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• Kakšen bo torej proračuna za leto 
2018?
»Proračun za leto 2018 bo nekoliko skro-
mnejši od prejšnjih let, ki so bila res bo-
gata zaradi vseh evropskih sredstev, ki 
smo jih uspeli pridobiti. Žal so perspektive 
s podelitvijo nepovratnih evropskih sred-
stev zašla na druga področja, mi pa bi tako 
radi gradili kanalizacijo in vodovode, kar 
smo predvideli s sprejeto strategijo. Saj 
jih bomo, vendar nekoliko počasi, kar po-
meni, da bodo investicije večletne, preden 
bomo dosegli zastavljene cilje. Kljub temu 
je v proračunu predvidena gradnja vodo-
voda iz Bašlja v Mače, tako da bo drugo leto 
pritekla kvalitetna voda. Med traso se bodo 
zgradili novi priključki ter v Bašlju obnovili 
stari. Hkrati se bo zgradilo tudi nekaj ka-
nalizacije v Bašlju. Za to je namenjenih 350 
tisoč evrov. Planirana je tudi rekonstrukci-
ja državne ceste skozi Tupaliče s težko pri-
čakovanim pločnikom, avtobusno postajo 
ter javno razsvetljavo, za kar smo se borili 
in dogovarjali z DRSI že od leta 2004. Tako 

bomo končno zagotovili varno šolsko pot 
do Preddvora. Hkrati z obnovo ceste bomo 
gradili kanalizacijo in vodovod. Ker je in-
vesticija kar bogata, smo ministrstvo pro-
sili, da se razporedi na dve leti in se stroški 
razdelijo v proračun za leto 2018 in 2019. Za 
leto 2018 je v planu 250 tisoč evrov, celotna 
naložba pa znaša okoli 600 tisoč evrov."
• Kljub vsemu lahko pričakujete ne-
kaj sofinanciranja, denimo iz projek-
ta LAS Gorenjska košarica. Za kakšne 
namene?
"Kandidirali smo za razpisana sredstva in 
od štirih dobili odobrene tri projekte. Eden 
je projekt Temno nebo, ki sledi zavezam 
Evropske unije po zmanjšanem svetlob-
nem onesnaževanju in varčevanju z ener-
gijo. V okviru tega bomo uredili osvetlitev 
vseh cerkva z varčnimi LED-svetili. V pro-
jektu Zelena naselja bomo dobili sredstva 
za ureditev grajskega parka in vodotoka 
Suha. Projekt Bogastvo narave pa nam 
prinaša sofinanciranje sanacije pobočja 
Zaplate, ki se zarašča. Da bi preprečili za-
raščanje, smo na to območje s preddvor-
skimi planinci posegli že leta 1997, po dveh 

desetletjih pa znova. Kandidirali smo že 
za četrti projekt Žive legende za postavitev 
vzorčnega prebivališča starih Slovanov v 
Bašlju, s čimer bi spodbudili oživljanje kul-
turne dediščine in turizma. Pri tem pro-
jektu pa nismo uspeli. Sicer pa se za ome-
njene tri iz razpisanih virov LAS Gorenjska 
košarica nadejamo 164 tisoč evrov, sami 
bomo zagotovili devetdeset tisoč, skupaj 
torej 250 tisoč evrov."
• Ali lahko pričakujete kakšen denar 
tudi iz evropskih kohezijskih virov? 
"Obljubljajo nam, da bomo dobili tudi de-
nar iz kohezijskih sredstev. Prijavili smo 
se na dva večja projekta. Največje priori-
tete imajo kolesarske poti, povezava med 
občinami, v našem primeru zlasti s Šen-
čurjem in Kranjem. Zneski so zelo visoki, 
obdobje koriščenja pa je pet let. Najraje 
pa bi dobili sredstva za vodovod na Mož-
janci, kjer se je letos v sušnem obdobju 
večkrat zgodilo, da so morali gasilci pri-
peljati vodo iz doline. Uradno zadoščamo 
vsem pomembnejšim kriterijem na raz-
pisu, razen kriterija povezovanja med ob-
činami. Projekt zajema eno samo naselje, 
in če bomo izpadli iz financiranja, bomo 
zgolj zaradi tega. Sicer pa na odločitev o 
teh finančnih virih še čakamo." 
• Kako bo z gradnjo zbirnega centra?
"Na januarski seji občinskega sveta bo 
tudi drugo branje odloka o javno-zaseb-
nem partnerstvu za zbirni center za od-
padke v Tupaličah. Tu je predvideno, da 
bo izbrani izvajalec na zemljišču občine 
zgradil center, nato pa sta dve možnosti: 
najem za 10 ali 15 let, ko bomo odplačevali 
letno najemnino 70 oz. 95 tisoč evrov. Ta 
znesek se bo razdelil med skupne komu-
nalne stroške. Po tem obdobju pa bo obči-
na prevzela objekt v last in upravljanje."

ŽUPAN OBČINE PREDDVOR  
MIRAN ZADNIKAR

Skromneje kot 
prejšnje leto
V predlogu proračuna, ki 
ga bodo občinski svetniki 
obravnavali ta teden, je še 
manj denarja za investicije 
kot preteklo leto. Kako bo 
torej gospodarila občina, pa 
župan Miran Zadnikar.

Župan Miran Zadnikar / Foto: Tina Dokl

Novembra so na območju občine Preddvor asfaltirali več cestnih odsekov. Asfaltne prevle-
ke so dobile ceste Potoče–Podak, Potoče–Likozar, Potoče –Kočevar, Mače, v Kokri pa 950 
metrov na različnih lokacijah. Skupna vrednot del je bila sto tisoč evrov. V vasi Kokra so 
domačini sami prispevali za ustroj ceste in ureditev propusov v višini 28 tisoč evrov, kar 
je pohvalno, pove vodja projektov na občini Klavdija Zima. V Kokri so tako uredili ceste: 
Bergant, Celar, Polana, Koreninšek/Mengar, Podlebelca, Suhadolnik. Dodatno so asfal-
tirali še dovoze in dvorišča. Pri vrednosti lasno delo ni upoštevano. "Menim, da je tako 
občinski denar zelo dobro izkoriščen in bi se splačalo te investicije nadaljevati, dokler 
je pri občanih še interes za samoudeležbo, saj bi se brez občanov zgradilo precej manj, 
kot se trenutno in kot je plan krajevnega odbora za naslednje leto," k temu dodaja Primož 
Bergant, predsednik Krajevnega odbora Kokra in občinski svetnik.

Asfaltirali več cest
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Tisk: Nonparel, d.o.o., Kidričeva cesta 7, 4220 Škofja Loka. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Viharnik izhaja 
v nakladi 1400 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor. 
Na naslovnici: Pletilje iz skupine Gelike so spletle copatke za novorojenčke / Foto: Tina Dokl

• Kakšno je stanje glede gradnje Špor-
tnega centra Voke? 
"Za postavitev nogometnega igrišča bi 
morali od župnije odkupiti še vsaj dva ti-
soč kvadratnih metrov zemljišča. Žal so 
pogajanja prekinjena, saj se s predlogom, 
ki ga je župnija predstavila na septembr-
skem sestanku, občinski svet ni strinjal. 
Svetniki so na oktobrski seji soglasno 
sprejeli odločitev, da zaradi omejenih 
proračunskih sredstev in bližajočih se 
lokalnih volitev vztrajamo pri sklepih ob-
činskega sveta iz lanskega leta, namreč 
da občina kupi zemljišče po dvajset evrov 
za m2, celotna ponudba za zemljišče pa 
v dveh letih ne sme presegati dvesto ti-
soč evrov, plačilo pa naj bi bilo izvršeno v 
dveh obrokih, vsako leto po sto tisoč evrov 
(2017 in 2018). Župniji je bil s sklepom na 
navedeni seji predan tudi rok, do katere-
ga mora odgovoriti na aktualno ponudbo. 
Ne do dogovorjenega roka ne do danes se 
župnija ni odzvala, zato smo bili prisiljeni 
intenzivno iskali novo lokacijo in jo tudi 
dobili. Kot župljana me žalosti, da bo v 
tem primeru najverjetneje župnija zara-
di spremembe namembnosti njihovih 
zemljišč v Vokah nazaj v kmetijska izgu-
bila tudi lepa finančna sredstva za svoje 
projekte. S tem je namreč skupna ideja, 
dogovorjena z župnijo v preteklih letih, 
da se prek spremembe namembnosti ze-
mljišč poskrbi poleg nogometnega igrišča 
tudi za prepotrebna sredstva za izgradnjo 
pastoralnega doma, padla v vodo. Kljub 
temu se bo naslednje leto, takoj po prido-
bitvi gradbenega dovoljenja, zgradil most 
preko Suhe, saj bi v prihodnje na naših 
zemljiščih Vok postopoma zgradili igri-
šča, predvsem za potrebe šole."
• Kaj v prazničnem decembru in bliža-
jočih se praznikih sporočate občanom? 
"Vsem ljudem dobre volje želim, da bi 
advent, ko je odprto nebo, trajal vse leto. 
Praznični december in novo leto preživite 
v krogu ljudi, ki jih imate najraje, in si sku-
paj naberite energije za nove osebne zma-
ge v letu, ki prihaja. Vaše osebne zmage 
bodo tudi sestavni del zmag naše občine, v 
kateri želim, da se počutite res kot doma."

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Gorenjske elektrarne bodo v Preddvoru 
v kratkem predstavile cilje trajnostne 
mobilnosti v občini in ob tem bodo 
predali uporabnikom pred kratkim po-
stavljeno električno polnilnico na jav-
nem parkirišču pred občino. Osnovni 
cilj trajnostne mobilnosti je zadovolji-
ti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in 
obenem zmanjšati promet, posledično 
onesnaževanje, emisije toplogrednih 
plinov in porabo energije. Trajnostna 
mobilnost je hkrati okoljsko sprejemlji-
va, socialno pravična in spodbuja razvoj 
gospodarstva. Promet kljub napredku in 
dvigu življenjske ravni postaja grožnja 
okolju in kakovosti življenja v mestih. 
V Sloveniji so se emisije iz prometa od 
osamosvojitve podvojile in predstavlja-
jo okoli trideset odstotkov vseh emisij 
toplogrednih plinov. Z ukrepi prometne 
politike moramo zagotoviti mobilnost 
vsakogar, a ob nižjih stroških in manj-
ših stranskih učinkih, tveganju in pora-
bi naravnih virov.

Pri končni rabi energije v Sloveniji pred-
stavlja delež prometa skoraj štirideset 
odstotkov celotne rabe. Večino te energije 
Slovenija uvozi, letni strošek posledično 
presega milijardo evrov. S postopno uved-
bo e-mobilnosti, ki bi kot primarni ener-
gent izkoriščal lokalno proizvedeno elek-
trično energijo, bi ta denar lahko ostal v 
Sloveniji, hkrati pa bi pripomogli k učin-
kovitejši izrabi energije in tudi bistve-
nemu zmanjšanju izpustov CO2. Občina 
Preddvor spodbuja trajnostno mobilnost 
in optimizacijo motornega prometa, zato 
je uspešno kandidirala na javnem razpisu 
Eko sklada. S postavitvijo prve električne 
polnilnice je izpolnjen eden od številnih 
ukrepov trajnostne mobilnosti, zapisanih 
v celostni prometni strategiji. Denar za 
nakup in postavitev polnilne sofinancira 
tudi Eko sklad. S postavitvijo druge ele-
ktrične polnilnice (ena stoji že pri jezeru 
Črnava) in brezplačnim polnjenjem želi-
jo potencialne uporabnike spodbuditi, da 
namenijo sredstva in prostor za polnjenje 
električnih vozil, ki bodo v kratkem šte-
vilneje zaživela na slovenskih cestah.

Razvoj trajnostne mobilnosti

Nova električna polnilnica vozil v Preddvoru / Foto: Tina Dokl
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PETRA LOMBAR PREMRU

Prireditev smo pripravile in vodile soav-
torice knjige, občanke Preddvora Anica 
Arh, Francka Planinc in Petra Lombar 
Premru, ki smo oblečene v noše, kakršne 
so v okolici Preddvora nosili pred stotimi 
leti, obiskovalce presenetile s poldrugo 
uro trajajočim programom. V njem so 
se prepletale zgodbe, ljudska pesem in 
skeči. Svoje povedke iz našega konca sta 
prebrala soavtorja knjige Damijan Jane-
žič in dr. Drago Papler, lovsko povedko je 
– tako kot pred časom, ko so se zgodbe 
zbirale – povedal Josip Ekar, dva prizora 
so zaigrali šolarji, pomemben prispevek 
k vzdušju v polni učilnici pa so z ubra-
nim petjem prispevale osnovnošolke 
Pika, Katja in Tina ter Mešani cerkveni 
pevski zbor Sveti Peter Preddvor.
V imenu Občine Preddvor, ki je finančno 
podprla izid knjige, je spregovoril podž-
upan Janez Brolih. Poudaril je pomen v 
knjigi zbranih pripovedi, saj te sedaj ne 
bodo utonile v pozabo. Prav ohranjanje 
ljudskega izročila je eno od poslanstev po-
budnice in strokovne urednice knjige ter 
urednice in utemeljiteljice zbirke Glasovi 
ddr. Marije Stanonik, ki je bila častna go-
stja na predstavitvi. Dejala je, da je že pred 
tridesetimi leti iskala zapisovalce dragoce-
nih zgodb iz preddvorskega okoliša. Nje-
na prvotna želja je bila popisati zgodbe iz 

vseh slovenskih vasi, za kar pa je kmalu 
spoznala, da žal ni izvedljivo. Kljub temu 
je v zbirki Glasovi izšlo že petdeset knjig z 
že skoraj dvajset tisoč slovenskimi folklor-
nimi pripovedmi. Po prireditvi pa je doda-
la: »Zares mi je žal, da nisem poudarila, 
da je prireditev na dan pred Prešernovim 
rojstnim dnem in kako pomembno je, da 
skrbimo za lastno kulturo in jezik. Zdaj 
smo sami odgovorni zanju in nimamo več 
izgovorov, da nam ju drugi kratijo. Kaj bi 
danes rekel France Prešeren o tem, kar se 

dogaja z njima. Njegova Glosa je še kako 
aktualna. Nihče drug ne bo govoril pel, 
molil v slovenskem jeziku, če ne bomo 
tega počeli sami. Česar je manj, je še več 
vredno – in to naj velja tudi za slovenšči-
no. Prav zato, ker jo v primerjavi z drugimi 
narodi govori malo prebivalcev, je še toliko 
več vredna!« Enako velja za naše narečje, 
ki ga v sodobnem času le še redko slišimo. 
Če ga ne bomo govorili, bo utonilo v poza-
bo. Delček stare preddvorske govorice pa 
bo za vedno ohranjen v knjigi Pod gorami.

Ohranjeno v knjigi Pod gorami
V soboto, drugega decembra, je bila v prostorih preddvorske osnovne šole predstavitev  
knjige Pod gorami, Folklorne in spominske pripovedi iz krajev pod Dobrčo, Kriško 
goro, Storžičem in Krvavcem.

Ustvarjalci knjige Pod gorami / Foto: Dr. Drago Papler

V PGD Preddvor so se minuli ponedeljek 
sprožili sireno za splošno nevarnost, pred-
vsem zaradi razmer v dolini Kokre proti Je-
zerskemu, kjer je pihal močan veter in ru-
šil drevesa. Na Jezersko je odšla pomagat 
ekipa preddvorskih gasilcev. Po prekinitvi 
intervencije so zaradi neprevozne ceste do 
naslednjega dne ostali na Jezerskem, kjer so 
prespali, nato pa pomagali domačinom pri 
čiščenju ceste proti Kokri. Zaradi neprevo-
zne ceste so šolski otroci prenočili v gosti-
šču Kanonir, srednješolci in ena družina pa 
v šoli v Kokri. Župan Miran Zadnikar se ob tej 
priložnosti zahvaljuje gasilcem, predvsem 
tistim, ki so ostali zajeti na Jezerskem.  

Pomagali sosedom
Vsem občankam in občanom   
želim vesele božične praznike,  
v prihodnjem letu pa veliko sreče,  
veselja in uspehov.

Želim Vam, da bi bile Vaše družine  
varno zavetje pred viharji,  
ki nas pretresajo vedno znova in znova. 

Osamljenim, žalostnim in bolnim želim,  
da bi v njihova življenja posijalo sonce  
in ogrelo njihove duše.

Vsekakor pa vsem želim, da bi se v občini  
počutili kot del velike družine, ki si med sabo pomaga  
s skupnim ciljem – da bi nam bilo lepo in da bi  
v tej veliki družini vedno našli nekoga, ki nam  
bo priskočil na pomoč, če bi jo potrebovali.

Župan Miran Zadnikar 
z občinskimi svetniki in občinsko upravo
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V občini so sicer našteli 26 občanov, starejših od devetdeset 
let, dve med njimi sta celo starejši kot sto let. To sta leta 1915 
rojena Frančiška Zorman iz Bašlja, sicer tudi najstarejša v ob-
čini, in Marijana Rogelj, rojena leta 1916. Najstarejše občanke, 
ki je lani celo prejela plaketo gorenjske upokojenske zveze 
tudi kot najstarejša članica Društva upokojencev Preddvor, 
vsako leto zveste udeleženke novoletnih srečanj z županom, 
letos je ni bilo. Bila pa je navzoča druga najstarejša, Manca 
Rogelj, ki bo že čez dva meseca dosegla starost 102 leti. Med 
26 udeleženci sta le dva moška, eden od njiju, Emil Hafner, 
se je mednje "vpisal" prav letos in je bil poleg Marije Klan-
šek tudi novinec novoletnega sprejema. Poleg omenjenih so 
prišli še: Angela Likar iz Bašlja, Marijana Bizjak iz Zg. Bele, 
Frančiška Oraže iz Preddvora, Pavla Tičar iz Potoč in Justina 
Mehle iz Tupalič. Potem ko so se dostojanstveno postavili za 
skupinsko fotografijo, so jim zapele pevke zbora Josipine Tur-
nograjske, ki pojejo pri Društvu upokojencev Preddvor. Milo je 
zazvenela njihova pesem, ob tem sta se svojih lepih dni zboru 
spominjali tudi Pavla in Angela. Nato jih je nagovoril župan Miran Zadnikar, ki je dejal, da 

se vsako leto veseli tega srečanja, posebno vesel pa je, da jih 
vidi čile in zdrave. Pogostili so jih z domačo hrano iz gostilne 
Seljak, razrezali torto in jim ob voščilih ob bližajočih se pra-
znikih podelili tudi darila. 
Vsako leto občinski svetniki nesejo darilne pakete občanom, 
starim 80 in več let. Letos  je vseh skupaj 197. Obdarovanja so 
vedno zelo veseli.

Najstarejši občani pri županu
Vsakoletni sprejem občanov, starejših od devetdeset let, se je v občini Preddvor   
dobro uveljavil. Letos se jih je tradicionalnega županovega sprejema udeležilo osem. 

Občani, starejši od devetdeset let, pri županu Miranu Zadnikarju  
/ Foto: Tina Dokl

Na sliki prejemniki priznanj z Gorenjskega (od desne): Damjan 
Renko, Vinko Može, Branka Smole in Miran Zadnikar v družbi 
predsednika združenja Sever Gorenjska Jožeta Mencina.

Preddvor je ob prazniku oljčnega olja spet gostoval v prijateljskem 
hrvaškem mestu Vodnjan. Tudi letos so postavili stojnico, ki so si 
jo delili z občino Blace v Srbiji, s katero jih prav tako veže dogo-
vor o prijateljskem sodelovanju. Preddvorska stojnica, ki so jo po-
stavili v sodelovanju z Zavodom za turizem Preddvor, je bila spet 
deležna velikega zanimanja. Občanki Nuša in Mojca sta v narodni 
noši predstavljali preddvorsko turistično in kulinarično ponudbo. 
Postregli so s flancati in kruhom, ki so jih spekli kuharji v Osnovni 
šoli Matije Valjavca Preddvor, ter Arvajevo kranjsko klobaso. Kot 
pravi župan Miran Zadnikar, so klobaso prav iskali, saj je bilo rav-
no v teh dneh na njihovi televiziji objavljeno poročilo o njej. Kot 
je znano, so si tudi Hrvati prizadevali, enako kot Slovenci, da bi 
jim jo Evropska unija zaščitila kot nacionalno jed, a pri tem niso 
bili uspešni. V Vodnjanu je nastopila tudi folklorna skupina vete-
ranov iz Preddvora, sicer pa se je župan srečal tudi s tamkajšnjim 
vodstvom občine. V Vodnjanu so se seznanili tudi s predstavniki 
občine Središče ob Dravi, ki so imeli stojnico tik ob preddvorski. 
Povabili so jih na obisk in ob koncu novembra so Preddvorčani pri-
redili strokovno ekskurzijo v ta štajerski kraj. Tam so obiskali oljar-
no bučnega olja. Potekali so tudi pogovori o možnosti sodelovanja 
obeh občin.

Spet na obisku v Vodnjanu

Pred kratkim je policijsko veteransko združenje Sever v Murski 
Soboti priredilo slovesnost ob 28. obletnici akcije Sever. Takrat 
so namreč slovenski policisti (tedaj še miličniki v prejšnji državi) 
v Ljubljani preprečili izvedbo "mitinga resnice", s katerim so na-
meravali kosovski Srbi iz združenja Božur spodnesti republiško 
oblast v Sloveniji. Na slovesnosti so podelili več priznanj. Zlati 
znak je prejela tudi Občina Preddvor, od predsednika slovenskega 
združenja dr. Tomaža Časa ga je prevzel župan Miran Zadnikar. Pri-
znanje si je Občina Preddvor prislužila za dolgoletno prizadevno in 
požrtvovalno delo ter prispevanje k izrednim uspehom delovanja 
društva. 

Zlati znak za občino Preddvor
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Območje občine Preddvor je bogato z 
različnimi zgodovinskimi objekti, arhe-
ološkimi najdišči in nesnovno dedišči-
no iz njegove večtisočletne zgodovine. 
Še zlasti izstopajo najdišča iz obdobja 
pozne antike in starih Slovanov, ki so 
pomembna tudi v širšem evropskem 
merilu. Kot take ponujajo priložnost za 
privlačno ponudbo tako za turiste kot 
tudi za strokovnjake, arheološke in zgo-
dovinske navdušence in šolski turizem. 
Vse to bi lahko v Preddvoru povezali s 
turistično ponudbo, kakršna se v svetu 
vse bolj uveljavlja in približuje željam 
vse večjega števila turistov, tako ime-
novani doživljajski turizem ter turizem 
zdravega aktivnega življenja. 
V Bašlju, znanem po arheoloških najd-
bah starih Slovanov, se že ponuja ta-
kšna priložnost. Tam je urejen športni 
park, kraj je izhodišče za planinske 
poti, tam bi lahko ponudbo razširili z 
ureditvijo Slovanske vasi, ki bi zdru-
ževala turistične programe (izletniški 
turizem) z izobraževalnimi vsebinami. 

Postavili bi lahko doživljajsko naselje 
Slovanska vas, učno-doživljajsko na-
selbino, ki bi prikazovala način življe-
nja Slovanov v obdobju naseljevanja 
teh krajev, njihov način, oblačenja, na-
vade, običaje, prehrano, takratno roko-
delstvo ...
"Razmišljamo, da bi z najdbami, ki jih 
je največ z območja Gradišča nad Ba-
šljem, povezali muzej Slovanov v gradu 
Dvor sredi Preddvora in kot del muzeja 
postavili Slovansko vas, ki bi bila tudi 
del turistične ponudbe," je povedal žu-
pan Miran Zadnikar. "Najprimernejše 
zemljišče za postavitev slovanske na-
selbine bi bilo v dolini Belice v Bašlju, 
ki je last Agrarne skupnosti Bašelj. Kot 
takega smo ga vključili v prostorske 
dokumente, vendar smo se pred javno 

razgrnitvijo občinskega prostorskega 
načrta (OPN) odločili, da idejo najprej 
predstavimo vaščanom Bašlja."
Pred kratkim so v Bašlju res predstavili 
to idejo. O njej sta govorila Judita Lux z 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
enota Kranj, in Uroš Brankovič, direk-

tor Centra za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj. Odziv ljudi je bil različen, od pomi-
slekov, da dostopnost zemljišča ni pri-
merna, da ni prostora za parkiranje, če 
bi v kraj prihajalo večje število turistov, 
do tega, da si tudi Bašelj zasluži svojo tu-
ristično priložnost. Za izvedbo projekta 
je občina kandidirala na razpis LAS Go-
renjska košarica, in sicer za projekt Žive 
legende, iz katerega bi se sofinancirala 
postavitev staroslovanskega bivališča. 
Na tem razpisu niso uspeli, se pa ideji še 
ne nameravajo odpovedati. Za začetek bi 
postavili le eno bivališče starih Slovanov 
s kuriščem, klopmi in drugimi pred-
meti, ki bi predstavljalo, kakšno je bilo 
življenje starih Slovanov, zagotovili bi 
tudi kostume za staroslovansko družino, 
bivališče bi lahko povezali tudi z roko-

delskimi delavnicami, ki so značilne za 
to okolje, staroslovansko kulinariko in 
podobnim. Prvemu bivališču bi pozne-
je lahko sledila še dodatna, ki bi tvorila 
manjšo naselbino, ki bi si jo obiskovalci 
prihajali ogledovat, lahko pa bi kot da-
nes že v mnogih krajih uveljavljene hiši-
ce za glamping služile tudi za turistično 
namestitev. Ob tem pa se pojavlja težava, 
saj bi lahko ob večjem številu obiskoval-
cev to pomenilo breme za okolico. Mora-
li bi bodisi zagotoviti prevoz iz Preddvora 
bodisi pred vasjo zgraditi parkirišče. Vse 
to je odvisno od zanimanja, ki ga bodo 
pokazali turisti, vsekakor pa bi cilje do-
segli s postopnimi koraki. Za uresničitev 
tega projekta najprej potrebujejo soglasje 
lastnika zemljišča, agrarne skupnosti. 
Sicer pa bodo slovansko naselbino vklju-
čili tudi v občinski prostorski načrt, v 
javni obravnavi pa se bodo potem o njem 
izrekli občani. 

Stari Slovani kot turistična priložnost
Najdišča starih Slovanov želijo v občini Preddvor vključiti v turistično ponudbo.  
V Bašlju želijo razviti projekt Slovanska vas. Pred časom so idejo predstavili krajanom. 

Veliko zanimanje krajanov Bašlja na predstavitvi projekta Slovanska vas

Tudi letos bo v občini Preddvor Božiček ob-
daroval otroke, stare od enega do šest let. 
Vseh otrok je 206. Predstava z naslovom 
Strah ter obisk Božička bosta dne 26. de-
cembra, najprej ob 9. uri v dvorani Predd-
vor, zatem pa še ob 11. uri na Zgornji Beli.

Otroke bo obdaril  
Božiček

"Razmišljamo, da bi z najdbami, ki jih je največ z območja Gradišča 
nad Bašljem, povezali muzej Slovanov v gradu Dvor sredi Preddvora 
in kot del muzeja postavili Slovansko vas, ki bi bila tudi del 
turistične ponudbe," pravi župan Miran Zadnikar.



MATEJA NOSAN 

Letošnje leto je bilo za Folklorno dru-
štvo Preddvor delovno, slovesno in tudi 
zelo uspešno. V juliju smo tradicionalno 
organizirali mednarodno srečanje fol-
klornih skupin, gostili smo slovenske 
skupine in skupini iz Hrvaške in Srbije. 
Prijetno srečanje se je odvijalo na graj-
skem dvorišču, poleg gledalcem videne-
ga pa smo s skupinama iz Hrvaške in 
Srbije izpeljali še plesne delavnice, kjer 
smo poskušali eni druge naučiti nekaj 
korakov plesov svojega izročila. 
Zadnjo nedeljo v novembru je bilo v Kul-
turnem domu Preddvor spet živahno. 
Letni koncert, namenjen tudi obeležitvi 
65-letnice folklorne dejavnosti, je po-
stregel s pravimi poslasticami. Namreč, 
vse skupine so se zavidljivo pripravi-
le na koncert in ga tako tudi izpeljale. 
Novi spleti, ki so se jih člani otroških in 
odraslih skupin naučili prav za to prilo-
žnost, so bili nagrajeni z bučnimi apla-
vzi. Mentorji, ki se celo leto trudijo za 
kvaliteto ohranjanja kulturne dedišči-
ne, so se še enkrat več izkazali. Po kon-
certu so predstavniki JSKD članom, ki 
pri folklori vztrajajo pet let in dlje, v za-
hvalo podelili bronaste, srebrne in zlate 
Maroltove značke, ki so vsem prejemni-
kom tudi odlična vzpodbuda za naprej. 
Ne smemo pa pozabiti najpomembnejše-
ga, ki se je "vleklo" praktično skozi celo leto. 
Vodilna skupina FD Preddvor je pod men-
torstvom Mirana Murnika letos dosegla 
zares vse pohvale vreden uspeh. V marcu 
se je namreč skupina udeležila območne-
ga srečanja odraslih folklornih skupin v 

Cerkljah, kjer jo je selektorica izbrala kot 
eno najboljših in jo predlagala za predsta-
vitev tudi na regijskem srečanju. Na Bledu 
so nato v maju na regijskem srečanju splet 
ponovno zaplesali, tudi tu se je strokovna 
javnost strinjala, da je sama sestava in iz-
vedba primerna za državno raven in sku-
pina je bila izbrana na državno srečanje v 
Žalec. Tam je še tretjič zaplesala splet ple-
sov iz Zgornje Savinjske doline in prejela 
zlato plaketo. To je v zgodovini preddvor-
ske folklore eden največjih uspehov, ki se 
ga člani več kot dobro zavedamo in nam 
je res v čast plesati v eni najboljših sloven-
skih folklornih skupin. 
Seveda pa to ni vse, kar je društvo poče-
lo skozi leto. Vaj je bilo precej, prav tako 

nastopov. Če seštejem, je bilo v letu 2017 
več kot trideset nastopov, ki jih je v večini 
izpeljala vodilna skupina ob pomoči čla-
nov starejše skupine, nekaj nastopov pa 
so seveda imeli tudi člani in članice otro-
ških skupin in starejše odrasle skupine.
Vrabčki naj čivkajo dalje, v društvu pa 
bomo poskrbeli, da bomo do 70-letnice 
dosegli še več uspehov na lokalni in dr-
žavni ravni, saj so ravno uspehi in po-
hvale najboljši zagon za delo naprej. V 
društvu se zavedamo pomena svojega 
dela, vendar pa je poleg ohranjanja kul-
turne dediščine pomembno tudi nekaj 
drugega – prijateljstva, ki smo jih stkali 
v teh letih delovanja in nas povezujejo 
na poseben način. 

Zlata plaketa za 
folklornike
Preddvorska folklora ima 
dolgo tradicijo. Večina 
vas, ki berete ta članek, 
je imela kdaj opravka z 
njo – če niste sami plesali, 
so morda starši, otroci ali 
pa ste preprosto bili kdaj 
na koncertu ali prireditvi, 
kjer so nastopili člani 
preddvorskega folklornega 
društva.

Z letošnjega folklornega koncerta

KUD Preddvor je uspešno uprizorilo otroško igrico Strah. Nabito polna dvorana je 11. no-
vembra uživala v otroški igrici. V dvorani je bilo poleg obilo otrok tudi veliko otrok po duši. 
Sedaj nastopajo še po vrtcih, ob koncu leta bodo predstave odigrali še v Preddvoru in na 
Beli, ko bodo Božičku pomagali premagati tremo ob obdarovanju otrok.

Uspešno uprizorili igrico Strah

Iz otroške predstave Strah



MIRJANA ČRNAC, MENTORICA KROŽKA RK

Na šoli že več kot dvajset let deluje Krožek Rdečega križa, ki 
ga obiskujejo učenci od 4. do 9. razreda, letos kar 11 učencev.
Vsako leto poteka ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, 
humanitarna akcija Drobtinica v Kranju. Prodajno stojnico 
smo letos postavili v Mercatorjevem centru na Primskovem. 
Tako kot prejšnja leta so stojnico krasili različni izdelki: 
obeski, hišice, možički za stekleničke, šopki sivke, ogrlice … 
Mimoidočim smo poklanjali tudi vrtnice iz divje trte, ki smo 

jih izdelali pri krožku. Bili smo zelo uspešni, saj smo zbrali 
462,80 evra za pomoč otrokom iz socialno ogroženih dru-
žin naše šole. V oktobru smo pa smo na medgeneracijskem 
sodelovanju z oskrbovanci Doma Preddvor in sodelovanju 
predstavnice Območnega združenja RK Kranj pekli medve-
dove šape za brezdomce. Naši člani so bili navdušeni, zato 
smo 4. decembra ponovili srečanje in skupaj pekli Miklavže-
ve piškote. Seveda smo jih tudi poskusili. Bili so odlični. Za 
dobro razpoloženje pa je poskrbel naš član Matic s svojo har-
moniko.
V decembru organiziramo že tradicionalno božično-novoletno 
zbiralno akcijo igrač za otroke iz socialno ogroženih družin, 
ki jih odpeljemo na Rdeči križ oz. Društvu prijateljev mladine 
Kranj. Marca izdelujemo darilca in z njim razveselimo nek-
danje sodelavke. Maja pa ob dnevu RK ozaveščamo učence o 
našem delu, nastanku in načelih Rdečega križa ter se udeležu-
jemo dejavnosti, ki jih organizira območno združenje v Kranju.
Veseli me, da je v današnjem času še veliko otrok, ki imajo 
socialni čut in so pripravljeni pomagati drugim.

Dejavni člani krožka 
Rdečega križa

Skupaj s stanovalci doma starejših 

PETRA LOMBAR PREMRU

V Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor smo se tudi letos pridružili 
obeleževanju tradicionalnega slovenskega zajtrka oziroma dneva 
slovenske hrane, ki poteka vsak tretji petek v novembru. Učenci 
in otroci iz vrtcev so za petkov zajtrk imeli  jabolka, ki so zrasla v 
Čadovljah in ob slovenski obali, mleko, ki so ga dale krave v Novi 
vasi, med, ki so ga nabirale čebele v okolici Preddvora in Jezerske-
ga, kruh iz pire, ki je zrasla v okolici Tržiča, maslo pa so iz mleka 
okoliških kmetov naredili v Mlekarstvu Podjed na Olševku. Učence 
prve triade so ob tej priložnosti obiskali preddvorski čebelarji Če-
belarskega društva Fran Lakmayer. Otroci so z zanimanjem poslu-
šali, kakšne so čebele, kako živijo ter kaj in kako delajo, gostom pa 
so zastavili tudi veliko vprašanj. Že drugo leto zapored pa smo na 
naši šoli ta "praznik" razširili na cel teden. Vse dni so bile na jedil-
nikih same tradicionalne jedi: za malico na primer polenta, potica 
in bela kava, mlečna kaša s suhimi slivami, ješprenj ter buhtlji, 
v času kosila pa je dišalo po kranjski klobasi, ajdovih žgancih in 
ocvirkovki. Marsikatero od teh jedi so otroci poskusili prvič, večina 
pa je v njih uživala. Dogodek bo na naši šoli postal tradicionalen.

Mleko, med, domača jabolka ...

PETRA LESJAK

V ponedeljek, 27. novembra, je v avli Mestne občine Kranj potekala 
slavnostna podelitev srebrnih in bronastih priznanj MEPI. Kar 58 
učencev in dijakov z osnovnih in srednjih šol iz Kranja in okolice je 
uspešno zaključilo program in osvojilo priznanje. Med njimi so bili 
naši trije lanskoletni devetošolci Tadej Perko, Teja Roblek in Adam 
Valjavec, ki so osvojili bronasto priznanje, ter dva nekdanja učen-
ca Tine Jagodic in Tereza Karničar, ki sta osvojila srebrno priznanje. 
Podelitev je spremljal kulturni program, kjer sta se s pevsko točko 
izkazali letošnji članici MEPI-ja Katja Bogataj in Tina Nunar.

Bronasta in srebrna priznanja MEPI

Soboto pred prvo adventno nedeljo smo se zbrali v Brunarici za iz-
delavo adventnih venčkov. Udeležba je bila velika. Vsak je prispe-
val kakšno naravno sestavino, kar je bilo še potrebno za okrasitev 
in izvedbo, pa je prispevalo TD Bašelj. Otroci so delali tudi novo-
letne čestitke. Končne izdelke smo odnesli domov. Veseli smo, da 
nas je vedno lepo število.

Izdelovali so adventne venčke
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prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76, 

4205 Preddvor

info@spavto.si, 

www.spavto.si

Sebastjan Prestor

Gsm: 041 614 466, 

Tel., faks: 059 950 288

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

www.pogrebnik.si

Podjetniki, obrtniki in  
društva, ki se predstavljamo  

v Viharniku, vam želimo  
vesele praznike ter srečno  

in zdravja polno leto  

2018!

UČITELJICE PRVEGA TRILETJA  
OŠ MATIJE VALJAVCA PREDDVOR

V Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor smo z letošnjim šolskim 
uredili bralni kotiček za učence prvih treh razredov. V kotu, ki je 
na hodniku prvega triletja nastal zaradi postavitve dvigala, smo 
namestile preprogo, mizico z lučko, stole ter preproste knjižne 
poličke. Da so te polne otroških knjig, so večinoma poskrbe-
li starši, ki so se odzvali naši pobudi in podarili knjige. Hvala, 
spoštovani starši, še enkrat! Otroci se radi zadržujejo v kotičku, 
nekateri slikanice le listajo, nekateri jih že počasi prebirajo, uči-
teljice pa smo ob pogledu nanje zadovoljne, saj smo naredile ko-
rak k uresničitvi cilja vzgojnega načrta naše šole, ki nam narekuje 
tudi vzgojo pozitivnega odnosa do knjig in branja. 

Bralni kotiček za učence

NINA KRISTIĆ

V četrtek, 30. novembra, je na šoli potekala božično-novoletna 
tržnica. Sodelovali so vsi razredi matične šole, učenci iz podru-
žnične šole Kokra ter Krožek rdečega križa. Učenci so razstavili 
likovne izdelke, ki so jih skupaj z učitelji izdelovali pri pouku in 
dnevih dejavnosti. Pri nekaterih mlajših učencih so na pomoč 
pri izdelovanju priskočili na pomoč tudi starši. V izdelke je bilo 
vloženega ogromno dela, ustvarjalnosti, časa in dobre volje. Na 
tržnici je vladalo prijetno vzdušje in otroci so navdušeno razka-
zovali svoje umetnine. Na prireditvi se je bilo mogoče okrepčati 
tudi s pecivom in palačinkami, ki so jih pekli učenci sami. Deve-
tošolci pa so poskrbeli še za srečelov, kjer je bila vsaka srečka 
dobitna. Vsem učencem in učiteljem se iskreno zahvaljujemo za 
trud, obiskovalcem pa za obisk in prostovoljne prispevke, ki so 
namenjeni šolskemu skladu.

Božično-novoletna tržnica
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ERNESTA KOPRIVC

Leto je Zavodu za turizem Preddvor pri-
neslo kar nekaj sprememb, tako pro-
storskih kot v povečanju organizacije 
dogodkov. Turistično-informativni cen-
ter se je ločil od knjižnice in se popol-
noma preselil v večnamenski prostor, 
tako da obe dejavnosti zdaj potekata 
nemoteno. Spremembo so z veseljem 
sprejeli obiskovalci knjižnice, tuji pa 
so pohvalili pestro ponudbo, ki je zdaj 
zbrana na enem mestu. V TIC-u smo 
tudi razširili trgovinico s spominki, 
kjer lahko vsak najde nekaj zase: od 
izdelkov iz sivke, medu pa do tipičnih 
artiklov, ki jih predvsem obiskovalci iz 
tujine radi za spomin na našo deželo 
vzamejo s seboj. Prijavili smo se tudi na 
projekt Kulinarično popotovanje, kar ne 
bi bilo izvedljivo brez podpore občine, ki 
nas tudi na splošno podpira.
Letos smo se prvič pridružili akciji Bo-
žiček za en dan. Z veseljem lahko pove-
mo, da bo glede na število prejetih daril, 
ki so jih k nam prinesli občani, veliko 
otrok in starejših užilo čar prazničnega 
vzdušja. Zavod je prejšnji konec tedna 
kot dopolnitev prazničnemu dogaja-
nju organiziral sklop dogodkov, mono-
komedijo Lucije Ćirović S trebuhom za 

kruhom, v cerkvi Sv. Petra se je odvil 
koncert gospela zbora Bee Geesus, v ne-
deljo pa so na račun prišli najmlajši z 
muzikalom Mojčin lepi svet. Veseli smo 
tudi, da smo celotno decembrsko doga-
janje uspeli strniti v skupno promocijo z 
ostalimi organizatorji pod enotnim na-
zivom gRajski Preddvor. 
Velika pridobitev na področju turistične 
dejavnosti je tudi, da sta hotel in grad 
ob jezeru dobila nove najemnike. Spo-
znavno srečanje je bilo spodbudno, saj 
nameravajo oživiti dogajanje pri jezeru 
ter povrniti dober glas tako hotelu kot 
gradu Hrib, saj naj bi Preddvor znova 
postal ena izmed najbolj želenih poroč-
nih destinacij. Svoja vrata je odprla tudi 
dolgo zaprta Vila Bella, ki bo dodala še 
en biser k pestri kulinarični ponudbi. 
Pomembna novost je tudi nova polnil-
nica za električna vozila, kar odraža 
zavedanje občine o pomenu ohranjanja 
okolja ter usmeritve k zelenemu, pred-
vsem pa trajnostnemu razvoju turizma.
Na Zavodu za turizem smo se že po-
vezali z večino turističnih akterjev, s 
katerimi že snujemo nove dogodke ter 
utrjujemo sodelovanje, kar je odlična 
popotnica za prihajajoče novo leto.
Vsem skupaj želimo prijazno novo leto, 
polno novih dogodkov za nove spomine.

V turizmu se dogaja
Leto se bliža h kraju in običaj je, da se ozremo  
nazaj ter pogledamo, kako dobro smo se odrezali  
v odhajajočem letu.

Dogajanje v okviru gRajskega Preddvora se je začelo z adventnim sejmom. / Foto: Tina Dokl

VILI ŠUŠTERŠIČ

V Kokri je v nedeljo, 3. decembra, potekalo 
že tradicionalno Miklavževanje v organiza-
ciji TD Kokra. Največ dela z organizacijo pri-
reditve sta imela Neža in Primož. Za uvod 
je Nika prebrala lepo in poučno pravljico. 
Otroci so jo poslušali z odprtimi usti. Nato 
pa so na ves glas poklicali Miklavža. Ta je 
pripeljal s seboj dva angelčka in kar se-
dem parkeljnov. Pa seveda tudi Lucifer ni 
manjkal. Za vse otroke, pridne pa tudi manj 
pridne, je Miklavž prinesel lepa darila. Ne-
kateri pa smo ostali brez daril in se greli ob 
ognju in kozarčku kuhanega vina ali čaja.

Miklavževanje v Kokri

Turistično društvo Preddvor je končno spla-
valo na površje. Priklopili smo elektriko, v 
dogovorih smo s prihodnjim najemnikom 
zgornjih prostorov. Odprti smo za nove čla-
ne, pravi predsednik Josip Ekar, ki ga lahko 
pokličete na 041 543 993. Dne 25. decem-
bra od 16. ure naprej pa bodo ob izdatni 
pomoči potapljačev društva SOM iz Kranja 
in gasilsko-reševalne službe prav tako iz 
Kranja izpeljali že 18. potop božičnega dre-
vesa v jezero Črnava. Dogajanje bo na tera-
si hotela Alma (nekdanji hotel Bor), kjer bo 
poskrbljeno tudi za žejne in lačne. "Potre-
bujemo tudi ljudi za pomoč, zato, prosim, 
pokličite in se pridružite novi ekipi v TD 
Preddvor. Vsem že vnaprej najlepša hvala," 
sklene Josip Ekar.

Pridružite se ekipi  
TD Preddvor
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.
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   kmetijska mehanizacija    vrtna oprema  
   rezervni deli    gozdarska oprema     
   akumulatorji, gume, olja, maziva 

   potrošni material

AKCIJA - snežne freze:
STG 8062 - 8 KM/5,9 Kw, 854 EUR z DDV

FREZA SESTAVLJENA + OLJE = GRATIS
več ponudbe na www.agrotehnika.si

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

Na pobudo predsednika Rdečega križa 
Slovenije prof. dr. Dušana Kebra se je v 
letošnjem letu začela humanitarna akcija 
Zbiramo hrano. Lahko prispevaš? Humani-
tarna akcija poteka v sodelovanju z Merca-
torjevimi centri. V soboto, 18. novembra, 
so v tej akciji, ki je potekala v Mercatorje-
vem supermarketu na Kokrici, sodelovale 
tudi prostovoljke iz Krajevne organizacije 
Rdečega križa Preddvor, in sicer Irena Ce-
lar, Mira Derenčin in Anica Arh. Akcija je 
trajala tri ure, v tem času pa so dobri lju-
dje darovali 120 kilogramov različne hra-
ne. Zbrano hrano so razdelili med pomoči 
potrebne uporabnike.

Zbiramo hrano

Ob koncu leta v Bašlju napovedujejo več 
dogodkov. Minuli konec tedna so krasili 
brunarico in priredili delavnice za otroke z 
izdelovanjem latern in voščilnic. Ta dan so 
prižgali tudi lučke za praznični december. 
Na sveti večer se bodo družno podali k pol-
nočnici: odhod bo 24. decembra ob 13. uri 
izpred brunarice. Božiček jih bo obiskal 26. 
decembra ob 14. uri, 31. decembra pa bo 
silvestrovanje: Mira bo imela odprto bruna-
rico. Na svidenje na vseh lepih dogodkih, 
vabi Turistično društvo Bašelj in dodaja 
še voščilo: Želimo vam, da vas prave ideje 
vodijo, da boste z uspehi gradili svojo pot. 
Srečno 2018!

Veseli december  
v Bašlju

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

info@cirles.si

 trgovina z lesom

 ročna in strojna sečnja

 žično in traktorsko  
spravilo lesa

 prevozi lesa in  
gradbene mehanizacije

 priprava drv in biomase

  sanacija in nega  
gozdov

 izkopi in gradnja  
gozdnih poti

Želimo vam  
lepe božične in  

novoletne praznike  
ter zdravja in  

poslovnih uspehov  
v novem letu 2018.

Kolektiv CirlesaMATJAŽ ERŽEN,  
ENERGETSKI SVETOVALEC MREŽE ENSVET

Bralce Viharnika želimo spomniti, da je 
tudi njim na voljo brezplačno energetsko 
svetovanje mreže Ensvet v pisarni v Kranju. 
V pogovoru s strokovnjakom lahko občani 
dobijo neodvisne strokovne nasvete v zvezi 
s svojimi vprašanji o rabi energije, stroških 
oskrbe z različnimi energenti, možnostih 
pridobitve kreditov in nepovratnih sredstev 
Eko sklada za ukrepe, ki vodijo k zmanjša-
nju rabe energije in večji rabi obnovljivih vi-
rov energije. Brezplačen nasvet je koristen 
tudi pred vsakim večjim načrtovanim po-
segom v izboljšanje toplotne zaščite hiše 
(npr. izdelavo izolacije fasade, menjavo 
oken ipd.), prenovo ogrevanja ali namesti-
tvijo lastne sončne elektrarne za samooskr-
bo. Za obisk v pisarni, ki je na Slovenskem 
trgu 1 v občinski stavbi Občine Kranj, soba 
138, in je odprta vsako sredo med 15.30 in 
17.00, se je obvezno treba predhodno pri-
javiti na telefonsko številko 04/237 31 21. 
Vabljeni.

K energetskemu  
svetovalcu

Terenska krvodajalska akcija bo 7. februar-
ja 2018 od 7. do 13. ure v Domu starejših 
občanov Preddvor v Potočah. Lepo vabljeni 
vsi dosedanji in dobrodošli novi krvodajal-
ci. Po humane dejanju sledi prijetno druže-
nje. Kontaktna oseba je Milena Zupin (041 
/382 270) in ostali poverjeniki Rdečega 
križa. "So dnevi in trenutki polne sreče in 
miline, ko radostne oči zapremo in si tiho 
zaželimo, da ne mine. vse, kar je slabo, z 
novim letom naj zbledi, vse, kar dobro je, 
naj za vekomaj ostane! Naj vse skupaj nas v 
miru sreča naj objame. Srečno 2018!" vošči 
KO RK Preddvor.

Terenska  
krvodajalska akcija
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SLAVKO PREZELJ

Lahko bi jo postavili že v Podaku, pa je niso, ker so vedeli, da 
pot na goro človeka prediha in mu um zbistri.
In prav na Svetem Jakobu je s prvim marcem v letošnjem 
letu Planinsko društvo Preddvor od Občine Preddvor dobilo v 
upravljanje nekdanjo planinsko kočo PD Iskra.
Z najboljšo ekipo prostovoljcev je prizadevni predsednik PD 
Preddvor Aleš Drekonja na Svetem Jakobu takoj zavihal ro-
kave. Z obnovo zunanjih klopi in ograje je zunanjščina koče 
spet začela kazati lepšo podobo. Tudi v sami koči je bilo treba 
zamenjati kar nekaj iztrošenih naprav. Od nekdaj že velja, da 
mora biti v planinskih kočah hrana dobra in da je oskrbnik 
tisti, ki mora biti planincem ves čas na voljo. Vili Rozman z 
Luž, ki je konec maja postal najemnik koče, je v šestih mese-
cih dokazal, da je pravi človek na pravem mestu. Za odlično 
planinsko vzdušje, za prijaznost in gostoljubnost ter izvrstno 
hrano je zaslužna tudi vsa Vilijeva izbrana ekipa, v kateri 
prednjačita žena Tatjana in sestra Nataša. "Tako dobrega go-
laža, kot ga imajo na Jakobu, v življenju še nisem jedel," mi je 
v avgustu povedal znanec s Hriba, ki je tja gor popeljal svojo 
vnukinjo. Njegova žena je ob tem samo malce očitajoče tiho 
dodala: "No ..." Gospodar koče Marko Cvek, ki predano skrbi za 
tehnično vzdrževanje koče, pravi, da dela s kočo ne bo zmanj-
kalo. V prihodnjem letu ima v načrtu pleskanje sten notra-
njih prostorov in barvanje vseh zunanjih lesenih delov koče. 
Upravni odbor društva ves denar od najemnine namenja za 
kočo in za urejanje planinske poti do Svetega Jakoba. Oskrb-
nik Vili Rozman opravlja na gori tudi poslanstvo mežnarja. 
Opoldan, pravzaprav raje že kakšno minuto prej, potegne za 
vrv starega zvona v cerkvici. "Raje zvonim prvi med prvimi, 
da v dolini vedo, da smo doma." Le pojdite tja gor k njemu, saj 
je toplota v koči, ki jo oddaja krušna peč, še posebno prijetna.
Z novo gozdno vlako, ki pelje s konca Mačevskega pota v dol-
žini 3,5 kilometra navzgor čez pobočje Kozjeka in Zaplate do 
višine okoli 1200 metrov, je zavetišče v Hudičevem borštu 

glede oskrbovanja veliko pridobilo. Dolge rjave skalnate rane 
v naravi so res boleče, vendar za zatrtje lubadarja je bila to 
edina pot. Ko je idejni oče in vsestranski organizator izgra-
dnje zavetišča Živko Drekonja spomladi upravnemu odboru 
predlagal nakup terenskega vozila za vožnjo na Zaplato, ni bil 
nihče proti. Starejša lada niva je hitro pokazala, da z lahkoto 
premaguje vožnjo po vlaki, ki jo je odlično trasiral revirni goz-
dar Tomaž Polajnar. S konca vlake so v novembru Rudi Lanz 
in delovni člani kolesarske sekcije v strmo pobočje uredili še 
tristo metrov steze. Oskrbnik Rajko lahko zdaj tridesetkilo-
gramski nahrbtnik do zavetišča prinese že v 25 minutah. Da 
je lada niva zmeraj zmožna opraviti prevozniško transportno 
delo zanjo odlično skrbi mojster obnove terenskih vozil Jure 
Tomašič. V jeseni je udarna peterica Stanko Arh, Franci Cvek, 
Jože Keber ter Rajko Fende z gospodarjem Živkom na čelu pri 
zavetišču postorila veliko del. Ravno ta zavzetost je tista, ki jo 
planinci takoj opazijo in občutijo, zato je med njimi nemalo 
tistih, ki v Hudičev boršt radi redno prihajajo. Med njimi so 
tudi učenci iz preddvorske osnovne šole, ki jih vodi prizadev-
na Petra Lombar Premru. Od jeseni ima Rajko v koči tudi več 
kot petsto let staro podkev, ki sta jo nad Borštom našla dva 
lovca iz Kočevja. Štirje jeleni, ki so septembra v Zaplati imeli 
ruk, so kljub obiskom lovcev vsi srečno preživeli!
Ustvarjalni in elana poln predsednik društva Aleš Drekonja, 
ki mu ob strani z vso dobro voljo stojijo: Bojan Lavrinšek, 
Marjana Podpeskar, Polona Pegan, Srečko Obed, Anton Vozelj, 
Andrej Polajnar, Slavko Cvek in župan Miran Zadnikar, vas 
na svetega Štefana dan vabi na vroč predsednikov čaj v zave-
tišče na Zaplati. Dan bo lep. Pa srečno vsem v letu 2018! 

Od Svetega Jakoba do Zaplate
Največ srečnih in veselih ljudi najdemo v gorah. S trdno voljo, trudom in z znojem se 
da priti visoko. Takšna pot vlije človeku moči za življenje. To so vedeli že naši očanci. 
Potočani niso kar tako postavili svoje cerkve svetega Jakoba tako visoko na zahodnem 
grebenu pod Potoško goro.

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si
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Cikotić in partner, d. n. o., 
Pipanova 13a, 4208 Šenčur

04/251 61 00, 040/513 968
pod.kostanji@gmail.com

www.pod-kostanji.com

DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–23.00, sobota 
12.00–23.00, nedelja 12.00–22.00

 
Vsem občanom in občankam 

občine Preddvor želimo srečne  
in vesele praznike.

Ponujamo vam: 
 razčesavanje  striženje  

 trimanje  kopanje  
 nego oči, ušes in krempljev  

 celotno nego

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

Delovni čas po dogovoru.  
Naročanje na: 041/692 770

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com

SLAVKO PREZELJ

Sneg na Prešernov rojstni dan, v nede-
ljo, 3. decembra, tam gor v predalpskih 
strminah Storžiča je bil še prvinski. Do 
Gradišča in do konca gozdne ceste so 
ozko gaz naredili ljubitelji Kališča, na-
prej pa je bilo treba stopiti v celec. Po-
kojni predsednik preddvorskega odbora 
za vrednote NOB Marjan Gorza, ki je 
datum pohoda do partizanske bolnice 
Košuta določil že spomladi, je pohodni-
kom s pomočjo narave, ki je nasula obi-
lico snega, pohod še polepšal.
Iz brun zbita baraka je v aprilu leta 1944, 
ko so jo partizani zgradili, premogla 
tri postelje z žimnicami, nad njimi je 
bilo še skupno ležišče s slamo za šest 
do osem bolnikov. V prostoru je bila še 
miza, klop, nekaj polic, obešalnik in 
pečka, ki pa je stalno kadila. Mraz je od 
vsepovsod silil v barako skozi špranje in 
bolničarka Aleksandra je s starimi ode-
jami in "koci" poskusila ranjence vsaj 
za silo zaščititi pred mrazom. Blizu ba-
rake je stala tudi kuhinja, ki pa je bila 
tako majhna, da se je v njej lahko sukal 
samo kuhar Jaka.
Bašljanom gre vsa čast, da bolnice vse 
od postavitve naprej ni nihče izdal 
Nemcem. Bašljani so brez ženevske 
konvencije o zaščiti ranjencev imeli eti-
ko človečnosti že v sebi. Ob tem je treba 
povedati še to, da bi bili brez dobrih go-
spodarjev in gospodinj bašeljskih kme-

tij partizani pod Storžičem še pogosteje 
lačni, kot so sicer bili. Ti gospodarji so 
dobro vedeli, da v "goši" partizani nima-
jo njiv in hlevov. Bilo je sicer hudo, ko so 
prišli na domove po hrano, v hiše, kjer 
so bila tudi usta domačih otrok lačna, 
ampak vojna je velik hudič! Tisti parti-
zani, ki so bili zadolženi, da morajo pri-
nesti hrano iz doline, se verjetno brez 
nje niso upali vrniti. 
O Vrba, srečna, draga vas domača, sta v 
spomin na rojstni dan dr. Franceta Pre-
šerna zanosno recitirali Breda Ropret in 
Marija Kladnik, Vojko Smolej pa je tisto 
o nezakonski materi. Franci Ekar, sve-
tovljan, ki mu je bila v tem letu zaupana 
preddvorska borčevska organizacija, je 
v govoru med drugim povedal, da smo 
lahko ponosni na slovenstvo, ker se kot 
narod nismo uklonili veliko večji oku-
patorski sili in dodal, da nacifašizem, 
ki se danes spet napihuje po Evropi, 
ne prinaša nič dobrega. Svečka, ki jo je 
v snegu na grobišču v spomin umrlim 
ranjencem prižgala Anica Celar Gorza, 
je s plamenom še dolgo potem, ko se je 
kolona zadovoljnih pohodnikov že spu-
stila v dolino, ponazarjala, da življenja 
umrlih živijo naprej v spominih živih.
Tako kot so pri Vaškarju, najvišje leže-
či kmetiji v Bašlju, med vojno ves čas 
odprtih rok sprejemali partizane, tudi 
danes gostoljubno dovoljujejo, da poho-
dniki lahko parkirajo vozilo na njiho-
vem dvorišču. Hvala!

Snežni pohod do Košute

Pri bolnišnici Košuta
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Po tokratno zgodbo sem odšel k Janezu, ki je tam v sredini 
letošnjega poletja praznoval petdeseti rojstni dan. "Polovico 
svojega življenja že letim – in to zase, za svojo dušo. Svoj prvi 
polet sem naredil na tečaju v Gozdu pod Kriško goro v letu 
1992. Poletel sem dvajset metrov in ta polet me je tako prevzel, 
da sem se takoj odločil, da bom kupil padalo. 
"V zračnih višavah moraš kot začetnik ves čas misliti na vse 
meteorološke dejavnike, kot so smeri vetra, termika, zračni 
stebri ... Sčasoma ti vse to preide v kri in potem delaš vse to že 
podzavestno. Janez pravi, da ima danes skoraj vsak padalec 
po dva ali tudi tri padala, ki se med seboj razlikujejo po veli-
kosti. "Malo padalo ima 18 m2, veliko pa 30 m2 površine. Teža 
velikih padal skupaj z vso opremo ter s sedežem in čelado 
znaša dvajset kilogramov in več.«
Janez je letel že v 13 evropskih državah, vendar pravi, da ta-
kšnih odličnih pogojev, kot jih ima za letenje Slovenija, pred-
vsem Posočje, je na svetu zelo malo. "Kadar so vremenske 
razmere dobre in si vzamem čas, sem v zraku tudi po pet ur 
in pol. V tem času prejadram 150 kilometrov. Kadar imam 
časa malo, vzamem 'cunjo', grem na Zaplato in se vržem dol." 
V zadnjih štirih letih je Janez z Zaplate poletel že 250-krat, 50 
poletov pa je dodal še z letenjem z vrha Cjanovce in z Bašelj-
skega sedla. 
Predlansko leto na silvestrovo je oskrbnik Rajko v Zavetišču 
na Zaplati v poznih urah z veseljem sprejel Janeza, misleč 
da bosta skupaj proslavila novo leto. Voščila sta si že, potem 
malce čez eno uro zjutraj prvega januarja, ko so ognjemeti v 
dolini že pojenjali, pa je Janez razgrnil padalo prek ležečih 
trav, ga dvignil in odjadral pod zvezdnatim nebom v spanec 
tonečo dolino. Za padalca so ob vzletu še kako nevarni ne-
nadni sunki vetra, ki presenetijo še tako dobrega padalca. 
Takšen sunek je lansko leto Janeza prav na Zaplati vrgel na 
tla, da si je zlomil zapestje. "Huje je, če si poškoduješ nogo," 
pravi Janez, "z zlomljenim zapestjem z mavcem pa še vedno 
lahko letiš." Še kako trden in s svojo neverjetno voljo je Janez 
še kako predan življenju. S svojo pozitivno življenjsko zdra-
vstveno izkušnjo je dokazal, da je v njem neuklonljiv duh, ki 
mu daje krila.
V letošnjem juliju, ko je dopolnil petdeset let, je že sedmo 
sezono letel nad Makedonijo, ko se je zgodilo. "Tri ure sem 
bil že v zraku. Na območju gore Pelister nad Bitolo na višini 
2400 metrov sem zašel v vrtinčasto ozračje. Vrtinec mi je dve 
tretjini padala spravil med vrvice. Poskusil sem vse, da bi se 
rešil, vendar prišlo je do popolnega zaprtja padala. Bil sem na 
višini devetdeset metrov nad terenom. Pri štiridesetih metrih 
nad tlemi sem potegnil rezervno padalo. Rezerva 'prime' po 
tridesetih metrih, tako da sem s precejšnjo hitrostjo priletel 
med skalne balvane in z glavo udaril ob skalo." 

Ko je Martin Jovanoski, tudi izvrsten padalec, ki je bil ta čas 
tudi v zraku, dobil od Janeza klic, je takoj poletel na kraj ne-
sreče. Ker GRS Makedonije ni tako razvita kot pri nas in za-
radi pozne ure, sta se odločila za izredno drzno reševanje. Z 
vrvicami obeh rezervnih padal je Martin privezal Janeza na 
svoje padalo in kljub hudim Janezovim bolečinam v ramenu 
in rebrih se jima je uspelo dvigniti pod nebo. Po dvajsetih mi-
nutah poleta, za Janeza najdaljših v življenju, sta pristala ki-
lometer pred bolnišnico v Bitoli. Po dveh dneh, ko so zdravni-
ki ugotovili, da polomljena rebra niso predrla pljučnega krila, 
je Janez lahko zapustil bolnico. "Tem srčnim makedonskim 
fantom sem izredno hvaležen za njihovo požrtvovalnost. Dva 
fanta sta že na dan nesreče ponoči odšla na višino 2400 m 
po moje padalo." Janez mi je pokazal čelado. Na sredini jo je 
udarec ob skalo dodobra razprl. 
Janez danes že spet leti! Srečno Janez! Njegove najbolj atrak-
tivne polete si lahko ogledate na portalu YouTube. 

V kraljestvu ptic
Izvrstni jadralni padalci živijo največkrat tik pod gorami. V Mačah sta dva takšna, 
Janez Jelovčan in Matjaž Šavs. Oba imata za seboj že nekaj tisoč ur v zračnih višavah 
in oba z izkušnjo, ko se visoko nad zemljo padalo v zračnem vrtincu naenkrat 
popolnoma zapre.

Janez v kraljestvu ptic
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Sobota, 2. 12. in 9. 12., od 9. do 12. ure  
pred župnijsko cerkvijo

ADVENTNI SEJEM 

Petek, 15. 12., ob 20. uri v kulturnem domu

Lucija Ćirović v monokomediji   
S TREBUHOM ZA KRUHOM 

Sobota, 16. 12., ob 19.30 v župnijski cerkvi

Koncert a cappella gospel zbora  
BEE GEESUS 

Nedelja, 17. 12., ob 16. uri v kulturnem domu

Muzikal za otroke  
MOJČIN LEPI SVET 

Nedelja, 24. 12., ob 17.15 pred župnijsko cerkvijo 

Božična igra NEBEŠKA MELODIJA

Ponedeljek, 25. 12., ob 16. uri  
ob jezeru Črnava – Hotel Bor – Grad Hrib

POTOP BOŽIČNEGA DREVESCA 

Torek, 26. 12., ob 14. uri ob jezeru Črnava 

TEK BOŽIČKOV
Število udeležencev je omejeno, za prijavo pokličite   

041 691 190 ali obiščite www.divji-zajci.si.

Sreda, 27. 12., od 10. do 11. ure v TIC Preddvor

Delavnica za otroke  
NOVOLETNI OKRASKI

Četrtek, 28. 12., od 10. do 11. ure v TIC Preddvor

Delavnica za otroke  
LJUBKI ANGELČKI

Zavod za turizem Preddvor   
www.preddvor-tourism.si

Vsi dogodki so brezplačni.

V pozni jeseni je iznenada odšel domov, v večnost Franci 
Gašperlin.
Njegov odhod je vse, ki smo imeli čast biti sopotniki na 
njegovi življenjski poti, iskreno razžalostil. Francija je po-
znalo mnogo ljudi v bližnji in daljni okolici, saj je bil po-
šten in prijazen človek, ki je bil pripravljen pomagati vsem 
pomoči potrebnim ljudem. Z vsem srcem in dušo je živel 
za svoj poklic – bil je električar, ne samo zaradi službe, 
elektrika je bila tudi njegov hobi vse do zadnjih dni ži-
vljenja, ko se je odzval na vsak klic na pomoč, ne glede na 
čas ali vremenske razmere – pozno zvečer, zgodaj zjutraj, 
pa v nedeljah in praznikih, tako ljudem, kot tudi raznim 
organizacijam. Samo po sebi je umevno, da je bil kot člo-
vek z navedenimi lastnostmi aktiven tudi v društvenem in 
političnem življenju pa tudi v fari oziroma domači podru-
žnici. Bil je eden prvih poverjenikov v turističnem društvu, 
sprva skupaj z Belo in Trstenikom ter nato v novoustano-
vljenem TD Bašelj tudi predsednik. Aktiven je bil pri elek-
trifikaciji cerkve na Sv. Lovrencu. Sodeloval je tudi na vseh 
nabirkah, iz katerih je bila financirana obnova v cerkvi sv. 
Lovrenca in ob njej. 
Bil je veteran vojne za Slovenijo, saj je nesebično izpostavil 
svoje življenje, ko je kot predstavnik Elektra Kranj v voj-
nem času posredoval pri izključitvi območja Brdo iz elek-
tričnega omrežja in bil pri tem fizično napaden. Politično 
je bil vseskozi aktiven član stranke SDS, ki ji je ostal zvest 
do konca življenja.
V prvem mandatu novonastale Občine Preddvor je bil v 
Bašlju izvoljen za svetnika, v naslednjih letih je sodelo-
val v komisiji za evidentiranje prikritih grobišč, sodeloval 
pa je tudi v drugih odborih občine. Aktivno je soustvarjal 
začetek in nadaljnji razvoj novoustanovljene lokalne sku-
pnosti. 
Z njegovo smrtjo smo izgubili tudi enkratnega pozna-
valca zgodovine in pripovedovalca vaških zgodb, ki so se 
odvijale v prejšnjem stoletju v okoliških krajih, predvsem 
v domačem Bašlju. Kot dober poznavalec zgodovine je 
vzdrževal stik z domačini, ki so v težkih časih poiska-
li svoj novi dom v Ameriki in jih tudi obiskoval. Bil je 
zaveden Slovenec, ljubil je domačo zemljo in kulturo, 
predvsem pa se ga bomo spominjali po njegovem delu, 
humorju, poštenosti in pripravljenosti pomagati vsem 
pomoči potrebnim.
Verjamemo, da je Franci našel svoj večni mir; mi pa se ga 
bomo spominjali v mnogih zgodbah o Bašljanih in okoli-
čanih, ki jih je znal tako odlično in doživeto pripovedovat. 
Franci, naj Ti sveti večna luč – zato si že poskrbel za časa 
svojega življenja …

Miran Zadnikar,  
župan

V SPOMIN

Franc Gašperlin,
svetnik občine Preddvor 1995–1999
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ANICA CELAR GORZA

Josipinke smo se odločile, da priredimo 
koncert v upokojenskem hotelu Delfin 
v Izoli. Predstavnica hotela gospa Daša 
nam je rezervirala termin 2. novembra 
ob 20. uri. Odločile smo se, da izlet mal-
ce podaljšamo in si obenem privoščimo 
še intenzivne pevske vaje.
Tako smo se na dan nastopa z osebnimi 
avtomobili veselo odpeljale proti mor-
ju. Pred nastopom smo imele vajo, ob 
osmih zvečer pa se je začelo zares. Avla 
je bila polno gostov, ki so nestrpno čaka-
li na naš nastop. Za začetek sta Cirila in 
Slavka ob spremljavi Francke na citrah 
zapeli pesem Pod nebom. Zaslužile so si 
velik aplavz. Gostje so bili zelo razpolože-
ni, nam so poslali adrenalin in smo res 
prav dobro in veselo zapele. Med pesmi-
mi nam je naša recitatorka Slavka po-
vedala dve pesmi.  Za konec smo zapele 
še  venček narodnih, pri čemer so se nam 
pridružili tudi gostje. Še po koncertu smo 

vsi skupaj kar nekaj časa prepevali. Na-
slednja dva dneva smo imele pevske vaje, 
med prostim časom pa smo se potepale 
po Strunjanu in z avtobusom obiskale 
Piran. V nedeljo dopoldan smo se zado-
voljno odpravile proti domu. Med potjo 
smo zavile v Uncu desno proti Cerknici. 
Obiskale smo našo nekdanjo pevko Ivan-

ko Škoda, ki si je našla nov dom v Domu 
starejših občanov v Cerknici. Zapele smo 
nekaj pesmi, tudi Ivanka nam je pomaga-
la. Bila je zelo srečna, rekla je, da ji nismo 
polepšale samo dneva, ampak cel teden. 
Kako malo je treba, da nekoga osrečiš. 
Tudi me pevke smo se srečne in zadovolj-
ne odpeljale proti domu.

Josipinke pele hotelskim gostom
Preddvorski Pevski zbor Josipine Turnograjske je zapel v hotelu Delfin v Izoli.

Nastop Pevskega zbora Josipine Turnograjske v hotelu Delfin

Tako kot novoletno srečanje s starejšimi občani je tradicionalen 
tudi obisk članic sekcije Gelike pri Društvu upokojencev Predd-
vor. Gelike so skupina, ki se ukvarja z ročnimi deli in ki vsako leto 
splete dovolj copatk, da jih potem župan čez leto razdeli staršem 
novorojenčkov, ki so se v tem letu rodili v občini. Letos so spletle 
16 parov rožnatih in 14 parov modrih copatk, toliko se je namreč ro-
dilo deklic in dečkov v občini. Županu so jih tokrat izročile Slavka 
Zorman, Vanja Žibert in Marinka Lombar Peternel.

Spletle so copatke za novorojenčke

Gelike z županom in košaricami modrih in rožnatih copatk za 
preddvorske novorojenčke / Foto: Tina Dokl

Ob mednarodnem dnevu starejših, ki je bil 1. oktobra, je Rdeči 
križ, območno združenje Kranj v Domu starejših občanov Predd-
vor, Naklo, Kranj in Cerklje organiziralo različne delavnice in pri-
reditve. Ob tej priložnosti so prostovoljci Krajevne organizacije RK 
Preddvor za oskrbovance iz doma v Preddvoru pripravili srečanje s 
kulturnim programom. Nastopili so Gašper Seljak s harmoniko in 
petjem ter malčki iz Vrtca Čriček, program pa je povezovala Mar-
jana Podpeskar. Vse navzoče sta nagovorila podpredsednik kranj-
skega združenja RK Janez Frelih in namestnica direktorice za po-
dročje zdravstvene nege in oskrbe Katja Gaber Vodopivec iz doma 
starejših Preddvor. Popoldanski čas je oskrbovancem doma minil v 
prijetnem druženju, ki je bilo prepleteno z besedo, glasbo, petjem 
in plesom. Po prireditvi pa so prostovoljci s pomočjo malčkov iz 
vVrtca Čriček vsem oskrbovancem razdelili darila.

Ob mednarodnem dnevu starejših
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•CENITVE IN POPRAVILA ZA ZAVAROVALNICE
•NADOMESTNA VOZILA
•MENJAVA STEKEL
•HLADNO POPRAVILO TOČE
•ČIŠČENJE, POLIRANJE IN POPRAVILO BARVE NA VOZILU

•KLEPARSTVO
•LIČARSTVO
•MEHANIKA

Srečno vožnjo 2018!

ALEKSANDRA ZIBELNIK BADII

Dne 28. oktobra smo uspešno izvedli mednarodno kuhinjo Eno-
tnost v raznolikosti v Bašlju. Bilo nas je več kot 120, od najmlaj-
ših pa vse do starejših. Lepo smo se imeli, sonček je sijal. Če ste 
bili z nami, upam, da ste uživali, če ne, pa upam, da se nam pri-
družite na naslednjem dogodku. Želeli smo prikazati pestrost 
bašljanskega prebivalstva in izkoristiti priložnost, da se med 
seboj še bolje spoznamo, da se bomo na cesti še topleje pozdra-
vili, ko se srečamo. Lepo se zahvaljujem Turističnemu društvu 
Bašelj, Jani za stalno odprtost za nove ideje in ostalim članom 
za podporo. Najlepša hvala tudi delovnim kuharicam in kuhar-
jem, ki so nam pričarali slastne okuse od blizu in daleč.
Naši kuharji slane hrane: Jasna Zukanović – bosanska kuhinja: 
sirov in mesni burek, krompirjeva pita; Maman od Mehyarja 
– iranska kuhinja: gorme sabzi, horešte gejme, riž basmati; Do-
rota Jankowska – poljska kuhinja: pierogi; Alla in Sahba Badii – 
angleška kuhinja: cornish pasty; Darja Žvelc Rakovec – sloven-
ska kuhinja: loška mešanica; Tjaša Sever – solate: krompirjeva, 
makaronova in grška; Miro Roblek – slovenska kuhinja: gobova 
juha (iz gob, ki jih je sam nabral in jo skuhal pred nami); Bo-
štjan Roblek – mehiška kuhinja: chilli con carne.
Naši slaščičarji: Andreja Markič s kremnimi rezinami, Doro-
ta s poljskim prazničnim pecivom, Damjana s pecivom s ki-
slo smetano in kokosom, Jana z jabolčnim zavitkom, Majda, 
Klavdija in Katarina s flancati, ocvrtimi pred našimi očmi, 
Jakob z zvrhano goro palačink, spečenih na mestu samem. 
Naša oblikovalka plakatov držav Ajda Zukanovič nam je pri-
nesla nove informacije na lepih plakatih s tipičnimi slikami 
držav. Najlepša hvala vsem za ves trud in dobro voljo!

Enotnost in raznolikost

Zanimive jedi iz bašeljske mednarodne kuhinje

Člani Turističnega društva Kokra smo se zbrali, da spoznamo eno 
najstarejših tekstilnih tehnik. To je polstenje ali filcanje, pri čemer iz 
česane ovčje volne s pomočjo tople milnice dosežemo, da se volne-
na vlakna sprimejo med seboj in tako nastane močan in trpežen izde-
lek. Še posebno priljubljeni so filcani copati, lahko pa izdelamo tudi 
druga modna oblačila in dodatke, kot so torbice, pokrivala, nakit in 
razni okraski. Mi smo se najprej lotili izdelave copat, ki jih s pomočjo 
navodil izkušenih filcark lahko naredi vsak, ki ima željo, voljo in ne-
kaj moči v rokah. Bolj enostavna pa je bila izdelava polstenega mila, 
ki je uporabno in lahko tudi lepo darilce v teh prednovoletnih dneh. 
Še enostavnejša pa izdelava bunkic, ki so lahko okraski za adventne 
venčke, novoletne jelke ali pa za izdelavo ogrlice. Naučili smo se tudi 

suhega filcanja, za kar se uporablja posebna igla. Ta pride prav pri 
izdelavi manjših kosov, okraskov, voščilnic in za izdelavo motivov na 
copatih. Pri delu, ki je kar zamudno, je v prijetnem vzdušju čas hitro 
tekel. Po dobrih šestih urah dela smo imeli izdelke gotove. Ves trud 
je poplačan, ko začutimo toplino in udobje copat in domačnost teh 
izdelkov. Lepo povabljeni člani društva, da se nam pridružite nasle-
dnje leto in se vas toplina volne res dotakne.

Ko se dotakne toplina volne ...
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MARIJA ŽIŽMOND

Že drugo leto zapored po spremembi koledarja Strelske zveze 
za tekmovanja sta tekmi z MK-orožjem določeni, regijsko av-
gusta in državno prvenstvo v začetku septembra. Tako se mo-
rajo tekmovalci pripravljati v času šolskih počitnic, kar pa je 
zanje oteženo in tudi rezultati so slabši. Tudi pri članih bili le-
tos okrnjeni nastopi, in sicer zaradi upravičeno odsotnih dveh 
članov. Strelsko leto 2017/2018 se je letos prekrivalo v septem-
bru, ko se za nas začne novo strelsko obdobje, s tekmovanji z 
MK-orožjem, ki se je končalo šele sredi septembra. Treba pa je 
bilo tako usklajevati treninge za novo sezono z zračnim orož-
jem, s tekmovanji z MK-orožjem za Državno prvenstvo. Na re-
gijskem prvenstvu MK 60 leže je kadet Krištof Medja zmagal, 
prav tako tudi v trojnem položaju 3 x 20 strelov. Član Domen 
Fink je bil v disciplini MK 60 leže tretji. Za državno prvenstvo z 
MK-orožjem je imel normo samo kadet Krištof Medja in je bil v 
disciplini MK 60 leže drugi, v trojnem položaju MK 3 x 20 stre-
lov pa tretji. Smo pa zadovoljni, da je v koledarju Strelske zveze 

za sezono 2017/2018 tekmovanje z MK-orožjem zopet v juniju in 
začetku julija, kar je za tekmovalce bolj sprejemljivo, da jih ne 
obremenjujemo v času počitnic. 

REZULTATI TEKMOVANJ

Rezultati tekmovanj v prvem obdobju nove tekmovalne sezo-
ne 2017/2018: S tekmovanji smo začeli oktobra s prvim krogom 
druge državne lige za člane, kjer smo bili ekipno tretji, posa-
mezno Nejc Podjed prvi, Domen Fink sedmi, Krištof Medja 14. 
Drugi krog druge državne lige: ekipno četrto mesto, posame-
zno Nejc Podjed drugi, Domen Fink deveti. Prvi krog na Odpr-
tem turnirju Gorenjske je bila ista ekipa na šestem mestu, po-
samezno pa Nejc Podjed osmi, Domen Fink 19. in Krištof Medja 
27. Udeležili smo se tudi tekmovanja za Ržkov memorial, ekipa 
članov je dosegla peto mesto, posamezno pa so bili Nejc Podjed 
sedmi, Domen Fink 15. in Krištof Medja 23. Za pokal Občine 
Gorenja vas, kjer so bile na tekmovanju samo mlajše kate-
gorije, je bil pionir Aleksander Lokatelj drugi, cicibana Sergej 
Rajgelj peti in Adam Šamperl sedmi. V prvem krogu državne 
lige Pokal prijateljstva je pionir Aleksander Lokatelj dosegel 15. 
mesto. V Gorenjski strelski ligi po treh krogih: pionir Aleksan-
der Lokatelj dvakrat tretji in sedmi, mladinec Krištof Medja 
dvakrat drugi in tretji. Mlajši pionir Sergej Rajgelj je bil deveti 
in enajsti, ciciban Adam Šamperl prvi in drugi, cicibanka Ana 
Lucija Rajgelj pa dvakrat prva. Mlajša kategorija tekmovalcev 
se je odločila, da tekmuje v Kekčevem pokalu, ki je verzija prve 
lige za najmlajše. Izvedeni so bili trije krogi. Mlajši pionir Ser-
gej Rajgelj je osvojil deveto, osmo in 29. mesto, ciciban Adam 
Šamperl je bil trikrat tretji, cicibanka Ana Lucija Rajgelj četrta, 
ekipno so bili v tretjem krogu osmi. Drugi krog državne lige 
Pokal prijateljstva: mladinec Krištof Medja 24. mesto in pionir 
Aleksander Lokatelj 36. mesto. Čestitke za osvojena mesta.
Vsem občanom in občankam Preddvora pa želimo v božič-
nih in novoletnih praznikih vse dobro, v letu 2018 pa čim več 
zdravja in uspehov ter zadovoljstva.

Uspehi strelskega leta
Letošnji dosežki članov Strelskega društva Preddvor

Ostro oko in mirna roka preddvorskih strelcev

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

Zmaga kadeta Krištofa Medje
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ROMAN ROGELJ,  
MARJAN IN SLAVKO A. BOGATAJ

Triinštirideseti kranjski zimskošportni 
sejem v organizaciji Zveze učiteljev in 
trenerjev smučanja Kranj smo konec no-
vembra že zaključili in začeli pobirati tudi 
prve informativne prijave za naš tečaj. Z 
uradnimi prijavami pa začnemo takoj po 
novem letu ter vas in vaše otroke že sedaj 
vabimo, da se nam pridružite. Več o tem 
bo sproti objavljeno na naši spletni strani 
www.sd-preddvor.si. Vabljeni!
Sneg v nižinah pa je vsekakor presenetil 
marsikoga drugega. Če že skoraj dve leti 
izražamo zadovoljstvo z obnovo šolskih 
športnih igrišč, se nam po svoje zdi za-
nimivo, da se ob prvem snegu, ki jih je 
pokril, znova pojavljajo vprašanja, čiga-
vo je kaj in kdo naj bi bil odgovoren za 
odstranitev snega. Igrišča so namreč z 
novo podlago uporabna celo leto – tudi 
v zimskem času. 
Z »očitkom«, da je bilo v okviru obnove 
nogometno igrišče z umetno travo zgra-
jeno na pobudo ŠD Preddvor, nimamo 
težav. Dejansko to drži. Drži tudi to, da 
smo pri obnovi ves čas aktivno sodelo-
vali, pri čemer nikoli nismo delili otrok 
na »dopoldanske«, ko so v šoli, in »po-

poldanske«, ko taisti otroci pridejo kot 
člani ŠD Preddvor na trening v okviru 
organizirane vadbe. Tako razmišljanje 
nam je tuje, zato nismo čakali, da sneg 
pobere narava. Trenerji so s svojimi 
ekipami vzeli lopate v roke in igrišče z 
umetno travo očistili, tako da je sedaj 
spet uporabno za vse športa željne. Če 
bodo čas in okoliščine dopuščale, pa sle-
di še čiščenje atletske steze …
V začetku novembra smo zaključili jesen-
ski del nogometne sezone 2017/18, v kateri 
smo nastopali s pomlajeno člansko ekipo 
in vsemi ekipami v mlajših starostnih 
kategorijah, kjer sodelujemo s sosedi z 
Visokega. Člani so v močni Gorenjski ligi, 
ki jo letos sestavlja 13 ekip, odlično zače-
li, v nadaljevanju pa popustili in s štirimi 
zaporednimi porazi zdrsnili na trenutno 
deveto mesto. Kljub temu pa je zasta-
vljeni cilj še vedno dosegljiv – spomladi 
sta namreč na sporedu še dva sosedska 
derbija (Visoko prihaja v Preddvor, gostu-
jemo pa v Velesovem) in ob morebitnih 
zmagah – uvrstitev v zgornji del lestvice 
in s tem nadaljevanje v skupini za prva-
ka ne bi smeli izostati. Mladinska ekipa 
je trenirala in igrala svoje domače tekme 
na Visokem, kadeti so bili dejavni tudi na 
igrišču Za žago v Preddvoru, vse svoje ak-

tivnosti pa so na njem opravili tudi sta-
rejši in mlajši dečki ter starejši in mlajši 
cicibani. Najbolje se po koncu jesenskega 
dela prvenstva držijo mlajši dečki U13 s 
trenerjem Gregorjem Pavličem, ki so v 
svoji skupini na prvem mestu. 
Trenutno večina ekip bolj ali manj mar-
ljivo trenira v telovadnici oziroma na 
igrišču z umetno travo. Najbolj prizadev-
ne so vse tri ekipe cicibanov (U11, U10 in 
U9), ki poleg rednih treningov sodelujejo 
tudi na prireditvah Rad igram nogomet 
in tekmujejo v Zimski ligi v Šenčurju. Se-
veda pa ne smemo pozabiti tudi na naj-
mlajše nogometne navdušence. V Vrtcu 
Storžek vsako sredo zaživijo nogometne 
urice za predšolske otroke, stare 5 in 6 
let, ki z velikim zanimanjem sodelujejo 
v različnih igrah, ki jih tudi letos koordi-
nira trener Luka Potkonjak
Razmere s Športnim parkom Voke so se 
žal zelo zapletle. Kljub različnim posku-
som in prizadevanjem za odkup doda-
tnega župnijskega zemljišča do zbližanja 
stališč ni prišlo. Imeli smo občutek, da 
smo spet na začetku, kot smo bili pred 
skoraj dvajsetimi leti ali več. Vendar, kjer 
je volja, je tudi pot. Podprli smo pripra-
vljenost župana in občinskih svetnikov, 
da bi se nogometni center postavil na 
kateri od alternativnih lokacij. Čeprav 
smo bili v tem obdobju vse prevečkrat 
žejni prepeljani čez vodo, pa v društvu 
vseeno upamo oziroma pričakujemo, da 
bo nova lokacija padla na plodna tla in 
da bomo z odprtjem Nogometnega cen-
tra Preddvor v letu 2020, ko bo naše dru-
štvo praznovalo šestdeset let delovanja, 
končno žogo brcali na svoji zemlji.
Vsem, ki nas pri našem delu in priza-
devanjih podpirate, se zahvaljujemo ter 
vas vabimo, da pri predstavnikih dru-
štva brezplačno prevzamete koledar za 
leto 2018, dodatne informacije pa lahko 
vedno dobite na naši spletni strani.
V novo leto gremo spet polni delovnega 
optimizma in vsem skupaj želimo vesel 
božič ter srečno, zdravo ter športa polno 
novo leto 2018!

Prvi letošnji sneg – nas je presenetil?
V Športnem društvu Preddvor seveda ne. Pravzaprav smo se ga razveselili, saj 
nakazuje, kakšna bo tokratna zima, tako da organizatorji zelo optimistično 
pričakujemo tradicionalni, tokrat že deseti smučarski in deskarski tečaj za 
osnovnošolske otroke med letošnjimi zimskimi počitnicami od 19. do 23. februarja 
2018 v Kranjski Gori.

Sneg športnikov ni presenetil



Skupaj združimo
novoletne želje tako,

da bo vse Ëisto
in nam bo lepo.

SreËno 2018

www.komunala-kranj.si
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- TV ali INTERNET od 15 E/mesec
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
-  INTERNET in IPTV signal tudi s kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine,  

Zg. Javoršice, PD Moravče, Lubnika, Peč pri Mor., Slivne, zasav. gore,...
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Naj vam zdravje in sreča 
padejo v dlan na božični dan.
Novo leto pa naj vam postreže
z izpolnitvijo vseh vaših sanj.

Vsem občanom in občankam želimo  
vesele božične praznike,

ter zdravo in uspešno novo leto 2018.

Kolektiv picerije Gorski privez


