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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

V priročniku je nazorno
prikazana pot lesa
od hloda do izdelka.
Poleg vseh postopkov
obdelave in zaščite lesa
ter potrebnega orodja so
dodani natančni načrti
za izdelavo nekaterih
najbolj uporabnih
izdelkov. Priročnik je
namenjen vsem, ki
se bodo sami lotili
obdelave lesa in si za
dom in vrt izdelali kaj
praktičnega. Koristil
bo tudi študentom in
dijakom lesarstva.

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je

www.gorenjskiglas.si
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Apiterapija se
ukvarja z lajšanjem
ali odpravljanjem
zdravstvenih tegob
z uporabo čebeljih
pridelkov. Knjiga je
praktično uporabna,
saj prinaša veliko
informacij o
uporabi čebeljih
pridelkov, doziranju
in trajanju uporabe
za posamezne
namene
apimedicine
(pregled
uporabnosti
pridelkov pri
posameznih
boleznih).

160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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RE JA
OVC IN KOZ

V knjigi so
predstavljeni
različni načini reje.
Uvodna poglavja
so osredotočena
na izbiro ustrezne
pasme oz. križanca
ter ureditev in
opremo hlevov za
rejo posameznih
vrst perutnine,
osrednji del pa
je namenjen
opisu tehnologij
rej od valjenja,
preko vzreje, reje
za nesnost ter
pitanja za meso
do kakovosti mesa
in jajc. Veliko
pozornosti so
avtorji namenili
tudi prehrani.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

V priročniku
je strnjeno in
praktično opisana
reja ovc in koz
pri nas. Poglavja
v knjigi: zakaj
reja drobnice,
osnovne fiziološke
značilnosti ovc
in koz, obnašanje
ovc in koz, Izbira
pasme ovc,
nakup in obnova
plemenske črede,
ureditev pašnika,
pridelava krme,
posebnosti v
prehrani drobnice,
prehrana mesnih
in mlečnih ovc in
koz, opravila pri
ovcah in kozah, ...
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STRAN 4

Vsi so občudovali mladi štorklji
Letos je na Gorenjskem gnezdilo devet parov štorkelj. Skupaj
so vzgojile dvaindvajset mladičev, od tega dva v Preddvoru.

STRAN 7

Skrivnost preddvorskih štorkelj
7

Ob začetku poletnih počitnic je bila v grajskem parku in
ob jezeru Črnava predstavitev tematsko-orientacijske poti
Skrivnost preddvorskih štorkelj.

STRAN 8

Postopoma urejamo kotičke Preddvora
Člani Krajevnega odbora Preddvor smo se odločili, da bomo
tudi s prostovoljnim delom pomagali olepšati Preddvor.

Oktobra nadomestne volitve
V nedeljo, 11. oktobra, bodo v Preddvoru nadomestne volitve.
Volili bodo nadomestnega člana občinskega sveta.

STRAN 20
20

Mladi do novih zvez in poznanstev
Mladim občinska ekipa pod častnim pokroviteljstvom župana
Roka Robleka skupaj z Zavodom Pospešek pomaga do
poznanstev na njihovi karierni poti, s posamezniki, ki so že
uspešni.

STRAN 28

Čebele so ju očarale v otroštvu
Metka Roblek in njen pokojni mož Boštjan sta se s čebelami
srečala že v otroštvu. Poseben izziv jima je predstavljajo
življenje čmrljev, predvsem Boštjanu.

28
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PREDDVOR je priloga časopisa
PREDDVOR (ISSN 2670-6687) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Danica Zavrl Žlebir (danica.zavrl@g-glas.si), odgovorna urednica
Marija Volčjak, oblikovanje Matjaž Švab, oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 041/704 857). Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
(info@g-glas.si, tel. 04/201 42 00). Tisk: Delo, d. o. o, Tiskarsko središče; Dunajska 5, 1000 Ljubljana. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Preddvor izhaja
v nakladi 19.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Preddvor, priložen je tudi izvodom Gorenjskega glasa. Na naslovnici: Preddvorske štorklje
/ Foto: Tina Dokl
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Vsi so občudovali mladi štorklji
Letos je na Gorenjskem gnezdilo devet parov štorkelj. Skupaj so vzgojile dvaindvajset
mladičev, od tega dva v Preddvoru. Mladiče štorkelj je obročkal Dušan Dimnik.
Maša Likosar

Kot je pojasnil Dušan Dimnik, ki se z
obročkanjem ptic ljubiteljsko kot zunanji sodelavec Prirodoslovnega muzeja Slovenije ukvarja že 16 let, sta dva
mladiča štorkelj zrasla tudi v Preddvoru, in sicer na opuščenem dimniku
preddvorskega gradu. »Predlani sta
dve štorklji začeli graditi gnezdo, a ni
bilo mladičev. Lansko leto smo imeli v
Preddvoru prvi naraščaj štorkelj, letos
torej drugič,« je pojasnil Peter Piškur,
gospod, ki živi blizu štorkljinega gnezda, in dodal: »Sprva so štorklje napadle vrane, a so se uspešno ubranile. Med
ljudmi pa so bile zelo zaželene, kdor je
šel mimo, jih je opazoval in občudoval,
so naša posebnost.«
Bela štorklja, ki se pojavlja v Sloveniji,
kjer na celotnem območju gnezdi do
dvesto parov, je ptica selivka. »Štorklje
so spremenile način prehranjevanja,
zato so se razširile po Sloveniji. Selijo se za hrano. Nekoč so bile značilne
predvsem za Prekmurje, danes pa jih
najdemo tudi na Dolenjskem, Gorenjskem in na območju Ljubljane,«
je povedal Dimnik. Štorklje prezimujejo v južni Afriki, iz prezimovališč pa
se vrnejo v drugi polovici aprila. Od

Dušan Dimnik je konec julija obročkal dve mladi štorklji v Preddvoru.
/ Foto: Tina Dokl

aprila do julija je zanje čas gnezdenja.
Štorklje si gnezda, ki so narejena iz
vej ter postlana s travo, postavijo na
dimnikih, električnih drogovih, zelo
redko na drevesih. »Mlade štorklje
jeseni odletijo na jug Afrike in se po
treh do petih letih, ko spolno dozorijo, vrnejo na približno isto mesto,« je
povedal Dimnik in dodal, da so tudi
štorklje v Preddvoru že pred mesecem
dni odletele proti Afriki.
Glavni cilj obročkanja ptic, pojasnjuje
Dimnik, je pridobivanje podatkov za

namene raziskav in varstva narave.
Ptice, med njimi tudi štorklje, obročkajo običajno v gnezdu kot mladiče.
Štorklji v Preddvoru je obročkal konec
julija, kje sta trenutno, žal ne ve. Sogovornik je še pojasnil, kaj moramo
storiti, če najdemo ptico z obročkom.
»Vsako obročkano ptico, ki jo najdete,
prijavite v državni center za obročkanje. V Sloveniji je to Slovenski center
za obročkanje ptičev, ki deluje v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije,«
je sklenil Dimnik.

Kanalizacija v kranjsko čistilno napravo

Jezero bodo izpraznili in odstranili račjo zel

V Preddvoru razmišljajo, da bi svojo kanalizacijo speljali v čistilno napravo v Kranju. »Sedanjo na Bregu bi ukinili in prečrpavali odpadne vode vse do Hotemaž, zdaj preverjamo hidravlične pogoje. Tu sta dve prednosti: ena je, da lahko preidemo
na enotne cene čiščenja odpadnih voda (in kranjske so zaradi ekonomije obsega občutno nižje od preddvorskih), druga
pa, da nekoč morda tudi na skupne cene odvajanja odpadnih
voda. Konfiguracija podeželskih občin poraja bistveno večje
stroške na kanalizacijskem omrežju,« pravi župan Rok Roblek.

»Z zavodom za varstvo narave se usklajujemo v zvezi z urejanjem jezera Črnava. Plan je, da se letos jezero izprazni, čez zimo
bo suho, nato bomo odstranili invazivno račjo zel, saj je edini
naravni način, da se ta posuši in pomrzne,« pravi župan Občine
Preddvor Rok Roblek. »Čez zimo bi sanirali tudi iztočni sifon, ki
izteka pod grajskim paviljonom, spomladi pa bomo začeli urejati obalo. Z direkcijo za vode smo v fazi urejanja zaključnih dokumentov, da občina prevzame jezero Črnava v upravljanje, s tem
pa bi lažje dosegli vsebine, ki si jih želimo na jezeru.«
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Spoštovani občani
in vsi bralci občinskega
glasila Preddvor
Rok Roblek, vaš župan

Prešli smo v jesenski del leta – in kot kmet jeseni žanje, kar
je spomladi sejal, je tudi za nami kar nekaj uspešnih projektov, ki omogočajo kakovostnejše življenje naših občanov
in pristnejše doživetje obiskovalcev naših krajev. Jesen bo
s seboj prinesla še nekaj projektov. Omeniti velja celostno
prometno strategijo, ki je osnova za sofinanciranje kolesarskih poti in pločnikov, idejno zasnovo Slovanske vasi in pa
projekt lokalne hrane z razvojem blagovne znamke, oba
sta del evropskih projektov. Ukvarjali se bomo z obvozno
cesto mimo naselja Hrib, projektiranjem nove športne dvorane in nadgradnje šole in vrtca ter skupaj s promotorji reševali vprašanje trajnostne mobilnosti v občini Preddvor.
Še posebno se veselim dela z mladimi, ki v teh dneh dobiva
prav posebno dimenzijo rednih srečanj. Spodbudo in odločitev za tovrstna srečanja jemljem predvsem iz svojega
osebnega življenja, ker mi v mladosti nihče ni povedal, da
je mogoče svojo socialno mrežo zgraditi načrtno. Ravno
to kasneje odstira širino posameznika v osebnostnem in
kariernem napredovanju, saj velja rek: Podatek več je predsodek manj!
Ponosen sem na katalog urbane opreme, ki je rezultat
evropskega projekta CaSco in je izdelan izključno za občino Preddvor in predstavlja našo arhitekturno in kulturno
dediščino, predvsem pa temelji na uporabi lesa kot naše
avtohtone surovine. Več si lahko ogledate na spletni strani
Občine Preddvor. Prve elemente smo postavili že v letošnjem letu.
Trenutno so naša prizadevanja na občini usmerjena v zaključevanje dokumentacije za pridobitev sofinanciranja vodovoda Možjance in infrastrukture v vasi Mače. Pripravili
smo elaborat končne situacije ureditve obale jezera Črnava
in z direkcijo za vode pričakujemo zaključek pogajanj najkasneje do konca oktobra. Z zavodom za varstvo narave
smo se uskladili, da jezero čez zimo izpraznimo, s tem pa bi
poskrbeli, da račja zel, ki je invazivna rastlina, pomrzne in
jo je tako na naraven način moč delno omejiti. Hkrati pa bi
poskrbeli za delno ureditev jezerskega dna in obale, ki bo
omogočala boljši dostop do vode.
Medtem ko čakamo Agencijo RS za okolje, da presodi o
vplivih gradnje novega nogometnega igrišča na okolje, pa

Župan Rok Roblek / Foto: Gorazd Kavčič

se vzpostavitev kolesarske povezave z mešano cono za
pešce med Belo in Preddvorom bliža cilju. Zagotovo bo v
letošnjem letu izvedena v makadamski obliki, če bosta jesen in začetek zime vremensko ugodna, pa upamo, da bo
napravljena tudi asfaltna prevleka. Prav tako se bo letos
zaključila ureditev križišča pri Mercatorju.
V prostor bo umeščena tudi nova tematska pot z imenom ToPot – pot Preddvorskih štorkelj, ki je bila posebej
za Preddvor razvita skupaj s Pedagoško fakulteto in podjetjem Pagon Šport in je namenjena otrokom za krepitev
motoričnih sposobnosti.
Začetek sanacije države ceste skozi Tupaliče je predviden
v oktobru. Direkcija za infrastrukturo je namreč tik pred
izborom izvajalca del. V letošnjem letu nam je uspel še en
veliki met. Državo nam je s skupno akcijo več občin uspelo
prepričati, da je treba zagotoviti tudi evropska sredstva za
infrastrukturo manjših občin. Tako bi v prihodnjem letu
glede na okvirne termine porabe sredstev za okrevanje EU
po epidemiji covida-19 lahko vložili vso potrebno dokumentacijo za sofinanciranje gradnje v vaseh Mače in Potoče. Poleg tega smo pripravljeni tudi na črpanje v primeru
ostanka kohezijskih sredstev v regiji predvsem za vodovod in kolesarske povezave ter zaključek kanalizacijskega
omrežja v Tupaličah.
O vseh vsebinah, ki polnijo naše urnike, se ne morem razpisati. Zagotovo delček našega dela lahko spremljate na terenu oziroma več vsebin najdete v tem glasilu in na spletni
strani Občine Preddvor. Želim vam prijetno jesen.
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Z ministrom o priložnostih planinstva
V Planinskem domu na Kališču so julija gostili ministra za gospodarski razvoj in
tehnologijo Zdravka Počivalška. Srečanja se je udeležil tudi župan Rok Roblek.
Jasna Paladin

Minister Zdravko Počivalšek se je na
1543 metrov visoko Kališče peš podal
v družbi pobudnice srečanja poslanke
Mateje Udovč, aktivne planinske vodnice pri PD Preddvor, ki tegobe planinskih društev in lokalnih skupnosti
na tem področju dobro pozna. In ni bil
edini. Ta dan so se mu v prav posebni »sejni sobi« na terasi planinskega
doma pridružili tudi predstavniki
Planinske zveze Slovenije, planinskih
društev, občin in turističnih organizacij, med njimi tudi župan Rok Roblek in direktorica zavoda za Turizem
Preddvor Ernesta Koprivc. Namen
srečanje je bilo poudariti težave planinstva pa tudi priložnosti, predvsem
pa povezati številne akterje na tem
področju, ki žal povečini delujejo vsak
zase – vse z namenom planinski turizem spraviti na višji nivo.
Srečanje je minilo v sproščenem vzdušju ob dobrotah, za katere je poskrbel
oskrbnik koče Goran Krstić s svojo
partnerico Kristino Paroh, a zato nič
manj zavzeto, saj so zbrani s pridom

Minister Zdravko Počivalšek je zbranim pozorno prisluhnil in tudi že podal nekaj
predlogov in rešitev.

izkoristili prisotnost ministra in njegovo pripravljenost, da jim prisluhne.
Predstavili so mu glavne težave, kot
so drago vzdrževanje planinskih poti,
dotrajane planinske koče, ki jih je treba posodobiti in približati vedno bolj
zahtevnim turistom, delo na osnovi
prostovoljstva, številne pravne zagate
in zgodbe, ki niso povezane. V slovenskih gorah je kar 12 tisoč kilometrov
planinskih poti, od tega vsaj 130 kilometrov zelo zahtevnih, za njihovo
vzdrževanje in obnovo pa bi potrebovali vsaj pol milijona evrov letno, ki pa

NAJAVA JAVNIH RAZPISOV
Občina Preddvor obvešča, da je na spletni strani občine objavila
	
javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2020.
Prijava je možna do torka, 27. 10. 2020.
 javni razpis za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na
območju občine Preddvor za leto 2020
	da je odprt del razpisa za kmetijstvo to je Sofinanciranje delovanja društev s
področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja Ukrep št.7– rok je 1. oktober 2020.
Vse informacije, kot tudi razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na naslovu
Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, po telefonu 04/275 10 00 v času
uradnih ur ali po elektronski pošti obcina@preddvor.si.
Razpisna dokumentacija za prijavo je dostopna na spletni strani Občine Preddvor v
zavihku Javni razpisi in objave.

jih planinska društva nimajo. V gorah
je tudi 179 koč in zavetišč, od katerih
so nekatera v stanju, da bi jih bilo racionalneje podreti in postaviti nova,
saj imajo društva komajda denar za
redno vzdrževanje.
Na preslabo povezanost ponudnikov,
lastnikov zemljišč ter različnih organizacij je opozoril tudi župan Roblek,
ki je ministru predlagal davčne olajšave (denimo oprostitev nadomestila
za uporabo gozdnih zemljišč) za tiste
lastnike zemljišč, ki bi služnost za planinske in kolesarske poti prenesli na
občino. Ernesta Koprivc pa je ministra
opozorila na to, da k razvoju planinstva poleg urejene infrastrukture prispeva oglaševanje, da pa država denar
namenja v glavnem le vodilnim destinacijam, manjšim občinam, kakršna
je Preddvor, pa ne. Srečanje se je zaključilo z najavo ministra, da bodo te
dni objavili prvi razpis za energetsko
sanacijo planinskih koč v višini nekaj
nad pet milijonov evrov, in obljubo, da
bo država še letos našla denar za nujno obnovo planinskih koč, financiranje za to področje pa bodo v prihodnje
uredili tudi sistemsko.

Skrivnost
preddvorskih
štorkelj
Zadnji dan v juniju je bila
v grajskem parku in ob
jezeru Črnava v Preddvoru
predstavitev tematskoorientacijske poti za
predšolske otroke in učence
prve triade Skrivnost
preddvorskih štorkelj.
Petra Lombar Premru,
foto: Matej Pagon, Neža Lajevec

Pripravilo jo je šest študentov različnih fakultet Univerze v Ljubljani z
mentorji v okviru projekta PKP (Po
kreativni poti do praktičnega znanja). Namen tovrstnih projektov je
povezovanje visokošolskih zavodov z
gospodarstvom in negospodarstvom,
financirata pa jih Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. »Študentom tak
projekt daje možnost, da pridobijo
praktične izkušnje, dodatna znanja
in veščine, ki jih bodo potrebovali za
vstop na trg dela,« je poudarila izredna profesorica s Pedagoške fakultete dr. Jera Gregorc, ki že dobri dve
leti živi v Preddvoru. »Študenti so
na zanimiv, čaroben in skrivnosten
način ugotavljali povezavo štorkelj
s Preddvorom. Če vas zanima, kako
sta prišli štorklji v Preddvor, kaj se je
pravzaprav zgodilo ter kaj je 'ušpičil'
vran Fran, je najbolje, da se tudi vi podate na pot.«
Otroci bodo na tematsko-orientacijski poti reševali na piramidah (silhueti Storžiča) zapisane naloge. Na začetku si bodo izbrali zahtevnost, in sicer
tako, kot je značilno za poti v gorah.

Izbirali bodo lahko med lahkimi, zahtevnimi in zelo zahtevnimi izzivi. Dr.
Jera Gregorc je povzela pot: »Naloge
so prepletene s šestimi kurikularnimi področji, planinskim znanjem in
spretnostmi, aktivirajo vsa čutila,
ponujajo različne gibalne izzive, poudarek je tudi na govornem razvoju.
Ob vsaki uspešno opravljeni nalogi si
bodo otroci na tematskem kartončku
odtisnili žig. Ko bodo zbrali vseh šest
žigov, si bodo pridobili pravico, da ...
Vsega pa ne izdam.«
Pot sicer ne bo postavljena v grajskem
parku in ob jezeru, kot je bila ob zaključku študentskega projekta, ampak bo predvidoma še letos zaživela
na novi lokaciji »v Korotanci«, to je v
gozdu mimo oziroma skozi katerega

se od šole ali iz Šiške sprehodimo proti Mačam. Izhodišče bo na parkirišču
pri Vrtcu Storžek, kjer bo predstavitvena tabla, ki nas bo usmerila na
pot. »Piramide z izzivi že čakajo, da
jih postavimo, soglasja lastnikov zemljišč tudi že imamo, čakamo le še na
poligone za motorične vaje na posameznih točkah, ki pa so v izdelavi v
podjetju Pagon Šport. Takoj ko bodo
nared, bomo vse skupaj postavili in
pripravili uradno odprtje,« je povedal
župan Rok Roblek.
Upajmo, da bo tematsko-orientacijska
pot Skrivnost preddvorskih štorkelj
navduševala številne nadobudneže iz
naše občine in od drugod. Sodeč po
odzivih s prve predstavitve smo lahko
brez skrbi – otroci so bili navdušeni.
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Ravnanje z odpadki
V Komunali Kranj, ki opravlja obvezno gospodarsko službo ravnanja z odpadki tudi v občini
Preddvor, so pripravili nekaj navodil glede ravnanja z odpadki.
Njihove ekipe na terenu opažajo napredek pri ločevanju odpadkov in
večina uporabnikov je vestna pri njihovem razvrščanju. Nasvete in informacije s področja ravnanja z odpadki
uporabniki lahko dobijo v okviru delavnic ter na terenu pri predstavnikih javnega podjetja. Se pa Komunala
Kranj srečuje tudi z izzivi na področju
kopičenja odpadne embalaže, a se ta
zgodba umirja, poseben izziv pa predstavlja zbiranje odpadne embalaže in
odpadkov na ekoloških otokih.
»V zadnjem času pogosto opažamo
onesnaženo okolico ekoloških otokov. Nesnaga se kopiči ob zabojnikih,
čeprav so ekološki otoki namenjeni
ločenemu zbiranju odpadkov v zabojnikih/zvonovih, ne ob njih. Vse
pogosteje se dogaja, da se ekološki
otoki marsikje spreminjajo v mini deponije oziroma priročno odlagališče
za različne odpadke. Kljub rednemu
praznjenju se ob zabojnikih kopičijo
nepravilno odloženi odpadki, ki kazijo podobo krajev, vplivajo na zdravje
ljudi in v bližnji prihodnosti tudi na
denarnice. Naše ekipe redno čistijo
nesnago, vendar pa je to prav tako kot
stalni (poostreni) nadzor za nas dodatni strošek, ki se bo prej ali slej poznal
na položnicah uporabnikov,« je povedal vodja sektorja Odpadki Igor Viktor
Bizjak. Komunala Kranj sicer redno
pregleduje stanje na terenu, se odzove
na klice uporabnikov in ekipe redno
pospravljajo okolico ekoloških otokov.
Kako ravnati z odpadki

Vključitev v sistem ravnanja z odpadki pomeni zbiranje in oddajanje odpadkov po tako imenovanem sistemu
od vrat do vrat (redni odvoz mešanih
komunalnih in bioloških odpadkov

ter odpadne embalaže), oddajanje odpadkov na ekoloških otokih, v zbirnih
centrih in v času akcije zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev ter oddajanje kosovnih odpadkov.
Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne
nastane, zato že med nakupovanjem
premislite, ali izdelek resnično potrebujete; natančno preberite etiketo na
izdelku in se tako seznanite s snovmi,
ki jih vsebuje; poiščite varnejše nadomestke, ki so okolju prijazni in ne
vsebujejo snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne. Izogibajte se
specializiranim čistilom, ki vsebujejo
hlapljive snovi. Če se temu ne morete
izogniti, upoštevajte navodila za uporabo. Kupite res samo toliko, kot potrebujete, in ne pretiravajte z uporabo.
Dom lahko očistite z naravnimi čistili, kot so kis, limona, sol, pepel.
Odločite se za varčne žarnice. Pri nakupu nove električne naprave bodite
pozorni na način polnjenja. Imate
namreč vedno večjo izbiro naprav, ki
se polnijo s pomočjo sončne energije
(npr. kalkulatorji). Baterije za domačo
uporabo lahko večkrat uporabite, če
imate polnilnik za baterije.
Če je možno, napajajte napravo z elektriko. Kupite kartuše za tiskalnike, ki
se lahko ponovno napolnijo. Kupujte
okolju manj škodljive barve in lake,
narejene na vodni osnovi. Po uporabi
dobro zaprite pokrov in s tem preprečite sušenje barve. Če barve sami ne
potrebujete več, jo ponudite prijatelju.
Barvo hranite na primerni temperaturi in upoštevajte navodila na izdelku,
saj tako podaljšate njeno uporabnost.
Odločite se za zdrav način priprave
hrane in se izogibajte cvrtju jedi, pri
čemer porabite veliko olja. Izogibajte
se uporabi pesticidov, insekticidov.

Uporabite naravne pripravke. Podarite izdelke, ki jih ne potrebujete več.
Odločite se za izdelke, ki niso v embalaži pod pritiskom.
Doma odpadno jedilno olje vlijte v
plastenke ali steklenice oziroma v katerokoli drugo primerno embalažo. To
začasno hranite v kleti ali garaži, in
ko se nabere več odpadnega jedilnega
olja, ga odpeljete v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, kjer ga lahko
brezplačno oddate. Odpadno jedilno
olje je prepovedano odlagati v zabojnike za mešane odpadke in zabojnike
za ločeno zbiranje odpadkov, prepovedano ga je zlivati v odtok ali kanalizacijo. Lahko ga oddate tudi v času
akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev.
Kam s staro elektronsko opremo

Ob nakupu nove elektronske opreme
je trgovec ali proizvajalec dolžan sprejeti staro. Če je oprema še uporabna,
jo lahko prodate ali podarite. Mednjo
sodijo mali in veliki gospodinjski aparati, računalniška oprema, električna
in elektronska oprema, oprema za
razsvetljavo, igrače, zabavna elektronika. Pravočasno sporočite spremembo števila oseb v gospodinjstvu. V
okviru projekta LIFE Gospodarjenje z
e-odpadki pod okriljem družbe ZEOS
v sodelovanju s Komunalo Kranj poteka zbiranje e-odpadkov in odpadnih
baterij v uličnih zbiralnikih.
Odpadke dosledno ločujte in obenem
zmanjšajte stroške za odvoz mešanih
odpadkov. Gospodinjstva z manj člani
si lahko zabojnik delite. Pred tem morate to s pisno vlogo urediti na Komunali Kranj. Če želite drugim preprečiti
odlaganje odpadkov v svoj zabojnik,
izberite takega s ključavnico.
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Postopoma urejamo kotičke Preddvora
Darja Delavec

Člani Krajevnega odbora Preddvor,
ki smo v novembru 2018 sprejeli in
potrdili svoje kandidature, smo se odločili, da bomo tudi s prostovoljnim
delom pomagali, da Preddvor dobi
takšno podobo, kot si jo zasluži. Tako
počasi, korak za korakom urejamo
kotičke v Preddvoru. Prvi izziv nam je
grajski prehod (med graščino Dvor in
cerkvijo). Dela smo začeli marca lani
in letos poleti je prehod dobil lepšo
podobo. Najprej je bilo treba področje prehoda očistiti. Nasuli smo nekaj
prikolic peska in veliko prikolico zemlje. Urejena je pot, urejeni sta grobnici, kolikor to dopušča čim manjše poseganje v kulturno dediščino. Posadili
smo tudi grmovnice, tako v prehodu
samem kot tudi ob graščini.
Zavedamo se, da je za urejanje potrebna vsakodnevna skrb, kot prostovoljci
se trudimo po najboljših močeh. Zato
iskrena hvala vsem, ki pri takšnih
projektih pomagate z delom in ne kritiko. Hvala županu Roku Robleku za
podporo, tako finančno kot tudi za
prostovoljno delo, odbornikom Nejcu
Bodlaju, Miranu Zadnikarju, Miranu Murniku, Milošu Šavsu, Mirjam
Pavlič. Posebna zahvala gre občanom

Urejali smo grajski prehod

Preddvora, ki vedno pristopijo k delu,
ko jih potrebujemo. To so: Stane Arh,
Vojko Smolej, Janez Polajnar, Grega
Hafner, Janez Zaplotnik, Manja Primožič, David in Franci Šenk. Pri akciji
se nam je pridružil tudi gospod Touhami. Seveda gre posebna zahvala
mojemu možu Francu Delavcu, ki me
podpira v vseh mogočih in nemogočih
idejah.

Skupaj zmoremo več. Zato bomo veseli vaših pobud, kje in kaj je treba
še postoriti, in seveda tega, da se par
vaših pridnih rok pridruži prihodnjim
akcijam.
Kot svetnica in kot predsednica KO
Preddvor vas prosim, da me opozorite
na morebitne težave ali mi posredujete svoje predloge in vprašanja na e-naslov dadelavec@gmail.com.

Odpadna silažna folija

Odvoz nevarnih odpadkov

Občina Preddvor in Komunala Kranj
organizirata BREZPLAČEN PREVZEM
ODPADNE SILAŽNE FOLIJE IZ KMETIJSTVA v sredo, 7. oktobra, od 7. do
11. ure na Čistilni napravi Preddvor.
Folija mora biti očiščena nesnage
(mrežic, ostankov krme, drugih odpadkov), sicer bo zavrnjena. Stroške
prevzema in odvoza pokriva Občina
Preddvor.

Nevarni odpadki ne sodijo v zabojnike za gospodinjske odpadke in ne v naravo.
Med nevarne odpadke spadajo: odpadna zdravila, kozmetika, čistila, barve, laki,
lepila, škropiva, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilna
tekočina, akumulatorji, baterije, drobna elektronika, kot so mobilni telefoni, kalkulatorji, pametne ure ipd. Oktobra Komunala Kranj organizira akcijo zbiranja nevarnih
odpadkov. Zbirali jih bodo na terenu s posebno mobilno enoto, na zbirno mesto pa
lahko uporabniki prinesete nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja odpadkov je
brezplačna. Akcija ni namenjena zbiranju odpadkov pravnih oseb. Uporabniki sicer
lahko nevarne odpadke brezplačno oddajo vse leto kadarkoli v času odprtja zbirnega centra. V občini Preddvor bo akcija v četrtek, 22. oktobra, od 13. do 18. ure na
parkirišču pri Jelovici.
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Kako urejati grajski park
Občina Preddvor se je v sklopu projekta
Zelena naselja začela ukvarjati z urejanjem
območja grajskega vrta.
Občani so sodelovali na delavnici o urejanju grajskega parka.
/ Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Partnerji v projektu Zelena naselja so: BSC Kranj, občine
Preddvor, Tržič in Bled ter društvo arhitektov KRARH.
V Preddvoru so pristopili k urejanju grajskega parka, kjer
med najpomembnejše ukrepe sodijo ureditev in zaščita
območja grajskega parka in sanacija brežin potoka Suha z
namenom zaščite pred erozijo in potencialnim poplavljanjem. Občina Preddvor je skupaj s prebivalci in drugimi
izvedla anketo in delavnico na temo revitalizacije tega območja.
Prebivalce so k reševanju anket spodbudili s praktičnimi
nagradami. Med prejetimi odgovori so naslednji predlogi:
postavitev klopic za posedanje, nova drevesa, manjši pri-

reditveni prostor, vodnjak, ribnik ali pitnik, zeliščni vrt,
knjižnica na prostem, manjši lokal s teraso, otroška igrala,
tablice z imeni dreves ... Med drugimi predlogi prebivalcev
zasledimo tudi: pumptrack oz. grbinasti poligon, pokrit
večnamenski prostor (za drsanje pozimi in kotalkanje ali
rolanje poleti), zraven balinišče za vse starostne skupine,
fitnes na prostem, kulturne dogodke za krajane in turiste,
slaščičarna, park z otroškimi igrali, nove klopi. Rezultate
delavnice in anket s skicami predlagane ureditve grajskega
parka najdemo tudi na tabli ob vhodu v park. O nadaljnji
ureditvi pa se občina še dogovarja z institucijami, ki dajejo
soglasja, denimo zavodoma za varstvo narave in kulturne
dediščine.

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07-UPB3 in 45/08) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v
državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-UPB1) je občinska volilna komisija Občine
Preddvor sestavila naslednji

SEZNAM
kandidatov za člane občinskega sveta
za nadomestne volitve svetnika Občine Preddvor v 4. volilni enoti
Volilna enota št. 4 obsega območje naselij Potoče, Nova vas in Mače
Kandidati so:
1. Klemen ARH, rojen: 19. 11. 1990, stanujoč: Mače 5, poklic: magister profesor
športne vzgoje; delo, ki ga opravlja: učitelj športa, predlagatelj: Marija Mojca
Sodnik – Združeni za Preddvor
2.	
Sandra KAŠTRUN, rojena: 29. 4. 1989, stanujoč: Nova vas 33, poklic: univ. dipl.
socialni pedagog; delo, ki ga opravlja: asistentka v prodaji in marketingu, predlagatelj: Rok Roblek – Naš Preddvor
3.	Jožef KOKL, rojen: 6. 2. 1948, stanujoč: Potoče 24a, poklic: inštruktor gradbeniš
tva; delo, ki ga opravlja: upokojenec, predlagatelj: Povezane lokalne skupnosti
V volilni enoti št. 4 se voli 1 (en) član občinskega sveta
Volitve bodo v nedeljo, 11. oktobra 2020.
Številka: 041-0001/2020-020
Datum: 17. 9. 2020		
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA PREDDVOR
PREDSEDNICA
Janja ROBLEK

Sprejeli prostorski načrt
za poslovno cono
Občinski svet v Preddvoru je sprejel občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)
za južni del poslovne cone. Z lastniki se
občinska uprava aktivno pogovarja o
tem, kako sprejeti OPPN tudi za severni del in kako do čimprejšnje izgradnje
javne infrastrukture. Ocena vrednosti te
je okoli 1,5 milijona evrov, ker gre tudi za
ureditev poplavne varnosti in vodnega
zadrževalnika. »Z lastniki potekajo zelo
korektni pogovori, ko bo izbran pripravljavec prostorske dokumentacije in projektant, ki bo predstavil plan investiranja
v območje, se bomo tudi odločili, kako
se dogovoriti z lastniki: ali bi občina
zemljišča odkupovala ali pa bi z zemljišči kompenzirala, torej bi prevzela toliko
zemljišč, kolikor je cena komunalne ureditve,« o več možnih scenarijih razmišlja
župan Rok Roblek.
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Oktobra nadomestne volitve
V nedeljo, 11. oktobra, bodo v Preddvoru nadomestne volitve. Volili bodo nadomestnega
člana občinskega sveta.

Občinska volilna komisija Občine
Preddvor je 2. julija na svoji prvi seji
sprejela sklep, da se dne 11. oktobra
2020 v 4. volilni enoti izvedejo nadomestne volitve.
Nadomestne volitve se bodo izvedle
zaradi prenehanja funkcije enega člana občinskega sveta. Razlog prenehanja je sprememba stalnega bivališča
svetnika. Volitve za novega člana se
izvedejo v četrti volilni enoti VE4, to
je v naseljih Mače, Potoče in Nova vas.

Kot vemo, so bile zadnje lokalne volitve
jeseni 2018, na njih so volivke in volivci izbirali župane in občinske svetnike.
Takrat je bil za župana izvoljen Rok Roblek, izvoljenih pa je bilo tudi enajst občinskih svetnikov, vsi skupaj se bližajo
polovici prvega mandata. Pri lokalnih
volitvah je za občine z manjšim številom članov občinskega sveta (od sedem
do vključno enajst) zakonsko predviden
večinski volilni sistem, kar velja tudi za
Občino Preddvor, kjer se voli 11 članov
občinskega sveta. Proporcionalni volilni sistem se uporablja za občine z večjim

številom članov občinskega sveta. Pri
večinskem sistemu se glasuje o posameznih kandidatih, medtem ko se pri
proporcionalnem sistemu glasuje o listah kandidatov. Po večinskem sistemu
se voli tudi nadomestni član.
Za nadomestnega člana občinskega
sveta Občine Preddvor kandidirajo trije
kandidati dveh list in ene stranke. Kandidati so: Klemen Arh (lista Združeni
za Preddvor), Sandra Kaštrun (lista Naš
Preddvor) in Jožef Kokl (stranka Povezane lokalne skupnosti). Njihove kratke
predstavitve lahko preberete spodaj.

Klemen Arh
Lista ZZP (Združeni za Preddvor)

Sandra Kaštrun
Lista naš Preddvor

Jožef Kokl
Povezane lokalne skupnosti

Klemen Arh, rojen 19. 11. 1990 v
Kranju, krajan Mač
nad Preddvorom;
izobrazba: OŠ M.
Valjavec Preddvor,
Gimnazija Želimlje,
Fakulteta za šport;
pridobljen
naziv:
mag. prof. športne vzgoje; magistrsko
delo: Zgodovina rokometa v Preddvoru; trenutna zaposlitev: učitelj športa na
Osnovni šoli Polje v Ljubljani
Prosti čas preživlja z družino, na kolesu,
v hribih ali ob knjigi.
Klemen, zakaj kandidirate?
Želim spremembe in verjamem v ljudi, ki
so me povabili k sodelovanju. V športu
ni kompromisov, štejejo dejanja in nikoli
nisem želel biti najboljši poraženec.
Največja želja?
Razvoj – športna dvorana v Preddvoru in
vrnitev rokometa v naš kraj. Vabim vas
na volitve. Hvala za vaš glas in zaupanje
pod št. 1.

Sandra
Kaštrun
iz Nove vasi, univerzitetna diplomirana socialna
pedagoginja,
ki
trenutno
svoje
izzive išče na področju farmacije, v
prostem času kot
zagovornica sodeluje v programu Zagovornik otrok – glas otroka.
»Za kandidaturo v občinski svet sem se
odločila, ker sem željna novih izzivov in
želim biti del sprememb v našem kraju.
Kot bivša športnica sem naklonjena razvoju športne infrastrukture, zanimajo
me področja vzgoje in izobraževanja,
socialnega varstva ter mladi. Kot mama
velik poudarek dajem varnosti v prometu in cenim prostore za najmlajše.
Za vasi Potoče, Nova vas in Mače pa
je treba izpeljati ključne infrastrukturne
projekte: varnost v prometu, ureditev
kanalizacije, zgraditi pločnik, ustrezna
avtobusna postajališča, obnoviti ceste
in vodovod.«

Jožef Kokl iz Potoč, po poklicu
inštruktor v gradbeništvu, zdaj upokojenec, vrsto let
predsednik Čebelarskega društva
Fran
Lakmayer
Preddvor, za delo
na področju čebelarstva je prejel več priznanj. Društvo vsa leta odlično sodeluje
tudi z Občino Preddvor, kar se med drugim kaže tudi v skupni ureditvi grajskega
parka s spomenikom velikemu čebelarju
Franu Lakmayerju.
»Kot občinski svetnik si bom prizadeval
predvsem za uresničevanje naslednjih
projektov v naših krajih: nadaljevanje
gradnje vodovoda in urejanje kanalizacije v Mačah, v Potočah ureditev pločnika
od kapelice sv. Jakoba do doma starejših ter kanalizacije, parkirni prostor pod
Sv. Jakobom, v spodnjem delu vasi pa
avtobusno postajališče. Pri tem bom
prisluhnil idejam vseh občanov in delal
za dobro čim več ljudi.«

Danica Zavrl Žlebir
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Vrtec na počitnicah
Neža Bergant, pomočnica vzgojiteljice

Ukrepi, ki jih je za uradni zaključek vrtčevskega leta
priporočal NIJZ, so dovoljevali, da so se vsaj predšolski
otroci zgledno in ponosno poslovili od svojih vzgojiteljic
in igralnic. Prireditveni prostor se je preselil na prosto v
naravo, tako kot večina dejavnosti v poletnem času. Zaposleni v vrtcu smo se tako z olajšanjem ob uspešnem in
varnem zaključku leta skupaj z otroki odpravili v sproščeni poletni čas.
V situaciji, v kateri smo se znašli, smo se še bolj zavedali
prednosti in bogate danosti našega okolja v Preddvoru. V
poletnem času se pogosto odpravljamo na daljše pohode
po bližnjih gričih, sprehode okoli jezera, kjer je opaziti
tudi kopalce, ki nas še bolj opominjajo na čar poletja. Življenje travniških žuželk in bogato cvetje sta priložnost
za spoznavanje naše narave. Naš vrtčevski vrt večkrat
spremenimo v plažni direndaj, kjer se razigrano škropimo z vodo in preganjamo čas z vodnimi igrami. Asfaltne
površine postanejo slikarska platna za ustvarjalce risb
s kredami. Bližnje gozdne sence so varno zavetje pred
prevročim soncem in jase prostor, kjer v stilu piknika v
dopoldanskem času malicamo zdravo sadje. Vseskozi
vzgojiteljice skrbno varujemo otroke pred nevarnostmi
prevročega sonca, saj je vrtec pridružen poletnemu projektu Varno s soncem v sklopu projekta Zdravje v vrtcu.
V času počitnic se vrtec in življenje v njem rahlo umirita.
Oddelki se številčno zmanjšajo in otroke združimo v mešane skupine, kjer dobijo starejši možnost sodelovanja z
mlajšimi. Dobijo priložnost, da spoznajo nove prijatelje.
Z navdušenjem opazujemo, kako otroci med daljšo počitniško odsotnostjo ob vrnitvi v vrtec zrastejo, napredujejo v razvoju in se veselijo vrnitve in prestopa v višje
starostno obdobje. S tem pa se življenje v vrtcu vrne in
že je tu zagon novega leta. Igralnice so pripravljene, zaposleni pa z zavihanimi rokavi stopamo naproti novim
dogodivščinam z vašimi in našimi otroki.

Šoli donirali maske
V OŠ Matije Valjavca Preddvor smo v sredo, 2. septembra,
od podjetja Lausegar, d. o. o., iz Tupalič prejeli donacijo
petsto zaščitnih mask, dvajset razkužil za roke in 12 razkužil za površine. Donacijo je iz rok Uroša Lausegarja prejel
ravnatelj šole Bogdan Sušnik. Za donacijo se iskreno zahvaljujemo.
Petra Lesjak, pomočnica ravnatelja

Elin vstop med prvošolčke

Prvi šolski dan
Nina Valjavec, učiteljica

V torek, 1. septembra 2020, je v šolo v Preddvoru vstopilo
45 znanja in novih dogodivščin željnih prvošolcev. Starši
so jih pospremili upoštevaje varnostne ukrepe za zajezitev
okužb, ob priporočilih NIJZ pa sta bila sprejema pravzaprav dva, za vsak oddelek posebej.
Zbrane je najprej pozdravil ravnatelj Bogdan Sušnik in jim
zaželel, da bi se čim več naučili, staršem pa podal nekaj
pomembnih informacij ob začetku šolanja. Nato jih je nagovoril še župan Občine Preddvor Rok Roblek, s katerim
so otroci ugotavljali, kdo vse bo v šoli poskrbel, da se bodo
dobro počutili, in poudaril pomen vseživljenjskega učenja.
Vsakemu prvošolcu je občina podarila knjigo Mojiceje Podgoršek Kobilica Tilica se dolgočasi. Učiteljice pod vodstvom
Petre Lombar Premru so pripravile kratek program. Učenci
sedmega in osmega razreda so izvedli igrico Rudi in knjiga. Prvošolci so z nasmehom na obrazu spremljali, kako
je deček Rudi kar dobesedno požiral knjige, da bi bil tako
pameten kot njegov prijatelj. Na koncu je le ugotovil, da se
z branjem knjig lahko ogromno naučimo in da knjig ne bo
več jedel, ker tudi okusne niso preveč. Po predstavi je vsak
učenec slavnostno prejel rumeno rutko, se sprehodil skozi
okvir ob ploskanju staršev, sošolcev in učiteljic ter tako še
simbolično vstopil v prvi razred. Šolarčke je v razredu, kjer
so se spoznavali z učiteljicami, čakala še posebna sladka malica, starši pa so dobili nekaj informacij, da bi bil začetek v
šoli čim lažji.
Učiteljice želimo prvošolcem, da bi se v šoli dobro počutili
in bi radi hodili v šolo, da bi imeli veliko prijateljev in bi
še dolgo časa ohranili svojo radovednost, navdušenost nad
učenjem, živahnost in iskrenost, ki so jo pokazali na prvi
šolski dan.
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Iz šolskih klopi
Aktivno v šolo

Zakorakali smo v novo šolsko leto. Pa
smo res dobesedno zakorakali? Eden
izmed ciljev letošnjega šolskega leta je,
da bi v okolici šole zmanjšali promet.
Ker opažamo, da se veliko učencev pogosto pusti pripeljati prav do vhoda,
smo se priključili projektu Trajnostna
mobilnost. Poleg tega je šola že od
leta 1998 vključena v mrežo zdravih
šol, katere letošnja rdeča nit je Čas za
zdravje je čas za nas. Oba projekta se
med seboj dopolnjujeta, zato bomo
letos še posebej načrtno spodbujali
aktiven prihod v šolo in odhod domov.
Za aktivnega velja prihod s skirojem,
kolesom, rolerji ali peš. Z njim spodbujamo telesno aktivnost, ki ima
številne pozitivne učinke na zdravje.
Učenci, ki prihajajo v šolo aktivno,
čutijo tudi zaupanje s strani staršev. Z
aktivnimi prihodi bomo dosegli tudi
manj prometa v okolici šole in vrtca,
manj bo škodljivih izpušnih plinov,
šolske poti pa bodo še varnejše.
Kaj pa vozači? Za aktivni prihod velja
tudi samostojni odhod od doma do
avtobusne postaje ter uporaba javnega prevoza. Prav je, da tisti učenci, ki
imajo avtobusno vozovnico, to tudi
uporabljajo.
Posebno pozornost aktivnemu prihajanju v šolo smo namenili v času

Aktivna pot v šolo

Otroci vozniki

Evropskega tedna mobilnosti (16.–22.
septembra 2020), ko smo beležili način prihajanja v šolo ter ugotavljali,
kateri razred je najbolj aktiven. Starše,
ki svoje otroke kljub možnosti uporabe javnega prevoza ali aktivnega prihoda v šolo vozijo, smo prosili, da so
v tem tednu otroci izstopili iz avta na
avtobusni postaji pri trgovini, od tam
pa nadaljevali peš po varni šolski poti.
Akciji smo se pridružili tudi zaposleni.
Starši, zaupajte svojim otrokom in
jih z jutranjim aktivnim prihodom
pospremite v šolo. Bodite jim zgled,
spodbujajte jih. Aktivni bomo svojemu telesu zvišali odpornost na viruse,
tudi na tistega, ki nam že od februarja
diha za vrat.
Skupina Zdrave šole

Šolarji so se preizkusili kot vozniki

V torek, 8. septembra, smo na OŠ Matije Valjavca za učence četrtega in petega razreda izvedli projekt Jumicar.
Financirali sta ga Agencija za varnost
prometa in Občina Preddvor.
Program Jumicar otroke poučuje,
kako se vesti v prometnem okolju, in
sicer tako, da so postavljeni v vlogo
voznika in doživljajo dogodke na način, kot jih opaža in zaznava voznik v
pravem prometu. Najprej so učenci v
teoretičnem delu, ki je trajal pol ure,
v matični učilnici ponovili prometne
znake in predpise, v praktičnem delu
pa so se preizkusili v samostojni vožnji z avtomobilčki na pripravljenem
prometnem poligonu na asfaltirani površini pred glavnim vhodom
šole. Mini avtomobilčki so bili prava
atrakcija, saj imajo prave bencinske
motorje in vsebujejo vse elemente
pravega vozila, od varnostnega pasu
do zavornega pedala in pedala za
plin. Avtomobilčke smo pred vožnjo
razkužili, nato pa se je samostojna
vožnja ob upoštevanju prometnih
predpisov začela.
Učenci so bili nad delavnico navdušeni, saj so se pomembne prometne
vsebine učili na varnem poligonu in
skozi igro.
Maja Logar, učiteljica
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Otroci pišejo in rišejo
Spet v šolo …

tivne ali pozitivne) … S seboj bi nosila
šotor za večdnevno ali celo večmesečno preživetje v naravi, daljnogled,
da bi lahko od daleč opazovala živali.
Nujno bi seveda morala s sabo imeti
zaloge hrane ter pijače. Še posebej bi se
potegovala za polarne lisice, saj so zelo
ogrožene zaradi svojega kožuha. Hodila bi po džunglah, puščavah, gozdovih … Skratka povsod, kjer je narava.
V večjih mestih bi poskušala zgraditi
več parkov ali pa bi na stolpnice posadila travo, drevesa in rože. Če bi lahko
storila to, bi živali, ki živijo v mestih,
imele več prostora ter še sveži zrak.

Novo jutro, lep je dan,
jaz pa nisem več zaspan.
Zgodaj vstanem,
si oči pomanem in k mizi planem.
Na mizi me čaka topel čaj
in še marsikaj.
Po zajtrku se umijem in oblečem
in hitro v šolo stečem.
Tam me že čakajo sošolci,
pozdravimo se s komolci.
Filip Božič, 4. b

Šola je dolgočasna.
Kadar šole ni, so jutra krasna.
V šoli bi moralo biti tako,
da bi bilo res lepo.
In kaj bi tam počel?
Na kavču bi sedel,
ležal bi in smrčal,
kot bi teklo tisoč krav!
Tomaž Premru, 4. b

Kako bi bilo, če bi bili odrasli …

Če bi bil odrasel, bi zjutraj zgodaj vstal.
Naredil bi zajtrk in spil kavo. Nato bi
šel v službo. Po poklicu bi bil mesar. Po
službi bi šel v hribe. S prijatelji bi šel na
pivo. Vozil bi audija.
Matevž Šavs, 4. a

Če bi bila mama, bi otroka dala spat
ob 20. uri. Zbudila bi ga ob 7. uri in mu
dala zajtrk. Nato bi ga peljala v šolo. Ko

Lucija Škrjanec, lanski 4. a
Thor Štajnar, 2. b

bi prišla domov, bi pojedla zajtrk. Kasneje bi zlikala srajce in skuhala kosilo.
Tamara Volčjak, 4. a

Otroke bi dala spat prej. Pospravljala
bi hišo. Kuhala bi kosilo. Otroke bi peljala v šolo. Kupovala bi jim oblačila in
obleke. Družino bi peljala na morje.
Lana Mehić, 4. a

Za družino bi napisala pravila: 1. Ne
kriči! 2. Ne jezikaj! 3. Ne izzivaj! 4.
Ne norčuj se iz ljudi! Svojim otrokom
bi zvečer brala pravljice. Za dojenčka
bi pripravila kašice doma in jih ne bi
kupovala. Novo šolsko torbo bi jim kupila v 1. in 4. razredu. Z družino ne bi
živela v bloku. Pred hišo bi imela velik
vrt z zelenjavo. Zvečer bi jim spekla
palačinke, nato pa bi šli ven gledat
zvezde.
Klara Valjavec, 4. a

Lana Mehić, 4. a

Kot okoljevarstvenica bi potovala okrog sveta in v različnih pokrajinah
opazovala, kako se živali obnašajo,
kakšne odnose imajo med seboj (nega-

Zoja Zakrajšek, 4. a

Ko bom odrasel, bom znanstvenik.
Raziskoval bom vesolje. Znanstveniki
pri raziskovanju uporabljajo teleskope in računalnike. S teleskopi gledajo
zvezde in druga vesoljska telesa, z računalniki pa računajo razdalje, temperature planetov in še kaj drugega.
Po navadi delajo v svojih pisarnah ali
v posebnih zgradbah, v katerih je tudi
ogromen teleskop. Včasih izstrelijo
tudi raketo, ki v vesolje pošlje sondo.
Sonda je telo, ki potuje skozi vesolje in
med letom zbira podatke, ki jih pošilja
nazaj na zemljo. S podatki znanstveniki razvijajo različne teorije, iz teorij
pa sestavljajo znanstvena načela in zakone. Za ta poklic sem se odločil zato,
ker se mi zdi vesolje in raziskovanje
vesolja zelo zanimivo.
Anej Krotec, lanski 4. a
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Človeka obravnava celostno
Pred šestimi leti je Miha Vizjak v domači hiši v Preddvoru začel izvajati zdravilne masaže,
s katerimi pomaga ljudem odpraviti zdravstvene težave in povrniti zdravje.
Miha Vizjak je po izobrazbi inženir gozdarstva, a v obdobju
gospodarske krize ni dobil rednega dela v svojem poklicu.
Ko so mu v gorskem teku pot prekrižale športne poškodbe,
si je želel sam pomagati. Temeljito je raziskal področje masaž in manualne terapije. Opravil je ustrezna izobraževanja
in se v novem poklicu preizkusil pri delodajalcu v Ljubljani,
nato pa kmalu šel na svoje. Zadovoljen je, da lahko delo, ki
ga ima rad in s katerim koristi mnogim ljudem, opravlja na
svojem domu, v domačem kraju in lepem naravnem okolju,
ki je zelo spodbudno tudi za ljudi, ki iščejo njegovo pomoč.
Miho obiskujejo zlasti ljudje s kroničnimi težavami pa tudi
tekmovalno usmerjeni športni rekreativci in vrhunski
športniki. Mnogo ljudi ima težave s hrbtenico in sklepi,
tu so motnje prekrvavitve, zatekanje rok in nog, glavoboli,
kalcinacije, vsesplošna zakrčenost, pomanjkanje energije,
slaba odpornost ... S terapevtsko masažo Miha blaži in odpravlja bolečine v hrbtenici in sklepih, zdravi bolezni srca
in ožilja, športne poškodbe, poklicne poškodbe in bolezni,
izvaja tudi rehabilitacijo po operativnih posegih. V terapiji
uporablja različne tehnike, za katere oceni, da bi človeku,
ki prihaja po pomoč, najbolj koristile. V svoji praksi združuje znanja klasične in športne masaže, manualne terapije,
tradicionalne kitajske medicine in uporabne kineziologije.
»Človeka obravnavam kot celoto. Vsakdo pride s svojo
energijo, med obravnavo vsakega začutim, skušam ugotoviti, od kod izvirajo njegove težave in kako jih odpraviti.
Zdravljenje ni le simptomatično, temveč tudi vzročno. Terapija v telesu spodbudi proces samozdravljenja in ga podpira, da se okrepi in postavi na svoje noge. Pri tem skušam
delovati čim bolj iz samega sebe in biti pomočnik na poti
do človekovega zdravja,« o svojem delu pripoveduje Miha
Vizjak.
Kot strasten športni rekreativec, ki prisega na gibanje, pri
svojem delu povezuje terapijo s preventivo. Izobražuje se
namreč tudi na področju športne rekreacije ter deluje kot
učitelj smučarskega teka in nordijske hoje. Zlasti slednjo
priporoča svojim obiskovalcem, saj je primerna za večino
ljudi, je odlična nadgradnja običajne hoje, razgiba celo telo
ter izjemno pozitivno deluje na vadečega.
Miha poleg različnih vrst masaž (terapevtska, refleksna,
sprostitvena), ki jih izvaja v svojem kotičku za zdravje,
obiskovalcem nudi svetovanje za zdrav življenjski slog. Po
potrebi predstavi korekcijske vaje za zdravo telesno držo,
se dogovori za tečaj nordijske hoje ali teka na smučeh – v

Miha Vizjak

zimskih pogojih. Pravi, da z ljudmi najraje dela posamično ali v manjših skupinah, saj je njegovo delo na tak način
lahko intenzivnejše in bolj poglobljeno, skratka celostno.
Človek je celostno bitje in Miha kot zdravilec poudarja celostno delo z ljudmi.

VIZI

masaža in športne storitve
Miha Vizjak s.p.

Belska cesta 59, 4205 Preddvor

Tel.: 041 855 435 I E-pošta: miha.vizjak@gmail.com
Spletna stran: www.masaza-vizio.si

Sonce sije vsem!
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Medgeneracijsko sodelovanje za večjo
kakovost življenja v Preddvoru
V občini Preddvor že od leta 2017 v okviru Večgeneracij
skega centra Gorenjske, ki ga koordinira Ljudska univer
za Kranj, izvajajo brezplačne vsebine, namenjene social
nemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in
medgeneracijskemu povezovanju. Če menite, da ne po
trebujete novih znancev, druženja in novih znanj, boste z
obiskom aktivnosti Večgeneracijskega centra Gorenjske
ugotovili, da obstajajo tudi malo drugačne poti do novih,
zanimivih in uporabnih znanj, da je učenje v skupini lah
ko tudi zabavno in prijetno, četudi vsakega udeleženca
(še) ne poznate.
V okviru VGC Gorenjske mesečno izvedejo več različnih
dejavnosti in izobraževanj, od plesa, umovadbe, tombo
le do raznih predavanj in delavnic na različnih lokacijah
v občini Preddvor, ob čemer vsebine prilagajajo željam
udeležencev. Spomladi, v času epidemije koronavirusa,
so bili starejši še bolj osamljeni kot sicer. Zato so se na
Ljudski univerzi Kranj takoj odločili za nadaljevanje ak
tivnosti v digitalni obliki na daljavo. Na daljavo so pote
kale vadbe, ustvarjalne delavnice, predavanja. Hkrati so
nudili individualno tehnično pomoč po telefonu in se
trudili omogočiti dostop do vsebin na daljavo čim več
uporabnikom. Dostop je bil mogoč na računalniku in na
pametnem telefonu.

Kulinarična delavnica

Ustvarjalna delavnica
Vključevanje občanov do epidemije koronavirusa je bilo
v Preddvoru dokaj dobro: v prvi polovici leta 2020 se je v
aktivnosti vključilo 42 različnih uporabnikov vseh staros
tnih skupin. Do junija je bilo izvedeno 25 ur aktivnosti in
zabeleženih 129 obiskov.
Informiranje je dobro zagotovljeno, zgibanke s progra
mom za tekoči mesec boste našli na občini v Preddvoru,
v Mercator trgovini in v knjižnici. Program je objavljen
tudi na spletnih straneh Občine Preddvor, projekta Več
generacijski center Gorenjske in Ljudske univerze Kranj.
Plakate s programom boste našli na oglasnih deskah kra
jevnih skupnosti v občini Preddvor.
Ljudska univerza Kranj v okviru Večgeneracijskega centra
Gorenjske je in bo tudi do konca decembra v Preddvoru
organizirala vrsto novih, zanimivih, pa tudi družabnih
aktivnosti, ki so za udeležence brezplačni. Z željo, da se
znanje ne izgubi in da se preda ostalim uporabnikom,
nudijo posameznikom strokovno pomoč pri pripravi in
predajanju vsebin. K sodelovanju vabijo vse, ki imate vo
ljo, znanje in čas, ki ste ga pripravljeni nameniti v dobro
lokalne skupnosti. Kot prostovoljci lahko sodelujete v
različnih aktivnostih.

Projekt sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad ter Občina Preddvor.
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Urejali povezavi med sosednjima občinama
Avgusta so v občini Preddvor končali urejanje ceste med
Spodnjo Belo in Žabljami, pomembno za občini Preddvor in
Kranj. Pripravili so slovesno odprtje, ki sta se ga udeležila
tudi Rok Roblek, župan Občine Preddvor, in Matjaž Rakovec,
župan Mestne občine Kranj. Šlo je za kar zahteven poseg,
saj so urejali cestni ustroj, odvodnjavanje in naposled so
cesto tudi preplastili. Gre za osemsto metrov dolg cestni
odsek, ki povezuje občini, naložba pa je stala 121 tisoč
evrov. Pridobitev sta občini na mostu, ki predstavlja mejo
med njima, proslavili s kulturnim programom in pogostitvijo.
V Preddvoru cesto uporablja nekaj kmetov. Za ureditev ceste so se odločili, ko so bili pred rebalansom proračuna, od
sanacije usada na Možjanci pa jim je ostalo okoli tisoč kubičnih metrov peska, ki so ga potem uporabili na cesti Spodnja Bela–Žablje. Župan Rok Roblek ob tem izreka zahvalo
vsem, ki so omogočili, da so realizirali ureditev, predvsem pa
kmetijama Urbanček in Rakovec, ki sta odstopili zemljišče.
Družini Toporš pa gre zahvala, ker je omogočila prireditev na
svoji zemlji. Končujejo pa še eno medobčinsko povezavo,
cesto Hraše–Čadovlje. Gre za devetstometrski odsek, ki je
za občino Preddvor povezava k samotni kmetiji Sirc, vodi pa
še k drugim samotnim kmetijam. Po tej cesti poteka avtobusna linija in tudi redna šolska linija. Asfaltirati nameravajo tudi najbolj problematične odseke od Spodnje Bele proti
Tatincu, pričakujejo pa, da bo sosednja občina pristopila k
sanaciji ceste Kokrica–Tatinec, ki je res v slabem stanju.

Do konca leta 2020 so pripravili
več delavnic in predavanj, v katerih
so zajeli vsebine, kot so:
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

skrb in nega starejših ali invalidnih oseb na domu
(domači oskrbovalec),
delavnice za zdravo in aktivno staranje
(kundalini joga, ples za ženske),
ustvarjalne delavnice (šivanje, izdelava rož iz krep
papirja),
tečaj tujih jezikov (angleščina),
prva pomoč,
pasti potrošniškega kreditiranja,
uporaba pametnih telefonov,
predavanja na različne teme (slovenska
Jakobova pot, glamping, jadralno padalstvo,
življenje v gozdu),
tečaji kuhanja,
tombola,
umska vadba.

Pri vseh aktivnostih se bodo upoštevali napotki za
preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2. Zato vas prosimo, da prihajate na aktivnosti
z zaščitnimi maskami, uporabljate razkužilo za roke
ob vhodu v prostor in upoštevate varnostno razdaljo
med aktivnostjo.
Informacije in predhodne prijave na 04 280 48 25
ali mck-prijava@luniverza.si.

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ, CESTA STANETA ŽAGARJA 1, KRANJ

Zanimanje za programe je vedno večje, vodijo jih izkušeni predavatelji, profesorji, mentorji in prostovoljci, ki so na posameznem področju dobro strokovno
podkovani in se prilagodijo skupini. Po predhodnem
dogovoru nudijo tudi individualno informiranje in
svetovanje v izobraževanju odraslih. S svetovanjem
vam bodo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za delo, osebni razvoj
in prosti čas.

Slovesnost ob odprtju ceste Spodnja Bela–Žablje
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Ravnatelj naj bo predvsem pedagoški vodja
Bogdan Sušnik je ravnatelj preddvorske šole od leta 2017. V Preddvor je prišel oziroma bil poslan
kot vršilec dolžnosti ravnatelja na pobudo šolskega ministrstva, saj svetu šole ni uspelo po redni
poti izbrati ravnatelja. Bogdan Sušnik je po poklicu profesor fizike in tehnike z dvema izkušnjama
ravnateljevanja in dolgoletnimi izkušnjami poučevanja teh dveh predmetov.
Ivka Sodnik

Se strinjate z zakonsko zahtevo, da
mora biti ravnatelj po poklicu učitelj?
Da. Ravnatelj bi moral biti predvsem
pedagoški vodja, za kar so ključna temeljna pedagoška znanja in izkušnje.
Žal so že na pedagoških smereh posameznih fakultet pedagoška znanja
manj pomembna.
V preddvorsko šolo ste prišli kot
neke vrste krizni menedžer po dolgotrajnih zapletih med učiteljskim
zborom in svetom zavoda. Očitno
razmere niso bile tako težke, da se
ne bi upali po izteku »vedejevstva«
znova prijaviti na delovno mesto
ravnatelja.
Te dolgotrajne zaplete bi lahko rešila
dobra mediacija. V Preddvor sem prišel predvsem, ker sem želel prenesti
nekaj dobrih zamisli, ki smo jih začeli
razvijati na šoli v Cerkljah.
Da, ravno v Cerkljah ste bili z
nekajletno prekinitvijo več let ravnatelj osnovne šole. V čem se šoli
razlikujeta?
Vsaka šola je nekaj posebnega, odseva
utrip časa in prostora, enkratna in lepa
v svojskosti. Naša šola je manjša, nima
tako zelo dobrih prostorskih pogojev,
ima pa super podružnici s kombiniranim poukom in zanimivimi interakcijami z okoljem, bolj mirne učence in
manj izkušenj z različnimi projekti.
V šoli v Cerkljah ste vpeljevali
verificiran sistem kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela z imenom
Kakovost za prihodnost vzgoje in
izobraževanja (KZP). Kaj je šola s
tem pridobila?

Bogdan Sušnik

KZP je pristop h kakovosti, ki ni izhajal iz šolskega prostora, temveč iz
potreb podjetij. Ker smo bili projektna
šola in ker je bila naša mentorica Tatjana Žagar zelo prepričana, da se splača
investirati v tim, ki smo ga takrat imeli
na šoli, nam je uspelo nekako prepričati večino, da smo začeli postopoma
poglobljeno analizirati vsa dela na šoli.
Iskali smo kazalnike, merilnike kakovosti, na podlagi katerih smo vsako
leto naredili notranjo presojo kakovosti posameznih področij. Poleg internih presojevalcev je šolo vsako leto
presojala tudi zunanja ekipa, katere
člani so delovali predvsem kot mediatorji in poslušalci, kje vidimo težave.
Usmerjali so nas tudi pri oblikovanju
rešitev. Na koncu so ocenili samoevalvacijsko klimo in zapisali predloge za
izboljšave. Predvsem so v naše okolje
vključevali različne projekte zavoda za
šolstvo. Zato smo znali dobro uporabiti

možnosti fleksibilnega predmetnika,
pripravljali in vodili medpredmetno
povezane dneve dejavnosti, uveljavili
aktivne učne oblike in transkurikularne učne vsebine. Spoznali smo, da
je merjenje zadovoljstva na šoli aktivnost, ki ne gradi kakovosti, temveč
predvsem daje goljufiv občutek prijaznosti. Namesto spodbujanja naporov
za vse boljšimi učno-vzgojnimi procesi
sili učitelje v permisivno vzgojno delovanje, namesto analize dosežkov in
dobre povratne informacije v nekritično hvaljenje.
Bi morali neki model zagotavljanja kakovosti uvesti v vse šole, da
ne bi bila kvaliteta dela predvsem
pedagoškega kadra prepuščena vsakemu učitelju posebej in do neke
mere tudi ravnatelju?
Da, vsebinsko samoevalvacijo vsakega
učnega ali vzgojnega procesa bi morali prinesti diplomanti že s fakultete.
Ravnatelja in s tem šolo bi morala država razbremeniti brezkončnih birokratskih postopkov. Ko pripovedujem
kolegu ravnatelju iz Železne Kaple, da
delamo letni delovni načrt, predlog financiranja za občino, finančni načrt,
polletno in potem letno finančno poročilo, na koncu obsežno poročilo o
izvajanju LDN, da pripravljamo pravilnike, poslovnike in pravila za vsakdanje življenje v šoli, da je vsak korak iz
šole pospremljen s potnim nalogom,
vsaka nabava učila podprta z najmanj
tremi papirji in več ponudbami …,
se čudi. Pravi, da je pri njih bistveno
manj birokratiziranja in ima čas, da
dela z učenci in učitelji.
Kako
kvalitetno
deluje
preddvorska šola, kakšni so vaši
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učni rezultati, kako obvladujete
vzgojne probleme in kakšna je splošna šolska klima?
Po merilnikih nacionalnega preverjanja znanja smo večinoma malo nad
slovenskim povprečjem. Glede na
ugodno socialno-ekonomsko okolje
bi zagotovo morali stremeti k izboljšanju. Tudi merilnik dosežkov na državnih tekmovanjih iz znanja kaže
zelo povprečne vrednosti. Nekatere
ocene uspeha učencev v nadaljevanju
šolanja kažejo zelo dobro. Žal nimamo
nekega sistematičnega spremljanja.
Vzgojno deluje šola zelo dobro, predvsem omejevalno, kar vpliva tudi na
šolsko klimo.
Kakšna je za vas dobra šola?
Odprta za novosti, da podpira učence
pri razvijanju njihovih močnih področij in jim pomaga, ko imajo težave. Da
učitelji obvladajo svoj posel in so hkrati odprti za pobude, kritični razmislek, dialog argumentov, da podpirajo
in pomagajo učencem, ko so v stiski.
Kako sodelujete s starši, je večina
zadovoljna s šolo?

Velika večina staršev prihaja v šolo.
Nekaj jih je pripravljenih voditi kritičen dialog z upoštevanjem avtonomije
učiteljev, nekaj redkih posameznikov,
ki pa so žal zelo glasni, pa ne.
Starši so prepričani, da je ravnatelj za vse odgovoren in da bi moral
odpraviti vse nepravilnosti. Kolikšna je v resnici moč ravnatelja?
Ne vem. Še nikoli nisem res deloval s
pozicije moči. To ni v skladu z mojo filozofijo in upam, da v to ne bom prisiljen.
Vaša situacija – ena šola v občini
– je lahko velika prednost ali pa vir
stalnih konfliktov, če sodelovanje
med ravnateljem in županom oziroma občinskim svetom ni dobro.
Kako je v Preddvoru?
Ena šola v dveh občinah je prednost,
ki hkrati zapleta poslovanje. Z obema
županoma vodimo kvaliteten in konstruktiven dialog. Dialog v občinskem
svetu bi bil lahko strpnejši.
Kakšni so materialni pogoji
preddvorske šole?
Šola je dobro opremljena. Prostorsko
je v času pouka povsem zapolnjena,

zelo manjka prostora za pouk športa
in že dolgo načrtujemo obnovo šolske
razdelilne kuhinje z jedilnico.
Ob šoli imate tudi vrtec. Imate zadostne kapacitete, da lahko
sprejmete vse otroke?
Trenutno čakajo na sprejem v vrtec
štirje otroci.
Kako obvladujete trenutne razmere, vam uspeva otroke in zaposlene zaščititi pred okužbo s koronavirusom?
V šoli izvajamo po nareku ministrstva B-protokol zaščitnih ukrepov,
ki smo ga prilagodili dobri epidemiološki situaciji v občini. Ob povečanem številu okužb bomo vpeljali več
omejitev.
Kakšne načrte za razvoj šole in
vrtca imate za prihodnja leta?
V tem letu bomo na podlagi analize
pouka na daljavo predvsem razvijali
poti do boljše bralne, informacijske in
sporočevalne pismenosti. V prihodnje
pa ob tem tudi spodbujanje raziskovalne, inovacijske in ustvarjalne pozitivne klime.

Mednarodna kuhna Enotnost v raznolikosti

Ohranitev zemljišča Blata

Tudi v časih, ko so javna navodila, naj ohranjamo medosebno razdaljo, se vseeno želimo družiti. V Bašlju
smo našli način: snidemo se na prostem, kjer je med
nami lahko dovolj razdalje. Tudi pretekli konec tedna
je bilo tako, ko smo pripravili Mednarodno kuhno Enotnost v raznolikosti in smo predstavljali kulinariko in
kulturo različnih dežel. Na bašljanskem igrišču smo
lahko pokusili domač bosanski burek, govedino po
burgundsko, kitajske spomladanske zavitke, školjke
na rabski način, iranski kabab, korejski kimči, italijanske testenine, slovenski ričet. Posladkali smo se
z različnimi sladicami, tudi bašljanskimi flancati in
palačinkami. Obed smo zaključili v perzijski čajnici,
kjer smo si iz samovarja natočili črn čaj in ga osladili
z nabatom. Lepo se zahvaljujemo vsem kuharicam in
kuharjem, oblikovalkama vabil, pekovkam in pekom,
postavljavcem klopi in miz, prodajalkam pijače!!! Hvala za ves trud!!! Hvala tudi vsem, ki ste prišli in podprli
to prireditev. Aleksandra Zibelnik Badii, TD Bašelj

Zemljišče Blata, eden redkih ohranjenih mokrotnih travnikov
na Gorenjskem, je pomembno z vidika ekosistema, z vidika
nekaterih zelo redkih, če ne celo ogroženih vrst. Tu živi metulj mravljiščar, ki ima oprav poseben razvojni cikel. Značilna je perunika, sorodnica orhideje, ki raste na teh travnikih in
je z vidika narave posebnost. Radi bi naredili nekaj po zgledu Koščeve poti v Ljubljani, kar pomeni, da gre za tematsko
pot, ki obiskovalce nemoteno popelje čez mokrotne travnike,
ne da bi povzročala škodo na kmetijskih zemljiščih. Občina
bi lastnikom plačala odmeno za spoštovanje pravil in da bi
omogočili, da lahko to območje vključijo v turistična doživetja. »Težava pa je dostop, zato se moramo dogovoriti za morebitni dostop od brdske ceste ali pa s ceste iz Preddvora.
Ohranitev teh travnikov temelji na občinskem odloku, ki lahko
z namenom ohranjanja narave sprejme posebne režime na
določenih območjih,« navaja župan Rok Roblek.

www.pogrebnik.si
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Mladi do novih zvez in poznanstev
Mladi iz Preddvora in okolice se udeležujejo srečanj na Občini Preddvor, kjer jim občinska
ekipa pod častnim pokroviteljstvom župana Roka Robleka skupaj z Zavodom Pospešek
pomaga do poznanstev na njihovi karierni poti z že uspešnimi posamezniki.
David Florjančič

Začelo se je letos poleti. Prvega srečanja so se udeležili dva Preddvorčana
in ena Preddvorčanka, zelo ambiciozni mladi, ki jih je zanimal turizem,
strojništvo oziroma programiranje in
podjetništvo (slaščičarstvo). Z županom Rokom sva takoj začela razmišljati, s katerimi uspešnimi Slovenci
(podjetniki in raziskovalci) bi jih lahko povezala, da bi se jim predstavili,
z njimi izmenjali svoje dosedanje karierne zgodbe oziroma ambicije. Vse z
namenom, da bi si mladi čim lažje in
čim hitreje zgradili čim boljšo mrežo
zvez in poznanstev, saj je to nekaj, kar
potrebuje vsak, ki želi biti v življenju
uspešen. Da bodo v življenju čim bolj
uspešni in da skupaj “pospešimo” njihovo pot do tja.
Petrina zgodba

Zgodbe teh treh mladih boste lahko
spoznali v naslednjih številkah glasila. V tej številki začenjamo z zgodbo
Petre Gregorc iz Tupalič. »Študiram
obramboslovje, zelo veliko stvari me
zanima, ne znam se še čisto odločiti,
kaj bom v življenju počela,« je povedala ob prvem pogovoru. »Po zaključenem faksu mi ne uspe najti zaposlitve na svojem področju, čeprav si to
zelo želim,« razloži. Zaveda se, da bo
morala pridobiti čim več izkušenj in
poznanstev, da bo čim hitreje napredovala. Ker sem vedel, da jo zanima
tudi politika, sem jo vprašal, ali bi
želela preživeti en delovni dan skupaj
s preddvorskim županom. Navdušeno je pritrdila. Z Rokom se je srečala
na občini, se med drugim udeležila

sestanka župana in odvetnice, specialistke za prodajo podjetij, na temo prodaje energetskega podjetja v občinski
lasti. Delo najmlajšega slovenskega
župana je spoznavala tudi na terenu,
recimo pri dogovarjanju z lastnikom
zemljišča, kjer je občina želela pridobiti služnost za nastajajočo kolesarsko
stezo.
Z županom sva Petro po zaključenem
srečanju spodbudila, da pove, s kom
še bi se rada povezala. Za študentko
obramboslovje bi bila sanjska povezava s civilno zaščito (CZ) v Kranju. To
se je tudi zgodilo, srečala se je z vodjo
izpostave Robertom Skrinjarjem. Po
srečanju je Petra povedala, da je bil
pogovor zanimiv, »še najbolj to, kako
malo ljudi je zaposlenih na Upravi RS
za zaščito in reševanje za gorenjsko
regijo. Tri četrtine osebja Civilne zaščite predstavljajo prostovoljci. Civilna zaščita gre v akcijo šele takrat, ko
si občine same ne morejo pomagati.«
Petra je spoznala, da bo v CZ službo
težko dobila, saj jim tam sicer »primanjkuje zaposlenih in bi z veseljem
koga na novo zaposlili, vendar tega ta
hip zaradi določenih pravil ne morejo
narediti«, pove Petra.
Naslednja povezava, ki jo ima za Petro pripravljen župan, je zanjo še bolj
sanjska, saj je s področja, ki je Petri
od vseh področij najbolj všeč. Stik ji je

Mladim pomagamo, da bi
hitreje zgradili čim boljšo mrežo
zvez in poznanstev, da bodo
v življenju čim bolj uspešni in
da skupaj “pospešimo” njihovo
karierno pot.

župan predal na včerajšnjem mesečnem srečanju z mladimi, ki je potekalo na občini in vam ga za zdaj še ne
bom razkril. Verjamem, da bo Petrina
zgodba kmalu zelo uspešna in o njej
bomo še poročali.
Mlade vabimo k sodelovanju

Na srečanju z županovo ekipo se začne večina dobrih zgodb v Preddvoru.
Fotografije s srečanj bodo objavljene
na Facebook strani Občine Preddvor.
Naslednje tako druženje bo v soboto, 24. oktobra, ob 11. uri. Na srečanje se lahko prijavite mladi iz občine
Preddvor ali iz drugih občin. Najbolje
je, da napišete sporočilo na e-poštni
naslov david.florjancic@pospesek.si.
V sporočilo ni treba prilagati slik spričeval ali kakšnih uradnih dokazil, ker
iz dosedanjih izkušenj opažamo, da so
z nami do zdaj vedno želeli sodelovati
samo tisti ambiciozni mladi, ki svojo
karierno pot vidijo kot dolgoročno investicijo, ki se jo splača začeti že v času
izobraževanja. Iščemo torej mlade, ki
so v življenju strastni in ki želijo vse
življenje uživati v tem, kar delajo. Šolske ocene za nas zato niso pomembne.
Prosim, sporočite nam zgolj svoje
osnovne podatke: ime, priimek, starost, šola, interesi in v nekaj stavkih,
kaj je vaša največja strast, kaj si želite
v življenju početi. Lahko tudi dodate,
s kom konkretno bi se želeli spoznati,
če to že veste vnaprej in potrebujete
le pomoč pri vzpostavljanju povezave. Vse te informacije bodo ekipi pod
pokroviteljstvom župana Roka Robleka v pomoč, da že pred srečanjem
razmisli, s kom in kako bi te povezala.
Na srečanje lahko povabite tudi svoje
prijatelje iz drugih občin.
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Državna cesta skozi Tupaliče
Danica Z. Žlebir

Za državno cesto skozi Tupaliče je bil javni razpis objavljen
na portalu 11. junija letos, trenutno so ponudniki pozvani
k dopolnitvi, tako da še ni odločitve o izvajalcu del. Začetek
del pa so načrtovali še v tem letu. Gre za obnovo ceste v
dolžini okoli sedemsto metrov z izgradnjo pločnika, avtobusne postaje ter magistralnih vodovodov in kanalizacije.
Ocenjena vrednost je skoraj dva milijona evrov, podpisan je
sofinancerski sporazum med ministrstvom za infrastrukturo ter občinama Preddvor in Šenčur ter MOK. Po trasi
namreč poteka tudi magistralni vodovod za omenjene občine. Delež Občine Preddvor je 522 tisoč evrov, njena obveza je ureditev vodovodov, pločnikov, avtobusnih postaj.
Če bo glavnina gradnje potekala prihodnje leto, bi sočasno
zgradili tudi nov most čez Kokro in njen pritok v smeri
Preddvora, saj je sedanji v slabem stanju. S sočasno gradnjo
bi bila potrebna ena sama cestna zapora, tudi gradnja bi V Preddvoru čakajo na državo, da izbere izvajalca za obnovo
ceste skozi Tupaliče. / Foto: Gorazd Kavčič
bila cenejša, ocenjuje župan Rok Roblek.

#OstaniZdrav
Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi
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Izzivi in priložnosti
Prilagajanje na novo situacijo v turizmu vsaj do konca leta
Ernesta Koprivc, foto: Jošt Gantar

Kljub slabim napovedim glede turistične sezone v začetku
leta že lahko rečemo, da ne bo tako črna, kot smo sprva
mislili. Vsekakor so k temu pripomogli turistični boni za
domače obiskovalce. Čeprav tako kot vsi drugi v prvem polletju beležimo izjemen upad nočitev, so vsi ponudniki namestitev, ki so se odločili za poslovanje s turističnimi boni,
v drugi polovici leta izredno zadovoljni z obiskom. Domači
gostje so največkrat prenočili v glamping hiškah, penzionih in gorskih kočah, kar je nekako pričakovano glede na
trenutna priporočila za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Obiskalo pa nas je tudi kar nekaj tujcev. Prevladovali
so gostje iz sosednjih držav, Italije, Madžarske in Hrvaške,
zabeležili pa smo tudi lepo število obiskovalcev iz Nemčije
in Češke. Letošnje razmere so dodobra premešale strukturo gostov, zato je promocija še toliko pomembnejša. Ves ta
čas smo namenjali veliko pozornosti ravno temu, saj smo
se promovirali v skoraj vseh medijih: v časopisih, revijah,
po radiu, v STO-jevi kampanji Zdaj je čas, Moja Slovenija
ter na socialnih omrežjih. Po odzivih sodeč se je marsikdo
ravno na podlagi promocije odločil obiskati našo destinacijo. Da bi gostom še bolj približali naše lepote, je v teku
postavitev nove, sodobne spletne strani, kjer bodo obiskovalci dobili vse potrebne informacije na enem mestu.
Čeprav smo vsi upali, da se bodo čez poletje sprostili ukrepi
na področju dogodkov, žal ni bilo čisto tako, saj je odpadlo kar nekaj večjih prireditev, kot je tradicionalni Kmečki
praznik pod Storžičem. Kljub vsem omejitvam pa nam je
uspelo izpeljati kar nekaj stvari. Občinski praznik, ki ga
praznujemo ves mesec junij, je bil zelo okrnjen, a je postregel s predstavitvijo nove knjige o našem velikem čebelarju Franu Lakmayerju, izšla je knjižica Preddvorske vasi in
izveden je bil pohod Literarna pot pod Storžičem, kjer so
pohodniki spoznavali Matijo Valjavca, ki mu bo prihodnje
leto posvečen mednarodni simpozij. Še posebno pestra sta
bila avgust in september. Avgusta smo gostili dva največja turnirja v Sloveniji v odbojki na mivki, septembra pa že
tretji Mednarodni glasbeni festival Free Forms – Preddvor
2020, na katerem so nastopili predvsem domači gostje.
Kljub omejitvam zaradi covida-19 so se nam uspeli pridružiti še gostje iz sosednjih Hrvaške in Avstrije. V sklopu festivala so udeleženci ter drugi gostje imeli priložnost odkrivati in snemati zvoke v Zvočni razglednici Preddvora,
ki so jih potem odnesli domov kot spomin na prijetno do-

živetje. Izpeljali smo tudi deseti Mednarodni Ex Tempore
s kar 36 udeleženci, ki ga je organiziralo lokalno likovno
društvo Preddvorski samorastniki. Uspešno smo pripravili
tudi kulinarični dogodek v projektu Kulinarično popotovanje – Okusi Gorenjske, na katerem nas je razvajala Gostilna Bizjak z odličnim golažem iz svežih lisičk, domačim
čipsom z majaronom ter celo paleto okusov domačega kruha. Na vseh dogodkih smo zabeležili neverjeten odziv, kar
kaže, kako željni smo dogajanja.
Poletje se počasi bliža h kraju, a načrtov do konca leta še
ni zmanjkalo. Čeprav se bliža zima in z njo negotovost ponovitve izrednih razmer zaradi koronavirusa, kljub vsemu
pripravljamo manjše dogodke ter doživetij poln zaključek
leta. Držimo pesti, da nam vsem skupaj uspe. O vsem dogajanju vas bomo sproti obveščali na naši FB-strani Visit
Preddvor.
Kjerkoli že boste, naj vas jesen razvaja s svojimi toplimi
barvami.
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Živahno poletje preddvorskih upokojencev
Leto 2020 si bomo zapomnili po samoizolaciji, ko so od marca do junija odpadle vse
dejavnosti Društva upokojencev Preddvor.
Franceska Žumer

Pohodniki smo začeli s pohodom po poti Cvetja v jeseni,
naslednji je bil pohod na Veliko Osojnico, Malo Osojnico
in Ojstrico nad Blejskim jezerom in tretji na Vodnikov
razglednik nad Gorjušo. Zaradi dežja smo se v februarju najprej odpravili ob Kokri do Visokega in nazaj, drugič čez Bašelj in Mače v Preddvor, kjer smo s Francijem
Cvekom praznovali njegovo osemdesetletnico. V marcu
pred začetkom karantene smo naredili še zadnji pohod
iz Crngroba do Planice in nazaj ter praznovali sedemdesetletnico Tineta Rozmana. Naši pohodi so se nadaljevali šele junija s krožnim pohodom po Jezerskem, naslednji v dežju do Visokega in nato na Goro Oljko, grad
Žovnek in Braslovško jezero. Julija je bil naš najdaljši
planinski pohod do Vodnikovega doma, kjer smo obiskali našo pohodnico Martinko in Preddvorčana Vinka
Zadnikarja, ki tu skrbita za planince. V avgustu smo šli
na planino Konšca, imenovano tudi Spodnja Konjščica,
v Karavankah na obisk k Janezu Velikanji, ki je letos tu
preživljal poletje, v Županovo jamo in Radensko polje ter
nazadnje na Sv. Miklavž v Tuhinjski dolini. Septembrske
pohode smo začeli z vzponom na Dobrčo, nato po poti
vojaške zgodovine v Pivki na Šilentabor in nazadnje na
Martuljške slapove.
Kolesarji smo sezono začeli v sredo, 20. maja, s kratko vožnjo do Janeza Sluge v Kokri, kjer je Franci Cvek tudi s
kolesarji praznoval svojo osemdesetletnico. Kolesarjenje
nadaljujemo vsako sredo, najbolj zavzeti so se odpeljali na
pot s kolesi tudi v dežju. Prevozili in spoznali smo številne
okoliške kolesarske poti, v Dragočajno, dvakrat na Jezersko in v Komendo, Otoče in Podnart, Škofjo Loko, večkrat
na Kokrico, do Kranja in Šenčurja, v Adergas. Poleg kolesarjenja smo 15. julija imeli še tradicionalni kolesarski
piknik, 19. avgusta je z nami šestdesetletnico praznoval
Jože Arnež iz Kokre, v septembru smo se z dvema kombijema odpravili v Dekane, kjer smo začeli kolesariti po
Parenzani in nazadnje še skočili v morje; 21. septembra
smo imeli spominsko kolesarjenje za naše pokojne kolesarje Marjana Gorzo, Francko Šavs in Matijo Sladiča.
Vsakodnevno jutranje razgibavanje smo v času epidemije
prekinile tudi telovadke Zdravega življenja. Pred njo in
po njej pa se vsak dan ob pol osmih zjutraj dobivamo na

Upokojenci se radi gibljemo v naravi.

dvorišču pred Majčem in razgibamo svoje telo, zapojemo
in ob koncu tedna nazdravimo rojstnodnevnicam ali našim vnučkom.
Kljub novemu koronavirusu se je nabralo precej pohodov,
kolesarskih izletov, vsakodnevnih jutranjih telovadb in še
zlasti okroglih obletnic naših članov, ki tudi z drugimi delijo svoje veselje, ker svoj čas še vedno lahko aktivno preživljajo z gibanjem v naravi.
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Diamantna zakonca Nunar
Alenka Brun

Julija letos sta šestdeseto obletnico poroke praznovala Francka (82)
in Jernej Nunar (83) z Zgornje Bele.
Njuna zgodba se je začela v času, ko
je Francka delala še v Tekstilindusu.
Na delo se je vozila s kolesom, ko ji je
nekega dne na Bobovku počila zračnica in se je proti domu odpravila peš.
Takrat je za njo prikolesaril Jernej, in
ker je imel vedno s seboj orodje, ji je
zračnico zakrpal. Skupaj sta pot nadaljevala do Spodnje Bele, kjer je Francka zavila v smeri Babnega Vrta, kjer je
bila doma, Jernej pa je nadaljeval po
glavni cesti proti domu, Zgornji Beli.
Poslovila sta se v upanju, da se bosta
še videla – in sta se. Poročila sta se 2.
julija 1960. Najprej se jima je v zakonu rodil sin Nejc, nato hčerka Erna,
potem pa še Jože, ki sedaj živi doma
na Zgornji Beli in skupaj s soprogo
Barbaro ter otrokoma skrbi za starše
– oziroma vnuka z veseljem pomagata
starim staršem in se podružita z njimi. Sicer pa imata zakonca Nunar pet

Nunarjeva sta se na dan obletnice poroke do Preddvora odpeljala z
zapravljivčkom, ki je bil za par pravo presenečenje.

vnukov, Anžeta, Saša, Tonija, Nejca in
Luka, ter dve vnukinji, Emo in Nino.
Na dan praznovanja diamantne poroke Francke in Jerneja Nunarja sta se
v jutranjih urah na njuno dvorišče z
Luž z zapravljivčkom pripeljala Janez
Pipan in sin Blaž, ki je tudi raztegnil
meh. Poseben prevoz je bil za slavljen-

ca presenečenje. Diamantna zakonca
sta se tako odpeljala do Preddvora,
kjer sta najprej obnovila zaobljube v
cerkvi, njun dan pa se je nadaljeval še
s civilnim obredom pri jezeru Črnava.
S svati sta se potem vnovič poročena
odpravila na kosilo k Logarju v Hotemaže.

Vabljeni na društvene vadbe

Vodovod in kolesarska steza

V Preddvoru jeseni nadaljujejo vadbe Društva bolnikov z osteoporozo. Ob ponedeljkih od 19.30 do 20.30 je joga, v četrtek od 18.30 do 19.30 pa terapevtska vadba,
ki jo vodi fizioterapevtka Tadeja Osterman Kuhar. Obe vadbi bosta potekali v Kulturnem domu Preddvor, in sicer po navodilih NIJZ. Člane prosijo, da jih upoštevajo.
Srečuje se tudi skupina za nordijsko hojo, in sicer vsak ponedeljek (tudi v času
dopustov) od 8.30 do 10. ure v Preddvoru. Program bodo začeli izvajati tudi drugje
po Gorenjskem, saj društvo pokriva več občin. Sedež ima v prostorih Kulturnega
doma Primskovo, Jezerska c. 41, kjer so prisotni v času uradnih ur, to je vsak ponedeljek od 9. do 11. ure, vsak prvi ponedeljek v mesecu pa tudi popoldan od 16.
do 17. ure, ko so dosegljivi tudi po telefonu št. 04/204 31 57. V ponedeljek, 19. oktobra, popoldan pa vabijo na dan odprtih vrat. Predstavili bodo delovanje društva,
program, merili kostno gostoto, napovedujejo tudi predavanje o inkontinenci. Predsednica Milena Zupin poudari, da so društvo ustanovili konec marca 2000, torej deluje že dvajset let. »Smo najštevilnejše društvo bolnikov z osteoporozo v Sloveniji,
povezano v zvezo. In bili smo med ustanovitelji zveze,« navaja Zupinova.

Občina Preddvor je v sklepni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za
Vodovod Mače. Gre za isto vodovodno
omrežje, kamor sodita vodovoda v Naklem in na Možjanci, in bi lahko zanj prejeli evropska sredstva v primeru, da bi
bil v regiji ostanek sredstev. Načrtujejo
pa tudi kolesarsko povezavo med Kranjem in Preddvorom (okoli Brda). Kranj
bo z lepim parkom in sprehajalno stezo to pot potegnil do Kokrice. Občini bi
bili s tem upravičeni do stoodstotnega
financiranja kolesarske steze, kar omogoča dogovor regij za projekte, namenjene okolju prijazni mobilnosti.
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Projektirajo Šolsko ulico
V zaključni fazi je projektiranje Šolske ulice, ki je predvidena za prihodnje leto. Od
kulturnega doma po vsej trasi do avtobusne postaje pri šoli se bo poskrbelo za
večjo prometno varnost. Cesta bo širša, pločnik pa ožji. S tem bodo omogočili,
da se bodo lahko avtobusi srečevali z drugimi vozili, zdaj mora avtobus pogosto
zapeljati na pločnik. Sanirali bodo tudi meteorno in fekalno kanalizacijo. Na občini
so hvaležni zasebnim lastnikom na vsej trasi, da bodo omogočili širitev.

Cesto bodo razširili, pločnik na Šolski ulici pa zožali. / Foto: Gorazd Kavčič

Kolesarska steza Preddvor–Bela
V Preddvoru se jim je za prvi del trase kolesarske steze uspelo dogovoriti z
lastniki in pridobiti soglasja. Gre za dveletni projekt, ki mu bodo letos namenili
50 tisoč evrov. V roku meseca dni bodo začeli dela, in sicer urejanje srednjega dela trase od občinske ceste na Zgornji Beli do občinskega zemljišča v
Preddvoru (do bajerja), kjer bo nekaj več gradbenih del, medtem ko gre na
preostalem delu trase samo za utrditev zemljišča.

Knjižica Preddvorske vasi še na
prodaj
Letos je pred poletjem s sofinanciranjem Občine Preddvor izšla knjižica
Preddvorske vasi, turistična in zgodovinska predstavitev vasi, ki sestavljajo
občino Preddvor. Napisala jo je dolgoletna turistična delavka Mirjam Pavlič,
navdušena nad lepoto tukajšnjih vasi in
njihovim turističnim potencialom. Knjižico, opremljeno z bogatim slikovnim gradivom in zanimivih informacij, lahko kupite v TIC-u Preddvor v času uradnih ur.

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

trgovina z lesom
ročna in strojna sečnja
žično in traktorsko
spravilo lesa
prevozi lesa in
gradbene mehanizacije
priprava drv in biomase
sanacija in nega
gozdov

Potrpežljivo čakajo na dokumente
Gradbeni odbor za gradnjo nogometnega igrišča se poleti ni sestajal zaradi spleta
različnih okoliščin, predvsem pa, ker na ARSO poteka postopek odločanja, ali bodo
za izgradnjo športnega parka zahtevali celovito presojo vpliva na okolje in posledično okoljevarstveno soglasje ali bodo zadovoljni s poenostavljenim, t. i. predhodnim postopkom. »V času pisanja tega prispevka je naš projekt 23. (z besedo:
triindvajseti) v čakalni vrsti. Pri tem ne pomaga nič drugega, le kar so ugotovili že
naši predniki: potrpežljivost je božja mast. Za nekoliko lažjo predstavo: naša vloga
je bila oddana 31. marca, prva v čakalni vrsti pa 10. januarja. Predvidevamo, da se
bomo člani gradbenega odbora in župan fizično spet sestali konec septembra ali v
začetku oktobra,« sporočajo iz ŠD Preddvor.

izkopi in gradnja
gozdnih poti

Prodajamo

drva

za zimske dni!
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Na vrhu Storžiča postavili ograjo
Člani Agrarne skupnosti Bašelj so uresničili dolgoletno željo planincev in na Storžiču
postavili ograjo, s tem pa ovcam onemogočili dostop na vrh.
Jasna Paladin

Planinci, ki so se že povzpeli na Storžič, vedo, da so si vrh delili z ovcami.
Odslej ni več tako, saj so člani Agrarne skupnosti Bašelj, ki so lastniki zemljišč, v nedeljo, 16. avgusta, del vrha
ogradili in svojim ovcam tako onemogočili dostop. Iztrebkov in s tem
povezanega smradu tako na vrhu zdaj
ni več.
Delovno akcijo, na kateri bi postavili
ograjo, so sprva želeli izpeljati že 1. avgusta, a takrat ni bilo na voljo helikopterja za prevoz opreme, nato pa jim
ni služilo vreme, a sredi avgusta se je
vendarle vse izšlo. V petek, 7. avgusta,
so s pomočjo helikopterja Slovenske
vojske na vrh prepeljali vso gradbeno
opremo in agregate, nato so pripravili
potrebne temelje, v nedeljo, 16. avgusta, pa je šlo zares – v zahtevnih razmerah in v akciji, pri kateri so skupaj
stopili vsi Bašljani, so postavili še ograjo. »Zelo zahtevno delo je za nami,
zato pa je zadoščenje toliko večje. Stopili smo skupaj in res hvala vsem, ki so
pomagali,« nam je zadovoljen povedal
Jože Cuderman, ki je delovno akcijo vodil skupaj z Matijo Roblekom in
predsednikom Agrarne skupnosti Bašelj Francijem Lombarjem, udeležilo
pa se je je kakšnih dvajset Bašljanov,
med njimi tudi župan Rok Roblek. De-

Bašljani, ki so se udeležili delovne akcije na Storžiču / Foto: Jože Cuderman

lali so v nedeljo od 8. do 14. ure – in
to čeprav je ta dan Storžič obiskalo
zelo veliko planincev. »Nenehno nas
je skrbelo zaradi padajočega kamenja,
odgovornost je bila res velika, a se je
vse srečno izteklo. Prejeli smo tudi veliko zahval in pohval planincev, zato
smo z opravljenim delom še toliko bolj
zadovoljni,« nam je še povedal Cuderman.
Postavili so štirideset metrov ograje
na južnem pobočju. Ovce seveda za
pašo ne bodo prikrajšane, saj na vrhu
kaj dosti trave ni, bodo pa toliko raje
na Storžič zdaj hodili planinci.
Helikopterski prevoz je članom Agrarne skupnosti Bašelj omogočilo Planin-

sko društvo Preddvor. »Obrnili smo se
na Planinsko zvezo Slovenije, ki prek
razpisa pomaga planinskim društvom
pri ekološki in energetski prenovi planinskih koč, ker pa vse helikopterske
ure v ta namen še niso bile porabljene,
smo helikopter lahko izkoristili tudi
za prevoz potrebnega materiala za
postavitev ograje pod vrhom Storžiča.
Helikopter je na Storžič poletel trikrat, priložnost pa smo izkoristili tudi
za prevoz gradbenega materiala za
naše zavetišče v Hudičevem borštu, ki
ga bomo zdaj bistveno lažje in hitreje
dokončali,« pa nam je povedal predsednik Planinskega društva Preddvor
Aleš Drekonja.

Preddvor pokrit z brezžičnim omrežjem

Obnova vodovoda Celarca

Preddvor je zdaj v dobršni meri pokrit z brezžičnim (wi-fi) omrežjem, kar je občini
omogočil vavčer WiFi4EU. Brezžično omrežje zdaj lahko vzpostavijo v središču
Preddvora, pokriti so šola, vrtec, zdravstveni dom, grajski park, gasilski dom, pri jezeru, kulturni dom. Uporabnik se bo lahko povezal in imel določen čas brezplačno uporabo, kar je še posebej pomembno zaradi turistov, ki so v turističnih krajih tega vajeni.

V Bašlju bodo obnovili vodovod Celarca. Začetek del je predviden še letos. V
pripravi je razpisna dokumentacija za
vodovod in cesto v dolžini okoli tristo
metrov.
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Poslovil se je Miro Roblek

V SPOMIN

POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI, ULICA MIRKA VADNOVA 8, KRANJ

Miro Roblek
Proti koncu preteklega tedna smo izvedeli, da se je
zaključila življenjska pot Mira Robleka. Vedeli smo,
da mu je Bog zadnje tedne poslal veliko preizkušnjo,
vseeno pa smo upali, da jo bo, tako kot vse druge
doslej, uspešno prestal. Žal se naša pričakovanja niso
uresničila. Bolezen je bila močnejša od naših pričakovanj po ponovnem srečanju. V petek, 18. septembra
2020, nas je zapustil v svojem 72. letu življenja.
Spoštovani Miro, vem, da Te bodo najbolj pogrešali
v Tvoji družini, pogrešalo pa Te bo tudi veliko drugih ljudi. Kljub življenjskemu križu, ki ga je pogumno
nosila vsa družina, si mnogo več časa kot marsikateri
človek namenil tudi prizadevanju za napredek skupnosti, v kateri si živel. Kar dva mandata si bil občinski svetnik Občine Preddvor, kjer si odlično zastopal
interese občine, predvsem pa svojega kraja, Bašlja.
Odkar sem Te spoznal, si bil tudi aktiven član mnogih drugih društev pa tudi odborov in komisij Občine Preddvor. Na probleme, ki jih je bilo treba rešiti,
si znal pogledati tudi z druge strani in jih velikokrat
podkrepiti z dobro šalo, ki je omehčala morda kdaj
napeto vzdušje, tako da ni bilo več problema, kako
rešiti problem.
Zavedal si se dobrega političnega delovanja tudi v
tako majhnih občinah, kot je občina Preddvor, zato si
bil aktivni član naše stranke Povezane lokalne skupnosti. Predvsem v predvolilnem času smo skupaj aktivno snovali načrte za prihodnji mandat. Žal se ob
zadnjih volitvah nisi odločil, da bi znova kandidiral za
občinskega svetnika, kot bi že tedaj slutil, da funkcije
ne boš mogel opravljati do konca mandata. Še več,
ob svoji 70-letnici si nam pustil sredstva – rekoč, naj
si privoščimo kakšen deci na Tvoj račun.
Žal si bomo tale deci morali privoščit brez Tebe,
spoštovani Miro. In navaditi se bomo morali, da Te
fizično ne bo več nikoli z nami. Z nami bo ostal samo
spomin nate in na Tvoje opravljeno delo. Vemo, da
Ti bo Bog pravičen plačnik. Miro, hvala za vse
O
INdobro,
A OBvČmiru
kar si naredil v svojem življenju.Z
Počivaj
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Petru v Preddvoru.
Miran Zadnikar,
PLSNAM ZAUPATI?
ZAKAJ
- izkušena ekipa pod vodstvom župana Mirana Zadnikarja, ki je s svojim delom
pomembno prispevala k uspehom v občini Preddvor v obdobju 2010 – 2014:

• nov vrtec
• centralna čistilna naprava
• kanalizacijski sistem
• dokončan občinski prostorski načrt
• pridobljena nepovratna evropska sredstva
• brezplačna pridobitev gradu Dvor

Ambiciozni realni načrti za naprej:
• nadaljnja izgradnja infrastrukture

Miro Roblek, dobitnik plakete RKS
V 72. letu nas je zapustil Miro Roblek, dolgoletni predsednik
Krajevnega odbora Rdečega križa Bašlja in Bele. Življenje je
preživel v služenju drugim: svoji družini, svoji vasi, svoji občini in Rdečemu križu Bašlja in Bele, ki mu je kot predsednik
posvetil več kot dvajset let svojega življenja. Za to je dobil
tudi plaketo RK Slovenije. S svojimi šalami nas je razveseljeval, s svojim delom nam je pomagal. Miro, trudili se bomo izpolnjevati svoje obveznosti tako vestno, kot si jih ti. V molitvi
se te bomo spominjali. Čez nekaj let pa se zopet snidemo.
Aleksandra Zibelnik Badii, KO Rdečega križa Bašelj

prodaja odkup prepis vozil rent a car

SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76, Preddvor
info@spavto.si,
www.spavto.si
Sebastjan Prestor
GSM: 041 614 466,
Tel., faks: 059 950 288

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje
Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

»Vodimo vas varno mimo
davčnih čeri.«
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Čebele so ju očarale v otroštvu
Ko je Metka Roblek prišla živet »na vas«, je imela 57 let. S čebelami sta se s pokojnim
soprogom Boštjanom srečala že v otroštvu. Poseben izziv jima je predstavljajo življenje
čmrljev, predvsem Boštjanu.
Alenka Brun

Metka je odraščala v Ljubljani, Boš
tjan se je rodil v Bašlju. Spoznala ga je
na sestričnini poroki na Srednji Beli.
Takrat je štela kakih 16 let. Poročila pa
sta se nekaj let kasneje. V zakonu so
se jima rodili trije otroci, dva sinova in
hči, ima pa danes Metka osem vnukov
in štiri pravnuke, soprog pa je umrl
pred slabimi štirimi leti.
Ves čas je zakonca Roblek iz Bašlja
družila še ena velika ljubezen: čebele.
Metka pravi, da se je veliko o čebelah
naučila že od očeta; v vseh 59 letih,
kar sta bila skupaj, pa ogromno od so
proga.
Boštjan je bil čebelar od mladih nog,
izvemo. Že pri šestih letih so ga izje
mno pritegnili čmrlji, pri dvanajstih
pa je doživel prvi čebelji krst. Metka
pripoveduje, kako je šel na obisk k teti
na Trstenik in na poti domov visoko v
smreki opazil roj: »Samo to mu je šlo
po glavi, kako bi ga spravil domov ...«
Takrat je bil še precej neuk, in ko je po
skušal roj spraviti domov, kar mu je na
koncu tudi uspelo, so ga seveda čebele
zelo opikale.
Prvi pravi čebelnjak si je Boštjan delil
z bratom na travniku v bližini domače
hiše, a se je kmalu odločil za svojega.
Čebelnjak je postavil malce višje in je
del hiše, ki je »zrasla« kasneje. Čebel
njak nosi letnico 1965, leto dni kasne
je sta z Metko vanj že vselila družine.
Kljub temu da je čebelnjak danes pra
zen – Metka je morala čebele oddati,
ker se ji je na stara leta padla odpor
nost na njihove pike, s svojimi posli
kanimi panji (24 zgoraj in 14 spodaj)
pusti vtis.

Metka Roblek pred domačo hišo, kjer večina okolice priča, da tu domuje ljubezen
do čebel

Metka pravi, da sta z Boštjanom ved
no vse počela skupaj. »Čebele zahteva
jo celega človeka. Ko smo šli kam, je bil
po dveh dneh Boštjan že na trnih, kaj
bo s čebelami …,« se z nasmehom na
ustih spominja, kako so takrat pote
kale počitnice z otroki.
Zanimivo pa je, da ju je v prvi vrsti
vodila ljubezen do čebel, niso ju toliko
zanimali izdelki.
Vedno sta bila tudi člana Čebelarske
zveze Slovenije. »Najprej še aktivna
člana ČD Ljubljana, potem Preddvor,
ki pa se je kasneje preimenoval v ČD
Fran Lakmayer Preddvor,« razloži
Metka.
Boštjan je prejel kar nekaj nagrad in
priznanj, povezanih s čebelarjenjem.
Tudi obiskov jima ni manjkalo, tako s
strani medijev, domačih in tujih, kot
posameznikov, ki jih je zanimalo če

belarjenje. Omenjena sta tudi v knjigi
o velikanu slovenskega čebelarstva
Franu Lakmayerju, ki je izšla letos
spomladi, spisala pa jo je ddr. Mira
Delavec Touhami. Lakmayer je med
drugim v Preddvoru 25 let služboval
kot duhovnik. V parku za gradom
Dvor najdemo njegov doprsni kip,
po njem so poimenovali lipov dre
vored ob sprehajalni poti skozi park,
preddvorski čebelarji pa so mu pred
vrtcem v Preddvoru postavili spo
minsko obeležje. Zakonca Roblek sta
sodelovala pri slavnostnem odprtju
obeležja, enakega pa ima doma v oko
lici čebelnjaka tudi Metka.
Metko še povprašamo, ali se je sedaj
čebelarsko upokojila. »A, to pa ne,«
odgovori čila 81-letnica, potem pa z
žalostjo v glasu doda, da čebele res ne
izmerno pogreša, a žal je tako naneslo.
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Okrnjeno strelsko leto
Marija Žižmond

V strelskem letu 2019/2020 so bili
treningi in tekme okrnjeni, kar nekaj
tekem je odpadlo v spomladanskem
roku. Zaključevali so šele v septembru.
Na tekmovanjih v spomladanskem
delu, na primer Regijsko prvenstvo z
zračnim orožjem, so se za preddvorske
strelce zaključila dobro. Člani ekipno
iz Strelskega društva Preddvor so dosegli prvo mesto (Žižmond, Podjed,
Fink), posamezno pa četrto, deveto in
14. mesto. Pri mlajših kategorijah je
prvo mesto osvojila Ana Lucija Rajgelj,
drugo Adam Šamperl, četrti mesti Aleksander Lokatelj in Urh Torkar, šesto
Sergej Rajgelj in 16. mesto Nejc Petek.
Pri članih je bila 2. Državna liga zaključena. Ekipno so preddvorski strelci
osvojili prvo mesto s 36 točkami, posamezno pa: Žižmond drugo mesto, Podjed šesto, Fink sedmo in Lokatelj 16.

Uspeh mladih rokometašev

mesto. Normo za državno prvenstvo,
na katerem je potem osvojil četrto mesto, je dosegel Mitja Žižmond. Najmlajši
so tekmovali v Kekčevem pokalu, kjer
je Adam Šamperl osvojil četrto mesto,
Ana Lucija Rajgelj pa je bila osma.
V poletnem času se je bilo treba pripraviti na tekmovanja z MK-puško na
50 m. Državno prvenstvo je bilo 12.
septembra. Normo za nastop je dosegel samo Mitja Žižmond in z zelo dobrim rezultatom osvojil četrto mesto.
Z dosežkom smo bili zelo zadovoljni.
Ta teden je bila zaključena Gorenjska
strelska liga, v kateri smo osvojili dve
medalji, in sicer zlato Sergej Rajgelj,
srebrno pa Ana Lucija Rajgelj. Adam
Šamperl je osvojil 11. mesto, Aleksander Lokatelj pa deveto. V Črenšovcih je
bilo 19. septembra 29. Državno prvenstvo z zračnim orožjem za mlajše kategorije. V kategoriji deklic je nastopila
Ana Lucija Rajgelj in osvojila deseto
mesto.

Projekt gradnje športne in kulturne dvorane

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

V Preddvoru pripravljajo projekt Graditev športne in kulturne dvorane Preddvor. Gre
tudi za nadgradnjo šole in vrtca. S podjetjem Tria Studio je podpisana pogodba za
projektno dokumentacijo, v izdelavi je idejni projekt. Terminski plan za projekt je
vloga za gradbeno dovoljenje v mesecu januarju.

Na državnem prvenstvu v rokometu
na mivki za mlajše kategorije, ki je
bilo v nedeljo, 13. septembra, v Dobovi, so se izkazali tudi mladi rokometaši in rokometašice iz Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor.
Sedmošolci Jakob Komovec, Jaka
Urbanec, Peter Štirn in Jan Meglič
so z ekipo mlajših dečkov Rokometnega kluba Cerklje letnika 2008
in mlajši osvojili naslov državnih
podprvakov. Pomembne vloge na
peščenem igrišču so imele tudi
preddvorske devetošolke Katarina
Zupan, Maša Kostanjevec in Zala
Mubi, ki rokomet pod vodstvom trenerja Klemena Arha iz Mač trenirajo
v ŽRK Tržič. Osvojile so tretje mesto. »Zanimivo je, da sta se obe ekipi,
v katerih igrajo mladi Preddvorčani
in Preddvorčanke, s to atraktivno
igro spoznali šele pred dvema tednoma, ko so opravili nekaj skupnih
treningov na mivki,« je povedal
Klemen Arh. »Kljub temu da mladi
rokomet trenutno trenirajo v sosednjih občinah, pa omenjena dosežka nakazujeta vrnitev Preddvora na
rokometni zemljevid, ob zgraditvi
dolgo pričakovane športne dvorane
pa se morda celo povzpne na pota
stare slave.« Petra Lombar Premru

Računovodske in
knjigovodske storitve
Poslovno in
davčno svetovanje
Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

30 I ŠPORT

Nogomet tudi v času koronavirusa
V ŠD Preddvor smo se spomladi takoj pridružili priporočilom državnih institucij,
Nogometne zveze Slovenije in Medobčinske nogometne zveze Gorenjske Kranj. Ob
sprostitvi ukrepov konec maja, zaradi ugodne epidemiološke slike ter ob upoštevanju
priporočil pristojnih organov smo se pogumno odločili za ponovni zagon nogometnih
aktivnosti in izpeljavo svojih tradicionalnih zaključnih prireditev v juniju.

Skupna ekipa Preddvor-Šenčur U15, trener Gregor Pavlič in trener vratarjev Slavko A. Bogataj

Roman Rogelj, Marjan in
Slavko A. Bogataj

Prva od njih je bilo naše tradicionalno Srečanje nogometnih generacij
NK Preddvor. Trener David Golob je
poskrbel, da se je srečanja ponovno
udeležila njegova združena ekipa mladincev in kadetov. Razdelili smo se na
štiri ekipe, dve starejši in dve mlajši.
Obe tekmi sta bili zelo zanimivi, prva
se je končala z rezultatom 1 : 1. Med
strelce sta se na začetku in koncu drugega polčasa z evrogoloma vpisala Vili
Čimžar - Špn in Peter Zorman - Pero.
Drugo tekmo pa so tokrat dobili mlajši, potem ko se je redni del končal z rezultatom 1 : 2 – vsi zadetki so padli že
v prvem polčasu.
Na dan državnosti 25. junija smo organizirali srečanje igralcev vseh mlaj-

ših kategorij ob zaključku sezone. Zaključek sezone je bil tako kot celoten
spomladanski del tekmovanja podvržen višjim silam epidemije koronavirusa in ukrepom za njeno omejitev.
Vseeno nam je uspelo, kljub celodnevnim nalivom dežja, zbrati otroke in
njihove starše v kar največjem številu.
Pred srečanjem in med njim smo z dodatnimi varnostnimi ukrepi poskrbeli
tudi za razkužitev pohištva in nogometne opreme. Začetek smo prestavili
za dve uri, po uvodni tekmi mladincev
in kadetov pa je sledilo sproščeno druženje igralcev, staršev in podpornikov
kluba. V nadaljevanju popoldneva je
sledila uradna predstavitev igralcev
posameznih ekip in njihovih trenerjev. Najštevilnejši so mlajši cicibani
U9 (trener Luka Potkonjak), sledijo
starejši cicibani U11 (trener David Golob), nato obe skupini dečkov (trenerja

Luka Perne pri U13 in Gregor Pavlič
pri U15 ter trener vratarjev Slavko A.
Bogataj) in kadeti U17 ter mladinci
U19 (trener obeh ekip David Golob).
Priznanja in pohvale sta delila predsednik športnega društva Roman Rogelj
in župan Občine Preddvor Rok Roblek, ki nam je namenil tudi spodbudne
besede glede gradnje novega nogometnega igrišča.
V počastitev dneva državnosti in občinskega praznika smo lahko organizirali še svojo zadnjo junijsko prireditev – prvenstvo Občine Preddvor v
malem nogometu, eno največjih tradicionalnih športnih prireditev v občini.
Tako kot lani se je tudi letos prijavilo
dvanajst ekip, ki smo jih v petkovem
žrebu razdelili v štiri skupine, iz katerih so najboljše direktno napredovale v četrtfinale, preostale pa so se
pomerile v repasažu za popolnitev
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ostalih štirih prostih mest. Tokrat je na sam vrh stopila
ekipa Preddvor mladi - Kavarnica Dvor, ki je lani ni bilo
na turnirju. Njena pot do osvojitve naslova je potekala na
zelo dramatičen način, saj je od petih odigranih tekem
v rednem delu zmagala le v četrtfinalu, vse preostale pa
je odigrala neodločeno, pri čemer si je napredovanje in
končno zmago izborila po streljanju kazenskih udarcev.
Drugo mesto je, tako kot lani, pripadlo standardni ekipi
Preddvora, ki si je pot do finala utrla s samimi zmagami v rednem delu, tretje pa si je po natančnem streljanju kazenskih udarcev prislužila ekipa Veterani, ki je vse
tekme odigrala po »italijanskem scenariju« – neodločeno
v rednem delu, v izločilnih bojih pa ji je usodo krojila loterija kazenskih udarcev. Naziv najboljšega vratarja si je
z odličnimi obrambami tudi letos prislužil Jan Rakovič,
najboljši igralec turnirja je bil Matevž Nunar, najboljši
strelec pa je postal Drago Tirovič iz drugouvrščene ekipe
Preddvora. Slavnostno podelitev je opravil predsednik
ŠD Preddvor Roman Rogelj.
Nova sezona tekmovanj v MNZG-Kranj se je že začela
zadnji avgustovski konec tedna, kot je že tradicija, pa v
njih s svojimi ekipami nastopa tudi ŠD Preddvor. Na igrišču in ob njem smo poskrbeli tudi za upoštevanje strogih
priporočil NIJZ. Temeljito smo očistili garderobe, redno
jih razkužujemo in zračimo, prav tako je poskrbljeno za
razkuževanje rok, na vidna mesta pa smo izobesili tudi
opozorila o pomembnosti upoštevanja navodil v zvezi s
higieno kašlja in umivanja rok ter medsebojne razdalje.
Na to redno opozarjamo tudi vse udeležence nogometnih
aktivnosti. Glede na to, da spomladi ni bilo tekmovanj, so
igralci komaj čakali, da se končno začnejo. V društvu smo
še posebej veseli, da se nam je uspelo dogovoriti s sosedi iz Šenčurja in sestaviti skupno ekipo starejših dečkov
U15, saj za samostojno ekipo ni bilo dovolj igralcev. Da je
bila odločitev pravilna, so pokazali tudi uvodni rezultati,
saj so fantje dvakrat zmagali in enkrat tesno izgubili.

Na kmetiji Pr' Žulc z mlinom na kamen meljemo
domača žita. Nudimo vam domačo ajdovo, pirino, koruzno,
rženo in pšenično moko. Imamo tudi polnovredni
pšenični in koruzni zdrob.
Na voljo sta tudi domači prosena in ajdova kaša.
Veseli bomo vašega obiska.
Marjan Valjavec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Srednja Bela 21, 4205 Preddvor,
031/694 225, mvaljavec@siol.net

www.kmetija-zulc.si

Napotki za organizirane aktivnosti
ŠD Preddvor spet opozarja na napotke za organizirane aktivnosti, ki do nadaljnjega ostajajo enaki. Takole sporočajo:
»V skladu s priporočili stroke bodo garderobni prostori do nadaljnjega zaprti, zato naj otroci na treninge in tekme prihajajo
že oblečeni v športno opremo. Nahrbtnike oz. športne torbe
bodo lahko odložili pod nadstreškom, kjer se bodo po koncu
po potrebi lahko tudi preoblekli. Uporaba plastenk oziroma
bidonov je možna izključno osebno, kar pomeni brez menjavanj med igralci. Prav tako je obvezno tudi dosledno upoštevanje higiene kašlja in umivanja rok. Udeležba na treningih in
tekmah je dovoljena izključno zdravim osebam, ki ne kažejo
nobenih znakov okužbe s covidom-19, prav tako pa niso bile
v stiku z osebami, ki bi takšne znake kazale. Zato vas prosimo, da pravočasno, pred odhodom na vsak trening, preverite, ali se pri vašem otroku oziroma pri katerem izmed ožjih
družinskih članov pojavlja kateri izmed naštetih simptomov:
povišana telesna temperatura, kihanje, kašljanje, driska, slabo počutje, smrkanje, bolečine v grlu.« In dodajajo: »V danih
in tudi sedaj spremenjenih razmerah vam želimo vse dobro.
Še vedno ravnajte odgovorno, spoštujte ukrepe in navodila
pristojnih ter ostanite zdravi in optimistični!«

Od oktobra joga in kundalini joga
Letos bo organizirana vadba joge v Kulturnem domu v
Preddvoru potekala od oktobra dalje, in sicer z začetkom
v ponedeljek, 5. oktobra, ob 18. uri. Organizirana bo tudi
kundalini joga, začne se v petek, 2. oktobra, ob 18.30. Vabljeni začetniki in tisti, ki ste jogo že vadili. Potrebujete le
blazino za jogo, odejico in udobna oblačila. Informacije
in prijave po telefonu 040/956-573 (joga) in 040/ 206-474
(kundalini joga).

BimLine
računovodska hiša
Boljši servis. Boljše storitve.
Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

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

VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20 KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437
KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si , http://www.kzcerklje.si

Kvalitetna drva
po ugodnih
cenah!

Pokličite nas in naročite
nafto, kurilno olje, pelete
v KZ Cerklje!

V CVETLIČARNI
NUDIMO:
LONČNICE
ŠOPKE
REZANO CVETJE
POROČNE ARANŽMAJE
ARANŽIRANJE
ŽALNI PROGRAM

SVEŽI ANJINI ŠTRUKLJI,
MOKA, TESTENINE …

VRTIČKARSKI PROGRAM – VSE ZA JESENSKI VRT

Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS
SUV Renault

Z ugodnostmi do

6.700 €*

Paket zimskih pnevmatik**
*Ugodnosti do skupno 6.700 € sestavlja redni popust v višini do 3.300 €, dodatni popust do 1.000 €. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano obvezno
in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem
letu preko Renault Financiranja. 5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se
zgodi prej. My revision po polovični ceni (632 €) za obdobje 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Ob nakupu avtomobila prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število
delcev (x1011): 0,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Renault priporoča

Vaš
na Gorenjskem
Vaš trgovec
trgovecvvCerkljah
Ljubljani
PREŠA CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
T.: 04/281 57 00, www.rpresa.si

Naslov trgovca v eni vrstici

renault.si

