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Na naslovnici: Preddvor pred začetkom poletja
Foto: Gorazd Kavčič

VIHARNIK (ISSN 1855-0126) je priloga Gorenjskega glasa, 
ki izhaja štirikrat na leto. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o.,
Kranj, Bleiweisova cesta 4, Kranj, urednica Danica Zavrl 
Žlebir (danica.zavrl@g-glas.si), uredništvo Gorenjskega glasa,
odgovorna urednica Marija Volčjak. Oglasno trženje in priprava
za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, tisk Set, d. d., Ljubljana-
Vevče, distribucija Pošta Slovenije. Glasilo izhaja v nakladi
1.300 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva 
in drugi naslovniki v občini Preddvor. Telefon uredništva:
04/201-42-00, telefon oglasnega trženja: 04/201-42-48, 
telefaks 04/201-42-13, Trženje oglasov: Mirjam Pavlič, 
mirjam.pavlic@g-glas.si, telefon: 031/698 627, e-pošta: info@g-glas.si.
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Se v kratkem obeta ureditev najbolj raz-
dejanih cesta v občini?

”S Cestnim podjetjem Kranj smo nedavno
podpisali pogodbo o sanaciji ceste Srednja
Bela-Spodnja Bela, ki je v občini v najslabšem
stanju. Gre za temeljito sanacijo, ki zajema
tudi vso ostalo infrastrukturo. Naložba v ta 550
metrov dolgi cestni odsek znaša 290 tisoč ev-
rov, od tega država prispeva 150 tisoč. Začeli
smo jo junija, do dokončanja del pa bo zaradi
zapore na Belo obvoz prek Kokrice in Visoke-
ga čez Preddvor.”

Po dolgem čakanju ste položili temeljni
kamen za novo trgovino v Preddvoru. Kdaj
bo zgrajena?

”Na zemljišču nasproti ceste bo investitor
Proloco z Jezerskega gradil trgovino, ki naj bi
bila dograjena do konca leta. V stavbi bodo
poleg trgovine tudi stanovanja, ki pa naj bi bila
dokončana naslednje leto. Hkrati s tem bomo
pridobili tudi širitev ceste proti pokopališču s
pločnikom, avtobusno postajo in prestavitev
kapelice. Pred gradnjo so to območje raziskali
arheologi, ki so odkrili ostanke prazgodovin-
ske naselbine, pokazali pa so se tudi temelji
zidu antičnega objekta.”

Kaj še gradite ta čas v občini?
”V gradnji je tudi Dom krajanov na Beli, kjer

bomo uredili nove prostore vrtca Čriček. K na-
ložbi, vredni 340 tisoč evrov, je država primak-
nila 118 tisoč evrov. Naj še dodam, da bomo
potrebovali tudi večji vrtec v Preddvoru. Izde-
lali naj bi projekt za nov vrtec, sedanjega pa
naj bi že do jeseni preuredili tako, da bi dobili
dva nova oddelka, kajti spomladi so starši za
novo šolsko leto v vrtec vpisali za dva oddelka
otrok več. Hkrati s temeljnim kamnom za novo
trgovino smo ob prazniku glasbe in veselja slo-
vesno odprli tudi dograjeno infrastrukturo v
naselju Hrib. Naredili smo vse: kanalizacijo,
vodovodno omrežje, javno razsvetljavo, pre-
plastili cesto, želeli pa smo v naselje Hrib pri-
peljati tudi toplovodno omrežje, vendar za to-
likšni investicijski zalogaj nismo imeli denarja.
Projekt je bil sicer financiran tudi iz državnih
sredstev. Toliko denarja nimamo, če pa bi nam
uspelo prodati podjetje Energetika, bi kupnino
vložili v širjenje toplovodnega omrežja.”

Kako daleč pa je ta trenutek prodaja
Energetike?

”Za Energetiko, ki na javni dražbi ni bila 
prodana, smo se dogovorili, da bomo zbirali
ponudbe in izbrali najugodnejšega ponudnika
za prodajo podjetja. Razmišljamo o prodaji ce-

lote ali deleža. Rok za vložitev ponudb je bil 2.
junij, v mesecu dni pa bo znano, kakšna bo od-
ločitev.”

Končali naj bi tudi obnovitvena dela na
pokopališču?

”Obnova pokopališča traja več let, samo letos
pa smo vanjo vložili 60 tisoč evrov. Končano
je tlakovanje, obnovili smo spomenik in uredi-
li park, v preteklem letu smo obnovili vežico,
v naslednjem letu pa želimo urediti prostor za
raztros pepela in namenski prostor za pokop
žar.”

Preddvorčani nestrpno pričakujejo tudi
novi zdravstveni dom. Kako kaže?

”Investitor, ki bo na zemljišču dosedanjega
zdravstvenega doma zgradil več stanovanjskih
stavb in tudi zdravstveni dom, še čaka na grad-
beno dovoljenje. Odkupili smo splošno in zob-
no ambulanto, v nadstropju pa prostor, ki bo
lahko služil kaki sorodni dejavnosti, denimo
fizioterapiji.”

Kdaj bo končana gradnja kanalizacije
Nova vas?

”Dokončanje projekta predvidevamo julija.
Trenutno potekajo dela na najzahtevnejšem
predelu, na Novljanski ulici v Preddvoru. Pri
gradnji pa smo naleteli na velike težave zaradi
starega in dotrajanega vodovodnega sistema,
kar terja zamenjava vodov in je tudi podražilo
investicijo. Ta bo z dodatnimi deli vredna do-
ber milijon evrov.”

Župan občine Preddvor Miran Zadnikar

Preddvor potrebuje 
večji vrtec

Konec maja, ko v Preddvoru razveseljujejo ljudi z glasbo, so z dvema
simboličnima dejanjema začeli in končali dve pomembni naložbi. 

S temeljnim kamnom so potrdili gradnjo trgovskega centra, z rezanjem
traku pa dokončali gradnjo infrastrukture v naselju Hrib. Kaj se še 

drugega pomembnega dogaja v občini, govori župan Miran Zadnikar.
Preddvorske upokojenke so neutrudne. Napletle
so veliko parov copatk za novorojenčke in jih 
izročile županu Miranu Zadnikarju, da jih nameni
kot darilo družinam z novorojenčki. Občini 
Preddvor želimo, da bi bilo tega prirastka kar 
največ! D. Z. Ž.

Zahvala
V imenu Občine Preddvor, Krajevne

skupnosti Kokra in krajanov vasi Kokra,
se iskreno zahvaljujem gospodu Filipu
Povšnarju, posestniku iz Kokre št. 9, obči-
na Preddvor, za brezplačen odstop peska
za potrebe vzdrževanja krajevnih maka-
damskih cest v Krajevni skupnosti Kokra.

Predsednik KS Kokra, Stane Bergant

Miran Zadnikar
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V Preddvoru ste razmišljali
tudi o možnosti novega občinske-
ga praznika, povezano z obletni-
cami rojstva in smrti Josipine
Turnograjske. Spremembe naj-
brž letos še ne bo?

”Ne, letos bo občinsko praznova-
nje še zadnjič septembra, spre-
membo lahko pričakujemo prihod-
nje leto. Rojstvo prve slovenske pi-

sateljice Josipine Urbančič Turno-
grajske naj bi bila osnova za nov
praznik. Sicer pa že ob sedanjem
prazniku podeljujemo priznanje
Josipine Turnograjske za delo na
kulturnem področju. Letos bo ob
pisateljičinih obletnicah izšla tudi
knjiga avtorice dr. Mire Delavec.” 

Danica Zavrl Žlebir, 
foto: Gorazd Kavčič

Ker ima resnica vsaj dve plati, se moram zaradi klicev staršev tokrat
javno odzvati in pojasniti določena dejstva, ki se pletejo v zvezi z le-
tošnjo valeto. Ne bi želel namreč pokvariti zadnjega dneva devetošol-
cem v osnovni šoli v Preddvoru.

V čem je torej problem? Razrednika zadnjih letnikov sta pisno, v treh
stavkih, na Občino Preddvor naslovila prošnjo za brezplačni najem
dvorane v kulturnem domu, torej sta preuranjeno zaključila, da bo Ob-
čina Preddvor najem sploh odobrila. Ne glede na to dejstvo je občin-
ska uprava prošnjo odstopila Krajevni skupnosti Preddvor, ki je v takih
primerih pristojna za odločanje o uporabi kulturnega doma. O prošnji
so torej na korespondenčni seji odločali člani sveta KS Preddvor. Ob
tem so upoštevali dejstva, razvidna iz skromne vsebine prošnje, pa tudi
iz izkušenj s podobnimi najemi občinskih prostorov v preteklih letih. 

V prošnji je omenjeno, da bodo za nadzor poskrbeli učitelji. Glede na
izkušnje prejšnjih valet je ta navedba brez vsake teže. Najemi dvorane
na Zgornji Beli so se praviloma končali klavrno, tako da so mnogi star-
ši in občani zahtevali, da kot najemodajalci ne dovoljujemo več tovrst-
nih zabav v občinskih prostorih. Sama prisotnost učiteljev ni zadostno
zagotovilo za varno zabavo že skoraj odraslih ljudi, še posebej, če po-
mislimo, da nimajo prav nobenega orodja za miritev strasti in za pre-
prečevanje vandalizma, kakršen se je že dogajal na tovrstnih dogodkih.

Kot župan sem Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor prenesel sklep
članov sveta KS Preddvor, da se najema dvorane za organizacijo plesa
po valeti ne omogoči. Prepričan sem bil, da bo morda kdo le prisluh-
nil tudi tistim, ki jim je ples pravzaprav namenjen, tako da bi našli bolj
primerno lokacijo. Tako člani sveta KS Preddvor kot tudi jaz osebno
pa smo bili presenečeni nad odzivom razredničarke enega od obeh raz-
redov. Najmanj, kar je, bi bilo primerno vedeti, kje se oddaja pošta za
občinske funkcionarje, če že ne ve, kdo sme pisati dopise v imenu šole.
Skrbi me, ker si predpostavlja, da z organizacijo plesa po valeti lahko
naredi dober vtis na učence. Otroke se vzgaja od prvega dne dalje. Po-
leg staršev imajo glavno vlogo pri vzgoji tudi učitelji. Verjetno se sta-
rejši spomnimo, da so bili naše dni učitelji v službi pravzaprav 24 ur
na dan. Aktivno delovanje v kraju jim je bilo v čast, o plačilu se niso

spraševali. Delo so jemali kot poslanstvo, delali so s srcem. S trdim de-
lom so si zaslužili spoštovanje tako učencev, kot tudi ostalih krajanov. 

Kako pa je danes? Seveda, bomo rekli vsi, časi so drugačni. Delovne
obveznosti učiteljev v šoli so menda večje, v krajevnih aktivnostih jih
skoraj ni srečati, niti tistih ne, ki živijo v kraju. V negotovih časih go-
spodarstva so starši vedno bolj odsotni. Otroci so vse bolj prepuščeni tu-
jim ljudem, ki pa jim ne zmorejo dati tiste ljubezni, ko jo kot mladi ljud-
je za življenje nujno potrebujejo. Otrok je kot drobna rožica, ki jo negu-
jemo vse dni, ne samo zadnji dan devetletke. Zadnji dan je test za uči-
telje, koliko so jim učenci naklonjeni in ali so si ustvarili toliko medse-
bojnega zaupanja, da si lahko organizirajo ob pomoči učiteljev nepoza-
ben ples v okolju po meri devetošolcev, ne pa v stari dvorani kulturne-
ga doma, kjer bi jih še zaklenili in jih celo pridržali do 0.30. 

Razredničarka me v pismu sprašuje, ali učencem ne zaupam? Vpraša-
nje je neumestno. Mladini povsem zaupam, ne upam pa si naložiti odgo-
vornosti za zadnji dan devetletke učiteljem. S tem, ko tako ognjevito po-
jasnjuje svoja stališča, razredničarka dokazuje, da si s svojim delom ni
pridobila niti toliko avtoritete, da bi zmogla kjerkoli preživeti s svojimi
učenci, ne glede na to, da so ji naklonjeni, dobri in z njo prijazni. Sicer
nisem učitelj, vendar imam toliko stika z ljudmi, da vem, da lepa beseda
lepo mesto najde. Vem, da boste zmogli pripraviti nepozabno valeto.
Glede na očitke v pismu razredničarke, da nimam posluha za mladino,
pa namig: spomnite se počitniških aktivnosti, kjer sem bil tudi pobudnik
in soorganizator, pa srečanj na Kolpi in nenazadnje tudi oratorijev, ki jih
zadnja leta organizira župnija oziroma preddvorski mladinci - vse stva-
ri so potekale v veselem vzdušju brez pomembnejših neprijetnosti - mor-
da bi kakšno idejo na valeti uporabili tudi od tovrstnih druženj. Če boste
ob tem potrebovali sodelavca, vedite, da vam lahko pomagam. Zadnji
dan v devetletki, spoštovana razredničarka, je pač samo eden in ga nima
smisla bremeniti z zlivanjem gneva na okolico. Sporočilo, ki ga nam in
vam tako posredno pošiljajo učenci in vsi mladi, je očitno, samo prebra-
ti ga je treba znati in ukrepati - začetek je v srcu vsakega izmed nas. Kot
sem že povedal na kakšni valeti: dragi mladi, dobrodošli, čakamo na
vaše ideje in vašo pomoč.                             Župan Miran Zadnikar

Spoštovani starši devetošolcev, razrednika devetošolcev in devetošolci!

Dom krajanov na Beli preurejajo v vrtec. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

tel.: 04 /506 13 00
fax: 04 /512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
razpisuje v Škofji Loki: 

Študijska programa 1. stopnje
MANAGEMENT 
MEDNARODNO POSLOVANJE (nov program)
Oba bomo organizirali v obliki izrednega študija.

Študijska programa 2. stopnje 
(strokovna magisterija)
MANAGEMENT
EKONOMIJA IN FINANCE 
Poleg izrednega bomo oba programa 2. stopnje
organizirali tudi kot redni študij, ki bo potekal 
v popoldanskem času in bo za študente 
brezplačen; vpišejo se lahko vsi (tudi redno 
zaposleni), ki še niso pridobili sedme ravni 
izobrazbe.

Magistrski (znanstveni) študijski program
MANAGEMENT (letos zadnjič vpis v 2. letnik)

INFORMATIVNI DAN
bo v četrtek, 18. junija 2009, ob 17. uri v 
prostorih Ljudske univerze Škofja Loka, 
Partizanska 1 (bivša vojašnica).

Informacije: 04/506-13-70
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.si
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Polaganja temeljnega kamna za novi Poslovno
stanovanjski objekt nasproti farne cerkve sv.
Petra v Preddvoru so se udeležili župan občine
Preddvor Miran Zadnikar, investitor Ivan Ka-
vaš, direktor podjetja Proloco, d. o. o., Jezersko,
Peter Zavrl, predstavnik uprave Mercatorja, in
direktor Cestnega podjetja Kranj Branko Ži-
berna. Poslovno stanovanjski objekt bodo zgra-
dili na 4591 kvadratnih metrih in bo imel 3385
metrov skupnih uporabnih površin, od tega bo
700 kvadratnih metrov namenjenih Mercatorje-
vem supermarketu, 45 pa gostinskemu lokalu.
Celotna investicija za Supermarket Mercator s
pripadajočim zemljiščem in opremo znaša oko-
li 1,5 milijona evrov. Stanovanja (bo jih 25)
bodo v drugi etaži objekta in naj bi bila vseljiva

do maja 2010. Glavni izvajalec del je Cestno
podjetje Kranj, skupaj z Gradbenim podjetjem
Tržič. Istočasno bodo uredili še avtobusno po-
stajališče, razširili cesto proti pokopališču in
Bregu, pločnik ob tej cesti, obnovili Layerjevo
kapelico in parkirna mesta.

Isti dan sta preddvorski župan Miran Zadni-
kar in direktor Cestnega podjetja Kranj Branko
Žiberna, v naselju Hrib še slovesno prerezala
trak čez cesto in tako tudi uradno odprla novo
zgrajeno infrastrukturo, ki se je gradila v zad-
njih dveh letih. Uredili so kanalizacijo v nase-
lju, vodovodno omrežje, napeljali javno raz-
svetljavo in preplastili cestišče. Skupna vred-
nost investicije znaša 350 tisoč evrov, tretjino
je primaknila država. A. B.

Trgovina decembra, 
stanovanja prihodnje leto

Delovanje komisije za evidentiranje prikritih grobišč v občini Preddvor

Polaganja temeljnega kamna. Predstavnik uprave Mercatorja Peter Zavrl in preddvorski župan Miran Zadnikar. 

Na oktobrski seji so člani občinskega sveta s sklepom imenovali pred-
sednika in člane komisije za evidentiranje prikritih grobišč na območju
Občine Preddvor. Povod za ustanovitev komisije je bila občini naslovlje-
na vloga za raziskavo ”govoric” o posmrtnih ostankih na konkretni loka-
ciji v občini, njena osnovna naloga pa je evidentiranje grobišč ter sode-
lovanje s pristojnim ministrstvom, državnimi službami in institucijami.

Predstavniki občinske uprave in komisije na čelu s predsednikom
Francem Gašperlinom so se še pred prvim sestankom želeli podrobne-
je seznaniti s svojimi pristojnostmi in nalogami, zato so opravili pogo-
vor s predstavnikom Službe za vojna grobišča pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve mag. Markom Štrousem. Sproščen klepet v
pisarni ministrstva je začrtal osnovne korake pri delu komisije, s kate-
rimi so se na svojem prvem sestanku seznanili tudi ostali člani. Sogla-
šali so z dejstvom, da naloga komisije ni ugotavljanje vpletenih in raz-
logov za morebitne pokope na grobiščih, pač pa izključno odkrivanje
lokacij grobišč, ki razen nekaterim redkim posameznikom niso pozna-
ne, in seznanitev državne službe s temi lokacijami. Člani komisije so
sklenili, da se v občinskem glasilu objavi

Poziv
namenjen vsem, ki jim je na območju občine Preddvor poznano ka-

kršnokoli prikrito grobišče, da o lokaciji obvestijo komisijo, ki bo po-
skrbela za njihovo dostojno ureditev in obeležitev. Za uspešno delo ko-
misije bodo dobrodošli vsakršni podatki, zato vse občane in ostale
vljudno vabi k sodelovanju. Podatke v ustni ali pisni obliki posredujte
na naslov Občine Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor, s pripisom ”pri-
krita grobišča”. Prijavitelji, ki bi želeli ostati anonimni, lahko enako
opremljena obvestila oddajo nepodpisana v nabiralniku hodnika ob-
činske stavbe, občinska uprava pa bo poskrbela, da bodo člani komisi-
je kuverte prejeli neodprte.

Čas dogodkov, ki so botrovali nastankom prikritih grobišč, se vedno
bolj odmika, številne informacije pa vedno bolj tonejo v pozabo. 
V imenu spoštovanja in dostojanstva do mrtvih bo vsaka, še tako na 
videz nepomembna informacija pomenila korak do pomiritve duha in
zadoščenja bodisi svojcev bodisi samih pokojnih.

Marko Bohinec

Dve hiši, 
skupna dejavnost

Dom starejših občanov Preddvor
oskrbuje tudi stanovalce doma v

Naklem. Med 46 starejšimi je
eden iz Preddvora.

Preddvor - Maja so naselili novi Dom
starejših občanov Naklo, v katerem je 46
postelj. Vse zmogljivosti so že zapolnjene.
Sprejeli so 25 prosilcev iz občine Naklo in
15 iz Mestne občine Kranj, drugi pa so iz
občin Preddvor, Šenčur, Škofja Loka in
Tržič. Občina Naklo, ki je lastnik doma, je
pooblastila za oskrbo stanovalcev Dom
starejših občanov Preddvor.

”To nam prinaša nove obveznosti, obenem
pa je to nov strokovni izziv. Prizadevali si
bomo, da bo dom v Naklem za naš kolektiv
pozitivna pridobitev, ne pa nekaj, kar bi
oteževalo delo v Preddvoru. Res skrbimo za
dve hiši, a delujeta kot en organizem. Že na
začetku smo se povezali v aktivnostih za
starejše. Stanovalce iz obeh domov smo pel-
jali na skupni izlet na Brezje. Skupina iz
Preddvora si je ogledala dom v Naklem. Ju-
nija bodo stanovalci iz Naklega obiskali naš
dom v Preddvoru. Z občino Naklo smo us-
pešno uskladili skupne interese. Pred
vselitvijo so zagotovili večino potrebne
opreme v domu. Potrebovali bi le še dodaten
avto za povezavo med obema krajema,” je
povedala Andreja Valant, direktorica Doma
starejših občanov Preddvor.

V dom v Naklem, kjer je trenutno 18 za-
poslenih, so se preselili štirje delavci iz Doma
starejših občanov Preddvor. Izbrali so tudi
kandidata, ki bo delal na recepciji. Obenem
oblikujejo čakalno listo prosilcev za sprejem
v dom, s katere bodo izbirali nove stanovalce
po določilih veljavnega pravilnika.

Stojan Saje Fo
to
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Z ogledom Tolminske, ki leži v Triglavskem narodnem parku, je sre-
di marca Ministrstvo za okolje in prostor želelo predstavnikom občin
Solčava, Luče, Kamnik, Jezersko in Preddvor predstaviti prednosti
življenja v parku. Marija Markeš, direktorica TNP, je povedala, da
ravno ljudje na Tolminskem dokazujejo, da park absolutno ni ovira za
napredek, temveč da ljudje prav iz naslova parka od države in evropske
skupnosti lahko dobijo strokovno pomoč in finančna sredstva, ki jim
omogočajo, da ostanejo v svojem kraju. 

Da je res tako, je povedala Marija Bončina z ekološke turistične
kmetije Pri Lovrču v vasici Čadrg nad Tolminom. ”V naši vasi smo
združile moči štiri kmetije. Ustanovili smo svojo sirarno, tako da
dnevno predelamo 600 litrov mleka v mlečne izdelke, med katerimi je
najbolj poznan sir Tolminc, ki ima geografsko poreklo. Za ta naš sir je
takšno povpraševanje, da ga enkrat na teden na tržnici v Tolminu in
enkrat na mesec na tržnici na Bledu v hipu prodamo. Pri nas doma smo
zdaj uredili še dva turistična apartmaja, tako da imava dva člana
družine polno zaposlitev. Kar se tiče razpisov, je tako, da se moraš

javljati na vse. Pri tem rabim seveda strokovno pomoč, ki mi jo nudijo
predstavniki iz TNP in kmetijska svetovalka. V začetku ima pred
parkom vsak strah, ker misli, da ne bo mogel ničesar več premakniti,
toda, ko človek spozna, da le ni tako, pa vam povem, da sem prav
vesela, da živim v parku,” je še povedala Lovrčova Marija. 

Na eno izmed vprašanj o izdelavi novih gozdnih cest je Marija
Markeš iz TNP povedala, da do sedaj niso izdali samo dveh dovoljenj
za izdelavo cest do pastirskih planin, so pa problem rešili tako, da jim
vse potrebno na planino pripeljejo s helikopterjem.

Stane Bergant iz Kokre je po ogledu dejal, da je prepričan, da bi tudi
regijski park Kamniško-Savinjskih Alp v ustanavljanju, ljudem na
našem območju lahko prinesel veliko koristi. ”Če bomo samo čakali in
gledali, kako nas iz leta v leto bolj pobira, in če nas je parka strah,
potem ne ”jamrajmo”, če bo gozd v nekaj letih prerasel skozi stoletja
ohranjeno našo kulturno krajino.”

Slavko Prezelj

Park za pet občin

Območje Kamniško-Savinjskih Alp ima po
zaslugi ljudi, ki živijo v tem prostoru, izjemno
ohranjeno naravno in kulturno dediščino. To je
tudi prostor velike biotske pestrosti ter narav-
nih vrednot, zaradi česar je bilo območje v
preteklosti že večkrat predlagano za zavarova-
nje. Občine Jezersko, Kamnik, Luče, Preddvor
in Solčava ter Ministrstvo za okolje in prostor
so decembra 2005 podpisale sporazum o usta-
novitvi regijskega parka Kamniško-Savinjske
Alpe.

Ministrstvo za okolje in prostor je s pomočjo
strokovnih služb in občin v maju 2009 pripra-
vilo predlog uredbe, ki pomeni krovni doku-
ment in usmeritve za bodoči regijski park. V
skladu s postopkom o ustanovitvi zavarovane-
ga območja, po potrditvi predloga uredbe na
Vladi RS, sledi javna predstavitev. Namen jav-
ne predstavitve je, da se lastnikom zemljišč in
objektov, prebivalcem, uporabnikom prostora
ter vsej ostali zainteresirani javnosti predstavi
uredbo in da imajo vsi možnost podati predlo-
ge in pripombe na predlog uredbe. Ministrstvo
za okolje in prostor bo pripravilo stališče oz.
odgovor na vse podane pripombe. Namen je,
da se končna uredba oblikuje tako, da bo
uspešno zagotavljala varovanje narave in kra-
jinske pestrosti ter tudi ohranitev poselitve in
trajnostni razvoj tega gorskega območja. Park
bo ustanovljen v konsenzu z vsemi petimi ob-
činami. 

Regijski park v prostor prinaša upravljavca,
ki bo skrbel za izvajanje službe varstva narave,
za urejenost turistične infrastrukture in okolja,
pridobivanje državnih in evropskih sredstev za
naravovarstvene in razvojne cilje tega območ-
ja, pomoč za domačine pri razvoju trajnostnih

oblik gospodarjenja. Park bo prinesel tudi nova
delovna mesta v parkovne občine.

Park bo po drugi strani prinesel določene
omejitve, ki so prednostno usmerjene v obvla-
dovanje negativnih posledic množičnega turiz-
ma ter preprečitvi gradenj, ki niso povezane s
tradicionalno dejavnostjo v prostoru (npr. vi-
kend hiše). 

Javna razgrnitev bo potekala od 15. junija do
15. septembra 2009. Javne obravnave po obči-
nah bodo potekale v drugi polovici junija ter
začetek julija. Točni datumi in kraji predstavi-
tev bodo še posredovani preko različnih medi-
jev. Več informacij o ustanovitvi parka si lahko
preberete preko spletnih strani www.ksa.si ali
pokličite na telefonsko številko 031/694 134. 

Del občine Preddvor 
v regijskem parku

Začetek javne predstavitve za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe.

Del doline Kokre naj bi bil zajet v regijski park. / Foto: Gorazd Kavčič



Kritičen do dela občinske uprave
Veliko ljudi v Preddvoru je nezadovoljnih, ker jih občinska uprava ne informira dovolj o stvareh, 

kjer se njeni načrti srečujejo z interesi prebivalcev, meni Ivan Grginič.
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Ivan Grginič kot primer navaja prostorske
načrte Preddvora, ob katerih se je razvnelo
nezadovoljstvo prebivalcev Novin. ”Ne poz-
najo vseh informacij, zato so bili nezaupljivi
do občinske uprave. Povabili so me zraven in
tako sem upravi posredoval njihove zahteve,
povezane s predvidenim planom pozidave v
občini. Lahko bi rekel, da se je oblikovala
nekakšna civilna pobuda, z njo pa smo uspeli
vsaj vzpostaviti kontakt med prebivalci in
občinsko upravo. Novine namreč niso bile v
prioritetnem planu pozidave, medtem pa je
bilo denimo naselje Voke, za katerega vemo,
da so načrti v zvezi z njim propadli,” je dejal
Ivan Grginič. ”Ko so delali podlage za pros-
torske dokumente, ni bilo posvetovanja z
ljudmi, pač pa so se ozirali zgolj na pobude

posameznikov. To ne vodi k rešitvam, pač pa
ustvarja konflikte.”

Grginič je do občinskega vodstva kritičen
tudi zato, ker po njegovem nima vizije pri-
hodnjega razvoja. ”Stvari se rešujejo parcial-
no, ”flikamo” tu in tam, do celovite rešitve pa
ne pridemo, pa naj gre za ceste, za energetiko,
za gradnjo kanalizacije. Tako so lani denimo
s kanalizacijo prišli do roba Preddvora,
razkopana je Nova vas in del Preddvora, ker
ni celovitega načrtovanja. Do vseh kana-
lizacija tudi ne bo prišla, kar pomeni, da niso
vsi prebivalci v enakem položaju. Ko se za
kanalizacijo že koplje, se šele začnejo dogo-
varjati z ljudmi na primer za širitev ceste. To
povzroča konflikte, stvari se zavlečejo in os-
tajajo nerešene. Takih zgodb pa je še več.”

Grginič navaja tudi gradnjo trgovskega cen-
tra, češ da je v zvezi s tem malo informacij,
pa še te se zelo razlikujejo med seboj. ”Po eni
strani se zahteve ljudi blokirajo, medtem pa je
drugim vse dovoljeno,” pravi v zvezi z višino
objekta, kjer bo trgovina, nad njo pa še večje
število stanovanj. Kako bo s plačilom infra-
strukture za ta (sicer tržni) objekt? Gradil se
bo tudi zdravstveni dom: bo tam ob dejstvu,
da gre za več stanovanjskih stavb, dovolj
prostora za parkirišča in podobno potrebno
infrastrukturo? Kritičen je tudi do načina,
kako nastaja zavod za turizem. ”Prav je, da
ima občina takšen zavod, toda organizacija
mora temeljiti na strokovnem pristopu, tako

pa niti svet zavoda še ni ustanovljen, ni
dorečen odnos z lastniki hotela ob jezeru, tudi
razdelitev nalog med zavodom in turističnim
društvom je nejasna ... Zametki so na nizki
ravni in bojim se, da bo ta stvar spodletela in
da bomo spet le zapravili denar.” 

Danica Zavrl Žlebir

Peter Rozman s.p., Senično 7, Križe
tel.: 04/59 55 170, GSM: 041/733 709

e-mail: sencila-asteriks@siol.net

www.asteriks.net

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

komarniki

lamelne zavese, plise zavese
in žaluzije: velika izbira barv  

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

rolo garažna vrata
plise zaveseroloji

žaluzije

Ivan Grginič

Za dva oddelka otrok več
Vrtci, ki sodijo pod okrilje zavoda Osnovna šola matije Valjavca Preddvor, bodo jeseni

povsem polni. Celo več, za preddvorskega je vpisanih toliko otrok, da bodo morali po-
skrbeti še za dva dodatna oddelka, nam je povedal ravnatelj šole Marjan Peneš. Dodaja,
da otrok doslej še niso odklanjali, ne morejo pa seveda sprejeti najmlajših, saj nimajo
jasličnega oddelka. V vse vrtce je vpisanih 144 otrok (lani 114), letos pa jih je le za vrtec
Storžek 124 (lani 96). Kaj bodo storili? Občina bo poskrbela, da bo vrtec dobil dva 
dodatna prostora. Sicer pa ta čas na Beli poteka adaptacija krajevnega doma, kamor se 
bo preselil tamkajšnji vrtec. D. Ž.

Nadaljujemo tradicijo podjetja Gozdno gospodarstvo Kranj.

Vedno smo vam na razpolago na sedežu podjetja ali pa na telefonskih številkah:

Simon: 041 802 546 Jože: 041 696 679

Matjaž: 041 974 843 Gregor: 040 320 433

d. o. o.
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Preddvor - V hotelu ob jezeru Črnava v
Preddvoru dopolnjujejo sliko turistične ponud-
be, kakršno so zastavili pred dvema letoma,
ko je hotelski kompleks prevzel sedanji lastnik
Andrej Breznik. ”Grad Hrib smo obnovili, graj-
ska restavracija deluje in zadovoljni gostje se
radi vračajo. Med njimi so tudi veleposlaniki,
ki so februarja obiskali Preddvor in se navdu-
šili nad njegovo lepoto. Tudi poročna dvorana
spet živi, urejene so luksuzne sobe za mlado-
poročence, urejamo pa tudi ”pravljično
sobo”, ki bo pod geslom ”Omina graščina”
sprejemala otroke naših gostov, ki sem priha-
jajo na terapije,” pripoveduje Andrej Breznik
o novostih hotela in gradu ob jezeru Črnava.

Zadnja novost pa je Center BioSinhron tera-
pije, ki deluje pod geslom Osvežite svojo
energijo. Prostore zanj so v enem od nadstro-
pij hotela Bor odprli pred mesecem dni in 
obiskuje ga vsak dan več gostov. ”V Preddvoru
želimo razvijati zdravstveni turizem in naš cen-
ter predstavlja zanj že prve zametke,” dodaja
Andrej Breznik. ”BioSinhron terapija temelji na
magnetnem polju in združuje spoznanja urad-
ne medicine in izkušnje ob uporabi BioSin-
hron pripomočkov. Magnetna resonanca je
osnova BioSinhron terapije, ki mimo vegeta-
tivnega živčnega sistema deluje neposredno
na delovanje vsake celice. Ta metoda je nav-
dušila svetovne medicinske strokovnjake, ki
se ukvarjajo z zdravljenjem na osnovi izvornih
matičnih celic. V kratkem pričakujemo, da se
nam bo v centru pridružil zdravnik, svetovno
uveljavljeni strokovnjak s tega področja, ki je
delal na svetovno priznanem inštitutu na Ja-
ponskem. Ta metoda zdravljenja bo res po-
menila revolucionarni premik, ki lahko Pred-
dvor postavi na pomembno mesto ne le v slo-

venskem prostoru in ga občutno premakne
naprej. V okviru naših načrtov za prihodnjih
nekaj let je tudi klinika v Preddvoru, kjer bodo
delovali strokovnjaki različnih specializacij, vsi
pa se bodo lahko opirali na terapijo na osnovi
matičnih celic. Načrte pripravljamo in imajo
prvo prioriteto, verjamem, da bo v roku dveh
let realizirana, saj objekt že stoji in zaprosili
bomo le za nadomestno gradnjo. V Centru
BioSinhron terapije v Hotelu Bor v Preddvoru
ta čas dela fizioterapevt, do jeseni pa bomo
odprli tudi ordinacijo, kjer bo delal zdravnik
uradne medicine z dodatnimi znanji s podro-
čja celularne medicine, v centru bo tudi labo-
ratorij, zdravljenje pa dopolnjujemo tudi z na-
šimi izdelki, kompatibilnimi z neinvazivnimi
metodami zdravljenja z izvornimi celicami. V
prihodnje funkcija centra ne bo omejena le na
Preddvor. Že sedaj obstaja zanimanje zanj v
turističnih krajih v Sloveniji in na tujem. Tja bi
v prihodnje širili dejavnost centra, Preddvor
pa bi ostal izobraževalni center.”

Zdravje je najpomembnejša vrednota, po-
staja pa tudi produkt, primeren za trženje, kar
želijo izkoristiti tudi v Preddvoru. Fizioterapevt
Gašper Drobnič nam prijazno razkaže center
bio sinhrone terapije, kjer pacienta najprej
pregledajo in ugotovijo njegove težave. Sledi
terapija v energijski komori, nato masaža na
mehanski masažni mizi in klasična ročna ma-
saža v magnetnem polju, za konec gre obis-
kovalec še v masažno kad Magnopool. Ves
proces, ki temelji na znanju klasične fiziotera-
pije in izkušnjah z napravami BioSinhron, na
izviren način omogoča sinhrono delovanje
več fizioloških dejavnikov hkrati. Obiskovalci,
ki se odločijo za dnevno ali večdnevno terapi-
jo, pa so deležni tudi učenja nordijske hoje.

Po energijo in zdravje 
v Preddvor

V hotelu Bor so pred mesecem dni odprli center BioSinhron terapije, kjer pomagajo vsem, ki želijo
izboljšati svoje zdravje in počutje. To so prvi zametki zdravstvenega turizma.

Novost v hotelu Bor v Preddvoru: Center BioSinhron terapije

Gašper Drobnič ob masažni postelji

Terapija v energijski komori pomaga pri
številnih težavah z zdravjem.

Refleksna masaža stopal za boljše počutje
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Z baritonom v Beogradu
Že od nekdaj velja, da dekleta zelo rade po-

gledajo po fantih, ki igrajo kakšen inštrument.
Sašo Nunar z Zgornje Bele jih igra celo več,
saj je nižjo glasbeno šolo naredil tako za bari-
ton kot tudi za pozavno. Odlično mu gre tudi
igranje klavirja, za 15. rojstni dan pa si je zaže-
lel še bas kitaro, tako da bo Sašo svoji izbran-
ki lahko igral različne zvrsti glasbe vse življenje.
Na mednarodno tekmovanje glasbenikov v

mesecu marcu je Sašo v Beograd ponesel le
bariton, odigral z njim v desetminutnem pro-
gramu skladbi Vocalise in Andante et allegro
in v veliki konkurenci tekmovalcev iz evrop-
skih držav in Balkana dosegel srebrno plaketo.
Njegovega res lepega uspeha se je veselila tudi
prof. Jasmina Pogačnik, ki ga je pri izvajanju
programa spremljala na klavir. ”Med Srbi smo
doživeli izredno prisrčen in pozitiven spre-

jem,” je povedal Sašov oče Jože, ki je tudi sam
navdušen glasbenik. Kot je povedal, je odlično
organizirano tekmovanje potekalo v stavbi
glasbene šole, ki nosi ime po našem skladate-
lju Davorinu Jenku, ki je v drugi polovici 19.
stoletja deloval v Srbiji in je bil med drugim
tudi skladatelj Srbskega narodnega gledališča.
Sašo, ki zaključuje prvi letnik gimnazije v
Kranju, si poleg učenja vzame čas tudi za igra-
nje v pihalnem orkestru občine Kranj, v mla-
dinskem orkestru Glasbene šole Kranj in v re-
vijskem orkestru gimnazije Kranj. Narodnoza-
bavno glasbo ustvarja v ansamblu Radost, sep-
tembra lani pa je postal tudi član narodnoza-
bavnega ansambla Saša Avsenika. Sašo Avse-
nik je vnuk legendarnega Slavka Avsenika. Ob
vsem tem lahko mirno rečemo, da Sašo Nunar
prav zagotovo sodi tja, kjer so zbrani najboljši.

In kje je skrivnost njegovih glasbenih talen-
tov? Na to vprašanje je odgovoril kar ata 
Jernej Nunar, ki je odgovoril, da ima Sašo
glasbene talente ”zagvišno” po mami Francki,
ki je v mladosti prepevala na koru v cerkvi 
na Trsteniku.

”Taksi služba, prenašalec ”kufrov”, likarica
narodne noše in kontrolor, da ima Sašo vedno
vse pripravljeno, ko odide na igranje, pa sem
jaz,” je dodala mami Barbara.

”Ja, mami,” je potrdil njene besede Sašo, po-
stavil kovček z baritonom v prtljažnik avtomo-
bila in skupaj z očetom sta se odpeljala novim
uspehom naproti. Slavko Prezelj 

OBČINA                  PREDDVOR
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

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

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

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje vzdrževanja 

infrastrukture po krajevnih skupnostih v Občini Preddvor 
v letu 2009

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzdrževalnih del na gospo-
darski infrastrukturi v Občini Preddvor.

2. Občina Preddvor bo iz sredstev proračuna v letu 2009 sofinancirala
naslednja dela: 

- vzdrževalna dela na javnih poteh in nekategoriziranih cestah širšega
pomena,

- vzdrževalna dela na ostalih javnih površinah in objektih širšega pomena,
Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno
in finančno realizirani najkasneje do 31. decembra 2009. V kolikor
predlagatelji predlagajo za sofinanciranje večletne programe, morajo
natančno opredeliti del programa, ki bo realiziran v letošnjem letu.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo posamezniki ali skupine, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

- da so občani Občine Preddvor,
- da nepremičnina, predmet predloga sofinanciranja, leži na območju

Občine Preddvor,
- da prosilec(ci) za dela namenjajo lastna sredstva,
- da ima nepremičnina, ki je predmet predloga sofinanciranja, širši pomen
- da je predlog namenjen čim večjemu številu uporabnikov na območ-

ju Občine Preddvor,
Skupine, ki se prijavljajo na razpis, določijo skupnega (enega) predstav-
nika za vodenje izvedbe.

4. Iz sredstev proračuna Občine Preddvor za leto 2009 je za sofinanci-
ranje vzdrževanja infrastrukture namenjenih 45.000,00 EUR. 

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

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

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

8. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo po telefonu 04/275 10 00.

Občina Preddvor
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Preddvorski folkloristi smo aktivni
Na letošnjem Folklornem festivalu je nasto-

pilo 121 plesalcev iz petih društev, vsebinsko
pa je bila zastopana skoraj vsa Slovenija. Na
odru so se nam tako predstavili člani Folklor-
ne skupine Borjač iz Sežane, člani FS Jurij Vo-
dovnik s Skomarja pri Zrečah, FS Galicija iz
Galicije (blizu Žalca), FS KUD Beltinci ter se-
veda domačini, odrasla in otroška sekcija Fol-
klornega društva Preddvor. Letošnji festival
smo zasnovali nekoliko drugače od prejšnjega,
tako da se je vsaka skupina lahko predstavila z
dvema postavitvama oziroma spletoma. Videli
smo lahko lepe predstavitve naše bogate kul-
turne dediščine. 

Kljub dobro pripravljenemu festivalu je v pr-
vem delu kazalo, da se preddvorsko občinstvo
ne bo izneverilo svoji tradicionalni brezbrižno-
sti do tovrstnih prireditev. Na srečo (vsaj take-
ga odnosa nevajenim gostujočim skupinam) se
je v drugem delu festivala le nabralo nekaj gle-
dalcev in prepričan sem, da jim ni bilo žal, da
so se nam pridružili. Ob tej priložnosti bi se
rad še enkrat zahvalil vsem, ki ste nam poma-
gali pri izvedbi festivala, še posebej pa: Obči-
ni Preddvor, Agenciji Media butik, Poštni ban-
ki Slovenije, Megamik, d. o. o., Preddvor, Hu-
delja, d. o. o., Preddvor, Cirles, d. o. o., Pred-
dvor, Banki Koper, MKL Systems, Cvetličarni
Urška.

Vendar pa festival v Preddvoru ni edino pri-
zorišče, kjer smo sodelovali. Aprila sta men-
torja Otroške sekcije našega društva navezala
stike s člani OFS Ajda iz Besnice, kjer so po-
nudili možnost, da dva para iz našega društva
z njimi odpotujeta v Banja Luko na VI. medna-
rodni otroški folklorni festival. Tam so se zbra-
le otroške folklorne skupine iz BiH, Makedo-
nije, Črne gore, Hrvaške in seveda Slovenije.
Kljub naporni vožnji so bili otroci navdušeni.
Za ponujeno sodelovanje in prijetno druženje
se OFS Ajda iz Besnice najlepše zahvaljujem

in upam, da bomo našli tudi v prihodnje podo-
bne priložnosti. 

Najpomembnejši dogodek v letošnjem 
prvem polletju pa je za naše društvo zagoto-
vo sodelovanje na XIII. državni reviji ljud-
skih pesmi, plesov in običajev Pika poka pod
goro v Rogaški Slatini. Otroška sekcija Fol-
klornega društva Preddvor je namreč tam 
prejela srebrno priznanje. Za izjemen dosežek
si tako mentorja kot otroci zaslužijo vse pri-
znanje in pohvale. Zahvala pa gre tudi star-
šem otrok za vzpodbudo in podporo. A tudi
Odrasla sekcija ne počiva. Poleg mnogih 
nastopov, ki so jih imeli po Gorenjski, se in-

tenzivno pripravljajo na daljše gostovanje v
Göttingenu, v Nemčiji.

Skratka, letošnje prvo polletje smo zaključili
več kot uspešno, upamo in pričakujemo pa, da
bo enako tudi v drugi polovici. Letošnji dosež-
ki bodo namreč dobra popotnica za udeležbo
na festivalih v tujini, ki se jih v letu 2010 name-
ravamo udeležiti z Otroško sekcijo. Za letos po-
vabil žal nismo mogli sprejeti. Hvala vsem, ki
ste v društvu aktivni, obenem pa povabilo ti-
stim, ki bi se nam želeli pridružiti. Zagotavljam
vam, da se boste v naši družbi dobro počutili.

Predsednik Folklornega društva Preddvor
Damjan Kovačič

Mlatenje žita 

Nastop v Rogaški Slatini
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Otroci bodo jedli zdravo hrano
Otrokom iz vrtcev in šol ter podružnic v Preddvoru so z marcem enkrat na mesec začeli ponujati obroke,

sestavljene iz ekološko pridelanih živil. Na šoli so se za to odločili predvsem zaradi dejstva, da otroci pojedo
premalo uravnotežene, predvsem pa varne in zdrave hrane.

Na dan, ko bodo otroci lahko okusili jedi iz
ekološko predelanih živil, bodo zajtrk, dopol-
danska in popoldanska malica ter kosilo se-
stavljeni iz ekološko pridelanih živil. Otroci
sicer ne bodo imeli velike izbire pri raznovrst-
nosti obrokov, bodo pa jedli vsaj zdravo in
varno ter uravnoteženo hrano. Šola je otrokom

že predstavila novost, odzivi pa so bili različ-
ni. ”Nekateri otroci so me najprej vprašali, ali
bodo lahko jedli ekološko pico, vendar sem
jim morala povedati, da bodo jedilniki bolj
preprosti,” je povedala Maja Šenk Zidar,
vodja šolske prehrane, hkrati pa tudi pobudni-
ca za vpeljavo obrokov iz ekološko pridelanih
živil. ”Otroci bodo lahko okusili ekološko pri-
delano proseno kašo, ovseno bombeto, gove-
dino, zeljnato solato in še kaj drugega,” je še
povedala Maja. Šola je novost predstavila tudi
staršem in jih povabila na predavanje o ekolo-
ških živilih, predvsem zato, da bi bili starši
seznanjeni, zakaj se je šola odločila za vpelja-

vo tovrstnih obrokov. Žal je bilo staršev na
predstavitvi novosti bore malo, pa vendar so
bili njihovi odzivi več kot pozitivni. Pri pred-
stavitvi novosti je sodelovala tudi Marija Ješe,
predstavnica iz Zavoda za zdravstveno var-
stvo, ki je še posebej poudarjala, kako po-
membno je, da je hrana, ki je pripravljena za
otroke, varna. ”Otroci imajo različne prehra-
njevalne navade, njihova prehrana mora biti
zato zdrava, uravnotežena in varna.” Starši si
med drugim želijo, da bi bilo tovrstnih pozi-
tivnih novosti še več, po njihovem mnenju pa
bi lahko obroke iz ekološko pridelanih živil
uvedli po vsej Sloveniji. Šola je decembra pri-
pravila javni razpis za ponudnike, od katerih
so zahtevali ekološko pridelana živila. Na raz-
pis so se prijavili trije, najboljši ponudnik pa
je bilo podjetje Kalček, ki zdaj tudi oskrbuje
šolo in njene podružnice z ekološko pridelani-
mi živili. Otroci so novost sprejeli pozitivno,

saj so začeli razmišljati o škropivih, negativ-
nih vplivih na okolje in o varni prehrani.
Učenci šole in vrtca v Preddvoru so imeli prvi
obrok iz ekološko pridelanih živil 19. marca,
ko so imeli za zajtrk mlečno kašo ter banano,
za malico pa ovseno bombeto in navadni jo-
gurt. ”Pri kosilu se je zataknilo z dobavo živil,
saj je tudi za dobavitelja tovrstno oskrbovanje
javne ustanove z ekološkimi živili novost,” so
sporočili s šole. Šola pa je izpeljala že drugi
ekološki dan, in sicer aprila. Na jedilniku iz
ekološko pridelanih živil so se zvrstila večino-
ma umešana jajčka, črni kruh in zelenjava, 
zeliščni namazi, raznovrstne juhe, testenine,

sir, solate in podobno. Organizatorji novih
obrokov na šoli si želijo, da bi se na prihodnji
razpis prijavili ponudniki iz njihove bližje
okolice, saj sedaj šola ekološko pridelano
mleko dobiva iz Nemčije, večina zelenjave in
sadja pa prihaja iz sosednje Italije. Po zadnjih
podatkih v preddvorski občini naj ne bi bilo še
ekološke kmetije, ne bi bilo pa slabo, če bi 
obstajala. Šola si želi, da bi ekološko oskrbo
šol in vrtcev podprle tudi ustrezne državne
ustanove, torej ministrstvo za šolstvo, kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, ter za zdravje,
kot to že delajo nekatere ustanove v določenih
pokrajinah v Italiji, Nemčiji, Avstriji, Španiji
ter na Danskem in Norveškem. Obstaja pa tudi
problem subvencioniranja, saj so ekološko
pridelana živila bistveno dražja od običajno
pridelanih, zato bi bilo primerno, da bi država
k temu malce pripomogla. 

Kristina Dželilović, foto: Gorazd Kavčič

Maja Šenk Zidar, pobudnica za ekološko pridelane obroke, ozavešča starše o novostih.

Starši o šolski prehrani
Vedno je bolje, če imajo otroci prehrano
organizirano v šoli. Včasih so otroci z iz-
biro zadovoljni, včasih ne. Kaj pa o šolski
prehrani nasploh menijo starši, smo pov-
prašali na Osnovni šoli Matije Valjavca v
Preddvoru. 

Darja Keglevič
Zorc:
”Načeloma smo za-
dovoljni. Mislim, da
je hrana kvalitetna 
in da je je količinsko
dovolj. Je tudi dokaj
v merilih zdrave pre-
hrane, dovolj je hra-
nilnih snovi. Mislim,

da je novost v obliki obrokov iz ekološko
predelanih živil zelo pozitiven pristop.”

Mateja Knavs:
”Načeloma sem za-
dovoljna, bi se pa
dalo še kaj narediti,
predvsem v smeri
ekološko pridelanih
obrokov. Moj otrok
pri hrani ni izbirčen,
je pa zadovoljen s
količino obroka.” 

Aleksandra 
Ciperle:
”Če druge ni, nimamo
kaj. Moti me pred-
vsem to, da ni pridela-
no iz ekološko pride-
lanih živil. Količinsko
se mi zdi, da so obroki
dovolj veliki, otroci so
pa zadovoljni.”

Milan Križaj:
”Moja hči je zado-
voljna, predvsem za-
to, ker ni zahtevna -
je namreč vse. Doma
imamo vrt in nekaj
pridelamo tudi sami,
se mi zdi pozitivno,

da bodo imeli otroci nekaj obrokov iz eko-
loško pridelanih živil.” 
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Veleposlaniki na deželi
Preddvor so v okviru projekta Veleposlaniki na deželi obiskali veleposlaniki iz petnajstih držav in se v
sproščenem razpoloženju seznanili z naravnimi znamenitostmi, gospodarstvom, društveno dejavnostjo, 

kulinariko, zlasti pa z ljudmi.

Veleposlanike Finske, Švedske, Poljske, Nizozemske, Kitajske, Irske, Nepala, Nemčije,
Danske, Turčije, Indije, Madžarske, Avstrije, Albanije in Norveške so s plesom na
terasi hotela Bor pozdravili domači folkloristi. 

Gostje so spoznali tudi gasilsko dejavnost. Tudi tu so se srečali z najmlajšimi gasilci,
ki so vešče prikazali, kako se znajo spopasti z ognjem.

Najbolj prisrčno je bilo srečanje veleposlanikov z otroki iz preddvorske šole, ki so 
se z gosti sproščeno pogovarjali v tujih jezikih in jim za darilo izročili ptičje hišice.

Ne le indijskemu veleposlaniku, vsem je teknila potica, kakršno znajo speči pred-
dvorske gospodinje. Tukajšnja kulinarika pa je tako navdušila kitajski diplomatski
par, da sta že naslednjo nedeljo prišla v Preddvor na kosilo.

Za vmes pa še malo kulture: Mira Delavec je v spominski sobi na gradu Turn 
predstavila življenje in delo prve slovenske pisateljice Josipine Turnograjske.

V obratu Jelovice so gostom prikazali proizvodnjo montažnih hiš. Švedska 
veleposlanica (na sliki v sredini) se je še posebej živo zanimala za proces.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič
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Pomembno poslanstvo Občine Preddvor je
tudi urejanje in upravljanje zadev javnega po-
mena na način, ki ustvarja prijazno življenjsko
bivalno in delovno okolje za občane. Prav tako
nas je zanimalo, kaj bi bilo potrebno storiti, da
bi Preddvor kot turistična destinacija oživel,
kako lahko k temu pripomore občinska uprava
in na kakšen način bi bila blizu občanom. V
kolikšni meri nam to uspeva, smo preverili z
anketo, ki je bila objavljena v prejšnji številki
Viharnika. Vsem, ki ste si vzeli čas za izpol-
nitev ankete, se zahvaljujem, saj s tem dokazu-
jemo, da nam ni vseeno, v kakšnem kraju ži-
vimo. Odziv sicer ni bil množičen, a je iskren
in je pokazatelj vzdušja med občani.

Pred vami so rezultati 21 izpolnjenih anket.
Anketo je izpolnilo nekaj več moških občanov
kot žensk. Starost je bila porazdeljena kar ena-
komerno od 26 do 65 let. Indeks zadovoljstva
pri več kot polovici vprašanih izraža splošno
mnenje, da so zadovoljni z bivanjem v občini
Preddvor, kakor tudi okoli 70 odstotkov vpra-
šanih meni, da je dostop do zdravnika, trgovi-
ne in pošte zadovoljiv. Deljena so mnenja o
razvitem družabnem in društvenem življenju,
kjer so izenačeni odstotki odgovorov o strinja-
nju oziroma ne strinjanju s takšnim načinom
življenja. Več kot polovica vprašanih pove, da

bi občina morala več sredstev vložiti v gradnjo
in popravilo cest in v turizem. Še vedno več
kot 75 odstotkov občanov misli, da je Pred-
dvor zanimiva in poznana turistična destinaci-
ja. Svojo občino več kot polovica anketirancev
doživlja kot privlačno in perspektivno, kar
tudi več kot 70 odstotkov vprašanih potrjuje s
tem, da prosti čas preživljajo v Preddvoru. Več
kot polovica vprašanih se z veseljem udeležu-
je prireditev v občini, vendar jih je 40 odstot-
kov takšnih, ki gredo redko na prireditve. Sko-
raj polovica vprašanih meni, da bi v občini
lahko bilo veliko prireditev in 29 odstotkov jih
meni, da so bile prireditve dobro organizirane
in izpeljane, in večina, da so časovno dobro
razporejene. Več kot 70 odstotkov anketiranih
odgovarja, da so bili dobro obveščeni o prire-
ditvah, 32 odstotkov jih meni, da je za obveš-
čanje najbolj primeren Viharnik, 20 odstotkov
se jih zanese na letake, približno enak delež pa
poišče obvestila o prireditvi na spletni strani in
v Gorenjskem glasu. Prav takšni so odgovori,
kako si želite biti o prireditvah obveščeni v
prihodnje - torej z obvestilom - vabilom v Vi-
harniku, preko letakov in z najavo v časopisu.

Vsem sodelujočim se toplo zahvaljujem za
vsa dodatna mnenja, ki jih povzemam: Večino
moti neurejena okolica jezera kot tudi samega

Preddvora (polomljene klopi in odpadki, kot
tudi dostop do jezera in okoli jezera, ki je na
nekaterih mestih popolnoma neurejen, pre-
malo nasadov s cvetjem). Nekateri mlajši so
poudarili, da ni izdelanega koncepta razvoja
Preddvora, niti kaj si želimo početi na vasi.
Zanimiv je predlog po novi trgovini in čajni-
ci, kar bo z novim Mercatorjevim centrom
morda celo uresničljivo. Več kot polovica
vprašanih je napisala, da pogreša označevalne
table, kot tudi table dobrodošlice turistu, ki
pride v Preddvor, in športno igrišče za mladi-
no, kot tudi igrala za otroke. Zanimiv je pred-
log, naj se med časom malice poštni urad ne
zapira, moteče so tudi vrste pred blagajno v
trgovini. Izražene so želje po prireditvah, ki bi
se dogajale v centru Preddvora, in predvsem
je bilo v odgovorih poudarjeno, da je prema-
lo pravega sodelovanja med občani. Povza-
mem lahko, da je splošno zadovoljstvo dobro,
da pa večino moti premalo pozornosti name-
njene okolici in lepši urejenosti, saj to žal ni
dobra prepoznavnost občine. Vendar nam bo
to uspelo samo s skupnimi močmi, delom,
vztrajnostjo in energijo. Več nas bo, lažje
bomo premaknili stvari naprej.

Darja Delavec

Preddvor je prepoznaven turistični kraj
Predstavljamo vam rezultate ankete, objavljene v prejšnji številki Viharnika.

Kaj menite o prireditvah, ki so se dogajale v letu 2008? 

29%

19%

42%

10%

b. Preveč prireditev naenkrat
d. Samo zapravljanje časa in denarja

a. Zelo dobro organizirane in izpeljane
c. Lahko bi bilo več prireditev
e. Ne vem kaj se je dogajalo

Ali ste v zadnjem letu prisostvovali na prireditvah 
oziroma dogodkih v Preddvoru? 

57%

43%

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

Občina bi morala več denarja nameniti za (označite 2 odgovora)

26%

14%

5%2%
5%

29%

2%
7%

a. Turizem b. Varovanje okolja, odpadke c. Kulturo
d. Šport e. Društva f. Vodovod
g. Ceste h. Podjetništvo j. Drugo
i. Občinska stanovanja

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

57%

10%

19%

14%

a. Popolnoma se strinjam b. Se strinjam
c. Včasih se strinjam d. Se ne strinjam
e. Sploh se ne strinjam
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To se je zgodilo marca na občnem zboru druš-
tva, novi predsednik pa sedaj v sodelovanju z
upravnim odborom društva, v katerem je tudi
prejšnja predsednica, razširil pa ga je še z novi-
mi sodelavci, s polno paro pripravlja eno večjih
akcij. To je tradicionalni pohod na Sv. Jakob, ki
bo letos jubilejni, dvajseti, zato se ga lotevajo še
posebej skrbno.

”Pohod na Sv. Jakob bo 21. junija. Začenja se
ob 7. uri zjutraj v Podaku, kjer udeleženci pre-
vzamejo številke. Te se namreč na vrhu žrebajo
in pohodniki se lahko potegujejo za lepe nagra-
de,” povabi novi predsednik Brane Likozar na
tradicionalno druženje. Prejšnja leta je sam po-
vezoval program srečanja, letos je k temu pova-
bil profesionalko, Sašo Pivk Avsec. Na vrhu
bodo uprizorili tudi legendo o Hudičkovem bor-
štu, udeleženci bodo sodelovali v več družabnih
igrah. Nagrade vsako leto podelijo najmlajšemu
in najstarejšemu udeležencu ter najbolj številčni
družini, pred dvema letoma, ko je bil pohod na
Sv. Jakob ”polnoleten”, so se domislili igre, v
kateri so najvrednejše nagrade skrite in jih ude-
leženci iščejo. Tudi letos bo tako. Nagrade bodo
podelili opoldne, ko se srečanje konča. Seveda
ob 10.30 ne bo manjkala niti maša v cerkvici sv.
Jakoba. Dopoldne pa se bo dogajalo še marsikaj
zanimivega, tudi otroška likovna delavnica raz-
stavo izdelkov, ki jih bodo seveda tudi nagradi-
li.

”Pokroviteljica srečanja je vsa leta občina
Preddvor, za kar se organizatorji lepo zahvalju-
jemo. Župan Miran Zadnikar je namreč pobud-
nik pohoda in je prvega pred dvajsetimi leti tudi
organiziral, takrat kot predsednik turističnega
društva,” pove današnji predsednik Brane Liko-
zar. ”Na letošnji pohod so povabljeni tudi župa-
ni ostalih gorenjskih občin, z njimi pa naj bi na
vrhu pripravili okroglo mizo o varovanju okolja
in problematiki odpadkov. Vabimo tudi člane
sosednjih turističnih društev. Tako se je TD Šen-
čur na svojem občnem zboru dogovorilo, da
bodo pohod na Jakoba tega dne organizirali peš
iz Šenčurja. Naj še povem, da sta 1. maja na Ja-
kobu začela z delom nova oskrbnika Marinka in
Marjan Volčjak, prejšnjemu Tonetu Sušniku pa
smo obiskovalci za njegovo dosedanje oskrbo-
vanje koče PD Iskra izredno hvaležni. Zahvalim
naj se tudi vsem, ki vsako sodelujejo pri pripra-
vi prireditve, med njimi tudi Jožetu Kaštrunu iz
Nove vasi, ki nam vsako leto odpelje dobitke na
Jakoba. Nagrad ni malo in so zelo lepe in prak-
tične, tako da se je vredno potegovati za njih.”

Pohod na Jakoba je množično obiskana prire-
ditev. Lani se je nanj povzpelo okoli petsto lju-
di. Pridejo od blizu in daleč, predlani pa je orga-
nizatorje prijetno presenetila skupina upokojen-
cev iz Maribora, ki je še poživela veselo družbo
v gorenjskih planinah.

Po Jakobu si marljivi preddvorski turistični za-
nesenjaki ne bodo za dolgo oddahnili. Že junija
se bo namreč začelo ocenjevanje urejenosti kra-
ja. ”Ljudem naj ne bo nerodno in naj nas pokli-
čejo, kadar imajo pokazati kaj lepega na svojem

vrtu ali balkonu. Oglasil se jim bom po telefonu
041/351-234 in če bo le mogoče, še isti dan po-
skrbel za ogled in fotografiranje. Doslej je za fo-
tografiranje teh lepot skrbela Tončka Kociper, ki
se letos od te naloge poslavlja. Za njeno delo se
ji v društvu lepo zahvaljujemo. Jeseni bomo ak-
cijo, ki poteka v okviru Turistične zveze Slove-
nije pod geslom Moja dežela lepa in gostoljub-
na, končali in podelili priznanja. Posebej pozor-
ni smo na gorenjske nageljne, kar je že nekaj let
akcija Gorenjske turistične zveze,” pravi Brane
Likozar. O svoji predhodnici Mirjam Pavlič pa
dodaja: ”Bila je tako dobra, da se kar bojim, ali
jo bom v svoji predsedniški funkciji dosegel.
Upam, da bom vsaj pol tako uspešen, kot je bila
ona. Vesel sem, da ostaja članica upravnega od-
bora.” Mirjam Pavlič pa o njem pravi, da je člo-
vek z veliko energije in idej. Ena od novosti, ki
jo namerava uvesti pozimi, bo zimski pohod z
baklami ob polni luni, ki se bo končal z družab-
nim zaključkom. Leto bodo preddvorski turistič-
ni delavci končali s potopom božičnega dreves-
ca v jezero Črnava. To počenejo od leta 2003
skupaj s potapljaškim društvom Som iz Kranja.
Za konec pa Brane Likozar navrže še kritično

misel: ”Pred tremi leti sem bil pobudnik, da se
zahodna obala jezera Črnava očisti, da se pose-
ka z grmovjem zaraslo obrežje. Ta del je v lasti
občine, tedanji župan Franc Ekar pa je poskrbel,
da smo za posek v tednu dni dobili vsa dovolje-
nja države. Turistično društvo in planinska sek-
cija sta akcijo prostovoljno izvedla. Letos smo
obrežje spet očistili. Turistično društvo, planinci
in Novljani smo bili pripravljeni to storiti. Potem
pa je prišla pritožba krajanke s Francarije, ki je
očitala, da s posekom ogrožamo rastlinske in ži-
valske vrste ter ogrožamo naravni habitat. Ob
tem naj povem, da je bilo jezero Črnava pred
mnogimi desetletji umetno narejeno s turistični-
mi in komercialnimi nameni in ne z gojitvenimi,
zato se mi pritožba občanke ne zdi utemeljena.
Jezero je namenjeno turizmu, kopanju, spreho-
dom ... Tudi v družbi hišnega ljubljenčka, ven-
dar bi takšnim svetoval, da pospravijo, kadar nji-
hov štirinožec ob sprehajalni poti opravi veliko
potrebo...” In čisto za konec Brane Likozar še
enkrat poudari: ”Prijazno vabljeni na Sv. Ja-
kob!”

Danica Zavrl Žlebir, 
foto: Gorazd Kavčič

Na Jakoba gredo že dvajsetič
Dosedanjo predsednico Turističnega društva Preddvor Mirjam Pavlič je na čelu 

društva zamenjal Brane Likozar.

Brane Likozar Mirjam Pavlič

Posojilo za vodovod na Možjanci
Na seji občinskega sveta Preddvor je župan Miran Zadnikar svetnike prosil za soglasje, da

občina najame posojilo pod ugodnimi pogoji, s katerim bi lahko obnovili vodovod na Možjan-
ci. Dosedanje kandidature na državne razpise niso bile uspešne, vodovod pa je treba obnoviti,
saj je voda pogosto oporečna, inšpekcijske službe pa na to večkrat opozarjajo. Za vodovod ima
občina tudi že gradbeno dovoljenje, ki pa bo zapadlo, če v naslednjih dveh letih ne bodo za-
čeli z gradnjo. S kreditom bi se občina zadolžila za 15 let, dobila bi 440 tisoč evrov, za
vodovod na Možjanci pa potrebuje okoli 500 tisočakov. Razliko do vrednosti naložbe bi
skušali zagotoviti pri tistih prebivalcih Možjance, ki niso priključeni na obstoječi vodovod, to
pa so lastniki počitniških hišic. Župan in nekateri svetniki se bodo z njimi v kratkem srečali
in se posvetovali o možnosti sofinanciranja vodovoda. Na obstoječi vodovod se niso priključili,
ker ni bil dovolj zmogljiv. Ko bo vodovod zgrajen, bo priključitev nanj obvezna, vodo pa bodo
morali poslej na Možjanci plačevati.                                                                           D. Ž.
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Josipina Urbančič Turnograjska velja v slo-
venskem literarnem prostoru za prvo sloven-
sko pisateljico in skladateljico, lahko bi velja-
la tudi za prvo slovensko pesnico. Rojena na
gradu Turn 9. julija 1933 in umrla stara žal še
ne 21 let 1. junija 1854, tako da letos mineva
155 let od njene smrti. Z njenim življenjem in
ustvarjanjem se že več let ukvarja domačinka
Mira Delavec, ki je februarja s to temo dok-
torirala na Filozofski fakulteti, pripravlja pa
tudi knjigo, v kateri naj bi prvič izšla tudi vsa
dela Josipine Turnograjske.

Kdo je bila torej nadarjena mlada literar-
na ustvarjalka z gradu Turn?

”Josipina Turnograjska je bila rojena na Tur-
nu. Bila je deležna izobrazbe domačega učite-
lja Lovra Pintarja, preddvorskega kaplana, ve-
liko se je tudi sama izobraževala. Bila je zelo
mlada in bi za takratni čas, ko se je (podobno
kot v Franciji in Angliji) tudi pri nas že izobli-
koval meščanski salonski prostor, pričakovali,
da bi dama lahko stopala v salonske kroge, a
tega Josipina ni želela. Hodila je v naravo, iz
nje črpala moč in navdih. Glasbeno jo je po-
učeval Alojz Potočnik, upokojeni učitelj, kas-
neje je bila glasbeni samouk. Glasbeni stro-
kovnjaki jo uvrščajo ob bok Miroslavu Vilhar-
ju in Ipavcem, zlasti Alojzu Ipavcu, a je pre-
mlada umrla in svojega talenta ni mogla razvi-
ti. Kasneje je večino svojega časa namenila pi-
sanju in poučevanju bratov. Večino pripoved-
nih del je ustvarila od leta 1850 do 1852.”

Zakaj se vam zdi njeno delo tako po-
membno? 

”Starejša literarna zgodovina ji ni pripisova-
la večjega pomena, ker jo je sodila po njenem
majhnem opusu in krajših delih. Je pa zelo po-
membno to, da je kljub mladosti v zelo krat-

kem času napisala 38 pripovednih del, ki so
edinstvena tako po izbiri tematike kot načinu
ubeseditve. Drugi pomembni element je, da je
med damami prva, ki je tako stopila v izrazito
moški prostor in tu na začetku doživela delno
pozitiven in delno negativen odziv. Zanimivo
je, da je Josipina v pismu Antonu Janežiču
(uredniku Bčele v Celovcu) napisala, da bi s
svojim pisanjem rada spodbudila ostale Slo-
venke, da bi ji sledile na literarni poti. Bila je
zelo zavedna Slovenka in glavnina njenih
ohranjenih pisem je v slovenščini. Tako mladi
ženski je bilo prebiti led in orati ledino v slo-
venskem literarnem prostoru izredno težko, li-
terarni svet pa ji je šele po smrti priznal delni
pomen, vendar samo kot ustvarjalki, ne pa žal
tudi njenemu literarnemu opusu. Zanjo je bila
ta vloga strašno naporna. Njen zaročenec Lov-
ro Toman, ki jo je spočetka zelo spodbujal pri
pisanju, jo je kasneje zaviral, ko je želela že za
čas svojega življenja izdati svoja dela, ji je de-
jal, da še ni čas, da si Kranjci njenih del še
niso zaslužili.”
Spomnimo, katera so njena literarna in
glasbena dela ...

”Nedvomno zelo pomembno delo je Ne-
dolžnost in sila, v kateri je predstavila usodo
Veronike Deseniške in celjskih grofov, ki na
literarnem področju še ni bila predstavljena
na tak način. Vilica pa je zgodba, ki je nasta-
la na osnovi resničnih dogodkov - šlo naj bi
za nesrečno ljubezen Frana Lipiča in njegove-
ga premožnega dekleta. Gre torej za motiv,
kako se mlado dekle iz meščanskih krogov ne
more poročiti z revnim fantom, zato na koncu
umre. Tretje delo je Rožmanova Lenčica,
delo, ki je nastalo po ljudski pesmi in je bilo
v slovanski in drugi literaturi že obdelano, gre
pa za mlado dekle, ki se gre bojevat v vojsko.
Prvič pa jo je Josipina postavila v pripovedno
obliko. Od pesmi so ohranjene le tri, Zmiraj
krasna je narava, Noč na grobu in Smreka.
Uglasbene pesmi pa so Spominčice, Tri roži-
ce, Zoridanka in Zdravljica.”

V diplomski nalogi o Josipini ste se posve-
tili pismom, ki sta si jih pošiljala z zaročen-
cem Lovrom Tomanom ...

”Leta 2003 sem zagovarjala diplomsko na-
logo, v kateri sem se osredotočila predvsem
na njeno življenje prek korespondence, ohra-
njene v rokopisnem oddelku NUK. Na osnovi
pisem med Josipino in njenim zaročencem
Lovrom Tomanom sem napisala diplomsko
nalogo, ki sem jo kasneje razširila in najprej v
obliki podlistkov objavljala v Gorenjskem
glasu, potem pa ob pomoči te časopisne hiše
izdala še v knjigi Nedolžnost in sila. Izšla je
ob 150-letnici njene smrti (1. junija 2004) in
ob tej priložnosti je bil na pročelju gradu od-
krit Josipinin doprsni kip.”

Kako ste svoja raziskovanja nadgradili z
doktorsko disertacijo?

”Takoj po diplomi sem vpisala podiplomski
študij (najprej magisterij) in v dveh letih opra-

vila vse izpite s povprečno oceno 9,7, sodelo-
vala sem na več simpozijih, objavila več stro-
kovnih in znanstvenih člankov, nato pa sem,
ker sem imela že veliko število objav in viso-
ko povprečno oceno, dala prošnjo na senat Fi-
lozofske fakultete, ki mi je odobrilo neposre-
den prehod na doktorski študij. 26. februarja
letos sem zagovarjala doktorsko disertacijo
pod mentorstvom prof. dr. Aleša Bjelčeviča.
Predtem je bil moj mentor ddr. Igor Grdina, ki
ima tudi največ zaslug, da sem sploh stopila
na to pot, na kateri me je in me še vedno
spodbuja, poleg tega pa sem mu hvaležna za
številne strokovne nasvete. ”

Kaj ste torej želeli doseči z nadaljnjim
raziskovanjem Josipininega dela?

”Z doktorsko disertacijo sem želela najprej
zbrati njen celotni literarni opus, ki doslej še
ni bil nikjer v celoti zbran. Večinoma so ji
pisci, ki so se ukvarjali z njenim delom, daja-
li bolj obrobni pomen ali jo obravnavali kot
prekmalu umrlo damo, ki je pustila mnogo za
seboj, temeljitejše analize pa se ni nihče lotil.
Moj namen je bil, da se najprej njena dela v
celoti prepišejo: v NUK-u so zelo lepo ohra-
njeni rokopisi. Drug namen jih je bilo žanrsko
opredeliti in tretji skozi ta dela ustvarjalko
umestiti v literarni prostor. Očitano mi je bilo,
da jo želim umestiti na literarni nivo višjega
ranga ob bok ostalim velikim imenom sloven-
ske literature, ob čemer se mi je pogosto za-
stavilo vprašanje, kdo lahko določa te meje in
da bi bilo pri vrednotenju literature potrebno
upoštevati tudi merila dobe, spola itd. Moj pr-
votni namen pa je predvsem, da postane Josi-
pina prepoznavna v slovenskem prostoru. Če
častimo prvega slovenskega pesnika in prvega
poklicnega pisatelja, potem je prav, da se za-
vedamo tudi pomena prve slovenske pisatelji-
ce in skladateljice ter da zgodovine slovenske-
ga naroda niso ustvarjali le moški, pač pa tudi
ženske. Med njimi je imela Josipina Turno-
grajska zelo težko nalogo. Želim, da se v za-
vesti Slovencev umesti kot zavedna Slovenka
in kot ustvarjalka, ki je umrla zelo mlada, a je
bila kljub svoji mladosti nosilka zelo močnih
idej. Sočasno sem jo želela primerjati tudi z
evropskimi ustvarjalkami. Tu je podobnost,
saj so se lahko tako v Evropi kot pri nas uve-
ljavile le izobražene ženske, v Evropi je bil so
imele možnost postati že tudi finančno neod-
visne. Meščanski svet v Evropi tedaj veliko
bolj razvit. V Evropi so bili narodi že nacio-
nalno ozaveščeni, v Sloveniji pa se je šele v ti-
stem času začelo zavedanje tega pomena, z
idejo o Zedinjeni Sloveniji. Literatura pa je pri
Slovencih tisti način, prek katerega se narod
sredi 19. stoletja tudi ozavešča in Turnograj-
ska je imela tu zelo pomembno vlogo.”

Bo na osnovi doktorske disertacije nasta-
la nova knjiga?

”S to temo živim že kar nekaj časa, zadnjih
sedem let pa zagotovo. Vse, kar je povezano z
Josipino Turnograjsko, delam z iskreno in čis-

Josipina na oltar slovenske literature
Dr. Mira Delavec o predmetu svojega literarnega zanimanja, prvi slovenski pisateljici in skladateljici 

Josipini Urbančič Turnograjski.
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Tuji študentje so spoznavali 
življenje v domu starostnikov

V okviru mednarodnega programa Socrates - Erasmus, ki ga financira Evrop-
ska unija, je v preddvorskem domu starejših občanov gostovala skupina študen-
tov socialnega dela iz petih držav. Po pet študentov iz Nemčije, Danske, Finske,
Francije in Slovenije je bilo na povabilo Fakultete za socialno delo iz Ljubljane
aprila skupaj s profesorji v Preddvoru, kjer so v posebnih delavnicah izmen-
javali izkušnje in dobre prakse s področja varstva starejših ljudi. Dr. Jana Mali
z ljubljanske fakultete za socialno delo, ki je bila v preteklosti zaposlena v
domu v Preddvoru, je povedala, da so bile take delavnice že v drugih državah,
od koder sodelujejo študentje. Posebnost preddvorske pa je, da študentje dnevno
prihajajo v dom in k delu pritegnejo ne le zaposlene, ki delajo s starostniki,
temveč tudi stanovalce. Slednji so se udeležili več dejavnosti, skupaj s študenti
so šli na izlet k jezeru Črnava, dva stanovalca sta jim predstavila del svojega
življenja. Eni in drugi so se lepo ujeli in tudi jezikovno sporazumevanje ni pred-
stavljalo ovir. Zakaj so izbrali ravno preddvorski dom?

”Odprt je za inovacije in dojemljiv za novosti,” je povedala Jana Mali, ki kot
nekdanja socialna delavka (tu je bila zaposlena sedem let in pol) dom tudi
pobliže pozna. Namen projekta pa je povezovanje študijske teorije s praktičnim
delom. Iz tega se niso učili le študentje, pač pa tudi zaposleni v domu, da o pri-
jetni izkušnji stanovalcev niti ne govorimo. Eden od francoskih profesorjev pa
je ob tem dejal, da so njegovi vtisi o življenju v domu izredno dobri, saj v nji-
hovi državi odnosi v takih institucijah niso tako pristni in topli, kot je to začutil
v domu v Preddvoru.              

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Preddvorski gasilci spet blesteli
V soboto, 16. maja 2009, je bilo na Laborah pri Kranju gasilsko tekmovanje v

spomin Matevžu Hacetu, ki so se ga udeležili tudi člani domačega prostovoljne-
ga gasilskega društva. Ekipa devetih fantov, članov A, je v pestri konkurenci
vseh društev iz okolice Kranja zasedla odlično tretje mesto, njihovi starejši kole-
gi, člani B, pa v nekoliko manjši konkurenci še boljše drugo mesto.

Teden dni kasneje, v soboto, 23. maja 2009, pa je svoje gasilsko znanje pokazal
tudi podmladek društva. Tekmovanja v orientaciji, ki je potekalo na Zgornjem
Jezerskem, se je udeležilo pet naših ekip. V različnih kategorijah so zasedli tret-
je in šesto mesto, dve osmi mesti ter enajsto mesto. 

Dobri rezultati in veliko število ekip našega društva, ki je sicer edino v Občini
Preddvor, gasilcem dajejo nov zagon in upanje, da največja humanitarna organi-
zacija znotraj občine ne bo zamrla, ampak bo svoje znanje še naprej izpopolnje-
vala ter prenašala na mladi rod. Na pomoč!                  

Darja Arh

to ljubeznijo ter s predanostjo do izbrane teme. Želja Josi-
pine Turnograjske je bila, da bi bila njena dela objavljena.
Žal jo je smrt prehitela. Njen mož Lovro Toman, ki je tudi
javno v Novicah obljubil, da bo ta dela izdal, obljube ni
držal in vse do danes niso bila nikoli v celoti izdana. Kot
oseba, ki se z njo toliko časa ukvarjam, želim, da bi diser-
tacijo izdala v knjižni obliki in bralcem približala dela
prve slovenske pisateljice. Moji želji je znala prisluhniti
založba Primus v Brežicah, ki sem ji iskreno hvaležna. S
knjigo, ki nosi naslov Moč vesti, želim postaviti Josipino
na oltar slovenske literature. Knjiga bo izšla predvidoma
jeseni, saj letos mineva 155 let od njene prezgodnje smr-
ti.”

Videti je, da svoje delo jemljete kot poslanstvo.
”Res je, to čutim kot svoje poslanstvo. Zelo sem počaš-

čena, da sem se imela in se imam kot mlada ženska mož-
nost potopiti v svet 19. stoletja, ki je zame način, da ”ube-
žim” pred sedanjim norim načinom življenja. Sem zelo ro-
mantičen človek, nekako diham z Josipino in srečna sem,
da sem jo lahko zaigrala v dokumentarnem filmu in ob
različnih priložnostih. Tedaj sem v čisto drugem svetu, vsa
pisma in zgodbe, ki sem jih prebrala, mi privrejo iz srca.
Disertacije nisem delala zato, da bi se ponašala z doktor-
skim nazivom, pač pa da sem zaključila temo, ki je že dol-
go klicala k dovršitvi ter na tak način skušala prispevati
svoj kamenček v bogato slovensko zgodovino in k zaveda-
nju slovenstva.”

Pa z doktorsko disertacijo in knjigo na njeni osnovi
končujete svoje ukvarjanje z Josipino Turnograjsko?

”Zagotovo ne. Prepričana sem, da bo Josipina ostala z
menoj do konca življenja in včasih se šalim, da če bom
imela hčerko, ji ne uide ime Josipina. Postala je del moje-
ga življenja in ko sem se ukvarjala z njo, sem tudi sama
osebnostno zorela. Svetu manjka notranje širine. Zadnja
leta sem veliko počitniškega časa preživela v Sahari. To in
pa 19. stoletje sta dva svetova, ki mi dajeta notranjo širi-
no.”

Zgodaj spomladi so svetniki v Preddvoru razpravlja-
li o možnosti, da bi Josipini Turnograjski posvetili ob-
činski praznik. Kako razmišljate o tem?

”Ob razmišljanju, da bi v Preddvoru občinski praznik
namenili Josipini Turnograjski, so se pojavili pomisleki,
ali praznovati na datum njenega rojstva ali smrti. Menim,
da datuma sploh nista toliko pomembna. Pomembno je to,
da imajo v Preddvoru edinstveno priložnost, da praznik
posvetijo dami, prvi slovenski pisateljici, te priložnosti
nima vsaka občina. Prav je, da Preddvor kot podeželje
ohrani nek ljudski značaj praznovanja, obenem pa se po-
nudi tudi kulturo na drugi ravni. Slednji denimo omogoča
literarne natečaje, gledališke igre, okrogle mize, literarne
večere, kjer bi se pokazali mladi ustvarjalci ... Pomislek je
praznovanje smrti, ker je Turnograjska tako mlada umrla
in to je res tragično. A tega ne smemo jemati tako dobe-
sedno, lahko razumemo tudi kot dejstvo, da je kljub zgod-
nji smrti za seboj pustila zelo veliko. A menim, da datuma
nista ključna, pač pa lahko predstavljata le okvir za praz-
novanje. Lahko bi se denimo praznovalo sredi junija, na-
tanko med datumoma njene smrti in rojstva, in bi rekli, da
posvečamo praznik delu Josipine Turnograjske. Sicer pa
se strinjam z razmišljanjem, da praznik zaživi šele tedaj,
ko ga ljudje sprejmejo za svojega. Bilo je tudi rečeno, za-
kaj pa ne Matija Valjavec? Jaz pa pravim, zakaj pa ne Tur-
nograjska. Valjavec je živel daljše življenje in je lahko več
ustvaril, čas pa je tudi, da se da neki dami čast praznika in
se ob tem dvigne raven kulture v tem okolju. Idej, poveza-
nih s praznikom, je cel kup. Tako bi lahko pričarali en dan
na gradu Turn iz pisateljičinega časa itd. Preddvor je v nje-
nem času veljal za mondeni kraj, kamor je denimo hodila
kot poročena gospa Primičeva Julija, Prešernova muza,
kar je lahko izredna priložnost za promocijo kraja. Čas je,
da se Preddvor ”prebudi” ...”

Danica Zavrl Žlebir

Udeleženci delavnic skupaj z nekaterimi zaposlenimi iz preddvorskega doma
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V mlajših kategorijah smo v so-
delovanju z NK Visoko letos na-
stopali s štirimi ekipami, članska
ekipa NK Preddvor pa se je v 2.
Gorenjski ligi borila za vrh lestvi-
ce. Pred zadnjimi nastopi lahko že
povzamemo, da so bili cilji večino-
ma doseženi. V močni skupini so
se igralci U-8 uspešno upirali vsem
ekipam in trenutno zasedajo drugo
mesto. Ekipa U-10, ki se je še lani
borila za obstanek v 1. Gorenjski
ligi, se je krepko usidrala na sredi-
no lestvice, ekipa U-12 pa si je že
krog pred koncem zagotovila na-
predovanje v naslednji sezoni. Mla-
dinska ekipa je prav tako s solidni-
mi predstavami pristala na sredini
lestvice. Članska ekipa je z izjem-
nim startom v spomladanskem delu
sezone krepko upravičila interese
za končno drugo mesto in napredo-
vanje v 1. Gorenjsko člansko ligo.
Štiri kroge pred koncem sezone je
imela 5 točk prednosti pred najbliž-
jim zasledovalcem in razliko v go-
lih 45:21, kar se v zgodovini kluba
še ni zgodilo. Nato pa je prišla kri-
za napadalcev, ki v naslednjih treh
krogih niso zadeli, in tako bo zadnji

krog z letošnjimi prvaki na Jeseni-
cah odločal o končnem drugem
mestu. Napredovanje v 1. Gorenj-
sko ligo in delovanje mlajši katego-
rij na domačem igrišču je dolgoro-
čen proces, ki potegne za seboj
marsikatero aktivnost. V Športnem
društvu se na to pripravljamo že
dalj časa, predvsem z igralno povr-
šino in infrastrukturo okrog njega.
Tako je konec aprila letos prvič ste-
kla voda iz umivalnika in tuša, za
čas tekmovalne sezone sedaj že
redno najemamo sanitarije, označi-
li in premerili smo tudi igrišče, ki
ga imamo namen postaviti v pred-
pisane dimenzije letos do začetka
nove sezone. Z močno trenersko
ekipo (letos smo pridobili še petega
trenerja mladih) in ustrezno ka-
drovsko pomladitvijo ekipe bi to
lahko pomenilo, da bi bil lahko re-
alen cilj napredovanja članske eki-
pe v naslednji sezoni, ko bo društvo
praznovalo tudi svojo petdesetletni-
co uradnega obstoja. 

Ob koncu sezone nas čaka še
organizacija zaključnih prireditev.
Prvi bo tako Turnir ob zaključku
sezone Visoko 2009 že 13. in 14.

junija za mlajše kategorije U-6,
U-8, U-10 in U-12 v skupni orga-
nizaciji NK Visoko in našega ŠD
v športnem parku Rapa na Viso-
kem. Tradicionalni Turnir Občine
Preddvor v malem nogometu bo
na praznik dneva državnosti v če-
trtek, 25. junija, in nato sledi še
Srečanje generacij preddvorskih
nogometašev STARI : MLADI, ki

bo v soboto, 27. junija. Vabljeni
vsi ljubitelji in simpatizerji pred-
dvorskega nogometa! Na spletni
strani www.sportno-drustvo-pred-
dvor.si si lahko vsi ogledate še
končne lestvice, slikovni material
in tudi ostale aktivnosti, ki so se in
se bodo še dogajale v Športnem
društvu STORŽIČ-Preddvor.

Marjan Bogataj

Športniki končujemo sezono 2008/09
Po uspešno izpeljanem smučarskem tečaju med letošnjimi zimskimi počitnicami se sedaj spomladanski del

nogometne sezone dokončno razpleta in ko bo ta članek objavljen v Viharniku, bo tekmovalna sezona
2008/09 za vse ekipe že končana. 

Ekipa U-8 Visoko - Preddvor.

Treningi in tekmovanja so zelo naporni, trikrat na teden se odpeljemo
v Kranj na trening z vso strelsko opremo, ki je ni malo, ker v Preddvo-
ru nimamo strelišča za zračno orožje. Ob vikendih so pa tekmovanja po
vsej Sloveniji od Prekmurja do Portoroža. Veliko truda je vloženega za
dosego dobrega rezultata, ki si ga vsak tekmovalec želi doseči. Z letoš-
njo sezono so se tudi pravila spremenila, tako da se vsaka tekma šteje za
točkovanje končnega rezultata uspešnosti v sezoni, tako v državni ligi kot
tudi v skupnem seštevku.

Na regijskem tekmovanju v streljanju z zračno puško smo nastopili kot
člani in zasedli 4. mesto. Posamezni izidi: Mitja Žižmond 6. mesto, Aleš
Bolka 16. mesto, Jernej Žižek 18. mesto. Mladinci so ekipno dosegli 2.
mesto, posamezno pa Domen Žepič 5. mesto, Martin Žižek 9. mesto in
Nejc Podjed 11. mesto. Med cicibani je Jaka Jenko dosegel 3. mesto. Re-
zultata se je zelo razveselil, saj je bila to njegova prva medalja v strelstvu.

V državni ligi za POKAL SLOVENIJE smo bili v skupnem nastopu
mladincev in članov na 9. mestu. Sodelovalo je 36 društev. Mitja Žiž-
mond, Aleš Bolka in Jernej Žižek so prestopili v članske vrste, kjer je
konkurenca neprimerno močnejša. Priborili so si nastop v 1. B. Sloven-
sko ligo in dosegli 5. mesto od 12 nastopajočih ekip. Posamezno pa so se
uvrstili takole: Mitja Žižmond 7. mesto, Aleš Bolka 23. mesto in Jernej
Žižek 25. mesto.

Mladinci so v državni mladinski ligi zasedli 4. mesto, posamezno pa
Domen Žepič 9. mesto, Martin Žižek 15. mesto in Nejc Podjed 22. me-

sto. Vsi naši tekmovalci so si priborili norme za nastop na državnem pr-
venstvu.

Na 18. državnem prvenstvu z zračnim orožjem so dosegli naslednje
rezultate: posamezno Mitja Žižmond 22. mesto s 579 krogi in Jernej
Žižek 65. mesto s 557 krogi od 600 možnih.

Mladinci so ekipno dosegli 4. mesto, posamezno pa Domen Žepič 17.
mesto 563 kr., Nejc Podjed 20. mesto 557 kr. in Martin Žižek 25. me-
sto 555 kr. Med mlajšimi pionirji je Luka Podjed dosegel 14. mesto s
174 krogi, ciciban Jaka Jenko pa 18. mesto s 159 krogi.

V streljanju z malokalibrskim orožjem (puška) smo začeli tekmovati
na prvi kontrolni tekmi za uvrstitev v državno reprezentanco za nastop
na evropskem prvenstvu, ki bo letos v Osijeku na Hrvaškem. Z rezul-
tati smo lahko več kot zadovoljni. Mitja Žižmond je v disciplini MK 60
leže zmagal z odličnim rezultatom 594 kr. od 600 možnih in s tem pre-
magal našega najboljšega strelca Rajmonda Debevca, ki je z rezultatom
593 kr. zasedel drugo mesto. Odličen rezultat je dosegel tudi naš drugi
tekmovalec Jernej Žižek 591 kr., oba sta dosegla osebne rekorde. Ima-
ta dobre možnosti, da se uvrstita v državno reprezentanco v članski
konkurenci. Njun prehod iz mladinske v članske vrste je zelo obetajoč.

Tekmovanja z malokalibrskim orožjem so se šele začela. Sedaj smo v
zaključnih pripravah za nastope na najvišjih tekmovanjih, ki se začne-
jo v začetku junija.                                               

Marija Žižmond

Obetavni rezultati preddvorskih strelcev
Naša strelska sezona se je končala v delu tekmovanj z zračnim orožjem. 
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”Tri leta se družimo nekajkrat na leto, da vz-
postavljamo stik med ljubitelji te igre. Vsako leto
se udeležimo kakšnega turnirja veteranov, tako
da smo se letos odpravili v Dalmacijo v mesto
Biograd na moru. Igrali smo na mednarodnem
turnirju, kjer so bile ekipe iz Litve, Slovenije in
Hrvaške. Turnir je potekal od 30. aprila do 3.
maja. Med osmimi ekipami smo vse do finala
premagovali nasprotnike, le v finalu smo morali
priznati premoč hrvaški ekipi iz Križevcev, tako
da smo končali na drugem mestu. Na zaključni
prireditvi pa smo poleg pokala za drugo mesto
bili deležni razglasitve najboljšega igralca
turnirja, ki je bil iz naše ekipe (Stane Nedelko).
Med gledalci smo imeli veliko pristašev, saj smo
z borbenostjo in pristopom poželi veliko pohval.
Poleg igranja rokometa pa smo vsi uživali tudi
zunaj igrišč, bili smo predvsem dobra družba,
kar smo pokazali ob zabavnih večerih, ki so
sledili po napornih tekmah. Ko pa se že omen-
jamo, pa moramo še povedati, da vse deluje na
popolni amaterski bazi in da vse stroške, ki pa
jih ni malo, pokrivamo iz lastnih žepov. Ampak
ker imamo rokomet radi, nam to ni težko in od-
ločeni smo, da se ne bomo predali kar tako,”
sporoča Boris Košir

Veterani tudi v Trbovljah
Rokometni veterani iz Preddvora pa so bili

povabljeni tudi na turnir veteranov Zasavja
2009, ki ga je v okviru občinskega praznika
pripravila občina Trbovlje. Sodelovale so ekipe
iz Ivančne Gorice, Hrastnika, Zagorja, Dola pri
Hrastniku, dve domači ekipi Rudarja in Pred-
dvorčani. ”V dvorani, kjer smo igrali, je bilo
zelo vroče. Kljub temu so bile vse tekme za-
nimive in trde, z veliko lepih akcij. Na koncu
smo v finalu z domačini prikazali najboljši
rokomet in zasluženo zmagali. Ob podelitvi
pokala za prvo mesto pa so nam prireditelji za-
peli znano Mežkovo pesem Siva pot vodi me ...
na Gorenjsko, zmaga pa v Preddvor,” je o doga-
janju in občutkih ob tekmovanju zapisal Silvo
Vidic. ”Ob tem se je marsikdo od nas spomnil
časov, ko smo aktivni preddvorski rokometaši
ime Preddvora ponesli po vsej rokometni
Sloveniji in tudi zunaj nje, ko smo bili še v
družbi najboljših: Celja, Velenja, Rudarja, Slo-
vana ... Še enkrat naj pohvalim vse naše pred-
dvorske veterane za izjemen nastop v Zasavju.
Vse ljubitelje dobrega nogometa pa naj pov-
abim na srečanje generacij, ki bo na igrišču za
osnovno šolo v Preddvoru v nedeljo, 14. junija.”

Preddvor še vedno 
na rokometnem zemljevidu

Kar nekaj časa je minilo, odkar se je kakorkoli pisalo o rokometu, ki
ima v Preddvoru dolgo tradicijo. Nekaj ”mladih” fantov se ne da, zato

se trudimo, da ne bi izbrisali Preddvora z rokometnega zemljevida.

Na turnirju smo bili: stojijo Danilo Lombar, Miha Vozelj, Boris Košir, Gorazd Kozjek, Jože Kavaš, Janez Rogelj;
čepijo: Sašo Josifovski, Metod Zabret, Franci Gregorc, Silvo Miklavčič, David Komovec, počivata pa: Stane
Nedelko in Rok Egart (na sliki manjka še Joža Cuderman).

Srečanje 
rokometnih generacij
Rokometni klub Preddvor prireja redna

vsakoletna srečanja generacij v rokometu.
Letošnje, 25. po vrsti, bo v nedeljo, 14. ju-
nija, na igrišču pri osnovni šoli Matije Val-
javca v Preddvoru. Začelo se bo ob 10. uri.
Dvajset let se je imenovalo Memorial Jožeta
Križnarja, zadnja štiri leta pa srečanje ge-
neracij moških in žensk. Lanskega srečanja
se je udeležilo več kot sto nekdanjih igralk
in igralcev, sporoča Lojze Grašič iz pred-
dvorskega rokometnega kluba. Že to srečan-
je lepo kaže na to, da se je v Preddvoru igral
zelo kakovosten rokomet že od ustanovitve
leta 1970 naprej.

Tudi danes v Preddvoru še igrajo rokomet,
vendar le z mlajšimi selekcijami. Ker v
Preddvoru nimajo lastne dvorane za igranje
tekem, so se leta 2004 z Rokometnim
klubom Kranj dogovorili o medsebojnem
sodelovanju, tako da lahko vse tekme igrajo
v dvorani na Planini. Preddvorski igralci so
registrirani pri Rokometni zvezi Slovenije in
vpisani v tekmovalno knjižico z oznako RK
Kranj, ker je to ceneje, kot pa vsakoletno
dvojno registriranje pri Rokometni zvezi
Slovenije, sporoča Lojze Grašič iz RK
Preddvor, ki znova vljudno vabi na
nedeljsko druženje generacij žensk in moš-
kih v rokometu.                                 D. Ž.

Nova otroška igrala
EMŠO klub tudi letos deluje z navdušen-

jem in veliko delovne vneme. Zato za vse
občane občine Preddvor odpiramo nova
otroška igrala na igrišču Pregrad in jih
predajamo v uporabo kot stičišče za igro
naših najmlajših nadebudnežev. Ob tej pri-
ložnosti vabimo vas občane občine Pred-
dvor kot tudi vse vaše svojce, prijatelje in
znance na slovesno odprtje, ki bo v nedeljo,
21. junija, ob 15. uri s pestrim spremljeval-
nim programom. Nastopili bodo otroci vrt-
ca Čriček, mladi plesalci folklorne skupine
Preddvor in najstniška skupina TAGRPO iz
Bašlja. 

Za prijetno nedeljsko druženje ob dobri
hrani in pijači bo poskrbljeno, ob glasbi
ansambla Fantov z vasi pa se bomo lahko
tudi zavrteli. Vabljeni, da se nam pridružite
ob slovesnem dogodku.

EMŠO Klub / Darja Delavec

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si



Reportaža

Tudi letos je tridnevno rajanje Praznik glasbe
in veselja v Preddvoru uspel. Vikend med 29.
in 31. majem je na prireditveni prostor v Pred-
dvoru privabil številne ljubitelje glasbe,
druženja in plesa. Petek je bil namenjen
Kingstonom, sobota ljubiteljem folklore, vz-
poredno se je na stojnicah in s svojo kulturo
prisotnim predstavil Kras, večer pa so za-
ključili Veseli Gorenjci. Nedeljsko popoldne je
bilo namenjeno predizboru 40. Festivala do-
mače zabavne glasbe Ptuj 2009 in občinstvo je
bilo nad programom navdušeno.        

Alenka Brun, foto: Črt Slavec

Praznik glasbe in veselja uspel

Takole odhajajo kmetice (v šali) na morje. Namakajo noge v ‘lavorju’. Tokrat so medse dekleta iz sežanske 
regije vzele tudi preddvorskega župana Mirana Zadnikarja. 

Petkov večer pod šotorom pri Hotelu Bor je pripadal
skupini Kingston, ki so kot vedno poskrbeli, da je
občinstvo kmalu pelo z njimi.

Sobota je bila namenjena ljubiteljem folklore.

Vsaka stojnica je nudila svoje dobrote. Od nobene nisi odšel lačen.

Mlajša sekcija Folklornega društva Preddvor vedno
prijetno preseneti na odru. Veliko plesnega znanja so
že osvojili, vendar jim zanimanja za nove plese ne
zmanjka.

Naslov najljubšega ansambla je pripadel Fantom iz vasi. Pepina in Rozina. Dekleti sta poskrbeli za smeh.
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Na kratko

Skupna krvodajalska akcija
Krajevni odbor Rdečega križa Preddvor in KO RK Bela/Bašelj

letos jeseni skupaj organizirata krvodajalsko akcijo v Bolnišnici Izo-
la. Obveščamo zainteresirane občane, da se nam v petek, 18. sep-
tembra 2009, pridružijo in tako lepo humanitarno dejanje skupaj
združimo s prijetnim izletom na našo obalo. Poleg rednih krvodajal-
cev vabimo predvsem nove; tako mlade, kot tudi starejše osebe. Vsi,
ki se počutite zdravi, ki niste mlajši kot 18 in ne starejši kot 65 let,
izpolnjujete pogoje, da s to lepo gesto pomagate ljudem, ki vašo po-
moč potrebujejo. Morda se bomo tudi mi nekoč znašli med nujnimi
prejemniki krvi. S tem člankom vas obveščamo, da si pravi čas re-
zervirate dan, redne krvodajalce pa, da upoštevate tri (moški) oziro-
ma štiri (ženske) mesečni razmik, ki je potreben med dvema odvze-
moma krvi. Za akcijo, ki bo združena z izletom, bo potrebno tudi
nekaj lastne udeležbe (10 evrov). Kljub težkim ”recesijskim” časom
pa s tem obvestilom pozivamo tudi morebitne sponzorje s humani-
tarnimi pogledi na krvodajalstvo, ki se zaradi neizpolnjenih pogojev
sami akcije ne morejo udeležiti, da le-to podprejo z denarnimi ali ma-
terialnimi prispevki. O akciji boste (v začetku septembra) še dodatno
obveščeni preko medijev, oglasnih desk in spletne strani občine Pred-
dvor. Da boste zadovoljni vi, krvodajalci, in mi, organizatorji, lepo
prosimo, da ste tudi pravočasni s prijavo (najkasneje do 14. septem-
bra letos), saj bi prazne sedeže želeli napolniti z ”izletniki” oziroma
prostovoljci Rdečega križa. Vse potrebne informacije, prijave in
ponudbe lahko dobite ali oddate na: milena.zupin@siol.net ali tel.:
041/382 270, ali miro.roblek@telemach.net ali tel.: 031/878 472. 

Zahvala organizatorja 
Praznika glasbe in veselja

Za nami je še ena uspešna izvedba tridnevne prireditve Praznik glasbe
in veselja. Uspelo nam je z velikim posluhom župana občine Preddvor
Mirana Zadnikarja, ter ob pomoči posameznikov, ki dihajo in živijo s
prireditvijo. Naša iskrena zahvala gre Turističnemu društvu Preddvor, ki
se je aktivno vključilo v dogajanje na prizorišču, in njegovim članom,
ki so nam priskočili na pomoč pri delih, ki presegajo društvene okvire.
Iskrena hvala Josipu Ekarju in njegovemu podjetju Mertana, ki je poskr-
belo za prevoz vsega potrebnega, in mizarju Tonetu Robleku, zahvalju-
jemo se skupini deklet in fantov Oratorija, Turistični kmetiji Ušlakar z
Brega, ki je prenočila naša ozvočevalca, ter vsem prijateljem in krasni
ekipi rediteljev ter drugim, ki so kakor koli pomagali pri sami izvedbi
prireditve. Posebno zahvalo pa namenjamo pokroviteljem in donator-
jem, ki so obiskovalcem omogočili brezplačen ogled vseh prireditev.
Veseli nas, da je Preddvor v zadnjem majskem koncu tedna obiskalo več
tisoč ljudi z vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine. In srčno upamo, da
bo pomembnost prireditve v širšem smislu kmalu spoznalo čim več do-
mačinov, ki smo jih vsaj v času vsebinsko bogatega sobotnega popold-
neva pogrešali. Prireditev, ki je velik organizacijski zalogaj, delamo za
ljudi in le s posluhom drug za drugega nam bo uspevalo še naprej. 

Naj Praznik glasbe in veselja v Preddvoru živi vse leto. 
Organizator: Media butik, d. o. o.

Boštjan Avsec, Brane Likozar, Marjan Ogrin in Saša Pivk Avsec

Uspela krvodajalska akcija
Zadnja krvodajalska akcija krajevnega odbora RK Preddvor je kar us-

pela. Predsednica Milena Zupin pravi: ”V Ljubljano se nas je odpelja-
lo 55 in prav vsem se iskreno zahvaljujem, prav tako tistim, ki na poziv
zavoda, da rabijo ustrezno krvno skupino, sami odidejo darovat kri. Po
krvodajalski akciji smo se zadovoljni odpeljali na ogled Idrije: rudnika,
mesta in seveda čipk. Tudi letos mislimo nadaljevati z enaki aktivnost-
mi. Tako je že bilo predavanje o raku na debelem črevesju in danki. Ob
dnevu zdravja smo ponovili postopke oživljanja tudi s pomočjo defibri-
latorja, pred predavanjem so bile meritve krvnega tlaka, sladkorja in
celokupnega holesterola. Z udeležbo na predavanjih smo zadovoljni,
prišlo je okoli petdeset ljudi.” D. Ž.

Obnova preddvorskega pokopališča traja več let, samo letos pa so vanjo vložili 60
tisoč evrov. Končano je tlakovanje, obnovili so spomenik in uredili park, 
v preteklem letu so obnovili vežico, v naslednjem letu pa želijo urediti prostor za
raztros pepela in namenski prostor za pokop žar.

V spomin

Florjan Lombar
(1933 - 2009)

Od danes do jutri nam je dano živeti. 
Florjan Lombar se v novo jutro sredi

meseca marca, ki je prebujalo dan pod
Zaplato, ni več mogel zazreti. Pot do tja
gor, mimo Bistrice, do zajetja pred-
dvorskega vodovoda, kamor je redno

hodil z dušo in srcem, je samevala. Tokrat je Florjan odšel po dru-
gi poti. Upajoč, da se bo še vrnil, da bomo zaslišali njegov vrača-
joči korak, da mu bomo za 35-letno vsestransko odlično oprav-
ljeno delo gospodarja v Vodovodni zadrugi Preddvor še lahko rek-
li: ”Florjan, hvala ti za vse!” je bilo žal zaman. Pot je ostala praz-
na.

Resnice, da je tako na hitro odšel za vedno, sprva nismo mogli
doumeti, saj je bil z nami še predvčerajšnjim, v škornjih, v blatni
vodi, z lopato v roki. 

Še včeraj je poslušal šumenje vode v zajetju, kako prihaja skozi
luknjice lončene cevi vsa žuboreča na površje, mrzla in čista. Za-
jel jo je v dlan. Nihče ni slutil, da je bilo to zadnjič.

”Dobra je. To leto je ne bo manjkalo. Po hribih je zapadlo ve-
liko snega,” je rekel in dodal:

”Takšne vode nima vsak. Jo moramo kar ”merkati”, da je ne
bomo zapravili!”

Tako je govoril in tako je vdano ter spoštljivo skrbel za vodo in
vodovodno zajetje v Dragi vseh teh 35 let naš Florjan. Nikoli mu
ni bilo težko narediti, karkoli je bilo pač že treba.

Z mladostno vedrino, ki jo je izžareval v svojem 76. letu življen-
ja, je marsikomu dokazal, koliko v teh letih človek, ki ima v sebi
voljo in pridnost porojeno že v otroštvu, lahko še postori. Ročna
spretnost in ustvarjalnost sta ga spremljali skozi vse življenje.

”Dragi Florjan! Vsi, ki smo imeli vsa ta leta priložnost delati s
teboj v Vodovodni zadrugi Preddvor, te ne bomo pozabili! Tvoje
delo in vedrina, ki si jo zmeraj vlival med vse nas, nam ostajata
kot svetal zgled za prihodnost! Dragi Florjan, iskrena hvala ti za
vse!”

Upravni odbor VZ Preddvor
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Odlagališče odpadkov Tenetiše, kamor se odlagajo odpadki iz
šestih občin (Mestne občine Kranj in občin Cerklje, Šenčur,
Preddvor, Naklo, Jezersko), bomo morali, skladno z izdanim
okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča, s 15.
julijem 2009 zapreti. 

Usmeritve države za področje ravnanja s komunalnimi odpad-
ki narekujejo aktivnosti na lokalnem nivoju, regijskem nivoju ter
na nadregijskem nivoju. Na lokalnem, občinskem nivoju
moramo zagotoviti zbiranje komunalnih odpadkov, čim boljše
ločevanje odpadkov na izvoru nastanka ter oddajanje
posameznih odpadkov v nadaljnjo obdelavo. Na regijskem,
medobčinskem nivoju pa se bo problematika komunalnih
odpadkov reševala v okviru tako imenovanih regijskih centrov
za ravnanje z odpadki, kjer se bo odpadke naknadno sortiralo,
obdelovalo in predelovalo ter odlagalo preostanke odpadkov
na določenih odlagališčih. Skladno z državnim operativnim
programom odstranjevanja odpadkov je vseh šest občin
uvrščenih v regijski center (CEGOR).

Tako odpadkov ne bomo več odlagali na odlagališče v
Tenetišah, pač pa jih bomo morali vozili in odlagati na druga
odlagališča. Posledično se bodo povečali stroški ravnanja z
odpadki. Povišali se bodo stroški priprave in pretovora odpad-
kov  ter stroški samega prevoza odpadkov. Prav tako se bo
povišala cena odlaganja odpadkov. Trenutna cena odlaganja
v Tenetišah znaša 26 evrov na tono odpadkov, medtem ko
bomo morali za odlaganje na drugih odlagališčih odšteti naj-
manj 85 evrov za tono odpadkov. Vsi ti stroški se bodo pokrili
ob pogoju, da se trenutna cena storitve ravnanja z odpadki
poveča za 2,8-krat.

Po zaprtju odlagališča odpadkov Tenetiše bo zato zelo
pomembna količina odpadkov, ki se bo odlagala. Manj odpad-
kov bomo morali prepeljati in odložiti na odlagališče, manjši
bodo stroški. Čedalje pomembneje bo, da se vsi znebimo stare
navade, ko smo odpadke metali v isti koš za smeti, in da za-
čnemo odpadke dosledno ločevati. Z veseljem sicer ugotav-
ljamo, da se tega zaveda vedno več ljudi, saj so količine ločeno
zbranih odpadkov iz leta v leto večje. Počasi se navajamo, da
papir, steklo, plastiko in pločevino odlagamo na ekoloških oto-

kih in da vse druge odpadke, ki se tudi lahko predelajo, sami
pripeljemo v zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov.

Cena storitve ravnanja z odpadki, ki jo mesečno plačujemo vsi
občani, je sestavljena iz obračuna storitve odvoza odpadkov in
storitve deponiranja odpadkov. Osnova za obračun odvoza
odpadkov je število oseb v posameznem gospodinjstvu, 
osnova za obračun deponiranja odpadkov pa velikost zaboj-
nika za odpadke, izražena v litrih. Mesečno se poleg tega
obračuna še okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov, ki je tudi odvisna od velikosti zabojnika
za odpadke. 

Ob doslednem ločevanju se zmanjša količina mešanih komu-
nalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče, in posledično
tudi s tem povezani stroški. Zato je in bo ločeno zbiranje
odpadkov na izvoru nastanka še kako pomembno. Povišanim
izdatkom se bomo gospodinjstva lahko delno izognila z zmanj-
šanjem količine oddanih mešanih komunalnih odpadkov. 

Zavedati se moramo, da se pot odpadka začne pri vsakem od
nas. Od nas je odvisno, kakšne bodo količine nastalih odpad-
kov in kje bodo ti odpadki končali, ali na odlagališču ali v pre-
delavi. Vsakdo od nas resnično lahko prispeva svoj delež k
varovanju okolja in zmanjševanju stroškov ravnanja z odpadki.

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

Po 15. juliju odpadkov ne bomo več 
odlagali v Tenetišah

Zaradi odlaganja odpadkov na druga odlagališča se bodo stroški priprave odpadkov, 
prevoza in odlaganja zelo povečali.
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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
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KLEPARSTVO
LIČARSTVO
MENJAVA STEKEL
MEHANIČNE STORITVE
NADOMESTNA VOZILA

KLEPARSTVO
LIČARSTVO
MENJAVA STEKEL
MEHANIČNE STORITVE
NADOMESTNA VOZILA

AVTOSERVIS

Obnovljen cestni odsek na Beli
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Koledar prireditev v občini Preddvor za leto 2009
Kaj Kje Kdaj Kdo Info

NARAVOVARSTVENI DAN NA KALIŠČU Kališče 13. 06. Planinska sekcija Preddvor Živko Drekonja
041/747 717

SREČANJE GENERACIJ V ROKOMETU Igrišče ob OŠ Preddvor 14. 06. RK Preddvor Lojze Grašič
031/580 042
04/2551 137

SEMENJ V KOKRI Ob cerkvi v Kokri 21. 06. TD Kokra Rok Valjavec
rok.valjavec@siol.net
041/427 907

20. DRUŽINSKI POHOD NA SV. JAKOBA Sv. Jakob 21. 06. TD Preddvor Brane Likozar
brane.likozar@telemach.net
041/351 234 

VESELO POPOLDNE OB OTVORITVI IGRAL Športni park Pregrat 21. 06. EMŠO klub Franci Bizjak
na Zg. Beli biro.bizjak@siol.net

041/646 904
OBČINSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU Nogometno igrišče za žago 25. 06. ŠD Storžič Preddvor Marjan Bogataj

marjan.bogataj@GBKR.si
041/519 116

SREČANJE GENERACIJ PREDDVORSKIH Nogometno igrišče za žago 27. 06. ŠD Storžič Preddvor Marjan Bogataj
NOGOMETAŠEV ”STARI - MLADI” marjan.bogataj@GBKR.si

041/519 116
NASTOP PEVSKEGA ZBORA Kokra 19. 07. OO borcev za vrednote NOB Marjan Gorza

Preddvor marjan.gorza@telemach.net
041/647 215

DRUŽINSKI POHOD K BOLNICI KOŠUTA Bolnica Košuta 22. 08. OO borcev za vrednote NOB Marjan Gorza
Preddvor marjan.gorza@telemach.net

041/647 215
KMEČKI PRAZNIK POD STORŽIČEM Športni park Bašelj 23. 08. TD Bašelj Rado Roblek

roblekrado@gmail.com
041/607 404

RAZSTAVA ROČNIH DEL Poslovalnica TD Preddvor Ob občinskem DU Preddvor Tatjana Kavčič
prazniku tatjanakavcic@yahoo.com

040/300 329
04/2555 040

TEKMOVANJE VOZNIKOV GASILCEV Obrat Jelovica d.d. 05. 09. PGD Preddvor Marko Bohinec
Preddvor marko.bohinec@siol.net

041/515 865
04/2551 022

DRUŠTVENA RAZSTAVA Gostilna Majč 10. do. 30. 09. Likovno društvo Franci Guček
Preddvorski samorastniki 041/532 513

5. PREDDVORSKI KOLESARSKI KROG Športni park Pregrat 12. 09. EMŠO klub Franci Bizjak
na Zg. Beli biro.bizjak@siol.net

041/646 904
TURNIR ODBOJKE NA MIVKI Športno igrišče Potoče 12. 09. ŠRD Čebelica Tomaž Kokl

kokl.tomaz@amis.net
031/616 558

KRVODAJALSKA AKCIJA Bolnišnica Izola 18. 09. KO RK Preddvor Milena Zupin
KO RK Bela milena.zupin@siol.net

041/382 270
Miro Roblek
miro.roblek@telemach.net
031/878 472

SREČANJE PRI ČEBELARSKI LIPI Pred vrtcem Storžek 27. 09. ČD Preddvor Jožef Kokl
Preddvor 041/538 223
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Na zemljišču nekdanjega sadovnjaka oziro-
ma travnika nasproti občinske stavbe v Pred-
dvoru od začetka maja potekajo preventivna
arheološka raziskovanja. Kot je povedala vodja
izkopavanj, arheologinja Barbara Hofman, so
na 1600 kvadratnih metrov velikem izkopnem
polju doslej naleteli na prazgodovinske najdbe,
ki jih je moč datirati v zgodnjo železno dobo,
prav tako pa nekatere najdbe pričajo, da je bilo
na tem območju zelo živahno tudi v antiki, po-
sebej v času Rimljanov. Keramika iz 10. stolet-
ja p. n. š, ostanki ognjišč, temelji večjega anti-
čnega objekta, hodna površina s kamnitim tla-
kovanjem, prav tako iz antike, novec iz 3. sto-
letja so le nekatere izmed najdb. ”Plasti na tem
najdišču so med seboj zelo premešane, zato
tudi naše najdbe segajo v različen čas, od praz-
godovine preko antike do novoveškega obdo-
bja,” razmišlja Hofmanova. Na terenu poleg
arheologov dela tudi šest tehnikov, študentov
arheologije, in 12 delavcev. Po besedah Hof-

manove se pri svojem delu prilagajajo tudi in-
vestitorju, saj so predel, kjer so začeli izkopa-
vanja, po 14 dneh pustili za konec, lotili pa so
se raziskovanja v spodnjem sektorju, ki ga je
potrebno najprej ”sprostiti” za gradnjo. ”Zato
smo povečali ekipo delavcev, zdaj zaključuje-

mo tretji sektor, potem pa se bomo preko dru-
gega vrnili na prvega, kjer smo začeli. Tridese-
tim delovnim dnem je dodano še dvajset dni,
tako da bomo z izkopavanji predvidoma kon-
čali do konca meseca.” 

Igor Kavčič

V iskanju preddvorske zgodovine
Na zemljišču, kjer bo v prihodnje med drugim tudi Mercatorjev nakupovalni center, že od začetka maja

potekajo arheološka izkopavanja.

Okrepljena ekipa ob ugodnem vremenu na terenu preživi od jutra do večera. Iz občine je lep razgled na izkopavanja, ki potekajo v nekdanjem sadovnjaku.

Rimski novec iz 3. stoletja Vodja izkopavanj, arheologinja Barbara Hofman

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČUR, Beleharjeva 6a, 
kjer vas čaka široka izbira:
■ kmetijske mehanizacije    ■ vrtne opreme
■ rezervnih delov za vse vrste traktorjev in kmetijske mehanizacije
■ gozdarske opreme    ■ akumulatorjev, gum, olja, maziv
■ potrošnega materiala

DELOVNI ČAS: pon. - pet.: od 8. do 18. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198
E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

BCS

ZNIŽANO!
Motorni prekopalnik 
MTD T245 
Motor Thorx 55
Delovna širina 61 cm
Štirje noži
Redna cena: 372,00 EUR
Popust 10 %
334,80 EUR

ZNIŽANO!
Kosilnica BCS 615L 
Motor Honda GX 160
Greben brezprstni
Europa 100 cm
Redna cena: 1860,00 EUR
Popust 10 %
1674,00 EUR

RETRA, d.o.o.
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