja dela na
Občini. Nato pa so se začele uresničevati neka-

tere ideje, ki smo si jih zastavili. Mandat je bil
v splošnem uspešen, predvsem v smislu grad-
nje infrastrukture. Poleg tega je bil uspešno
posodobljen in sprejet Statut Občine Preddvor,
ki ni več ustrezal zadnjim zakonskim zahte-
vam. Na Beli je bil obnovljen Dom krajanov in
rešena problematika vrtca. Tudi v Preddvoru
so se že začele aktivnosti v smeri gradnje no-
vega vrtca. Nekoliko manj uspešna je bila oži-
vitev turizma, ki je nekoč dajal Preddvoru pre-
poznaven pečat. Na tem področju bo treba
predvsem vključiti tiste, ki se z različnimi ob-
likami te panoge preživljajo. Izdelati ter ure-
sničiti bo treba skupen program morda s špor-
tom in kulturo ter v Preddvor pripeljati čim več
ljudi, ki bodo prepoznali kraj kot kraj za biva-
nje ali pa ustvarjanje dodane vrednosti v smi-
slu podjetništva. Mogoče je tisto, kar najbolj
preseneča ali pa bi lahko izpostavili kot sla-
bost, prav soglasno sprejemanje sklepov. Zu-
nanji opazovalec lahko v takem primeru dobi
občutek nepripravljenosti svetnikov ali pa ne-
razumevanje določene problematike. Nejasno-
sti. Hkrati pa je treba omeniti in pohvaliti Nad-
zorni svet, ki je uspešno opozarjal na nevarno-
sti oziroma nepravilnosti, ki bi jih lahko spre-
jeli.”

Stane Bergant / Foto: Gorazd Kavčič Slavko Prezelj Miro Roblek Francka Rozman
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Anka Bolka: ”Sodelovala sem v občinskem
svetu, vodila dva odbora: krajevni odbor Tupa-
liče ter odbor za šolstvo, šport in kulturo, ter
sodelovala v statutarni komisiji. Vse to je zara-
di raznovrstnih vsebin zahtevalo precej časa za
pregled, pripravo in obravnavo gradiv. Ocenju-
jem, da smo delali kvalitetno in dobro sodelo-
vali z županom in občinsko upravo. Rezultati
so merljivi in vidni skoraj na vsakem koraku v
občini. Svetniki smo se pogosto osebno vklju-
čili v reševanje posameznih nalog. Še posebej
pa se mi zdi pomembno, da občinski svet pri
obravnavi tako različnih vsebin nikoli ni delo-
val strankarsko, pač pa smo se svetniki po naj-
boljših močeh potrudili, da bi ravnali čim bolj
strokovno in sprejemali odločitve v skupno do-
bro. Kljub pogosto dolgim razpravam in različ-
nim stališčem je bila večina sklepov občinske-
ga sveta sprejeta soglasno. Pogrešala sem kon-
struktivne predloge občanov. Po mojih izkuš-
njah se občani večkrat obrnejo na svojega
predstavnika s kritikami in problemi, le izje-
moma pa z novimi idejami.” 

Bojan Lavrinšek: ”Prej sem bil predsednik
krajevne skupnosti, sedaj pa tri mandate ob-
činski svetnik. Vesel sem, da je občina kot re-
zultat dela prejšnjih let dobila trgovino v Pred-
dvoru in zdravstveni dom in da smo se pri sled-
njem odločili za novo, ne za popravljanje stare-
ga. Menim, da bi morali več vlagati v mlade,
zlasti v možnosti na športnem področju, v dvo-
rano, v igrišče. Na športnem področju sedaj
občina kupuje zemljišče za športno igrišče v
Vokah, vendar bi bilo morda bolje, da ne bi po-
pustili Jelovici in odšli z dosedanjega igrišča.
Pogrešam tudi dokončanje kanalizacije, kjer bi

se bilo bolje opreti na lastne vire (tako kot v
preteklosti pri šoli), kot pa da čakamo na ev-
ropski denar. V tem mandatu so ostali kraji v
občini dobili več kot sam Preddvor, ki sicer
ima novo trgovino, zdravstveni dom, pokopa-
lišče in od lani urejeno Novljansko cesto. Očit-
no se je po pretekli naložbi v sistem ogrevanja
na biomaso v Preddvoru sedaj več namenilo
drugim krajem.”

Janez Polajnar: ”Na začetku mandata sem
rekel: če bomo dobili trgovino in zdravstveni
dom, bom zadovoljen. In sem, prav tako z ure-
janjem pokopališča, kjer sem vodil pokopališki
odbor. Manj zadovoljen pa sem s tem, kako iz-
vajalci urejajo ceste (konkretno s slabo izved-
bo na Francariji). Končno se začenja urejati
tudi neurejena okolica jezera. V tem mandatu
je bilo kar veliko narejenega, tudi velik del ka-
nalizacije, zavetišče na Zaplati in še marsikaj.
Bi si pa še želeli, da se zgradi nov vrtec, da se
preseli nogometno igrišče, da se v Preddvoru
uredi pločnik od Sodnika mimo Jelovice do
dna klanca, prav tako avtobusno postajališče in
krožišče v Tupaličah, da se dokonča še kanali-
zacija na Dvorskem trgu za kulturnim domom,
da se reši vprašanje obvoznice mimo naselja
Hrib k jezeru Črnava, da se nekaj naredi v gra-
du Dvor in se da v uporabo grajski vrt, da se
zaradi šolarjev bolje poskrbi za prehode za
pešce. Te želje pa ostajajo za prihodnji man-
dat.”

Janez Snedec: ”V občinskem svetu sem so-
deloval prvič. Ocenjujem, da se toliko, kot se
je v premaknilo v zadnjih štirih letih, že dolgo
ni. Prej je imela občina več let težave zaradi
biomase, sedaj pa se je odprlo in začenjamo

delati kot druge občine. V primerjavi z njimi
smo še v zaostanku, a jih lovimo. V občinskem
svetu smo bili sami taki člani, ki smo držali
skupaj in med nami ni prevladal politični duh,
pač pa zdrav razum in lokalni interes. Dosežek
je urejanje infrastrukture, pri čemer pa smo na-
leteli na težave zaradi omejenih sredstev iz dr-
žave in evropskih virov. Vendar menim, da
bomo že našli način, kako to rešiti. Največjo
pomanjkljivost vidim v turizmu, kjer ima Pred-
dvor dober potencial, a se ne razvija tako, kot
bi si želeli. Doslej kar nismo znali najti poti,
kako izkoristiti jezero in druge naravne dobri-
ne, upam, da se bo s tem uspešneje spopadel
naslednji mandat. Ne vem pa, če bom v pri-
hodnjem zaradi osebnih okoliščin še sodeloval.
Kadar sem zraven, namreč želim prispevati v
polni meri. Morda bom en mandat počakal in
spet kandidiral v prihodnje.”

Branko Tičar: ”Na pobudo stranke SDS
sem pred štirimi leti privolil v kandidaturo ter
zmagal na volitvah in pridobil mesto svetnika
občine in še nekaj funkcij (predsednik KO
Mače, članstvo v Odboru za kmetijstvo in goz-
darstvo, članstvo v Odboru za mandatno volil-
na vprašanja). Vesel sem, ker sem v tem času
spoznal delo občine in odborov, razna vpraša-
nja in težave. Mislim, da smo večino teh težav
uspešno rešili, ker pa smo dokaj majhna obči-
na in imamo nizek proračun, smo večkrat
”usojeni” in odvisni od raznoraznih razpisov
in pomoči Evropske unije. Vseeno mislim, da
smo večino stvari rešili v soglasju in predvsem
v dobro oz. boljši razvitosti naše občine.”

Danica Zavrl Žlebir

Ciril Zupin / Foto: Gorazd Kavčič Danilo Ekar Anka Bolka

Bojan Lavrinšek Janez Polajnar

Janez Snedec

Branko Tičar / Foto: Tina Dokl
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Slovesnost ob občinskem prazniku se je po odprtju zdravstvenega
doma nadaljevala s slavnostno akademijo na gradu Turn, kjer se je 9.
julija 1833 rodila prva slovenska pisateljica Josipina Urbančič Turno-
grajska. Občina Preddvor je letos prvič praznovala po novem, 9. julija,
v spomin na rojstni dan prve slovenske pisateljice, pesnice, skladatelji-

ce in narodne buditeljice Josipine Turnograjske. Na dvorišču gradu
Turn se je poletni večer začel s slavnostnim govorom župana Mirana
Zadnikarja in pozdravom Mire Delavec, raziskovalke življenja in dela
Josipine Turnograjske. Mira Delavec, oblečena kot Josipina, je zbrane
nagovorila v prvi osebi, kot Josipina, in približala občinstvu življenje
te prezgodaj umrle prve slovenske pisateljice. Dejala je, da praznik v
čast pisateljice ni le občinski, pač pa slovenski praznik in praznik vseh
tistih, ki so se borili za slovensko besedo. Župan Miran Zadnikar je
uvodoma poudaril pomen Turnograjske za slovenski jezik, nato pa
spregovoril o uspehih občine v tem letu. Poleg odprtja zdravstvenega
doma je občina letos dobila 25 novih stanovanj v trgovsko-stanovanj-
ski stavbi sredi kraja. Letos so sklenili tudi pogodbo za novo knjižni-
co, ki naj bi se iz tesnih prostorov v krajevnem domu preselila v stav-
bo nekdanje trgovine nasproti občine. Med načrti pa je omenil gradnjo
novega vrtca in ureditev športnega igrišča, za kar so kupili zemljišče v
Vokah. Žal so izpadli iz evropskega projekta GORKI za dograditev ka-
nalizacije in čistilne naprave, ministrstva pa sedaj obljubljajo, da bodo
k uresničitvi teh načrtov pripomogli iz drugih virov. Trenutno poteka
tudi gradnja kanalizacije v Bašlju, je še povedal slavnostni govornik.

Na slavnostni akademiji je župan podelil tudi letošnji občinski pri-
znanji, plaketi Josipine Turnograjske, dvema zvestima igralcema KUD
Matije Valjavca Preddvor, Janezu Gregorcu in Jožetu Krču. V progra-
mu sta nastopila domači Cerkveni pevski zbor sv. Petra in Trio Quar-
tet v razširjeni zasedbi, program je povezovala Saša Pivk Avsec.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Zdravstveni dom stoji tik ob Belski cesti in je
del stanovanjskega kompleksa, ki ga bo inve-
stitor IC Dom začel kmalu graditi, po besedah
Ivana Marjeka pa bodo še trije stanovanjski
dvojčki s šestimi stanovanji dograjeni čez leto
dni. Ob slavnostnem odprtju, ki sta se ga ude-
ležila tudi predsednik državnega sveta Blaž
Kavčič in generalni direktor direktorata za
zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje
Janez Remškar, je župan občine Preddvor
Miran Zadnikar dejal, da je za podeželsko
občino takšen dogodek izjemnega pomena.
Omenil je zgodovino preddvorskega zdrav-
stvenega doma, ki so jo zaznamovali trije pre-
poznavni zdravniki, doktorji Valič, Žgajnar in
Hribernik. Danes v Preddvoru za 1650 pacien-
tov skrbi zdravnica Nataša Kern, dr. med.,
imajo pa tudi zobozdravnika Nielsa Udirja, dr.
dent. med., poleg njunih ambulant pa bo v novi
stavbi zdravstvenega doma še lekarna, ki se
sem seli iz občinske stavbe, tako da bo vsa
zdravstvena dejavnost v občini na enem mestu.
Stavba pa ponuja dodatno možnost še kaki so-
rodni dejavnosti, saj je občina od investitorja
odkupila cel objekt. Župan je na slovesnosti, ki
so jo z nastopom popestrili plesalci Folklorne-
ga društva Preddvor in amaterski igralki Fran-
cka Rozman in Ančka Rehberger, dejal, da so
novega zdravstvenega doma vsi zelo veseli,
kljub vsemu pa domačinom želi, da bi bili obi-
ski v njem bolj zaradi preventive kot pa zaradi
slabega zdravja. Naložba v zdravstveni dom je

bila vredna 768 tisoč evrov, nekaj več kot po-
lovico je zanjo iz proračuna namenila občina,
tretjino ministrstvo za zdravje, preostalo pa z
opremo Osnovno zdravstvo Gorenjske in zo-
bozdravnik koncesionar. Direktor osnovnega
zdravstva Jože Veternik nam je ob tem pove-
dal, da obnovi zdravstvenih domov na Gorenj-
skem namenjajo znatna sredstva, okoli tri mili-

jone evrov vsako leto. Tako so v zadnjih letih
obnovili zdravstvene domove v Žirovnici, Ra-
dovljici, Bohinju in Kranju, letos obnavljajo
škofjeloškega. ”Veseli smo, da je v Preddvoru
nov zdravstveni dom, saj je bil eden najstarej-
ših na Gorenjskem,” je dejal Veternik.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl

Zdravstveni dom je odprt
Ob občinskem prazniku so v Preddvoru slavnostno odprli nov zdravstveni dom, 

22. julija pa bo v resnici začel delovati.

Prvi praznik v Josipinin spomin

Občinski priznanji, plaketi Josipine Turnograjske, sta letos prejela igralca Janez
Gregorc in Jože Krč.

Župan Miran Zadnikar, Ivan Marjek iz IC Doma in Janez Remškar z ministrstva za zdravje so slavnostno odprli
nov preddvorski zdravstveni dom.
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”V igralsko skupino KUD Matija Valjavec Preddvor sem na začetku
devetdesetih let prejšnjega stoletja vskočil, ko se je eden od igralcev po-
škodoval. Od tedaj zvesto sodelujem že dvajset let,” je o naključnem za-
četku svoje igralske kariere povedal letošnji nagrajenec. Pravi, da prej ni
igral, sodeloval pa je pri šrangah in pri eni od kmečkih ohceti v Pred-
dvoru, kjer je igral vasovalca. ”Najprej sem bil moker pod reto, nato pa
sem lahko splezal na gank ...,” se spominja svojega šaljivega vasovanja.
Režiser preddvorskih iger Slavko Prezelj (v primeru občinskega prizna-
nja tudi njegov predlagatelj) je ocenil, da ima mladenič pravi potencial
za komedijanta. Tako jima je skupaj s soigralcem Lojzetom dodelil še
kak dodaten skeč, da sta zabavala občinstvo.  ”Najbrž imam dobre igral-
ske gene. Teta moje mame je bila v petdesetih letih prejšnjega stoletja
dobra igralka v številnih predstavah. Na to je bila silno ponosna in je o
tem zelo rada govorila. Najbrž sem nekaj tega podedoval. Zanimivo je,
da je tudi stari oče letošnjega drugega nagrajenca Jožeta Krča igral v ti-
stem času in sta bila s teto večkrat soigralca,” pripoveduje Janez Gre-
gorc. Sedaj ima za seboj že kakih petnajst iger in več vlog v predstavah,
kjer se skeči prepletajo z glasbo. Velikokrat mu je režiser namenil vlo-
go mladega fanta, ki ima okoli sebe veliko deklet. Janez se takšnih vlog
ni branil ... Nastopil je tudi v letošnji predstavi Karta za Ameriko. 

Igralski talent 
ima v rodu

Janez Gregorc je dobitnik plakete Josipine Turnograjske
za dvajsetletno delo v KUD Matija Valjavec.

Za več kot dvajsetletno sodelovanje v igralski skupini je letos prejel
plaketo Josipine Turnograjske. ”Vesel sem, to je veliko priznanje za dol-
goletno prostovoljno delo, kar je še veliko več vredno v času, ko družba
vse gleda bolj skozi denar. Priznanje je zame velika čast, pomeni pa tudi
priznanje vsej igralski skupini,” je dejal igralec Jože Krč.

Gre za prostovoljno delo, ki poleg veselja pomeni tudi precej odrekan-
ja, meni Jože. To pomeni 25 vaj letno in vsaj 15 nastopov, veliko sobot-
nih in nedeljskih večerov, za kar igralec potrebuje tudi razumevanje svo-
je družine. Jože ga ima, prav tako razumevanje delodajalca. Večkrat je
zaradi igre vzel dopust v službi, kjer dela v treh izmenah. Žena pa
razume, saj je tudi ona navdušena igralka, v skupino pa jo je pritegnil
prav Jože. Starejši sin Matija gre tudi po njegovih stopinjah, letos sta
oba igrala v isti predstavi Karta za Ameriko, ki jo je Slavko Prezelj
napisal za otroško in odraslo igralsko skupino. Jože je igral fanta, ki je
odšel v Ameriko in doma pustil dekle, ko se je vrnil, pa je že imela
drugega. Matija pa je igral kmečkega gospodarja. 

”Bila je zanimiva izkušnja, tako rekoč eksperiment: kako je mogoče
isto vlogo zaigrati čisto drugače,” pravi nagrajenec. Jože je v več 
kot dvajsetih vlogah doslej igral vse sorte vlog: od učenca plavanja do
župana, od hlapca do gospodarja, od sina bogatih staršev do reveža ...
Prepoznaven je po svojem stasu in nastopu. Tudi on meni, tako kot 
drugi nagrajenec Janez Gregorc, da je igralski talent podedoval. Ta dar
in veselje do igranja mu je vcepil stari oče, ki je o svojem igranju v 
zahtevnih odrskih delih veliko pripovedoval in kazal slike. In kaj ga ob
dejstvu, da ima veliko dela v službi, na manjši kmetiji, v lovskem
društvu, pri cerkvenem pevskem zboru (v enem od mandatov pa je bil
tudi občinski svetnik), še vleče na oder?

Na odru si napolni
baterije

Odkar je Jože Krč leta 1987 odigral prvo 
vlogo v predstavi Svatba med gorami, se je v njegovi

ljubiteljski karieri zvrstilo že prek dvajset vlog.

Nagrajenec v družbi svojih hčerk Gaje in Tee

”Slavko je igro napisal za otroško igralsko skupino, nato smo isto igrali
tudi odrasli. Zanimivo je, da je moj nečak igral vlogo, ki sem jo v odrasli
verziji predstave dobil jaz. Letos smo jo odigrali le dvakrat domačemu ob-
činstvu, gostovanj tokrat ni bilo,” še pravi Janez Gregorc, ki je kot ljudski
igralec začel po naključju, nato pa ga je pritegnila zanimiva igralska druš-
čina, želel pa je izživeti tudi svoj talent. Rad sodeluje v komedijah iz kmeč-
kega življenja, zlasti zaradi odziva gledalcev, ki je bil vedno dober. ”Prije-
ten je občutek, ko te po predstavi ljudje pričakajo in pohvalijo. V preteklo-
sti smo imeli po petnajst predstav na leto in vedno so bile v vseh krajih raz-
prodane. To je dokaz, da smo dobri. Čeprav smo včasih slišali očitke, da
tu ne gre za kako kvaliteto, se s tem ne obremenjujemo. Dokler nas ljudje
prihajajo gledat in se ob naših predstavah zabavajo, smo zadovoljni. Cilj
vaških komedij pa je ravno zabavati ljudi,” razmišlja nagrajenec. 

In kaj mu pomeni nagrada? ”Priznanje te nagradi in ti da občutek, da si
nekaj dobrega naredil. Tega je vsak vesel, tudi jaz,” pravi Janez Gregorc,
ki mu je ukvarjanje s podeželskim gledališčem prijetna sprostitev ob vsak-
danjem delu. Na domači kmetiji pri Ajdovcu v Tupaličah se namreč ukvar-
jajo z vzrejo konj in treningi kasačev. Ko se našemu pogovoru pridružita
Janezovi hčerki Gaja in Tea, ju vprašam, ali bosta tudi onidve igralki. Sta-
rejša že kaže, da je nadarjena podobno kot oče, ob koncu šolskega leta je
bila voditeljica šolske prireditve. Mlajša pa pravi, da ne, čeprav urno vrti
jeziček in ga bo morda v prihodnje tudi na odru. Danica Zavrl Žlebir 

Jože Krč v krogu svoje družine

”Nekaj potrebuješ za sprostitev v tem hitrem tempu življenja. Na odru
si napolnim baterije. Saj je tudi to delo, a prijetno delo,” pravi nagra-
jenec. Igrati pa, pravi, je začel po naključju. Ista druščina sošolcev je
bila skupaj pri folklori, nato so se skupaj znašli tudi na odru, kamor jih
je povabil režiser Slavko Prezelj. Sodelovanje v igralski skupini poleg
užitka, ki ga prinaša igranje, pomeni tudi zdravo druženje. Prve vloge se
Jože še dobro spomni. ”V predstavi Svatba med gorami, ki je združevala
odrsko zgodbo s prikazom starih običajev na vasi ob rojstvu, porokah,
pogrebih, sem igral vaškega fanta, ki pride ”zaplečvat”. Od tedaj se 
je zvrstilo veliko vlog, Jože pravi, da bo še igral, saj igra pomembno
obogati njegovo življenje. Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl
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Ker ne gre za profesionalno raziskavo javne-
ga mnenja, zanesljivost seveda ni stoodstotna:
vzorec predstavljajo naključni občani, ki so bili
pripravljeni odgovarjati na vprašanja. Izpolnje-
nih in vrnjenih je bilo sto anket, štiri so bile za-
radi nejasnih oziroma maloštevilnih odgovorov
izločene. V njem niso enakomerno zastopani
prebivalci vseh naselij, starostnih skupin ali
obeh spolov. Ponekod so se pojavili pomisleki
v zvezi z zagotavljanjem popolne anonimnosti,
vendar je treba poudariti, da smo s podatki
skrbno ravnali in do zlorab nikakor ni in ne bo
prihajalo. Če te omejitve vzamemo v zakup, pa
iz odgovorov vendarle lahko razberemo nekaj
zanimivih smernic za nadaljnji razvoj občine. 

V sklopu vprašanj o delu občinske uprave,
občinskega sveta in župana izvemo, da imajo
vsi trije organi relativno visoko podporo obča-
nov (65,6 odstotka, 62,5 odstotka oziroma 69,8
odstotka), še precej višji pa je odstotek tistih,
ki bi v občinskem svetu radi videli več mladih
(89,6 odstotka). Zanimivo je, da je podpora žu-
panu večja v Preddvoru in manjša v drugih na-
seljih, kar pa ne velja za občinski svet in upra-
vo; z vsemi tremi so bolj zadovoljne ženske kot
moški, zelo velika pa je razlika med odgovori
različnih starostnih skupin. Z delom občinske-
ga sveta in župana je zadovoljna le dobra četr-
tina anketirancev, mlajših od dvajset let (oba-
krat 28,6 odstotka) a več kot tri četrtine starej-
ših (80,8 odstotka oziroma 88,5 odstotka obča-
nov, starih 50 let in več). Z delom občinske
uprave je zadovoljna polovica mladih in 80,8
odstotka starejših od 50 let.

S cestami niso zadovoljni
Dobra polovica (54,2 odstotka) vprašanih bi

podprla gradnjo večjega stanovanjskega kom-
pleksa, le četrtina (26 odstotkov) bi hipote-
tično zidala v Kokri. Za občutno povečanje 
zazidljivosti se je izreklo 40,6 odstotka vseh
vprašanih. Velikih odklonov po naseljih in v
različnih starostnih skupinah tukaj ni opaziti.

Le 28,6 odstotka mladih voznikov se je po-
hvalilo, da upoštevajo cestno-prometne predpi-
se, medtem ko to počne kar 83,3 odstotka vseh
vprašanih. Velika večina anketirancev (90,6 
odstotka) se v občini počuti dovolj varne, tudi
požarno varnost ocenjujejo kot zadovoljivo
(82,3 odstotka), nekoliko manj pa so zadovoljni
s prometno varnostjo in cestnimi označbami
(69,8 odstotka). Podoben odstotek (65,6 odstotka)
jih podpira postavitev ovir za umiritev prometa.
Te si najbolj želijo prebivalci Potoč (86,4 odstot-
ka) in anketiranci v starostni skupini 30 do 39
let (88,2 odstotka), bistveno bolj ženske (74,2
odstotka) kot moški (50 odstotkov). Tak ukrep
bi podprlo komaj 42,9 odstotka mladih. Za 
policijsko postajo in večjo prisotnost policije v
kraju se je opredelilo 51 odstotkov vprašanih.

Zaposleni v Osnovni šoli Matije Valjavca uži-
vajo manjšo podporo med mladimi (42,9 od-
stotka mladih do 20 let) in njihovimi starši

(64,7 odstotka vprašanih v starosti od 30 do 39
let) kot v drugih starostnih skupinah. Navzgor
odstopa podpora prebivalcev Potoč (86,4 od-
stotka) in občanov starejših od 50 let (92,3 od-
stotka). Pri zadovoljstvu z ravnateljem se vzo-
rec nekoliko spremeni, tudi on pa uživa največ
podpore v Potočah (100 odstotkov) in med ob-
čani, starejšimi od 50 let (84,6 odstotka), naj-
manj pa v Bašlju (38,5 odstotka) in med naj-
mlajšimi anketiranci (21,4 odstotka do 20 let).
Dobre tri četrtine vprašanih (76 odstotkov) po-
greša otroški vrtec za najmlajšo skupino (jasli).

Usmeritev v turizem je 
prava vizija

Več kot devetdeset odstotkov (90,6 odstotka)
občanov se strinja, da je usmeritev v turizem
prava vizija dolgoročnega razvoja Preddvora.
Le malo jih misli, da je gostinskih lokalov v
občini preveč (36,5 odstotka), na splošno pa s
ponudbo niso zelo zadovoljni (68,8 odstotka)
in še manj z razvojem turizma ob jezeru (34,4
odstotka). Redki občani so slišali za tematsko
pot Karla in Žige Zoisa (28,1 odstotka) nekaj
več se jih je že kopalo v jezeru Črnava (41,7
odstotka). Pri urejanju pešpoti in drugih akci-
jah za spodbujanje razvoja turizma je mogoče
računati na prostovoljno pomoč 64,6 odstotka
anketirancev. 76 odstotkov vprašanih meni, da
občina potrebuje osebo, ki bi se profesionalno
ukvarjala s turizmom.

Zanimanje za kulturo je veliko: občani bi radi
imeli novo dvorano (66,7 odstotka), z veseljem
bi se vsaj enkrat mesečno udeleževali priredi-
tev (76 odstotkov), skoraj enoglasno pa tudi
podpirajo lokacijo za novo knjižnico (91,7 od-
stotka). S športno infrastrukturo je zadovoljna

manj kot tretjina vprašanih (30,2 odstotka),
večina jih podpira zamisel o gradnji športnega
parka in dvorane v bližini šole (85,4 odstotka
oziroma 84,4 odstotka). Kar 59,4 odstotka 
anketirancev je pripravljenih celo odstopiti 
del svojega zemljišča za skupne namene 
(cesta, športni objekt). Ob boljših razmerah 
bi se enkrat na teden ukvarjalo s športom in 
rekreacijo 88,5 odstotka ljudi.

Občani pogrešajo boljše ceste (12 predlogov,
predvsem v Potočah), umiritev in nadzor pro-
meta (8), več tovarn in možnosti zaposlitve,
športne objekte (8) oziroma dvorano (4), zaba-
ve (4) oziroma koncerte (2), turizem (4), bazen
(3), knjižnico (3), kolesarske steze (3), igrišče
(3, za druženje mladih družin, kadar je igrišče
pri vrtcu zaklenjeno), kulturno dogajanje (2),
več sprehajalnih poti s klopmi (2), več posluha
za mlade - tudi dogodke in prireditve, name-
njene njim (2), kanalizacijo (2), več nadzora
nad gradnjami v občini, več fiksnih košev za
smeti, prehode za pešce, nižje žive meje (zara-
di varnosti), več zunajšolskih aktivnosti za
otroke, letne sestanke občanov z županom in
občinskimi svetniki, vizijo razvoja, skrb za 
starejše občane, pomoč mladim pri iskanju 
zaposlitve, boljše avtobusne povezave, varnost,
urejeno okolico jezera (dostop za otroške 
vozičke), boljše vodstvo. 

Poleg močnih prioritet, kot so šport, turizem
in ceste, menijo, da bi se moral župan v nasled-
njem mandatu bolj posvečati vrtcu, zbirališ-
čem in službam za mlade, urejenosti kraja 
in zadovoljstvu ljudi, novemu ravnatelju, infor-
miranju občanov (tudi prek spletne strani), 
čistilni napravi ter oblikovanju in izpolnjevanju
vizije razvoja. 

Anketa o zadovoljstvu občanov
Na podlagi predlogov občinskih svetnikov je bil spomladi oblikovan vprašalnik, 

ki se dotika različnih področij življenja prebivalcev preddvorske občine. Anketo so v juniju 
izvajali devetošolci Osnovne šole Matije Valjavca. 
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Devetošolcem priznanja za odličnost
Pet učenk in učenec iz Osnovne šole Matije

Valjavca v Preddvoru je letos prejelo prizna-
nja za odličnost. Župan občine Preddvor Mi-
ran Zadnikar jih je dan po valeti povabil v
Vilo Bello, kjer je priznanja za odličnost
podelil naslednjim učenkam in učencu: Man-
ci Košir, Tamari Pestotnik, Manji Primožič
in Teji Sulejmanovič iz 9.a razreda ter Ani
Kovačič in Vidu Planincu iz 9.b. Na spreje-
mu so jih spremljali ravnatelj šole Marjan
Peneš in razredničarki Irena Šubic Jeločnik
in Mateja Rozman, ki so nazdravili uspehu
svojih najboljših. Župan Zadnikar je izrazil
pričakovanje, da bodo mladi enako uspešni
tudi pri nadaljnjem šolanju in da se morda 
v svoji kasnejši poklicni karieri vrnejo v do-
mačo občino ter s svojim znanjem prispevajo
k njenemu razvoju. D. Ž.

Pohvaljeni učenci v šolskem letu 2009/10
Pohvaljeno področje oz. aktivnost Ime, priimek in razred pohvaljenih učencev

Srebrno priznanje na 2. mednarodnem tekmovanju 
Društva harfistov Slovenije - igranje harfe Otmar Taber, 7.a
Zlato Preglovo priznanje za kemijo Jan Sajovec, 8.b
1. mesto na državnem tekmovanju v konstruktorstvu in tehnologiji 
(panoga: izdelava izdelka iz kovine) Rok Lenaršič, 8.a, Jan Sajovec, 8.b
Srebrno Stefanovo priznanje za fiziko Vid Planinc, 9.b, Luka Korent, 8.b, Rok Lenaršič, 8.a
Srebrno Vegovo priznanje za matematiko Vid Planinc, 9.b, Luka Korent, 8.b, Maša Primožič, 7.b
Srebrno priznanje iz astronomije Vid Planinc, 9.b
Srebrno Cankarjevo priznanje za slovenščino Petra Mrkun, 9.a
Srebrno priznanje na tekmovanju v znanju angleščine Petra Mrkun, 9.a
Srebrno Proteusovo priznanje za biologijo Patricija Štular, 8.b
2. mesto na državnem tekmovanju v konstruktorstvu in tehnologiji 
(panoga: konstruiranje z Lego Dacta) Voranc Vid Tavželj, 7.b
3. mesto na državnem tekmovanju v konstruktorstvu in tehnologiji 
(panoga: konstruiranje z Lego gradniki) Ciril Likozar, 7.b
4. mesto na državnem prvenstvu iz atletike - tek na 300 m Anja Frantar, 6.b
Priznanje za izdelavo in predstavitev raziskovalne naloge 
na slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo Neža Okršlar, 9.a, Manca Košir, 9.a, Teja Sulejmanovič, 9.a
Priznanje za izdelavo in predstavitev raziskovalne naloge 
na slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo Ana Kovačič, 9.b, Špela Frantar, 9.b, Manca Murn, 9.b
Večletno sodelovanje na kulturnih prireditvah v počastitev slovenskega Nika Založnik, 9.a, Žan Krč 9.a, Manja Primožič, 9.a, 
kulturnega praznika Domen Rehberger, 9.a, Ana Kovačič, 9.b
Pomoč slabšim učencem Nika Založnik, 9.a
Večletno prostovoljno delo v Domu starejših občanov Preddvor Žan Gartnar, 9.b
Večletno prizadevno delo v skupnosti učencev šole Polona Cuderman, 9.a, Ajda Zukanovič, 9.a, 

Ana Kovačič, 9.b, Eva Krišelj, 9.b
Pomoč pri inštrumentalni spremljavi mladinskega pevskega zbora 
na pevski reviji in drugih prireditvah Teja Sulejmanovič, 9.a, Neža Križnar, 7.b, Lucija Mikelj, 7.a
Večletno vodenje šolskega radia Žan Krč, 9.a
Ustanovitev šolskega benda in nastopi Teja Sulejmanovič, 9.a, Neža Okršlar, 9.a, Žan Krč, 9.a
Vzorno vedenje (po vnaprej sprejetih kriterijih): Neža Okršlar, 9.a, Teja Sulejmanovič, 9.a, 
objavljamo samo učence 9. razreda Ana Kovačič, 9.b, Špela Frantar, 9.b

Vsem omenjenim učencem ČESTITAMO za njihove dosežke, uspehe, prizadevno delo, pomoč drugim, vzorno vedenje in druge aktivnosti. 

Podatke zbrala: Erna Meglič, šolska svetovalna služba
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Poletni tabor v Libojah
Šola iz Preddvora je tudi letos organizirala

poletni tabor v Libojah. Nanj se lahko prijavijo
učenci od 1. do 9. razreda. To leto se je na ta-
bor prijavilo kar štirideset učencev. V ponede-
ljek, 28. junija, smo se zbrali pred šolo in se
odpeljali proti Libojam. Tam smo se nastanili
v domu pri cerkvi svete Neže. Potem so učite-
ljice pripravile razne delavnice. V torek smo se
že zjutraj z avtobusom odpeljali proti kopališ-
ču Aqualuna v Podčetrtek. Tam smo se vozili
po toboganih, plavali v valovih in se, seveda,
tunkali. Vrnili smo se šele pozno popoldne.
Potlej smo se igrali igro Lov za skritim zakla-
dom. V sredo nas je čakal težek podvig na
bližnji vrh Šmohor. Na srečo smo vsi zdravi in
celi prišli na vrh in nazaj. Popoldne, ko smo se
spočili, pa smo si šli v Celje ogledat film. Lah-
ko smo izbirali med Shrekom za vedno v 3D-
tehniki ali pa Perzijskim princem. Naslednji
dan, v četrtek, smo še enkrat odšli v Aqualuno.
Tam smo se zabavali še bolj kot v torek. Naj-
boljše pa je bilo, ko je Nejc zmagal na tekmo-
vanju v spuščanju po drčah. Popoldne smo
imeli Eko modno revijo. Ustvarjali smo obleke
iz časopisa. V petek so nas učiteljice pustile
spati malo dalj. Ko pa so nas zbudile, smo za-
čeli pakirati, saj smo bili veseli, da bomo vide-
li svoje najbližje. Zjutraj smo poleg pakiranja
imeli tudi izdelovanje Zlate knjige. To je knji-

ga, v katero ti otroci, ki so se udeležili tabora,
napišejo nekaj za spomin. Šli smo se tudi ob-
metavat z vodnimi balončki in razglasili smo
skrite prijatelje, ki smo jih izžrebali v ponede-
ljek zvečer. Nato smo imeli kosilo. Pozabila

sem omeniti, da je bili hrana zelo dobra. Cel
teden smo dobro jedli in vsakič smo imeli poln
želodec. Po kosilu pa je sledil odhod. Zahvali-
li smo se gostitelju in kuharici ter se z avtobu-
som odpeljali proti Preddvoru. Sara Križaj 

Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu
Osnovna šola Matije Valjavca v Preddvoru si prizadeva, da bi poleg

posredovanja znanja učence spodbujala k lepemu vedenju in
spoštljivemu odnosu do ljudi, stvari in narave. Temu je namenjen pro-
jekt z naslovom Na poti k zdravju, prijaznosti in uspehu, ki je potekal
na predmetni stopnji (od 6. do 9. razreda) že dvanajsto leto. Učence v
posameznih oddelkih spremljamo na naslednjih področjih: vedenje,
prisotnost pri pouku, kultura malicanja, zbiranje papirja in šolski us-
peh. Razredniki na koncu konference seznanijo učence z rezultati.
Rezultati pokažejo močna in šibka področja posameznega oddelka.
Na koncu šolskega leta najboljši oddelek prejme prehodni pokal. 
Najboljša dva oddelka sta odšla na kopanje v toplice. Na kopanje so
odšli tudi vsi tisti učenci od 6. do 9. razreda, ki so prejeli pohvalo za
vzorno vedenje, in tisti, ki so v posameznem oddelku najbolj vestno
delali domače naloge. Stroške nagradnega izleta je poravnal šolski
sklad in se mu ob tej priložnosti zahvaljujemo. V šolskem letu
2009/10 je prehodni pokal prejel 8.b razred (razredničarka Alenka 
Jurančič). Na izlet je odšel tudi 7.b razred (razredničarka Francka

Planinc), 8.a razred (razredničarka Milena Tavželj) pa je bil na tretjem
mestu. Čestitamo najboljšim oddelkom in vsem učencem, ki ste 
prejeli pohvalo za vzorno vedenje, ter tistim, ki ste najbolj vestno 
delali domače naloge. Erna Meglič, šolska svetovalna služba

Končni izlet v London
”Nobenih ostrih predmetov in tekočin nad 100 ml, prtljaga naj ne bo

težja od 10 kg in prosim, bodite na letališču vsaj dve uri pred poletom!”
Taki so bili še zadnji napotki razredničarke Irene Šubic Jeločnik in uči-
teljice Nine Kristić, naših dveh spremljevalk, pred odhodom 9.a razre-
da na končni izlet v London. S skromno prtljago v kovčkih smo se v
ponedeljek, 21. maja, zbrali na letališču Jožeta Pučnika. Od tam smo
poleteli do letališča Stansted ter se s podzemno železnico odpeljali v
center Londona - v Piccadilly Backpackers Hostel, kjer smo se nasta-
nili. Naslednje dni smo si ogledali najpomembnejše znamenitosti:
London Eye, Oxford Street, Madame Tussauds, Piccadilly Circus, Big
Ben, St Paul’s Cathedral ... Vrhunec našega izleta je bil zagotovo za
vse nas v soboto zvečer, ko smo si v gledališču Prince of Wales Thea-
tre ogledali muzikal Mamma Mia. Fantje so prišli na svoj račun v ne-
deljo, saj so lahko od blizu videli nogometni stadion Arsenal. Vsako
jutro smo imeli pravi angleški zajtrk. Pokusili smo ga vsi, a potem raje
jedli kosmiče. Prvo večerjo smo si privoščili v ne povsem običajni ‘ki-
tajski’ restavraciji Wagamama, kjer smo hrano naročili sami in tako
vadili našo angleščino. Naslednji večer v mediteranskem bistroju smo
bili že bolj pogumni. Zadnji dan, v ponedeljek, smo obiskali slovenske-
ga veleposlanika v Londonu. Na hitro smo preleteli še nekaj trgovin,
kjer smo si kupili spominke. Vsak od nas pa je domov odnesel tudi
vsaj eno angleško knjigo. So stvari, ki se ti za vse življenje vtisnejo v
spomin. Končni izlet v London bo pri učencih 9.a razreda zapisan kot
eden najlepših spominov na osnovno šolo. Manja Primožič, 9.a 

Hvala vsem donatorjem: Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.
d.; Jože Cuderman, s. p., Geateh, d. o. o., Gorenjske elektrarne d. o. o., IC dom, Jelovica
Hiše, d. o. o, Gregor Kordež, s. p., Poslovni sistem Mercator, d. d., neznani dobrotnik,
Občina Jezersko, Občina Preddvor, Občinski odbor SZNKS, Planing Biro Kranj, d. o. o.;
Vigred, elektroinstalacije, d. o. o., Vencelj Preddvor, d. o. o. 8.b razred z učiteljicama Alenko Jurančič in Petro Lesjak



11

Zanimivosti

Pri projektu sodeluje sedem srednjih šol iz
Avstrije, Slovenije in Italije ter univerza v
Celovcu. Projekt izvajajo v okviru pospeše-
valnega programa Sparkling Science, ki ga
sofinancira avstrijsko zvezno ministrstvo za
znanost in raziskovanje. Skupaj z razisko-
valci in ključnimi partnerji bodo dijaki pri-
pravili scenarije podeželskega življenjskega
prostora v letu 2025. Dijaki Gimnazije
Kranj so si za prostor raziskovanja izbrali
Preddvor.

Dijaki bodo v okviru projekta analizirali in
oblikovali svoj prihodnji prostor na podeželju,
pri čemer se osredotočajo predvsem na kako-
vost življenja na podeželju, je pojasnila profe-
sorica kranjske gimnazije Helena Križaj Smr-
del. ”Skupaj z raziskovalci bodo dijaki razvija-
li scenarije podeželskega življenjskega prosto-
ra. Ključno vprašanje pri tem je, kaj bodo da-
našnji dijaki v prihodnosti potrebovali, da bo
podeželski prostor zanje dovolj privlačen, da
bodo želeli tam delati in živeti,” je razložila.
Najprej so posneli kratek film o svojem dana-
šnjem življenjskem prostoru, na podlagi tega
pa bodo oblikovali vizijo želenega življenjskega
prostora, kar bodo na koncu prikazali v raču-
nalniški simulirani igri Moj prostor 2025. Pro-
jekt traja dve leti in pol, in sicer do junija pri-
hodnje leto. Na kranjski gimnaziji pri projektu
sodeluje osem dijakov, med katerimi jih je ne-
kaj tudi iz Preddvora. ”Skozi projekt ugotavlja-
mo, kaj bi bilo v Preddvoru treba spremeniti,
da bi se čez 15 let preselili tja,” je razložila 
dijakinja Maja Tošik. Po besedah Vida Velič-
koviča mladi kot največji problem zaznavajo
neustrezen javni prevoz, pogrešajo pa tudi 
pestrejše družabno življenje. V sodelovanju z

vrstniki iz tujine so obenem ugotovili, da jih
pestijo povsem enake težave, zato podeželje za
mlade ni zanimivo. ”Manjkajo jim stvari, ki so
na razpolago v mestu. A dejstvo je, da vsega na
podeželju nikoli ne bodo mogli imeti, nekate-
rim stvarem se bodo morali odreči,” je ob tem
opozorila Helena Križaj Smrdel. Čeprav za
zdaj večina mladih ni zainteresirana, da bi se
preselila v Preddvor, pa so zaznali tudi nekate-
re prednosti podeželskega okolja, kot so mir,
zelenje in čist zrak.

Mateja Rant, foto: Tina Dokl

Podeželje približati mladim
V okviru projekta Moj prostor 2025 bodo dijaki kranjske gimnazije oblikovali svoj prihodnji 

prostor na podeželju, konkretneje v Preddvoru.

Logotip projekta predstavlja metulja kot simbol 
svobode, biotske raznovrstnosti in narave. 

* mladinske sobe 

* otroške sobe 

* vgradne omare 

* garderobne sobe

** POHIŠTVO PO MERI

Joža Jagodic s. p.
Bašelj 4  

4205 Preddvort: 051/316 477

Dijaki kranjske gimnazije razmišljajo o tem, kako bi Preddvor postal bolj zanimiv za mlade.

Znova po preddvorskih gradovih
Turistično društvo Preddvor je ob letošnjem občinskem prazniku znova popeljalo obisko-

valce okoli štirih preddvorskih gradov: Dvor, Hrib, Turn in k ruševinam Pustega gradu. Na
sliki: izletniki pred gradom Dvor sredi Preddvora. D. Ž.
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Gospodarstvo

Družijo se in izobražujejo
Združenje obrtnikov in podjetnikov Preddvor nadaljuje svoje delo s predsednikom 

Marjanom Ciperletom, v upravnem odboru pa je nekaj novih članov.

”Z volitvami za drugi mandat smo v upra-
vnem odboru pridobili nekaj svežih moči, k
delu pa bi radi pritegnili še več ljudi, ki se v
Preddvoru ukvarjajo z obrtjo in podjetni-
štvom,” je povedal Marjan Ciperle. Dodaja,
da je delo združenja namenjeno po eni strani
druženju in izmenjavi izkušenj, po drugi pa
obrtnikom in podjetnikom s seminarji, preda-
vanji in strokovnimi ekskurzijami pomaga širi-
ti obzorje. Med strokovnimi ekskurzijami
omenja obisk poslovnih con v Črnomlju in
Murski Soboti. V Preddvoru je žal še nimajo,
čeprav jo že dolgo načrtujejo. V sodelovanju z
občino so naredili informativne table, na kate-
ri so označeni vsi nosilci obrti in podjetniki v
občini, tako da so prepoznavni in je olajšana
pot do njih. Izdelava tabel je sedaj v končni
fazi, zagotavlja Ciperle. In kaj nameravajo v
prihodnje?

”Ko mine poletje, imamo namen pripraviti
srečanje (piknik) za obrtnike in podjetnike.
Namen je medsebojno spoznavanje, zato so
med nas še posebej vabljeni tisti, ki še niso čla-

ni združenja. V občini je prek dvesto dejavno-
sti, v združenju pa nas je le okoli šestdeset
obrtnikov in podjetnikov. Želimo, da bi jih so-
delovalo več in da tudi tisti, ki niso naši člani,
povedo svoje želje, pričakovanja, opažanja,
kritike ... S tem bodo dali koristne napotke na-
šemu delu,” razmišlja Marjan Ciperle. Med
konkretnimi načrti za naprej pa omenja nada-
ljevanje akcije z informativnimi tablami. 

”Naslednja faza so ulične table za označeva-
nje nosilcev dejavnosti v vseh krajih občine
Preddvor. Še naprej pa bomo prirejali razne
oblike izobraževanja za obrtnike in podjetnike,
denimo tečaje tujih jezikov in računalništva,
predavanje o zanimivih temah. Ena takih je
stres v življenju poslovneža in kako se ga ob-
varovati, ki je predvidena do konca leta. Kot
novost naj omenim tudi pripravo spletne strani,
kjer bomo članstvo obveščali o aktualnih zade-
vah in kjer bodo našli tudi informacije o vseh
dogodkih, ki jih organiziramo. Želimo namreč,
da se jih udeležujejo v čim večjem številu.”

Danica Zavrl Žlebir, Foto: Tina Dokl

Prvo julijsko soboto so v petih gorenjskih turističnih krajih začele
delovati polnilnice za vozila z električnim pogonom. V gorenjski
električni transverzali sta tudi Jezersko in Preddvor, to pa je za obe
občini priložnost za razvoj ekološko prijaznega turizma in goste s
sosednje Koroške, kjer imajo že okoli štirideset električnih vozil. Čas
polnjenja je odvisen od zmogljivosti baterij, običajno pa traja eno do
dve uri in je za sedaj brezplačno. 

Bojan Luskovec iz Elektra Gorenjske, ki je nosilec projekta, je ob
odprtju polnilnic na Jezerskem, v Preddvoru, na Bledu, v Bohinju in
Kranjski Gori dejal, da se zavedajo, kaj pomeni množična uporaba
električnih vozil za energetski sistem, in poudaril, da množica takšnih
vozil pomeni tudi možnost za izravnavo konic v porabi električne 

energije, saj bodo v mirovanju lahko pošiljala energijo nazaj v
omrežje. Poleg tega želijo pokazati določene smernice tudi tistim, ki
bodo pisali zakonodajo za to področje, torej, da bo mogoča enostavna
gradnja ustrezne infrastrukture in da bo spodbujen nakup električnih
avtomobilov. 

Poleg Elektra Gorenjska kot partnerja v projektu sodelujeta še Cen-
ter za trajnostni razvoj podeželja Kranj in podjetje Just EE, ki se uk-
varja z razvojem električnih avtomobilov. Vrednost celotnega projek-
ta je približno petdeset tisoč evrov, polovica sredstev je iz programa
za razvoj podeželja, preostalo pa so prispevali partnerji in občine. 

Matjaž Gregorič

Polnilnica tudi v Preddvoru
V gorenjskih turističnih krajih je pet novih polnilnih mest za električna vozila. 

Priložnost za razvoj zelenega turizma.

V Preddvoru je polnilna postaja nameščena na parkirišču ob jezeru.

Z električnim avtomobilom se je z Jezerskega v Preddvor pripeljal tudi župan
Miran Zadnikar.

Marjan Ciperle



Odgovorno            
ravnam                     
z nevarnimi  
odpadki. 
��Nevarnih odpadkov nikoli ne 

odložim skupaj z ostalimi 
odpadki v zabojnike. 

��Nevarne odpadke odložim 
lo�eno. Pripeljem jih v zbirni 
center za lo�eno zbiranje 
odpadkov ali pa jih oddam v 
�asu akcije zbiranja nevarnih 
odpadkov. 

��Odpadnega motornega ali 
jedilnega olja ne zlivam v 
straniš�no školjko, odtoka ali 
kanalizacijo. 

��Doma odpadno jedilno olje 
vlijem ali v plastenke ali v 
steklenice oz. katerokoli 
drugo primerno embalažo. 

��Zavedam se nevarnosti nep-
ravilnega odlaganja baterij, 
�istil, kozmetike, zdravil, 
barv, lakov, jedilnega in 
motornega olja, akumulator-
jev, kemikalij, pesticidov, 
umetnih gnojil,... 

Vsaka                  
privar�evana 
kapljica vode 
nekaj pomeni. 

��Preverim ali vodovodne pipe 
dobro tesnijo. 

��Vrt in travo zalivam z     
deževnico. 

��Pri pranju avtomobila  upora-
bljam vodo iz vedra in gobo. 

��Pri hitrem tuširanju porabim 
veliko manj vode kot �e se 
kopam v kadi. 

��Med umivanjem zob zapiram 
pipo. 

��Ne pretiravam z uporabo 
�istil. 

��Pomivalni in pralni stroj vklo-
pim le takrat, ko sta polna 
posode oz. perila. �e ne gre 
druga�e, koli�ini perila prila-
godim nivo vode (pralni stroji 
omogo�ajo nastavitev polovi-
�ne koli�ine vode) oziroma 
izberem krajši program. 

��Pri ro�nem pomivanju poso-
de, nato�im vodo v korito ali 
skledo, pod teko�o vodo jo 
samo  splakujem. 

Najboljši odpadek je 
tisti, ki sploh ne                

nastane. 
�� Izogibam se nepotrebni 

embalaži. 

�� Izogibam se izdelkom za 
enkratno uporabo. 

�� Izberem povratno embalažo. 

��Hrane ne zavijam v odve�no 
folijo ali papir. Uporabim 
plasti�ne posode. 

��V trgovino se odpravim z 
nakupovalno vre�ko oz. 
košaro. 

��Podarim stvari, 
ki jih ne                
potrebujem ve�. 

Odgovorno 
nakupujem. 
��Ne pretiravam, kupim le tisto, 

kar potrebujemo. 

��Kupujem okolju prijazne 
izdelke, ki so narejeni iz 
recikliranih materialov               
oziroma se lahko predelajo. 

�� Izogibam se izdelkom, ki 
vsebujejo nevarne snovi. 

��Sem pozoren na ekološke 
znake na embalaži izdelka. Ti 
znaki ozna�ujejo, da je izde-
lek prijazen do okolja. 

�� Izogibam se uporabi pršil v 
dozah na potisni plin.  

��Kupujem univerzalna           
�istila. Izogibam se izdelkom, 
namenjenih specifi�ni              
uporabi, saj je v njih ve�ja 
koncentracija nevarnih snovi. 

 

 

Var�ujem  z 
energijo. 

��Ugašam lu�i. 

�� Izklju�im aparate ko jih ne 
uporabljam. Aparati tudi v 
stanju pripravljenosti porabijo 
veliko energije. 

��Odlo�am se za energijsko 
var�ne naprave. 

��Namesto klasi�-
nih uporabim 
var�ne sijalke. 

 

Biološke 
odpadke             
odlagam lo�eno. 
��Kompostiram na vrtu in tako 

sam poskrbim za svoje            
biološke odpadke. Iz njih 
pridelam naravno gnojilo za 
vrt. 

���e ne želim kompostirati, se 
lahko odlo�im za najem               
zabojnika za biološke  
odpadke. Te bo Komunala 
Kranj delila predvidoma v 
jesenskem �asu. 
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�istila. Izogibam se izdelkom, 
uporabljam. Aparati tudi v 
stanju pripravljenosti porabijo biološke odpadke. Iz njih 

namenjenih specifi�ni              
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Lo�ujem odpadke! 
��Pomembno je, da so odpadki 

pravilno lo�eni že na izvoru, 
torej v vsakem gospodinjstvu. 
To je tudi pogoj, da se lahko 
predelajo. 

��Odpadno kovinsko, plasti�no, 
papirno in sestavljeno emba-
lažo odlagam direktno v svoj 
zabojnik za odpadno embala-
žo (zeleni zabojnik z rume-
nim pokrovom).  Pred odla-
ganjem embalažo izpraznim 
in stisnem, da zmanjšam 
volumen. S tem prihranim na 
prostoru, sicer je zabojnik 
prehitro poln. 

���asopisni papir, revije, rekla-
me in podobno odložim v 
zabojnike za papir na ekološ-
kem otoku. Revijam in pros-
pektom odstranim folijo. 

��Pri stekleni embalaži odstra-
nim kovinski oziroma plasti�-
ni pokrov. Stekleno embalažo 
odložim v zabojnik za steklo, 
kovinski oziroma plasti�ni 
pokrov pa v zabojnik za 
plastenke in plo�evinke. 

��Vse ve�je koli�ine odpadkov 
in kosovne odpadke                 
odpeljem v zbirni center. Redno praznim                 

greznico. 
��Upoštevam zakonsko dolo�i-

lo in greznico spraznim naj-
manj na vsake štiri leta. S 
tem prepre�im onesnaževan-
je okolja.  

��Praznjenje greznice naro�im 
pri Komunali Kranj, saj je 
podjetje pooblaš�eno za 
praznjenje greznic ter                
prevzem in predelavo goš�. 

��Grezni�ne goš�e vsebujejo 
veliko okolju in zdravju škod-
ljivih snovi, zato jo je prepo-
vedano odvažati na javne ali 
kmetijske površine. 

Kako lahko tudi jaz varujem okolje? 
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Nove klopi ob jezeru Črnava
Osem novih klopi, koši za odpadke in urejene sprehajalne poti ob jezeru Črnava

V Turističnem društvu Preddvor, kjer so pre-
vzeli obveznost, da uredijo okolico ob jezeru
Črnava, so pred občinskim praznikom lahko
pokazali svoj dosežek. Da gre res za uspeh, go-
vori dejstvo, da se prej več let ni nikamor nič
premaknilo.

”Ni bilo denarja niti ni prišlo do dogovora z
lastniki, zato je bila okolica jezera zanemarje-
na,” je povedal predsednik TD Preddvor Bra-
ne Likozar. ”Dogovarjali smo se z občino,
skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, ki sta

lastnika na zahodni obali jezera Črnava, lastni-
cama Metko Belec in Majdo Rumpret ter z 
najemnico zemljišča Heleno Pipp iz Nove vasi.
Vesel sem, da nam je končno uspel dogovor 
in smo lahko okolico uredili v zadovoljstvo do-
mačinom in obiskovalcev, zato naj se še enkrat
javno zahvalim vsem omenjenim, da so nam
bili pripravljeni prisluhniti. Uredili smo obsto-
ječe sprehajalne poti, ob čemer naj poudarim,
da nismo ničesar gradili na novo, le izboljšali
smo obstoječe stanje. Nova je le utrjena 

klančina namesto prejšnjih stopnic, tako da je
olajšan dostop tudi invalidom, starejšim in 
mamicam z vozički.”

Na zahodni strani jezera Črnava je turistično
društvo v dogovoru z občino poskrbelo za
osem novih klopic, več košev za smeti in za
utrditev sprehajalnih poti. Že od prejšnjega
tedna je okolica jezera Črnava spet lepša.
Brane Likozar se za to vsem, ki so to omogo-
čili, še enkrat lepo zahvaljuje. 

Danica Zavrl Žlebir

Kokra - Zadnjo junijsko nedeljo po maši, ki jo je daroval župnik
Branko Balažic s Trstenika, so v lepem in sončnem vremenu na trgu
pred župnijsko cerkvijo Marije Brezmadežne pripravili četrti Semenj
v Kokri. Obiskovalce je v imenu organizatorja predsednik Turistične-
ga društva Kokra Rok Valjavec. Za kulturni program ob začetku pri-
reditve so poskrbeli domači: občinstvo so navdušili Cerkveni ženski
pevski zbor iz Kokre pod vodstvom Sonje Pozin, otroška folklorna
skupina pod vodstvom Irene Rupar in kvartet Jutro, oba z Jezerskega.
Organizatorji so številne obiskovalce pričakali z domačim kruhom,
orehi in sirom. Na voljo pa je bila obiskovalcem od blizu in daleč do-
mača hrana, kot so kvašeni orehovi štruklji z medom in divjačinski
golaž ali kranjske klobase, kuhane na pravem lesenem štedilniku.
Žejo pa so obiskovalci lahko potešili v ”kožarici” ter se sprehodili ob
stojnicah in si ogledali med drugim prikaz klekljanja Ane Martinjak,
predenje na kolovratu in izdelavo volnenih izdelkov Mije Murovec, iz-
delovanje glinenih izdelkov, ki jih je predstavila Milena Jenko v svoji
delavnici na sejmu, izdelavo in prodajo vitražev Tanje Florjančič in
Aleksandra Sušnika, naprodaj pa so bili tudi izdelki iz lanu in platna,
domače pecivo, domači med, mlečni in suhomesnati izdelki. Pridelke
iz ekološke kmetije pa je predstavil Marko Čebavs z Brezij, še pose-
bej iz pirine moke. Manjkali pa niso niti izdelki iz suhe robe.

Prijetno druženje domačinov in številnih obiskovalcev se je končalo
na trgu pred cerkvijo v poznih popoldanskih urah. Predstavili pa so
tudi nova oblačila, kakršna so nosili med prvo in drugo svetovno voj-
no, v katera so bili oblečeni dekleta in fantje iz Turističnega društva
Kokra. Obleke je kreiral Tomaž Rehberger. Janez Kuhar

Dobro obiskan semenj v Kokri

Okolica jezera prej ... ... in sedaj. / Foto: Tina Dokl
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Spet je poletje in komisija za ocenjevanje
kraja pri Turističnem društvu Preddvor si je že
začela ogledovati lepo urejene hiše in vrtove.
Čez celo poletje bomo obiskali Preddvor in
okoliške vasi, fotografirali primerno ocvetliče-
ne hiše, balkone in vrtove. Letos se v skupno
občinsko akcijo vključujeta tudi TD Bašelj in
TD Kokra. Če ima kdo kakšno posebno zani-
mivo rastlino, ki jo želi pokazati, naj pokliče
031/698 627, in če bo le mogoče, bomo še isti
dan poskrbeli za ogled in fotografijo. Akcija
poteka v okviru Turistične zveze Slovenije pod
geslom Moja dežela lepa in gostoljubna, ki jo
bomo jeseni končali s podelitvijo priznanj. Po-
sebej pozorni smo na gorenjske nageljne, kar
je že nekaj let akcija Gorenjske turistične zve-
ze, ki tudi vsako leto nagradi nekaj lastnikov
nageljnov. Če želite sodelovati na izboru, po-
šljite fotografije s svojim naslovom in telefon-
sko številko na naslov GTZ, Koroška c. 27,
4000 Kranj, kjer bodo vaše prijave sprejemali
do pozne jeseni. V okviru omenjenega projek-
ta je Občina Preddvor v letošnje ocenjevanje
na regijski ravni prijavila Osnovno šolo Matija

Valjavca v kategoriji osnovne šole, zgrajene do
leta 1980, v kategoriji izletniški kraji, naselja
do dva tisoč prebivalcev, vaško jedro Kokra v
kategoriji trško, vaško in mestno jedro. Oce-

njevanje gorenjskih krajev poteka julija in jese-
ni bodo na srečanju gorenjskih turističnih de-
lavcev 2. oktobra v Hotavljah podeljena pri-
znanja. Mirjam Pavlič

Ocenjujemo hiše, balkone, vrtove

Naša druga ”butarca velikanka”
Potoče - Po letu 2008 smo se na letošnjo cvetno nedeljo člani

Športno rekreacijskega društva Čebelica spet udeležili svete maše z
butarico velikanko. Butarico je v Preddvor po tri kilometre dolgi
poti preneslo šest naših krepkih fantov, ki so jim družbo delali 
otroci in žene s svojimi manjšimi butaricami. Pot je ob prijetnem
klepetu in petju minila zelo hitro, tako da smo v cerkev prispeli vsi
nasmejani in zadovoljni. Izdelavo butarice smo pričeli z zbiranjem
šestih vrst zelenja, ki so ga spretne roke naših članov kar dva dni
pletle v prelepo butarico.

Za njeno izdelavo smo porabili prikolico bršljana, veliko poma-
ranč, šibja, oljk in drugega cvetja. Pri nabiranju bršljana se moramo
prav lepo zahvaliti Francu Šenku iz Spodnjih Potoč, ki nam ga je 
dovolil nabirati kar na svojem lepo urejenem dvorišču. Po dolgih
urah izdelave je tako nastala ”naša butarca”, na katero smo bili 
vsi vaščani zelo ponosni, saj je v višino merila prek deset metrov. 
Izdelava je vse vaščane Spodnjih Potoč in člane društva združila v
prijeten dogodek, ki so se ga udeležili vsi od naših najmlajših do
malo starejših članov. Med samo izdelavo pa je v ospredju prijetno
druženje in zabava, saj se delo zmeraj zaključi v prijetnem vzdušju
z načrti za našo tretjo še lepšo in višjo butarico, o kateri bomo 
prihodnje leto posneli kar krajši film. 

Na koncu pa bi se radi zahvalili vsem, ki so sodelovali pri načrto-
vanju in izdelavi butarce ter jih povabili, da se prihodnje leto zopet
srečamo. ŠRD Čebelica

Pohodi in igre v naravi
Z letošnjim šolskim letom je na preddvorski šoli zaživela interesna

dejavnost Pohodi in igre v naravi, namenjena učencem prve triade.
Enkrat mesečno smo se dobivali ob sobotnih dopoldnevih in spozna-
vali bolj ali manj znane kotičke v okolici Preddvora; povzpeli smo se
k Sv. Miklavžu nad Mače, na Možjanci smo obiskali čudovito raz-
gledno točko s pogledom v dolino Kokre ”Skalco” in se poigrali ob
cerkvi, sankali smo se v Tupaličah in pri jezeru v Preddvoru, čudili
smo se ostankom Pustega gradu, spoznali smo Pristavo in se spreho-
dili skozi Potoče. Na aprilskem pohodu smo se pridružili Območne-
mu odboru za ohranjanje vrednot NOB na pohodu k partizanski bol-
nici Košuta in na delu poti tudi sodelovali pri vseslovenski očiščeval-
ni akciji. Maja smo se šli Lov na lisico - učenci so v manjših skupi-
nah iskali označeno pot, skrite naloge na njej, reševali geslo ter na ci-
lju, ob Bistrici malo nad plezališčem, našli lisičin brlog z zakladom.
Najbolj pa smo bili vsi, otroci, starši in mentorica, navdušeni nad 
zadnjim pohodom na Lovrenca. Izvedli smo ga v večernih urah, tako
da smo se v dolino vračali v soju svetilk. Petra Lombar

Lepo urejen nasad pri turistični poslovalnici.
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Reportaža

Petrov semenj je bil živ
Že prvi Petrov semenj, ki ga je Turistično društvo Preddvor pripravilo ob dnevu, ko goduje farni zavetnik, 

je bil dobro obiskan. Vrvež je privabil okoli tisoč ljudi.

Medetov Francelj in Bevčkov Joža s Spodnje in Srednje Bele še znata plesti cajne
in koše, značilne za te kraje. 

V piceriji Gorski privez je Tomaž Rehberger namesto pic pekel ”posmojevke” 
ali ”posmodule”. 

Lajnarji so razveseljevali s svojo pemsijo. Na stojnicah so ustvarjali slikarji iz likovnega društva Preddvorski samorastniki.

Ob Petrovem semnju je bil Dvorski trg v Perddvoru poln različnih dogajanj.
Otrokom je najbolj ugajala klovnesa Alja. 

Telečja obara in domači štruklji so pogosto na jedilniku gostilne Majč. Tudi za
Petrov semenj jih je izvrstno skuhala gostilničarka Lojzka Arnež. 
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V novih kostumih, ki so rezultat dolgotrajne-
ga raziskovalnega dela predvsem mentorice
Mateje Nosan, smo se prvič predstavili že na
območni reviji, nato pa tudi na mednarodnem
srečanju folklornih skupin v Preddvoru. 

Mednarodno srečanje, že tretje po vrsti, je
bilo, vsaj po mojem mnenju, že blizu tistega,
kar smo si želeli, ko smo srečanja začeli pri-
pravljati. Pestro dogajanje in predvsem zani-
manje obiskovalcev, ki jih je bilo letos opazno
več kot prejšnja leta, dokazujejo, da so taka
srečanja zaželena. Še posebej mi je bilo v ve-
selje, ko so mi po končanem programu, poleg
znancev in prijateljev, čestitali povsem nezna-
ni ljudje in izrazili svoje zadovoljstvo. Prepri-
čan sem, da je to dovolj jasen znak, da je treba
tako začeto pot nadaljevati. Zato bi ob tej pri-
ložnosti rad pohvalil še posebej tiste, ki so,
kljub zaostrenim razmeram, našli razumevanje
in nas tudi finančno podprli: Občina Preddvor,
Megamik Preddvor, Hudelja Preddvor, MKL
Systems, Banka Koper in Iskratel Kranj. Veči-
na naštetih nas podpira že vsa leta, zato se jim
še posebej iskreno zahvaljujem. Obenem pa bi
se zahvalil tudi Agenciji Media butik za po-
moč pri organizaciji te prireditve.

Letošnje leto pa je zanimivo tudi zaradi
mednarodnega delovanja otroške sekcije: dva
nastopa (v Gnasu Avstrija in Italiji) sta žal za-
radi finančnih težav organizatorja odpadla,
zato pa bomo od 15. julija do 17. julija v Av-
striji nastopili na treh festivalih in paradi fol-
klornih skupin. Velika želja, ki v obrisih že
dobiva konkretnejšo podobo, je tudi čezmejno
sodelovanje s celovško otroško folklorno sku-
pino, prijatelji iz Železne Kaple pa si želijo, da
bi ponovili zelo uspešna folklorna tabora iz
leta 2007. Da pa ne bi našega sodelovanja ve-
zali zgolj na Avstrijo, organizira letos naše
društvo druženje folklornih skupin Slovenije,
Avstrije in Italije, ki bo 5. septembra. Odloči-
li smo se, da gremo skupaj v hribe, tokrat do

Blejske koče na planini Lipanca. Skratka, naše
društvo se aktivno vključuje v mednarodno
sodelovanje in s ponosom predstavlja našo ob-
čino in državo zunaj naših meja. Želimo si, da
bi tako intenzivno delovanje zunaj meja Slo-
venije lahko prenesli tudi na odraslo sekcijo,
kar bo zanesljivo ena prednostnih nalog v pri-
hodnosti. Pot, ki smo si jo začrtali pred štirimi
leti, ko smo ustanovili samostojno Folklorno
društvo Preddvor, smo dobro utrdili. Jeseni bo
čas, ko bomo v okviru društva ocenili doseda-
nje delo vodstva in na volitvah izbrali novo
vodstvo, ki bo z novimi idejami še povečalo
dosedanje uspešno delovanje.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil za pod-
poro in dobro sodelovanje v času mojega man-
data vsem društvom in posameznikom, ki so
prav na ta način pokazali naklonjenost naši
dejavnosti in s tem pripomogli k našim uspe-
hom.

Damijan Kovačič

Za folkloro pomembno leto
Leto 2010 je za Folklorno društvo Preddvor pomembno. Poleg številnih nastopov in gostovanj v tujini smo

ponosni predvsem na novo kostumsko podobo plesalcev in plesalk odrasle sekcije našega društva. 

Folklorna skupina Gioia San Vito iz Italije

Otroška folklorna skupina iz Železne Kaple 

Folklorna skupina Oton Župančič iz Vinice
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Preddvor - Zadnji konec tedna v maju je do-
gajanje v Preddvoru zaznamoval Praznik glas-
be in veselja, ki ga je uspešno spravila pod
streho Agencija Media butik v sodelovanju z
Občino Preddvor. Na prireditvenem odru pri
Hotelu Bor se je v treh dneh zvrstilo več kot
petsto nastopajočih, tradicionalno prireditev z
bogatim glasbenim, kulturnim in etnografskim
dogajanjem pa je obiskalo več tisoč obiskoval-
cev iz različnih krajev Slovenije. 

Da so Gorenjci željni dobre zabave in kako-
vostne glasbe, se je pokazalo že prvi večer fe-
stivala, ko so množico v nabito polnem prire-
ditvenem šotoru zabavali veseliSVATJE, Navi-
hanke in Mitja kvintet. Drugi dan so zaznamo-
vali mednarodno folklorno srečanje, predstavi-
tev Bele krajine in zabava z Mambo Kings. Na
folklornem srečanju so se predstavili otroška
in mladinska folklorna skupina SPD Zarja iz
Železne Kaple, Folklorna skupina Gioia iz San
Vita al Tagliamento in Folklorna skupina
KUD Oton Župančič Vinica, zaplesali pa sta
tudi otroška in odrasla sekcija Folklornega
društva Preddvor. Njegov predsednik Damjan
Kovačič je poudaril, da so bile vse nastopajo-
če skupine zelo kakovostne: ”Občinstvu želi-
mo pokazati raznolikost, hkrati pa povezanost
v glasbi in plesu.” Na Belokranjskem dnevu je
Belo krajino obiskovalcem približal priljubljen
in znan Belokranjec Toni Gašperič z gosti, ki

so predstavljali različne obrti in dejavnosti, žu-
pan Miran Zadnikar pa je ob tej priložnosti
gostil podžupane belokranjskih občin Metlike,
Črnomlja in Semiča.

Največjo prireditev v občini Preddvor je tako
kot lani sklenil predizbor za ptujski festival.
Predstavilo se je štirinajst ansamblov, Gorenj-

sko je zastopal le mladi ansambel Galop iz
Kamnika, ki pa je svojo nalogo očitno opravil
odlično, saj ga je občinstvo izbralo za svojega
zmagovalca. Galop je tudi med osmimi ansam-
bli, ki jim je komisija podelila vstopnico za na-
stop na finalnem večeru na Ptuju. 

Ana Hartman

Praznik glasbe in veselja
Na prireditvenem odru se je v treh dneh zvrstilo več kot petsto nastopajočih, dogajanje 

pa je privabilo več tisoč obiskovalcev.

Na mednarodnem folklornem srečanju je nastopila tudi otroška Folklorna skupina Preddvor.

Pred petimi leto so v Bašlju na pobudo Sreč-
ka Robleka ustanovili pevski zbor Storžič.
Zbrali so se ljubitelji petja z željo, da tudi sami
zapojejo kako ljudsko pesem in si popestrijo
večere. Pevski zbor vodi Mimi Roblek. Zbrali
so se z željo po zgolj ljudskem petju, a zakaj ne
bi zapeli tudi občinstvu in pokazali, da je po-
leg veselja in druženja v to vloženega tudi ve-
liko resnega dela. Pa so tako, sedaj že peto leto
po vrsti, pripravili program, kakršen je pole-
pšal tudi večer 27. marca v kulturnem domu v
Preddvoru. 

K sodelovanju so povabili mladince in naj-
mlajše otroke iz Bašlja. Letošnja prireditev je
bila namreč namenjena vsem mamicam in ma-
mam ob praznovanju dneva žena in materin-
skega dneva. Poleg njih so bili povabljeni tudi
drugi prebivalci občine Preddvor in sosednih
občin. Program je vodila mladina iz Bašlja pod
vodstvom Tadeje Konc. Predstavili so se z baš-
ljansko himno. Na harmoniki jih je spremljal
Luka Roblek, odigrali so tudi zabaven skeč.
Otroški zborček je ob spremljavi kitaristke Lu-
cije Roblek in harmonikarjev Ane in Urbana

Roblek zapel nekaj pesmi. V goste so povabili
glasbeno skupino Planika iz Preddvora, kjer so
ob spremljavi Francke Šavs na citrah zapeli

Marija, Maja in Pavle. Ob polni dvorani in po
pohvalnih izjavah občinstva lahko sodimo, da
je prireditev lepo uspela. D. Z.

Šopek izpod Storžiča
S prireditve ob materinskem dnevu v Preddvoru



19

V petem in šestem semestru poslušajo predmet Bolezni in higiena gojitve
rib in čebel; v okviru enodnevnega terenskega pouka pa obiščejo čebe-
larstvo in ribogojnico. ”Namen obiska je, da študenti ”ujamejo utrip” čebe-
larstva oziroma ribogojnice, pravi prof. dr. Vlasta Jenčič z veterinarske
fakultete. ”Želimo, da vidijo, da je to posebna kmetijska dejavnost, nekakš-
na poezija kmetijstva. Študente seznanimo s čebelarskimi opravili, nekaj
panjev tudi odpremo in si podrobneje pogledamo čebeljo družino ter raz-
poreditev njenih predstavnikov. Zaželeno je, da čebelar s svojega zornega
kota razloži osnove biologije in fiziologije čebelje družine, ki naj bi jo štu-
denti poznali že s predavanj in vaj, seznani jih tudi s čebelarskimi opravili,
da študenti okvirno spoznajo, kako čebelar toči med in pridobiva druge če-
belje pridelke, kako pripravi čebeljo družino za pašo, kako si vzredi novo
matico, kako preprečuje rojenje in podobno.” 

Letos je šestdeset študentov prvič obiskalo čebelarstvo Jožefa Kokla v Po-
točah, kar ocenjujejo kot posrečeno izbiro, saj se je čebelar Kokl na obisk
posebej pripravil in se študentom v celoti posvetil, njegova pripoved je bila
strokovna, hkrati pa je bilo iz nje razbrati, da je svoji dejavnosti v celoti
predan. Razkazal jim je čebelnjak, da so lahko študenti videli čebeljo
družino v posameznih fazah razvoja. Čeprav čebelar Kokl ni vzrejevalec
matic, je študentom zelo natančno razložil, kako vzreja matice za lastne
potrebe. ”Posebej radovedni in navdušeni študenti so lahko tudi sami prije-
mali satje, sploh je gospod Kokl v študentih izzval nadpovprečno zani-
manje, tako da so mu postavljali številna vprašanja, na katera je navdušeno
odgovarjal in s pravemu čebelarju lastnim žarom,” je dodala Jenčičeva.
”Seznanili smo se tudi s čebelarskim orodjem in opremo, kar je pri pozna-
vanju širjena in preprečevanja bolezni za bodoče veterinarje tudi zelo
pomembno. Gospa Branka Kokl, ki nas je prišla tudi prijazno pozdravit, pa
je poskrbela, da nismo bili lačni, saj so nas na mizi čakali medenjaki in
med. Študenti so sicer obvezni del študijskih obveznosti vzeli zelo pozi-
tivno ter priznali, da so se veliko naučili in si pojasnili marsikatero
skrivnost iz življenja čebelje družine. Menim, da je bila izbira čebelarja
Jožefa Kokla iz Potoč in njegovega čebelarstva posrečena izbira in se mu
na tem mestu prisrčno zahvaljujemo za njegov čas in trud, da nas je sprejel
in nam razdajal svoje čebelarsko znanje in izkušnje. Obenem tudi upamo,
da nas sprejme tudi prihodnje leto.”                          Danica Zavrl Žlebir

Čebelarstvo je 
poezija kmetijstva

Čebelarstvo Kokl so pred časom obiskali študentje
veterine z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.

Prvikrat bo ”pir fest”
Zakaj bi hodili na Oktoberfest v Nemčijo? Agencija Media butik

letos prvič pripravlja PIR FEST PREDDVOR 2010 v domačem kraju
pod Storžičem. V petek, 17. septembra, zvečer bosta šotor na priredi-
tvenem prostoru ob Hotelu Bor ogrevala ansambel Pogum in Fredi
Miler, v soboto, 18. septembra, pa bo zabava s Kingstoni. Vmes pa
pivske družabne igre, stave, okrogli izbori, mnoga presenečenja in
bogata gostinska ponudba, ki sodi k pivskemu prazniku. Za dodatne
informacije smo na voljo na telefonski številki 051/697 737.

Znova se veselimo uspehov
V maju so člani PGD Preddvor znova dokazali svoje sposobnosti

in izvežbanost na tekmovanju v gasilsko-športnih disciplinah, ki ga
je organizirala Gasilska zveza Kokra. Člani A so kljub popolnoma
prenovljeni zasedbi v svoji konkurenci zasedli odlično 2. mesto,
člani B pa pometli s čisto vsemi ekipami drugih društev in tako do-
mov prinesli pozlačen pokal. Izkazal se je tudi gasilski podmladek,
saj sta od štirih prijavljenih ekip kar dve osvojili prvi mesti na ori-
entacijskem pohodu v Prebačevem in se tako uvrstili na regijsko tek-
movanje. 

Poleg odličnih uspehov na tekmovanjih pa se gasilci lahko po-
hvalimo tudi z novo spletno stranjo, ki je začela delovati z začetkom
poletja, vsi, željni ogleda, pa jo lahko obiščete na spletnem naslovu
http://preddvor.gz-kokra.org/.

Ne nazadnje pa je treba omeniti tudi to, da je po dolgih letih 25.
junija letos spet oživelo gasilsko dvorišče, saj smo s skupnimi moč-
mi dobro izpeljali ”pravo” gasilsko veselico. Ob tem naj se zahvali-
mo vsem tistim, ki so prišli na naš vrt in nam tako dali voljo za
ponovno organizacijo veselice prihodnje leto, nanjo pa že danes
vabimo še vse tiste, ki jim letos žal ni uspelo priti. Na pomoč!

Darja Arh

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.
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Čebelar Kokl je študentom razkazal panj.



Šport

20

Medtem ko berete ta članek, je svetovno nogo-
metno prvenstvo 2010 v Južni Afriki že konča-
no. Zapomnili si ga bomo po dobri in srčni igri
naših reprezentantov, ki so si najprej spektaku-
larno priborili nastop na njem z zmago proti ve-
liki Rusiji, nato pa še izpolnili velika pričakova-
nja združenih slovenskih navijačev, manjkal jim
je samo še ”poljub sreče” za napredovanje. Vse
to kaže na to, kako lahko šport poenoti še tako
različno misleče ljudi v eno in kaj lahko usmer-
jenost vanj dobrega prinese v našo družbo.

Možno je, da so omenjeni dogodki vplivali
tudi na odnos občinskih organov na nadaljnji
razvoj športa v domačem okolju. Tako je bila
dne 31. marca letos sklicana izredna seja občin-
skega sveta Občine Preddvor, ki je obravnavala
tudi problematiko nogometnega igrišča v Pred-
dvoru. Vabljeni smo bili tudi predstavniki šport-
nega društva Storžič Preddvor, udeležili smo se
je Slavko A. Bogataj, Vili Čimžar in Marjan Bo-
gataj. Na začetku seje je župan predstavil pro-
jekt gradnje športnega parka na lokaciji Voke v
bližini Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor.
Seja se je nanašala predvsem na pogoje odkupa
zemljišča za potrebe gradnje nogometnega igriš-
ča kot reševanje problema izgube sedanje loka-
cije za obratom Jelovica. Slavko A. Bogataj je
nato predstavil idejni projekt Športnega parka
Preddvor. V razpravi so vsi svetniki z utemelje-
nimi pomisleki in predlogi pokazali potrebo po
nogometnem igrišču ter soglasno potrdili nada-
ljevanje procesa pridobitve zemljišča zanj. Ker
smo predstavniki ŠD in občinskega sveta tokrat
prvič sedli za isto mizo in našli skupni jezik,
lahko ugotovimo, da se je reševanje problemati-
ke nogometnega igrišča in preddvorskega športa
močno premaknila naprej. Upamo, da se bo ta
pot še nadaljevala ... 

Seveda pa je treba takšne odločitve sproti do-
kazovati s polno aktivnostjo društva. Tako smo
poleg uspešno izpeljanega smučarskega tečaja
med letošnjimi zimskimi počitnicami, ki se ga je
udeležilo skoraj petdeset otrok, zaključili tudi
pomladanski del nogometne sezone 2009/10. V
mlajših kategorijah so nas najbolje zastopali
prav najmlajši osemletniki U8 (trener Iztok
Pavc), ekipa mlajših dečkov U10 (trenerja Iztok
Pavc in Iztok Pelko) se je obdržala v prvi gorenj-
ski ligi, žal pa to ni uspelo ekipi U12 (trenerja
Vili Čimžar in Drago Vrtač). Ekipa starejših
dečkov U14 (trenerja Gregor Pavlič in Pavle

Cotman), ki že igra veliki nogomet, se je z do-
brimi igrami v zaključku sezone pomaknila iz
začelja lestvice med dvanajstimi ekipami na 10.
mesto. Članska ekipa NK Preddvor (trener Vili
Čimžar) pa si je prav tako z odličnimi igrami
spomladi na koncu priigrala 3. mesto v drugi go-
renjski ligi. Lahko bi se celo uvrstili v prvo ligo,
vendar smo svojo priložnost zapravili že jeseni,
ko smo si nabrali prevelik zaostanek za vodilni-
ma ekipama. Veseli nas, da si je mesto med čla-
ni priborilo veliko mladih igralcev, ki so svojo
nogometno pot začeli prav v Preddvoru in so le-
tos že odigrali aktivno vlogo pri doseganju do-
brih rezultatov. Prav tako je velik dosežek, da so
vse omenjene ekipe v sodelovanju z NK Visoko
vodili domači trenerji in da se vsako leto z do-
datnimi šolanji vse bolj strokovno in kadrovsko
krepimo.

Sam tekmovalni sistem pa spremlja še veliko
drugih aktivnosti društva. Tako smo se udeležili
velike vseslovenske očiščevalne akcije in organi-
zirali prvomajsko kresovanje, pripravili smo tudi
zaključek sezone za vse naše kategorije in se pri-
pravili za ogled nogometnega svetovnega prven-
stva v Južni Afriki v juniju in juliju na igrišču Za
žago. 

Sredi preteklega meseca smo organizirali tudi
tradicionalno Srečanje nogometnih generacij
NK Preddvor, ki se ga je letos kljub slabemu
vremenu udeležilo toliko igralcev, tako da smo
morali sestaviti kar štiri ekipe. Najprej so se na
skrajšanem igrišču pomerili najstarejši dečki
(letniki 1955-66) proti starejšim dečkom (letniki
1967-70). Uspešnejši so bili slednji z rezultatom
2 : 4. Drugo tekmo mlajših dečkov (letniki 1971-
83) proti najmlajšim dečkom (letniki 1983-96)
pa je odločilo streljanje enajstmetrovk, saj je bil
rezultat v rednem delu 3 : 3. Natančnejši so bili
prvi in tako postali zmagovalci srečanja genera-
cij. Ker športno društvo letos praznuje 50. oblet-
nico ustanovitve in se je slovenska nogometna
reprezentanca uvrstila na svetovno prvenstvo v
nogometu v Južni Afriki, smo pripravili tudi pri-
ložnostna oblačila, ki zaznamujejo oba dogodka
- zelena majica in nogometne hlačke, ki jih po-
leg reprezentančnega stila krasi še občinski grb,
napis NK PREDDVOR in številka 50.

Na dan državnosti vsako leto organiziramo
tudi Prvenstvo Občine Preddvor v malem nogo-
metu. Tako kot lani se je tudi letos na tekmova-
nje prijavilo deset ekip, in sicer kar tri ekipe

Preddvora, nato pa še Bela, Bašelj, Mače, Tupa-
liče, Kokra, ekipa LOGO ter povabljena ekipa z
Jezerskega. Uradni žreb smo opravili v sredo,
23. junija, po ogledu nogometne tekme Sloveni-
ja : Anglija, ko si naša reprezentanca žal ni pri-
igrala tako želenega napredovanja v osmino fi-
nala. Nosilca skupin sta bila lanska finalista
LOGO in Preddvor, žreb pa je bil nekoliko bolj
naklonjen ekipi LOGO, saj se je ekipa Preddvo-
ra morala boriti za napredovanje v skupini smr-
ti še z ekipami Tupalič, Bele, Jezerskega in Ko-
kre. S porazoma proti kasnejšim polfinalistom
Jezerjanom in Belanom so tokrat izpadli že v
predtekmovanju. Medtem pa so bili nosilci v
prvi skupini suvereni. S samimi zmagami je
LOGO osvojil prvo mesto v skupini, pred ekipo
Preddvora mladih. Ekipa Mač je v svojem dru-
gem nastopu na tovrstnem prvenstvu, tako kot
Slovenija v Južni Afriki, zabeležila svojo prvo
zgodovinsko zmago in bila s svojo celostno po-
dobo ena najatraktivnejših ekip na tekmovanju.
V polfinalu je LOGO izločil Jezersko z rezulta-
tom 2 : 1, Belani pa mlade Preddvorčane (1 : 1)
po streljanju penalov. Ti pa so bili nato boljši od
Jezerjanov in tako so osvojili končno tretje me-
sto. V finalu sta se ekipi LOGO in Bela razšli
brez zadetkov, saj slednji med tekmo niso izko-
ristili svoje priložnosti z bele točke. Po izvajanju
kazenskih strelov so bili natančnejši igralci eki-
pe LOGO, ki so tako že tretjič zapored postali
prvaki Občine Preddvor v malem nogometu. Po-
brali so tudi vse preostale lovorike: najboljši vra-
tar Zoran Stojčevič, najboljši strelec Peter Križaj
in najboljši igralec Borut Sajevic. Čestitamo!
Podrobnosti dogodkov in odmeve nanje pa si
lahko ogledate tudi na naši spletni strani
www.sportno-drustvo-preddvor.si.

Vse prireditve in ogledi tekem slovenske re-
prezentance so bile odlično obiskane, kar kaže
na to, kako priljubljen je prostor Za žago. Gleda-
ti pa moramo tudi že naprej. V začetku julija
bomo zopet gostili preddvorski oratorij, saj je
nogometno igrišče najbolj primeren teren za
tako veliko skupino udeležencev. Ker pa se nam
gostovanje na omenjenem prostoru izteka, mo-
ramo intenzivno nadaljevati aktivnosti za čim
prejšnjo dograditev nogometnega igrišča na
novi lokaciji, saj je delovanje športnega društva
v veliki meri odvisno prav od osnovne infra-
strukture. Zatorej: SLOVENIJA in PREDDVOR
gresta NAPREJ ...                   Marjan Bogataj

Nogomet, nogomet 
in še enkrat nogomet
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Za reprezentanta Mitja Žižmonda v tem ob-
dobju ni počitka. Poleg tekmovanj v Sloveniji
je bil na tekmovanju v Plznu na Češkem na
zelo močni mednarodni tekmi, kjer je nastopil
v disciplini MK puško 60 leže in zasedel 42
mesto z doseženimi 593 krogi od 600 možnih.
Na evropskem pokalu v Weimarju Nemčija so
bila tekmovanja z velikim kalibrom (VK) je
Mitja nastopal prvič na razdalji 300 m in dose-
gel sledeče rezultate: 60 leže - 16. mesto, 3 x
40 - 22. mesto in 3 x 20 standard 21. mesto. V
času od 26. junija do 2. julija tekmuje na sve-
tovnem pokalu v Beogradu z MK puško 60
leže in 3 x 40. Za Mitja so to prvi nastopi v
članski konkurenci na najvišji svetovni ravni,
zato je zanj tudi velika preizkušnja.

Strelsko leto, ki se je začelo v septembru
2009, se končuje konec julija 2010 po tekmo-
vanju z MK orožjem na 20. državnem prven-
stvu in svetovnem prvenstvu v Münchnu.

V jesenskem delu je bila prva tekma v Am-
bergu, Nemčija, kjer so naši strelci na povabi-
lo SZ Kranj nastopili na prijateljskem dvoboju
Amberg - Kranj. Mladinci so presegli pričako-
vanja in zmagali ekipno, posamezno je zmagal
Domen Žepič, Nejc Podjed je bil drugi in Mar-
tin Žižek tretji. V članskem tekmovanju pa je
Mitja Žižmond osvojil drugo mesto. Vsa tek-

movanja v državnih ligah so to sezono poteka-
la v za nas oddaljenih krajih Portorož, Čren-
šovci, Ormož, Juršinci, Ptuj in nam predstavlja
veliko breme tako po kilometrini, saj prevozi-
mo tudi 1000 km in več za en turnir tekmova-
nja, kot po pripravljenosti tekmovalca, saj mo-
rajo po treh urah vožnje takoj na strelsko mesto
za tekmovanje in napraviti dober rezultat. Re-

gijska tekmovanja z zračnim in malokalibr-
skim orožjem so potekala na Gorenjskem.
Ekipno so člani z zračno puško osvojili 3. me-
sto, posamezno Mitja Žižmond 6. mesto, Aleš
Bolka 10. mesto in Jernej Žižek 14. mesto; mla-
dinci ekipno 2. mesto, posamezno Domen Že-
pič 7. mesto, Martin Žižek 8. mesto in Nejc Pod-
jed 9. mesto; kadet Domen Fink 7. mesto; pio-
nirji Jakob Jenko 10. mesto in Luka Podjed 11.
mesto.

V članski 1.B ligi so dosegli 12. mesto. Mla-
dinci so v državni mladinski ligi osvojili 6. me-
sto; posamezno Domen Žepič 18. mesto, Martin
Žižek 19. mesto in Nejc Podjed 29. mesto. Pio-
nirjema Luku Podjed in Jakobu Jenko letos še ni
uspeli osvojiti točk. Mladinci so v 2. državni
članski ligi severozahod tekmovali in osvojili 7.
mesto; posamezno Martin Žižek 8. mesto, Do-
men Žepič 17. mesto in Nejc Podjed 26. mesto.

Na 19. državnem prvenstvu z zračnim orožjem
pa je bilo presenečenje in zadovoljstvo vseh, saj
je naša mladinska ekipa osvojila 2. mesto z do-
seženimi 1693 krogi. Posamezno Nejc Podjed
11. mesto s 571 kr., Domen Žepič 17. mesto s
566 kr. in Martin Žižek 23. mesto s 556 kr., ka-
det Domen Fink 39. mesto in pionirja Luka
Podjed 40. mesto, 169 kr., in Jakob Jenko 61.
mesto, 162 kr. Član Mitja Žižmond 26. mesto,
577 kr.

Z MK puško je potekalo tudi regijsko tekmo-
vanje. Rezultati člani: Mitja Žižmond, MK 60
leže, 1. mesto, 591 kr., Jernej Žižek, MK 60
leže, 3. mesto, 562 kr. Mladinci MK 60 leže:
Martin Žižek 2. mesto, 565 kr., in Nejc Podjed
3. mesto, 565 kr.                 Marija Žižmond

Preddvorski strelci znova uspešni
Z reprezentanco Slovenije, v kateri nastopa tudi naš strelec Mitja Žižmond skupaj z Rajmondom Debevcem

in Robijem Markojo, potekajo v juliju najvažnejša tekmovanja z zaključkom: Svetovnim prvenstvom z
orožjem malega kalibra (MK) in velikega kalibra (VK) v Münchnu v Nemčiji.

ČESTITKE mladinski ekipi za osvojeno
2. mesto na 19. državnem prvenstvu z
zračno puško. V ekipi so tekmovali Mar-
tin ŽIŽEK, Domen ŽEPIČ in Nejc POD-
JED.

Mladinci na podelitvi priznanj za osvojeno drugo mesto na državnem prvenstvu v Portorožu. Od leve: 
Martin Žižek, Domen Žepič, Nejc Podjed.

Mitja Žižmond na strelni liniji
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Koledar prireditev v občini Preddvor do konca leta 2010
Kaj Kje Kdaj Kdo

SPOMINSKA SLOVESNOST V Kokri 17. 7. OO borcev za vrednote 
NOB Preddvor

PIKNIK ZA UPOKOJENCE Prireditveni prostor Potoče 14. 8. DU Preddvor

DRUŽINSKI POHOD DO OO borcev za vrednote 
BOLNICE KOŠUTA Zbor pred Vaškarjem v Bašlju 21. 8. NOB Preddvor

KMEČKI PRAZNIK POD STORŽIČEM Bašelj 29. 8. TD Bašelj

TEKMOVANJE VOZNIKOV GASILCEV Jelovica HIŠE d. d. Preddvor 4. 9. PGD Preddvor

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI Športno igrišče Sp. Potoče 11. 9. ŠRD Čebelica

PIR FEST Pod šotorom Preddvor 17. 18. in 19. 9. Media butik, d. o. o.

SREČANJE PRI ČEBELARSKI LIPI Pred vrtcem STORŽEK Preddvor 26. 9. Čebelarsko društ. Preddvor

PODELITEV PRIZNANJ ZA Dom krajanov Preddvor oktober 2010 TD Preddvor
UREJENOST HIŠ IN VRTOV 

ŽALNA KOMEMORACIJA Pokopališče Preddvor 29. 10. OO borcev za vrednote 
NOB Preddvor

USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE Poslovalnica TD Preddvor november 2010 TD Preddvor

ZIMSKI POHOD DO BOLNICE KOŠUTA Zbor pred Vaškarjem v Bašlju 20. 11. OO borcev za vrednote 
NOB Preddvor

LETNI KONCERT FOKLORNEGA Dom krajanov Preddvor 27. 11. Folklorno društvo Preddvor
DRUŠTVA PREDDVOR

2. ZIMSKI POHOD Z BAKLAMI Zbor pri poslovalnici TD Preddvor 10. 12. TD Preddvor

BOŽIČKOVA DOGODIVŠČINA Središče Preddvora 18. 12. TD Preddvor
V PREDDVORU

PREDNOVOLETNO Dom krajanov Preddvor 18. 12. DU Preddvor
DRUŽABNO SREČANJE

BOŽIČNI POHOD Z BAKLAMI Potoče - farna cerkev Preddvor 24. 12. ŠRD Čebelica

10. POTOP BOŽIČNEGA DREVESCA Pri hotelu Bor 25. 12. TD Preddvor 

Možjanca 1b, 
tel.: 041/293 312

Odprto ob petkih 
od 16. do 22. ure, 
ob sobotah 
od 10. do 22. ure, 
ob nedeljah in praznikih 
pa od 10. do 21. ure

TA
TJ

AN
A 

Š
TI

R
N

s.
p.

, 
N

O
VA

 V
AS

 1
8

, 
4

2
0

5
 P

R
E

D
D

VO
R

OKREPČEVALNICA ROŽMARIN

Sprejemamo naročila 
za večje skupine

Koledar
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Konec letošnjega maja je potekalo 4. srečanje
v Grčiji v mestu Xanthi. V ponedeljek, 31.
maja, smo tri učenke: Ajda Krč, Maša Primo-
žič in jaz, ter dve učiteljici naše šole, Alenka
Jurančič in Nina Kristić, odletele v Grčijo. Na
letališču v Kavali nas je pričakal ravnatelj šole,
ki sodeluje v tem projektu. Odpeljal nas je pred
hotel, kjer je vsako učenko čakala družina, pri
kateri je ostala tisti teden, učiteljici pa sta se
namestili v hotelu. 

Naslednji dan smo z deklicami, pri katerih
smo stanovale, odšle v šolo in tam spremljale
njihov pouk. Učiteljici pa sta predstavili knjiži-
co o gradovih v Preddvoru in okolici, ki smo jo
učenci pripravili in natisnili za vsako partner-
sko šolo. Predstavili sta tudi, kako so si učenci
četrtega razreda zamislili ureditev neurejenega
dela mesta v Turčiji. Izdelali so maketo iz lego
kock in jo fotografirali. Popoldne smo bile vsa-
ka s svojo družino. V sredo je imela njihova
šola končni izlet. Otroci so se z avtobusom od-
peljali k morju, mi pa smo si še prej ogledali
dva samostana ter arheološki muzej, potem pa
smo odšli še mi na plažo. Popoldne je vsaka
učenka zopet preživela z družino. V četrtek
smo si ogledali slikarski atelje in razstavo, po-
tem pa smo obiskali še mestno hišo in župana.

Popoldne je šola organizirala poslovilno zaba-
vo. Družine so prinesle na tone slaščic in do-
bre hrane. Vse, kar sem poskusila, je bilo tako
dobro, da tistega občutka nisem znala opisati.
Tam se je tudi vsaka izmed nas zahvalila dru-
žini, ki nas je gostila. V petek smo z učiteljica-
mi in drugimi udeleženci projekta Comenius
obiskali najsevernejši grški otok Tasos. Tam
smo se tudi kopali. Vrnili smo se šele zvečer.
Naslednji dan nas je že navsezgodaj prijazni
ravnatelj odpeljal na letališče. Od tam smo spet
poletele, najprej v Köln - Bonn, od tam pa smo
presedle na letalo za Zagreb. Iz Zagreba smo
se z avtom odpeljale nazaj v Slovenijo. Pred
šolo v Preddvoru smo prispele v soboto, 5. ju-
nija, ob šesti uri.

Ko sem preživljala čas v Grčiji, sem se nauči-
la precej stvari. Ljudje so vsi zelo prijazni, ču-
stveni in odprti. Ko smo se poslavljali, so dru-
žine jokale. Deklica Vera, pri kateri sem preži-
vela večino svojega časa, mi je nenehno dajala
stvari, drobne pozornosti, na katere jaz še po-
mislila ne bi. Tudi druge deklice, ki jih sploh
nisem poznala, so mi dale darila. Imam obču-
tek, da so družine tam veliko bolj povezane kot
tukaj pri nas. Ko sem videla, kako je deklica
Vera preprosta in prijazna, sem se pri sebi za-

mislila. Zagotovo se z mojo mamo od mojega
prihoda nazaj ne prepiram več toliko, kot sem
se prej.

Od Grkov se lahko naučiš preprostih, živ-
ljenjskih stvari, kot so prijaznost, odprtost, pa
tudi čustvenost. To so stvari, ki nam manjkajo.
Kot mi je tisti dan, ko smo odhajali domov, po-
vedala učiteljica: Nič ni narobe s čustvenostjo,
tudi mi bi morali biti taki.          Sara Križaj

Pustolovščina v Grčiji
Naša šola sodeluje v projektu Comenius. To je projekt, v katerem sodeluje osem šol in en vrtec iz osmih evropskih

držav. Poteka v šolskih letih 2009/2010 in 2010/2011. Naslov projekta je Postani mlad arhitekt in umetnik.

Poleg odlične kave in vseh vrst napitkov lahko izbirate tudi
slaščice (torte, kremne rezine, tiramisu, ježke) iz lastne pekarne.

TOSCANA sladoledni kava bar v SM Mercator 
v Preddvoru.

Vedno svež SLADOLED v 12 različnih okusih!
TUBORG točeno pivo!

Kavabar TOSCANA v Mercator supermarketu v Preddvoru: 
odprto VSAK dan in sicer zjutraj že od 6.30 dalje do 23. ure zvečer.NOVO!!!
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Tudi letos smo mladi iz preddvorske župni-
je pripravili že četrti oratorij po vrsti. V tem
popestrenem počitniškem tednu se je pod šo-
torom vsak dan zbiralo 112 otrok in 25 ani-
matorjev. Oratorij je potekal v značilni
postavitvi z molitvijo, zgodbo, katehezo,
delavnicami in velikimi igrami. Lahko bi rek-
li, da je bil vsak dan poseben, saj smo vedno
počeli kaj novega. V sredo smo šli tudi na
grad Turn in obiskali starejše občane. Kot
vsako leto smo imeli tudi letos pohod, ki ga
poimenujemo pot preživetja, kjer otroci na
postajah rešujejo različne naloge in napenjajo
možgančke ter si tako prizadevajo za čim

boljšo uvrstitev ter se hkrati naučijo veliko
stvari o okolici.

Tema letošnjega oratorije je Pazi, čas!. Zato
smo se skozi ves teden pogovarjali o tem,
kako pomembno je, da čas pravilno razpored-
imo in si ga vzamemo za stvari in ljudi, ki jim
današnji svet sicer ne posveča preveč po-
zornosti. Spoznali smo, da si moramo vzeti
čas za igro in pogovor s prijatelji, za delo - pri
čemer je pomemben tudi počitek in odmor,
govorili smo tudi o sprejemanju in medijih ter
kritičnosti do njih. To so bili osrednji poudar-
ki letošnjega oratorija, seveda pa smo se
naučili še veliko več, saj smo drug drugemu

lahko največji zgled in motivacija za napre-
dek. 

Oratorij so nam omogočili številni sponzor-
ji in starši s svojimi prispevki in slastnimi do-
brotami, ki so jih pripravili za nas. Svoj delež
je prispevala tudi Občina Preddvor, tudi letos
nas je obiskal župan Miran Zadnikar ter nam
osebno dostavil osvežujoče kornete. Seveda
pa nas pri oratoriju spremlja, podpira in nam
pomaga župnik Miha Lavrinec. Za vse
okusne in z ljubeznijo pripravljene obroke pa
smo hvaležni gospe Slavki Dolinšek, ki je
skozi ves teden skrbela, da nismo bili lačni in
žejni.                         Ema Marija Hudelja

Mladi četrtič na oratoriju

Preddvorskemu županu Miranu Zadnikarju
se je uresničila dolgoletna želja, da postane
čebelar. Na lanskem srečanju pri čebelarski
lipi so mu člani Čebelarskega društva Pred-
dvor poklonili panj s sliko Preddvora in Za-
plate, delo domačega umetnika Francija Guč-
ka. Pred kratkim pa sta mu predsednik dru-
štva Jožef Kokl in tajnik Darko Miklavčič
na dom pripeljala čebeljo družino in tako iz-
polnila obljubo preddvorskih čebelarjev z lan-
skega srečanja. Čebeljo družino bo župan Za-
dnikar letos negoval pod nadzorom domačih
čebelarjev, dobra skrb pa se mu utegne obre-
stovati prihodnje leto, ko naj bi ta čebelja dru-
žina prinesla prvi med v panj. Tako je župan
Občine Preddvor Miran Zadnikar postal
polnopravni član Čebelarskega društva Pred-
dvor s svojo čebeljo družino in eden od števil-
nih slovenskih županov - čebelarjev. 

Saša P. Avsec

Čebelji panj za župana




