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Na evropsko financiranje občinskega pro-
jekta kaže velika tabla na vstopu v Pred-
dvor. Kako poteka ta največja naložba?

”Največja investicija v občini je kanalizacija
za Preddvor in Novo vas, ki smo jo začeli le-
tos. Končujejo se dela v naselju Hrib, dokonča-
na pa so bila že v ulicah Josipine Turnograjske
in na Francariji, kjer smo potem uredili tudi
cesti. Za Novo vas in Novljansko ulico pa nas
delo še čaka. Tu gre za veliko evropskega de-
narja, ki smo ga dobili na podlagi že pred leti
izdelanega projekta. Evropskega denarja je
750 tisoč evrov. Lahko si predstavljate, koliko
to pomeni za občino, ki razpolaga z okoli dva
milijona evri proračunskega denarja.”

Za kanalizacijo in čistilno napravo pa pri-
čakujete še kohezijska sredstva. Kdaj?

”Pričakujemo sofinanciranje čistilne naprave
in povezave do že zgrajene kanalizacije v Pred-
dvoru. Lani decembra smo imeli že vse pri-
pravljeno, vendar smo pri izvedbi tega projek-
ta odvisni od ostalih gorenjskih občin, s kate-
rimi skupaj nastopamo v projektu. Zaradi
usklajevanja z njimi smo šele novembra dobili
potrditev z ministrstva za okolje in prostor, na
končno odločitev pa še čakamo. V naši občini
je to okoli tri milijone vreden projekt, za kate-
rega pa moramo sami zagotoviti od 600 do 700
tisoč evrov denarja.”

Kam ste v minulem letu še vlagali?
”Nova proračunska postavka je vlaganje v

komunalno infrastrukturo, s čimer smo v mi-
nulih dveh letih zelo izboljšali stanje na cestah.
Pri teh naložbah v javno infrastrukturo priteg-
nemo zraven občane, ki imajo interes za sovla-
ganja. Moram reči, da je zanimanje izredno ve-
liko in da je denarja, ki smo ga predvideli v ob-
činskem proračunu, za vse želje premalo. Ne-
davno tega smo v vasi Bašelj odprli krajši cest-
ni odsek, ki so ga sofinancirali krajani.”

Ljudi tudi zanima, kdaj bodo dobili nov
zdravstveni dom?

”Sedaj je že jasno, da bo novi zdravstveni
dom tam, kjer je sedanji, le nekoliko bližje ce-
sti. Z investitorjem stanovanjske soseske IC
Dom, ki smo mu prodali stari zdravstveni dom
in zemljišče okoli njega, smo se namreč dogo-
vorili, da nam za te namene proda enega od
objektov. Na tej parceli bo namreč več stano-
vanjskih hiš, v eni od njih, ki bo najbližja cesti,
pa bodo zdravstvena ambulanta, zobozdravnik
in tudi lekarna (vse v pritličju), v nadstropju pa
naj bi prostore namenili tudi kateri od zdrav-
stvenih dejavnosti, za katero se bo pojavilo za-
nimanje, morda fizioterapija. Ravno te dni smo
z investitorjem o tem podpisali pogodbo.

Gradnja se začne spo-
mladi, tako da lahko na
novi zdravstveni dom
računamo v prihod-
njem letu. Predmet do-
govora je tudi, da lah-
ko zdravstveni dom v
sedanji stavbi ostane,
dokler ne bo zgrajen
novi. Objekt, v kate-
rem bo novi, bo na-
mreč zgrajen prvi, nato

se ruši stavba sedanjega in gradi še zadnji sta-
novanjski objekt.”

Preddvorčani težko čakajo tudi novo trgo-
vino. Kaj veste o tem?

”Kolikor vem, je investitor dosegel dogovor z
zavodom za varstvo kulturne dediščine, izpol-
nil njihove pogoje in znova vložil gradbeno do-
voljenje. V današnjem Viharniku si lahko ob-
čani preberejo obsežen zapis o tem, kdaj lahko
pričakujemo, da bo Preddvor dobil trgovino. V
objektu pa bodo tudi stanovanja, za katera lah-
ko prednostno kandidirajo domačini.”

Katerih dosežkov ste še veseli?
”Veliko občanov, ljubiteljev gora, bo zagoto-

vo veselih dejstva, da urejanje zavetišča na Za-
plati dobro poteka. Za ta projekt smo dobili ne-
kaj denarja na državnem razpisu za šport, na
istem smo dobili tudi denar za ureditev šport-
nega parka Pregrad. Na Zaplato so s helikop-
terjem večkrat odpeljali material, potreben za
gradnjo. Pred zimo so bila izvedena zaključna
dela, predvidena za letos. Zadovoljni smo tudi,
da je bila na občinskem svetu sprejeta odloči-
tev, kaj s podjetjem Energetika, kjer je občina
lastnica. Svetniki so podprli odločitev o proda-
ji. Licitacija bo v začetku prihodnjega leta.
Zelo pa me tudi veseli, da smo v letu dni uspe-
li sanirati podjetje, ki je poslovalo z rdečimi
številkami. Občane, ki jih skrbi, da bo Energe-
tika z novim lastnikom morda preveč dvigova-
la cene daljinskega ogrevanja na biomaso, pa
naj potolažim, da nad povečevanjem cen še
vedno bedita občina in država. Če bo predlaga-
na cena previsoka, je občinski svet ne bo potr-
dil. Na zadnji seji se je to že zgodilo, namesto
14-odstotne podražitve so svetniki sprejeli še
sprejemljivo 8-odstotno.”

Biomasa pa ni edini obnovljivi vir energije
v vaši občini. Kateri so še?

”Biomaso kot obnovljivi vir energije smo
imeli v Preddvoru med prvimi v Sloveniji, tudi
sicer smo dojemljivi za obnovljive vire, prijaz-
nejše okolju. Preddvorska šola je letos v sode-
lovanju z Gorenjskimi elektrarnami dobila

Župan občine Preddvor Miran Zadnikar

Zdravstveni dom 
prihodnje leto

Največji naložbi v občini Preddvor sta kanalizacija, za katero so dobili
evropski denar, in zdravstveni dom. Vse pa kaže, da bodo v kraju 

prihodnje leto odprli tudi težko pričakovano trgovino.

Miran Zadnikar

Vabilo na predavanje 
iz gozdarske zakonodaje

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Obči-
ne Preddvor ter Kranjsko gozdarsko 

društvo vabita na predavanje o aktualni
gozdarski zakonodaji. Predavanje bo v po-
nedeljek, 22. decembra, ob 19. uri na turi-
stični kmetiji pri Španu na Bregu ob Kokri
št. 14. Po predavanju se bomo pogovorili o
praktičnih in aktualnih problemih ter pravi-
cah in dolžnostih lastnikov gozdov. Preda-
vala bo gozdarska inšpektorica Ani Zavrl
Bogataj. Zaradi organizacije predavanja
prosimo za predhodno prijavo na GSM:
041/657-157 (Tomaž Polajnar).

Potrebe po odprtju oddelka
za najmlajše? 

Na pobudo nekaterih občanov občine
Preddvor so občina Preddvor in vrtci pri
Osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru
pripravili kratek vprašalnik, s katerim bi
radi ugotovili dejanske potrebe staršev za
varstvo vaših najmlajših in odprtje novega
oddelka v vrtcu Storžek za otroke od 12
mesecev dalje. Anketa je objavljena na
spletni strani občine Preddvor www.predd-
dvor.si, lahko pa jo dobite v sprejemni pi-
sarni občine Preddvor. Prosimo, da zainter-
esirani starši izpolnjene ankete oddajo v
vrtcu Storžek ali Čriček, v sprejemni pisar-
ni občine Preddvor ali po elektronski pošti
na naslov obcina.finance@preddvor.si.
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sončno elektrarno, ki zadosti vse potrebe tega
objekta po električni energiji. Eden od lastni-
kov male elektrarne na reki Kokri se je odločil
za povečanje zmogljivosti svoje elektrarne, mi
pa želimo, da bi bilo takšnih še več. Zasebnik
v Bašlju pa je letos prav tako zgradil mikro si-
stem ogrevanja na lesno biomaso zase in za ne-
kaj sosednjih odjemalcev. Takšnih pobud o ob-
novljivih virih smo veseli.”

Kako se razvija zamisel o zavodu za turi-
zem v Preddvoru?

”Letos ustanovljeni zavod za turizem, kjer
smo partnerji občina in hotelir ob jezeru, na
žalost ne zaživi. Ciljev nismo dosegli, ne naj-
demo strokovnega sodelavca, ki bi bil sposo-
ben povezati vse ponudnike turističnih in go-
stinskih storitev v občini. Poskusili bomo s
sodelavko, domačinko, ki ima na področju tu-
rizma dobre zamisli. Zavod za turizem naj bi
ne le združil ponudnike turizma, pač pa ures-
ničeval tudi naloge, povezane z upravljanjem
jezera, skrbel za turistično promocijo, uskla-
jeval prireditve, spremljal EU razpise in po-
dobno. Radi bi, da bi to zaživelo, saj namera-
vamo prihodnje leto kandidirati za evropska
sredstva, s katerimi bi opremili turistično in-
formacijski center in ureditev turističnih ta-
bel. V zvezi s tablami naj še povem, da obči-
na v sodelovanju z združenjem obrtnikov pri-
pravlja table, ki bodo v vsaki vasi označevale
kulturno zgodovinske znamenitosti in tiste
poslovne subjekte, ki bodo za to pokazali za-
nimanje.”

Katero pridobitev v občini bi še poudarili?
”Ena od njih je delovanje čistilne naprave v

Bašlju, na katero je že priključenih del vaških
gospodinjstev. Vzorci vode so idealni, torej do-
bro opravlja svoje delo. Kot pridobitev pa šte-
jem tudi dejstvo, da so nam iz državnih sred-
stev za razvoj podeželja odobrili denar za dom
krajanov na Beli. V letu 2009 naj bi nam dali
190 tisoč evrov za obnovo doma, v katerega bi
se potem preselil vrtec Čriček. Občina sama pa
mora temu nameniti 200 tisoč evrov. Za leto
2009 se projektira tudi cesta Srednja Bela-
Zgornja Bela s križiščem. In za Možjanco smo

dobili gradbeno dovoljenje za obnovo vodovo-
da, sedaj pa čakamo razpise za financiranje.
Začeli smo tudi s sanacijo opornega zidu na
pokopališču in z obnovo spomenika NOB, na-
slednje leto pa bomo še z granitom tlakovali
plato pred mrliškimi vežicami.”

Kaj je sedaj s projektom krajinski park
Kamniško-Savinjskih Alp?

”Pričakovali smo, da bo ministrstvo za oko-
lje in prostor to uredilo pred volitvami, vendar
ni in sedaj čakamo, kaj se bo zgodilo pod
novo vlado. Sedaj je projekt v fazi predstavit-
ve občanom. Znano je, da v Bašlju krajinske-
mu parku nasprotujejo, v Kokri pa so mu bolj
naklonjeni. Ti dve območju sta namreč v naj-
večji meri zajeti v predlagano območje, poleg
njiju pa še katastrski občini Mače in Tupaliče
(Potoče).” 

Danica Zavrl Žlebir

MILČI
PVC OKNA IN VRATA, 
Škofja Loka, Trata 34
Proizvodnja: 041 223 595
Razstavni salon: 040 932 640
milan.dolinsek@siol.net Srečno 2009

”Rad bi se odzval še na neresnične naved-
be Emila Sekneta, oskrbnika koče PD Iskra
na Sv. Jakobu. Trdi namreč, da so po tripar-
titni pogodbi, ki so jo sklenili Planinsko
društvo Kranj, takratna Planinska sekcija
Iskra (pri PD Kranj) in občina Kranj, prido-
bili pravico do brezplačnega upravljanja
koče. Kočo je dala občina Kranj v upravlja-
nje PD Kranj, ta pa naprej planinski sekciji.
Ker pa se je slednja preoblikovala v samo-
stojno Planinsko društvo Iskra, takratna po-
godba za društvo Iskra ne velja več. V ob-
čini Preddvor jih ves čas opozarjamo na
pripravo nove pogodbe. Rok smo jim dali
do konca leta in če na to ne bodo reagirali,
bodo morali kočo zapustiti.”

Za kanalizacijo je Preddvor dobil evropski denar.
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Podpisali so pogodbo
o zdravstvenem domu

Nameravana ureditev novih prostorov za namen zdravstvene oskrbe v Preddvoru se je že bliže rešitvi.

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 37/2008 je bila objavljena
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, ki je začela veljati 15.
aprila 2008. Vrste objektov se po določilih uredbe delijo na zahtevne,
manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Za gradnjo zahtev-
nih objektov, katere med ostalimi določili opredeljuje tudi npr. krite-
rij, da je seštevek prostornine vseh prostorov nad 5000 m3 (npr. več-
stanovanjski objekt - blok), je potrebno pridobiti gradbeno dovolje-
nje. Kot manj zahteven objekt se po novih opredelitvah šteje stano-
vanjska hiša, za gradnjo pa je potrebno gradbeno dovoljenje. Neza-
htevni objekti so konstrukcijsko manj zahtevni objekti in je pred grad-
njo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, in sicer po poenostav-
ljenem postopku. Na podlagi vloge na za to predpisanem obrazcu in
proti plačilu takse v višini 17,73 evra potrebno dovoljenje izda Upra-
vna enota v Kranju.

Med nezahtevne objekte med drugim spadajo: drvarnica z bruto po-
vršino največ 12 m2; garaža z bruto površino največ 30 m2; steklenjak
ali zimski vrt z bruto površino največ 30 m2; uta, bazen, lopa, nepre-
točna greznica, ograje, škarpe, kozolci, kmečke lope z bruto površino
največ 30 m2, rastlinjaki, skednji z bruto površino največ 150 m2, se-
niki z bruto površino največ 150 m2, gozdna cesta, če je njena dolžina
daljša od 2 km, gozdna vlaka, če je njena dolžina daljša od 1 km. 

Med enostavne objekte, glede katerih za gradnjo gradbeno dovolje-
nje ni potrebno, sodijo na primer: objekti za lastne potrebe (npr. nad-
strešek, če je njegova površina največ 30 m2, mala komunalna čistilna
naprava, zbiralnik za kapnico, ...); razni pomožni infrastrukturni ob-
jekti, pomožni energetski in komunalni objekti (priključki na infra-
strukturo), pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (npr. čebelnjak z bru-
to površino največ 20 m2, gozdna vlaka, če je njena dolžina do 1 km,
gozdna cesta, če je njena dolžina do 2 km, kašča, senik, ...); začasni

objekti (npr. odprti sezonski gostinski vrtovi, prireditveni prostor, oder
itd.), vadbeni objekti; spominska obeležja; urbana oprema.

Predmetna uredba opredeljuje tudi vzdrževanje objektov, ki se
opravlja z rednimi vzdrževalnimi deli in investicijskimi vzdrževal-
nimi deli, in sicer za to ni potrebno gradbeno dovoljenje. Redna
vzdrževalna dela vključujejo izvedbo manjših popravil in del na objek-
tu ali v prostorih, ki so v objektu, kot npr. prepleskanje, popravilo oken
in vrat, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom
enakih dimenzij in podobno ter s katerimi se ne spreminja zmogljivost
inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, se ne posega v konstrukcijo
objekta in se tudi ne spreminja zmogljivost, velikost, namembnost in
zunanji videz objekta. Investicijska vzdrževalna dela pomenijo dela na
objektu ali za potrebe objekta in vključujejo izvedbo popravil, gradbe-
nih, instalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku
tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spre-
minja njegova zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz.
Med investicijska vzdrževalna dela spadajo zlasti: namestitev agrega-
ta, namestitev naprave za ogrevanje, namestitev toplotne črpalke, iz-
vedba vrtine za geosondo, namestitev klima naprav, ureditev dvorišč,
vgradnja strešnih oken, namestitev hišnih TV-anten.

PUP Občine Preddvor dopušča v območjih najboljših in drugih kme-
tijskih zemljišč gradnje pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov kot
enostavnih objektov (čebelnjak, gozdna učna pot, gozdna vlaka, poljska
pot do 1 km dolžine, vrtina, molzišče), ne navaja pa gradnje nezahtev-
nih objektov (kozolci, kmečke lope, rastlinjaki, silosi, gnojišča, ...).

Vse dodatne informacije lahko dobite na oddelku za okolje in pros-
tor Občine Preddvor oziroma na Upravni enoti v Kranju (tel. št. 04/20
15 710).

Klavdija Zima

Prvotna namera, da bi se prostori za zdrav-
stveno oskrbo uredili v prostorih sedanje trgo-
vine na Dvorskem trgu, glede česar so bile iz-
delane idejne podlage, ni bila mogoča, saj se je
rok za izgradnjo novega trgovinskega objekta v
Preddvoru terminsko nedoločno podaljšal in
realno ni bilo moč pričakovati, da bi bila ure-
ditev pravočasna. Nato so razmišljali o uredit-
vi prostorov v Valičevi vili, kjer naj bi se ure-
dili prostori splošne zdravstvene in tudi zoboz-
dravstvene ambulante. Nato se je pojavila želja
Gorenjskih lekarn, da bi bili prostori lekarne
na isti lokaciji, kar bi zahtevalo prizidek k vili,
glede na prostorske dokumente pa tega ne bi
bilo mogoče realizirati. Je pa pripravljenost pri
nameravani ureditvi novih prostorov za zdrav-
stveno oskrbo pokazal novi lastnik zemljišč ob
dosedanjem zdravstvenem domu, in sicer naj
se eden od nameravanih štirih novozgrajenih
objektov uredi za potrebe zdravstvene oskrbe
občanov, na isti lokaciji pa bi bili tudi novi
prostori lekarne. Odločitev, da ponujeno pri-
ložnost sprejmejo, je bila v sredo, 10. decem-
bra, dokončna. Župan Miran Zadnikar je z di-
rektorjem podjetja IC DOM Ivanom Marje-
kom v navzočnosti direktorice Gorenjskih le-

karn Romane Rakovec, zdravnice dr. Nataše
Kern, zobozdravnika dr. Nielsa Udirja in neka-
terih članov občinskega sveta Preddvor (in
predstavnikov sedme sile) podpisal pogodbo o
nakupu prostorov za potrebe Zdravstvene po-
staje Preddvor z zobno ambulanto in lekarno.

Višina kupnine znaša 308 tisoč evrov, vključ-
no z DDV, ob čemer je potrebno posebej po-
udariti, da novi lastnik zemljišča in investitor
novogradenj na lokaciji ob sedanjem zdrav-
stvenem domu zagotavlja še brezplačen najem
prostorov v sedanjem zdravstvenem domu, in
sicer do preselitve v nove prostore.

Zaradi vprašanj, zakaj so se na občini odloči-
li za odprodajo teh nepremičnin, župan pojas-
njuje, da je sedanji zdravstveni dom statično
nestabilen in adaptacija ne bi bila mogoča, k
stavbi pa sodi samo funkcionalno zemljišče.
Več kot polovica vrednosti kupnine se bo po-
rabila namensko, torej za primerno in kako-
vostno ureditev prostorov splošne in zobne
ambulante. ”Prepričan sem, da se bo namera-
vana gradnja in ureditev novih prostorov na lo-
kaciji pred obstoječim zdravstvenim domom
na Belski cesti izkazala za gospodarno, racio-
nalno in najprimernejšo odločitev, in bodo

novi prostori, v katerih bo kot do sedaj obča-
nom in tudi ostalim zagotavljana kakovostna,
strokovna in prijazna oskrba ter pomoč, pri-
merno služili svojemu namenu,” je ob podpisu
dejal župan Miran Zadnikar.

Danica Zavrl Žlebir

Gradnja objektov po novi zakonodaji

Ivan Marjek (na levi) in Miran Zadnikar sta podpisala
pogodbo o zdravstvenem domu. 
Foto: Gorazd Kavčič
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Pred nekaj leti je Državni zbor RS sprejel Za-
kon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacij-
sko omrežje (ZVVJTO-UPB4). Da je bilo to po-
dročje težko jasno in pravično urediti, priča dej-
stvo, da je zakon doživel kar 11 popravkov. Gle-
de na to tudi ne preseneča, da je kljub javnim
objavam in pojasnilom med državljani in obča-
ni o tem še vedno veliko nejasnosti. Nekatere od
teh bom poskušal pojasniti v nadaljevanju.

Pred več kot 30 leti je bilo telefonsko omrež-
je na zelo nizki stopnji in telefonski priključek
so imeli le redki, posebej še na podeželju. Ko
se je v kranjski občini začelo govoriti o telefo-
niji, je po takratnih, predvsem podeželskih kra-
jevnih skupnostih, završalo. Vpliv takratnih
vodstev KS na kranjske občinske veljake, raz-
položljiva sredstva in stanje obstoječih kapaci-
tet so narekovali, da je PTT izdelal prioritetni
plan izgradnje omrežja v takratni občini Kranj,
ki je bil raztegnjen v več kot dve desetletji. KS
Bela je bila po tem planu ena prvih, v kateri je
bilo že v letu 1979 inštaliranih preko 90 pri-
ključkov, nekaj deset priključkov pa je bilo
pred letom 1980 inštaliranih tudi drugod po
območju današnje občine Preddvor. 

S tempom izgradnje se večina KS takrat ni
strinjala in pritiski na PTT so postajali vse huj-
ši. Ker PTT ni razpolagal ne z zadosti denarja in
ne z zadostnimi kapacitetami, je nekje po letu
1980 začel sklepati pogodbe s KS, v katerih so
se KS morale obvezati, da bodo same investira-
le v telefonsko omrežje in po končanem tehnič-
nem prevzemu le-tega brezplačno prenesle na
PTT. Seveda tudi KS niso imele denarja, zato so
potrebna sredstva in prostovoljno delo prispeva-
li bodoči naročniki. Pri tem so nastajale tudi ve-
like razlike med naročniki na podeželju in na-
ročniki v urbanih naseljih, kjer so novi naročni-
ki prispevali le osnovno priključnino.

Gradnja lokalnega omrežja v organizaciji KS
je posebna zgodba, o kateri bi se dalo napisati
knjige in ki je marsikaterega aktivista takratnih
KS postarala za nekaj let. Ob zbiranju inte-
resentov in soglasij, prepričevanju omahljiv-
cev, vključevanju ”padalcev”, organiziranju
prostovoljnih akcij in pobiranju denarja so se
srečevali z vso paleto človeških značajev. Po-
sebno poglavje je bilo pomanjkanje materiala,
zato je bilo potrebno organizirati dobave kabla
iz Svetozareva, za devize ”švercati” montažni
material iz Avstrije in prosjačiti za les za dro-
gove. Potrebnih je bilo nešteto ur prostovoljne-
ga dela, PTT pa je KS nalagal še nove dajatve
za razširitve central in širitve glavnih vodov.

Prav individualne investicije naročnikov in
pogodbeno zahtevani brezplačni prenosi na
PTT, ki so bili nezdružljivi s tržno ekonomijo
in demokratizacijo po letu 1991, so vodili pred-
lagatelja zakona, da te krivice popravi in vsaj
del vloženih sredstev v javno omrežje indivi-
dualnih investitorjev povrne iz kupnine, pri-
dobljene od delne prodaje pravnega naslednika
PTT, državnega podjetja Telekom.

Na osnovi zakona je občina Preddvor v letu
2004 imenovala komisijo za pripravo doku-
mentacije za vlogo na Državno pravobranil-
stvo. Občina je objavila javni poziv in za poda-
tke zaprosila Telekom, komisija pa je skupaj z
občinsko upravo, takratnimi svetniki in člani
krajevnih odborov vložila veliko truda v zbira-
nje dokumentacije. Delo ni bilo lahko, saj je od
gradnje preteklo več kot 20 let, medtem smo
zamenjali politično ureditev in z ustanovitvijo
občine Preddvor ukinili krajevne skupnosti kot
pravne osebe. Zbrali smo vse razpoložljive do-
kumente, ki so bili kakorkoli povezani s takrat-
nimi akcijami in oblikovali sedem samostojnih
zahtevkov ter jih v skladu z zakonskim rokom
vložili na Državno pravobranilstvo v Kranju.

Ko je država prodala Telekom, smo pričako-
vali, da se bodo zakonske obveze države zače-
le izpolnjevati, vendar se v Preddvoru do letoš-
nje pomladi ni nič premaknilo. Kasneje smo
ugotovili, da je bil vzrok kranjsko pravobranil-
stvo, ki vloge ni obdelalo. Šele ko je primer
prevzelo Državno pravobranilstvo v Ljubljani,
so bile vloge obravnavane in v nekaj mesecih
občini predlagane poravnave, na osnovi kate-
rih je bil občini tudi nakazan denar.

Iz definicij zakona ter ugodno rešenih šest
poravnav sledijo naslednji zaključki: Pravobra-
nilstvo je ugodno rešilo samo zahtevke, ki so
vsebovali pogodbo med KS in PTT, izvirni
spisek naročnikov, pripravljen na takratnih KS,
ter akt o brezplačnem prenosu omrežja iz KS
na PTT. Ker zakon v svojem 4. členu navaja
”da se od vlaganj odštejejo priključnina, pri-
spevek SIS-u, namenska javna sredstva ter
stroški terminalske opreme in hišne inštalaci-
je”, predmet poravnave oz. vračanj niso za-
htevki za te namene. Zakon tudi navaja, da je
povprečna vrednost priključnin in prispevkov
SIS-u v tistem obdobju znašala 1.388,00
DEM. Ob tem je značilen primer več kot 90
naročnikov Bele, ki so izjavo o naročilu tele-

fonskega priključka podpisali v letu 1978 in
plačali 10.000 din, kar je po takratni tečajnici
pomenilo 1.099,99 DEM, torej celo nekaj
manj, kot je bil takratni obvezni prispevek, ki
so ga plačali vsi novi naročniki in tudi sicer ni
predmet vračanja. KS Bela je takrat odigrala le
vlogo vmesnega organizacijskega člena med
krajani in PTT, kar so na zahtevo komisije po-
trdile tudi pristojne službe Telekoma. Pravo-
branilstvo je vsak zahtevek obravnavalo ločeno
in predlagalo poravnavo skladno z vloženimi
dokumenti, ki dokazujejo pravni posel med KS
in PTT. Zneski poravnav se po posameznih za-
htevkih oz. KS močno razlikujejo z ozirom na
takratno tehnično in geografsko okolje in po-
sledično potrebna vlaganja. Predmet poravna-
ve niso bile vloge na osnovi razmerij med in-
dividualnimi naročniki in PTT. Te poravnave
se rešujejo individualno in vanje občina ni
vključena. Pozivamo vse take možne upravi-
čence, da rešujejo svoje zahtevke direktno s
pravobranilstvom.

Skladno z zakonom je občina javno objavila
spiske upravičencev in poziv za vložitev za-
htev za povračilo. Komisija je 5. decembra le-
tos prispele vloge obravnavala in pozitivno re-
šila vse, ki so bile vložene na zahtevo upravi-
čenca ali njegovega pravnega naslednika iz
javno objavljenih spiskov. Tem upravičencem
je mogoče izplačati odobrena povračila. Komi-
sija je tudi sklenila, da se podaljša rok za prija-
vo za tiste upravičence, ki so na spiskih, pa
vloge zaradi možnega spregleda javnega pozi-
va še niso vložili. Te upravičence bomo na
možnost vložitve zahtevka opozorili individu-
alno. Vloge, ki nimajo osnove v spiskih upra-
vičencev, bo komisija obravnavala še enkrat in-
dividualno in se posvetovala z ustreznimi inšti-
tucijami. Če vlagatelja ne bo možno povezati z
javno objavljenim spiskom upravičencev po KS,
je možnost pozitivne rešitve zelo majhna.

Predsednik komisije: Stane Bergant

Vračila vlaganj 
v javno telekomunikacijsko omrežje

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 2009
Obenem sporočam, da smo denar,
namenjen novoletnim voščilnicam,

nakazali Karitas in Rdečemu križu Preddvor.
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Brezplačno računalniško 
usposabljanje

Za starejše in brezposelne bo v Kranju potekalo računalniško usposabljanje po
javno veljavnem programu ”Računalniška pismenost za odrasle”.

V okviru projekta za zviševanje splošne in
računalniške ravni pismenosti v letih 2008,
2009 in 2010 bodo v Kranju potekala računal-
niška usposabljanja po javno veljavnem pro-
gramu Računalniška pismenost za odrasle.
Projekt sofinancirata Evropska unija (Evropski
socialni sklad) in Republika Slovenija. Uspo-
sabljanje je brezplačno za starejše odrasle
(nad 65 let) in brezposelne osebe. Udeležence
bomo naučili z uporabo računalnika, miške in
tipkovnice napisati, urediti in oblikovati
besedilo in v besedilo vključiti slike in tabele.
Izdelke (datoteke) bomo shranili na disk, jih
znova odprli, pripravili za tisk in natisnili.
Brskali bomo po spletnih straneh in poiskali
zanimive informacije o domačih in tujih krajih,
pregledali bomo državne in občinske spletne
strani ter spletne strani javnih medijev, naučili
se bomo, kako na internetu poiskati podatke o
izdelkih in storitvah in primerjati cene. Naučili
se bomo pošiljati in prejemati elektronsko poš-
to in po elektronski pošti poslati slike in ostale

datoteke. Naučili se bomo uporabljati CD-je,
USB ključke, diskete in urejati mape in da-
toteke. Vsi udeleženci bodo na usposabljanju
pridobili svoj lasten elektronski naslov. Pogov-
orili se bomo o varnosti in zaščiti pri delu z
računalniki. 

Usposabljanje bo trajalo dva meseca (januar-
ja in februarja). En teden bomo vsak dan od
ponedeljka do petka delali po 3 pedagoške ure
v računalniški učilnici. Naslednji teden pa
bodo udeleženci utrjevali znanje doma. Skupaj
bomo izvedli 60 pedagoških ur v učilnici (4
tedne), preostale štiri tedne pa bodo udeleženci
delali samostojno izven učilnice in pri tem ko-
municirali na daljavo z mentorjem (predavatel-
jem) in ostalimi udeleženci s pomočjo elek-
tronske pošte in drugih sodobnih načinov ko-
municiranja. Udeleženci bodo imeli možnost
pridobiti javno veljavno listino. Usposabljan-
je bo potekalo v računalniški učilnici podjetja
IPIS, računalniška usposabljanja, d. o. o., v
Kranju, Mirka Vadnova 19, ki že od leta 1992
izvaja računalniška 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 spletno stran www.ipis.si.

Slavko Zupanc (slavko.zupanc@ipis.si)

OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

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

Občina Preddvor objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo opreme kurilnice na KOEL

Občina Preddvor proda opremo kurilnice na kurilno olje, postav-
ljeno v poslovni stavbi Občine Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor.
Oprema (peč za centralno ogrevanje in ostalo) je postavljena, 
vendar se zaradi prehoda na drugo obliko ogrevanja ne uporablja
več. Vse morebitne dodatne informacije zainteresirani lahko 
dobijo na naslovu Občine Preddvor, telefon 04/275 10 00 
(Bohinec), opremo pa si je mogoče tudi ogledati.

Oprema bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Zainteresirani naj svoje pisne ponudbe s predlogom ponujene
cene oddajo do 9. januarja 2009 osebno ali po pošti na naslov:
Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, v zaprtih 
ovojnicah z oznako ”ne odpiraj - kotlovska oprema”.

Občina Preddvor
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OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

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

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99) Občina Preddvor objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor organizatorja prireditve ”Praznik glasbe in veselja” 
v Preddvoru v letu 2009

1. Predmet javnega razpisa je izbor organizatorja in izvajalca kulturno
- etnološke in zabavne prireditve ”Praznik glasbe in veselja, Preddvor
2009”, in sicer v maju 2009.
2. Namen javnega razpisa je sofinancirati izvedbo programa v okviru
večdnevne prireditve, ki naj bi zagotavljala širok izbor nastopajočih
umetnikov in privabljala večje število obiskovalcev.
3. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje izvedbe
celotne prireditve je 4.000,00 EUR (dokončna višina sredstev 
bo znana po sprejemu proračuna Občine Preddvor za leto 2009). Iz
sredstev javnega razpisa se bo financiralo največ do 50 % vrednosti
upravičenih stroškov vseh dogodkov v okviru prireditve. 
Nakazilo sredstev bo izvajalcu izvedeno po izvedbi in po posre-
dovanju končnega poročila o izvedbi.

4. Kandidat za organizatorja prireditve mora:
- izkazati ustrezno usposobljenost za organizacijo takih prireditev,
- predložiti predlog programa dogodkov v okviru celotne prireditve,
- predložiti finančno konstrukcijo, iz katere bodo razvidni celotni

stroški prireditve ter pokrivanje le-teh,
- zagotoviti, da bodi vsi dogodki, ki so predmet sofinanciranja po 

tem razpisu, izvedeni na območju Občine Preddvor, ter da bodo
namenjeni čim večjemu številu uporabnikov,

- zagotoviti ustrezno garancijo, da bo celotna prireditev izvedena 
po usklajenem programu.

V razmerju do Občine Preddvor kot organizator nastopa le ena 
pravna oseba. 
5. Rok za prijavo na razpis je 15. januar 2008. Prijava mora 
zadovoljevati zahteve, navedene v tem razpisu.
Predlagatelji morajo prijavo oddati v zaprtih ovojnicah, z oznako ”ne
odpiraj - Praznik glasbe”, osebno ali po pošti na naslov: Občina
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno, ne bodo opremljeni 
in pripravljeni skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne 
dokumentacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave takoj, ko bo 
evidentirano odstopanje.
6. Posebna strokovna komisija, ki jo bo s sklepom določil župan, bo
prijave odpirala, ocenila in pripravila predloga za izbor organizatorja.
Prijavitelji bodo o izboru in dokončni višini sredstev obveščeni do
petka, 30. januarja 2009. Izbranemu prijavitelju bo predložena
pogodba o sodelovanju v podpis. 
7. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo po telefonu 
04/275 10 00 ali na e-pošto obcina.preddvor@siol.net.

Občina Preddvor

Trpežnost in smeh
Bukovnikova Neža in Močilarjeva Meta z

vso žlahto 29 igralcev sta na preddvorski
premierni predstavi Žena trpežnega moža
dokazali, da je človek bitje, ki mu smeh še
vedno predstavlja izraz popolnega zado-
voljstva in notranje sproščenosti. ”Mojemu
80-letnemu tastu in 77-letni tašči je vsaka
večja stvar napor,” mi je povedal njun zet,
”vendar po ogledu vaše komedije (traja
dve uri in pol) o njuni utrujenosti ni bilo ne
duha ne sluha. Še doma sta se smejala.”
”Tako rada grem pogledat vašo komedijo.
Pred kratkim sem zvedela, da imam raka,
saj ne premišljujem o tem, dve karti bi
rada, ni važno kje, samo da sta,” mi je za-
upala po telefonu naša občanka. Pravi na-
ravni talent do igranja, prizadevnost in
hkrati resnična želja, narediti s predstavo
pravo veselje tudi drugim, je osnovni na-
men odličnih preddvorskih igralk in igral-
cev. S tovrstnimi komedijami, ki se s svojo
vsebino dotikajo vseobčih človeških raz-
merij, je pokazano, da se v življenju tudi iz
zapletenih situacij da velikokrat z odkri-
tostjo in odpuščanjem stopiti nazaj na pra-
vo pot. ”Iskrene čestitke vsem skupaj, res
izredno dobra igra!” nam je napisal gleda-
lec iz Bašlja. ”Čestitamo za odlično igro.
Do solz smo se nasmejali,” je napisala gle-
dalka iz Preddvora. Hvala vsem za čestitke
in dobre misli! V Preddvoru bomo znova
zaigrali 17. januarja. V prihodnjem letu
vsem občankam in občanom naše občine
člani igralske skupine želimo, da bi bili
zdravi in da bi se v krogu svojih najbližjih,
sosedov in v krogu svojih prijateljev čim
večkrat lahko od srca prisrčno nasmejali!
SREČNO! Slavko Prezelj

Igra je že od nekdaj bivala v človeku in prav
gotovo je najbolj iskrena, radoživa in pristna ti-
sta igra, ki jo igrajo otroci. Da je res tako, so
nam v premierni veseloigri Dohtar na vasi pri-
srčno dokazali tudi: Nina Nunar z Zgornje
Bele, Saša Kociper, Žiga Kociper, Žan Krč
in Gašper Seljak - vsi iz Preddvora, Matija
Krč in Ana Kovačič - oba iz Nove vasi, Jana
Ekar iz Mač, Nika Polajnar in Janez Gre-
gorc - oba iz Tupalič, Maks Zorman iz Bašlja
in Jan Košnjek ter Rok Košnjek - oba s
Spodnje Bele. Iskrene čestitke! Pri vsem be-
sedilu jim je le majčkeno pomagala šepetalka
Petra Gregorc iz Tupalič. Ljudsko izročilo, ki

je dragocen vir podatkov o življenju naših
prednikov, žal zaradi globalizacije vse bolj iz-
ginja v pozabo. Osnovni namen dela z otroško
igralsko skupino je ravno v tem, da z ljudskim
izročilom naših prednikov zaživijo že otroci.
In ne boste verjeli, da se v način življenja, ka-
kršnega so živeli nekdaj tu pod Storžičem in
Zaplato, otroci zlahka oživijo. 

”Lahko smo brez skrbi ob takšnih mladih ig-
ralskih talentih, da bo v Preddvoru igralski
oder živel še najmanj 50 let,” je gledalcem, ki
so napolnili preddvorsko dvorano, ob koncu
veseloigre povedal predsednik igralske skupi-
ne Preddvor Miha Prestor. Slavko Prezelj

Dohtar na vasi
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”Kdor poje, slabo ne misli,” pravi ljudski glas. Občinski odbor borcev
za vrednote NOB Preddvor je spomladi ustanovil mešani pevski zbor,
predvsem z namenom, da se ohrani med slovenskim narodom partizan-
ska pesem, ki je bila v poosamosvojitvenem obdobju bolj ali manj 
potisnjena na obrobje. Predsednik odbora Marjan Gorza je ključnega
moža za zborovodjo zbora dobil v prekaljenemu glasbenemu strokovnja-
ku Marjanu Ogrinu, ki je bil nekdaj vodja ansambla Rž. V zboru poje 14
pevk in pevcev, ki so si znanje nabirali že pri drugih zborih. Načrti za 
prihodnje so povezani predvsem z zborovodjem, ki bi ga radi obdržali,
saj dobiti nekoga, ki bo delal ljubiteljsko, danes skoraj ni mogoče. Prav
tako imajo željo, da bi se jim pridružil še kdo, ki mu petje predstavlja 
veselje. Zadnjega izmed štirih letošnjih pevskih nastopov so člani zbora
organizirali 22. novembra na dvorišču gostilne Pri Majču. Ta dan so 
namreč nastop združili z jesenskim pohodom do partizanske bolnišnice
Košuta pod Storžičem. Snežni metež, ki jih je ujel na poti, jih ni tako pre-
mrazil, da z ubranim petjem po končanem pohodu ne bi navdušili poslu-
šalcev. In kot je dejal moški srednjih let, ki ga je pesem privabila bliže:
”To se mi zdi pa zelo prav, da se sliši in ohranja tudi partizanska pesem.
Prav je, da tudi na tem področju vlada ravnovesje.” Slavko Prezelj

Partizanske pesmi 
ne bodo šle v pozabo

Obvestilo o preselitvi prostorov 
Upravne enote Kranj

Upravna enota Kranj obvešča vse občane, da je preselila Sprejem-
no pisarno in Oddelek za upravne notranje zadeve v pritličje poslov-
ne stavbe Slovenski trg 1. Sprejemna pisarna je desno od recepci-
je v pisarni št. 86. Tu strankam nudijo splošne informacije, sprejem
vseh vlog, med drugim tudi vlog za digitalna potrdila, upravne ove-
ritve lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij, izdaja delovnih knji-
žic in vpisov v delovne knjižice in izdaja potrdil iz uradnih evidenc
(zemljiškoknjižni izpisi, geodetski podatki ...). Upravne notranje
zadeve so desno in levo od recepcije. Desno se izvajajo upravne na-
loge s področja tujcev in matičnih zadev (izpiski iz matičnih knjig,
zakonske zveze, smrtovnice ...), levo pa upravni postopki izdaje
osebnih izkaznic, potnih listin, prijave prebivališča, vozniških dovo-
ljenj, registracije vozil, overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in
kopij ter potrdil iz uradnih evidenc. Hkrati ob preselitvi je upravna
enota poskusno vzpostavila dva jutranja šalterja, ki sta za stranke
odprta že od 7. ure dalje. V drugi fazi je upravna enota v stari del
stavbe preselila tudi oddelek za okolje in kmetijstvo, in sicer v II.
nadstropje (v bivše prostore Območne geodetske uprave Kranj). Gi-
balno oviranim strankam bo dostopnost upravnih storitev v pritličju
omogočena z namestitvijo posebnih dvigal, v I. in II. nadstropje pa
stranke že sedaj lahko pridejo z dvigalom. Za vse morebitne dodat-
ne informacije se občani ob vstopu v stavbo lahko obrnejo osebno
na varnostnika - informatorja.

Energijo uporabljajmo z glavo
Potem ko je preddvorska šola letos dobila novo sončno elektrarno, so
oktobra pripravili ekološki dan, na katerem so strokovnjaki šolarjem
predstavili različne vire energije. Kaj so o tem povedali otroci?

Neja Šavs: ”Spoznali smo več obnovljivih virov
energije, od sončne, vetrne in vodne energije do
biodizla. Ti viri so pomembni tudi zaradi
varovanja okolja. Nekaj smo izvedeli že pri
pouku. Tudi doma se skušamo obnašati kot
ekološko ozaveščeni ljudje.”

Najla Hodžič: ”Zame je bilo marsikaj novega. 
S temi vsebinami sem pridobila znanje o energiji
in varčevanju. Na delavnici smo med drugim
reševali anketo, kako doma ravnamo z energijo, 
in po točkovanjih primerjali, kako varčno se 
obnašamo. ”

Matevž Roblek: ”Spoznali smo veliko zanimive-
ga, med drugim so nam z Gorenjskih elektrarn
povedali, da smo prva osnovna šola s sončno 
energijo. Zanimivo je tudi, da imamo v Sloveniji
v Triglavskem narodnem parku celo podzemno
elektrarno.”

Vid Planinc: ”Energijo moramo uporabljati z
glavo in doma tudi mi prispevati k varčevanju,
smo slišali na delavnicah. Doma je samoumevno,
da ugašamo luči in za seboj zapiramo vrata. Sicer
pa doma kurimo z lesom.”

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Jutrišnji svet pripada tistim, 
ki z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost, 
tistim, ki znajo in vedo, kaj hočejo, 
predvsem pa verjamejo v to, kar delajo.

VVeelliikkoo  ssrreeččee,,  oosseebbnneeggaa  zzaaddoovvoolljjssttvvaa  
iinn  uussppeehhoovv  vv  lleettuu  22000099

Zahvaljujem se vsem, ki so prispevali svoj glas 
za spremembe in me podprli v kandidaturi za poslanca,
ter hkrati znatno prispevali k zmagi 
Socialnih demokratov na državnozborskih volitvah.

Predsednik OO Socialnih demokratov Preddvor
Ivan Grginič 
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Obujmo otroke Peruja
Misijonarka Sabina Kern je šolarjem predstavila življenje 

njihovih vrstnikov v Peruju.
Na naš projekt se pripravljamo že drugo leto.

Lani nas je 50 učencev odšlo na obisk Misijon-
ske vasi na Rakovniku. Nato smo na šoli nare-
dili razstavo misijonske vasi in učencem pred-
stavili problem revščine in delo, ki ga opravlja-
jo misijonarji. Junija smo na šolo povabili mi-
sijonarko Sabino Kern iz Britofa. Učencem
tretje triade je predstavila svoje delo v Peruju,
kjer skrbi za otroke brez staršev. Člani skupno-
sti učencev šole (po dva predstavnika od 6. do
9. razreda) smo letos konec novembra za tri
dni odšli v Mekinje pri Kamniku. Spoznavali
smo revščino v Peruju. Zapuščenim in zelo
revnim otrokom pomaga skupnost Cenacolo,
ki jo je ustanovila sestra Elvira v Italiji. Člani-
ca skupnosti je tudi laična misijonarka Sabina
Kern, ki živi v hiši nad Limo (glavno mesto
Peruja) na 1.300 metrov nadmorske višine. V
Mekinjah smo poslušali Sabinine intervjuje na
radiu, brali njene članke v revijah in gledali sli-
ke z misijona. Med poslušanjem smo si izpiso-
vali pomembne podatke. Vse učence nas je
najbolj prizadelo to, da je neka mamica pusti-
la otroka v plastični vrečki na smetišču. Sedaj
ta otrok živi pri Sabini. Pa tudi to, da mamice
otroke rodijo v porodnišnici, nato pa čez noč
izginejo. V hiši je 30 fantov, starih od deset do
petnajst let. Zanje skrbi nekaj stricev in tet, ka-
kor jih kličejo otroci. Sabina skrbi za te fante

že tri leta in upa, da bo še dolgo, kajti to delo
jo zelo veseli. Odločili smo se, da bomo tudi
mi pomagali fantom iz Sabinine hiše. Tistim
našim učencem, ki niso slišali Sabine, bomo
predstavili njeno delo in potrebe teh otrok.
Učence od 3. do 9. razreda bomo povabili, da
se enkrat na mesec odpovedo eni čokoladi ali
čipsu in en evro prispevajo za te otroke. Iz
zbranega denarja bodo kupili čevlje, ki jih
fantje potrebujejo vsako leto za šolo. Če bomo
zbrali več denarja, bodo lahko kupili tudi šol-
ske torbe in šolske uniforme. Upamo, da se bo
veliko učencev naše šole odločilo, da pomaga-
mo otrokom v Peruju. Sara Kern, 6. a, Neža
Križnar, 6. b, Tamara Zupan, 7. b

Medeni dan za malčke
Novembra smo imeli v vrtcu Čriček na Zg. Beli ”medeni dan”. Za-

čeli smo z delavnico izdelovanja čebelic, nadaljevali z zajtrkom. Je-
dli smo medeni namaz na kruhu, pili pa smo čaj z medom. Za to pri-
ložnost so med podarili okoliški čebelarji. S to vseslovensko akcijo
želijo čebelarji spodbuditi večje uživanje medu in uporabo čebeljih
pridelkov. Pri zajtrku so se nam pridružili tudi župan Miran Zadni-
kar in ravnatelj šole, h kateri spada tudi naš vrtec, Marjan Peneš in
dva okoliška čebelarja, Jožef Kokl in Darko Miklavčič. Kako pa raz-
mišljajo otroci o čebelah in medu? ”Čebele nabirajo med na rožicah.
Čebele nabirajo med v lončke. Posrkajo ga v svoja usta in ga nese-
jo v panj. Ne, nesejo ga v čebelnjak. Med je iz sladkorja. Med je za
zdravje. Med jemo z žličko, damo ga v čaj, namažemo ga na kruh.”
Čebelarja sta nam povedala marsikaj zanimivega o čebelah, zelo na-
zorno sta nam prikazala čebelo in satje, predstavila čebelje pridelke.
Ob zaključku našega srečanja pa sta nas naučila izdelati svečke iz
čebeljega voska. Skupaj smo izdelali šest svečk, ki jih bomo od 
sedaj naprej uporabljali in prižigali ob praznovanjih naših rojstnih
dni. Kasneje smo si ogledali še kratek izobraževalni film o čebelah,
se posladkali z medom in cvetnim prahom, seveda pa ni manjkala
tudi risanka o priljubljeni in navihani čebelici Maji. Po vrtcu pa je
prav lepo dišalo po medu. Mateja Mušič, vzgojiteljica

Obiskali smo London
Skupina radovednežev iz 9. razredov se je

skupaj z učiteljico Petro Lesjak 14. novembra
odpravila v London. Tja smo prileteli okrog
polnoči in čakala nas je še enourna vožnja do
hotela, kjer smo utrujeni popadali v postelje in
takoj zaspali. Prvi dan tridnevnega izleta smo se
do centra odpeljali s podzemno železnico. Naš
prvi postanek je bil pri Narodni galeriji, nato
smo šli proti Buckinghamski palači, kjer smo
komaj ujeli menjavo straže. Kasneje smo se
sprehodili skozi park proti Westminstrski opati-
ji, kasneje pa še do Big Bena. Med potjo smo
videli mnogo zanimivih zgradb (parlament,
hišo ministrskega predsednika v ulici Downing
Street ...). Naslednja postaja je bila ulica Oxford
Street, kjer smo se sprehodili po trgovinah. Na-
slednji dan smo se pod reko Temzo sprehodili
po podzemnem tunelu do Greenwicha, si ogle-
dali razstavo starinskih glasbil, nato pa smo se z
ladjico odpeljali po Temzi. Med plutjem po reki
smo videli gledališče Globe, v katerem je
ustvarjal Shakespeare, največjo londonsko zna-
menitost London Eye in mnogo drugih zanimi-
vosti. Ta dan smo obiskali tudi naravoslovni
muzej in muzej voščenih lutk Madame Tussaud,
kjer smo se fotografirali z mnogimi znanimi
osebnostmi. Tretji dan je napočil čas odhoda. Z
letalom smo pristali na letališču Ronke v Trstu
in se z avtobusom odpeljali do Ljubljane, kjer so
nas pričakali starši. London smo doživeli kot
zelo zanimivo in lepo mesto, ki nam bo ostalo v
lepem spominu. Simon Celar, Jana Čimžar,
Doroteja Dolinšek, Domen Šavs, Tea Tepina,
Ajda Tičar, OŠ Matije Valjavca Preddvor

Picerija Gorski privez 

se zahvaljuje za obisk in želi

vsem občankam in občanom

vesele božične praznike 

ter srečno, zdravo in uspešno

novo leto 2009.

Zadnjo noč v letu lahko v piceriji 
ob domači glasbi in silvestrskem meniju

preživite in se veselo 
v novo leto zavrtite. Rezervacije po 

telefonu: 04/255-60-51.
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S kočijo znova na poroko
Že zadnja lepa sobota v novembru se je nasmehnila bisernoporočencema Katarini in Jožefu Cuderman 
z Zgornje Bele. Njuni otroci in vnuki so poskrbeli, da sta se k biserni poroki odpeljala s kočijo in si pred

oltarjem znova izmenjala prstana.

Ko sta 21. novembra 1948 sklenila zakonsko
zvezo, je bilo nevesti Katarini, doma s Srednje
Bele, komaj 18 let, ženin Jožef z Zgornje Bele
je bil skoraj deset let starejši. Katarina je doma
iz družine z devetimi otroki, vajena je revščine,
pa tudi Jože je v življenju veliko izkusil. Naj-
več med vojno, ko je bil kot nemški mobi-
liziranec vsak dan zrl smrti v oči in je v

ruskem ujetništvu preživel več kot leto dni.
Jože ima skoraj 48 let delovne dobe, delal je
pri železnici, gradil je tudi progo Kranj-Pod-
nart, most v Otočah in železniški predor na
Hrušici. Pozneje se je izučil za kurjača. Za-
nimivo pripoveduje o svojih vojnih doživljajih.
Pravi, da je imel srečo, da se je sploh vrnil.
Preživel je tudi železniško nesrečo. Velik del

delovne dobe pa si je Jože prislužil kot tekstil-
ni delavec in pozneje delovodja v Tekstilin-
dusu. Tekstilna delavka je bila tudi Katarina, a
je bila zaposlena le kako desetletje. Prva leta
zakona sta preživela vsak na svojem domu, 
kajti Jože je več let gradil skupni dom, kamor
se je družina potem preselila. Na mestu, kjer 
še danes stoji njihova (prenovljena) hiša, je bil
takrat še gozd in Jože se je zelo namučil, da je
z lastnimi rokami zgradil dom. Njegova žena
še danes z občudovanjem in sočutjem govori 
o tem. V zakonu so se Cudermanovima rodili
trije sinovi: Jože je sedaj star 60 let, Blaž 53 in
Mirko 47. Imata tudi štiri vnuke in štiri
pravnuke. Vajena skromnosti sta hvaležna za
vse, kar se jima je v življenju zgodilo. Znala
sta se odrekati in potrpeti, zato je bilo zakon-
sko življenje složno. Oče Jože je veder človek,
zna tudi z besedami. Rime stresa kot iz rokava,
tudi zelo dolge pesmi. Napisal pa še ni nobene,
menda je napisana ena sama, pa še to je zapisal
preddvorski župnik. Sestavljal je tudi pogrebne
govore in razne druge prigodne rime. 

Biserno poroko so pripravili njuni domači. S
kočijo so ju odpeljali v cerkev na Srednji Beli,
kjer sta si ženin in nevesta izmenjala nova
prstana, nato pa sta se s svati veselila pri 
Bizjaku. Bisernoporočenca sta prejela tudi
čestitko z občine Preddvor. Da bi še dolgo
uživala srečno skupno življenje, jima želimo
tudi mi. Danica Zavrl ŽlebirBiserna zakonca Cuderman skupaj s svojci.

Kakšna dobra energija mora biti v vaseh pod Storžičem, da toliko 
ljudi dočaka visoko starost? V občini Preddvor je kar 17 ljudi, starih 90
let in več, letos pa imajo tudi stoletnico. To je Marija Rogelj iz Potoč.
Občina je letos za svoje najstarejše občane pripravila sprejem, ki se ga
je udeležilo šest starostnikov. Najstarejša med njimi je Marija Rogelj
iz Potoč, ki je 10. decembra praznovala sto let. Tudi njena sestra 
Marijana dosti ne zaostaja, stara je 92 let. Alojzija Karničar iz 
Bašlja in Anton Piber iz Zgornje Bele jih imata 90, Frančiška 
Zorman iz Bašlja 93 in Anton Bukovnik iz Tupalič 95. Na srečanje k
Bizjaku so jih pripeljali svojci, župan Miran Zadnikar jim je izročil
darila, upokojenke iz pevskega zbora Josipine Turnograjske so jim 
zapele, igralci iz kulturnega društva priredili šaljiv nastop, zaigral pa
jim je harmonikar Žan. Razrezali so tudi veliko torto z napisom sto.
Toliko let za sedaj šteje samo Marija Rogelj, Nabernikova Micka iz 
Potoč. Toda še marsikdo od navzočih na sprejemu jo lahko dohiti.

Marijo smo v Viharniku že predstavili, občani poznajo njeno zgod-
bo. Na srečanju smo jo izprašali ob pomoči njene pranečakinje Milene
Jenko, katere družina skrbi za ostareli teti in strica in gospodari na
Nabernikovi kmetiji. Z Micko in Manco (92-letno sestro Marijano) živi
tudi njun 84-letni brat. Vsi trije so bili vse življenje samski. Imeli so še
dva brata, eden je padel v drugi svetovni vojni, drugi, Jože, ki je živel
na Jezerskem, pa je prav tako učakal visoko starost. Umrl je star 92 let,
in to v nesreči s traktorjem. Tudi njihova mama je dočakala visoko
starost 95 let. Vajeni so bili, da je imela pri hiši glavno besedo. Ko je
mama umrla, je prvo mesto v družini ”podedovala” Micka. ”Vedno je
imela besedo, brat in sestra jo še vedno upoštevata,” pove Milena, ki

pravi, da s starima tetama in stricem ni prav nobenih težav. ”Za svoja
leta so kar zdravi in zelo samostojni. Še vedno si sami pripravljajo 
zajtrke in večerje, skromne, kakor so bili vedno navajeni. Kuha jim
Micka. Ne, nikakor niso zahtevni, vedno jim je vse prav.”

Vsem čilim starostnikom, ki so prekoračili 90 let, zlasti pa Mariji, ki je
dosegla stotico, tudi Viharnik želi vse najboljše. Danica Zavrl Žlebir

Micka jih ima sto, drugi čez devetdeset

Čili starostniki v družbi župana Mirana Zadnikarja, občinskega svetnika in
predsednika Rdečega križa Bašelj Mira Robleka in nastopajočih
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Dve desetletji koče na Jakobu
Člani planinskega društva Iskra Kranj so konec novembra zaznamovali dvajsetletnico 

koče Iskra na sv. Jakobu.

Kočo na sv. Jakobu, ki so jo slovesno odpr-
li pred dvajsetimi leti, so tudi s prostovolj-
nim delom pomagali graditi člani planin-
skega društva Iskra. Pri gradnji, je spomnil
Emil Leon Sekne, so opravili preko dva ti-
soč udarniških ur. Kočo so obnovili tako,

kot je bila videti stara mežnarija. V nad-
stropju so uredili tudi dvajset skupnih ležišč
in sobo za oskrbnika. 

Za kočo je do zdaj skrbelo šest oskrbnikov. Je
edini objekt na tem območju, ki je odprt vse
leto. Že v preteklih letih so povsem obnovili

kuhinjo in zgradili prizidek, da bi lažje organi-
zirali strežbo, razen tega pa so uredili izrabo
sončne energije. Uredili so tudi zajemanje me-
teorske vode za potrebe sanitarij in zamenjali
strešno kritino. V prihodnje bi radi na Jakobu
uredili tudi vodovod in zgradili čistilno napra-
vo. Letos so prišle na vrsto za zamenjavo tudi
že povsem dotrajane zunanje mize in klopi,
lepšo podobo pa je dobila tudi notranjost koče,
ki so jo tako kot zunanje stene v celoti preple-
skali. Večino del, je poudaril Emil Leon Sek-
ne, so opravili z lastnimi sredstvi. Nerešeno pa
ostaja vprašanje dokumentacije koče. Po raz-
padu kranjske občine je namreč koča po terito-
rialnem principu pripadla preddvorski občini,
društvo pa naj bi po pogodbi, ki so jo imeli
sklenjeno z nekdanjo kranjsko občino, kočo še
naprej obdržalo v trajnem brezplačnem uprav-
ljanju. ”V zvezi s tem smo pridobili tudi mne-
nje odvetniške pisarne Čeferin. Pripravljeni
smo se pogovarjati z občino Preddvor, da bi to
uredili,” je dejal Sekne. 

Kočo ob lepih dnevih po Seknetovih besedah
obišče tudi do tristo pohodnikov. V njej je ved-
no mogoče dobiti toplo pijačo in prigrizek,
oskrbnica pa poskrbi tudi za bolj sladkosnede.
Znana naj bi bila po svoji pehtranovi potici, nič
manj pa niso priljubljene druge sladice, ki jih
postreže obiskovalcem. Mateja Rant

Rade vezemo skupaj 
V Gorenjskem muzeju se je Tatjana Eržen odločila, da razišče veze-

nje nekdaj in danes na Gorenjskem. Že marca je obiskala sekcijo Druš-
tva upokojencev Preddvor za ročna dela, imenovano Gelika, in nam
predstavila svojo zamisel. Prosila nas je za sodelovanje. Prinesle smo
prte naših babic in svoje najstarejše izdelke. Vse je fotografirala, nato
pa so jih v muzeju izbrali za razstavo. Pozneje smo dale tudi novejše
vezenine za razstavo, na kateri se predstavljajo vse skupine ročnih 
del, ki delujejo na Gorenjskem. Nemalo je bila presenečena, da se še
v tako velikem številu ukvarjamo z vezenjem. Spoznala je kar štiriin-
dvajset skupin. Večinoma smo upokojenke in ustvarjamo v okviru
društev upokojencev, turističnih in kulturnih društev. Razstavo so v
prostorih Mestne hiše v Kranju odprli 4. decembra, odprta pa bo do
25. januarja 2009, vsak dan od 10. do 18. ure, razen ob ponedeljkih in
1. januarja, ko je zaprto. Ob tej priložnosti je Gorenjski muzej izdal
lično brošuro, v kateri predstavlja zgodovino vezenja na Gorenjskem
in vse skupine, ki sedaj delujejo. Razstavo si je vredno ogledati.

Tončka Kociper

Tudi prihodnje leto Praznik glasbe in veselja
Organizacijski odbor za izvedbo prireditve Praznik glasbe in veselja

se ob koncu leta iskreno zahvaljuje vsem, ki ste letos priskočili na po-
moč in doprinesli k uspešni izvedbi prireditve, za katero želimo, da
postane v Preddvoru tradicionalna. Prihodnje leto se bomo ob Prazni-
ku glasbe in veselja družili v dneh od 29. do 31. maja. Petkov program
bo namenjen mladini, v sobotnem popoldnevu se bo v Preddvoru
predstavil Kras z vsemi svojimi značilnostmi in mednarodni folklorni
festival s poudarkom na primorskih, istrskih in tržaških plesih, nede-
lja pa bo v znamenju predizbora za jubilejni 40. Ptujski festival. Seve-

da se bodo vmes dogajale še druge stvari in če imate tudi vi, kot po-
samezniki, društva, organizacije kakršne koli želje pri sooblikovanju
programa ali le koriščenju prireditvenega prostora, v času, ko ne bo
drugih aktivnosti v njem, vas prosimo, da se nam čimprej oglasite na
tel. št. 051/697-736 (Saša Pivk Avsec) oz. media.butik@siol.net, da
bomo lahko pravočasno uskladili termine in tako tudi z vašo pomočjo
obogatili program. Saša Pivk Avsec, Media butik, d. o. o.

Darovali smo kri
Krajevni odbor RK Bela-Bašelj je septembra organizirala jesensko

krvodajalsko akcijo v Splošni bolnišnici na Jesenicah. Akcije se nas je
žal kljub dobri obveščenosti udeležilo le 13 krvodajalcev iz Bašlja,
Srednje Bele in Hraš, vendar smo kljub temu zadovoljni, saj smo tudi
mi prispevali kar nekaj litrov dragocene krvi, ki jo posebej v zadnjem
času precej primanjkuje. Veseli dejstvo, da smo kri darovali prav vsi
in ni bil noben udeleženec zavrnjen zaradi zdravstvenih ali katerih koli
drugih razlogov. Akcije se je udeležil tudi letošnji dobitnik občinske-
ga priznanja gospod Vinko Pfajfar, ki je kri daroval že več kot 60-krat,
in prav veseli smo, da se je akcije udeležil prvič tudi z našo krajevno
organizacijo RK. Da pa nismo bili prezgodaj doma, nas je spreten Al-
petourjev šofer po končanem odvzemu krvi odpeljal še malo po Zgor-
njem Gorenjskem; na Dovjem smo si ogledali zelo zanimivo etnolo-
ško učno hišo Pr’ Katr, kjer nam je gospa Cirila s svojo sodelavko v
enournem programu pokazala in povedala marsikaj zanimivega. V
zgodnjem popoldnevu pa smo se v žirovniškem Lovskem domu še
malo okrepčali in s tem nadoknadili izgubljeno kri in energijo. Zato se
s tem člankom vsem udeležencem akcije zahvaljujem za humano de-
janje, obenem pa njih in tudi vse ostale občane, ki se je letos niso
uspeli udeležiti, vabim k udeležbi prihodnje leto. Krvodajalska akcija
je za naš odbor planirana v četrtek, 19. marca 2009. Miro Roblek

Ob dvajseti obletnici koče Iskra je bilo na sv. Jakobu slovesno.



Na gradu Turn v Potočah so ta-
krat bivali bolni in stari ter v voj-
ni prizadeti in pomoči potrebni
ljudje. ”Tedanja stavba še zdaleč
ni bila namenjena niti primerna
oskrbi starega in bolnega člove-
ka. Dejavnost se je začela skrom-
no, saj je med grajskimi zidovi
stalo le štirideset negi prilagoje-
nih postelj, na dvorišču pa je bila
ena sama vodna pipa,” se je za-
četkov doma na slovesnosti ob
60-letnici Doma starejših obča-
nov Preddvor spomnila direkto-
rica Andreja Valant.

V vseh teh letih, je nadaljevala
Andreja Valant, so dosegli visoke
cilje. ”Vedno smo bili v koraku s
časom in smo prispevali k razvoju
varstva starejših tudi na splošno.
Stanovalci so bili vedno na prvem
mestu.” Tako so v minulih letih s
številnimi obnovami izboljšali bi-

valni standard v gradu. Konec se-
demdesetih let prejšnjega stoletja so
dejavnost razširili z zgrajenim no-
vim delom, ob katerem so leta 1984
dogradili še prizidek. Letošnji jubi-
lej so pričakali s prenovljenim dnev-
nim prostorom in kuhinjsko nišo ob
njem, bivanjski standard pa bi v pri-
hodnje radi še izboljšali. Zato imajo
pripravljen obsežen projekt obnove,
njegova uresničitev pa bo odvisna
od razpoložljivih finančnih sredstev,
je dejala Andreja Valant. Ves čas pa
so rasli tudi po strokovni plati. ”Da-
nes je Dom starejših občanov Pred-
dvor institucija, namenjena skrbi za
starega človeka, ki s toplino, dobri-
mi medsebojnimi odnosi, sodelova-
njem in profesionalno izvedenimi
storitvami uspešno premaguje mit
velike institucije in soustvarja skup-
nost velike družine, katere člani smo
stanovalci, svojci, delavci in zunanji

sodelavci,” je še dodala Andreja Va-
lant. S tem se je strinjala tudi Janja
Romih z ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve, ki je prepriča-
na, da je to eden prijaznejših domov
pri nas. ”Ta dom potrjuje, da ni po-
membna le zgradba, ampak tudi
vzdušje v njej.” 

V domu ta čas biva 187 stano-
valcev, ki so nameščeni v 83 so-
bah. Poleg stacionarnega bivanja v
domu organizirajo tudi dnevno
varstvo, lani pa so začeli izvajati
tudi razvoz kosil po domovih. Sku-
paj s preddvorsko občino so se le-
tos dogovorili še za izvajanje po-
moči na domu preko programa jav-
nih del. V dokaz dobrega sodelo-
vanja jim je ob jubileju župan Mi-
ran Zadnikar podelil najvišje pri-
znanje občine, to je grb občine.

Mateja Rant, 
foto: Barbara Vider

Zanimivosti

12

Stanovalci vedno na prvem mestu
Novembra pred šestdesetimi leti je dom starejših občanov v Preddvoru odprl vrata prvim stanovalcem. 

Ena od stanovalk je z obiskovalci delila svoje spomine na bivanje v domu.
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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  ●●  žično spravilo lesa 

●●  kamionski prevozi  ●●    priprava in prodaja drv

Želimo vam lepe božične in novoletne praznike, 

ter zdravja in poslovnih uspehov v novem letu 2009, 

kolektiv Cirlesa

GOSTILNA, PICERIJA IN
PRENOČIŠČA LOGAR

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

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

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

NOVO - VSAK DAN NUDIMO PICE IZ KRUŠNE PEČI 
V prihodnjem letu bomo začeli z razvozom hrane.
Vsem našim strankam in poslovnim partnerjem
želimo vesel Božič in srečno, zdravo in uspešno

novo leto 2009
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Za dober rezultat pa je potrebno tudi nekaj
športne sreče. Zadovoljiv nastop naših strelcev je
bilo evropsko prvenstvo v Plznu na Češkem, če-
prav niso dosegli tiste uvrstitve kot na predhod-
nem evropskem prvenstvu, ki je bilo v Španiji v
letu 2007. Rezultati so pa bili nekaj boljši. Tega
tekmovanja sta se udeležila Mitja Žižmond in
Jernej Žižek, ki sta člana našega društva. Trener
reprezentance pa je bil Zdravko Žižmond, sicer
predsednik SD Preddvor in njihov trener.

Rezultati evropskega prvenstva z MK orož-
jem: MLADINCI, ekipa Slovenije z MK puško
leže 60 strelov 7. mesto z 1757 krogi, državni
rekord. Posamezno: Mitja Žižmond 29. mesto
z 587 krogi od 600 možnih, Jernej Žižek 45.
mesto s 584 krogi od 600 možnih, MK puška
trojni položaj (3x40), Mitja Žižmond 44. mesto
s 1128 krogi. V tem položaju je Mitja veljal za
favorita, vendar je napravil napako v položaju
stoje, kar ga je stalo boljše uvrstitve, zgodilo se
mu je podobno kot Debevcu na olimpijskih ig-
rah.

Državno prvenstvo z MK orožjem: MLADIN-
CI: MK puška (60 leže): Jernej Žižek 1. me-
sto 588 krogov, Mitja Žižmond 2. mesto 587
krogov; MK puška 3x40 (trojni položaj): Mit-
ja Žižmond 1. mesto 1143 krogov, osebni re-
kord, Jernej Žižek 5. mesto 1090 krogov. 

KADETI: MK puška 3x20 (trojni položaj):
Nejc Podjed 4. mesto

PIONIRJI: MK puška 3x10 (trojni položaj):
Martin Žižek 3. mesto, Podjed Luka 4. me-
sto

MK puška 30 leže Žižek Martin 8. mesto. 
Regijsko prvenstvo z MK orožjem:
MLADINCI: MK puška 60 leže: Jernej Ži-

žek 1. mesto 589 krogov, Mitja Žižmond 
2. mesto 588 krogov; MK puška 3x40 (trojni
položaj) Mitja Žižmond 1. mesto 1139, Jer-
nej Žižek 3. mesto 1105 kr.

KADETI: MK puška 60 leže: Nejc Podjed 4.
mesto 543 kr., Domen Žepič 5. mesto s 539 kr.

PIONIRJI: MK puška 30 leže: Martin Žižek
1. mesto z 257 krogov.

Z dobrimi rezultati sta si Mitja in Jernej pri-
dobila norme za mednarodne nastope in tam
tudi tekmovala kot reprezentanta Slovenije
(Suhl Nemčija, Plzn Češka).

V jesenskem času, oktobra, se začnejo nova
strelska tekmovanja z zračnim orožjem za
tekmovalno leto 2008/2009. Naši strelci nasto-
pajo v ligaških tekmovanjih z zračno puško.
Nastopajo za POKAL SLOVENIJE v 1. B ligi
člani, mladinski in pionirski ligi.

Poleg ligaških tekmovanj nastopajo na raz-
ličnih tekmovanjih z mednarodno udeležbo
tekmovalcev. Prvo tekmovanje je bilo za PO-
KAL MARMOR, kjer smo ekipno (mladinci +
člani) zmagali in osvojili prehodni pokal. Na
mednarodnem tekmovanju za POKAL PO-
HORJA je ekipa dosegla 3. mesto, med posa-
mezniki je dosegel Mitja Žižmond 6., Aleš
Bolka 10. in Jernej Žižek 13. mesto.

VSEM BRALCEM VIHARNIKA ŽELIMO
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE in SREČNO
V LETU 2009.    Strelsko društvo Preddvor

Dobri rezultati tudi v letu 2008
Treningi na našem idiličnem in lepo urejenem strelišču v Dragi kažejo našim strelcem včasih boljše 

rezultate, kot jih potem dosegajo po večjih tekmovanjih na mednarodni ravni, ko je prisotna odgovornost in
jo glava prenaša na prst sprožilca na puški.

S treninga reprezentantov Evropsko mladinsko prvenstvo z malo kaliberskim orožjem 2008.
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Članska ekipa NK Preddvor je zasedla tretje
mesto in je bila edina od ekip, ki je še lanske-
mu tretjeligašu NK Jesenice odvzela točki. Na
obeh tekmah pa bi lahko z malo sreče iztržili
še več, saj smo dobršen del srečanj vodili in
imeli igro v nogah. Tako obstajajo realne
možnosti, da se v spomladanskem delu sezone
zavihtimo še mesto višje do želenega cilja.
Zelo uspešno so nastopale tudi mlajše selekci-
je NK Preddvor-Visoko. Ekipa cicibanov U8
je pod vodstvom trenerja Pavleta Cotmana
zasedla tretje mesto v svoji skupini, ekipa ci-
cibanov U10 (trener Jaka Pretnar), ki se je
konec lanske sezone otepala izpada v drugo
gorenjsko ligo, je sedaj gladko na sredini
lestvice. Ekipa mlajših dečkov U12 (trenerja
Vili Čimžar in Drago Vrtač) je letos čvrsto na
prvem mestu v drugi gorenjski ligi in jo drugo
leto verjetno čaka napredovanje, mladinci pa
zasedajo sedmo mesto med devetimi ekipami.
Kegljači KK Bela prav tako odlično nastopajo
v medobčinski ligi, saj trenutno zasedajo sam
vrh lestvice. Dva člana pa poleg tega še us-
pešno nastopata za drugo ekipo Triglava v
tretji slovenski ligi.

Novembra je ob 60. obletnici ustanovitve
Medobčinske nogometne zveze Gorenjske
Kranj v hotelu Jezeršek na Spodnjem Brniku
potekala slavnostna prireditev. Na njej so
podelili tudi priznanja klubom in zaslužnim
delavcem na področju nogometa. Jubilejno
priznanje za pomemben prispevek pri razvoju
nogometa je prejelo tudi naše Športno društvo
Storžič-Preddvor, osebno pa še Franci Orehar
in Lojze Grašič, ki sta sodelovala pri njegovi
ustanovitvi in kasnejšem delovanju. 

Pred začetkom jesenskega dela sezone
2008/09 smo zgledno pripravili igrišče in
okolico Za žago. S pridom smo uporabljali

nove skladiščne prostore in znova najeli sani-
tarno kabino, ki nam je tekom sezone prišla še
kako prav. Konec septembra je prvič v
zgodovini nogometnega igrišča Za žago
pritekla tudi tekoča voda, ki je res kvalitetno
spremenila pogoje delovanja športnega društ-
va. Takoj po koncu sezone smo znova izmerili
igralno površino in zakoličili dimenzije, ki us-
trezajo vsem normativom za sodelovanje v
medobčinski nogometni ligi Gorenjske. S
bomo lahko igralno površino še kvalitetneje
urejali. Čez zimo pa smo se preselili v telo-
vadnico, kjer odlično sodelujemo z Osnovno
šolo Matije Valjavca Preddvor, ki nam gre
zelo na roko predvsem s termini za mlajše se-
lekcije, katere zastopniki so v veliki večini
domači učenci.

Glede na to, da nogometna sezona poteka
predvsem v jesenskem in spomladanskem
času, smo se letos prvič odločili, da delovanje
razširimo tudi na zimo. Dogovorili smo se, da
bomo februarja v času zimskih počitnic orga-
nizirali smučarski tečaj za osnovnošolce na
smučiščih RTC Kranjska Gora. Učence bodo
vodili in učili izkušeni učitelji smučanja. Prijave
bodo možne do konca januarja 2009, prijavnice
in dodatne informacije pa boste lahko dobili pri
članih in trenerjih športnega društva in na splet-
ni strani www.sportno-drustvo-preddvor.si, kjer
si lahko ogledate tudi ostale aktivnosti. Tako
kot lani, smo tudi letos vsi člani z družinami
in prijatelji ter sponzorji zaključili uspešno
leto s prednovoletnim plesom, ki je bil letos v
petek, 12. decembra, v dvorani na Visokem. 
Iz Športnega društva Storžič-Preddvor vam
torej želimo: SREČNO, ZDRAVO IN
ŠPORTA POLNO NOVO LETO 2009!         

Marjan Bogataj

V novo leto s še večjimi načrti
Če smo septembra že poročali o odličnem začetku nove sezone 2008/09, lahko ob koncu jesenskega dela

pogled na končne lestvice to samo še potrdi.

Zapustil nas je Ivko Vukas
(1939-2008)

Sončno nedeljo
sredi letošnjega
oktobra smo se po
nekaj letih njegove
hude bolezni še
zadnjič poslovili od
Janeza Polajnarja
- IVKOTA z Zgor-
nje Bele. Že od
rane mladosti je bil
odličen športnik in

si je zaradi svoje predanosti nogometu
kmalu pridobil nadimek Vukas - po nekdan-
jem legendarnem kapetanu Hajduka in no-
gometnem reprezentantu takratne Ju-
goslavije. V začetku šestdesetih let pretekle-
ga stoletja je bil med ustanovitelji pred-
dvorskega športnega društva TVD Partizan
Preddvor-Bela, predhodnika sedanjega ŠD
Storžič-Preddvor, in bil velik športni so-
delavec, ki je vzgajal tako nove nogometaše
kot tudi spodbujal starejše na njihovi poti.
To poslanstvo je izpolnjeval zelo dosledno
in predvsem skromno v časih, ko je večkrat
izgledalo, da samo on še vleče težki voz
naprej. Še do pred nekaj leti je bil aktiven v
kegljaški sekciji našega športnega društva
in je redno obiskoval nogometne predstave
NK Preddvor. V zadnjih mesecih življenja
pa mu je iskre v medlih očeh prižgala samo
še beseda ”nogomet”. Tudi zaradi tega nje-
govo delo ne bo pozabljeno. 
HVALA TI!!!



Skoraj ni nikogar med nami, ki se ne bi zavedal, da je gibanje zelo
pomembno za kvalitetno, zdravo in dolgo življenje. Mnoge raziskave
kažejo in potrjujejo, da so športne dejavnosti zelo pomembne za zdrav-
je in dobro počutje pripadnikov vseh generacij. Z rekreacijo si pridobi-
vamo energijo, tudi ustvarjalno energijo, ki je povezana z nami samimi.
Je oblika tihe energije, ki sproža novo dogajanje v nas samih, in vsi
tisti, ki imajo veliko te energije, navdihujejo tudi druge.

Prav pri športu se nemalokrat pokaže, da je človek dejansko star to-
liko, kot se počuti, in po tem ga seveda dojemajo tudi ostali. Zato je
pravilna odločitev, da bomo nekaj naredili zase in za svoje telo. Najtežji
je vsekakor prvi korak, po začetnem težkem obdobju, ko telo postopno
pripravimo na vsaj polurno vadbo trikrat na teden, pa postane šport del
življenja, brez katerega ne moremo več. Po telesni dejavnosti čutimo
zadovoljstvo in umirjenost. Ko se res trdno odločimo, samo še izbiramo
med neomejenimi možnostmi, ki so nam na voljo: samostojno vadbo,
sprehodom, tekom, nordijsko hojo, kolesarstvom, plavanjem, aerobiko,
pohodništvom, plesom ali jogo. Nekatere vključujejo večje skupine lju-
di, kar nam omogoča, da ob skrbi za svoje telo poskrbimo tudi za
sklepanje novih poznanstev ali prijateljstev. Ker živimo v prelepem
okolju Preddvora, lahko zaužijemo tudi veliko svežega zraka, vendar

ugotavljamo, da pa vendar nekateri še vedno premalo hodimo v nara-
vo.

Tega se zavedajo tudi v Klubu EMŠO. Njegovi člani se redno ob
četrtkih rekreirajo, poleti na prostem na igrišču Pregrad in pozimi v
telovadnici OŠ. Prav tako želijo h gibanju in druženju vzpodbuditi svo-
je soproge, zato so se letos odločili za aktiven podaljšan vikend na
Hvaru. Zbrali so denar, vsak je prispeval enak delež, najeli so avtobus
in se odpravili proti morju. Pred tem so možje izdelali načrt dejavnos-
ti. Vreme jim je bilo zelo naklonjeno, saj je bilo vse dni sončno, v mor-
ju pa so plavali le najbolj pogumni. Vsako jutro je bila jutranja
rekreacija s tekom ob morju in vsako popoldne nogometna tekma na
vaškem igrišču, do katerega je velika večina šla peš. Tekme so bile
sicer prijateljske, a z veliko športne tekmovalnosti. Ob večerih so se
zabavali in peli, tako da so dnevi minili, kot bi mignil. Pa naj kdo še
reče, da rekreacija ne krepi telesa in duha ter ne poglablja prijateljstev.

Darja Delavec

Rekreacija
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Vsem obiskovalcem 
se zahvaljujemo za
obisk in Vam želimo
vesel Božič in srečno
novo leto 2009.

Med božično-novoletnimi
prazniki bo dom odprt
vsak dan.
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Dom na Sv. Lovrencu
Odprto: sobote, nedelje in med prazniki, ostale dni po dogovoru.

Telefon: 031 322 193

Ob koncu leta vsi delamo inventure. Tudi v
EMŠO klubu so se prvi teden v decembru
zbrali na letnem sestanku društva. Naredili so
letni pregled dela in lahko se pohvalijo in si re-
čejo: Za nami je uspešno leto 2008. Vsak četr-
tek se redno dobivajo na rekreaciji v igranju
malega nogometa. Vendar rekreacija ni edino
vodilo njihovega druženja. Veliko svojih pro-
stih ur so letos preživeli na igrišču Pregrad, ki
dobiva novo podobo. Kot veste, je to prostor
pod gostilno Bizjak, kjer je urejeno košarkar-
sko in nogometno igrišče, namenjeno za spro-
stitev tudi ostalim občanom naše občine. V
Pregradu je tudi prostor, ki ga zaključene druž-
be lahko najamejo za organizacijo piknika. S
pomočjo sredstev iz občine so preplastili igriš-
če za košarko in začeli s postavljanjem igral za
otroke, ki bodo namenjena širši uporabi, tako
da bo v lepem vremenu marsikdo lahko prišel
tja na sprehod, otroci pa bodo uživali v igri v
lepem okolju. Ker so celo leto tudi oddajali
prostor skupinam za piknik, so vsa sredstva,
pridobljena na ta način, vložili v izdelavo bru-
narice, novega kamina in tušev, ki bodo v pol-
ni uporabi naslednje leto. Lahko rečem, da je
Pregrad namenjen vsem nam, samo obiskati ga
je treba. Maja 2009 bodo igrala dokončno na-

red, takrat bo tudi uradno odprtje, člani pa
bodo veseli, če se jim ob tem dogodku v čim
večjem številu pridružimo. Naj vam ob tej pri-
ložnosti izrečem njihovo prisrčno voščilo:
Vsem občankam in občanom Preddvora
voščimo mirne božične praznike, v letu 2009

pa vam želimo dobrega počutja, navdiha in
veliko kisika, miru, sreče in srečanj, kjer se
rojevajo nove ideje. Želimo, da se vam izpol-
nijo želje. Življenje je in bo radodarno širilo
svoje neizmerne darove obilja vsem, ki jih zna-
jo sprejeti.                              Darja Delavec

Za nami je uspešno leto

Rekreacija, pot do zdravega življenja
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V mesecu januarju 2009 bomo uvedli nov način obračunavanja
storitev ravnanja z odpadki. Ločeno se bosta obračunali storitev
odvoza odpadkov in deponiranje odpadkov. Osnova za obračun
odvoza odpadkov bo število oseb v posameznem gospodinjstvu.
Osnova za obračun deponiranja odpadkov pa velikost zabojnika
za odpadke.
Vir podatkov o številu oseb v posameznem gospodinjstvu bosta
Centralni register prebivalstva in izpolnjeni obrazci, ki ste nam jih
poslali konec lanskega leta.

Če nam niste sporočili števila oseb v vašem gospodinjstvu in velikosti
zabojnika oziroma je medtem prišlo do sprememb, prosimo, pok-
ličite po telefon 28 11 341 (Andreja Kavčič) oziroma nam pišite na
e-naslov: akavcic@komunala-kranj.si. 
Glede na to, da nov način sočasno uvajamo tudi v ostalih občinah,
vas vljudno prosimo, da nas pokličete v času od 10.30 in 13. ure
(od ponedeljka do petka).

Občani, kot povzročitelji odpadkov, ste s trenutnim načinom obraču-
na nesorazmerno obremenjeni s stroški ravnanja z odpadki. Trenut-
no se zaračunava storitev po kvadratnih metrih stanovanjske
površine oziroma po odvozih, neodvisno od tega, koliko članov šte-
je posamezno gospodinjstvo oziroma koliko odpadkov povzroči.
Sprememba tarifnega sistema je bila zato nujna. Navsezadnje
odpadke povzroča človek in ne kvadratura stanovanjske površine. 
Nov način obračunavanja, čigar osnova sta število oseb in velikost
zabojnika, ki ga posamezno gospodinjstvo ima, spodbuja ločeno
zbiranje odpadkov, saj če odpadke dosledno ločujete, za odlagan-
je mešanih komunalnih odpadkov potrebujete manjši zabojnik. S

tem posledično vplivate na višino mesečnih stroškov, saj je ena od
obračunanih postavk velikost zabojnika (obenem je velikost zaboj-
nika osnova tudi pri izračunu okoljske dajatve). Torej, dosledneje
boste odpadke ločevali, manjši zabojnik boste potrebovali. 

Če želite zabojnik zamenjati, vas vabimo, da nas obiščete na
sedežu podjetja na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju, kjer boste ure-
dili vse potrebno. Zabojniki so v primeru najetja last Komunale
Kranj, zato poskrbimo, če pride do poškodb oziroma odtujitve
zabojnika. Tako v primeru nakupa kot tudi v primeru najema zaboj-
nik brezplačno dostavimo do vašega doma in po vaši želji odpelje-
mo starega.

Na vsa dodatna vprašanja bomo z veseljem odgovorili. Pokličete
nas lahko na telefon 28 11 300, lahko nam tudi pišete na elektron-
ski naslov info@komunala-kranj.si. 
Preko brezplačne telefonske številke 080 3555 nas lahko ob-
veščate o polnih zabojnikih na ekoloških otokih, o poškodovanih
oziroma prevrnjenih zabojnikih, skratka o vseh težavah, s katerimi se
srečujete glede zbiranja in odvažanja odpadkov. 

Vabimo vas, da obiščete našo prenovljeno spletno stran 
www.komunala-kranj.si in nam sporočite vaše predloge, pripombe,
ideje po e pošti na naslov: info@komunala-kranj.si. Skupaj z vami
želimo oblikovati spletno mesto, kjer boste našli vse potrebne infor-
macije. 
Dnevno bomo vsebine posodabljali in dopolnjevali, tako da boste
ob vsakem obisku našli nekaj novega. E-poštni naslov je zavarovan
pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript.

Storitev oskrbe s pitno vodo se bo v mesecu decembru obračunala po
novih cenah. Podražitev bo vidna na januarskih položnicah. 
Povišanje cen je bilo nujno, saj so se povečali stroški opravljanja de-
javnosti oskrbe s pitno vodo, predvsem zaradi dodatnih investicij. 

Gospodinjstva sedaj plačujejo 0,278 EUR na kubični meter porabljene
vode (brez davka, vodnih povračil in okoljske dajatve). Po novem bodo
plačevala 0,3142 EUR/m3. 
Pridobitna dejavnost pa sedaj plačuje 0,5719 EUR/m3, po novem bo
plačevala 0,6463 EUR/m3. 

Podajamo prikaz stroškov oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva po uvel-
javitvi novih cen vode:

PORABA VODE ZA GOSPODINJSTVA, 
kjer uporabniki niso priključeni na kanalizacijsko 
omrežje (upoštevan je 8,5 % DDV)

- voda 0,3409 EUR/m3 

- vodno povračilo 0,1014 EUR/m3 

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 

- zaradi odvajanja odpadnih voda 0, 5732 EUR/m3 

- števnina, vodomer DN 15 mm 
(odvisna od dimenzije vodomera) 1,6752 EUR

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

Odpadki se bodo obračunavali drugače

Nova cena vode

Oglas
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Mesečni izdatek gospodinjstva, ki
porabi 15 m3 vode in ni priključeno na
kanalizacijsko omrežje, bo torej po
podražitvi znašal skupaj 16,91 EUR.
Sedaj gospodinjstva plačujejo 16,32
EUR.

Poleg porabe vode, gospodinjstva plačujete
dve dajatvi: vodna povračila in okoljsko da-
jatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja odpadnih voda.
Vodno povračilo uporabnikom zaračunava-
mo na podlagi Uredbe o vodnih povračilih,

ki jo je izdala Vlada RS. Osnova za obračun
je obračunana količina porabljene vode.
Zbrana sredstva se odvajajo Ministrstvu za
okolje in prostor. 
Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda pa
uporabnikom zaračunavamo na podlagi
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Da-
jatev morajo plačevati vsi povzročitelji
odpadne vode, ne glede na to, kam odvaja-
jo odpadno vodo: v greznico, malo čistilno
napravo ali so priključeni na javno kana-
lizacijsko omrežje. 
Osnova za obračun dajatve je obračunana
količina vode. Višina okoljske dajatve je
odvisna od cene na enoto obremenitve in
seštevka enot obremenitve. Uredba določa
način izračuna števila enot obremenitve, ki
upošteva način merjenja pitne vode (z ali
brez merjenja) in način odvajanja komu-
nalne odpadne vode (odvod v greznico,
odvod v malo čistilno napravo, odvod v
javno kanalizacijo). Ceno za enoto obre-
menitve določi Vlada RS.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.
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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 2009.
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Nageljni, vrtovi in hiše
Najlepše nageljne gojijo v Mačah, Tupaličah in Preddvoru, najlepši sta hiši Kociprovih in Marozovih, 

po urejenih hišah in vrtovih pa slovijo še prebivalci Bel, Potoč, Nove vasi, Možjance in Brega ob Kokri.

V domu krajanov v Preddvoru so pod
pokroviteljstvom občine Preddvor letos že ena-
jstič podelili priznanja najbolj urejenim hišam
in vrtovom v letu 2008. Podelitev je povezoval
Brane Likozar, v krajšem kulturnem programu
pa so nastopile pevke Društva upokojencev
Josipine Turnograjske in Folklorna skupina
Preddvor. 

Ocenjevanje je del vseslovenske akcije Moja
dežela lepa in gostoljubna, tako da člani
komisije čez poletje obiščejo in pregledajo
Preddvor in okoliške vasi Mače, Novo vas,
Hrib, Potoče, Tupaliče, Možjanco, Breg,
Zgornjo, Srednjo in Spodnjo Belo. Ogledajo si
kmečke domove, stanovanjske hiše in poslovne
objekte. Naloga komisije ni enostavna, saj se
vse več ljudi trudi, da so njihovi vrtovi in hiše
videti kar se da urejeni, pa tudi ljubiteljev
nageljnov je med občani vse več. 

Tokrat so priznanja za najlepše nageljne
prejele Joži Gregorc in Mimi Jelovčan iz Mač,
Pavla Dolinšek iz Tupalič ter Francka Šavs in
Nežka Hočevar iz Preddvora. Pavla in Nežka
sta prejeli še posebno priznanje turistični
nagelj. Med hišami in vrtovi so prejeli priz-
nanje Sonja Puzin iz Mač, Mici Celar iz Nove
vasi, Milena Jenko iz Potoč, Marija Pfajfar,

Justina Mehle in Marica Zaletel iz Tupalič,
Zalka Radikovič z Možjance, Marinka Roz-
man iz Brega, Francka Kern, Francka Roblek,
Marjeta Mlakar, Slavka in Alenka Cvek, Moj-
ca Zadnikar, Tomaž Likar s Preddvora, Polon-

ca Jekovec in Štefka Štefe iz Srednje Bele ter
Bernarda Špruk in Francka Rehberger z
Zgornje Bele. Naj hišo pa imajo Kociprovi in
Marozovi iz Preddvora. 

Alenka Brun, Foto: Gorazd Kavčič

Dobitniki priznanj TD Preddvor za urejenost hiš in vrtov
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Za slavnostno odprtje na novo urejenega
cestnega odseka so Bašljani izbrali sončno no-
vembrsko nedeljo. Zanje je bila še lepša, saj so
s tem zaokrožili dve leti dela, ki so ga imeli s
to cesto. 400 metrov je za Bašljane veliko, saj
je vsa naložba znašala 43 tisoč evrov. Od tega
je 20.400 evrov zagotovila občina iz posebne
proračunske postavke, namenjene vlaganjem v
javno infrastrukturo, pri kateri sodelujejo tudi
krajani. Kot je ob odprtju povedal župan Mi-
ran Zadnikar, tako ravnajo od lani, denarja za
naložbe, v katerih so pripravljeni sodelovati
tudi občani, pa vedno zmanjka. Morda bi to
proračunsko postavko veljalo povečati?

Domačini so za cesto dali 22.600 evrov. Ti-
sti, ki živijo ob tej cesti in jo neposredno upo-
rabljajo, so zanjo prispevali po 1750 evrov na
gospodinjstvo. Kot je povedal Rok Šimenc iz
organizacijskega odbora za gradnjo te ceste,

so bili domačini naklonjeni tej naložbi, manj-
še zneske pa so prispevali tudi drugi krajani.
Če je pokazala voljo občina, naj jo tudi doma-
čini, so prepričani v Bašlju. Za akcijo pa so se
zmenili kar v brunarici, kjer očitno pade še
katera od pomembnih vaških odločitev. Tudi
župan občine Preddvor je dejal, da se v Bašlju
ves čas dogaja, od večjih naložb pa je omenil
gradnjo čistilne naprave in kanalizacije. Po-
hvalil je krajane, da jim je pomemben razvoj
kraja in da so dobri sogovorniki občini. Bašelj
ima tudi svojega občinskega svetnika Mira
Robleka, ki se tudi zelo zavzema za svoj kraj.
Prireditev, na kateri so prerezali trak na novo
urejenega cestnega odseka, sta s skečem popes-
trili igralki preddvorskega kulturnega društva.
Na sliki: rezanje traku na obnovljenem cest-
nem odseku.

Danica Zavrl Žlebir

O cesti so se zmenili 
v brunarici

V Bašlju so novembra odprli 400-metrski odsek vaške ceste, ki so ga
asfaltirali ob pomoči občine.

Nismo pozabili 
na starejše

Tako kot je dolžnost vsake lokalne skup-
nosti (občine), da po svojih zmožnostih skr-
bi za čim boljšo komunalno ureditev svojega
območja, je zadolžena tudi za kvalitetno in
finančno preskrbljeno življenje svojih social-
no ogroženih občank in občanov. Pozornost
pa namenja tudi starejši populaciji, ki se iz
leta v leto povečuje. Kot je v občini Preddvor
že dolgoletna tradicija, bomo vse občane in
občanke, starejše od 80 let, tudi letos ob kon-
cu leta obiskali, jih skromno obdarili in se z
njimi pogovorili člani odbora za delo,
zdravstvo, socialo in otroško varstvo, oziro-
ma člani krajevnih odborov obiskali. Ker
ima občina Preddvor v Domu starejših v Po-
točah tudi nekaj svojih starejših krajank in
krajanov, tudi na njih ne bomo pozabili. Z
zaposlenimi in odgovornimi v domu smo se
dogovorili za obisk njihovih varovancev.
Občinska uprava in župan pa so se letos od-
ločili, da za vse starejše od 90 let organizira-
jo skupinsko srečanje. Na njem bodo v
spremstvu svojih najbližjih med seboj ob
kulinarični postrežbi malo poklepetali,
obudili spomine na pretekla leta, ko so tudi
sami bolj ali manj aktivno sodelovali v nek-
danjih lokalnih skupnostih in tako pripo-
mogli k današnjemu standardu. S tem bodo
dobili občutek, da tudi v teh poznih letih
niso in ne bodo pozabljeni.

Miro Roblek

Dom starejših občanov Preddvor se Občini Preddvor zahvaljuje
za prejeto priznanje grb občine Preddvor, ki ga je Dom starejših

občanov Preddvor prejel za 60-letno delovanje Doma. 

Hkrati vsem uporabnikom naših storitev in njihovim bližnjim 
ter našim zunanjim sodelavcem in poslovnim partnerjem 

želimo vesele božične praznike ter 
srečno, zdravo in zadovoljstva polno leto 2009.
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pohištvo po meri
Joža Jagodic, s.p. 

Bašelj, 4, 
4205 Preddvor

tel.: 051/316 477

e-mail:
joza.jagodic@gmail.com

❖ mladinske sobe 
❖ vgradne omare 
❖ garderobne sobe

Gratel predstavlja gradnjo 
optičnega omrežja

V Domu krajanov v Preddvoru bodo 8. ja-
nuarja 2009 ob 19. uri predstavniki podjetja
Gratel, d. o. o., predstavili projekt izgradnje
optičnega ter UMTS omrežja, ki omogoča
dostop do najmodernejših telekomunikacij-
skih storitev operaterja T-2, d. o. o., na ob-
močju občine Preddvor.

www.gorenjskiglas.si
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”Gre za poslovno-stanovanjski objekt, v ka-
terem bodo trgovina (750 kvadratnih metrov)
in 25 stanovanjskih enot, od garsonjer (38
kvadratnih metrov) do udobnih dupleksov
(120 kvadratnih metrov). Objekt bo enonad-
stropna stavba z mansardo. Velik podstrešni
prostor smo izkoristili za pet stanovanj, ki
bodo urejena kot dupleks, s spalnicami na ga-
leriji. Objekt bo imel ločena parkirišča za trgo-
vino in za stanovalce, z ločenima uvozoma na-
nje, stanovalcem bo namenjenih 40 parkirišč.
Stavba je zasnovana tako, da je dostopna in-
validom, s klančino in dvigalom,” je povedal
Ivan Kavaš, direktor podjetja Proloco Jezer-
sko, investitorja v to stavbo.

Kako ste se kot investitor znašli v tej več
let trajajoči zgodbi v zvezi s trgovino v
Preddvoru?

”Trgovina v Preddvoru je zgodba, stara pol-
no desetletje. Zemljišče zanjo so od prvotne-
ga lastnika kupila še Živila. Občina je v na-
slednjih dveh mandatih spremenila prostorske
dokumente tako, da je na tem mestu možna
poslovno-stanovanjska gradnja. Zakaj se je
začetek gradnje tako zavlekel? Najdlje časa
smo v teh postopkih izgubili zaradi soglasja
zavoda za kulturno dediščino. Občina in za-
vod sta bila do zadnjega vsak na svojem bre-
gu glede gradnje na tem mestu in kazalo je
celo na neskladje med občinskimi prostorski-
mi akti in zakonom, ki varuje kulturno dedišči-
no. V to zgodbo sem vstopil februarja 2008.
Projekt je bil tako rekoč v zraku, v našem pod-
jetju pa smo sprejeli izziv in vso stvar financi-
rali z velikim tveganjem, ali bo sploh izpeljana.

Z lastnikom zemlje (sedaj je to Mercator) je
bilo treba skleniti pogojni dogovor, po kate-
rem Proloco pridobi obligacije po sprejetju
gradbenega dovoljenja. Moram poudariti, da
tako vprašljivega projekta ne bi mogli pripelja-
ti do te faze brez podpore in sodelovanja pro-
jektantske skupine in lokalne skupnosti.”

Kakšne pogoje vam je postavil zavod za
varstvo kulturne dediščine, preden ste pri-
šli do kompromisa?

”Dejstvo je, da si občina Preddvor močno
želi to trgovino, enako tudi Mercator. Kot ne-
odvisni investitor sem skušal strasti med obči-
no in zavodom pomiriti. Za nami je več mese-
cev intenzivnih pogajanj, po katerih smo z za-
vodom prišli do kvalitetnega dogovora. Po nji-
hovih pogojih osnovnega koncepta trgovine ni
treba spreminjati. Naša obveznost je zagotovi-
ti arheološke raziskave, opravljena morajo biti
restavratorska dela na kapelici, ki sedaj stoji
na tem zemljišču, treba pa jo je prestaviti. Ob-
čina ob gradnji trgovine pridobi še dvoje: avto-
busno postajo na Belski cesti, zaradi česar je
treba porušiti del zidu ob tej cesti, in urediti je
treba cesto mimo cerkve proti Bregu in poko-
pališču s pločniki, javno razsvetljavo in vsem,
kar sodi zraven. Del teh obveznosti je bil že
dogovorjen med občino in Mercatorjem. Če
se vrnem še k pogojem zavoda za varstvo kul-
turne dediščine, naj povem, da smo že na sa-
mem začetku projektiranja, ko je zavod še na-

sprotoval gradnji na tem mestu, želeli objekt
uskladiti z okoljem in smo že v osnovi upošte-
vali značilnosti vaškega jedra. Vključili smo
tudi prestavitev kapelice. Kar je treba spreme-
niti pri prvotnem objektu, je nekaj manjših
sprememb na frčadah, pri parkirnih mestih na
severni strani objekta smo površino razbili
tako, da bodo parkirna mesta v tlakovcih, do-
govorjena je dodatna ozelenitev in več dre-
ves. Naj še dodam, da sem z vodstvom zavo-
da zelo odkrito, pošteno in konstruktivno so-
deloval, tako da je to po mojem mnenju pripe-
ljalo do zadovoljivega konsenza.”

Kako da ste postali investitor za objekt
tako velikega trgovskega sistema, kot je
Mercator?

”Mercator je kot investitor zainteresiran, da
se trgovina v Preddvoru zgradi in da se zgradi
čim prej. Vsi skupaj smo računali, da bi bila tr-
govina zgrajena in odprta do velike noči
2009, toda ta rok se je odmaknil in bo odprta
kasneje. Mercator sam projektira velike trgov-
ske centre, pri manjših trgovinah pa se poslu-
žuje sistema, da zemljo proda investitorju in
mu prepusti projekt. V nadgradnje se ne
spušča, če te ne posegajo v funkcionalnost tr-
govine. Ko je objekt zgrajen, kupijo trgovino
nazaj. Na ta način aktivneje vključijo v projek-
te lokalne skupnosti, ki pokažejo interes za
gradnjo trgovine, hkrati pa razbremenijo svoje
projektantske službe.”

V Preddvoru trgovina 
in stanovanja
Podjetje Proloco Jezersko je investitor poslovno-stanovanjskega objekta na zemljišču nasproti cerkve 
v Preddvoru. Podrobnosti o objektu, ki naj bi ga začeli graditi spomladi, je pojasnil Ivan Kavaš.
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Ivan Kavaš

Pogled s severa
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Kako so vašo idejno zasnovo za
poslovno-stanovanjsko stavbo sprejeli v
Preddvoru?

”Ko smo projekt predstavili občinskemu sve-
tu, smo videli, da je interes lokalne skupnosti
za nova stanovanja velik in odziv na naš pro-
jekt je bil pozitiven. Na tej predstavitvi nihče ni
nasprotoval gradnji. Želja župana in občinske-
ga sveta je bila, da bi pri nakupu stanovanj dali
prednost občanom Preddvora, zato sem ob-
ljubil, da na začetku omogočimo občanom
predkupno pravico. Od sedaj pa do konca ja-
nuarja bomo torej zbirali rezervacije zgolj z ob-
čani Preddvora, po pravnomočnosti gradbe-
nega dovoljenja pa začnemo s sklepanjem
pogodb. To pa ne pomeni, da so pozneje do-
mačini izključeni, prej nasprotno, naša želja
je, kar največ stanovanj prodati krajanom ob-
čine Preddvor. Tisti, ki jih zanima nakup kate-
rega od stanovanj v novem objektu, lahko vidi-
jo projekte in dobijo vse potrebne informacije
na sedežu naše poslovne enote podjetja Pro-
loco Jezersko, Bleiweisova 6 v Kranju (peto
nadstropje nebotičnika). Telefonski številki sta
04/2365-355 in 041/723-773.” 

Imajo domačini tudi kake druge ugodno-
sti?

”Dogovarjamo se z Banko Koper, ki je naš
partner v projektu, da bo samo za ta projekt
pripravila ugodno kreditiranje, ki bo absolutno
konkurenčno z vsemi drugimi.”

Je že kaj zanimanja za stanovanja?
”Zaenkrat je odziv precejšen. Po neformal-

nih dogovorih se za stanovanja zanima deset
potencialnih kupcev. Poudarjam pa, da še ni
sklenjenih nobenih zavezujočih dogovorov.”

Kakšne so cene?
”Cene imamo že sedaj glede na tržno situa-

cijo zelo ugodne in znašajo od 1490 do 1800
evrov za kvadratni meter, vključno z DDV, kar
je za okoli petino do četrtino ceneje, kot so
denimo primerljiva stanovanja v Kranju.” 

Zakaj ste se odločili ravno za Preddvor,
zakaj bi se za Preddvor odločili vaši more-
bitni kupci?

”Preddvor noro potrebuje stanovanja, tu se
dvajset let ni gradilo nič, če izvzamemo stano-
vanja nad bencinsko črpalko v Tupaličah.
Preddvoru so potrebna nova stanovanja. Veli-
ka prednost bo živeti v Preddvoru, potem ko
bo na obvoznici dograjen odsek Britof-
Hotemaže. Za nekatere ljudi je živeti na prijaz-
nem podeželju prednost, zlasti še, če je me-
sto tako blizu. Gre pa tudi za to, da je tu struk-
tura stanovalcev drugačna, kot denimo v Kra-
nju. Tisti, ki bi šli živet v Preddvor, ne bi šli ni-
koli živet v Kranj, in seveda obratno. Tudi mi-
kro lokacija načrtovane stavbe v Preddvoru je
ena najboljših. Je v središču kraja, blizu so
pošta, trgovina, cerkev, šola, vrtec, lekarna,
vse je tako rekoč na dosegu roke. Pomemben
je tudi turistični moment.”

V občini so najprej želeli, da bi bil v ob-
jektu tudi zdravstveni dom. Kaj bo sedaj v
stavbi namesto njega?

”V občini so razmišljali, da bi bil v našem ob-
jektu tudi zdravstveni dom, toda zaradi zaple-
tov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja je
stvar padla v vodo, kajti občina je pri zdrav-
stvenem domu časovno omejena. Tako so se
odločili za lokacijo blizu starega zdravstvene-
ga doma. Smo pa občini ponudili tudi to mož-
nost in v idejnih projektih našega objekta je bil
predviden tudi zdravstveni dom. V prostorih,
predvidenih zanj, pa smo tako sedaj pridobili
še prostor za tri dodatna stanovanja v pritlič-
ju.”

Kaj še lahko poveste o tej stavbi? 
”Stanovanja v njej so enostavna in funkcio-

nalna. Naj ponovim, da je stanovanjski del po-
polnoma ločen od trgovinskega, tudi glede
zunanjih površin. Z novo stavbo se bo prostor
v središču Preddvora okoli cerkve odprl in for-
miralo se bo novo vaško jedro. Želja zavoda
za varstvo kulturne dediščine je sicer bila, da
se trgovina gradi nekje na obrobju, tako kot
se to dogaja v mestih. Toda tudi z gradnjo v
središču kraj ne bo izgubil na svoji privlačno-
sti, poskrbeli smo namreč, da se bo objekt
lepo vključeval v okolje.”

Kdaj torej lahko računamo, da bo stavba
dograjena in trgovina odprta?

”Če ne bo zapletov pri pridobivanju gradbe-
nega dovoljenja, bi bil začetek gradnje lahko
februarja, potem pa se bomo zelo potrudili,
da bo vsaj trgovina odprta za občinski praznik
na začetku septembra. To so naše želje in pri-
čakovanja.”

Za kolikšno vrednost naložbe gre?
”Vsa investicija je vredna dobre tri milijone

evrov.”
Morda še kaka informacija o stanova-

njih?
”Vsa stanovanja so narejena ”na ključ”. Naj

še dodam, da bo objekt priključen na daljinski
toplovod. Za vse, ki se bodo zanimali za na-
kup stanovanja, naj poudarim, da je cena
ugodna, naš cilj pa je, da bi jih lahko čim prej
dali na tržišče in ves projekt uspešno zaključi-
li. Morda še podatek, da objekt pod trgovino
ni podkleten, v stanovanjskem podaljšku pa je
in ima vsako stanovanje tudi pripadajoči kletni
prostor in kolesarnico. Eno parkirno mesto pa
se pri stanovanju kupuje in bo lastniško. Par-
kirna mesta so nepokrita in če bodo stanoval-
ci želeli nadstreške, bodo zanje morali poskr-
beti sami.”

Vas pri gradnji ni strah zaradi nepremič-
ninske krize?

”Celotna ekipa, ki dela na projektu, vsesko-
zi verjame vanj, saj smo prepričani, da smo v
projektu uspeli združiti to, kar Preddvor potre-
buje in kar je tržno zanimivo. Če projekt ne bi
bil na privlačni lokaciji in če ne bi bilo bančnih
zagotovil, tudi za kreditiranje nakupa stanova-
nja, bi bila stvar v trenutni gospodarski krizi
vredna razmisleka. Tako pa verjamem, da bo
šlo in da se bodo kvalitetne lokacije za realno
ceno še vedno prodajale. Kjer pa so bile pre-
napihnjene, bodo verjetno cene padle.”

Nov poslovno-stanovanjski 
objekt v Preddvoru

Več informacij: 04/23 65 355

Likozarjeva 1, Kranj
tel.: 04/201 69 00
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Tloris poslovno-stanovanjskega objekta

Pogled z jugovzhoda
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Načelnik preddvorskih planincev Živko Dre-
konja je bil 30. septembra verjetno eden izmed
najbolj srečnih ljudi pod Zaplato. Z njim pa prav
gotovo tudi njegova desna roka Rajko Fende in
vsi ostali člani sekcije, ki so spremljali, kako je
še zadnji tovor po zraku potoval v območje
gora. Tako kot prvič 16. septembra, ko je heli-
kopter slovenske vojske z odlično posadko v ve-
trovnem vremenu na Zaplato prepeljal v mreži
10 ton različnega gradbenega materiala, je tudi
štirinajst dni kasneje cougar z obale jezera Čr-
nava ponesel v zračno višavje kar 18 dolgih pa-
ketov, v katerih so bile deske, tramovi, železne
vezi in pocinkana pločevina trimo za streho.
Skupna teža tovora je znašala kar 22 ton. Polet
s takšnim več kot eno tono težkim tovorom na
jekleni žici 16 metrov pod trupom helikopterja
lahko opravljajo le najbolj izkušeni piloti. Da je
operacija prevoza obakrat potekala brezhibno,
je kot pilot Slovenske vojske zaslužen tudi Pred-
dvorčan Primož Pintar, ki je skupaj s pilotom
Alešem Ogrincem sodeloval pri prvem prevozu. 

Na podlagi programa dela Planinske zveze
Slovenije in direktive o sodelovanju Slovenske
vojske s civilnimi organizacijami, zvezami in
društvi, pomembnimi za obrambo, se je PZS s
SV tudi za naslednje leto že dogovorila, da bo
helikopter Planinski sekciji Preddvor na voljo
še tri ure. Na Zaplato je potrebno namreč spra-
viti še izolacijski material, okna in notranjo
opremo. Kako dobrodošla je pomoč PZS in SV
pri obnovi koče na Zaplati, nam pove podatek,
da ura letenja s cougarjem stane 3100 evrov.

Čeprav se na koncu vidi vse tako enostavno
in preprosto, pa bi brez usklajevanja, delavno-
sti in pridnosti vseh sodelujočih težko pisali o
narejenem delu. Pri pakiranju peska, apna in
cementa v vreče, pri pakiranju dimniške opeke
v kartonske škatle, pri sestavljanju paketov z

lesom in samem transportu in v pripravljalnih
delih na Zaplati so sodelovali najbolj zavzeti
planinci. Nekateri so za dan, ko je bil določen
helikopterski prevoz, vzeli tudi dopust, da so
pripomogli k temu, da je vse teklo gladko. Pri
helikopterskem prevozu z vrečami so bile na
voljo tri vreče. V desetih minutah, kolikor je
trajal en prevoz, je bilo potrebno v Preddvoru
z eno tono materiala vrečo napolniti in jo na
Zaplati spet sprazniti ter material znositi nekaj
deset metrov stran.

Živko Drekonja je z odlično organizacijo na
vseh letošnjih delovnih akcijah imel na voljo
dovolj udarniško zavzetih in usposobljenih lju-
di za različna dela. Preko 1900 opravljenih
prostovoljnih delovnih ur v dolini in na Zapla-
ti priča, da je elan planincev vse močnejši in
odločnejši. Poleg Živka v akcijah izstopa pete-
rica prostovoljcev, ki so lahko za vzor vsem. To
so: Rajko Fende, Franci Cvek, Franc Peter-
nel, Jože Keber in Stane Arh. Tudi vsi ostali
so takoj za njimi, tako da gre vsem resnično
spoštovanje in priznanje za njihovo delavnost
in požrtvovalnost. 

Pri prevozu materiala iz Kranja, Škofje Loke,
Trebnjega in od drugod so brezplačno poma-
gali tudi domači avtoprevozniki in traktoristi.

V Hudičevem borštu je zdaj pripravljen ves
material. Planinci bodo spomladi takoj, ko bo
mogoče, pošteno zavihali rokave. Drvarnica
ob koči je zdaj do vrha založena z vsem po-
trebnim za začetek gradbeno obnovitvenih del.

Da finančna sredstva, s katerimi občina po-
maga pri začrtani obnovi zavetišča, niso vrže-
na skozi okno, se je na delovnih akcijah v Za-
plati prepričal tudi sam župan Miran Zadnikar.
In kot pravijo vsi, ki so delali z njim, je za delo
še kako priročen. Prav pobuda župana o usta-
novitvi planinske sekcije pred dobrimi deseti-

mi leti že ves čas kaže, da ljudje pod gorami
takšno naravi predano organizacijo resnično
potrebujemo. Po novem letu se stotim članom
preddvorske sekcije lahko pridružite tudi vi. 

Od Mač do Hudičevega boršta vas loči samo
dobro urico in pol planinske hoje. Ko se bo
drugo leto sonce zasvetilo v šipah tam gor v
zelenju bukev, potem vedite, da so se sanje
preddvorskih planincev o svoji koči uresničile.

Slavko Prezelj

Srčna volja na krilih trdega dela 
Helikopterski prevoz gradbenega materiala v Hudičev boršt je planincem Planinske sekcije Preddvor dal 

krila in moč, da z upanjem zrejo v prihodnje leto, ko bo obnovljeno zavetišče na Zaplati postalo njihov dom.

Cvetličarna 

Lokvanj
Pungart 1, 
4205 Preddvor
tel.: 04/255 62 00
gsm: 041/641 572

Pestra izbira novoletnih daril in aranžmajev iz rezanega
cvetja, lončnic ter poročne in žalne floristike.

V
rt

ač
 M

et
a 

s.
p.

, P
un

ga
rt

 1
, P

re
dd

vo
r

Vsem vaščanom in mojim strankam želim v 
prihajajočem letu zdravja, uspeha in zadovoljstva.

Božični koncert
Vabimo vas na božično-novoletni koncert

cerkvenega ženskega pevskega zbora in otro-
škega zborčka iz Kokre. Koncert bo v petek,
26. decembra, ob 18. uri v kulturnem domu v
Preddvoru in v nedeljo, 4. januarja, ob 10. uri
v osnovni šoli v Kokri. V Preddvoru bo kon-
cert popestril kvartet Jutro z Jezerskega.

Krvodajalska akcija januarja
Rdeči križ Preddvor 26. januarja 2009 vabi

na krvodajalsko akcijo. Odhodi bodo ob 6.
uri na zavod za transfuzijo v Ljubljano. In še
voščilo: V prihajajočem letu naj vam čas na-
kloni spoznati prave ljudi, storiti prave reči,
ubrati prave poti, v sebi in drugih najti le do-
bre stvari! Vaš korak naj bo odmeven, vaša
beseda pogumna, vaše življenje pa iskrivo in
ustvarjalno. Srečne božične praznike in vse
lepo v letu 2009 želita Rdeči križ Preddvor in
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj.

Obisk dobrih mož
Tudi letos dobri možje niso in ne bodo po-

zabili obdarovati zelo pridnih, samo pridnih
in tudi tistih, ki niso ves čas pridni. Vseh
teh, starih od enega do šest let, je bilo v tem
letu 207. V Kokri je najmlajše z darili razve-
selil Miklavž, v Preddvoru in na Beli pa bo

mera pridnosti nagrajena. 26. decembra, ko
bo dobri mož ob 9. uri obiskal dom krajanov
v Preddvoru, istega dne ob 11. uri pa dom na
Zgornji Beli. Pred njegovim prihodom si
bodo otroci ogledali kratko predstavo, nato
bodo dobili darila.
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Glasba je življenje, prepustite se njenemu toku, 
doživite jo, v lepo preživetem Decembrskem večeru z 

VITO MAVRIČ ob spremljavi pianista JAKE PUCIHARJA 

naj vas nje čarobnosti objem
popelje in pripelje

v dvorano Kulturnega doma Preddvor 
V PETEK, 19. 12. 2008, ob 19. uri

Predprodaja kart:
sprejemna pisarna

občine Preddvor 
ali rezervacija 

na telefon: 
041/ 741 155. 

Cena vstopnice
je 8 evrov.

Moč glasbe je 
nepredstavljiva. 
Njeno sporočilo je 
univerzalno in se 
dotakne slehernega 
izmed nas na poseben, 
čaroben način. 
Energija, ki jo začutimo 
v glasbi, nas prevzame, 
zasvoji in nas popelje 
v nove, neslutene 
dimenzije. 
Paleta čustev, ki jih 
glasba obudi, je 
neizmerna 
in prav vsakdo se 
lahko poistoveti 
s kakšnim izmed njih. 

Leto, ki prihaja, naj prinese zdravja, sreče za vsak dan, 
dobrih prijateljev za vse leto

ter odnese stran vse tegobe in skrbi.
S r e č n o  2 0 0 9 !

Društvo upokojencev
P r e d d v o r

Uspešni na gasilskem kvizu
Preddvor - Gasilska zveza Kokra, ki združuje gasilska društva iz

občin Šenčur, Preddvor in Jezersko, je sredi oktobra izvedla kviz za
gasilsko mladino. Na tekmovanju v gasilskem znanju, ki ga je orga-
niziral PGD Visoko-Milje, je sodelovalo 49 ekip. Mladi gasilci so
se pomerili v znanju o požarni varnosti in spretnosti z uporabo ga-
silske opreme in reševali teste iz gasilske preventive. V spretnost-
nem delu pa so morali čim hitreje narediti vsak po en vozel (tkal-
ski, jamborski, tesarski in navezavo ročnika), izbrati so morali pra-
vi gasilni aparat za gašenje različnih požarov. Preizkusili so se še v
kratki vaji sklapljanja cevi na trojak in poznavanju gasilskega orod-
ja in opreme in v temi poiskati svoj par. Uspešni so bili tudi mladi
gasilci iz Preddvora, saj je v skupini starejših pionirjev in pionirk
ekipa Preddvor 1 delila prvo mesto z ekipo Jezersko 2, s čimer si je
priborila udeležbo na regijskem tekmovanju v Radovljici. Tam so
bili Preddvorčani med dvajsetimi ekipami zelo dobri, sedmi. S. Š.

Miklavževanje v Kokri
V petek, na Miklavžev večer, je Turistično društvo Kokra v sodelovanju

s podružnično šolo v Kokri pripravilo miklavževanje. Zbrali smo se ob 17.
uri, kjer nam je najprej lutkovna skupina Gumbek iz matične šole zaigrala
poučno igrico z naslovom Gosenica Ernica. Po končani predstavi so otro-
ci priklicali svetega Miklavža in angela. Sledilo je obdarovanje, za
poredne otroke pa so poskrbeli parkeljni. Ti so ugotovili, da so v Kokri
sami pridni otroci, zato so vsi dobili zaslužena darila. 

Učiteljice PŠ Kokra

Potopili bodo božično drevo 
Turistično društvo Preddvor vas vabi še na zadnjo letošnjo prireditev, na

ogled potopa božičnega drevesca v jezero Črnava, ki bo na božič, 25. de-
cembra, ob 17. uri. Ob kratkem kulturnem programu si boste ogledali po-
top osvetljene smrečice, ki ga bo izvedlo potapljaško društvo SOM iz
Kranja. Vabljeni k jezeru! 

Turistično društvo Preddvor želi vsem občankam in občanom, 
pa seveda vsem članom vesel božič in srečno, 

zdravo in uspešno novo leto 2009!
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