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Letošnje poletje ste se podali na svetovno
znano romarsko pot svetega Jakoba v Com-
postello. Kaj vas je vodilo na to pot in s
kakšnimi vtisi ste se vrnili?

”Za to pot sem izvedel v neki radijski oddaji
in ne vem, kaj me je pritegnilo, da sem se za-
čel zanimati in slediti s tem povezane vsebine.
Nisem se imel namena k ničemur zaobljubiti,
vodila me je le močna želja prehoditi to pot.
Ocenil sem, da sem sedaj še prave starosti za
kaj takega in tako sem se letošnje poletje po
dveh letih priprav odpravil na pot. V 24 dneh
sem prehodil 800 kilometrov. Šel sem čez
Pireneje. V posebno veselje mi je bil del poti,
kjer sem hodil pretežno sam, le zvečer sem 
se v zavetiščih družil tudi z drugimi romarji.
Ta del je res predstavljal zelo osebno doživet-
je. Za zadnjih sto kilometrov pa Compostella
priznava ljudem status romarja, kar pomeni, da
se število romarjev neznansko poveča in je na
tem delu neznanska gneča. Če bi to doživel na
začetku poti, bi se najbrž kar obrnil in se vrnil
domov. Potem ko sem dosegel cilj, Santiago de
Compostella, sem se z avtobusom odpravil 
še v 140 kilometrov oddaljeno Finisterro ”na
koncu sveta”, ob Atlantiku. Med potjo sem se
najprej oglašal le družini, pozneje pa so mi do-
mači vzpostavili internetno povezavo in zaradi
zanimanja ljudi smo vzdrževali stik tudi z 
drugimi. Tudi sedaj se veliko ljudi zanima za
vse, kar sem doživel, zato sem se odločil, da
februarja ali marca pripravim predstavitev.

Trenutno pa še vedno zbiram vtise, si zapisu-
jem in ogledujem fotografije.”

Po vrnitvi z Jakobove poti pa so se začele
priprave na županske volitve. Na njih ste
znova doživeli prepričljivo zmago. Kako jo
komentirate?

”Ljudje so bili v prejšnjem mandatu očitno za-
dovoljni z menoj in so me spet izvolili, za kar
naj se jim ob tej priložnosti lepo zahvalim. 

Zapleti pri dokončanju
kanalizacije

Občina Preddvor je novi mandat začela z neugodno dediščino: 
ker država ne da denarja za nadaljevanje gradnje kanalizacije in čistilne

naprave, mora iskati druge vire. O tem in o drugih pričakovanjih 
novega mandata smo se pogovarjali z županom Miranom Zadnikarjem.

Miran Zadnikar

Na naslovnici: Decembrski motiv iz doline Kokre
Foto: Tina Dokl
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Prišli bodo odborniki 
Rdečega križa

Kmalu po novem letu vas bodo obiskali
prostovoljci Krajevnega odbora Rdečega
križa Preddvor, ki vam bodo predstavili
delo odbora in vas poprosili o plačilu člana-
rine, ki je v vsej Sloveniji enaka, in sicer tri
evre na osebo. Seveda pa smo veseli vsake-
ga. Ta denar ostane v domači krajevni orga-
nizaciji in ga namenimo krvodajalcem, za
organizacijo raznih zdravstvenih predavanj,
meritvam krvnega sladkorja, tlaka in hole-
sterola, denar je tudi za reševanje socialnih
problemov. Naj povem, da smo prostovoljci
vsi že v srednjih, zrelih letih in domačini,
tako nas sprejmite in povejte tudi svoje teža-
ve. Letošnja krvodajalska akcija pa bo janu-
arja, in sicer v četrtek, 27. januarja 2011, z
odhodom ob 6. uri zjutraj iz Preddvora. Naj
napovem še prvo terensko krvodajalsko ak-
cijo v letu 2011, ki bo takoj 28. januarja v
prostorih gasilskega doma Kranj in sicer od
7. do 12.30. Kakorkoli vam čas in želje do-
puščajo, iskreno in lepo povabljeni. Prijavi-
li se boste lahko svojim prostovoljcem, lah-
ko pa me pokličete na GSM 041/382-270.
Lepa hvala za to humano dejanje.

Toplo ognjišče in smeh v očeh, iskreno
želimo vam v teh prazničnih dneh, 

da zdravja in srečnih trenutkov nešteto 
v obilju nasula bi vam božič in novo leto.

Milena Zupin

Občankam in občanom občine Preddvor,
sodelavcem, partnerjem in prijateljem želim

prijetno praznovanje božičnih praznikov, 
v novem letu pa obilo zdravja, 
sreče in zadovoljnih trenutkov.

Župan Miran Zadnikar
z občinskim svetom in občinsko upravo

VESEL BOŽIČ IN 
SREČNO V LETU 2011

Obenem sporočam, da smo denar, namenjen novoletnim
voščilnicam, nakazali Karitas in Rdečemu križu Preddvor.
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Poleg tega sem imel le enega nasprotnika, zato
je bila zmaga tako prepričljiva. Če bi bilo kan-
didatov za župane več, bi bilo to znamenje mo-
jega slabega dela. Pred mano pa je težak man-
dat, saj bo na voljo manj denarja. Sicer pa župan
za uresničitev pomembnejših ciljev potrebuje
dva mandata in ne le enega. Zadovoljen sem
tudi z rezultati volitev občinskih svetnikov. Naša
stranka je dobila največ glasov, kar kaže, da
ljudje pretežno niso volili politično, saj gre za
stranko, ki se zavzema za lokalne interese.”

Nedavno tega ste vnovič objavili javni raz-
pis za vrtec, ki ga nameravate graditi s po-
delitvijo stavbne pravice. Kaj se dogaja v
zvezi s tem?

”Za vrtec smo dali vnovični razpis za podelitev
stavbne pravice, januarja pa bo odpiranje po-
nudb. Predvidevamo, da se bodo prijavila pod-
jetja, ki bodo ponudila gradnjo montažnega ob-
jekta, ker bo gradnja tako hitrejša. Če ne bo pro-
blemov pri pogajanjih, bomo lahko začeli gradi-
ti in bo vrtec prihodnje leto ali vsaj leta 2012 od-
prt. Načrtovan je osemoddelčni vrtec, ki bo stal
med šolo in obstoječim vrtcem. Ko bo zgrajen
novi, bo stari porušen. V novem vrtcu bo tudi
kuhinja, s hodnikom povezana s šolo. Razpis
smo ponovili zaradi tehničnih težav, vmes pa se
je spremenila tudi zakonodaja, ki je jasneje defi-
nirala podelitev stavbne pravice.”

Zakaj se za gradnjo vrtca ne želite zadolžiti?
”Ocenjujemo, da je vrednost projekta 1,8 mili-

jona evrov. Ker so občine pri zadolževanju ome-
jene in bi v primeru, da se zadolžimo za vrtec,
porabili vso razpoložljivo kvoto, si tega ne upamo
privoščiti. Imamo namreč še vrsto naložb, kjer
nas tudi roki zavezujejo, da čim prej zgradimo.”

Ena od njih je tudi kanalizacija s čistilno
napravo, za katero pa ste v projektu Gorki
izpadli. Kakšni bodo sedaj vaši koraki, po-
vezani s to naložbo?

”Ko smo pridobili regijska sredstva za kana-
lizacijo za Novo vas, nam je bilo zagotovljeno,
da bomo dobili kohezijska sredstva, s katerimi
bomo dokončali primarno kanalizacijo in či-
stilno napravo. Ker pa nova vlada drugače 
tolmači kriterije, smo pri razpisu izpadli, ker
ne zadoščamo merilom glede števila popula-
cijskih enot, kot je napisano v operativnem
programu. Nekatere gorenjske občine smo iz-

padle. V Preddvoru pa je še večji problem ta,
da smo edini, ki ne bomo mogli doseči cilja in
se lahko celo zgodi, da bomo v prihodnjih le-
tih že prejeti denar vračali. Zato smo šli najprej
do premiera Pahorja, ta pa nas je napotil na mi-
nistrstvi za okolje in za lokalno samoupravo in
nam zagotovil njuno pomoč. Ko pa smo se
oglasili na ministrstvih, so dejali, da denarja ni
in da se bomo morali zmeniti na regiji. Napa-
ko so priznali in ker je bil izdan tudi sklep, to
daje osnovo za morebitno tožbo proti državi.”

Kakšno pomoč pričakujete od regije?
”Od države torej ni mogoče pričakovati pomo-

či. Skupaj z radovljiškim županom, ki ima enak
problem v Kropi, sva prosila župane, da smo na
regijskem svetu sprejeli sklep, da bi zadržali vse
nedokončane regijske projekte in na naslednjo
sejo (upam, da bo januarja) povabimo predstav-
nike ministrstva, da se izjasnijo, kaj je narobe.
Če tega denarja kljub vsemu ne bo, potem raču-
nam, da bomo dobili vsaj regijska sredstva.
Tega denarja pa je seveda veliko manj. Če bomo
hoteli rešiti ta dva gorenjska problema, računam
na dobro voljo v ostalih občinah, da nam bodo
ta denar odstopile. Občine so namreč dobile na
račun skupnih regijskih projektov, tudi našega,

denar za svoje projekte. Sedaj pričakujem, da
bodo razumele našo stisko in računam na njiho-
vo solidarnost.” 

Imate pa tudi rezervno možnost?
”Če bo padel tudi regijski denar, bomo mora-

li kanalizacijo in čistilno napravo zgraditi
sami, možnost je spet z javno-zasebnim part-
nerstvom. Najprej bomo na ta način zgradili
primarno kanalizacijo in čistilno napravo, če
bodo izračuni ugodni, pa še kanalizacijo v ti-
stih delih občine, kjer je predviden javni si-
stem. Na ta način bi lahko imeli v petih letih
zgrajeno vso javno infrastrukturo, od kanaliza-
cije, ceste, pločnikov, razsvetljave, v vseh nase-
ljih Preddvor Bele, Breg, in Tupaliče.”

Na občinskem svetu ste opravili že prvo bra-
nje proračuna za prihodnje leto. Kaj prinaša?

”Proračun je bil v prvem branju že sprejet in je
nekaj nižji od lanskega. Ker pa pričakujemo tudi
nekaj denarja od države in Evrope, se bomo lo-
tili nadaljevanja nekaterih starih in začetka novih
investicij. Tako bomo denimo nadaljevali obno-
vo ceste Zgornja Bela-Srednja Bela, kjer se ta
čas pogovarjamo o odstopu zemljišč. Smo v za-
ključni fazi in računam, da bomo prihodnje leto
začeli z deli na cesti in zgradili tudi krožišče.
Več projektov je rezultat pridobitve sredstev Lo-
kalne akcijske skupine in projekta Čezmejno do-
živetje narave. Nadaljujemo s kanalizacijo v
Bašlju, kamor pristopa tudi mestna občina Kranj
z magistralnim vodovodom. Trenutno so dela
zaradi mraza ustavljena, januarja pa nadaljujemo
in pričakujem, da bo ta odsek do junija zgrajen.
Pripravljamo pa tudi dokumentacijo za ostali 
del Bašlja. Urejali bomo vodovod na Možjanci,
do katerega smo letos pripeljali elektriko, sedaj
pa bomo na vodohranu namestiti opremo, ki bo
zagotavljala neoporečno vodo. Tudi vodohran
pri Vaškarju v Bašlju je bil predviden, a žal de-
narja zanj še ne vidim, iz proračuna mu zaenkrat
lahko namenimo le manjša sredstva. Velika na-
ložba bo tudi večnamenski info center Preddvor:
to je knjižnica, ki ne bo imela le klasične vloge,
pač pa bo tam tudi prostor za srečevanje vseh 
generacij.”

Kaj bo z nogometnim igriščem?
”Letos smo odkupili zemljišče, kar je veljalo

čez 400 tisoč evrov, prihodnje leto pa predvi-
devamo odmero ceste in mostu ter pripravo 
dokumentacije.” Danica Zavrl Žlebir

Miran Zadnikar na romarski poti sv. Jakoba v Compostelli

Vabilo na razstavo
V torek, 21. decembra, vas ob 17. uri vabimo v gostilno Majč v Preddvoru na odprtje tradi-

cionalne likovne razstave del članov Likovnega društva preddvorskih samorastnikov.
Člani Likovnega društva preddvorskih samorastnikov

Zahvala animatorjev županu Miranu Zadnikarju
Zahvaljujemo se Vam za vso dano podporo, ki ste nam jo namenili, da smo lahko preživeli

prijetne dni oratorija. S to podporo niste pomagali le nam, animatorjem, ampak tudi otrokom,
ki so te dni počitnic preživeli v druženju, igri, spoznavanju vrstnikov, veselju ...

Za animatorje Oratorija 2010: Ema Marija Hudelja in Anja Križaj

Poslovni prostor v najem
Občina Preddvor odda v najem poslovni prostor v pritličju Doma krajanov v Preddvoru

(Dvorski trg 18) v izmeri 50 kvadratnih metrov z lastnim vhodom, prioritetno namenjen mirni
dejavnosti. Javni razpis je v celoti objavljen na spletni strani Občine Preddvor, dodatne in-
formacije o pogojih pa so zainteresiranim na voljo pri občinski upravi. Ponudbe na podlagi
tega razpisa pričakujemo v pisni obliki najkasneje do 31. januarja 2011.
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Imenovanje krajevnih odborov
Novi statut občine Preddvor, ki je bil uveljavljen lani, je med drugimi novostmi prinesel 

tudi spremembo pri imenovanju krajevnih odborov.

Način evidentiranja ter imenovanja je opre-
deljen v drugem odstavku 68. člena, ki določa:
”Člane krajevnih odborov imenujejo in razre-
šujejo na predlog komisije občinskega sveta 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
občani na zborih občanov, ki jih skliče župan
za območje skupnosti, za katero je odbor 
ustanovljen.”

Bistvena sprememba je glede na pretekle
mandate drugačen način evidentiranja kandi-
datov za zunanje člane krajevnih odborov, in
sicer tako, da kandidatov za zunanje člane ni
mogoče več predlagati na samih zborih obča-
nov, saj je bil skladno s statutom poziv skupaj
s pozivom za predlaganje kandidatov v vsa
ostala delovna telesa občinskega sveta že po-
sredovan vsem političnim strankam ter organi-
zacijam, ki za svoje programe prejemajo sred-
stva iz občinskega proračuna. Vsi pozvani so
imeli možnost svoje predloge oddati do 22. no-

vembra, komisija pa je predlagane kandidate
izključno po plati izpolnjevanja pogojev (pred-
vsem gre za stalno bivališče na območju kra-
jevnega odbora) že preverila ter brez izločanja
pripravila predlog zborom občanov. Prisotni
na zborih bodo imeli pri imenovanju tako mož-
nost izbirati med vsemi evidentiranimi. Za na-
čin izvolitve v primerih, ko je za posamezni
krajevni odbor evidentiranih več kandidatov,
kot je na voljo mest, pa se bo odločil sklicatelj.

Krajevni odbori štejejo največ šest članov, in
sicer vsi izvoljeni svetniki z območja te krajev-
ne skupnosti (volilne enote, ki so enake ob-
močjem krajevnih skupnosti) - eden izmed
njih je tudi predsednik krajevnega odbora -
druge člane pa imenujejo občani na zborih ob-
čanov po že opisanem postopku.

Prednosti, ki jim je predlagatelj statutarnih
določil sledil pri spremembi načina imenova-
nja zunanjih članov krajevnega odbora, so

predvsem v širši dostopnosti za evidentiranje
kandidatov (ne le prisotnih na zborih obča-
nov), v obvezi, da kandidati že v postopku evi-
dentiranja podajo svoja pisna soglasja h kandi-
daturi (večja verjetnost, da bo kandidat po iz-
voliti v odboru tudi aktivno sodeloval) ter
možnost predhodne preveritve stalnega biva-
lišča na območju odbora, za katerega kandidi-
ra (izključitev kasnejšega preverjanja, ali je
imenovani sploh občan).

Zbore občanov skliče župan na lastno pobu-
do, na pobudo občinskega sveta ali odbora kra-
jevne skupnosti, in sicer lahko za celotno obči-
no, za eno ali več krajevnih skupnost ali za po-
samezno naselje oz. zaselek. Po ustaljeni nava-
di bodo predvsem tudi z namenom imenovanja
novih krajevnih odborov po posameznih kra-
jevnih skupnostih sklicani koncem januarja ali
v začetku februarja prihodnje leto.

Marko Bohinec

Novi občinski svet
Na letošnjih lokalnih volitvah so bili v občinski svet Preddvor izvoljeni naslednji svetniki:

Franc Hudelja (NSi), Danilo Ekar, Branko Tičar, Janez Polajnar (vsi SDS), Francka Rozman
(SLS), Luka Selšek, Mirjam Pavlič, Anka Bolka, Ciril Zorman, Janez Brolih, Miro Roblek
(vsi SZNKS). V enajstčlanskem svetu so kar tri ženske, pet je novih svetnikov, največje
število pa je izvoljenih iz Stranke za napredek KS. Po besedah župana Mirana Zadnikarja,
ki je bil izvoljen v prvem krogu županskih volitev, v Preddvoru občinski svet ne deluje
strankarsko, pač pa v korist lokalnih interesov. Na sliki večina svetnikov, ki bodo delovali v
mandatu 2010-2014. D. Ž.

Obvestilo o prodaji stanovanjskega prostora
Občina Preddvor vse interesente obvešča o nameri prodaje stanovanjskega prostora v

stanovanjsko-poslovni stavbi na naslovu Breška pot 2b, 4205 Preddvor - nepremičnina z ident.
št. 15.E (dvosobno stanovanje ter kabinet) št. 15 v 3. etaži s shrambo številka 15 v kleti (skupna
neto tlorisna površina 83,95 m2: stanovanje 57,77 m2, balkon 22,50 m2, klet 3,68 m2). Cena
predmeta prodaje je 120.000,00 evrov. Prosimo, da zainteresirani glede nakupa obvestilo o tem
pošljejo na naslov Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor do 31. januarja 2011.

Krvodajalci za jeseniško 
bolnišnico

Krajevni odbor Rdečega križa Bela/Ba-
šelj v letu 2011 organizira krvodajalsko
akcijo v Splošni bolnišnici Jesenice. Ob-
veščamo zainteresirane občane, da se nam
v petek, 4. marca 2011, pridružite in tako
lepo humanitarno dejanje skupaj združite
s prijetnim izletom po Zgornji Gorenjski.
Poleg rednih krvodajalcev vabimo pred-
vsem nove; tako mlade kot tudi starejše
osebe. Vsi, ki se počutite zdravi, ki niste
mlajši kot 18 in ne starejši kot 65 let, iz-
polnjujete pogoje, da s to lepo gesto po-
magate ljudem, ki vašo pomoč potrebuje-
jo. Morda se bomo tudi mi nekoč znašli
med nujnimi prejemniki krvi. S tem član-
kom vas obveščamo, da si pravi čas rezer-
virate dan, redne krvodajalce pa, da upoš-
tevate 3-(moški) oz. 4-(ženske) mesečni
rok, ki je potreben med dvema odvzemo-
ma krvi. Za akcijo, ki bo združena z izle-
tom, bo potrebno tudi nekaj lastne udelež-
be (5 evrov).  Kljub težkim ”recesijskim”
časom pa s tem obvestilom pozivamo tudi
morebitne sponzorje s humanitarnimi
pogledi na krvodajalstvo, ki se zaradi
neizpolnjenih pogojev sami akcije ne
morete udeležiti, da le to podprete z
denarnimi ali materialnimi prispevki. Več
o akciji boste (v februarju) še dodatno ob-
veščeni ustno, pisno, preko medijev,
oglasnih desk in spletne strani občine
Preddvor. To obvestilo je zgolj informaci-
ja, da si v petek, 4. marca 2011, rezervi-
rate prosti čas, ki bo namenjen humani-
tarni dejavnosti. Vse potrebne informaci-
je, prijave in ponudbe lahko dobite ali 
oddate na: miro.roblek@telemach.net ali
tel.: 031/878 472. KO RK Bela/Bašelj



Občina

5

Energetski koncept občine Preddvor 
Občani izpolnite vprašalnik in ga pošljite na naslov Občine Preddvor.

V skladu z energetskim zakonom moramo
vse občine v Sloveniji pripraviti lokalne ener-
getske koncepte. Ta celovito oceni možnosti in
predlaga rešitve na področju oskrbe in rabe
energije. Namenjen je predvsem povečevanju
ozaveščenosti in informiranosti porabnikov
energije ter pripravi ukrepov na področju učin-
kovite rabe energije in uvajanju novih energet-
skih rešitev. Izvajanje energetskega koncepta
sočasno prinese zmanjšanje emisij in onesna-
ženosti okolja, posledično pa tudi povečanje
kakovosti življenja in blaginje prebivalstva v
občini.

Občina Preddvor je v sodelovanju s podjet-
jem ApE - Agencija za prestrukturiranje ener-
getike, d. o. o., v fazi priprave lokalnega ener-
getskega koncepta. Osnova za izdelavo kon-
cepta je dober popis sedanjega stanja, tako s
strani rabe energije kot tudi oskrbe z energijo.

V naši občini so glavni porabniki energije sta-
novanjski sektor, javne stavbe, industrija in
storitve ter promet. Najbolj zahtevna je pri-
prava podatkov glede individualnih lastnikov
hiš, in sicer zaradi velikega števila in seveda
tudi stalnih sprememb. Analiza sedanjega sta-
nja rabe energije bo pripomogla k boljšemu
načrtovanju ukrepov za zmanjšanje rabe ener-
gije, za dobro oceno sedanjega stanja pa 
potrebujemo čim bolj ažurne in kvalitetne 
podatke.

Glavne podatke bomo pridobili iz javnih evi-
denc in registrov, kot je nedavno izveden popis
nepremičnin v RS, ki pa ni zbral vseh potreb-
nih podatkov za izdelavo energetskih analiz.
Za tiste, ki so priključeni na sistem daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso v Preddvoru
(DOLB), bodo uporabljeni tudi razpoložljivi
podatki iz te baze. Podatke, ki ni niso razpo-

ložljivi, želimo zbrati z vašo pomočjo na pod-
lagi res kratkega vprašalnika. Podatki, ki jih
boste posredovali, bodo pripomogli h kvalitet-
nejši izdelavi energetskega koncepta občine.
Dolgoročno nam bo to omogočalo načrtovanje
potrebnih projektov in kandidiranje za nepov-
ratna sredstva ter informiranje in podporo ob-
čanom za pridobivanje sredstev za njihove last-
ne investicije iz Ekološkega in drugih skladov.
Končni rezultat bodo izboljšani pogoji za biva-
nje v občini pa tudi možnost za razvoj gospo-
darskih pobud na področju zelenih tehnologij.
Zbrani podatki bodo uporabljeni zgolj in samo
za namen priprave lokalnega energetskega
koncepta.

Vse občane naprošamo, da do 15. januarja
2011 izpolnijo priloženi vprašalnik in ga 
pošljejo na naslov Občine Preddvor ali ob 
priložnosti dostavijo v tajništvo občine.

��
��

��
��

�	

�


��
��



�

��
��


�

�

��
��

��
��

��
��

�


 
 ��


�
��

��
��


�
��

��
	�


�

�

��
�
�

��

�

��
��

��
��

�

� ��
��
�
��

��
	�

�
��
��
��
��
��
��

��
��
	�
��
��
���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���

��
��
�
��
��
��

��
��

��
��

�	
��

��
��

�
�	
��

��
��

�	
��

��
��

��
��
��
�
��
	�
��
��
��
��

	�
��
�	
��
��
���
���

��
�

��
�

�	
��

��
���
�

�
��
��
��

��
�� 

!�
�"

��
��
��

�
�

�
�

�
���
�
�

��
#�
$
!�
�	

��
��

�%
�	

��
��
��
��

�
�

�
�

�
�

�
��
&�
��

��
� 
�'

��
��
	�

��
��

��
��

�
�
�
�
�
�

��
��

��
��
��

�
�"
	�

��
��
��

�
���
��
��
��
��

��
(�
��

��
��
)�

�	
��
*�
��

"�
���

�
�
�

�
+
�)

��
��
��
� 
��
�

���
���

�
���
�

$
)�

�!
���

�
�

��,
�

��
-�
��

��
��
)�

�	
��
��
��
��

���
�
�
�

�
+
�)

��
��
��
� 
��
�

���
���

�
���
�

$
)�

�!
���

�
�

��,
�

��
.�
/ 
��
�

���
���

��%
��
���
��

�!
��
	�

��
'
�"
��
�'

�
+
�)

��
��
��
� 
��
�

���
���

�
���
�

$
)�

�!
���

�
�

��,
�

� � ��

�

��
��

	�

�


��
��



�

��
��



� ��
��
�
��

��
��
!�
�	

��
��
��

���
��

��
��

��
��
0�

��
�
��

���
��
��

�"
��
���

��
��

+

$
�1

��
��
��
�
� 

�	
��

�'
��

� 
�
��
��
��
 �
��
�%

��
	�

��
��
��
��
��
%�
��
 	

��
��
��
��
%�
��
��
���

�
�

�
���

2
�

��
��
��

���
�

�
�
���

��
�

� ��
��
3
��

%�
��
%�

��
)�

�	
���

� 
��
�!

��
	�

��
��
��
�%
��%

��
	�

���
%�
��
	�

"�
��
��
��
��
��

�
��

��
�


��
��

��



��
��

�



�
��

��
�


��
��

��



��
��

�

4
��
'
�!

�
�

�!
�

�
5
��
��
���

��
�

�2
��

��
��

�
'

� �
�

6�
'
��
��
��
�%
���

�
�� �

'
� �

7
��
���
��
��
��
�

�
��

�
+
�)

�	
���
��

���
%�
��
��

�� �
�2

��
8
��
��

��
��
��

��
�*
��
��%

���
�

�
�!

�
�

� ��
��
4�

��
)�

��
��
��
���

��
��
��

�!
���

��
��
��
��
���

�
�
�
��
2
��

� ��
#�
3
��
�%
���

���
��

��
��
��
��
��
�'

�"
��
���

��
�!

��
�!

��
	�

��
��

+

$
�1

���
��

�
�+
9�

��
5
�

� � ��

�

�

���

�
 
	

�
�
��

�

�

��	
���

!
��


�
�


��
��

"

�

��
���

�	
�

�

��

�
��

��
�


#$
�

%&
'


� ��
��
9
���
�'

��
��
'
�0

��
��
�%
���

���
��
�	
��
��

��
��
��
'
�"
��
���

��
�!

��
�!

��
	�

��
��
��

�+
9�

��
5
�

� ��
��
:
��
��
��
"!

�	
��
�+

9
;��

���
��

��
�'

��
�	

��
��
	�
)�
�0
��
��%

���
�"

��
��
��%

���
���

��
���
��

��
��
��
'
�"
��
���

��
�!

��
�!

��
	�

��
��
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�+
9�

��
5
�

� ��
��
:
��
��
��
"!

�	
��
��

5
;�%

��
��
'
�;
�"
��
��

	�
"�

��
;��

��
�	
��

�%
���
��
��
�'

��
"�

����
��
�!

��
�!

��
	�

��
��
'
��
��

��
��
��
�)
��'

��
��
��
�)

��
��

��
%�
�'

��
���
;�"

��
)�
��
��
��
"�
�	
��%

���
���
��
���
�

� � � � �
�
��
��
��
�	

�
	�
��
��
	�
�

OBČINA PREDDVOR, 
DVORSKI TRG 10  
4205 PREDDVOR

POŠTNINA
PLAČANA 

PO POGODBI
99/4/S

VPRAŠALNIK
✂ ✂



Šolstvo

6

Angleščina v Tupaličah
Poletne počitnice so že daleč za nami, vendar spomin na enotedens-

ki tečaj angleščine v Tupaličah je med vsemi udeleženci še vedno
živ. Meta Mekuč, ki obiskuje šesti razred preddvorske šole, je med
počitnicami prišla na izvirno idejo in sicer je ponudila tupališkim
otrokom izobraževanje angleščine. ”Moj namen je bil, da se otroci
vsaj malo spoznajo z angleščino, preden se z njo srečajo v razredu,”
je povedala Meta. Mekučevi so Metino zamisel vzeli zares in eno 
od sob v domači hiši so spremenili v pravo učilnico. Navdušenje nad
tako zanimivim in koristnim preživljanjem počitnic so pokazali tudi
starši otrok. Gašper, Jan, Tea, Patricija, Nika, Ema, Gaja, Tadej,
Jernej, Katja in še ena Katja so tako z dvema učiteljicama Hano in
Meto pet šolskih dni od enih do štirih popoldne spoznavali angleške
besede za številke, živali in prve angleške stavke. ”Presenečena sem,
kako hitro se otroci učijo,” je povedala Meta. Ema, ki je najmlajša
učenka, saj ima šele štiri leta, že zna sedem angleških besed za 
živali. Meta zna zelo dobro razložiti snov, jaz pa ji pri tem pomagam,”
je dodala zgovorna Hana Ekar.

Tako kot v pravi šoli, so tudi tukaj otroci med poukom dobili malico,
ki je bila veliko bolj sladka, kot so tiste prave šolske malice. Zadnji dan
pouka so otroci za marljivost in pridnost ter za pridobljeno znanje pre-
jeli tudi priznanja in nagrade. Verjetno je takšno učenje in druženje
otrok na vasi nekaj najlepšega in pohvalnega za ta naš današnji čas.

Sodelovanje dobrih sosedov
”Preddvorska šola se že od leta 2001 na različne načine povezuje z

glavno šolo, podružnična šola Jezersko pa z Ljudsko šolo v Železni
Kapli,” pove ravnatelj osnovne šole v Preddvoru Marjan Peneš. Začeli so
s skupnim sodelovanjem v mednarodnem jezikovnem projektu Življenje
na stičišču različnih kultur. V njem so poleg preddvorske in glavne šole
iz Železne Kaple sodelovale še šole iz kraja Kotschach-Mauthen blizu
Tirolske ter dve italijanski šoli Scuola Elementare Cleulis iz Timava in
Scuola Media iz Paluzze. Sodelovanje z Železno Kaplo se je sčasoma
postavilo na noge tudi v izmenjavami učencev pri pouku: preddvorski
sodelujejo pri njihovem pouku onstran meje in obratno. Preddvorski si
ogledajo kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti na oni strani in
obratno oni na slovenski strani. Preddvorski učenci se učijo nemščine,
njihovi slovenščine, ali pa v medsebojnih stikih večje ali manjše znanje
slovenščine utrjujejo, če gre za koroške Slovence.

”To sodelovanje je seglo tudi na kulturno-umetniško področje: njihovi
pevci se predstavijo na naši pevski prireditvi, naši likovniki sodelujejo v
njihovih prireditvah. Konec šolskega leta 2004/05 se je končal likovni
projekt PISANI MOST (Bunte Brücke), v katerem je sodelovalo preko
dvesto učencev z obeh strani meje, tako iz matične šole v Preddvoru, po-
družnic Kokra in Jezersko, kakor z njihove strani ljudske in glavne šole.
Kot ”maskota” tega projekta je nastal miniaturni, štirimetrski leseni
most. Sestavljen je bil iz pisanih desk, ki jih je vsak sodelujoči učenec
lastnoročno privil na ogrodje tega mostu. ki je simboliziral sodelovanje
med dvema narodoma na šolski ravni z obeh strani meje. Zato nam je 
ostal v zelo lepem spominu, saj ima veliko simbolno, povezovalno, 
medkulturno in medčloveško vrednost. Je izraz ljudi dobre volje, mladih
ljudi, pa tudi pedagoških delavcev sodelujočih šol, da želijo živeti v miru,
prijateljstvu, sodelovanju in spoštovanju med dvema sosednjima naro-
doma navkljub različnostim in težavam,” o koristnem medsosedskem
sodelovanju pravi Marjan Peneš. Danica Zavrl Žlebir

Spet računalniško izobraževanje
V podjetju IPIS, računalniška usposabljanja v Kranju, se lahko vključite v brezplačna 

računalniška usposabljanja. 

Usposabljanje je namenjeno odraslim, ki ra-
čunalnika še niso uporabljali in si želijo prido-
biti osnovno znanje za uporabo računalnikov.
Prijavite se lahko na dva programa: v računal-
niško in digitalno opismenjevanje (RDO) ali v
program računalniške pismenosti za odrasle
(RPO). Prvi je namenjen odraslim, ki imajo
pridobljeno osnovno ali nižjo poklicno izobra-
zbo oziroma nizko raven pismenosti ter nima-
jo izkušenj z računalniško in digitalno tehnolo-
gijo in to znanje potrebujejo. V okviru nefor-
malnega programa se bodo naučili uporabljati
računalnike in druge digitalne naprave. Pro-
gram vsebuje naslednje teme: uporaba računal-
nika, interneta, elektronske pošte, e-portalov
(e-uprava, e-občina, eDavki, e-zdravje, ...),
delo z datotekami, uporaba drugih digitalnih
naprav (mobilni telefoni, parkirni avtomati,
bankomati, naprave za navigacijo, digitalni fo-
toaparati itd.). V okviru programa ni izpita za
pridobitev javno veljavne listine. Program ra-
čunalniške pismenosti pa je namenjen odra-
slim, ki računalnika še niso uporabljali in si že-

lijo pridobiti temeljno znanje za delo z raču-
nalniki. Program vsebuje naslednje teme: te-
meljna informacijska znanja (poznavanje raču-
nalnika, uporaba tipkovnice in miške, delo v
okolju Windows, delo z datotekami, kopiranje
map in datotek, uporaba CD-jev, USB ključ-
kov), izdelava in oblikovanje besedil (pisanje,
urejanje in oblikovanje besedila, delo z datote-
kami, odpri, shrani, vstavljanje slik in tabel,
priprava za tisk in tiskanje), uporaba interneta
(iskanje informacij, uporaba iskalnikov), upo-
raba elektronske pošte (pošiljanje in prejema-
nje sporočil, pošiljanje priponk, uporaba ime-
nika, urejanje sporočil). V okviru programa
RPO je vključeno tudi opravljanje izpita za pri-
dobitev javno veljavne listine.

”Urniki bodo sestavljeni tako, da bo usposab-
ljanje v učilnici potekalo po tri šolske ure na
dan. Usposabljanje bo potekalo v računalniški
učilnici podjetja IPIS, RAČUNALNIŠKA
USPOSABLJANJA v Kranju, Mirka Vadnova
19. Podjetje IPIS že od leta 1992 izvaja raču-
nalniška usposabljanja za odrasle in mladino.

Za dodatne informacije in prijave pokličite po
telefonu 04/204 74 40, pošljite elektronsko
pošto na naslov ipis@ipis.si ali obiščite splet-
no stran www.ipis.si.,” vabi Slavko Zupanc iz
podjetja IPIS. Računalniška usposabljanja po
omenjenih programih bodo potekala v sklopu
operacije dvig ravni pismenosti; Operativni
program: Razvoj človeških virov za obdobje
2007-13; Razvojna prioriteta: Razvoj člove-
ških virov in vseživljenjskega učenja; Pred-
nostna usmeritev: Izboljšanje usposobljenosti
posameznika za delo in življenje v družbi, te-
melječi na znanju. Operacijo delno financira
Evropska unija - Evropski socialni sklad in Re-
publika Slovenija. Posredniško telo je Ministr-
stvo za šolstvo in šport. Informacije in prijave
sprejemajo v podjetju IPIS. Prijavljene bodo
povabili na informativne delavnice, kjer bodo
predstavili program usposabljanja. Udeleženci
bodo izpolnili prijavnico. Na osnovi vprašalni-
kov o predznanju bodo udeležence razvrstili v
skupine in določili urnike.

Danica Zavrl Žlebir
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Donatorska srčnost 
V današnjih časih se zaradi gospodarske situacije marsikdo ne odloča

več, da bi s tako ali drugačno obliko donacije omogočal ustvariti boljše
pogoje za delo naših šol in vrtcev. Zato je toliko bolj hvalevredno 
dejanje tistih srčnih ljudi, ki se odločijo, da to vendarle storijo. Tako 
sta Gorenjska banka Kranj, ob pomoči in dobri volji Marjana Bogataja
v mesecu decembru 2010 učencem OŠ Matije Valjavca v Preddvoru 
poklonila računalnike, podjetje Vencelj Preddvor oziroma gospa Pavla
Zadnikar Vencelj pa vrtcu Storžek v Preddvoru. Ti računalniki bodo
zagotovo prispevali k dvigu izobrazbenih pogojev naših učencev in
otrok. Občina Preddvor pa je dobrohotno donirala nabavo igrač za
otroke v vrtcih v višini 400 evrov. Učenci in otroci ter delavci šole in
vrtca se zato donatorjem najlepše zahvaljujemo za tako lepa darila.

Ravnatelj Marjan Peneš

Tudi sobota v šoli je lahko zabavna
V soboto, 4. decembra, smo se nadarjeni učenci iz Osnovne šole

Matije Valjavca zbrali v šoli. Tam smo po razredih imeli razne
delavnice: astronomsko, eksperimentalno, angleško, geografsko in
likovno. Vmes smo dobili tudi okusno malico. Pomerili smo se v kvizu
o Ptuju, odkrivali zvezde in ob pomoči učiteljic izdelali prisrčna mila
v obliki božičih motivov. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo učenci petih,
šestih in sedmih razredov v kuhinji pekli medenjake in jabolčni za-
vitek. Medenjake bomo ponudili na božično-novoletni tržnici, jabolčni
zavitek pa je mentorica Mirjana Črnac odpeljala v Kranj, kjer so se z
njim posladkali brezdomci. V eksperimentalni učilnici so osmošolci
izvajali poskuse, povezane z domačo kuhinjo, devetošolci pa so se
lotili pravih eksperimentov. Pri angleški delavnici so pripravili scenarij
za kratek film o preddvorskih sakralnih objektih. Meta Mekuč, 6. a

Koristen trening socialnih veščin
V okviru vzgojnega načrta šole smo letošnje

šolsko leto prvič izvedli trening socialnih veš-
čin. Od 19. do 21. novembra je potekal za 8. b
razred pri Sv. Duhu pri Škofji Loki. Udeležilo
se ga je 16 učencev (od 21). Udeležba na tre-
ningu je bila prostovoljna. Učence smo sprem-
ljali razrednik Tomaž Peternel, nadomestna
razredničarka Francka Planinc in svetovalna
delavka Erna Meglič. V petek so učenci pri-
pravili presenečenje za dva sošolca, ki sta
praznovala rojstni dan. Ob koncu vikenda smo
pisno ovrednotili srečanje in si nekaj zapisanih
stvari podelili v pogovoru. Vsi skupaj smo
ugotovili, da je trening potekal zelo pozitivno:
med seboj smo se povezali, se bolje spoznali in
se naučili nekaj novih socialnih veščin. Učen-
ci so med drugim zapisali: 
Moje počutje, občutki in medsebojni odnosi: 
- dobro, sproščeno, mirno (več odgovorov)
- veselje, mir, povezanost, zabava, smeh 
- odlično, občutki so enkratni
- zelo v redu, vse super
- medsebojni odnosi med učenci so se izboljšali
- mislim, da se nobeden ni počutil zavrženega

(izločenega)
- z vsemi se dobro razumem
- naučil sem se družiti se s prijatelji
- bil je zelo lep vikend s sošolci
Naučil/-a sem se ...
- umiriti se med jedjo in jesti v tišini 
- poslušati drugega brez dodatnih vmesnih

vprašanj
- poglobiti se vase
- da se ne jezim za vsako stvar 
- teme so bile zanimive in poučne

Najbolj zanimivo je bilo ...
- prosti čas (veliko odgovorov)
- igra ”Ungame” - igra za medsebojno spozna-

vanje (veliko odgovorov)
- kako smo se povezali med sabo; še posebej

na nedeljskem sprehodu
- izvedela sem več o svojih sošolcih in učiteljih
- pogovor o pravi ljubezni
- medsebojno spoznavanje s pomočjo slik

- pogovori
- zvečer ob sveči (večerni pogovor)
- družabni večeri
- igranje kitare, petje, ”baseball”
Več o tem si lahko preberete in ogledate na
spletnih straneh šole.

Od 21. do 23. januarja 2011 bo potekal tre-
ning socialnih veščin tudi za 8. a razred.

Erna Meglič
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Simbol društva je sončnica 
Deset let Društva bolnikov z osteoporozo Kranj. 

Začetki društva segajo v leto 2000, ko se je
17. marca peščica članic zbrala na ustanovnem
zboru. Idejna vodja ustanovitve kranjskega
Društva bolnikov z osteoporozo je bila žal že
pokojna zdravnica Alenka Pegam. Čez dobra
dva meseca so se članice društva že podale na
prvi izlet v Strunjan, oktobra pa začele s telo-
vadbo. Članstvo je skokovito naraščalo, leta
2003 je društvo združevalo okrog 800 žensk,
na začetku letošnjega leta pa je bilo v društvu
registriranih 1093 članov. Že od samega začet-
ka vodita društvo predsednica Milena Zupin in
poslovna sekretarka Nada Česen. Članice
upravnega odbora pa so še Mojca Jereb, Cvet-
ka Renko, Tanja Košir, Ljudmila Bernard, Ire-
na Mihajl, Maja Podlogar in Marjana Marolt. 

Za društvo je bilo prelomno leto 2003. V tem
letu je izšla prva številka glasila Naša sončnica,
ob svetovnem dnevu osteoporoze je bil prvi dan
odprtih vrat, dame pa so si izmislile tudi izvirne
akcije, da v hribih odprejo vpisne knjige. Danes
je takih knjig devet in sicer na sv. Joštu nad Kra-
njem, na Križni gori nad Škofjo Loko, na Lub-
niku, na Štefanji gori pod Krvavcem in na Šen-
turški gori, na Javorču in na Brdih v Poljanski
dolini, v Suši v Selški dolini, vpisna knjiga pa je
tudi na Bistriški planini pod Dobrčo. Na ta na-
čin so želele ženske spodbuditi k hoji. 

Društvo deluje v devetih občinah: Kranj, Tr-
žič, Preddvor, Šenčur, Cerklje, Škofja Loka,
Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. 

V kranjskem društvu so v prvih desetih letih
pripravili 120 strokovnih predavanj z več kot
40 strokovnjaki, organizirali 64 akcij meritev
kostne gostote, opravili 6152 meritev in 902

ženski poslali na nadaljnjo denzitometrijo, več
kot 20-krat so se odpravile na oddih v različna
zdravilišča in več kot 60-krat na enodnevne ali
dvodnevne izlete, ob svetovnem dnevu je bil
letos že osmi dan odprtih vrat, pod mentor-
stvom fizioterapevtk pa se letos razgibava 40
telovadnih skupin. Od leta 2002 poteka v pros-
torih društva posvetovalnica za osteoporozo, v
kateri svetuje in odgovarja na vprašanja Maja
Kozlevčar Živec, dr. med., spec. fiz. reh. med.
Vsako leto na dan mladosti, 25. maja je orga-
niziran spominski pohod dr. Alenki Pegam,
idejni ustanoviteljici društva. Ob koncu sezo-
ne, v mesecu juniju, je zaključni piknik, ki se
ga vsako leto udeleži okoli 250 članic. Letošnji
je bil v Železnikih. V mesecu decembru pa 
se članice društva tradicionalno družite na 

novoletnem praznovanju, kot je to današnje. V
letošnjem letu je bilo Društvo bolnikov z oste-
oporozo Kranj še posebej aktivno in uvedlo še
eno prireditev, za katero se zdi, da bo postala
tradicionalna. Ob svetovnem dnevu osteoporo-
ze je bil na Glavnem trgu v Kranju 1. osteotlon,
pri njegovi promociji so pomagali tudi številni
gorenjski mediji, ki društvu tudi sicer stojijo ob
strani in jim gre ob tej priložnosti naša velika
zahvala. S prijazno gesto so se odzvali tudi 
nekateri trgovci, saj lahko člani kranjskega 
društva kupujejo nekatere izdelke ali koristijo
storitve za 10 do 15 odstotkov ceneje.

Sončnica, zaščitni znak bolnikov z osteopo-
rozo, simbolizira sonce, moč in voljo do življe-
nja. Naj vas še naprej povezuje, bogati in bodri.

Milena Zupin
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Nočni pohod z baklami
V Turističnem društvu Preddvor imajo za praznike vedno zanimive ideje. Že drugič zapored 

so priredili nočni pohod z baklami od jaslic do jaslic, pripravili so tudi tek Božičkov, že tradicionalen 
pa je njihov potop božičnega drevesa.

Na nočni pohod z baklami se je podalo okoli sto petdeset pohodnikov. Brane Klakočar je letos postavil že četrte jaslice iz kamna. Izdelal jih je ročno, z
rezilko, z vsakimi pa je imel okoli tristo ur dela.

V gostilni Bizjak svoje jaslice postavljajo na peči, kjer so že od začetka decembra
deležne občudovanja gostov.

Najbolj znane in obiskane pa so jaslice Vinka Pfajfarja na Srednji Beli, ki jim je 
namenil gornje nadstropje hiše in jim dodal še ”pravljično deželo”. 

Na vsaki postaji nočnega pohoda so gostitelji pričakali pohodnike z okrepčilom. Med pohodniki je bilo veliko domačinov, pa tudi ljudje iz drugih krajev. Najbolj so
uživali otroci. Danica Zavrl Žlebir / Foto: Tina Dokl



Reporzaža

10

PREDDVOR
041/635 043

● Ličarstvo    ● Kleparstvo    ● Vleka vozil
● Menjava stekel    ● Nadomestna vozila   
● Mehanične storitve 

NOVO:
● Cenitve vozil
● Poliranje in popravilo barve ter zaščitni sistem 

za lak (pred soljo na cesti, industrijskim 
onesnaževanjem, odporen na smolo iglavcev 
in ptičje iztrebke, zmanjša potrebo po pranju 
avtomobila)

Srečno vožnjo 2011!
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Vsem obiskovalcem 
se zahvaljujemo za
obisk in Vam želimo
vesel Božič in srečno
novo leto 2011

Vabljeni tudi na
SILVESTROVO, 
rezervacije na 
tel.: 031 322 193.
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Dom na Sv. Lovrencu
Odprto: sobote, nedelje in med prazniki, ostale dni po dogovoru.

Telefon: 031 322 193

Petindvajseti kmečki praznik
V Bašlju je bil ob koncu avgusta že petindvajsetič Kmečki praznik pod Storžičem.

Bašelj - ”Cajno imam tako strgano, da me že
vsi po vasi zbadajo. Presnet dedec! On pa raje
dela koše in jih prodaja, da za denar dobi tudi
kaj za po grlu,” je le delček slikovite zgodbe iz
nekdanjega vaškega življenja, ki sta jo na
kmečkem prazniku ob pripravi palic za plete-
nje košev in cajn predstavila Francka Roz-
man in Jože Štefe. Domačini, prizadevni čla-
ni Turističnega društva Bašelj, so se ob jubile-
ju odločili, da na prazniku prikažejo nekatera
stara kmečka opravila in običaje, ki so jih
predstavili na dosedanjih štiriindvajsetih prire-
ditvah. Matija Roblek in Miran Markun sta
pred očmi radovednih obiskovalcev strigla
ovco - najprej z navadnimi škarjami, nato pa še
z električnimi. Anica Roblek je delala butare
- s sekiro, ne pa z motorno žago, kot jih že
marsikje v novodobnih časih. Franci Roblek
in Karel Rakovec sta žagala in cepila drva, pa
ne dolgo, ker se je star ročaj kmalu polomil.
Tine Rakovec je s skupaj s svojimi pomočniki
pokazal, kako so nekdaj kuhali žganje. Za delo
z geplnom in za mlatenje žita s cepci so poskr-
beli Franci Roblek ter Karel in Ambrož Ra-
kovec. Kati Kepic je ”štrikala” topla oblačila,
s kmečko malico je postregla Marjeta Rako-
vec, postavili so tudi čebelji panj ... Lucija in
Luka Roblek ter Tadeja Konc in Marjan
Markun so v zabavnem skeču prikazali razli-

ko med mestno in podeželsko mladino. Zapel
je še mešani pevski zbor Storžič, med pevci je
tudi Srečko Roblek, ki je bil še v času, ko je
vodil turistično društvo, pobudnik kmečkega

praznika v Bašlju. Zaplesala je folklorna sku-
pina iz Preddvora, Fantje z vasi so predstavili
tudi pesem, posebej posvečeno bašeljskemu
prazniku ... Cveto Zaplotnik

Matija Roblek in Miran Markun sta strigla ovce.

Še preden so si privoščili zasluženo malico, so se takole ”ujeli” v fotografski objektiv.
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Preddvorski čebelarji spet najboljši
V Žirovnici so bile septembra Čebelarske igre Žirovnica 2010.

Družabnega tekmovanja na konjeniškem poligonu v Breznici se je
udeležilo deset ekip iz vse Slovenije. Ekipa Čebelarskega društva Fran
Lakmayer Preddvor se ga je udeležila drugič in branila lansko zmago.
Prijavljene ekipe smo se pomerile v šestih disciplinah, kjer smo tek-
movali v hranjenju čebel, izdelavi satnikov, prenašanju vode, risanju
panjskih končnic, izdelavi voščenih sveč in preizkušanju medu. Ekipo
Čebelarskega društva Fran Lakmayer iz Preddvora je zastopalo šest
članov, ki smo izmenično sodelovali v že prej naštetih igrah in več kot
dostojno zastopali občinske barve. V igre smo se podali z veliko mero
borbenosti in tekmovalnega duha, saj je vedno teže braniti prvo mesto,
kot ga osvojiti. Bučni navijači so nam vlivali veliko adrenalina, ki nas je
popeljal do odličnega prvega mesta. Z podelitvijo priznanj in druženjem
ob golažu ter prijetni glasbi smo zaključili lepo nedeljsko popoldne in
se polni vtisov vrnili domov pod naš Storžič.

ČD Fran Lakmayer Preddvor

Nakup koledarja je plemenita poteza
Polepšajte vaš dom s koledarjem 2011 s fotografijami poklicnih gasilcev Gasilsko
reševalne službe Kranj in postavni fantje bodo ”varovali” vaš dom kar celo leto!

Cena koledarja je le 10 EUR. Celoten izkupiček od prodaje gre v humanitarne 
namene. Z nakupom koledarja boste zadovoljni vi, pa še pomagali boste.

Koledar lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, 
ga naročite po telefon: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Zajtrkovali so med
Slovenski čebelarji v sodelovanju s šolami in vrtci že več let za-

pored med otroki prirejajo medene zajtrke. Domači čebelarji so v
družbi župana obiskali tudi preddvorske otroke in jim podarili med
za zdrav zajtrk. Otrokom je sladek obrok nadvse teknil. Čebelar 
je tudi župan Miran Zadnikar, ki je v družbi svojih čebelarskih
kolegov ob vrtcu posadil gorski javor. D. Ž.

Spomin na poletje in igre
Na Tržiških igrah veselja in smeha, ki že dvanajst let potekajo na

Letnem kopališču Tržič, se je pomerilo pet ekip iz gorenjskih občin
in ena iz srbskega mesta Zaječar. Med Gorenjci so bili tudi Pred-
dvorski hudički. Že na začetku so pokazali drugim tekmovalcem, da
morajo nanje resno računati. Na polovici tekmovanja je bila ekipa iz
Preddvora na tretjem mestu, za ekipo Tržiča in Zaječarja. V nadal-
jevanju se je vrstni red premešal, a so hudički padli le mesto nižje.
Zmago sta si delili s 47 točkami ekipi Tržič in Leteča teleta iz Kran-
ja; slednja je odstopila pokal domačinom. Tretji je bil Zaječar s 44
točkami, četrto mesto pa so zasedli Preddvorski hudički s 37 točka-
mi (na sliki). Poskočni krompirčki iz Naklega so zaostali za njimi
kar za 11 točk, tržiška ekipa As pa za 17 točk. Z vsebino šestih iger
in vezne Rdeče niti je športni pedagog Silvo Japelj obudil tržiško
legendo o nastanku Tržiča, ki je povezana z zmajem. Hudički se ga
niso ustrašili niti v vodi niti ob bazenu, zato so dobili pokal za sode-
lovanje na igrah. Stojan Saje, foto: Gorazd Kavčič

Otrokom je medeni zajtrk v županovi družbi zelo teknil.

Čebelarji so posadili gorski javor.



Izkoristite novo možnost obveščanja
Prijavite se na obveščanje po e-pošti ali SMS sporočilih

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v
primerih, ko je oskrba s pitno vodo motena. Do motene oskrbe s
pitno vodo pride zaradi okvar na javnem vodovodnem omrežju in
v času posegov na omrežju, kot so redno in izredno vzdrževanje,
obnove, prevezave na omrežju. Zavedamo se, da je trenutni sistem
obveščanja pomanjkljiv, saj z objavami na radijskih postajah in
naši spletni strani ne zajamemo vseh uporabnikov, pri katerih je os-
krba s pitno vodo v določenem času motena. Zato smo že nekaj
časa iskali primerno rešitev, ki bo omogočala hitro in učinkovito ob-
veščanje. Rešitev smo našli v sodobnih komunikacijskih
kanalih, v e-pošti in SMS sporočilih. Sistem individualnega
obveščanja je že v zaključni fazi, kar pomeni, da ga moramo le še
dopolniti z bazami uporabnikov, ki želite biti obveščeni po e-pošti
in ali po SMS sporočilu. Vsa sporočila so brezplačna. 

V začetni fazi boste obveščeni: 
- o moteni oskrbi s pitno vodo v času načrtovanih del na javnem
vodovodnem omrežju (sporočili vam bomo, kakšna dela se 
izvajajo in koliko časa bo delo potekalo oz. bo oskrba s pitno
vodo motena),

- o moteni oskrbi s pitno vodo v času okvar na javnem vodovodnem
omrežju (sporočili vam bomo predvideni čas odprave napake),

- o morebitni sanitarni neustreznosti vode (sporočili vam bomo 
razlog za neustreznost pitne vode, čas, v katerem se morajo 
izvajati potrebni ukrepi, kot je na primer prekuhavanje vode in
vam po odpravi napake poslali novo sporočilo o preklicu
neustreznosti pitne vode).

V prijavi nam sporočite vaše osnovne podatke (ime in priimek ter
naslov) ter na kakšen način želite biti obveščeni: po e-pošti
(navedite naslov vaše e-pošte) in/ali SMS sporočilu (navedite vašo
mobilno številko). 
Če mesečno prejemate račun za komunalne storitve neposredno z
naše strani, prosimo, pripišite številko kupca, ki je navedena v
zgornjem desnem robu računa za komunalne storitve. 
Če račune za komunalne storitve prejemate preko upravnika, pa
prosimo, pripišite upravnika objekta, v katerem živite. 

S pridobljenimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov. Kadarkoli imate seveda možnost, da se
odjavite iz sistema individualnega obveščanja. Odjavo nam
sporočite po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na
naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Pričakujemo, da bomo sistem individualnega obveščanja začeli
uporabljati v prvih mesecih prihodnjega leta. Glede na to, da 
gre za vzpostavitev novega sistema, se vam za morebitne 
napake iskreno opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. 
Vaši predlogi in pripombe so dobrodošli na info@komunala-kranj.si.

Vabimo vas, da na naši spletni strani www.komunala-kranj.si
izpolnite obrazec ”Prijava na obvestila”. Vašo prijavo nam
lahko sporočite tudi po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si
ali pisno na naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj. 

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Letos smo nadgradili sistem ločenega zbiranja odpadkov in uvedli
ločeno zbiranje odpadne embalaže in bioloških odpadkov po
tako imenovanem sistemu od vrat do vrat. Mešane komunalne
odpadke in odpadno embalažo odvažamo vsak drugi teden,
medtem ko biološke odpadke odvažamo tedensko. V zimskem
času se količine bioloških odpadkov zmanjšajo, kar že opažamo
pri praznjenju vaših zabojnikov. Zato smo se odločili, da v zimskem
času zmanjšamo pogostost odvoza bioloških odpadkov. Zaradi
racionalizacije odvozov odpadkov, se bo v tem času spremenil tudi
dan odvoza bioloških odpadkov.

Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na računih pri
gospodinjstvih, ki biološke odpadke zbirate z zabojni-
ki za biološke odpadke. Stroški zbiranja, prevoza in
odstranjevanja bioloških odpadkov se bodo v času od
1. januarja do 31. marca 2011 razpolovili.
Na osnovi analize 14-dnevnega odvoza bioloških odpadkov v
zimskem času, bo odvoz v prihodnje celo leto lahko potekal tedensko
oziroma se bo obdobje odvoza na 14 dni lahko tudi podaljšalo.
Ker želimo redni odvoz odpadkov čim bolj prilagoditi vašim 
potrebam in številu vozil za odvoz odpadkov, s katerimi razpola-
gamo, prilagamo urnik odvoza odpadkov samo za prvo polovico
leta. Tako dopuščamo možnost za morebitne spremembe v drugi
polovici leta 2011.

V zimskem času spremenjen urnik 
odvoza bioloških odpadkov

V času od 1. januarja do 31. marca 2011 bo odvoz 
bioloških odpadkov potekal na 14 dni, vsak drugi četrtek.



Čisto je lepo.

Biološki odpadki predstavljajo velik del nastalih gospodinjskih
odpadkov. Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov preprečimo,
da ne končajo na odlagališčih, kjer so vir nastajanja toplogrednih
plinov. Biološke odpadke moramo vrniti v nadaljnjo uporabo. 
To lahko storimo na dva načina, in sicer da svoje biološke 
odpadke sami kompostiramo ali jih odlagamo v rjavi zabojnik za
biološke odpadke. V zabojniku odložene odpadke Komunala
Kranj odpelje predelovalcem.

Ti odpadki so bili odloženi v zabojnikih za biološke odpadke. 
Žal velik del predstavljajo plastične vrečke. 
Zaradi nepravilnega odlaganja bioloških odpadkov v plastičnih
vrečkah je bil onemogočen proces predelave odpadkov. 
Predelovalec bioloških odpadkov ni mogel predelati, zato so ti 
končali na odlagališču.

Biološki odpadki ne sodijo 
v plastične vrečke

odvoz mešanih komunalnih odpadkov

odvoz odpadne embalaže

odvoz bioloških odpadkov

Na dan odvoza pravočasno pripravite samo tiste odpadke, 
ki jih po urniku odvažamo. Z odvozom odpadkov začnemo 
ob 6. uri zjutraj.

Pri odlaganju bioloških odpadkov je zelo pomembno,
da jih ne odlagamo v navadnih plastičnih vrečkah. 
Uporabiti moramo biorazgradljive papirnate vrečke ali
vrečke iz posebne folije. V prvih mesecih prihajajočega
leta vam bomo ponudili možnost nakupa cenovno
ugodnejših biorazgradljivih vrečk. O načinu prodaje 
vas bomo pravočasno seznanili.



V goste smo povabili folkloriste
KUD Triglav s Slovenskega Ja-
vornika. Že pred začetkom kon-
certa je kazalo, da bo letošnji ne-
kaj posebnega. Obiskovalci so na-
mreč napolnili dvorano, kar do-
slej za Preddvor ni bilo značilno,
domače plesalke in plesalce pa so
gledalci pozdravili z bučnim
aplavzom. To je bila velika spod-
buda nastopajočim in ves koncert
je minil v izjemnem sodelovanju
vseh v dvorani. Iskreno se zahva-
ljujem vsem nastopajočim za od-
ličen nastop, obiskovalcem pa za
izjemno vzdušje v dvorani. Ob tej
priložnosti bi se rad tudi zahvalil
vsem obiskovalkam in obiskoval-
cem za prostovoljne prispevke, ki
ste jih darovali ob vhodu v dvora-
no. Zagotavljam vam, da bo vsak
evro premišljeno uporabljen za
naše poslanstvo in cilje, ki smo si
jih zastavili za prihodnje leto. In
kaj vse nas čaka v letu 2011?

Obe sekciji se bosta udeležili
območnega srečanja folklornih
skupin in upamo, da se jima bo
uspelo uvrstiti tudi naprej na re-

gionalno srečanje ali pa celo na
državno. Z delom in angažira-
nostjo, ki so jo pokazali letos, je
to povsem možno. Otroška sekci-
ja se bo udeležila državne revije
Pika poka pod goro v Rogaški
Slatini. Organizirali bomo med-
narodno srečanje folklornih sku-
pin, ki postaja že tradicionalno.
Tokrat bo že četrto po vrsti. Otro-
ška sekcija bo poleti predvidoma
odpotovala na turnejo v Italijo,
kamor smo povabljeni na medna-
rodni festival otroških folklornih
skupin. Tudi odrasla sekcija načr-
tuje udeležbo na mednarodnem
festivalu v tujini. Z otroškimi fol-
klornimi skupinami iz Avstrije se
dogovarjamo o organizaciji skup-
nega folklornega tabora, ki bi ga
morda razširili še na Italijo. Ta-
bor bi predvidoma organizirali v
Sloveniji. Podoben tabor predvi-
devamo tudi za odraslo sekcijo. V
sodelovanju z BSC Kranj in Ob-
čino Preddvor smo pripravili več-
ji projekt, povezan z izdelavo in
obnovo naših kostumov, ki ga bo
v večji meri sofinancirala EU.

Projekt je bil sprejet in potrjen,
tako da smo že začeli s postopki
za izvedbo. V letu 2011 bomo v
sodelovanju z nekaterimi drugimi
društvi iz občine Preddvor pri-
pravili še nekaj prireditev, za ka-
tere upam, da jih boste dobro
sprejeli.

Oktobra smo v društvu izvolili
novo vodstvo in v upravni odbor
imenovali nove člane, ki bodo z
novimi idejami in energijo poma-
gali pri uresničitvi zastavljenih
ciljev. Vsega, kar smo uresničili
letos in si zastavili za leto 2011,
pa nam ne bo uspelo uresničiti
brez naših zvestih podpornikov.
Upamo in želimo si, da boste na-
šli razumevanje in nas tudi v pri-
hodnje finančno podprli: Občina
Preddvor, Megamik, Preddvor,
Hudelja, Preddvor, MKL Sy-
stems, Banka Koper, Iskratel,
Kranj, Pekarna Zevnik, d. o. o.,
Kranj, Cvetličarna Urška, Tupali-
če. Večina naštetih nas podpira že
vsa leta, zato se jim še posebej
iskreno zahvaljujem. Seveda pa
bi rad povabil in spodbudil tudi
druge, da nam pomagajo. Zago-
tovo bomo našli skupno točko in
obojestranski interes, saj smo pri-

pravljeni prisluhniti tudi vašim
željam in potrebam in vam po
najboljših močeh ustreči s tistim,
v čemer smo najbolj uspešni, s
plesom.

Želimo si, da boste prireditve,
ki jih pripravljamo v Preddvoru
za vas, sprejeli za svoje in nas
tudi na ta način podprli. Največ
pove navdušenje plesalcev po let-
nem koncertu: ”Ko smo videli
polno dvorano, smo pozabili na
vse in samo še plesali, ko pa so v
dvorani začeli ploskati, nas je pa
kar samo neslo po odru.”

Naj v letu 2011 nese tudi vas
preko vseh težav, tegob in žalost-
nih trenutkov in vam v imenu
preddvorskih folkloristov želim,
da bi vas v prihajajočem letu
vsak dan spremljale same radosti
in veseli trenutki. Želim vam, da
bi vam uspelo nekoliko obrzdati
hitri tempo, predvsem pa najti
čas za prijatelje. In najmanj to bo-
ste našli, to vam zagotavljam, če
se nam boste pridružili kot ple-
salci ali pa vsaj gledalci na naših
nastopih. 

Predsednik Folklornega 
društva Preddvor

Damjan Kovačič

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

Hitro in ugodno.

Bencinski servis Logo v Tupaličah 
lahko obiščete od ponedeljka do sobote 

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

VSEM STRANKAM SE ZAHVALJUJEMO 
ZA ZAUPANJE IN VSEM ŽELIMO VESEL BOŽIČ 

IN SREČNO NOVO LETO 2011.
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Preddvorski folkloristi navdušili
Konec novembra je Folklorno društvo Preddvor pripravilo tradicionalni letni koncert. 



Seniorji
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Marije Rogelj letos žal ni bilo na srečanje, njena pranečakinja, ki je
na srečanje pripeljala Mickino mlajšo sestro Marijano Rogelj, rojeno
leta 1916, je povedala, da je teta zbolela in obležala. Prišlo pa je šest dru-
gih starostnikov, starejših od devetdeset let: leta 1915 rojena Frančiška
Zorman iz Bašlja, že omenjena Marijana Rogelj, leta 1920 rojena An-
tonija Zadnikar iz Preddvora (županova mama), istega leta rojena An-
tonija Polajnar in leto starejša Marija Arh, obe iz Preddvora, in edini
moški v ženski druščini Franc Šenk, rojen leta 1920, prav tako iz Pred-
dvora. V občini sicer živi šestnajst starostnikov nad devetdeset let, med
njimi so samo trije moški. Goste, ki zelo dobro nosijo vsa častitljiva leta,
so pozdravili župan Miran Zadnikar, svetnik Miro Roblek, ki dela v
občinskem odboru za socialna vprašanja, in Tatjana Kavčič, predsed-
nica Društva upokojencev Preddvor. Zapele so pevke iz upokojenskega
zbora Josipine Turnograjske, na harmoniko jim je zaigral Gašper Seljak,
nato pa so najstarejše prebivalce pogostili, obdarili in jim za visoke
rojstne dneve podarili skupno torto. Danica Zavrl Žlebir

Srečali so stari nad devetdeset let
Na rojstni dan najstarejše občanke Marije Rogelj iz Potoč, rojene 10. decembra 1908, je župan 

Miran Zadnikar na občini priredil sprejem za najstarejše občane.

Spet je prišel čas, ko stisk roke 
prebudi toplino v nas.

Kolektiv picerije Gorski privez se vam 
lepo zahvaljuje za obisk in vam želi 
vesele božične praznike ter srečno, 
zdravo in uspešno novo leto 2011!
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Gelike so spet spletle copatke

Upokojenke, ki se že vrsto let družijo v sekciji ročnih del, imenovani
Gelike, so letos spet prispevale copatke za preddvorske novorojenčke.
”Spletle smo jih trideset parov. Če bo v občini rojenih več otrok, bomo
pa kak par še dodale,” je povedala Tončka Kociper. Trenutno je v skupi-
ni petnajst Gelik. Nekatere zbolijo ali doživijo nezgode, potem je
skupina kako leto brez njihovih pridnih in spretnih rok. Prihajajo pa že
mlajše, sta zadovoljni Tončka Kociper in Danica Polajnar. Svoja ”dekle-
ta”, ki izdelujejo tako lične izdelke, da so v ponos vsemu okolišu, pa je
pohvalila tudi predsednica Društva upokojencev Preddvor Tatjana
Kavčič. Na sliki z letos spletenimi copatki za prihodnje preddvorske
novorojenčke pa so še Anica Celar Gorza iz upokojenskih vrst ter župan
Miran Zadnikar in občinski svetnik Miro Roblek. Danica Zavrl Žlebir

V šestnajsterici le trije moški
V občini Preddvor je šestnajst ljudi, starejših od devetdeset let. Naj-

starejša občanka je Marija Rogelj iz Potoč, ki je 10. decembra prazno-
vala sto dve leti. Tudi njena sestra Marijana sodi med korenine, saj ima
že štiriindevetdeset let. Ostali so še: Frančiška Zorman iz Bašlja (roje-
na leta 1915), Neža Gartnar z Brega (rojena 1912), Julijana Špruk iz
Kokre (1919), Alojzija Štular iz Kokre (1917), Antonija Šenk iz Pred-
dvora (1916), Antonija Zadnikar iz Preddvora (1920), Antonija Polaj-
nar iz Preddvora (1920), Marija Arh iz Preddvora (1919), Ivana Val-
javec s Srednje Bele (1913), Marija Rogelj iz Tupalič (1919), Frančiš-
ka Rogelj iz Tupalič (1920), Franc Šenk iz Preddvora (1920), Ivan Mer-
lak iz Tupalič (1918) in Janez Ekar z Zgornje Bele (1917). D. Ž.

Pomirjujoč pogled na vršace



Čebelarsko društvo Fran Lakmayer iz Pred-
dvora, ki septembra že tradicionalno prireja
čebelarska srečanja ob lipi pri preddvorskem
vrtcu, je letos ta dogodek pripravilo že petič.
Žal jim je ponagajalo vreme in so morali
prireditev, ki jo je letos s svojo navzočnostjo
počastil častni gost, predsednik Mednarodne
čebelarske zveze Apimondia Gilles Ratia (na

sliki) iz Francije, ki je bil v Sloveniji na med-
narodnem forumu čebelarstva v Ljubljani,
preseliti v krajevni dom. Prireditev so s kul-
turnim programom popestrili učenci OŠ
Matije Valjavca Preddvor. Čebelarji pa vsako
leto podelijo tudi plaketo Frana Lakmayerja
zaslužnemu članu društva. Letos jo je dobil
Boštjan Roblek. Prireditev je spremljala razs-

tava čebelarskega orodja in degustacija ra-
zličnih sort medu, ki so na letošnjih ocenje-
vanjih prejela visoka priznanja. 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Matic Zorman

Društva
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Ko je v času od 28. septembra do 3. oktobra
v Ljubljani potekal Mednarodni forum Apime-
dica & Apiquality, jo priložnost za obisk pred-
dvorskega čebelarja, ki je v letu 2009 prejel
šampiona za akacijev med na Mednarodnem
ocenjevanju medu v Gornji Radgoni, izkoristili
tudi predsednik Mednarodne čebelarske zveze
Apimondia Gilles Ratia iz Francije. To je bil
sploh prvi obisk predsednika Mednarodne če-
belarske zveze Apimondia, ki vključuje čebe-
larje iz 92 držav sveta, na Gorenjskem. Gilles
Ratia je bil tudi častni gost na 5. srečanju pri
čebelarski lipi v Preddvoru konec septembra. 

V spremstvu podpredsednika Čebelarske zve-
ze Slovenije Franca Šivica so Koklov čebelnjak
konec septembra obiskali tudi italijanski čebe-
larji, ki jih je vodil pater Giovanni Amani Ro-
mano iz benediktinskega samostana v Finale
Ligure pri Savoni v Genovskem zalivu. V 
samostanu imajo veliko čebelarstvo z okoli
400 čebeljimi družinami, vzorno točilnico, tr-
govino s sladkimi dobrotami iz čebeljega panja
in celo lasten muzej. V veliko čast pa si Jožef
Kokl šteje tudi obisk predsednika Zveze argen-
tinskih čebelarjev Lukasa Martineza, ki je obe-
nem tudi podpredsednik Mednarodne čebelar-
ske zveze Apimondia. Gostje iz tujine so bili
enotnega mnenja, da imamo Slovenci najbolj-
še sorte medu. Prav tako so slovenski čebelar-
ji spoštovani in znani, da delajo s srcem in da
so s kvaliteto medu in načinom čebelarjenja v
svetovnem vrhu. 

Jožef Kokl je s svojim medom tudi letos sode-
loval na različnih ocenjevanjih. Na svetovnem
ocenjevanju medu, v okviru Mednarodnega fo-
ruma Apimedica & Apiqualiy, ki je potekal v
Ljubljani in na katerem je bilo več kot 400 vzor-
cev z vsega sveta, je Koklov akacijev med pre-
jel zlato priznanje, smrekov med srebrno pri-
znanje, priznanje pa je prejel še za lipov med.
Na Mednarodnem ocenjevanju AGRA v Gornji
Radgoni je prejel zlati priznanji za akacijev in
smrekov med, ter srebrno priznanje za lipov
med. Na mednarodnem ocenjevanju medu v

Murski Soboti pa je prav tako prejel dve zlati in
eno srebrno priznanje, ter priznanje. 

V čebelnjaku Jožeta Kokla je 105 panjev, po-
teg stacionarnega čebelnjaka pa čebele s svojim
tovornjakom vozi na pašo na različne konce
Slovenije. Srčno si želi, da bi v prihodnjem letu
zamenjal panje, ki so že 40 let na prevozu. Za
Storžičem ima že dve leti plemenilno postajo in
čez nekaj let, kolikor bo odbiral vzrejni materi-
al od najboljših čebeljih družin, upa, da pride do
čiste kranjske sivke z vsemi njenimi karakteri-
stikami.

Leto visokih obiskov 
Jožef Kokl, predsednik Čebelarskega društva Fran Lakmayer Preddvor, je letos v svojem čebelnjaku 

v Spodnjih Potočah gostil številne visoke goste iz sveta čebelarstva. 

Čebelarski dan z uglednim gostom
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 puš�a pipa ali wc kotli�ek, 
ne dela lu� ali gospodinjski aparat,

ste kupili novo lu� in jo je potrebno zamenjati,
želite zamenjati stikala ali vti�nice,

potrebujete montažo pohištva,
želite prelakirati ali menjati parket,
želite imeti nove kerami�ne ploš�ice, 
pokli�ite nas in z veseljem vam bomo

odpravili težavo.

031/ 560 870

S tem kuponom 10% popusta!
Dela bomo opravili strokovno, hitro in po ugodnih cenah!

HIŠNI SERVIS

Pri Koklovem čebelnjaku v Potočah.



Srečanje turističnih delavcev
Športna dvorana v Poljanah je

bila letos gostiteljica 40. sreča-
nja turističnih delavcev Gorenj-
ske ob 40-letnici praznovanja
Turističnega društva Slajka-Ho-
tavlje. Na omenjenem srečanju
so podelili priznanja za Gorenj-
sko v okviru akcije Moja deže-
la, lepa in gostoljubna 2010, ki
je potekala od maja do avgusta.
Na srečanju je prejela priznanje
tudi Osnovna šola Matije Va-
ljavca Preddvor, in sicer za tret-
je mesto v kategoriji starejše
osnovne šole. V imenu šole je
priznanje prevzela Petra Lesjak,
ki je bila tudi pobudnica sode-
lovanja v omenjeni akciji. 

Mirjam Pavlič

Župan iz naše vasi
Biti župan ni kar tako. Sploh v času pred volitvami, ko je žena še

bolj zajedljiva kot običajno, ko se kar naenkrat pojavi dobra
konkurenca, za nameček pa se v bližnji gostilni pojavi še detektiv, ki
je prišel na dopust. Aktualna tema, ki je rdeča nit letošnje igre Župan
iz naše vasi, katere avtor je Slavko Prezelj. Na režiserskem mestu se
je letos prvič preizkusil Jože Ekar in svoje delo odlično opravil.
Igralke in igralci otroške igralske skupine KUD Matije Valjavca
Preddvor smo igro zaigrali trikrat, in sicer dvakrat na domačem
odru, enkrat pa na Jezerskem. Posebej smo bili presenečeni, da so
nas na Jezerskem tako lepo sprejeli. Odziv gledalcev pa je bil tako
tam kot tudi v Preddvoru odličen. Ana Kovačič

Zanimivosti
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Turistično društvo Preddvor je letos čez poletje v sodelovanju s TD
Bašelj in s TD Kokra na celotnem območju občine Preddvor ocenjevalo
urejenost hiš in vrtov. Na oktobrski prireditvi, ki so jo pripravila vsa tri
društva v domu krajanov, so podelili 46 priznanj, od tega tri priznanja za
najbolj urejeno hišo, šest priznanj za najlepše nageljne, druga priznanja
pa za splošno urejenost hiš in vrtov. Komisija je ocenjevala po znanih
merilih: pristop do hiše, splošno urejenost vrta, pokošenost, urejenost
ograje, ki obdaja vrt, vhoda do hiše, ocvetličenost hiše, balkonov. 

Mirjam Pavlič

Veliko urejenih hiš in vrtov

M: 051/ 877 920

info@groselj.si

SALON Suhadole 57, 1218 Komenda

T: 01/ 723 92 16

www. .siwww. .si

tapetništvo, salon sedežnihtapetništvo, salon sedežnih

izdelava po meriizdelava po meri

V s n S nr 2011V s n S nr 2011

Eko teden z Gorenjskimi elektrarnami
Sredi oktobra je na naši šoli

potekal projekt Ekoteden, ki ga je
naša učiteljica Mira Vizjak skupaj z
Gorenjskimi elektrarnami orga-
nizirala že tretje leto.

V tem času smo imeli akcijo zbi-
ranja starega papirja, ki smo se je
udeležili vsi šolarji in skupaj smo
zbrali dobrih 18 ton odpadnega pa-
pirja. Letos smo na šoli uvedli zbi-
ranje praznih tonerjev, kartuš, plas-
tičnih zamaškov in odsluženih mo-
bilnih telefonov ter baterij. Učenci
petih razredov smo si ogledali
postajo za nevarne odpadke, ki so jo
postavili pri Jelovici. Na šoli so za
učence višjih razredov potekale
delavnice o učinkoviti rabi energije,
kot so sončne in vodne elektrarne. Sredi tedna nas je obiskal tudi pred-
dvorski župan, gospod Miran Zadnikar. Učenci razredne stopnje smo v
času Ekotedna izdelali številne izdelke iz odpadne embalaže, se pogo-
varjali o zmanjševanju količine odpadkov in na to temo tudi risali.
Izdelke smo razstavili v naši avli. V Ekotednu smo se veliko naučili,
predvsem pa smo izvedeli, kako so lahko nekateri odpadki zelo nevarni.

Učenci 5. a razreda: Ana Roblek, Andrej Bogataj, 
Teja Arzenšek, Katja Jekovec in Tina Oman



Predstavljamo
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Pri projektu je sodelovalo okrog sto mladih
iz vse Slovenije, na Gorenjskem pa je bila
skupina, ki je pomagala osebju v pred-
dvorskem domu starejših, edina. ”Cilj projek-
ta je v treh dneh, ki jih imamo na razpolago,
opraviti neko družbeno koristno delo. Lahko
je z ekološkega, socialnega ali drugega po-
dročja, bistvo pa je, da do konca ne veš,
kakšno nalogo ti bodo dodelili,” je razložila
vodja skupine Tadeja Tomšič. Prav omejen
čas in vnaprejšnje nepoznavanje naloge
udeležence akcije prisili, da hitro zavihajo
rokave in čimmanj časa porabijo za adminis-
tracijo. Program so izdelali skupaj z delovno
terapevtko Irmo Čebašek, seveda pa so
morali pokazati tudi precej lastne kreativnos-
ti, če so hoteli v treh dneh doseči vse cilje, ki
so si jih zastavili. V domu so preživeli dopold-
neve in pomagali osebju pri njihovih vsakod-
nevnih opravilih, tako da so med drugim tudi
urejali skladišče, pospravili rože z balkonov in
pomili okna, obenem pa so veliko časa
preživeli s starejšimi, tudi v individualnih
pogovorih. Prostovoljce je ob koncu po-
hvalila tudi direktorica doma Andreja Valant.
”Ti mladi so v času, ko so njihovi sovrstniki
uživali v počitnicah, pokazali, da jim ni težko
zjutraj vstati iz postelje in vsak dan priti k
nam. Svoje delo so vzeli zelo resno, čeprav ni
bilo obvezno. S tem so dokazali, da so
odgovorni mladi ljudje in da imajo čut za

sočloveka.” Prostovoljci pa so priznali, da si
bodo te počitnice zagotovo zapomnili. ”Slo-
vo smo jemali z okrepljenim egom, in da se
pohvalimo, celo s pisno pohvalo v žepu! Svoj

oddih med šolskimi obveznostmi smo pora-
bili za sočloveka, ob tem pa si nabrali še
mnogo izkustev in pomembnih spoznanj,”
so poudarili ob slovesu.

Počitnice preživeli v 
preddvorskem domu starejših

Skupina mladih z Gorenjskega se je pridružila projektu 72 ur prostovoljstva, v okviru katerega so tri dni
preživeli v Domu starejših občanov Preddvor. 72 ur je mednarodni projekt, ki je letos prvič potekal tudi v

Sloveniji. Združuje več kot 50 tisoč prostovoljcev po svetu, ki želijo storiti nekaj dobrega za svoj kraj 
oziroma sokrajane. Letos se je izvajal v šestih državah, med drugim od 25. do 28. oktobra tudi v več kot

desetih mestih po Sloveniji.

Skupina mladih je v okviru projekta 72 ur prostovoljstva počitnice preživela v Domu 
starejših občanov Preddvor. Foto: Tina Dokl

Dom starejših občanov Preddvor 
Vam želi blagoslovljene božicne praznike ter

srecno, zdravo in uspešno novo leto 2011

Dom starejših občanov Preddvor 
Vam želi blagoslovljene božicne praznike ter

srecno, zdravo in uspešno novo leto 2011
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Za goro s tisočerimi obrazi so dobri le naj-
boljši in hkrati preprosti ljudje. Prav takšen je
tudi Anže Šavs, saj mu je bilo dano, da je letos
avgusta osvojil kar tri šesttisočake v perujskem
pogorju Cordillera Blanca. Čeprav je pri načr-
tovanih ciljih računal na pomoč prijatelja, pa je
le-ta hitro prišel do spoznanja, da so gore v
okolici Huaraza zanj previsoke. Anže je tako
ostal sam z vsemi načrti. Neizmerljiva volja
stopiti v sneženo in ledeno goro, mu je dala
moč, da se je sam samcat preko razdrapanih le-
denikov podal proti belim vrhovom. ”Ob drugi
uri zjutraj sem zaprl šotor in krenil na pot. Vi-
del sem le pet metrov naprej in na ledeniku
sem iskal prehode čez tanke in ozke snežene
mostiče, ki so se peli čez tudi do 30 metrov
globokih ledeniških razpok. Za ledenikom sem
stopil na stekleni led, da so hreščale dereze
svojo pesem, in za njim me je sprejel zbiti sneg
v naklonini do 60 stopinj. Mraz in tišina sta la-
zila okoli mene. Trušč in žvenketanje ledenih
kosov so naenkrat preglasili neizmerno tihoto.
Nekje v bližini mene se je podrl ogromen lede-
ni stolp - serak. Dano mi je bilo iti naprej.” 

Artesonraju (6025 m) je Anže na vrhu poda-
ril svoj poklon in nekaj dni kasneje je to storil
tudi, ko je spet sam stopil na vrh Chopicalqui
(6354 m). Za njim so v dolgi snežni strmini
ostajale naveze, nekatere so obračale še daleč
pred vrhom. Anže je bil za njih navzgor prehi-
ter, prehiter tudi za spust, saj je po prvem vrhu
zaradi prehitre izgube višine povsem nemočen
obležal v šotoru brez aspirina in kokinega čaja.

V letošnjem letu je bilo v Peruju 40 sloven-
skih alpinistov in eden izmed njih, Blaž Jereb
iz Ljubljane, se je že odpravljal na pot proti
domu, ko je zvedel, da Anže načrtuje še na-
skok na 6768 m visoki Huascaran, ki je najviš-
ji vrh Peruja in hkrati tretji najvišji vrh na za-
hodni polobli. Udarila sta si v roke, pridružila
sta se jima še Brazilka Emilia in Francoz Jan.
Prvo noč so blaženo prespali v koči na 4850 m,

drugi dan sta Anže in Blaž prespala v šotoru, ki
sta ga postavila na most ledeniške razpoke na vi-
šini 5900 m. Emilia in Jan sta že poprej obrnila
nazaj proti topli koči. Tretji dan sta po šestih
urah plezanja v mrazu in vetru ob 9.15 stopila na
vrh Huascarana. 

”Utrnila se mi je solza sreče. Vso pot me je
zeblo in še nikoli si nisem tako želel videti
sonca!”

Trije Anžetovi šesttisočaki so vzbudili spošto-
vanje tudi pri vsega vajenemu lastniku turistične
agencije Monttrek, tako da je Anžetu izročil za-
piske o alpinističnih smereh v perujskih gorah,
ki jih je tam zrisal eden naših najboljših alpini-
stov, pred dvema letoma umrli Pavle Kozjek. 

Trenutek sprostitve si je Anže privoščil še v
vodah Tihega oceana, ki bi mu kmalu prepre-
čile vrnitev na obalo, in med Indijanci pleme-
na Kečua, ki so mu postregli z zelo okusno ko-
ruzno pijačo.

”Preprosto sem lahko srečen z vsem, kar mi
je bilo dano doživeti v Peruju. V alpinizmu te
mora voditi neka notranja moč, ker le tako lah-
ko pozabiš vse napore in preprosto uživaš.”

Anže, naj ti bo še naprej dano uživati to sre-
čo gora in saj veš, kako je zapisal Nejc Zaplot-
nik: Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo
dosegel. Kdor pa najde pot, cilj vedno nosil v
sebi.

Slavko Prezelj

Beli vrhovi Andov
Iskanje in odkrivanje nemogočih poti navzgor v skalnate, snežene in ledene stene je večni 

izziv in čar alpinistov. Pet let je že član Alpinističnega odseka Kranj tudi Preddvorčan Anže Šavs, 
študent arhitekture. 

Na kvizu pokazali veliko gasilskega znanja
Gasilska zveza Kokra je oktobra pripravila gasilsko tekmovanje za

mladino v znanju. Organizator je bilo prostovoljno gasilsko društvo
Voklo. V Voklem je tekmovalo 41 ekip, od tega šestnajst ekip mlaj-
ših pionirk in pionirjev, sedemnajst ekip starejših pionirk in pionir-
jev ter štiri ekipe mladink in mladincev. Na kvizu so preizkusili nji-
hovo znanje zgodovine gasilstva, požarne preventive, gasilskih
znanj, splošnih znanj, vezanja vozlov in spoznavanja gasilskega
orodja. Med mlajšimi pionirji in pionirkami je prvo mesto osvojila
ekipa PGD Prebačevo-Hrastje, drugo PGD Trboje 2 in tretje PGD
Voklo 2. Med starejšimi pionirkami in pionirji je bilo prvo PGD Tr-
boje 1, drugo PGD Srednja vas 2 in tretje PGD Srednja vas. V
skupini mladink in mladincev pa je zmagala ekipa PGD Voklo, dru-
go mesto je šlo PGD Preddvor in tretje PGD Srednja vas. Po prvi
dve uvrščeni ekipi sta se udeležili regijskega tekmovanja, je sporočil
Franci Draksler, ki vodi mladinsko komisijo pri Gasilski zvezi
Kokra. D. Ž.

Slikopleskarstvo 
Tomaž Hafner, s. p., 
Dvorski trg 11, Preddvor, 
tel.: 041/841 897

beljenje ● kitanje 
● fasaderska dela ● slikanje fasad 

● pleskarska dela



V stavbi je zagorelo, gost dim je preprečeval
ljudem, da bi prišli iz goreče stavbe. Na pomoč
so priskočili gasilci PGD Preddvor in v hitri
akciji pomagali ujetim iz ognja. Na srečo je šlo
samo za vajo, ki so jo pred nedavnim pred-
dvorski prostovoljni gasilci izvedli v opuščeni
stavbi zdravstvenega doma, ki je letos name-
njen za rušenje. Predsednik Prostovoljnega ga-

silskega društva Preddvor Marko Bohinec je
povedal, da je bila vaja trening reševanja iz go-
rečih stavb, kjer se gasilci urijo, da kar najbo-
lje poskrbijo za varnost žrtev in tudi za svojo
varnost. Preddvorski gasilci se tako usposab-
ljajo za notranje reševanje, za kar sicer razen v
izobraževalnem centru za zaščito in reševanje
na Igu ni veliko možnosti, sedaj pa se jim je

ponudila priložnost, da trenirajo v objektu, ki
ga bodo v kratkem podrli. V dimu ujeto žrtev
pa je ”igral” sam preddvorski župan Miran
Zadnikar. Dejal je, da tudi če gre za vajo, taka
izkušnja ni šala. V zadimljenem prostoru člo-
vek izgubi smisel za orientacijo in ne zna iz
prostora. 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Tina Dokl
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Miklavž spet 
v gasilskih vrstah

Preddvorski gasilci poleg za nas značilnih del ohranjamo tudi
tradicijo slovenskega naroda. V ponedeljek, 6. decembra, je namreč
naš podmladek že tretje leto zapored obiskal sv. Miklavž s svojim
spremstvom. Vsakemu otroku je izročil simbolično darilo v zahvalo
za trud in redno obiskovanje vaj v preteklem letu. Obenem pa gre za-
hvala tudi vsem občanom in občankam, ki ste nas v iztekajočem se
letu podpirali pri izvajanju naših nalog, za kar se toplo priporočamo
še vnaprej, hkrati pa znova pozivamo in naprošamo vse tiste, ki bi
želeli svoj del dohodnine nameniti zagotavljanju požarne varnosti na
našem območju, da se o tem lahko dogovorite z gasilci, ki vas bodo
v prihodnjih dneh obiskali s koledarji na vaših domovih. Za konec
pa naj vam zaželimo samo še čim bolj toplo in mirno leto 2011! Na
pomoč!  Darja Arh

”Zagorelo” je v zdravstvenem domu

V nekdanjem zdravstvenem domu je zagorelo. V bitki z ognjem in dimom

Cirles d.o.o., 
Tupaliče 21, 
4205 Preddvor

TEL.: 04/25 55 830
FAX: 04/25 55 831
GSM:041/629 415

● trgovina z lesom na evropski ravni
● posek in izvlek lesa 
● žično spravilo lesa 
● kamionski prevozi  
● priprava in prodaja drv
● priprava biomase 
● sanacija in nega gozdov
● skobljanje lesa

Če vas karkoli zanima, pokličite Cirila Zupina, 
tel.: 041/629-415 ali Klemena, tel.: 041/422-067

Želimo vam lepe božične in
novoletne praznike 

ter zdravja in poslovnih 
uspehov v novem letu 2011. 

Kolektiv Cirlesa

Drage občanke in občani Občine Preddvor, 
obveščamo vas, da smo svojo dejavnost razširili na:
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Turnir v odbojki na mivki
Športno rekreacijsko društvo Čebelica je septembra na igrišču v

spodnjih Potočah izvedlo že četrti turnir v odbojki na mivki. Kot or-
ganizatorji smo zelo zadovoljni, da se turnirja vsako leto udeleži več
ekip. Tako se je na letošnjem turnirju pomerilo kar trinajst ekip iz
Preddvora in njegove okolice. Že pred samim začetkom turnirja se je
pokazalo, da so tekmovalne ekipe izredno motivirane in dobro
pripravljene. Med seboj so se pomerile naslednje ekipe: Thorex, 
Smrkci, Trio Tuš, Streha Kuhar, Preddvor1, Preddvor2, Preddvor
otkačeni, Potoče, Kokra, Jezersko, FC za blokam, Bonkersi in Radio
Gorenjc. Ko se je sonce začelo počasi spuščati in po številnih napetih
igrah, si je prvo mesto priborila ekipa Preddvora2, in sicer z zmago
nad lanskimi zmagovalci ekipo Preddvora1. V boju za tretje mesto
med Kokro in Bonkersi pa so bili boljši slednji. Da je bilo med tek-
mami zanimivo in zabavno, je poskrbel naš DJ Marko. Letošnji turnir
je s svojimi praktičnimi darili obogatilo kar nekaj sponzorjev, ki se jim
ob tej priložnosti še posebej zahvaljujemo. ŠRD Čebelica

Šport postaja vse težja dejavnost in vse bolj
zahtevna, tako na treningih kot na tekmova-
njih. Doseganje ciljev in norm na tekmovanjih,
doseganje ciljev in norm na treningih pod stro-
kovnim vodstvom je kar naporno. Če ne dose-
žeš dobrih rezultatov, se tako ne moreš vključi-
ti na tekmovanja, tako na regijski kot na držav-
ni ravni. Za vse so določena pravila in zakoni,
ki ti otežujejo sproščeno športno dejavnost.
Strelski šport je pri tem zelo obremenjen z za-
koni, da je včasih težko zagotoviti vsem pravi-
lom, tudi po strokovni plati. Z ogromno pros-
tovoljnega dela, tako administrativnega iz vseh
tekem, ki jih je v letu 48, in strokovnega na tre-
ningih in tekmah, je potem ta tudi poplačan, ko
vidiš želen rezultat. 

Veselje so nam spomladi naredili mladinci
(Nejc Podjed, Martin Žižek, Domen Žepič), ki
so z zračno puško osvojili, drugo mesto na 19.
Državnem prvenstvu. Veselje se je nadaljevalo
tudi na 20. Državnem prvenstvu z malokalibr-
sko puško, kjer je kadet Nejc Podjed postal dr-
žavni prvak 60 leže s 568 krogi, Martin Žižek
pa je bil tretji s 560 krogi. Članska konkuren-
ca je na tem tekmovanju zelo močna, saj si v
konkurenci z zelo dobrim strelcem Rajmon-
dom Debevcem. Od članov je nastopil samo
Mitja Žižmond 60 leže in osvojil 5. mesto s

590 krogi. V najtežji strelski disciplini 3x40
strelov, to je trojni položaj (leže, kleče in sto-
je), ki traja tri ure in pol, pa je osvojil šesto me-
sto s 1131 krogi. Tekmovalcem iskrene čestit-
ke. 

Vsi dosežki z zračno in malokalibrsko puško
v državnih ligah, državnih prvenstvih in med-
narodnih tekmah v strelskem letu 2009/2010 se
točkujejo po pravilih Strelske zveze Slovenije.
Tako je od 120 društev v Sloveniji osvojilo toč-
ke 61 društev. Naše društvo je na teh tekmova-
njih osvojilo 35. mesto in 24 točk. Pri članih je
od 81 tekmovalcev, ki so osvojili točke, Mitja
Žižmond na 36. mestu s 35 točkami. Točke s
teh prvenstev sta pridobila tudi mladinca Nejc
Podjed, 50 točk in 21. mesto, in Martin Žižek,
30 točk in 33. mesto. Za vse te dosežke je po-
trebno ogromno strokovnega dela na treningih
in tekmah in truda vsakega tekmovalca pose-

bej, da si pridobi točke. Naše strelsko leto se
začne septembra in konča julija. Tako smo že v
polni formi na treningih in z zaključkom dveh
krogov v državni ligi za pionirje, mladince in v
2. Državni ligi severozahod. Nekaj naših tek-
movalcev pa je že osvojilo prve točke iz teh
tekmovanj. Točke si pridobiš po lestvici do
osvojenega 25. mesta posamezno in ekipno do
15. mesta. Tako so v 1. krogu osvojili točke pri
pionirjih Luka Podjed, pri mladincih Nejc Pod-
jed, pri članih pa Mitja Žižmond in Jernej Ži-
žek. V 2. krogu pri pionirjih Jakob Jenko, pri
mladincih Nejc Podjed in Martin Žižek, pri
članih pa Mitja Žižmond in Jernej Žižek. Tek-
movali smo tudi na regijskem tekmovanju za
Pokal Marmor Hotavlje, tako člani kot mladin-
ci ekipno. Seštevek ekipe članov 1. mesto
(Mitja Žižmond, Jernej Žižek, Aleš Bolka) in
mladincev četrto mesto (Martin Žižek, Nejc
Podjed, Domen Fink). 

Leto se bo izteklo in spet se postavljajo novi
cilji in želje. Tako Strelsko društvo našim čla-
nom kot tudi občanom in občankam občine
Preddvor želi prijetne in vesele božične in no-
voletne praznike. V novem letu 2011 pa miru,
osebnega zadovoljstva, zdravja, sreča pa naj bo
tudi vaša spremljevalka! 

Marija Žižmond

Preselila sem se na novo lokacijo iz Bašlja v Hotemaže.
Sprejemam naročila po predhodnih najavah.

Vsem strankam želim vesel božič in 
srečno novo leto 2011.

Rezultati poplačajo trud
V letu 2010 so bili preddvorski strelci spet uspešni.

Strelski šport je pri tem zelo obremenjen z zakoni,
da je včasih težko zagotoviti vsem pravilom, tudi
po strokovni plati. Z ogromno prostovoljnega dela,
tako administrativnega iz vseh tekem, ki jih je v
letu 48, in strokovnega na treningih in tekmah, je
potem ta tudi poplačan, ko vidiš želen rezultat.
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”S prihajanjem mladincev od vojakov so se
začele razmere na športnem področju izboljše-
vati, zlasti mladinska organizacija je bila ta-
krat zelo aktivna. 26. 3. 1961 (29. 3. 1960 -
ugotovljeno iz kasnejše dokumentacije op.p.)
je predsednik pripravljalnega odbora, Tone
Roblek, ob podpori LMS, sklical ustanovni
občni zbor TVD Partizan Preddvor-Bela.
Ustanovnega zbora se je udeležilo 51, pred-
vsem mladih interesentov. Diskusija je bila,
glede na ponesrečene poskuse v preteklih le-
tih, zelo pestra. 

Že 26. 11. 1961 se je na 1. občnem zboru iz-
volil nov upravni in nadzorni odbor. Še tisto
jesen so nastopili v občinski nogometni ligi s
članskim moštvom: Jakšič Stojan, kapetan
moštva, Ekar Janko, Nunar Andrej, Polajnar
Peter, Polajnar Ivko, Plemelj Vojko, Sternad
Bruno, Andoljšek Marjan, Crijevič Božo, Ša-
kanovič Bajdo, Žumer Janez, Lukanc Janko,
Zorman Jože, Lotrič Boris, Franc Šenk, Franc
Valjavec, idr. - vsi učenci nepozabnega profe-
sorja, bivšega kranjskega nogometaša Bojana
Jana. Že prvo sezono so bili kar uspešni, saj
so dosegli tretje mesto. Polajnar Ivko je takoj
začel organizirati pionirje, za igrišče so pa
pridobili v začasno uporabo zemljišče, kjer se
je potem leta 1966 zgradila nova šola (Mati-
čev vrt), katerega so uporabljali do pomladi
1965.” 

Tako in še marsikaj več je zapisal Tone Ro-
blek v poglavju Kulturno in športno življenje
v Preddvoru v Zborniku Občine Preddvor
1999 Preddvor v času in prostoru. Omenjeni
članek in zbiranje ostalega dokumentarnega
zgodovinskega arhiva z ustreznimi popravki
nas je pripeljalo do tega, da smo lahko z goto-
vostjo zatrdili, da Športno društvo Storžič
Preddvor (naslednik omenjenega TVD Parti-
zan Preddvor-Bela) lahko praznuje svojo 50.
obletnico ustanovitve. Temu visokemu jubileju

Pol stoletja nogometa 
Leta 1960 je v Preddvoru nastalo športno društvo. Obletnico so proslavili 10. decembra letos.

 

 

50 let nogometa v občini Preddvor

1960

2010

201?

Glavni mejniki: ● ustanovni občni zbor 29. marec 1960 ● prvo igrišče Matičev vrt (do leta
1965 na mestu sedanje osnovne šole) ● pomožno igrišče na Francariji (brez uradnih tekem - 
gostovanje v Britofu) ● igrišče za žago od 1968 do danes (2010/11) ● Športni park Voke 201?

Preddvor, december 2010

ŠD Storžič, prva enajsterica
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Zdravko Krč, s.p.
Tupaliče 2, 4205 Preddvor 

GSM: 031/552 475 
e-pošta: urskakrc@siol.net

Delovni čas: pon. - pet.: 
od 8. do 12. in od 15. do 19. 

sob.: od 8. do 12., 
ned. in prazniki po dogovoru

DEJAVNOSTI CVETLIČARNE URŠKA: ■ aranžiranje in zavijanje
daril  ■ izdelava šopkov in ikeban za vse priložnosti  ■ aranžiranje
avtomobilov  ■ izdelava vencev in venčkov za različne priložnosti
■ pogrebna in žalna floristika  ■ prodaja in aranžiranje sveč  
■ aranžiranje poslovnih prostorov, prireditev itd. ■ balkonsko
cvetje, lončnice  ■ dostava na dom

Z VAMI OB VSAKEM TRENUTKU

Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje in želimo 
vesel božič in srečno novo leto 2011

smo namenili tudi slavnostno akademijo, ki je
potekala v petek, 10. decembra 2010, v Kultur-
nem domu v Preddvoru. 

Namen priprave in sama izvedba akademije
ni bila samo proslaviti visoko obletnico, am-
pak tudi pregledati dosedanje delo in dosežke,
opozoriti na probleme v preteklosti in aktivno
graditi prihodnost. Udeleženci so si lahko že
ob prihodu ogledali zgodovinsko razstavo do-
kumentacije in vseh izdanih klubskih kole-
darjev ter slik, na katerih je vsak lahko našel
tudi sebe. Cilj je bil zbrati vse, ki so v prete-
klosti sodelovali pri ustanovitvi in delovanju
društva, saj so dobršen del svojega življenja
in truda pustili v njem. Ne nazadnje pa tudi
vse, ki so še sedaj aktivni, gledajo naprej in
bodo lahko pripomogli k nadaljnjemu razvo-
ju. Tako je predsednik Roman Rogelj v začet-
ku nagovora pozdravil prisotne člane prve
ekipe (Marjan Andoljšek, Andrej Nunar, Jan-
ko Lukanc, Alojz Žumer, Jože Vrtač), ki je
nastopila 1961/62, in se spomnil tudi na tiste,
ki jih ni več med nami. Prav tako je na oder
povabil nekdanje predsednike društva (Franci
Orehar, Vinko Jenko, Lojze Grašič, Ivo Cu-
derman), ki so skupaj z nogometnimi legen-
dami zasedli častno omizje v dvorani, prejeli
čestitke in spominsko plaketo. Na kratko je
povzel tudi zgodovino društva od ustanovitve
dalje pa vse do danes. 

Župan Miran Zadnikar se je nato s plaketo
Občine Preddvor zahvalil društvu za dolgo-
letno delovanje s poudarkom na delu z mladi-
no. V nagovoru se je dotaknil problematike
obstoječega nogometnega igrišča Za žago, ki

ga je lastnica po rešenem denacionalizacij-
skem postopku pustila društvu v brezplačni
najem, sedanji lastnik Jelovica pa na tem 
področju planira širitev svojega obrata. Po-
hvalil je zgledno upravljanje z dosedanjim
igriščem in okolico, saj se je prav v letošnjem
letu izkazalo kot najbolj urejeno do sedaj,
hkrati pa je obljubil visoko prioriteto izgrad-
nje novega športnega parka Voke blizu seda-
nje osnovne šole. 

Veliko jubilejno plaketo je društvu podelil
tudi predsednik Medobčinske nogometne
zveze Gorenjske Blaž Vidmar, ki je svojo
športno pot začel prav v našem športnem druš-
tvu in je v svojem govoru poudaril pomemb-
nost nogometa v širšem družbenem okolju.
Podal je veliko misli o nogometni igri v smis-
lu, da nogomet že dolgo ni več samo fizično
tekanje za žogo, ampak kompleksno delova-
nje duše in telesa, kar je izrednega pomena za
razvoj človeka. Hkrati pa je predstavil tudi
nogometno zvezo, ki je ena najbolje urejenih
organizacij na področju športa.

Na koncu uradnega dela je sedanji predsed-
nik na oder poklical še vse igralce aktivnega
moštva NK Preddvor in njihovega trenerja Vi-
lija Čimžarja, ki so kot naročeno letos, po dol-
gem obdobju, spet postali aktualni jesenski
prvaki sezone 2010/11 v drugi gorenjski no-
gometni ligi. To jim je uspelo celo brez pora-
za in predsednik je zagotovil, da bo tako osta-
lo tudi ob koncu sezone. Zahvalil se je še
vsem, ki so se odzvali vabilu na svečano aka-
demijo, saj je bila preddvorska dvorana skoraj
povsem polna in dekorirana v nogometno/no-

voletnem stilu, za kar je poskrbela Cvetličar-
na Urška iz Tupalič. Sledila je pogostitev ude-
ležencev, nato pa še zabava z živo glasbo, ki
je trajala vse do zgodnjih jutranjih ur.

Vsi se zavedamo, da je ta okrogla obletnica
tudi velik mejnik v delovanju društva. Po več
kot štiridesetih letih uporabe nogometnega
igrišča Za žago je prišel čas, ko člani društva
ob podpori Občine Preddvor konkretno in
optimistično vstopamo v do sedaj največji
projekt izgradnje športne infrastrukture -
Športnega parka Voke. Tudi starši otrok, ki jih
treniramo in vzgajamo, so ugotovili, da je
največji potencial v domačem kraju in da
mladine ne bi bilo potrebno več toliko voziti
v sosednje občine za zadovoljitev osnovnih
športnih potreb. Če smo iz stare dokumenta-
cije ugotovili, da je bilo v začetkih TVD Par-
tizan Preddvor-Bela poleg nogometa, atletike,
kegljanja, namiznega tenisa prisotno tudi že
smučanje, le tega že tretje leto zapored obuja-
mo z organiziranjem smučarskega tečaja v
času zimskih počitnic za osnovnošolske otro-
ke. Prijave že sprejemamo. Razstava doku-
mentacije in klubskih koledarjev je na ogled v
novi Mercatorjevi trgovini vse do novoletnih
praznikov in predvidoma v januarju v osnovni
šoli. Vse podrobnosti dogodkov in odmeve
nanje pa si lahko ogledate tudi na naši spletni
strani www.sportno-drustvo-preddvor.si.

Tako gremo v novo leto optimistični in vsem
prijateljem športa želimo srečno, zdravo in
športa polno novo leto 2011.

Marjan Bogataj
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Tokratni koncert bo Cerkveni ženski pevski
zbor iz Kokre v sodelovanju z Občino Pred-
dvor in pokroviteljstvom župana Mirana Za-
dnikarja izvedel v nedeljo, 26. decembra, ob
18. uri v Kulturnem domu Preddvor. Poleg bo-
žičnih pesmi vam bodo predstavile še Avseni-
kovo glasbo v zborovski priredbi in koroško
ljudsko pesem.  

Letošnji koncert bo bolj koroško obarvan. V
goste namreč prihaja desetčlanska pevska sku-
pina naših rojakov iz Rožeka pri Baškem jeze-
ru, ki vam bo zapel nekaj lepih slovenskih na-
rodnih z avstrijske Koroške. Poleg solistke
Katje Križnar in našega stalnega spremljeval-
ca, pianista Aleša Lebna, ter flavtistke Katari-
ne Puzin, bo tokrat nastopil tudi odličen kita-
rist Aleš Traven. Program bo povezovala Saša
Pivk Avsec. Veselilo nas bo, če si boste vzeli
čas in nas prišli pogledat in poslušat. Zagotovo
bo vsakemu izmed vas kakšen napev sedel v
srce in vam polepšal praznike. Vabijo vas pev-
ke iz Kokre in Rožeka, ter zborovodkinja Sonja
Puzin, z vsemi nastopajočimi. Na sliki: z lan-
skega koncerta.

Pevke iz Kokre vabijo 
na božično-novoletni koncert

Jubilejni potop božičnega drevesca
Turistično društvo bo že desetič pripravilo potop božičnega drevesca.

V soboto, 25. decembra, vabijo k jezeru Črnava, kjer se bo že ob 14.30
začelo dogajanje pri hotelu Bor. Potop osvetljenega drevesca bodo
izvedli člani potapljaškega društva Som iz Kranja ob 17. uri. V družab-
nem programu bodo sodelovali: ansambel Veseli Gorenjci, tamburaški
orkester, Folklorno društvo Kranj in Pihalni orkester Mestne občine
Kranj. Vabljeni k hotelu, čaka vas še vrsta presenečenj.

Miklavževanje v Kokri
Tudi letos se je na Miklavžev večer v šoli v Kokri zbralo precej prid-

nih otrok s starši. Najprej smo si ogledali premierno uprizoritev
pravljice Rdeča kokoška, ki jo je zaigrala lutkovna skupina Gumbek iz
OŠ Matije Valjavca Preddvor. Z domiselnimi lutkami, prijetno igrico in
poučno vsebino so nas spomnili na pregovor: ”Kdor drugemu jamo ko-
plje, sam vanjo pade.” Po predstavitvi smo priklicali težko pričako-
vanega Miklavža. Spremljali so ga parkeljni, ki so preganjali pored-
nost, in dva angela, ki sta pomagala pri obdarovanju. Učenci PŠ Kokra

so priljubljenega svetnika pozdravili s pesmico. Sv. Miklavž pa je
otroke spet razveselil z darili. Spodbudil jih je k lepemu vedenju tudi
za naprej, da bo njegova zlata knjiga do prihodnjega srečanja polna za-
pisanih dobrih del. Irena Končan

Božično-novoletna akcija

Tu je čarobni mesec december - čas veselja in radosti, a ne za vse
otroke. Pomislimo na otroke, ki jih ne morejo obiskati trije dobri
možje. Razveselimo jih z drobno pozornostjo in jim prižgimo iskrice
v očeh. Na naši šoli člani Krožka za zdravo življenje zato vsako leto or-
ganizirajo zbiralno akcijo. Zbirajo igrače, knjige in šolske potrebščine.
Veliko otrok se je pripravljeno odpovedati tudi kakšni sladkariji.
Zbrana darila poklonimo otrokom iz socialno ogroženih družin preko
Območnega združenja Rdečega križa in Društva prijateljev mladine
(nas sliki). Lani pa smo z družabnimi darili razveselili tudi bolne
otroke na Pediatrični kliniki. Mentorica Mirjana Črnac




