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2 I Oglasi 

Vesele praznike in obilo zdravja!

www.komunala-kranj.si

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in pokriva vsak košček naše  
prelepe Gorenjske. Ne iščite informacij iz vašega kraja na internetu -  
v Gorenjskem glasu so zbrane vse na enem mestu! V vsaki številki  
najdete novice z Gorenjske, križanko, recepte, nasvete, zgodbe, ob 
petkih pa še televizijski spored Vikend. 

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Go renjske-
ga glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina  
poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo 
pošlji te na narocnine@g-glas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku 
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa pokli cali, povprašali za mnenje in predstavili pogoje za naročnino. 

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.  
Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

www.gorenjskiglas.si
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PREDDVOR (ISSN 2670-6687) je priloga Gorenjskega glasa za Občino Preddvor, izhaja štirikrat letno, urednica Alenka Brun (alenka.brun@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:  Tisk Žnidarič, d. o. o. Distribucija Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Preddvor brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki 
v občini Preddvor. Na naslovnici: Tradicionalni potop božičnega drevesca v Preddvoru – tokrat malce drugače / Foto: Tina Dokl
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STRAN 6
Prva seja novoizvoljenega 
občinskega sveta
Izvoljeni svetniki in svetnice so se v decembru že zbrali na 
ustanovni seji. Potrdili so svoje mandate in mandat župana 
ter izvolili člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.

STRAN 10
Z ledinskimi imeni na Zaplato
Desetega decembra je bila v dvorani kulturnega doma 
v Preddvoru premiera igrano-dokumentarnega filma Z 
ledinskimi imeni na Zaplato, ki so ga letos ustvarili v Kulturno-
umetniškem društvu Matije Valjavca Preddvor.

STRAN 11
Ponovno so se srečali najstarejši
Po dveh letih so se pri Seljaku ponovno srečali najstarejši 
občani Preddvora, ki so stari devetdeset let in več.

STRANI 14, 15
Črnogledost je nehvaležnost 
do življenja ...
 ... je na decembrskem pogovornem večeru v gradu Dvor 
prepričljivo poudarila naša nekdanja preddvorska učiteljica 
in pisateljica Berta Golob, ki je letošnje poletje praznovala 
devetdeset let.

STRAN 18
Kostanarji so praznovali desetletnico
Po dvorani preddvorskega kulturnega doma so se v oktobru 
razlegale slovenske narodne in narodno-zabavne skladbe ter 
dalmatinske pesmi – repertoar seksteta Kostanarji, ki je vstopil 
v novo desetletje.

STRAN 27
Iz varžeta mamnga bertaha
Tako so člani Folklornega društva Preddvor naslovili koncertni 
večer ob 70-letnici delovanja. Glasbo, ples in humor je gostil 
Kulturni dom Preddvor.
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izhodišče za mrežo vodnih potispreminjajo 
namensko rabo

Lokalne akcijske skupine, ki deluje-
jo na območju Kamniško-Savinjskih 
Alp, zaključujejo projekt, s katerim so 
nadgradile aktivnosti za skrben odnos 
do vodnih virov in razvoj trajnostnega 
turizma, začete v letu 2017, ko so jih 
povezale Vodne zgodbe Kamniško-
Savinjskih Alp. Z analizo izvirov, ki 
se je izvajala tudi v občini Preddvor, 
so bili pridobljeni podatki o kakovosti 
vode ter narejen nabor tistih, ki bi jih 
lahko vključili v mrežo vodnih poti v 
teh Alpah. Na seznamu Lokalne akcij-
ske skupine (LAS) Gorenjska košarica, 
ki je k analizi pristopila še v občinah 
Cerklje in Jezersko, jih je 15.
Monitoring, pri katerem so partnerji 
sodelovali z Jamarskim klubom Ka-
mnik, je vključeval fizikalno-kemij-
ske, mikrobiološke in biološke analize 
voda. Rezultati so pokazali, da je nekaj 
zelo kakovostih, obenem pa govorijo o 
veliki občutljivosti vodnih sistemov 
na onesnaženje. Kot sta na zaključ-
nem dogodku poudarila Vido Kregar 
in Rajko Slapnik iz omenjenega kluba, 
redno testiranje omogoča pregled nad 
stanjem in pravočasno ukrepanje.

V sklopu projekta, ki ga je sofinanci-
ral Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja, je bila zasnovana daljinska 
pohodniška pot od izvira do izvira, 
dolga 190 kilometrov, razdeljena na 
enajst etap, ki po besedah Marka Sla-
pnika, strokovnjaka za interpretacijo 
narave in kulturne dediščine, odpira 
novo poglavje, saj jo je treba premišlje-
no razviti v turistični produkt. Trenu-
tno poteka vnos obhodne vodne poti, 
na katero se bodo lahko navezovale 
lokalne, v aplikacijo maPZS.
LAS Gorenjska košarica je posnela 
tudi krajše promocijsko-izobraževal-
ne filme o vodnih izvirih, med drugim 
o vzhodnem in zahodnem izviru Pod-
lebelce. »Kakovost te vode je res nekaj 
posebnega, človeka poživi, ne da bi 
potreboval še kakšne dodatke,« pojas-
ni gorski vodnik Marko Petek.
Da voda ni enaka vodi, so lahko oku-
sili udeleženci izobraževanja za preiz-
kuševalce vode – vodne someljeje in 
obiskovalci festivalov pitne vode, ki so 
bili prav tako del projekta Mreža vod-
nih poti v Kamniško-Savinjskih Al-
pah. Poleg tega so partnerji pripravili 
strokovne ekskurzije in različne dru-
ge dogodke, na katerih so ozaveščali o 
pomenu ohranjanja čiste pitne vode.

Maja letos je bil hotel Alma ob jezeru 
Črnava prodan, a do danes se ni prav 
veliko spremenilo. Na občini odgovo-
rov novega lastnika na ključna zas-
tavljena vprašanja – kaj bodo naredili, 
kdaj, kaj bodo z občinsko zemljo, kdaj 
bodo začeli določene postopke, kako 
bodo sanirali grad – še niso dobili. 
Zato so se odločili spremeniti namen-
sko rabo na zgornjem in spodnjem 
platoju pri hotelu v zelene, parkovne 
površine. A to ne pomeni, da ukinjajo 
turizem. »Ostajajo grad, hotel, grajski 
park, parkovne in športne površine. 

Potencialni novi hotel se bo selil na 
drugo lokacijo, nazaj pa bomo vrnili 
že prvotno čolnarno in uredili plažo,« 
pravi župan Rok Roblek. »Ključno je, 
da smo ob prodaji v potrdilo o namen-
ski rabi dali zahtevo, da se s prihod-
njim lastnikom sestanemo in da še 
pred nakupom uskladimo medseboj-
ne strategije. Menim, da se kupec o 
vseh pogojih pred nakupom ni ustre-
zno informiral,« razmišlja in dodaja, 
da če bi bil kupec iskren, bi mu bilo v 
interesu sodelovanje z občino. Slednja 
ima namreč dovolj večdesetletnega 
mačehovskega odnosa do te izjemne 
lokacije.

Ana Jagodic Dolžan

Drage občanke in občani, želimo vam zdravo,  
srečno in uspešno novo leto 2023.

Župan Rok Roblek,  
občinski svet in občinska uprava

Alenka Brun
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Spoštovane občanke, spoštovani občani

Letošnje leto se je večkrat naslavlja-
lo kot supervolilno leto. V preteklih 
mesecih smo izvolili praktično vsa 
politična telesa, ki skrbijo tako za 
upravljanje nacionalnih kot tudi lo-
kalnih skupnosti. Demokracija je neke 
vrste orodje, ki pa nikakor ne sme biti 
le za enkratno uporabo.
V občini Preddvor je letošnje leto mi-
nilo v znamenju pestrosti dogodkov, 
pomembnih projektov in smelih od-
ločitev, ki bodo imeli dolgoročen in 
pomemben vpliv na življenje in delo v 
občini.
V prazničnem času polni upanja zre-
mo v prihajajoče leto. Novo leto ni 
konec in niti ne začetek, saj se mod-
re odločitve in dobra dejanja merijo v 
drugačnih časovnih intervalih. Zago-
tovo pa je to čas, ko na neki, morda 
bolj simbolni ravni raztovorimo dolo-
čene skrbi in vprašanja ter si na sveže 
oprtamo nahrbtnik za prihodnje leto.
Letošnje leto je bilo izjemno produk-
tivno, polno izzivov in dobrih rezul-
tatov. Prepričan sem, da je bilo dob-
ro delo svetniške ekipe in občinske 
uprave v preteklem mandatu opazno 
tudi na terenu. Dela se pri večini pro-
jektov zaključujejo. Nekatere drobne 
pomanjkljivosti na terenu se bodo še 
odpravile, večinoma pa je za le te vzrok 
izjemno volatilna dobavna veriga, ki je 
kot posledica trga energentov presene-
tila ne le s cenami, temveč predvsem z 
dobavnimi roki za potreben material.
V prihodnjem letu bosta pospešeno 
potekala gradnja šolskega objekta z 
novo športno dvorano ter zaključeva-
nje prve faze gradnje športnega parka. 
Pri slednjem nam zaradi niza nizkih 
temperatur v pozni jeseni ni uspelo 
posejati trave na velikem nogome-
tnem igrišču, s tem pa tudi zaključiti 
dela na obodu samega igrišča.

Leto, ki prihaja, bo enako, če ne še bolj 
zahtevno, kot je letošnje. Nadgradnja 
šole v finančnem smislu predstavlja 
kar dva povprečna proračuna občine, 
začenja se tudi gradnja infrastrukture 
v Poslovni coni Preddvor, kjer je bila 
izbira vseh izvajalcev na javnih razpi-
sih nedavno pravnomočna. Predvido-
ma spomladi bo zaključen manjkajoči 
odsek pločnika na Srednji Beli, kjer so 
dela stekla že letos. Prav tako pa na-
črtujemo začetek druge izmed treh faz 
varne šolske poti v Bašlju, ki zajema 

prestavitev vodotoka, nov cevni pre-
pust in izgradnjo pločnika. Prelomno 
leto bo zagotovo tudi za prebivalce 
Potoč in dela Bašlja. Infrastruktura je 
tu v izjemno slabem stanju in za ome-
njeni projekt smo z naslova vodooskr-
be že prejeli odločbo za 0,7 milijona 
evrov, v prihodnjih dneh pa pričaku-

jemo še odločbo za kanalizacijo za en 
milijon evrov. Predviden začetek izva-
janja projekta je jeseni prihodnje leto.
Več o projektih za prihodnje leto boste 
lahko spremljali tudi v prihodnjih edi-
cijah in na naši spletni strani.
Ko se ozrem na zadnja štiri leta, tež-
ko zares izberem mejnik ali trenutek, 
ki bi ga posebej poudaril. Nedvomno 
lahko izrazim globoko spoštovanje 
svoji družini, ženi in otrokom, ki me 
pri vseh mojih idejah podprejo, mor-
da še predno zares pridejo na dan. 
Na občinski ravni pa so to zagotovo 
ljudje, s katerimi sem imel priložnost 
sodelovati. Poleg delovnih teles, ob-
činske uprave in občinskega sveta so 
zagotovo tukaj predani posamezniki, 
ki sodelujejo v gradbenih odborih, in 
drugi prostovoljci, ki ste ničkolikokrat 
priskočili na pomoč.
V decembru je po konstitutivni seji 
začel delati novi sestav občinskega 
sveta. V imenu novoizvoljene ekipe se 
iskreno zahvaljujem vsem, ki ste odšli 
na volitve. Verjamem, da bomo vsi 
skupaj, kot ekipa, svoje delo opravljali 
vestno in odgovorno ter s svojim zna-
njem in vrednotami prispevali k naši 
skupni prihodnosti.

Rok Roblek / Foto: Tina Dokl

Rok Roblek, vaš župan

Letošnje leto je minilo v 
znamenju pestrosti dogodkov, 
pomembnih projektov in 
smelih odločitev, ki bodo imeli 
dolgoročen in pomemben vpliv 
na življenje in delo v občini.
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Prva seja novoizvoljenega občinskega sveta
Na letošnjih lokalnih volitvah izvoljeni svetniki in svetnice so se v decembru že zbrali 
na ustanovni seji. Potrdili so svoje mandate in mandat župana ter izvolili Komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V novem občinskem svetu sedi od skupno 
enajst kar osem novih obrazov.

Seje so se udeležili vsi novoizvoljeni 
člani sveta, razen Marka Zadražnika, 
ki je bil zadržan. Vodenje seje je tokrat 
začela najstarejša članica sveta Ivka 
Sodnik, ki je sicer za svetnico kandi-
dirala prvič.
Najprej je Ana Pauletič, namestnica 
predsednice občinske volilne komisi-
je Preddvor Janje Roblek, podala po-
ročilo o izidu glasovanja na letošnjih 
volitvah župana in članov občinskega 
sveta Občine Preddvor.
V volilne imenike na območju občine 
je vpisanih 2981 volivcev. Od tega jih 
je skupaj glasovalo 1268 – po volilnih 
imenikih 1267, eden po pošti. Kandi-
dat za župana, tudi nekdanji župan 
Občine Preddvor, Rok Roblek na tok-
ratnih volitvah ni imel protikandida-
ta. Dobil je 1220 glasov, medtem ko je 
bilo vseh oddanih glasovnic 1266, 46 
pa jih je bilo neveljavnih.
Pri kandidatih za občinski svet pa je v 
Preddvoru potekalo glasovanje v šes-
tih volilnih enotah, in sicer v Bašlju, 
na Beli, v Kokri, Potočah, Preddvo-
ru in Tupaličah. V Bašlju, Potočah in 
Kokri se je volilo enega kandidata, 
v Tupaličah dva, v Preddvoru in na 
Beli pa tri kandidate. V Bašlju je med 
dvema predlaganima največ glasov 
dobil Jože Cuderman. Na Beli se je za 
stolček v občinskem svetu potegovalo 
osem imen, v svet so prišli Adam Va-
ljavec, Ivka Sodnik in Darja Snedec. V 
Kokri je bil med dvema kandidatoma 
izvoljen Primož Bergant, ki je v ob-
činskem svetu sedel že v prejšnjem 
mandatu, tako kot tudi Jože Cuder-

man in Sandra Kaštrun, ki je bila med 
tremi kandidati izvoljena v Potočah. 
V Preddvoru so se za mesto svetnika 
potegovali štirje, mandate so dobili 
Marko Zadražnik, Nuša Zadražnik 
in Boštjan Bitežnik. V Tupaličah pa 
sta bila od štirih kandidatov izvoljena 
dva, Gabrijela Cuderman in Metod Ja-
godic.
Novi in stari svetniki so se na seji na 
kratko predstavili, sledilo je imeno-
vanje mandatne komisije za pregled 
prispelih pritožb in pripravo predlo-
ga potrditve mandatov članov sve-
ta in ugotovitve izvolitve župana. V 
tričlansko komisijo so imenovali Ivko 
Sodnik, Boštjana Bitežnika in Metoda 
Jagodica. Pritožb ni bilo, potrdili so 
mandate članov sveta in župana ter 
imenovali še Komisijo za mandatna 
vprašanja volitve in imenovanja. Ta 
je ostala v enaki sestavi kot za prvo 

izbrano komisijo, mesto predsednice 
pa so namenili Ivki Sodnik.
V Preddvoru med enajstimi občinski-
mi svetniki večino predstavljajo sve-
tniki liste Naš Preddvor, ki ji pripada 
tudi župan Rok Roblek, z liste Zdru-
ženi za Preddvor prihaja le Primož 
Bergant, Povezane lokalne skupnosti 
pa imajo v svetu Nušo Zadražnik in 
Metoda Jagodica. Po novem pa je tudi 
delež žensk večji, saj je svetnic v tok-
ratnem svetu kar pet.
Stari novi župan Rok Roblek sedaj 
vstopa v drugi mandat. Ker je pred 
volitvami predvideval, da bo manj 
občanov odšlo na volišče ravno zato, 
ker nima protikandidata, ga je prijet-
no presenetil končni odstotek. Veseli 
se dela z občinskim svetom, razveselil 
se je starih obrazov in pozdravil nove 
in še dodal, da se v Preddvoru držijo 
načela, da vsi delajo za Preddvor.

Alenka Brun

Prisotni na prvi, ustanovni seji / Foto: Tina Dokl



Občinske nOvice I 7

Obrazi novega 
mandata
Spoznajte nove obraze 
preddvorskega občinskega 
sveta.

V preddvorski občini so bili na letoš-
njih volitvah v občinski svet izvoljeni 
Jože Cuderman, Adam Valjavec, Ivka 
Sodnik, Darja Snedec, Primož Ber-
gant, Sandra Kaštrun, Marko Zadraž-
nik, Boštjan Bitežnik, Nuša Zadraž-
nik, Gabrijela Cuderman in Metod 
Jagodic. Vseh svetnikov je enajst, a je 
kar osem obrazov novih, med njimi 
pa je polovica žensk. Večina med nji-
mi se prvič podaja v svetniške vode, 
Metod Jagodic je v preteklosti že imel 
podobno izkušnjo. Stari člani sveta pa 
so Jože Cuderman, Primož Bergant 
in Sandra Kaštrun. Na fotografijah so 
novi člani občinskega sveta.

Alenka Brun

Metod Jagodic / Foto: Tina Dokl Nuša Zadražnik / Foto: Tina Dokl

Adam Valjavec / Foto: Tina Dokl Marko Zadražnik / Foto: Tina Dokl

Ivka Sodnik / Foto: Tina Dokl Gabrijela Cuderman / Foto: Tina Dokl

Darja Snedec / Foto: Tina Dokl Boštjan Bitežnik / Foto: Tina Dokl

Obvestilo
Komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja objavlja Poziv za evi-
dentiranje kandidatov za imenovanje v 
delovna telesa občinskega sveta. Več 
o tem lahko preberete na spletni strani 
Občine Preddvor, kjer lahko na prilože-
nem obrazcu podate tudi predloge, in 
sicer najkasneje do ponedeljka, 9. janu-
arja 2023, do 12. ure.

Krvodajalska akcija
Prva terenska krvodajalska akcija v 
letu 2023 v okviru OZRK Kranj in KORK 
Preddvor bo 30. januarja od 7. do 13. 
ure v gostilni Pr' Bizjak na Zgornji Beli. 
Predhodno (od tri do pet dni) se je treba 
najaviti na tel. št. 051 389 270, 030 716 
796 ali 051 671 147.
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Preddvorski gasilci v letu 2022

Leto se počasi izteka, zato je čas, da 
naredimo pregled iztekajočega se leta 
in se zazremo v leto, ki prihaja.
V mesecu marcu so ognjeni zublji 
pustošili po Potoški gori in povzroči-
li ogromno škode v gozdovih in tudi 
na naši opremi. Poleti smo sodelovali 
pri gašenju Krasa in z drugimi gasilci 
dokazali, da znamo, ko je treba, sto-
piti skupaj. Po načrtu smo v občini 
Preddvor očistili jaške in pregledali 
hidrante. Sodelovali smo pri požarni 
vaji na šoli in za učence prve triade 
pripravili predstavitev svojega dela 
in opreme. Želimo si, da bi čez nekaj 
let kdo od njih nove izzive našel tudi v 
naših vrstah. Skozi celo leto smo s pi-
tno vodo oskrbovali vaščane Možjan-
ce in prepeljali 632 tisoč litrov vode, 
kar je za nas pomenilo 127 prevozov 
z GVC. Dvorano v gasilskem domu 
smo zaradi stiske s prostori odstopi-
li 5. b razredu za čas, dokler potekajo 
gradbena dela na Osnovni šoli Matije 
Valjavca. Veseli nas, da so aktivni tudi 

naši veterani, ki poleg druženja in re-
darske službe vsako leto na prvi šol-
ski dan pospremijo naše prvošolčke.
V naši občini smo imeli v letošnjem 
letu skupno 32 intervencij. Trinajst 
prvih posredovalcev je obnovilo li-
cenco za nujno medicinsko pomoč. 
Udeležili smo se meddruštvene vaje 
s PGD Hotemaže in PGD Olševek. V 
začetku leta 2022 je pet naših članov 
opravilo tečaj za gasilca pripravnika, 
od jeseni pa že obiskujejo tečaj za 
gasilca in upamo, da ga bodo konec 
februarja uspešno končali. Na tem 
mestu vabimo vse, ki čutite potrebo 

po dobrodelnosti in pomoči drugim, 
da se nam – kot najpomembnejšemu 
stebru zaščite in reševanja v naši ob-
čini – pridružite. Veseli smo vsakega 
novega člana, predvsem pa operativ-
nega, ki gre z nami tja, od koder vsi 
bežijo.
Konec leta se bomo z dobrimi željami 
in koledarjem zopet oglasili na vašem 
domu. Že zdaj se najlepše zahvaljuje-
mo vsem, ki podpirate našo dejavnost 
s prostovoljnimi prispevki in delom 
dohodnine. Tako nam tudi vi omogo-
čate, da lahko pomagamo tistim, ki 
potrebujejo našo pomoč.

Aleš Traven, PGD Preddvor,  
foto: arhiv društva

Ponovno srečanje Pri čebelarski lipi

Čebelarke in čebelarji Čebelarskega 
društva Fran Lakmayer Preddvor smo 
se v decembru zbrali na tradicional-
nem srečanju Pri čebelarski lipi, na 
katerem obeležujemo spomin na na-
šega vzornika, naprednega čebelarja 
in avtorja knjige Umni čebelar, Frana 
Lakmayerja. Po njem se zgledujemo, 
skrbimo za ohranjanje kranjske sivke, 
za njeno zdravje in obstoj. Pravzaprav 
si lahko štejemo v čast, da smo v na-
šem društvu spomin nanj in na nje-

govo delo obudili iz pozabe in mu dali 
mesto, kakršno se za takega človeka 
tudi spodobi. Nosimo njegovo ime, ki 
ne pomeni le spomina nanj, ampak 
tudi odgovornost do njegovega dela, 
odnosa do čebel in ne nazadnje tudi 
do ljudi. Obenem smo praznovali še 
120-letnico društva. Spomnili smo se 
tudi naših čebelarskih predhodnikov, 
ki so s svojim delovanjem v društvu 
pustili neizbrisen pečat in pripomogli 
k razvoju čebelarstva na našem po-
dročju.
Na srečanju smo poudarili osnovno 
poslanstvo čebelarskega društva ter 
podelili priznanje Antona Janše III. 

stopnje Marjanu Plestenjaku in najviš-
je društveno priznanje, plaketo Frana 
Lakmayerja, Andreju Šavsu. Navzoči 
smo si ogledali tudi prisrčne risbice 
učencev osnovnih šol v Preddvoru in 
Kokri, ki so jih naslikali v zahvalo na-
šim čebelarjem, ker so jim ob sloven-
skem zajtrku prikazali življenje čebel 
in jih razveselili z medenimi pridelki. 
Srečanje smo zaključili z ugotovitvijo, 
da bi bilo brez sodelovanja vseh čebe-
lark in čebelarjev, njihove prisotnosti 
na druženjih in prireditvah, strokov-
nih izletih, debatnih večerih ter pri 
sajenju lip in medovitih rastlin dru-
štvo le mrtva črka na papirju.

Jožef Kokl, Čebelarsko društvo  
Fran Lakmayer Preddvor
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vse leto složni in aktivni
V Turističnem društvu Bašelj aktivno in še vedno s polno mero energije pričakujemo konec 
letošnjega leta.

Ni nam neznano, da smo bili pridni celo leto, in ko beremo 
poročilo za nazaj, nam je zelo navdihujoče, da smo tako ak-
tivni in složni.
Naj vam pojasnimo, kaj smo počeli od septembra naprej – 
in ker leta še ni konec, kaj bomo še počeli vse do zadnjega 
dne letošnjega leta.
V septembru smo začeli z nogometnim turnirjem, ki je bil 
prestavljen iz junijskega termina, saj nam ga zaradi preobi-
lice dela takrat ni uspelo pripraviti. Pomerili so se stari in 
mladi, oženjeni in neoženjeni. Otroci in seveda tudi odra-
sli pa smo se pomerili v igrah brez meja. Kot vedno je bilo 
lepo videti, koliko generacij se srečuje.
Mednarodna kuhinja enotnosti in raznolikosti je kljub 
slabemu vremenu uspela. Pokušali smo raznovrstno hra-
no z vsega sveta, zagnanih kuharjev pa tudi ni manjkalo. 
Zato bomo prireditev pripravili tudi v prihodnje. Upamo, 
da bo interes zanjo in odziv nanjo tako dober kot doslej.
Rdeči križ Bašelj je v brunarici organiziral tečaja oživljanja 
in uporabe defibrilatorja. Upali smo na več odziva, saj gre 
konec koncev za znanje, ki rešuje življenja.
Pred Brunarico smo postavili novo orientacijsko tablo in 
nova igrala. Za noč čarovnic so se mladi in stari lahko po-
merili v tekmi na kolesarskem poligonu, t. i. pumptracku 
groze. Prišlo je lepo število ljudi, organizacijsko pa je pri-
reditev izpeljal Klemen Arh.

Po dolgih dveh letih smo 19. novembra končno zopet iz-
peljali izlet turističnega društva v Žičko kartuzijo. Ogleda-
li smo si tudi vinsko klet Zlati grič, center Noordung, na 
koncu pa z obilno večerjo na kmečkem turizmu zaključili 
prijeten in poučen dan.
Decembrske delavnice so bile v polnem teku. Ustvarjali 
smo novoletne voščilnice, okraske, laterne za pohod, neka-
tera dekleta pa so pridno vadila za božično igrico. V sredo, 
14. decembra, so naši fantje tradicionalno postavili smre-
kico na začetku vasi in okrasili vhod v Bašelj, da smo 17. 
decembra lahko izpeljali tradicionalni pohod z laternami 
po Bašlju.
Pripravili smo tudi pohod k polnočnici v Preddvoru, ravno 
tako pa nas je ponovno obiskal Božiček. V Bašlju je bilo na 
njegovi listi kar 56 otrok do dvanajstega leta ... Populacija 
v vasi narašča in veseli smo tako množičnega podmladka.
V novo leto pa vstopimo z veliko strpnosti in pozitivne 
energije, saj bomo le tako lahko aktivno in brez slabe volje 
pristopili k novim projektom.

 Jana Smolej, TD Bašelj

Nova igrala / Foto: arhiv društva

Za nami je uspešno leto
Rdeči križ Bašelj je preživel še eno uspešno leto in zahva-
la za to gre Turističnemu društvu Bašelj, ki vedno aktivno in 
finančno podpira naše akcije, našim prostovoljcem in vsem 
vam, ki redno plačujete članarino in donacije za našo vas. 
Letošnje pomembnejše dejavnosti so bile udeležba in pomoč 
pri dveh krvodajalskih akcijah, priprava srečanja za krajane, 
starejše od 80 let, pomoč v domu za starejše, organizacija 
konca tedna za mlade, obdarovanje starejših krajanov, pripra-
va tečaja prve pomoči in uporabe defibrilatorja, vzdrževanje 
defibrilatorja. Ob vstopu v novo leto pa vam želimo obilo 
zdravja in sreče, kadar pa ne gre vse po načrtih, vedite, da 
nikdar niste sami, in se obrnite na nas. Skupaj bomo našli 
rešitev. Aleksandra Zibelnik Badii
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Z ledinskimi imeni na Zaplato

Desetega decembra je bila v dvorani kulturnega doma 
v Preddvoru premiera igrano-dokumentarnega filma Z 
ledinskimi imeni na Zaplato, ki smo ga letos ustvarili v 
Kulturno-umetniškem društvu (KUD) Matije Valjavca 
Preddvor. Prvo predvajanje smo posvetili svetovnemu dne-
vu gora, priključili smo se mednarodnemu festivalu Brati 
gore 2022 in soustvarjali mozaik več kot stotih alpskih do-
godkov v Evropi in širše.
Film predstavlja naš osrednji letošnji projekt in cilj, da pla-
nincem in drugim ljudem povemo, kako se kje reče. Popisa-
li smo ledinska imena ob planinski poti na Zaplato ter razi-
skovali njihov pomen, pri čemer smo sodelovali z domačini 
in strokovnjaki. Na teh krajih smo posneli igrane prizore in 
postavili sedem tabel z imeni, nadmorskimi višinami ter 
QR kodami. Slednje vas, če jih odčitate s pametnim tele-
fonom, vodijo do razlag imen in videoposnetkov igranih 

prizorov. Poleg teh se v 80-minutnem filmu prepletajo še 
prikazi krajev in utrinki z delovnih akcij, zaokrožuje pa 
ga okvirna zgodba, ki jo boste spoznali le, če si boste film 
ogledali. Vsebino dodatno obogati inštrumentalna ljudska 
glasba v izvedbi Gašperja s prijatelji. Tako kot lani Ovčar-
stvo v preddvorskih gorah je tudi naš drugi samostojni 
film v celoti produkt ljubiteljskega dela članov društva.

Letošnja tema dneva gora je bila Ženske premikajo gore. 
Tudi v KUD-u smo ženske že premaknile kakšno goro ali 
vsaj hribček – letos denimo s kvizom o Matiji Valjavcu, s 
sodelovanjem na Štoflcfestu ter nastopoma na akademiji 
ob občinskem prazniku in na prireditvi Nazaj v življenje. 
Moški so bili močnejši pri prenašanju »celih gora« materia-
la in orodja, pri betoniranju in ne nazadnje pri urejanju sta-
re pastirske poti na Lanežu, vloge pa so se uravnovesile pri 
recitalu planinske poezije na Lanežu in doživeto odigranih 
filmskih prizorih. Glavno goro ustvarjanja, terenskega 
dela ter koordiniranja pri projektu ohranjanja ledinskih 
imen pa je tudi tokrat premikal Slavko Prezelj: raziskova-
nje, scenariji, režija igranih prizorov, vaje, snemanje, foto-
grafiranje in seveda številne poti na goro, kjer je bilo treba 
skopati luknje, postaviti drogove, namestiti napise. Ves čas 
mu je zavzeto pomagala žena Francka, poleg njiju pa je bil 
pri delu na terenu skorajda vsakokrat zraven še Stane Nič. 
Tudi nekateri drugi člani smo ob koncih tedna oddelali 
precej ur. Večina, kar 24, nas je nastopilo v igranih prizo-
rih, pri snemanju pa nama je s Slavkom na pomoč prisko-
čila Zalka Šenk. Ko so obiskovalce Zaplate že nagovarjale 
nove table z napisi, je bila na vrsti še »gora« mojega dela z 
računalnikom: montaža, branje besedil, podlaganje z glas-
bo, oblikovanje in sestavljanje koščkov v celoto.
Pravijo, da naj bi tisto, kar delamo srcem, imelo uspeh – in 
prvi odzivi na film to potrjujejo. Po premieri nam je pred 
polno dvorano pohvalo izrekel župan Rok Roblek, več gle-
dalcev pa je potrdilo, da ima filmski zapis starih imen, to-
rej dediščine naših prednikov, ki se je stoletja prenašala iz 
roda v rod le z ustnim izročilom, vrednost tudi za naslednje 
rodove. Zanimanja za ogled je kar precej, zato bomo film v 
preddvorskem kulturnem domu predvajali še enkrat, in si-
cer v soboto, 14. januarja 2023.

Petra Lombar Premru, KUD Matije Valjavca Preddvor

Postavitev tabel / Foto: arhiv društva

Film Z ledinskimi imeni na Zaplato se na platno 
kulturnega doma v Preddvoru vrača 14. januarja 
prihodnje leto.

Nastop na vrhu Zaplate / Foto: arhiv društva
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Ponovno so se srečali najstarejši
Po dveh letih so se ponovno srečali najstarejši občani Preddvora, ki so stari devetdeset let 
in več. Od 36 povabljenih se je srečanja udeležilo devet starostnikov, med njimi tudi Pavla 
Tičar iz Potoč, ki bo prav kmalu praznovala že stoprvi rojstni dan.

Na srečanju, ki ga je gostila okrepče-
valnica Seljak, se je dobro razpolo-
ženim starostnikom pridružil tudi 
domači župan Rok Roblek. Ta jih je na-
govoril, z njimi poklepetal, jim zaželel 
predvsem zdravja in izrazil veselje, da 
so se lahko ponovno srečali. Društvo 
upokojencev Preddvor jih je v nada-
ljevanju srečanja obdarilo z manjšo 
miklavževo pozornostjo, po kosilu pa 
je na mizo prispela torta. Druženje so 
s petjem polepšale še članice Ženskega 
pevskega zbora Josipine Turnograjske.
Od 36 povabljenih se je srečanja udele-
žilo devet starostnikov, tudi najstarej-
ša med njimi, Pavla Tičar iz Potoč, ki 
bo kmalu – 6. januarja 2023 – prazno-
vala že stoprvi rojstni dan. V Preddvo-
ru jo poznajo tudi pod imenom Aklar-
jeva Pavla, vedno nasmejani stoletnici 
pa ne bi nikoli pripisali tako visoke 
starosti.
Na srečanju sta se oglasili tudi pred-
stavnici pre d dvorskih »štrikaric« ozi-
roma dam s pletilkami Gelik, Vanja 

Žibert in Slavka Zorman. Županu sta 
predali kar lepo število parov splete-
nih copatkov, ki jih dobijo v dar starši 
novorojenčkov v občini. Letos so med 
novorojenčki prevladovale deklice. 
Žibertova in Zormanova sta nam še 
zaupali, da je Gelik sicer šest – še Šte-

fka Strle, Slavka Cvek, Marija Gregorc 
in Mojca Hribernik – par copatkov 
pa vešče roke spletejo v dobrih štirih 
urah.
Srečanje preddvorskih občanov, ki so 
stari devetdeset let in več, je minilo v 
prijetnem vzdušju.

Alenka Brun

Srečanje preddvorskih občanov, ki so stari devetdeset let in več, je minilo v 
prijetnem vzdušju. Na skupinski fotografiji so se jim pridružili župan, pevke in 
nekaj spremljevalcev. / Foto: Alenka Brun

Pavla Tičar / Foto: Alenka Brun

Vanja Žibert in Slavka Zorman / Foto: Alenka Brun
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vodohran

Tlačni vod

Črpališče

VH Tupaliče

Legenda

predhodno obstoječ vodovod
vodovod 
vodovodno črpališče Možjanca
elektro napajalni kabel za črpališče Možjanca

GRADNJA VODOVODA MOŽJANCA:
- tlačni vod dolžine 2.121m
- vodovod v vasi dolžine 1.148m
- vodovodno črpališče moči 5.5kW

IZGRADNJA VODOVODA ZA NASELJE 
MOŽJANCA TER IZGRADNJA VODOVODA  
IN KANALIZACIJE V NASELJU MAČE
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GRADBENA DELA ZAKLJUČENA, 
PROJEKT ŠE V TEKU
V okviru operacije »Oskrba s pitno vodo na območju  
Zg. Save – 4. sklop« je Občina Preddvor zgradila vodovod 
v naselju Mače in vodovod na Možjanci. 

Za prebivalce naselja Mače se je poleg vodovoda (1047 
metrov) hkrati zgradila tudi fekalna kanalizacija (1609 
metrov) in obnovila druga infrastruktura. V času gradnje se 
je podaljšal rok izvedbe del iz septembra na konec decem-
bra, predvsem zaradi zamude z dobavo materialov. Grad-
bena dela so zaključena, pridobiva se uporabno dovoljenje. 
Pogodbena vrednost znaša 789 tisoč evrov brez DDV.

Na Možjanci pa voda kljub zaključku večine gradbenih del 
še ne bo pritekla. Rok za dokončanje del in izdajo uporab-
nega dovoljenja se je namreč podaljšal do aprila prihodnje 
leto, in sicer zaradi težave z dobavo tlačne vodovodne črpal-
ke, ki bo črpala vodo iz naselja Tupaliče. Dejansko je treba 
črpalko namestiti v jašek in narediti zagon črpališča ter 
pridobiti uporabno dovoljenje. Zgradilo se je 3269 metrov 
vodovoda s črpališčem. Gradnjo je na spodnjem delu trase 
spremljalo tudi arheološko podjetje Avgusta, d. o. o., saj 
vodovod poteka po območju, ki spada v varstveni režim kul-
turne dediščine – arheološko območje Gradišče. Pogodbena 
vrednost z aneksom znaša 1,1 milijona evrov brez DDV.

Dela za oba sklopa, Možjanca sklop 1 in Mače sklop 2, je izva-
jalo podjetje HIS, d. o. o., iz Ljubljane, podizvajalec za sklop 1 
je bil domači izvajalec Franc Roblek iz Bašlja. Gradbeni nadzor 
nad izvajanjem je opravljalo podjetje Domplan iz Kranja.  
Projektantski nadzor je izvajalo podjetje PHCE, d. o. o.,  
iz Ljubljane.

Občini Preddvor iz naslova operacije po sklepu Ministrstva  
za okolje in prostor RS pripada 649.141,65 evra, do konca leta 
jih prejmemo 220.000, razliko v prihodnjem letu. Sofinancerska 
sredstva prispevata Republika Slovenija (15 odstotkov) in  
evropski Kohezijski sklad (85 odstotkov). 

Cilj operacije sta bili vzpostavitev kvalitetnega sistema oskrbe s 
pitno vodo in večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno 
pitno vodo, kar se bo z dokončanjem del tudi doseglo.

Operativni cilji projekta je izgradnja 5.941 metrov vodovodnega  
sistema in eno črpališče, skupaj z že zgrajenim povezovalnim 
vodovodom iz naselja Bašlja do naselja Mače. 

V operaciji Občina Preddvor nastopa skupaj z Občino Naklo, 
izvedel se je skupni javni razpis za izbiro gradbenega izvajalca 
in za storitev gradbenega nadzora. Obe občini sta pogodbe 
tako za gradnjo kot nadzor podpisali 20. decembra 2021 ter v 
januarju 2022 začeli izvajati dela.

Klavdija Zima, vodja projekta

fekalni kanal 
Legenda

fekalno črpališče
vodovod

GRADNJA KANALIZACIJE in
VODOVODA MAČE:
- fekalni kanal dolžine 1.609m
- vodovod v vasi dolžine 1.030m
- fekalno črpališče moči 3.0kW

že zgrajen vodovod
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Črnogledost 
je nehvaležnost 
do življenja ...

To je na decembrskem 
pogovornem večeru v gradu 
Dvor prepričljivo poudarila 
naša nekdanja preddvorska 
učiteljica in pisateljica Berta 
Golob, ki je letošnje poletje 
praznovala devetdeset let.

Berta Golob pravi, da se vsak dan 
znova potrudi, da premaga jutranjo 
čemernost in s hvaležnostjo za vse, 

Ivka Sodnik

Berto Golob je gostil grad Dvor. Pogovorni večer je privabil lepo število ljudi, 
vodila ga je Ivka Sodnik. / Foto: Alenka Brun

PLS OO Preddvor se vam zahvaljuje  
za izkazano zaupanje na lokalnih volitvah. 

Svetnika Nuša Zadražnik in Metod Jagodic 
si bosta prizadevala, da bo slišan glas vseh 
nas, ki sobivamo v občini.

Vabimo vas, da se nam vsak po svojih 
močeh pridružite pri prizadevanjih  
za razvoj občine in dobro počutje vseh nas.

Svoje pobude nam lahko sporočite na 
stranka.pls@gmail.com. 

 

 

V stranki PLS vam želimo srečno, zdravo in uspešno leto 2023

Povezani smo močnejši!

Spoštovani občanke in občani občine Preddvor, 

kar ima, začne nov dan. »Kaj pa imaš, 
česar nisi prejel?« je še dodala. Res-
da živi iz dneva v dan, nikoli pa v tri 
dni, pravi. Na življenje gleda kot na en 
dan. Dan, ki ti je bil dan. Četudi dnevi 

postajajo enaki, jih ne preživlja v dol-
gočasju in črnogledosti. Ne delajmo s 
svojim nerganjem in pritoževanjem 
sramote življenju, je še dodala, saj ži-
vimo v miru in velikem izobilju.
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Učiteljska leta v Preddvoru
Golobova je v Preddvor prišla učit kot sveže diplomira-
na učiteljica slovenščine, zelena in neizkušena, kot pravi 
sama. Z učenci ni imela nikoli nobenih težav, saj je že po 
naravi izžarevala neko strogost, »odbojnost«, kot sama po-
imenuje svojo pedagoško uspešnost. Učenci so njen narav-
ni talent takoj prepoznali in začutili, tako da so bila pravi-
la igre vsem jasna in so jih dosledno upoštevali. Kar rečeš, 
obljubiš ali napoveduješ, moraš tudi uresničiti, tudi to je 
pravilo za dobre odnose, pove.
Učiteljica je postala zato, ker ima rada otroke in materni 
jezik. Poseben izziv so ji predstavljali učenci vzgojnega 
zavoda, ki so jim v šoli in po Preddvoru pravili domski ali 
grajski, ker so živeli v sedanjem gradu Dvor. Za marsikate-
rega učitelja so bili strah in trepet šole in pogosto krivi tudi 
za prekrške vaških otrok. Golobova pravi, da je dokaj zgo-
daj po nekem čudežnem preblisku in milosti spoznala, da 
so to predvsem nesrečni in prestrašeni otroci, ki iščejo pri 
ljudeh predvsem pozornost in ljubezen, zato se ni več obre-
menjevala z njihovimi žalostnimi družinskimi zgodbami 
in prekrški, ki so bili natančno popisani v matičnih listih. 
Pogosto je ob teh otrocih pomislila, da bi se lahko tudi ona 
znašla med njimi, saj ji je pri petih letih umrla mama. Z bra-
tom sta imela veliko srečo, da se je njuna 18-letna sestra ob 
materini smrti odločila, da bo opustila šolanje ter poklicno 
kariero in začela skrbeti za očeta vdovca in dva majhna ot-
roka. Sestri je bila za izjemno požrtvovalnost vse življenje 
izredno hvaležna, zato se je po očetovi smrti odločila, da se 
bo vrnila domov in skrbela za invalidno sestro.
Dve leti po odhodu iz Preddvora je Berta Golob v spomin 
domskim otrokom napisala svojo prvo knjigo z naslovom 
Sovražim vas. Da sovraži vse ljudi in celo hiše, ker so delo člo-
veških rok, so besede ene od učenk, opisane v knjigi. Avtorica 
pravi, da ima Preddvor in Preddvorčane še vedno zelo rada.

Ljubiti domovino in materni jezik je ista ljubezen
Skrb za materni jezik jo je spremljala vse življenje. Po od-
hodu iz Preddvora je štiri leta vodila pionirski oddelek knji-
žnice v Kranju in vmes honorarno na Pedagoški akademiji 
v Ljubljani poučevala bodoče učitelje kulturo ustnega in 
pisnega izražanja. Nato je bila osem let lektorica dnevno-
informativnega programa na Radiu Slovenija, proti koncu 
delovne dobe pa se je znova vrnila v šolo, in sicer kot peda-
goška svetovalka oziroma inšpektorica. Po upokojitvi pa je 
vrsto let v župniji sv. Modesta v Kranju poučevala verouk.
Na vprašanje, ali je naš materni jezik ogrožen, je Berta 
Golob odvrnila, da po njenem mnenju ne. Se pa stalno 
spreminja, vendar ga zato ne bo konec. Skozi zgodovinska 
obdobja se mu namenja enkrat več in drugič manj pozor-
nosti. Pravi materni jezik se govori doma, jezika se učimo 
od mame, torej narečja oziroma pogovornega jezika. Vsaka 

vas ima svoj glas, pravi pregovor. V šoli pa se učimo knjižne 
slovenščine, zborni jezik je torej naučen, uraden, nam je na 
srečanju po šolsko razložila. Od učiteljev je veliko odvisno, 
kakšen odnos do materinščine bodo imeli otroci in koliko 
bodo pismeni. Knjižni jezik je zato treba znati, da se bomo 
znali sporazumevati in kaj pametnega povedati, ne pa 
mlatiti prazne slame, kar počno številni govorci, je povzela 
večerni pouk slovenščine. Da bi se učenci in učitelji lažje 
spoprijemali z jezikovno in literarno vzgojo, je Berta Go-
lob napisala veliko poljudnostrokovnih knjig in jezikovnih 
slikanic, kot soavtorica pa je uredila tudi dvanajst osnov-
nošolskih beril in učbenikov. Njena bibliografija obsega 
skupaj skoraj sto knjižnih gradiv.
Ljubezen do maternega jezika pa je tesno povezana z lju-
beznijo do domovine, gre za isto ljubezen, je prepričana 
Berta Golob.

Pripravimo se na praznike
Gostjo smo vprašali še, kakšen odnos ima do praznikov in 
ali rada praznuje. Seveda, praznike potrebujemo, je prepri-
čljivo odgovorila, saj se človek mora spočiti od dela. Pra-
znovati pomeni biti prazen od dela, biti napolnjen z nečim 
drugim, kar nas sprošča in bogati. Če človek zapusti pra-
znike, ga tudi ti zapustijo. Na praznike pa se je treba prip-
raviti. Tako, da pospravimo hišo in nakuhamo praznične 
jedi. Od nekdaj ob sobotah popoldne ob štirih po cerkvah 
zazvoni delopust, takrat pusti delo in se pripravi na pra-
znovanje.

Pred nami so še zadnji dnevi letošnjega leta 
– naj bodo prijetni, nasmejani in sproščeni. 

Naj vas praznično vzdušje,  
polno pozitivnih spominov in izkušenj,  

spremlja tudi v novem letu.

V LETU 2023 VAM ŽELIMO OBILO 
ZDRAVJA IN OSEBNE SREČE!

Vaš Gorenjski glas 
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tokrat drevesca 
niso potopili

Sicer tradicionalni potop božičnega 
drevesca v jezero Črnava v Preddvoru 
so letos pripravili malo drugače. Niso 
ga potopili na jezersko dno, temveč je 
ob soju bakel zažarelo v lučke odeto 
drevesce na jezerski gladini – o čemer 
pripoveduje tudi naslovna fotografi-

ja tokratnega Preddvora. Dogodek je 
potekal tudi na drugem koncu, ob za-
hodni obali jezera, kjer ga je iz Parka 

Bor spremljalo kar lepo število obisko-
valcev. »Potop« je vodila Jana Jenko, 
pospremila pa ga je tudi legenda o Hu-
dičevem borštu, v kateri je kot peklen-
šček nastopil Josip Ekar. Prisotne je 
pozdravila direktorica Zavoda za turi-
zem Preddvor Ernesta Koprivc. Celo-
ten prizor prižiga lučk na drevescu pa 
je na koncu nadgradil še laserski šov. 
Organizator dogodka je bil Zavod za 
turizem Preddvor v sodelovanju s čla-
ni domačega prostovoljnega društva, 
občino, Gasilsko reševalno službo 
Kranj, PK Som, društvom Destroyer 
sub in DPD Kranj.

Alenka Brun

Peklenšček pripoveduje zgodbo o Hudičevem borštu. / Foto: Tina Dokl

Družili so se z Božičkom
Najprej so si najmlajši na dvorišču gra-
du Dvor ogledali glasbeno predstavo 
Ples snežink v izvedbi Mojce Robič, 
potem pa je sledilo obdarovanje in dru-
ženje z Božičkom. Ta je bil prav navi-
hanega razpoloženja, tako da so se ob 
njegovem obisku zabavali tudi starši.  
A. B., foto: Alenka Brun
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VELIKE UGODNOSTI ZA ZBRANA JABOLKA ZVESTOBE VELIKE UGODNOSTI ZA ZBRANA JABOLKA ZVESTOBE

LL VIVA KRANJ
Kidričeva cesta 2, Kranj
T: 04 201 48 50
E: llviva.kranj@llgrosist.si
Od pon. do pet.: 8.00–17.00

Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki  
v Kranju na Zlatem polju je svoja vrata prvič odprla leta 
2002, s 1. oktobrom letos pa se je kot peta pridružila verigi 
specializiranih prodajaln LL Viva.
LL Viva je sodobna specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki, 
ortopedsko obutvijo, pripomočki za pomoč starejšim pri vsakdanjih 
opravilih, opornicami ter drugimi izdelki za ohranjanje zdravja in dobrega 
počutja, ki so namenjeni vsem starostnim skupinam.

V specializiranih prodajalnah 
LL Viva izdajamo medicinske 
pripomočke na naročilnico. 

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije

www.zzzs.si

LL VIVA
S P E C I A L I Z I R A N A  P R O D A J A L N A
Z  M E D I C I N S K I M I  P R I P O M O Č K I 

BLAZINA ZA 
SEDENJE FELLHOF
Iz jagnječje kože, polnjena  
s spominsko peno.
Velikost 40x40x5 cm,  
na voljo več barv.

USNJENE 
PODLOŽENE 
ROKAVICE 
FELLHOF
Usnjene in modne  
rokavice  iz ovčje kože.
Na voljo v različnih barvah.
Na voljo velikosti od 7 do 9,5.

COPATI IZ 
FILCA HERGOS 
IN SABATINI
Anatomski copati z 
nedrsečim podplatom  
in zamenljivimi vložki. 
Ženski model, različni motivi,  
na voljo številke od 36 do 42.
Cena s popustom: od 25,98 €

GRELNI PAS 
BERNINA
Iz angora volne,  
udoben, raztegljiv.
Na voljo v dveh višinah,  
različne velikosti.

USNJENE OTROŠKE 
ROKAVICE FELLHOF
Tople in mehke 
usnjene otroške 
rokavice brez prstov  
iz ovčje kože. 
V bež, modri, rjavi, konjak 
in roza barvi. Univerzalna 
velikost.

30%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce
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20%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce
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13,99€ 30%

redna cena: 19,99 €

POPUST:akcijska cena  
s Kartico zvestobe20,93€ 30%

redna cena: 29,90 €

POPUST:akcijska cena  
s Kartico zvestobe

11,83€ 30%

redna cena: 16,90 €

POPUST:akcijska cena  
s Kartico zvestobe

ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE SPLETNO STRAN www.llviva.si ALI NAS POKLIČITE  
NA BREZPLAČNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 

*Cene s popustom iz ZDRAVO – kataloga ugodnosti veljajo v specializiranih prodajalnah LL Viva 
izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana (prejmete jo v LL Vivi Kranj), sicer veljajo 
redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja do 16. 1. 2023 oz. do 
prodaje zalog. LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 Ljubljana.

080 71 17

Posebna  
praznična ponudba  
do 16. 1. 2023*

NOVO V 
KRANJU

2022 12 LL viva - Oglas Preddvor 176 x 239 mm.indd   1 15/12/2022   12:08
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Kostanarji so praznovali desetletnico

Po dvorani preddvorskega kulturnega doma so se v oktobru 
razlegale slovenske narodne in narodno-zabavne skladbe 
ter dalmatinske pesmi – repertoar seksteta Kostanarji, ki 
je s koncertoma na Trsteniku in v Preddvoru vstopil v novo 
desetletje.
Pobudnik prvotno štiričlanske zasedbe je bil pokojni Jože 
Žagar, dobršen del minulih let pa so z nastopi na različnih 
prireditvah, koncertih, praznovanjih in drugih dogodkih 
spisali Andrej Perčič, bratranca Aleš in Bojan Traven, Šte-
fan Pokorn, Franci Bizjak in Janez Perčič, večina iz krajev 
pod Storžičem, od koder izvira tudi njihovo ime. Nekdaj 
so bili s kostanji bogati gozdovi ponos vasi v trsteniški 
fari, fantje so bili sladke sadeže pripravljeni braniti celo s 
pestmi, zato so dobili vzdevek kostanjarji. Na koncertih, 
ki so jih pripravili ob jubileju, je tako dišalo po pečenem 
kostanju, na svoje korenine so spomnili tudi s sceno, pro-
gram pa dopolnili s spremljavo klaviaturista Aleša Lebna 

ter povabilom citrarja Tomaža Plahutnika in Poljanskih 
orgličarjev. Navdušeni obiskovalci so Kostanarjem po be-
sedah Andreja Perčiča dali potrditev, da so na pravi poti.

Ana Jagodic Dolžan

Člana seksteta sta tudi Aleš Traven in Franci Bizjak iz občine 
Preddvor. / Foto: Tina Dokl

Podjetniki, obrtniki in društva, 
ki se predstavljamo  
v reviji Preddvor, vam želimo  
vesele praznike ter srečno  
in zdravja polno leto 

      2023!

Marjan Valjavec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,  
Srednja Bela 21, 4205 Preddvor,  
031/694 225, mvaljavec@siol.net

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.

www.kmetija-zulc.si
Želimo vam vesel božič ter srečno in uspešno novo leto!

ANITA KERŽAN CELAR S.P.
Gorièica 3, 4205 Preddvor

04 25 55 355

041 635 043  (Janez)

051 650 230  (Simon)

avtoservis.kerzan@siol.net

ID za DDV: SI72768738
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  2023!

KeržanCelar d.o.o. 
Goričica 3, 4205 Preddvor

ANITA KERŽAN CELAR S.P.
Gorièica 3, 4205 Preddvor

04 25 55 355

041 635 043  (Janez)

051 650 230  (Simon)

avtoservis.kerzan@siol.net

ID za DDV: SI72768738

KeržanCelar d.o.o. 
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Praznični december v vrtcu

Mesec december je v vrtcu še posebno 
čaroben, saj je odet v pričakovanje, pri-
jateljstvo in druženje. Glasbena pra-
vljica, ki so jo uprizorile preddvorske 
vzgojiteljice, je požela val navdušenja, 
otrokom pa prikazala, kaj pomeni biti 
dober prijatelj. Pekli smo tudi parklje, 
izdelovali okraske iz slanega testa, 
sejali božično žito, prižigali praznič-
ne luči, rajali ob živi glasbi, zraven 
pa tudi peli. Otroci vrtca Čriček so 
spoznavali tradicijo koledovanja in 
miklavževanja, v vrtcu Palček pa stoji 
smrečica presenečenj, s katero otro-
ci dnevno odkrivajo različne ideje za 
prijaznost. Konec decembra si bomo 
pričarali še božični kino in čakali, da 
nas po enotah obišče dedek Mraz, saj 
smo bili letos res zelo pridni.
Januarja 2023 se bo enotam pridružil 
še vrtec Biba z novimi prijateljčki, ki 
bo zaživel na Podružnični šoli Kokra.

Bojana Kvartuh, svetovalna delavka

Skupinska fotografija ustvarjalcev glasbene pravljice / Foto: arhiv vrtca

Naj bo čarobno
V novem letu vam želimo mnogo drob-
nih pozornosti, toplih objemov, zašepe-
tanih zahval in otroških poljubov. Naj bo 
prihajajoče leto čarobno, kot so čarobni 
otroci. Kolektivi vrtcev Storžek, Čriček, 
Palček in Bibe
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV »Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in  
poslovno svetovanje  

Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

Uspešno v novem letu!

Zaključujejo dela
V Podružnični šoli Kokra zaključujejo dela in priprave na odprtje vrtčevskega od-
delka. Šolsko učilnico so preselili v zgornje nadstropje, v prostore, kjer je bilo do 
nedavnega stanovanje, učilnico pa so preuredili v jaslično igralnico oddelka Bibe. 
»Preureditev je financirala občna. Že 3. januarja bo prag vrtca prvič prestopilo 
osem enoletnih malčkov, do aprila prihodnje leto pa se jim jih bo postopoma prid-
ružilo še šest,« je zadovoljna Suzana Delavec, vodja vrtcev pri OŠ Matije Valjavca 
Preddvor. »Starši so nam na prvem roditeljskem sestanku zaupali, da je odprtje 
jaslične skupine v Kokri zanje najlepše božično darilo, ki jih je rešilo skrbi glede 
varstva otrok,« je še dodala. Petra Lombar Premru, foto: arhiv vrtca
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Pika Nogavička in spopad s parkeljni

Nekega jutra se je Pika Nogavička zbudila in se spomnila, 
da bodo čez nekaj dni že parkeljni. Zato je hitro vstala iz 
postelje in odšla k Anici in Tomažu.
Ko je prišla do njune hiše, je pozvonila. Odprla je nju-
na mama. Pika je vprašala, ali sta Tomaž in Anica doma. 
Mama je rekla, da sta, in ju povabila noter. Pika je šla k To-
mažu in Anici. Rekla jima je, da so parkeljni čez nekaj dni. 
Tomaž in Anica sta to že vedela. Tomaž je rekel, da niso 
čez nekaj dni, ampak so že danes. Pika jima je rekla: »Sijaj-
no, ali bi jim podtaknili kakšno past?« Tomaž in Anica sta 
se komaj strinjala. Pika je povedala, da se dobijo ob osmih 
zvečer. Tomaž se ni strinjal, da se dobijo ob osmi uri, saj so 
takrat že parkeljni. Pika je rekla, naj prideta ob petih. Oba 
sta se strinjala. Ko so se dobili, so v garaži poiskali dolgo 
vrv ter jo naskrivaj zavezali pred velika vrata, ki so jih prej 
še odprli, da bodo imeli parkeljni prost dostop skoznje. Vrv 
je bila napeta med stebroma vrat in je bila zgolj dvajset cen-
timetrov od tal. Ker so se parkeljni že bližali njihovi hiši, so 
se vsi trije pobalini skrili za veliko češnjo na vrtu. Ker pa 
se Pika ne boji nikogar, je na ves glas zavpila parkeljnom, 
da so grde spake. Zaslišali so jo in vsi stekli proti odprtim 
vratom in skoraj vsi popadali eden na drugega. Anica in 
Tomaž sta Piko prijela za usta in trepetala pred parkeljni, 

ki so se ravno pobirali pokonci ter se drli: »Mularija, vas 
bomo že ujeli!« Bili so tako jezni, da so se odpravili naprej 
v naslednjo hišo.
Pika, Tomaž in Anica so se vsi premraženi vrnili v hišo in se 
ob topli krušni peči krohotali dogodku pred njihovo hišo.

Urh Štros, 5. a

Manca Jovanovič, 5. b / Foto: arhiv šole

Jurij Novak, 4. a / Foto: arhiv šole

Brina Markun Žibert, 5. b / Foto: arhiv šole
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Dobrodelni predpraznični čas v preddvorski šoli

Božično-novoletna tržnica
V torek, 22. novembra, je na šoli po-
tekala božično-novoletna tržnica. 
Sodelovali so vsi razredi matične šole, 
učenci podružničnih šol Kokra in Je-
zersko ter skupina nadarjenih in ra-
dovednih učencev.
Učenci so razstavili raznovrstne iz-
delke, ki so jih skupaj z učitelji izde-
lovali pri pouku in dnevih dejavnosti. 
V izdelke je bilo vloženih veliko dela, 
ustvarjalnosti, časa in dobre volje.
Otroci so navdušeno razkazovali svo-
je umetnine, devetošolci pa so pos-
krbeli za srečelov z bogatimi dobitki. 
Na tržnici je vladalo prijetno vzdušje. 
Mogoče se je bilo posladkati tudi z 
vaflji, ki so jih spekli učenci.
Vsem sodelujočim se iskreno zah-
valjujemo za trud, obiskovalcem pa Vzdušje na božično-novoletni tržnici je bilo odlično. / Foto: arhiv šole

www.petroplus.si 
info@petroplus.si

080 23 88
Prodaja in dostava!

Privarčuj  
z izbiro  

najboljšega 
ponudnika!

 EKSTRA LAHKO KURILNO OLJE
 PLINSKO OLJE

Želimo vam  
vesele božične praznike  
ter srečno in zdravo  
Novo leto 2023!
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Cenjenim strankam in poslovnim partnerjem  
se iz srca zahvaljujemo za izkazano zaupanje in vsem  

želimo srečno, zdravo in uspešno novo leto 2023.

T:04 252 66 00, 
E: servis@ah-jenko.si 

AVTOHIŠA JENKO d. o. o.
PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE

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

i n fo@c i r les .s i

• trgovina z lesom
• ročna in strojna sečnja

• žično in traktorsko spravilo lesa
• prevozi lesa in  

gradbene mehanizacije
• priprava drv in biomase
• sanacija in nega gozdov

• izkopi in gradnja gozdnih poti

Vsem strankam se zahvaljujemo  
za izkazano zaupanje in želimo lepe  

praznike ter zdravja in poslovnih  
uspehov v novem letu 2023.

Kolektiv Cirlesa

za obisk in prostovoljne prispevke, 
ki so namenjeni šolskemu skladu. Z 
vašo pomočjo je bilo zbranih več kot 
5000 evrov. Urška Delovec in Mateja 
Rozman

Dobrodelna prireditev
V sredo, 30. novembra, je v nabito 
polni šolski avli zadonela glasba: na-
stopili so vsi trije šolski pevski zbori, 
na zvončke, ksilofone in metalofone 
pa so zaigrali učenci izbirnih pred-
metov ansambelska igra in umetnost. 
»Povod za dogodek je bila pravzaprav 
zahvala šolskemu skladu, ki je pred 
dvema letoma odobril sredstva za na-
kup Orffovih inštrumentov, hkrati pa 
je bila to za kar nekaj otrok prva pri-
ložnost nastopanja. Zlasti najmlajši 
so komaj čakali, da zapojejo staršem, 
poleg navdušenega prepevanja pa so 
pokazali, da znajo zaigrati tudi na 
glavnik,« je povedala učiteljica glas-
bene umetnosti, glasbenih izbirnih 
predmetov ter zborovodkinja Simona 
Kralj, ki je prireditev pripravila.
Da tudi obiskovalci zelo lepo pojejo, 
smo se prepričali med nastopom sta-
rejšega otroškega zbora: pevci so ob-
činstvo naučili melodijo, nato pa sku-
paj z njim zapeli dvoglasno. Večglasno 

je pester izbor pesmi ubrano zapel 
tudi mladinski pevski zbor. Za pove-
zovanje in humor so poskrbeli učenci 
interesne dejavnosti razvijanje social-
nih veščin, katere mentorica je poleg 
Kraljeve še Petra Lukan.
»Bilo je lepo, tako nastopajoči, ki se 
že veselijo naslednjih nastopov, kot 
tudi obiskovalci smo bili zadovoljni. 
Dodano vrednost pa je vsemu sku-
paj pripisala dobrodelna nota – pro-
stovoljni prispevki za šolski sklad. 
Hvala vam zanje. Z veseljem bomo še 
naprej peli in igrali ter glasbo delili 
z vami,« je bila zadovoljna Kraljeva. 
Petra Lombar Premru

Drobna pozornost za oskrbovance 
doma starejših občanov
V sredo, 14. decembra, so učenci 
preddvorske šole popestrili dan os-
krbovancem Doma starejših občanov 
(DSO) Preddvor. Kar zunaj, pred okni 
jedilnice, so izvedli kratek program: 
prvošolčki so zapeli skupaj s svojo uči-
teljico Klaro Paulič, ki jih je spremljala 
s kitaro, učenci interesne dejavnosti 
razvijanje socialnih veščin z mento-
ricama Simono Kralj in Petro Lukan 
pa so poskrbeli za smeh z uprizoritvi-
jo prizorov iz Pepelke. Spremljevalec 

vzgojitelj Jernej Benedičič je oskrbo-
vancem izročil voščilnice, ki so jih za-
nje naredili in zbrali učenci in zaposle-
ni. Pred slovesom so vsi skupaj zapeli 
in si pomahali skozi okno. Otroci so 
bili veseli nastopa, še bolj pa tega, da 
so lahko razveselili starejše občane. 
Nazaj v šolo so odšli zadovoljni in s 
sladkim presenečenjem, ki so ga dobili 
v zahvalo. Petra Lombar Premru

Na dobrodelni prireditvi je imela glavno 
besedo glasba. / Foto: arhiv šole
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Dober zaključek starega leta je 
odlična popotnica za vstop v novo
... ki prinaša obilo dogajanja in novosti.

Ob zaključku leta je običaj, da se ozre-
mo nazaj ter pogledamo, kako dobro 
smo se odrezali v odhajajočem letu. 
Z veseljem lahko rečemo, da je turi-
stična panoga znova v pogonu, saj se 
gostje pridno vračajo. Po zasedenosti 
sicer nismo dosegli referenčnega leta 
2019, čemur botruje tudi dejstvo, da 
je tik pred poletno sezono svoja vrata 
zaprl naš edini hotel ob Črnavi, ven-
dar so kazalniki kljub temu izredno 
spodbudni. Spodbudno je tudi to, da 
so našo destinacijo odkrili gostje iz 
držav, kot so države Beneluksa, ki nas 
v preteklosti niso obiskovali v zelo 
velikem številu. Veseli pa nas tudi, 
da še vedno beležimo velik obisk do-
mačih gostov, kar kaže na to, da smo 
jih v koronskih časih uspeli prepriča-
ti o naših lepotah in ponudbi ter se z 
veseljem vračajo. Nova pridobitev sta 
destinacijska brošura v slovenskem 
in angleškem jeziku ter promocijski 
video, ki sta več kot odlična dopolni-
tev promocijskemu materialu. V le-
tošnjem letu smo začeli vzpostavljati 
tudi svojo skupno blagovno znam-
ko Preprosto domače, v katero bodo 
vključeni domači pridelovalci hrane 
ter lokalni rokodelci in naj bi zažive-
la že v začetku prihodnjega leta. Spo-
mladi se boste po tematski Gozdni 
učni poti že lahko sprehodili med so-
dobnimi informacijskimi tablami, ki 
vam bodo odstirale zanimive podatke 
o posameznih drevesih, ki smo jih do-
mačim gospodarstvenikom ponudili 
v »posvojitev«. Na naše veliko veselje 
se je večina odzvala vabilu, kar kaže 
na to, da se zavedamo pomena skrbi 

za naravo in njenega ohranjanja. Nad-
gradnjo bo doživela še ena tematska 
pot, Stara tovorna pot po dolini Kok-
re. Končno bo vzpostavljena povezava 
do Jezerskega, in čeprav bo zahtevala 
kar nekaj ur hoje, bodo vsi korenjaki 
nagrajeni s prelepimi razgledi, mirom 
in neokrnjeno naravo. V naše veliko 
zadovoljstvo obveščamo, da se Za-
vod za turizem v januarju seli v nove 
prostore na Goričico, kjer bo na enem 
mestu združeno vse, kar destinacija 
ponuja tako domačinom kot obisko-
valcem. Preteklo leto pa je bilo poleg 
vseh drugih priprav tudi v znamenju 
pestrega dogajanja. Organizirali smo 
Festival bombonov Štoflcfest, prvi in 
edini slovenski festival bombonov, s 
katerim želimo obuditi spomine na 
otroštvo naših prednikov. Štoflci so 
se imenovali bomboni, ki so jih izdelo-
vali v Bašlju. Na dogodku smo strnili 
moči z lokalnimi društvi ter zavodi, 
ki so za obiskovalce pripravili nadvse 
zabaven program s starodavnimi igra-
mi, v katerih so lahko uživali številni 
prisotni. Poletje je prineslo še eno veli-
ko pridobitev, in sicer Park Bor, ki leži 
tik ob jezeru Črnava. Urejena obala, 
zelo zanimiva otroška igrala in manjši 
gostinski obrat so že od vsega začet-
ka privabljali obiskovalce od blizu in 
daleč. V prihajajočem letu načrtujemo 
dodatne posodobitve, da bo park še 
prijaznejši do naših gostov. Velik pre-
mik se je naredil tudi na področju kul-
ture, saj je grad Dvor dobil popolno-
ma novo pročelje. V načrtu smo sicer 
imeli odprtje grajske kavarne, ki se je 

prestavilo na začetek novega leta, ker 
so se obnovitvena dela malce zavlekla. 
A to so sladke skrbi, glede na to, da bo 
grad na koncu zasijal v vsej svoji lepo-
ti. Kljub izvajanju del smo na gradu in 
v grajskem parku poleg rednih vodenj 
izpeljali tudi kar nekaj dogodkov, kot 
so Angelska noč, Dan čarovnic ter 
Dan reformacije, pogovorni večeri z 
zanimivimi gosti in še marsikaj bi se 
našlo. Za zaključek leta tradicionalno 
dogajanje v gRajskem Preddvoru pote-
ka na grajskem dvorišču, ki je s svojo 
prelepo kuliso in pestrim programom 
kot nalašč za pravljično vzdušje. Ob 
tej priložnosti vas vabimo, da doživi-
te zaključek gRajskega decembra ob 
poslušanju koncerta Il Divji, ki bo v 
petek, 30. decembra 2022, ob 20. uri. 
Dogodek je brezplačen. Ob 190. oble-
tnici rojstva Josipine Turnograjske pa 
vas 7. januarja 2023 ob 17. uri vabimo 
na odprtje njene prenovljene spo-
minske sobe na gradu Turn, s katero 
obiskovalcem znova odpiramo vpog-
led v njeno zanimivo življenje.
Želimo vam, da v starem letu za seboj 
pustite slabe stvari in v mlado s seboj 
odnesete le najboljše.

Ernesta Koprivc,  
Zavod za turizem Preddvor

www.visitpreddvor.si
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Novice iz Krajevne knjižnice Preddvor
Knjižnica kot družabni prostor

Zadnji meseci so pokazali, da je knji-
žnica lahko mnogo več kot le usta-
nova, ki ponuja uporabo in izposojo 
knjižničnega gradiva. Poleg spodbuja-
nja bralne kulture in vseživljenjskega 
učenja je naše poslanstvo tudi to, da 
lokalni skupnosti ponudimo odprt 
prostor za druženje, ustvarjalnost, 
igro, izmenjavo mnenj in še kaj.
V jesenskih mesecih so se tako v pro-
storih Krajevne knjižnice Preddvor 
začele nekatere pri uporabnikih zelo 
priljubljene aktivnosti. Od 8. oktobra 
dalje so vsako soboto ob 10. uri na 
sporedu pravljične urice, ki jim sledi 
ustvarjalna delavnica. Še posebno 
živahno je bilo v sredini oktobra, ko 
so nas obiskali animatorji iz Centra 
za trajnostni razvoj podeželja Kranj. 
Otroci in starši so izvedeli marsikaj 
novega in koristnega o začimbah in 
zeliščih, preizkušali zeliščne bom-

bone in lizike, si pripravili čisto svoje 
mešanice zdravilnih čajev za prihaja-
joče mrzle dni, vmes pa so prisluhnili 
še zgodbicam iz knjige Zelišča male 
čarovnice.
V prostorih knjižnice se enkrat me-
sečno (vsak drugi četrtek ob 17.30) 
ponovno srečujejo članice bralne 
skupine, ki poteka v sklopu projekta 
Modro brati in kramljati. Več infor-
macij o projektu in bralnih srečanjih 
za vse generacije lahko dobite na sple-
tni strani Mestne knjižnice Kranj ali 
pa povprašate v knjižnici. Oktobra so 
nas obiskale tudi članice bralne skupi-
ne Doma starejših občanov Preddvor.
Ponovno pa smo vzpostavili bibliope-
dagoško dejavnost oz. t. i. bibliopeda-
goške urice za vrtčevske skupine in 
prvo triado osnovne šole. Otroci na 
skupinskem ogledu in vodenju spoz-
navajo knjižnico, seznanijo se s knji-
žničnimi pravili ter postopki vpisa 
in izposoje. Uvajajo se v svet knjige in 
tudi neknjižnega gradiva, širijo svoje 
literarno obzorje in prevzemajo pra-

vilen odnos do knjižničnega gradiva. 
Predstavitvi sledi branje pravljice. V 
zadnjih mesecih nas je tako obiskalo 
šest razredov osnovne šole ter starejša 
vrtčevska skupina Sončki. Vsem otro-

kom in vzgojiteljicam vrtca Storžek pa 
velja še posebna zahvala, saj s svojimi 
izdelki večkrat letno poskrbijo za ok-
rasitev naših prostorov.
Potrudili se bomo, da bo knjižnica 
tudi v prihajajočem letu prostor do-
mačnosti in topline ... In seveda dob-
rih knjig! Srečno in zdravo 2023!

Manca Štefe, bibliotekarka

2. b Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor na obisku knjižnice 
/ Foto: arhiv knjižnice

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

Otroci na skupinskem ogledu in 
vodenju spoznavajo knjižnico, 
seznanijo se s knjižničnimi 
pravili ter postopki vpisa in 
izposoje. Uvajajo se v svet 
knjige in tudi neknjižnega 
gradiva, širijo si literarno 
obzorje in prevzemajo pravilen 
odnos do knjižničnega gradiva.
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Jesen in prazniki med skavti
Viharne kavke smo na oktobrsko sončno soboto na Možjanci začele novo skavtsko leto.

Kmalu so sledila redna srečanja po 
vejah, ki so bila tudi ob deževnem 
vremenu izpeljana zunaj, spet druga 
pa celo ob zgodnjih jutranjih urah, 
da so naši klanovci lahko ujeli sončni 
vzhod na Kriški gori. Naši voditelji so 
se pridno udeležili večdnevnih skavt-
skih izobraževanj ter sodelovali na 
svetih združenja. Izpeljali smo konce 
tedna jesenovanj za vse tri veje. Naj-
mlajši volčiči so raziskovali džunglo 
na Sv. Joštu, izvidniki in vodnice so z 
vlakom obiskali domačijo na Dolenj-
skem, popotniki in popotnice pa so 
konec tedna preživeli v samotni koči 
pri Martuljku. V začetku novembra 
smo počastili tudi naš šesti rojstni 
dan.
Kot uradni državni nosilci smo de-
cembra z Dunaja prinesli luč miru iz 

Betlehema. Letos je prav pri nas pote-
kal uradni sprejem luči za vse gorenj-
ske skavte. Lučko smo, kot je običajno, 
ponesli tudi po vasi, do sosednjih žu-
pnijskih cerkva in občin, ob spremlja-
vi prazničnih pesmi pa smo jo prinesli 

tudi v Dom starejših občanov v Poto-
čah. Najpogumnejši skavti pa so jo po-
nesli celo do Kredarice.
Skavti se sedaj počasi pripravljamo in 
že tiho načrtujemo prihajajoča sreča-
nja v novem letu.

Viharne kavke

Ob sončnem vzhodu ... / Foto: arhiv Viharnih kavk

Ustvarjalnost mladih v pesmih in pismih

Letos je Kulturno društvo (KD) Josipi-
ne Turnograjske že enajstič razpisalo 
natečaj za najboljše ljubezensko pismo 
in prvič še natečaj za najboljšo ljube-
zensko pesem. Razglasitev najboljših 
je gostil Kulturni dom Preddvor.
Natečaj je bil razpisan med 10. avgu-
stom in 14. oktobrom 2022, zasnovan 
pa v dveh delih, in sicer za osnovno-
šolce in srednješolce.
»Pesmi smo letos razpisali prvič, ker 
je bila to želja mladih. Odziv na razpis 
je bil izjemen,« je povedala dddr. Mira 
Delavec Touhami, predsednica KD 
Josipine Turnograjske, ki je natečaj 
izpeljalo in organiziralo v sodelovanju 

z Občino Preddvor in Zavodom za tu-
rizem Preddvor.
Za temo pisem so letos izbrali mlade, 
ker je evropsko leto mladih – tako so 
mladi pravzaprav pisali mladim, svo-
jim vrstnikom; pri pesmih pa je bila 
tema natečaja ljubezen. Sicer med 
najboljšimi tremi v posameznih ka-
tegorijah Gorenjcev ni bilo, so pa bili 
med deseterico. Tisti, ki so posegli po 
prvih treh mestih, so prejeli unika-
tne, prav posebej za natečaj izdelane 
steklene plakete ter knjižne nagrade, 
posebna priznanja pa tudi vsi udele-
ženci do desetega mesta in po pošti 
tudi vsi, ki so se odločili za sodelova-
nje na natečaju.
Skupno je na natečaj prispelo kar 437 
izdelkov. Od tega je bilo 138 pisem 

(101 osnovnošolsko in 37 srednješol-
skih) in 299 pesmi (252 osnovnošol-
skih in 47 srednješolskih). Občinstvu 
je Delavec Touhamijeva na končni 
prireditvi v Preddvoru zaupala tudi, 
da so v vsem času, kar tečaj organizi-
rajo, prejeli 1957 pisem – in prav vsa 
so shranjena v arhivu društva za pri-
hodnje rodove.
Namen natečaja je v osnovi spodbuja-
nje mladih, da svoje literarne umetni-
ne predstavijo javnosti, ter dodatna 
motivacija pri njihovi ustvarjalnosti. 
Poleg tega z natečajem obujajo spomin 
na prvo slovensko pesnico, pisateljico, 
skladateljico in pravljičarko Josipino 
Urbančič Turnograjsko, ki je bila s svo-
jimi ljubezenskimi pismi in dopisova-
njem tudi navdih za natečaj.

Alenka Brun
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Pojemo že dobra tri desetletja
Ženski pevski zbor Josipine Turnograjske Društva upokojencev Preddvor ima za sabo že 
trideset let delovanja.  Josipinke, kakor nam domačini skrajšano rečejo, smo decembra 
gostovale tudi v Izoli.

Slavnostni koncert ob 30-letnici delo-
vanja Ženskega pevskega zbora (ŽPZ) 
Josipine Turnograjske Društva upo-
kojencev (DU) Preddvor je letos poleti 
gostil kulturni dom v Preddvoru. Kon-
cert je bil dobro pripravljen, popestrila 
sta ga citrar Tomaž Plahutnik in nje-
gova hčerka, solopevka Ana. Povezo-
vala ga je dddr. Mira Delavec Touha-
mi. Seveda pa ste za uspešen koncert 
zaslužni tudi vi, obiskovalci, ki ste 
napolnili preddvorsko dvorano.

Zbor je bil ustanovljen leta 1991
Ime nosimo po naši domačinki Josipi-
ni Urbančič Turnograjski, ki se je rodi-
la leta 1833 pod našimi lepimi gorami 
na Gradu Turn v Preddvoru. Bila je 
prva slovenska pesnica, pisateljica in 
skladateljica. To ime smo si nadele ob 
deseti obletnici delovanja zbora, leta 
2001.
Trenutno zbor šteje štirinajst pevk, 
mimo čeri pa nas vodi zborovodkinja 
Mimi Roblek. Na vajah se srečujemo 
enkrat tedensko.
Imamo ustaljen program nekaterih 
nastopov, kot so: zbor članov v marcu, 
nastopamo v domu starejših občanov v 

Potočah in po drugih domovih za sta-
rejše, sodelujemo ob občinskem pra-
zniku, ob odprtju razstave ročnih del, 
sodelujemo na reviji pevskih zborov v 
organizaciji Pokrajinske zveze društev 
upokojencev za Gorenjsko – Gorenjski 
upokojenci pojejo, na Taboru sloven-
skih pevskih zborov v Šentvidu pri 
Stični, sodelovale smo tudi na Obmo-
čni reviji pevskih zborov v Cerkljah. Pa 
tudi čez mejo se je že slišal naš glas.
Pevke obiščemo devetdesetletnike, 
zapojemo starejšim od devetdeset let, 
na povabilo župana Občine Preddvor. 
Če nas povabite, pa pridemo tudi k 
vam.

Na obisku v Delfinu
Decembra pa smo pevke gostovale s 
koncertom v hotelu Delfin v Izoli.
V četrtek, 8. decembra, smo se dopol-
dan e z osebnimi avtomobili odpeljale 
proti morju. V hotelu so nas čakale 
lepo opremljene sobe. Vreme nam ni 
bilo naklonjeno.

Pred nastopom smo imele kar nekaj 
vaj. Dan po našem prihodu v hotel pa 
je šlo zares. Nastopile smo ob 19. uri. 
V avli hotela je bilo že veliko gostov, ki 
so čakali na naš nastop.
Najprej smo zapele našo himno Me 
smo preddvorske pevke, potem je sle-
dila predstavitev zbora. V nadaljevanju 
smo zapele še šest pesmi, pripravile pa 
smo tudi dve deklamaciji. Občinstvo je 
bilo dobro razpoloženo in nam je na-
menilo velik aplavz. Predvsem so bili 
to gostje hotela. Veselja in dobre volje 
ni manjkalo, po zaključku pa smo še 
kar nekaj časa skupaj prepevali.
Samo vreme pa nam že od začetka ni 
bilo naklonjeno. Vse dni smo imele 
slabo vreme. V soboto je sicer za nekaj 
časa prenehalo deževati, tako da smo 
se sprehodile ob obali in se naužile 
malo morskega zraka.
Bilo je kratko, vendar smo bile zado-
voljne. V nedeljo dopoldan smo se od-
peljale proti domu in kljub slabemu 
vremenu smo srečno prispele domov.

Anica Celar Gorza

ŽPZ Josipine Turnograjske DU Preddvor / Foto: arhiv zbora

Ime nosimo po naši domačinki 
Josipini Urbančič Turnograjski, 
ki se je rodila leta 1833 
na gradu Turn. Bila je prva 
slovenska pesnica, pisateljica 
in skladateljica. To ime smo 
si nadele ob deseti obletnici 
delovanja zbora.
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Iz varžeta mamnga bertaha
Tako so člani Folklornega društva (FD) Preddvor naslovili koncertni večer ob 70-letnici 
delovanja. Glasbo, ples in humor je gostil Kulturni dom Preddvor.

V sklopu praznovanja 70-letnice or-
ganizirane folklorne dejavnosti v 
Preddvoru so člani FD Preddvor letos 
organizirali več dogodkov: od plesnih 
delavnic na prostem za otroke in od-
rasle do odprtih vrat z razstavo kostu-
mov in velikega koncerta, ki je dvo-
rano Kulturnega doma v Preddvoru 
napolnil do zadnjega kotička.
Koncert je povezovala Mateja Nosan, 
sicer tudi podpredsednica društva in 
vodja starejše odrasle skupine. Skupaj 
z vaško mamo – simpatičnim igranim 
likom, ki rad poklepeta, v domačih no-
vicah pa marsikaj prebere, sta ustvari-
li prave standup prizore ter občinstvo 
na trenutke nasmejali do solz. Nekaj 
besed je v uvodu v folklorni večer pri-
sotnim namenil preddvorski župan 
Rok Roblek, občinstvo je pozdravil 
tudi predsednik društva Nace Liko-
zar.
Na odru so najprej zaplesali varovanci 
Blaža Logonderja, mlajša odrasla sku-
pina FD Preddvor. Gre za skupino, ki 
deluje od leta 2018, ko so člani otroške 
skupine, ki so v društvu plesali že leta, 
izrazili željo po ustanovitvi skupine, 
ki ni otroška niti popolnoma odrasla. 
Nastala je mladinska skupina. Od te-
daj so mladinci že odrasli in od tu ime 
mlajša odrasla skupina. Za njimi so 
nastopili člani starejše odrasle skupi-
ne društva. Gre za najstarejšo skupino 
FD Preddvor, saj je povprečna starost 
folklornikov v skupini skoraj petde-
set let, čeprav je skupina stara komaj 
enajst let. Zaplesali pa so seveda tudi 
najmlajši. Otroška skupina folklorne-
ga društva danes šteje 15 otrok, ki so 
v precejšnjem starostnem razponu, 
saj so vanjo vključeni otroci od vrtca 

do konca osnovne šole. Tako kot mla-
dinska deluje pod mentorstvom ume-
tniškega vodje Blaža Logonderja.
V goste so preddvorski folklorniki 
tokrat povabili Veteransko tambura-
ško skupino Bisernica iz Reteč pri 
Škofji Loki, ki je s svojim nastopom 
lepo dopolnila slavnostno prireditev.
Čisto za konec glasbeno-plesne zgod-
be je sledila še podelitev priznanj Jav-
nega sklada za kulturne dejavnosti 
(JSKD) najvztrajnejšim za večletno 

soustvarjanje odrskega dogajanja in 
za ohranjanje kulturne dediščine. Ve-
liko jih je bilo ta večer, ki so prejeli Ma-
roltovo značko, jubilejno značko skla-
da za področje folklorne dejavnosti. 
Za več kot pet let delovanja so folklor-
niki prejeli bronasto značko, za več 
kot deset srebrno, za več kot 15 zla-
to in več kot trideset častno. Slednja 
je šla v roke Darji Rakovec Žvelc, FD 
Preddvor pa je ob svoji 70-letnici pre-
jelo tudi jubilejno priznanje.

Alenka Brun

Ob koncu slavnostnega večera je sledila podelitev priznanj Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti (JSKD) najvztrajnejšim za večletno soustvarjanje odrskega 
dogajanja in za ohranjanje kulturne dediščine. FD Preddvor je ob svoji 70-letnici 
prejelo jubilejno priznanje. Iz rok Slavice Okorn (JSKD Območna izpostava Kranj) 
ga je prevzel predsednik folklornikov Nace Likozar. / Foto: Alenka Brun

Obletnica rojstva
Prihodnje leto bo minilo 190 let od rojstva Josipine Urbančič Turnograjske. Kultur-
no društvo Josipine Turnograjske bo njen rojstni dan v letu 2023 zaznamovalo z 
več dogodki. Svečano odprtje njene prenovljene sobe na gradu Turn bo 7. januarja 
ob 17. uri. Pri tem sodelujeta tudi Zavod za turizem Preddvor in Dom starejših 
občanov Preddvor, v nadaljevanju pa bodo sobo vsebinsko še nadgradili, in sicer 
tako, da bo povezana z Matijo Valjavcem, saj sta bila s Turnograjsko rojaka in so-
dobnika, kot je povedala dddr. Mira Delavec Touhami. Alenka Brun
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Jesenski del nogometnega prvenstva je bil 
nadpovprečno uspešen
V prvi polovici novembra so se zaključila vsa uradna tekmovanja pod okriljem 
Medobčinske nogometne zveze Gorenjske Kranj. Članska ekipa bo prezimila na šestem 
mestu, z lepimi možnostmi, da se prvič uvrsti v ligo za gorenjskega prvaka.

Če bo rezultat na preostalih dveh tek-
mah prvega dela prvenstva, ki bosta 

odigrani spomladi, pozitiven, se nam 
tako obeta še deset tekem z najboljši-
mi ekipami gorenjske lige. Jeseni so 
člani na desetih tekmah trikrat zma-
gali – premagali so Britof, Polet in Tr-

žič – kar šestkrat igrali neodločeno 1 : 
1, izgubili pa le enkrat, na zadnji tekmi 
proti jesenskemu prvaku, ekipi Bled-
-Bohinj Hirter z 1 : 2. Še bolj kot sama 
uvrstitev pa veseli dejstvo, da fantje 

Slavko A. in Marjan Bogataj

Članska ekipa NK Preddvor s trenerjem Mihom Žnidaršičem / Foto: arhiv društva

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

Ostanimo  
zdravi tudi v  

letu 2023!

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si
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PICE. MALICE.
KOSILA. 

DOSTAVA NA DOM
ALI V PISARNO. 

ZAKLJUČENE
DRUŽBE.

 

VSAKODNEVNA
DOSTAVA

STAREJŠIM NA
DOM.

 

niti na eni tekmi niso bili v podreje-
nem položaju in da je v primerjavi z 
nekaj zadnjimi sezonami prišlo do oči-
tnega napredka v igri. Za to so zaslužni 
tako trener Miha Žnidaršič kot tudi vsi 
igralci, ki so zelo pozitivno sprejeli nje-
gove metode dela, kar se odraža tudi v 
odličnem vzdušju v ekipi. Ob tem vese-
li tudi dejstvo, da v prvi postavi redno 
nastopa od pet do sedem igralcev, ki so 
mlajši od 20 let, večina pa jih prihaja 
prav iz domačega okolja.
V prvenstvih MNZG Kranj so uspešno 
nastopali tudi kadeti in starejši dečki, 
pri obeh kategorijah pa tudi letos so-
delujemo s sosednjima kluboma ŠD 
Šenčur in NK Velesovo Cerklje. Kadeti 
so po jesenskem delu v gorenjski ligi 
na tretjem mestu, starejši dečki pa so 
šesti. Oboji tako kot člani po prven-
stvu nadaljujejo treninge, pri čemer 
v največji meri uporabljajo balon ob 
osnovni šoli. To velja tudi za mlajše 
selekcije, torej mlajše dečke U13, sta-
rejše cicibane U11 in mlajše cicibane 
U9, ki pa so hkrati tudi ponovno v 
igralnem ritmu. Vsi namreč nastopajo 
v okviru Zimske lige v Šenčurju in na 
festivalih Rad igram nogomet. Klub 
je aktiven tudi pri delu z najmlajši-
mi. Po krompirjevih počitnicah se je 
začel izvajati nogometni krožek za 
učence prve triade. Krožek, ki ga vodi 
Stojan Humar, poteka v petkih v času 
podaljšanega bivanja, za vse sodelujo-
če otroke – letos jih je čez 40 – pa je 
brezplačen. Po nekajletnem premoru 

Vadba zimske joge
Vadba joge pripomore k boljši gibljivosti 
telesa in nas psihično sprosti. Jogo 
lahko vadi vsak, ne glede na spol in 
starost. Za vadbo potrebujete blazino, 
odejo in udobna oblačila. Vadba poteka 
vsak torek ob 18. uri v telovadnici Vrtca 
Storžek Preddvor. Sofinancer aktivnosti 
je Občina Preddvor. Informacije in prija-
ve: 040 956 573. Daša Grašič

smo se v preddvorskem vrtcu ponov-
no dogovorili tudi za izvedbo projekta 
Nogometni vrtci, pri katerem sodelu-
jemo z ŽNK Cerklje. Aktivnosti po-
tekajo v času rednega varstva v dveh 
skupinah, kjer prve nogometne kora-
ke skozi igro spoznava več kot 20 pet-
letnih nogometnih nadobudnežev.
Na tem mestu naj poudarimo, da je 
igrišče z umetno travo in razsvetlja-
vo, ki je bilo v sklopu prenove šolskih 
športnih igrišč zgrajeno leta 2016, 
izjemna pridobitev za popularizaci-
jo športa med mladimi. Sedaj je si-
cer že preseljeno v novi Športni park 
Preddvor, vendar trenutno še neu-
porabno, saj manjkata tako zaščitna 
mreža kot tudi razsvetljava. Upamo, 
da bo to urejeno čim prej po novem 
letu, da se lahko ustrezno pripravimo 
na nadaljevanje sezone. Dela na loka-
ciji glavnega igrišča sicer intenzivno 
potekajo, tako da bo spomladi lahko 
izvedena zatravitev igralne površine.
Med zimskimi počitnicami od 6. do 
10. februarja 2023 pa bomo spet or-
ganizirali petdnevni smučarski in 
deskarski tečaj za osnovnošolske ot-
roke v Kranjski Gori. Informativne 
prijave že sprejemamo. Več na www.
sd-preddvor.si.

Pohod h Košuti
Spominski pohodi Občinske organizaci-
je borcev za vrednote NOB Preddvor k 
partizanski bolnišnici Košuta so postali 
tradicionalni v prav vseh letnih časih. 
Tudi letošnji zimski pohod na rojstni 
dan pesnika Franceta Prešerna z malo 
sneženja ni vzel volje pohodnikom, ki 

tudi na ta način skrbijo za ohranjanje 
tradicije in spomina na padle v NOB. 
Prišli so tudi Besničani. Med drugim 
smo se spomnili tudi Prešernovega 
rojstva, Vlado Nikšič pa je zaigral na 
orglice partizansko pesem in reciti-
ral pesem Ivana Minattija Snidenje. 
Franc Ekar, foto: Petra Lombar Premru
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NAJ BO BOŽIČNI ČAS
ZA TOPLE TRENUTKE 
V KROGU DRUŽINE,
V NOVEM LETU PA  
NAJ SE VAM
IZPOLNIJO VSE SANJE... 
IN ČE MORDA  
STE POZABILI NANJE,
NE OBUPAJTE  
IN SE VRNITE VANJE.

Vsem občanom in občankam  
se iskreno zahvaljujemo  
za vaš obisk in vam želimo  
lepe praznike ter  
srečno, predvsem pa zdravo  
novo leto 2023.

Kolektiv Picerije Gorski privez P
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rNaše prednosti:

  hitra odzivnost
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi  
standardi

  zelo ugodna cena

  

Zahvala
Najlepše se zahvaljujem vsem 
preddvorskim prostoferjem za 
njihovo požrtvovalnost in trud, za 
vož nje. Obenem pa jim želim sreč-
no in zdravo v novem letu 2023.
Še enkrat hvala! Tilka Avsec

Il Divji na gradu Dvor
Dvorišče gradu dvor bo na predzadnji večer v letošnjem letu, 30. decembra, gostilo 
koncert štajerske moške vokalne zasedbe Il Divji. Koncert je napovedan ob 20. uri. 
Na njihovem repertoarju so slovenske, dalmatinske in angleške popularne skladbe. 
Obiskovalci dogodka si bodo ob gostinski ponudbi lahko privoščili tudi slastne pa-
lačinke, ki jih bo pekel kar župan občine Preddvor Rok Roblek. Vstopnine ne bo, do-
brodošli so prostovoljni prispevki za otroke iz Stanovanjske skupine Črnava. A. B.

Katja Križnar na domačem odru
V sklopu decembrskega pravljičnega 
gRajskega Preddvora je na odru Kultur-
nega doma nastopila Katja Križnar (na 
fotografiji), z igranjem na klaviature pa 
jo je pospremila Ana Tijssen. Ta je na-
domestila napovedano Marto Habe, ki 
se dogodka ni mogla udeležiti. Za uvod 
v koncert je nastopil otroški zborček 
zborovodkinje Sonje Puzin, ki je nastal 
na glasbenih delavnicah. Večer je bil 
posvečen spominu na velikega Jureta 
Robežnika. A. B, foto: Alenka Brun

Obiskali so jih ob koncu leta
Predstavniki Društva upokojencev 
Preddvor so ob koncu leta starostnike 
občine Preddvor, ki so stari osemdeset 
let ali več, obiskali na njihovih domovih. 
Razveselili so jih z obdarovanjem. Po 
domovih so tako raznosili kar 218 de-
cembrskih paketkov. A. B.

www.gorenjskiglas.si
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renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault Clio equilibre TCe 90 in priporočeno maloprodajno začetno ceno 15.690 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 €, 22-odstotni DDV in DMV.  
Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 3.947,24 € je narejen na dan 24. 10. 2022 in za dobo odplačila 48 mesecev ter upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,99 
% in polog v višini 4.525,36 €. EOM je 7,30 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 128,71 
€ in z zadnjim povišanim obrokom v višini 7.217,40 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 13.745,89 
€, od tega znašata zavarovalna premija 151,42 € in strošek odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja 
vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je 
prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Ponudba velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financial Services kupec prejme 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 299 € v prvem letu in bon za 50 € v drugem letu ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). 
***Ne glede na obliko financiranja, kupec ob nakupu vozila prejme bon za zimske pnevmatike v vrednosti 200 €. Poraba pri mešanem ciklu: 4,2–6,0 l/100 km. Emisije CO2: 
107–137 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,00230–0,0243. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo 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.  Pridržujemo si 
pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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129 €
5,99 % fiksna obrestna mera* 
5 let podaljšanega jamstva**

bon za zimske pnevmatike***

/mesec*

že za

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

POSKRBI ZA ZDRAVJE SVOJIH OČI
PRIDI NA PREGLED OČI IN VIDA

064 198 171

WWW.OPTIKA-CERKLJE.SI

BREZPLAČEN PREGLED VIDA 
 BREZ ČAKALNIH VRST

PODARIMO
TI 40,00€
ZA NAKUP
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Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0–6,4 l/100 km, izpusti CO2 : 107–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116–0,0582 g/km. Trdi delci: 
0,0003-0,0010 g/km in število delcev 0,04 -0,90 * 1011 pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa 
prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
PRAZNIČNI BONUS velja za modele: Corsa, Crossland, Mokka, Astra, Grandland ter Combo Life z motorjem z notranjim zgorevanjem in iz zaloge- odvisno od modela in stopnje opreme vozila. Opel 
financiranje je na voljo s fiksno obrestno mero. Kupcem pa je na voljo tudi financiranje s spremenljivo obrestno mero.
*Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov,
drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi). Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika
je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

EKSKLUZIVNO: BIG DEAL JAMSTVO AVTOTEHNE VIS ZA NOVA VOZILA! 
Paket Big Deal vključuje 7-letno jamstvo Avtotehne VIS in 3 brezplačne servisne preglede*.

KAKO ŠE PREPROSTEJE DO VAŠEGA NOVEGA OPLA? Z OPEL FINANCIRANJEM! 
Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA  01 58 18 510  info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ  04 281 71 70 info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA  04 502 40 00 info.skl@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

RAZLIČNE ŽELJE, 
ENO VESELJE
VOZILA OPEL S HITRO DOBAVO IN PRAZNIČNIM BONUSOM.


