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Svet KS

Ko sem pred osmimi leti prevzel vodenje 
KS, nisem odkrito verjel, da nam bo uspelo. 
Takratno zadolženo finančno stanje Krajevne 
skupnosti Predoslje, klavrno stanje infrastruk
ture, alarmantno stanje objektov in pomanjka
nje dobrin v vasi niso obetali rožne prihodno
sti. Danes, ko s ponosom zaključujem svoj 8. 
letni mandat, je finančno stanje in izkaz več kot 
pozitiven in za večino KS in občin v Sloveniji 
redek. Finančno je Krajevna skupnost  uspešna 
in  razpolaga s sredstvi za brezskrbno delovanje  
naslednjih dveh mandatov. Nima  centa kredita 
ali neporavnanih obveznosti.

Nihče od članov sveta Krajevne skupnosti 
Predoslje ni poznal delovanja lokalne skupno

sti. Zato nam je pomoč in optimizem društev 
vlil pogum pri iskanju vizije in strategije razvo
ja našega okolja. Osebno vodilo in poslanstvo 
mi je bilo  povezati ljudi in razbliniti stereotipe, 
da tu ljudje ne znamo skupaj ustvarjati. Danes s 
ponosom dokazujemo, da smo enotni, da zna
mo za naše okolje in naš dobrobit poskrbeti in 
nastopiti kot povezani krajani. 

Veliko ur smo namenili pridobivanju projek
tov, prijavili smo se na več kot 100 razpisov za 
nepovratna finančna sredstva. Timski duh in 
povezanost krajanov sta kmalu obrodila sadove. 
Sredstva smo pridobili na več kot 65 projektih, 
pri tem smo jih črpali tako iz naslova MO Kranj 
kot iz evropskih virov. Glede na statistične poda

tke smo ena najuspešnejših lokalnih skupnosti v 
državi. Gospodarno ravnanje z naravnimi do
brinami našega okolja in predvsem s potencia
lom okolja in društev smo v osmih letih skozi 
investicije v vasi Suha in Predoslje pridobili za 
več kot 1.600.000 evrov sredstev. 

Člani sveta KS Predoslje v sestavi predsednik 
sveta Krajevne skupnosti Predoslje Danilo Šenk, 
podpredsednik Bojan Pogačnik, predstavnik za 
vas Suha Simon Basaj in ostali člani Eva Gaš
perlin, Niko Zelnik, Silvester Oblak in Gašper 
Žbogar smo ponosni na dosežke.  V zadnjih letih 
smo preplastili  celotno vas Suha. Nedokončana 
je ostala je le povezovalna pot. V vasi Predoslje 
je preplaščenih 85 odstotkov vseh cest. Cestišče 
smo razširili na primernost, predvsem pa ceste 
naredili varne.  Obnovili smo štiri od petih mos
tov na potoku Belca, na potoku letno izvajamo 
poglobitev struge in mašenje ponorov.

Misija nemogoče se je vsem krajanom zdela 
ideja o novem pokopališču. Zato smo še toliko 
bolj ponosni, da nam je uspelo zagotoviti preko 
200.000 evrov za odkup zemljišča in izgradnjo 
novega dela pokopališča v Predosljah. Samo 
investicijo smo do popolne ureditve izvedli v 
dveh letih. Na pokopališču smo uredili mrliške 
vežice, žarne grobove, prostor za raztros, novo 
ozvočenje in dodatno parkirišče. 

Ker pa naša krajevna skupnost obsega dve 
vasi, smo bili dolžni urediti tudi pokopališče na 
Suhi. Pri tem smo bili postavljeni pred veliko 
oviro. Gre za kulturno dediščino in je kot tak
šna varovana s posebnimi naravovarstvenimi 
pogoji. Toda, kjer je želja, je pot in cilj, to vodilo 
nas je gnalo pri iskanju finančnih sredstev in s 
pomočjo odlično pripravljene idejne zasnove 
arhitekta Blaža Basaja in programske naloge 
restavratorskega centra smo tudi za ta projekt 

Dokazali smo, da zmoremo
V teh dneh zaključujem svoj drugi mandat kot predsednik sveta Krajevne skupnosti Predoslje.   

Za menoj je osem odličnih, zanimivih, izzivalnih, predvsem pa zahtevnih let ob vodenju dveh prečudovitih 
vasi. Ponosen sem na ta čas in na dosežke, ki smo jih dosegli člani sveta Krajevne skupnosti Predoslje in 

predvsem vsa društva in organizacije v vaseh. 

Poškodovana konstrukcija kulturnega doma. S prenovo je dom zasijal v celoti. 

Foto: Grega Eržen Bel ca je pri lo ga Go renj ske ga gla sa o kra jev ni skup no sti 
Pre do slje. Pri lo go pri prav lja ured ni š tvo Go renj ske ga gla
sa, od go vor na ured ni ca Ma ri ja Volč jak, ured ni ca Suzana 
P. Kovačič. Te le fon 04/2014200, faks 04/2014213,  
epošta: info@gglas.si. Oglas no tr že nje Ja nez Čim žar, tel. 
04/2014236, 041/704 857, ja nez.cim zar@gglas.si. 
Teh nič ni ured nik Gre ga Flaj nik, tel. 04/2014256. Izdaja
telj: Gorenjski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj, 
pri pra va za tisk Go renj ski glas, tisk Ti skar na Lit te ra pic ta, 
d. o. o., di stri bu ci ja Poš ta Slo ve ni je. Bel ca, šte vil ka 12, je 
pri lo ga 79. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 3. okto
bra 2014. Na kla da je 450 iz vo dov. Prej me jo jo vsa  
go spo dinj stva v kra jev ni skup no sti Pre do slje. 

Na slov ni ca: Nov podporni zid na pokopališču
Foto: Grega Eržen, Predoslje

Krajevna skupnost Predoslje, Predoslje 34, Kranj

Veliko poudarka smo dali obnovi in ureditvi cestišč v krajevni skupnosti. 
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Misija nemogoče se je vsem krajanom zdela ideja o novem pokopališču. Zato smo še toliko bolj ponosni,  
da nam je uspelo zagotoviti preko 200.000 evrov za odkup zemljišča in izgradnjo novega dela pokopališča  
v Predosljah. 

pridobili ustrezna sredstva. Ravno v teh dneh se 
že kaže zaključna podoba starega pokopališča. 
Vrednost obnove znaša več deset tisoč evrov.  

Za naše najmlajše smo uredili najsodobnejša, 
okolju primerna, varna in ustrezna igrišča na 
Suhi in Predosljah. Na suhi je zemljišče v naje-
mu, vendar je že sklenjena najemna pogodba za 
nadaljnjih pet let. Izreden uspeh pa smo poželi 
tudi s postavitvijo prvih naprav za raztezne vaje 
na Gorenjskem, ki smo jih postavili ob ograji 
Javno gospodarskega zavoda Protokolarne sto-
ritve Brdo in ob otroško igrišče v Predosljah. 
Dnevno se mladi rekreirajo na orodjih in svoj 
čas preživijo zdravo in koristno.

Ponos vasi je vsekakor postal kulturni dom, 
ki je bil prenovljen v celoti. Sama prenova je 
bila etapna. Letno smo preko razpisov obnav-
ljali notranjost, menjali okna, uredili izolacijo, 
zamenjali električne vode in kurjavo. Nadalje 
smo uredili statiko in ga varnega ter obnovlje-
nega predali uporabi domačim društvom in 
tržni dejavnosti. Zelo uspešno tržno delovanje 
doma zagotavlja večinski del delovanja Krajev-
ne skupnosti in predstavlja kot tak center vasi. 
Zato je finančni vložek preko 250.000 evrov 
vsekakor upravičen. V teh dneh pa je bil izbran 
tudi izvajalec dokončne ureditve vaškega jed-
ra. Park pred kulturnem domom bo zasijal v 
svoji lepoti. Sredstva za izgradnjo so pridoblje-
na preko evropskega projekta Srce podeželja. 

V sklopu obnove kulturne dediščine smo 
zagotovili sredstva in že obnovili kip angela in 
grobnico družine Zois. V teh dneh zaključuje-
mo tudi obnovo kužnega znamenja sredi vasi 
Predoslje. Za obnovo smo zagotovili preko 
40.000 evrov, za samo izvedbo pa je bil izdelan 
projekt Centra za konservatorstvo Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije. Sam bla-
goslov bo v okviru Zoisovih dni in vas bomo o 
datumu obvestili. 

V lokalni skupnosti smo končno uredili opti-
čno omrežje in uredili enakomerno porazde-
litev javne razsvetljave. V zadnjih osmih letih 

Nikoli nismo gledali na mandatno obdobje, razvoj vasi smo skrbno 
načrtovali, zato tudi letos dokončujemo izgradnjo ceste v spodnjem 
delu vasi Predoslje. Na kulturnem domu in parkirišču ob cerkvi Svete-
ga Siksta smo uredili tehnično varovanje in video nadzor. Video nad-
zor je tudi pri ekoloških otokih in odlagališču smeti pri pokopališču. 
Ob tem vas moramo opozoriti na primerno odlaganje odpadkov. Vse 
kršitve bomo predali mestni inšpekcijski službi. Saj je skrb za okolje 
temelj naše vizije razvoja vasi, je povedal Silvester Oblak, član sveta 
krajevne skupnosti Predoslje. 

Rešili smo zaplet z ekološkim otokom na Suhi. Zahvaliti se mora-
mo PGD Suha za razumevanje, saj so nam omogočili najem lokacije, 
kjer bomo v teh dneh zgradili nov ekološki otok, je povedal Simon 
Basaj, predstavnik za vas Suha in član sveta KS Predoslje. Prav tako se 
zahvaljujemo Igorju Sušniku za oddajo prostora, kjer lahko hranimo 
material za posip bankin in ureditev cestišča.  

Vremenski pojavi tudi v naši vasi povzročajo vse večjo skrb in svet 
KS Predoslje je pristopil k reševanju  težav vodotoka reke Kokre. Ena 
starejših domačij v vasi je bila že močno ogrožena, zato smo tekom leta 
izvedli preko pristojnih strokovnih služb ukrepe za ohranitev varnosti 
stavbe in brežine. Projekt, vreden več kot 30.000 evrov, je plod skupne-
ga dela vseh pristojnih služb in upamo, da bo odvodnjavanje cestišča  
pri mostu nad reko Kokro pripomoglo k sanaciji stanja, je povedal Niko 
Zelnik, predstavnik sveta KS Predoslje. Zaščita pred poplavami je 

neposredno vezana na ogrožene v vasi in škodo, ki bi jo poplave lahko 
povzročile. Cilj zaščite pred nekontroliranim odtekanjem meteornih 
vod je zmanjšanje posledic na družbeno sprejemljivo raven. 

Težnja sveta Krajevne skupnosti Predoslje je v lokalnem okolju 
zagotoviti nova delovna mesta. Strategija, ki jo je sprejel dosedanji 
svet krajevne skupnosti, ima začrtane cilje. Načrtovanje si zamišlja-
mo kot razvoj lokalnega življenja, ki bo sposobno izboljšati in razviti 
svoje okolje na svojstven način, po načelih, ki izhajajo iz specifičnosti 
lokalnih razmer in pogojev. Razvili smo svojo blagovno znamko in 
izoblikovali celostno podobo kraja, s katero je prepoznaven in kon-
kurenčen na trgu. Vizija je v sožitju življenja z ekološkim turizmom, 
ki je vezan na ekološko kmetovanje. Ekološki turizem v največji meri 
odgovarja tako željam izletnikov kot domačinov po čim bolj kvalitet-
nem in privlačnem okolju ter ponudbi lokalnih šeg in običajev.

Ena od prvenstvenih nalog je izgradnja novega prizidka h kulturnem 
domu, za katerega je dokumentacija že urejena, prav tako so s pridobi-
tvijo lastniškega zazidljivega zemljišča izpolnjeni finančni pogoji za 
realizacijo. Z izgradnjo prizidka bi omogočili društvom in domačim 
obrtnikom ter podjetnikom boljše delovanje, prostorsko in logistično 
pa pridobili dragocen razvojni vir. Projekcijska naloga predvideva v 
naslednjih petih letih vsaj šest zaposlenih krajanov v povezavi z lokal-
no skupnostjo, je kratkoročno strategijo razvoja opisal Gašper Žbogar, 
član sveta Krajevne skupnosti Predoslje.  

Kaj moramo še dokončati v tem letu 

smo postavili preko šestdeset novih varčnih 
luči. Uspelo pa nam je izboriti tudi mesto pri 
izgradnji novega komunalnega voda (kanaliza-
cije). V zaključni fazi so projekti za komunalno 
ureditev, ki zajemajo obe vasi.  

Pečat, ki je vsekakor  biser zadnjih  let, pa 
je zagotovo prepoznavnost naše krajevne 
skupnosti, saj  smo skupaj s krajani dokaza-
li, da združeni v eno lahko dejansko premi-
kamo nemogoča bremena. Prav vsa društva 
in posamezniki smo naš krajevni praznik  
Naaaj dan dvignili na nivo ene najbolj obiska-
nih prireditev v Sloveniji. Prireditev je nosilna 
v strategiji razvoja turizma Gorenjske in Kra-
nja. S TEM SMO DOKAZALI, DA ZMORE-
MO IN ZNAMO. Skrb za prihodnost je odveč, 
saj bodo ideje društev razvojno pot in prepoz-
navnost peljale v pravo smer. Naaaj dan, ki se 

je kot tak zaključil, pa bo ostal vedno primer 
posebnega uspeha, ki je nastal iz skromne ide-
je in prerastel vse pričakovane okvirje. Skupaj 
nam je uspelo. Verjamem, da se nekoč iz te 
zgodbe rodi nova, drugačna in še boljša. 

Za vse to se svet Krajevne skupnosti resnično 
zahvaljuje za zaupanje in podporo. Vse to smo 
počeli  na domačem dvorišču, zato smo nosili 
še večjo odgovornost. Za morebitna nesoglasja 
se vam opravičujemo, poskušali smo ustreči 
željam majhnega človeka in jih narediti kot 
ugodnost velike vasi. 

V soboto, 4. oktobra, ob 19.30 vas vabimo 
na blagoslov obnovljenega  obzidja pokopa-
lišča na Suhi. Ob blagoslovu bo kratek kul-
turni program.

Predsednik sveta krajevne skupnosti 
Predoslje Danilo Šenk
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Dne 27. decembra 1973 je bil tehnični pre-
vzem novega šolskega poslopja. Prebivalci so 
prišli na pomoč. Dne 28. decembra je potekala 
selitev ves dan – vaščani so vozili pohištvo, 
učitelji učila … V soboto, 29. decembra, je bilo 
popoldne svečano odprtje novega šolskega 
poslopja … Šola se je poimenovala po teda-
njem predsedniku Osnovna šola Josipa Broza 
-Tita Predoslje, ki je s spremstvom 8. januar-
ja 1974 šolo tudi obiskal. Sledil je prehod na 
celodnevno osnovno šolo, zaradi česar se je 
življenje na šoli bistveno spremenilo. Na šte-
vilnih sestankih je bilo potrebno prepričevati 
starše o kvaliteti tovrstnega programa, hkrati 
pa so se soočali s pomanjkanjem prostorov. 
Vse je bilo odvisno od dobre organizacije 
vodstva in osebja na šoli. Število učiteljev je 
narastlo. Kljub začetnim težavam pa je zaradi 
povezanega kolektiva in občutka pripadnosti 
zaposlenih novo organizacijsko delo zaživelo. 
Otroci so preživeli v šoli čas od sedmih do pol 
treh, vmes so imeli prosti čas, kosilo, po kosi-
lu pa samostojno učenje v prisotnosti učitelja. 
Prostorska stiska pa je botrovala razmišljanju 
o dograditvi novih šolskih prostorov ter igri-
šča.

Dne 29. julija 1977 je bilo odprtje prizidka. 
Zaradi uspešnosti delovanja COŠ v Predos-
ljah, ki je bila ena od petih v Sloveniji, so se 
na šoli vrstili številni obiski in delegacije iz 
ožje in širše domovine ter iz tujine; prihajali 
so ravnatelji šol, kolektivi šol in predstavniki 
političnega življenja. Na šoli je bilo v prihod-
njih letih čutiti vedno večjo delavnost učite-

ljev in učencev. Šola je postala prepoznavna 
po kvaliteti pevskih zborov, ki so prejemala 
številna priznanja, folklori, likovnih dosež-
kih, športnih dejavnostih … Učenci so pod 
mentorstvom učiteljev izdajali šolsko glasilo, 
na šoli je deloval šolski radio … Izpeljane so 
bile tudi številne akcije, kot so Nič nas ne sme 
presenetiti, obrambni dnevi, na katerih so se 
učenci učili izdelovati zemljanke, nabirali so 
plodove, se učili preživetja v naravi, ter samo-
upravni dnevi, na katerih so učenci v prisotno-
sti učiteljev prevzeli vloge odraslih delavcev 
na šoli (učiteljev, tehničnega osebja). Učenci 
so dosegali zelo dobre rezultate na vseh tek-
movanjih, postajali so vedno bolj samostojni, 
kar je predvideval tudi koncept COŠ.

Za razvijanje praktičnih veščin so obiskova-
li obrtne delavnice v vasi, laboratorijske pos-
kuse pa so enkrat tedensko izvajali v tovarni 
Oljarica v Britofu. Septembra 1978 je mesto 
ravnatelja prevzel g. Jože Fajfar.

Šolsko leto 1990/91 je bilo leto sprememb 
in pretresov ne samo na šoli, pač pa tudi na 
državni ravni. Oktobra se je namreč pričela 
postopna ukinitev COŠ. Dne 25. 6. 1991, ko se 
je šolsko leto zaključilo, je bila zvečer slove-
sno razglašena samostojna država Slovenija, 
čemur je sledila desetdnevna vojna za Slove-
nijo.

Število učencev je iz leta v leto naraščalo, 
v šolo se je vpisovalo tudi vedno več učen-
cev s Kokrice. Njihov vpis je bil dovoljen po 
dogovoru z Občino Kranj zaradi prostorske 
stiske mestnih šol ter prednosti naše šole, kjer 

je potekal enoizmenski pouk, otroci pa so tako 
v popoldanskem času lahko obiskovali tre-
ninge. Vendar pa je bil po besedah g. Fajfarja 
razlog tudi v kvaliteti pouka na naši šoli, saj 
so naši učenci dosegali zelo dobre rezultate v 
srednjih šolah. 

S 1. septembrom 1999 je bila imenovana 
za ravnateljico ga. Ivana Bizjak. V oktobru 
smo praznovali 25-letnico OŠ Predoslje ter 
140-letnico šolstva v vasi. V okviru četrtsto-
letnega obstoja so na šoli potekale številne 
ustvarjalne delavnice pod vodstvom zunanjih 
mentorjev. Ti so bili naši nekdanji učenci, ki 
so sedaj znane in uspešne osebnosti. Praznič-
ne dneve smo zaključili s šolsko razstavo in 
slavnostno akademijo v Kulturnem domu v 
Predosljah.

V šolskem letu 2003/04 smo zaorali ledi-
no devetletnega osnovnošolskega programa. 
Prvošolci so se vključili v šolanje eno leto prej, 
sedmošolci pa so morali izbrati tri izbirne pre-
dmete glede na svoje interese in sposobnosti. 
Šolo je pestila velika prostorska stiska in po 
številnih sestankih in posvetih ge. ravnatelji-
ce s starši je Svet šole potrdil razporeditev ur 
in zamik pouka za učence od 2. do 4. razreda. 
Rešitev je bila le začasna, saj naj bi Mestna 
občina Kranj že pridobila gradbeno dovolje-
nje za nadzidek šole. Tridesetletnico šole smo 
proslavili tudi z investicijo v nov vrtec, ki naj 
bi bil prizidek ob šoli. Slovesno odprtje novih 
šolskih prostorov je bilo 17. 3. 2005. Šola je 
pridobila nov vrtec, pet dodatnih velikih in 
eno manjšo učilnico, tri kabinete, upravne 

»Bodi zdrava – nova, lepa šola!«
S temi besedami je novo šolsko poslopje, ki se je začelo graditi v septembru 1972, pozdravil prvi ravnatelj in 

hkrati gonilna sila pri gradnji nove osnovne šole v Predosljah g. Marjan Kne. 
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prostore, zbornico in več obnov, na zunaj  pa 
se je pridobitev kazala v nadzidku in prizidku. 
Ob koncu šolskega leta 2006/07 je bil imeno-
van za ravnatelja g. Tomaž Balderman.

Naši učenci so bili v vseh letih izredno 
uspešni na vzgojno-izobraževalnem podro-
čju. Dosegali so številna zlata in srebrna priz-
nanja na regijskih in državnih tekmovanjih. 
Tekmovali so v znanju iz matematike, sloven-
ščine, fizike, geografije, sladkorne bolezni, 
zgodovine, računalništva … Zelo uspešni so 
bili tudi na številnih športnih tekmovanjih. 
Dober glas otroških in mladinskih pevskih 
zborov je dobesedno segal v deveto vas, prav 
tako tudi pristnost in prisrčnost folklornih 
skupin na šoli.

Sodelovali smo v številnih projektih in si vsa-
ko leto zadali tudi lastne šolske projekte (Jezik 
in ljudje, Zdravo in kulturno prehranjevanje, 
Svet brez nasilja, Ločevanje odpadkov, Čus-
tva odpirajo um, Teden vseživljenjskega uče-
nja, Zdrava šola, Simbioza, Zdrav življenjski 

slog, E-listovnik …).Organizirali smo šolske 
proslave ob državnih praznikih ter kulturnem 
prazniku, pripravljali gledališke predstave z 
gledališkim klubom, prireditve za starše ob 
materinskem dnevu, razredne prireditve, kon-
certe šolskih pevskih zborov, sodelovali na 
likovnih in literarnih natečajih …

S kvalitetnim poukom ter strokovno suvere-
nim kadrom je šola učencem nudila znanje na 
najvišji ravni, hkrati pa spodbujala k samostoj-
nosti in odgovornosti otrok, o čemer pričajo 
dosežki in uspehi številnih nekdanjih učencev, 
ki se danes odlikujejo na mnogih področjih, 
predvsem pa so se razvili v močne in zaupanja 
vredne osebnosti.

In ko se danes oziramo na prehojeno pot, si 
lahko priznamo: bilo je vredno … 

Ob častitljivem jubileju je šola polepšana tudi 
z novo zunanjo podobo. Jubilejno leto 2014 je 
namreč potekalo v znamenju obnovitvenih del. 
Največji zalogaj je predstavljala energetska 
sanacija šole, ki se je zaključila s pleskanjem 
skoraj vseh šolskih prostorov ter fasade, zgraje-
no je bilo novo zgornje parkirišče za zaposlene 
ter garaža.

Zapisi iz Šolske kronike pričajo, da je bila 
Osnovna šola v Predosljah vedno žarišče dob-
rih medsebojnih odnosov v vseh pogledih – v 
samem učiteljskem kolektivu kot tudi v odnosu 
do učencev in staršev in ne nazadnje je šola ved-
no dihala z vasjo in okoliškimi kraji ter bila tesno 
vpeta v življenje krajanov in njihovih društev.

Zato vas, dragi krajani, prisrčno vabimo na 
naše praznovanje ob počastitvi 40-letnice šole. 
V prazničnem tednu od 20. do 23. oktobra, ki 
ga bomo pričeli s prireditvijo za učence in skle-

nili 23. oktobra s slavnostno akademijo, bomo 
na šoli pripravili razstavo s kronološkim pre-
gledom Šola skozi čas. V torek, 21. oktobra, ste 
ob 18.30 lepo vabljeni v večnamenski prostor 
šole na predstavitev državnih prvakov v tek-
movanju First Lego League, ki so si pod men-
torstvom Boštjana Oreharja in Uroša Lotriča 
za FLL izziv 2014 Besnenje narave prislužili 
tudi udeležbo na mednarodnem tekmovanju v 
Španiji, kjer so dosegli odlično 12. mesto.

V popoldanskem času bodo organizirane tudi 
delavnice za učence, ki jih bodo vodili bivši 
učenci naše šole:

• Šahovski veleum (partija šaha) – Bojan 
Arzenšek, Robert Kocbek, Marko Kovač, 
Tomaž Rogelj, Matjaž Šlibar,

• Pod dežnikom (razstava gob, določanje gob) 
– Bojan Arzenšek,

• Življenje ima vrednost (vaja oživljanja in 
prve pomoči) – dr. Irma Martinjak Dvoršek,

• Zgradimo šolo (izdelava makete šole) – Blaž 
Basaj, Igor Skubin,

• V gorah je lepo (predavanje o gorništvu in 
predstavitev opreme) – Žiga Šter,

• Dajmo vetra besedam (literarna ustvarjalni-
ca) – Dragomila Šeško,

• Moj prvi film (snemanje in montaža kratke-
ga filma) –  Miha Knific,

• 40 (izdelava maskote šole) – Toni Kancilja.
Veseli bomo, če se nam boste pridružili pri 

praznovanju in obujanju spominov na šolske 
dni, pa čeprav nas sedaj oblikuje šola življenja, 
saj kot pravi mislec Tagore: »Nekje v nekem 
kotičku svojih src smo še vedno vsi učenci.«

Simona Vreček Šavs, Foto: Boštjan Orehar                                                                                                   

Štirideset let Osnovne šole 
Predoslje Kranj

Vabimo vas na razstavo Šola skozi čas
ob 40-letnici 

Osnovne šole Predoslje Kranj. 
Razstavo si lahko ogledate v popol-

danskem času 20., 21. in 22. oktobra v 
večnamenskem prostoru šole.

V knjigi je 
zbranih okoli 
100 receptov 
za kruh za vsako 
priložnost. 
Poleg klasične 
peke kruha 
v pečici
predstavlja 
tudi peko 
v kruhomatu., 
ki pa ga po želji 
lahko uporabite 
tudi samo za 
mesenje testa. 
V knjigi boste 
našli kar nekaj 
receptov za kruh 
brez glutena. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, 
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

1050
EUR
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Delovno leto smo v KUD Predoslje začeli že v januarju, ko smo se lotili 
priprave proslave ob slovenskem kulturnem prazniku. Našemu največje-
mu pesniku smo se tokrat poklonili s proslavo Prešerni ob Prešernu, ki je 
bila obarvana z napitnicami. Scenarij je napisala Petra Žibert, program 
je povezovala Simona Vreček Šavs, sodelovali pa so člani KUD Predos-
lje, Folklorna skupina Iskraemeco ter solisti.

Ponavljali smo tudi predstave sezone 2013, Jeklene magnolije, Lucija 
in Kdo je napravil Vidku srajčico.

Velik uspeh je doživela otroška predstava Kdo je napravil Vidku sraj-
čico. S predstavo, ki je premiero doživela decembra 2013 ob obisku sv. 
Miklavža v Predosljah, smo aprila sodelovali na območnem srečanju 
lutkovnih in dramskih otroških gledaliških skupin na Visokem. Mladi 
igralci so selektorico navdušili in Vidkova srajčica je bila izbrana za 

nastop na državnem srečanju, ki je potekalo v začetku junija na Jese-
nicah. Na Jesenicah je nastopilo dvanajst skupin iz vse Slovenije, naši 
mladi igralci pa so bili edini predstavniki z Gorenjske. Na srečanju je 
skupina prejela Zlato plaketo, na kar smo zelo ponosni.

Konec poletja je ponovno zaživela tudi Lucija. Letošnje vreme zunanji 
predstavi ni bilo najbolj naklonjeno, vendar smo kljub temu odigrali 
šest ponovitev.

Člani KUD Predoslje pa se že veselimo tudi pestre jeseni. Pripravili 
bomo novo otroško predstavo, ki bo premiero doživela v decembru, ob 
obisku sv. Miklavža, čaka pa nas tudi premiera filma Lucija, ki smo ga 
posneli že lani, zaključuje pa se tudi montaža.

Upamo, da boste tudi v prihodnje v velikem številu obiskovali naše 
prireditve. Jana Ovsenik in Martin Žibert

Premiera filma Lucija in otroške predstave
Kulturno-umetniško društvo Predoslje v letu 2014

Pri Društvu upokojencev Britof-Predoslje se trudimo, da bi izvedli 
čim več akcij, za katere smo se dogovorili na občnem zboru, ki smo 
ga letos pripravili že v februarju. Pred tem smo zbrali že vso članarino 
za leto 2014, pri čemer smo med najprizadevnejšimi v pokrajini. To 
je tudi zasluga naših poverjenic kakor tudi naših članic in članov, ki 
redno plačujejo članarino, saj se zavedajo, čemu namenjajo denar. 
Pričakujemo, da se nam bodo pridružili tudi tisti, ki so se predčasno 
upokojili, in se bomo tako tudi malo pomladili.

Kaj vse smo delali oz. kje smo bili aktivni? Po januarskem kopal-
nem izletu v Bioterme smo februarja v številnih maskah pustovali v 
Strunjanu. Pustovanje je sledilo zelo zanimivem obisku Luke Koper. 
V aprilu smo za tri dni obiskali madžarske toplice. Bilo je izredno 
prijetno, kakor tudi na izletu na Brione v maju. V maju smo se udeležili 
tudi praznovanja 50-letnice Janeza Rozmana. Nismo se le potepali in 
zabavali.

Že na predvečer gregorjevega smo s čajem in piškoti postregli učen-
ke in učence OŠ Predoslje, ki so spustil svoje mojstrsko izdelane bar-
čice po Belci. Koncem marca smo pripravili odmevno razstavo ročnih 
del »ustvarjalni upokojenci« v Gasilskem domu Britof. Članice sekci-
je ročnih del kakor tudi druge članice in člani našega društva so lepo 
prikazali, kaj zmorejo pridne in ustvarjalne roke. Konec maja smo 
na povabilo Rozmanbusa preživeli kratek delovni dopust na Dugem 
otoku. Očistili smo velik del plaž severno in južno od Božave in oko-
lico hotela. Vodstvo hotela, tamkajšnje turistično društvo in tudi ude-
leženci akcije smo bili zadovoljni z opravljenim delom. Po obiranju 

češenj (izlet) je sledil izlet na Plitvička jezera in potem še potepanje po 
Šladmingu in jezerih v deželi Salzburg. Pretekli teden smo obiskali 
Koroško. Na začetku septembra smo se udeležili tudi srečanja gorenj-
skih upokojencev na Visokem v Poljanski dolini. Tudi na najstarejše 
nismo pozabili. V avgustu smo pripravili poseben izlet za starejše 
članice in člane, ki se zaradi bolezni in starosti ne morejo udeležiti 
drugih srečanj. 80- in 90-letnike obiščemo na domu, jim čestitamo in 
jih obdarimo. Občasno obiščemo tudi naše člane v domovih ostarelih. 
V sklopu naše humanitarne dejavnosti pred novim letom obiščemo 
približno četrtino naših članov (bolni in starejši), jih obdarimo in jim 
zaželimo zdravo prihajajoče novo leto.

Delujemo pa tudi na področju športa, saj smo tekmovali v smuča-
nju, balinanju, namiznem tenisu in se udeležili srečanja kolesarjev 
Gorenjske. V okviru našega društva smo pripravili tudi kolesarje-
nje na Pangarščico. Poleg tega pa kolesarimo tudi redno enkrat ali 
dvakrat tedensko. Za tiste, ki radi plavajo, je zagotovljeno plavanje 
v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. Pripravljamo se tudi na 
organizacijo planinskega pohoda v oktobru. Od gibalnih aktivnosti 
sledi še organizacija plesnega tečaj.

S sodelovanjem in našim skupnim delom želimo vključiti v naše 
dejavnosti čim več članic in članov. To bomo dosegli lažje ob dobrem 
sodelovanju s svetoma krajevnih skupnosti in društvi v naših krajev-
nih skupnostih. V ta sklop sodi tudi vsakoletno sodelovanje na Naj 
dnevu. Seveda so dobrodošli vsi predlogi za obogatitev naše dejavno-
sti. Društvo upokojencev Britof-Predoslje

Tudi jeseni je lahko lepo
V Društvu upokojencev Britof-Predoslje nadaljujemo dejavnosti, s katerimi želimo v čim večji meri  

polepšati starost našim članicam in članom. Brez prostovoljnega dela naših poverjenic, vodij posameznih  
sekcij in drugih aktivistov bi bilo to ob skromnih finančnih sredstvih nemogoče. 
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Če vas mika v
gore, boste v
obeh knjigah

našli podrobne 
opise poti na

posamezne
vrhove, od lažjih

vzponov do težjih
in večdnevnih.

Jelena Justin  
Pozdravljene gore I

Pozdravljene, gore II

II

Jelena Justin

Zaradi velikega povpraševanja smo ponatisnili uspešnico

Pozdravljene gore 1, ki jo v kompletu s knjigo 

Pozdravljene gore 2 ponujamo po posebej privlačni ceni 

25 EUR + poštnina. Cena ene knjige pa je 15 EUR + poštnina.

Knjigi lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 

narocnine@g-glas.si.
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Oglasi

Okno - svetlobe in življenja 

Mizarstvo Gorjanc d.o.o., Predoslje 72, 4000 KRANJ
mizarstvo.gorjanc@siol.net, www.mizarstvo-gorjanc.si

NOVO – UGODNO – POCENI NAJUGODNEJŠI BREZŽIČNI INTERNET  

plus IP TELEFON, tudi z vašo staro tel. številko, VAM nudimo preko posebnih oddajnikov operaterja TELE-TV 
na:  Šmarjetni gori, Kranju, Kokrici, Krvavcu ... in povsod po GORENJSKEM. Pokličite nas, saj za ceno 12,50 
EUR na mesec dobite NEOMEJEN INTERNET za vse uporabnike v vašem stanovanju. POHITITE in si zagoto-
vite HITRI  WI-FI INTERNET, preden ostanete brez signalov »velikih« operaterjev!

WI-FI PRIPOROČAMO TUDI ZA VIKENDE kot tudi za drugi REZERVNI oz. VARNOSTNI internet v objektu!

Informacije: www.tele-cable.net, tel: 059 23 23 23, tel: 059 23 70 04,  
e-pošta: info@tele-tv.si, e-pošta: WIFI@tele-tv.si
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Reportaža

Folklora je ples, je zabava, je prijateljstvo in 
je še več, je ohranjanje kulture, ki se prenaša 
iz rod v rod.

Člani društva smo mladi, povezuje nas lju-
bezen do plesa, glasbe, petja, druženja in 
ohranjanja ljudskega izročila. V okviru druš-
tva delujejo: članska, mladinska in starejša 
otroška folklorna skupina, glasbeni ansam-
bel, tamburaška ter vokalna dekliška skupi-
na. Četrtki in petki zvečer so tisti dnevi, ko 
se zberemo v prostorih osnovne šole v Pre-
dosljah in vsrkavamo novo plesno znanje. Ob 
vseh začetnih neuigranih ritmih in pohojenih 
copatih na koncu vedno uspemo pripraviti 
izvrstno plesno točko. Seveda ob vsem tem ne 
gre brez instrumentalne glasbe, ki jo izvajajo 
zvoki diatonične in klavirske harmonike, kita-
re, violine, kontrabasa ter klarineta. Ker se vsi 
dobro zavedamo, da se je včasih ob plesu tudi 
veliko prepevalo, si tudi sami prizadevamo, da 
ohranjamo in obnavljamo ljudske pesmi iz šir-
še Slovenije. Nekatere zapojemo med plesom, 
druge ob spremljavi tamburaške skupine, tre-
tje pa kar tako, za dušo.

Skupina ima celovit program slovenskih 
narodnih plesov posameznih pokrajin – od 
Gorenjske, Primorske, Goriške, Rezije, Gorič-
kega, Prekmurja do Bele krajine. 

Poleg vseh koncertov, snemanj, projektov, ki 
smo jih folklorniki skupaj z glasbeniki in tam-
buraši izvedli po raznih krajih domovine, smo 
v letu 2014 zastopali Slovenijo tudi na dveh 
mednarodnih festivalih:

• International Folklore Festival 14. PRI-
GORSKI DANI ZAGREB / 13. do 15. junij 
2014

• VI. International Children’s Folklore Festi-
val “Licidersko srce” – Užice / 17. do 23. avgust 
2014

Mednarodni otroški folklorni festival »FOS 
Predoslje 2014« 

Že enajsto leto smo z OŠ Predoslje, Kranj, 
JSKD-OI Kranj organizatorji dvodnevnega 
Mednarodnega CIOFF festivala »FOS PRE-
DOSLJE«, letošnje leto se nam je pridružil 
tudi Klub študentov Kranj. Poleg domačih 
folklornih, glasbenih in pevskih skupin iz 
cele Slovenije so sodelovale tudi tuje skupine. 
Letos je na festivalu, ki se je odvijal 9. in 10. 
maja 2014, plesalo, igralo in pelo prek 450 fol-
klornikov.

Zoisovi dnevi
ZOISOVI DNEVI so postali tradicionalni 

kulturni dnevi, organizatorji projekta smo že 
vsa leta skupaj s KS Predoslje in KUD-om 
Predoslje. V projektu združujemo zgodovin-
ska dejstva, ki se opirajo na ljudsko izpoved in 
le-ta združujemo s sodobno kulturno in dru-
žabno umetnostjo. Projekt je inovativen, ker je 
zgodovinsko poučen. S projektom ohranjamo 
tradicijo prikazano na sodoben način. 

Društvo se povezuje: Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti; Javni sklad 

Ne odlašaj, pridruži se nam
Člani društva smo mladi, povezuje nas ljubezen do plesa, glasbe, petja,  

druženja in ohranjanja ljudskega izročila. 

Mlajša skupina FS Iskraemeco v Užicah

FS na Bledu

Mladinska in otroška FS Iskraemeco
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Gorenjsko državno prvenstvo 2013

Meščanski plesi Revija Požinka, v delovnih oblekah

Tamburaška skupina Iskraemeco

Nastop pred Mestno knjižnico Kranj Letošnji FOS

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
Območna izpostava Kranj; Zveza kulturnih 
društev Slovenije, Zveza kulturnih društev 
Kranj; CIOFF /Conseil International des Orga-
nisations de Festivals de Folklore et d'Arts Tra-
ditionnels/; ZLTSS / Zveza ljudskih tradicij-
skih skupin Slovenije. Pojem kultura pomeni 
vse tisto, kar je človek v svojem zgodovinskem 
razvoju ustvaril. Nihče ne ustvarja kulture na 
novo, ampak vedno izhaja iz obstoječega. To so 
vsa znanja in modrosti, ki se kažejo v najbolj 
razviti tehnologiji, najlepših umetniških stva-
ritvah ali pa na področju človekovega bivanja v 
obliki šeg, navad, običajev … Tako tudi ljudski 
ples, ki je del našega bogatega kulturnega izro-
čila, po zaslugi poustvarjalcev plesnega izro-
čila, še vedno živi. Zato ne odlašaj, pridruži 
se nam!

Kulturno društvo Folklorna skupina 
ISKRAEMECO

Krajevna skupnost Predoslje bo jutri, v soboto, 4. oktobra, prejela priznanje Gorenjske turi-
stične zveze za urejeno vas. Na to smo člani sveta krajevne skupnosti Predoslje zelo ponosni. 
Seveda nam tega laskavega priznanja ne bi uspelo osvojiti brez pomoči krajanov in društev 
v vasi. Svet KS Predoslje

Uspehi so že vidni
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Če držimo skupaj, zmoremo vse
Tako kot vsako leto je tudi letos v oktobru, mesecu požarne varnosti, čas, ko se člani PGD Predoslje  

ozrejo nazaj in ocenijo, ali je njihovo delo obrodilo sadove. 

Odpravljanje posledic žledolomaŠportniki PGD Predoslje

Člani Upravnega odbora PGD Predoslje so 
ocenili, da so delali dobro in sledili ciljem, 
ki so si jih zastavili. Poveljnik Marko Dolenc 
je povedal, da so se v letošnjem letu z ekipo 
pionirjev in članov A udeležili Državnega 
gasilskega tekmovanja za memorial Matevža 
Haceta v Ormožu, kjer so dosegli lepa rezul-
tata. Člani pa so bili poleg vseh aktivnosti v 
društvu uspešni tudi na športnem področju, saj 
so nas letos ponovno razveselili s prvim mes-
tom na gasilskem turnirju v malem nogometu 
na Kokrici.

Tudi letos pa nam je narava pokazala, kako 
je lahko nepredvidljiva in neusmiljena, saj so 
gasilci PGD Predoslje do sedaj posredovali na 
petih intervencijah. Dvakrat so posredovali pri 
črpanju vode iz stanovanjskih hiš v Stražišču, 
odstranjevali podrto drevo, ki je padlo na sta-
novanjsko hišo v Predosljah, pomagali so pri 
odpravi posledic žledoloma v Kranju in občini 
Loška dolina ter hkrati opravili vse vaje po pro-
gramu Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

Letošnji oktober – mesec požarne varnosti 
– je posvečen osebam s posebnimi potrebami 

in poteka pod geslom KO ZAGORI, POMOČ 
POTREBUJEMO VSI. Zato ne smemo poza-
biti, da te osebe delajo in živijo skupaj z nami 
in v nevarnosti bodo morda potrebovale prav 
našo pomoč. 

Člani Upravnega odbora Predoslje so zače-
li tudi že s prvimi aktivnostmi ob pripravi na 
110-letnico, ki jo bo društvo praznovalo v nas-
lednjem letu. Program bo razgiban in pester in 
bo predvidoma potekal ob koncu junija in prvih 
dveh tednih julija. Glavna prireditvena dneva 
pa bosta v soboto, 11. 7., in nedeljo, 12. 7. 2015.

V letu 2014 smo se do sedaj udeležili raznih tekmovanj in izvedli 
vse vaje po točkovniku Gasilske zveze Mestne občine Kranj (GZ 
MOK). V mesecu aprilu smo na Suhi organizirali orientacijsko 
tekmovanje GZ MOK. Tekmovanja se je udeležilo 98 ekip, od tega 
pet ekip iz domačega društva. Ekipa mladincev je osvojila prvo 
mesto in se tako uvrstila na regijsko tekmovanje, ki je potekalo na 
Brezjah pri Tržiču. V mesecu maju smo se udeležili tekmovanja 
GZ MOK na Laborah s petimi desetinami. Desetina mladink je 
osvojila drugo mesto. Na dan državnosti smo organizirali piknik 

za vaščane Suhe. Julija se je ekipa članic udeležila srečanja članic v 
Žabnici in osvojila prvo mesto. V mesecu avgustu smo se udeležili 
demonstrativne vaje Britof-Suha-Predoslje v Britofu. Tudi v letoš-
njem letu smo sodelovali pri pripravi Naaaj dneva. V zadnjem delu 
leta se bomo v mesecu požarne varnosti udeležili kviza gasilke 
mladine in članice se bomo odpravile na izlet v Belo krajino. Za 
zaključek pa nas čaka še točkovanje po točkovniku GZ MOK. Z 
gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

Tajnica PGD Suha Teja Sušnik

Uspešne gasilke in gasilci na Suhi



Zanimivosti

Tudi letos so združena društva vasi Predoslje 
in Suha ter člani PGD Britof uspešno z roko v 
roki izpeljala že osmi Naaaj dan. Tokrat je bilo 
vreme dogodku naklonjeno, kot že dolgo ne. In 
tudi nedeljski večerni dež ni preplašil vztrajnih 
plesalcev in plesalk. 

V soboto, 30. avgusta, se je na Naaaj dnevu 
odvijalo tekmovanje gasilskih enot SAM-
SUNG XCOVER COMBAT 2014. Za večerno 
zabavo pa so poskrbeli odlični Veseli Svatje, 
Pop Design ter Gadi. Dih smo zadrževali ob 

skokih s štirikolesnikom in motorjem, ki sta 
jih izvedla Aleš Rozman in Sandi Medved. Ob 
polnoči smo se v objemu najdražjih zazrli v 
nebo in opazovali čudovit ognjemet.

V nedeljo, 31. avgusta, je pester dnevni pro-
gram ponujal zabavo za celo družino. Obiskali 
so nas člani Goldwing Zveze Slovenije s svoji-
mi prelepimi motorji honda goldwing, otroke 
pa je zabaval Čarovnik Grega. Ogledali smo si 
tudi reševalno vajo v izvedbi GRS Kranj, Poli-
cije, PGD Predoslje, PGD Britof in PGD Suha. 

Svoje spretnosti v vožnji so mali navihanci 
lahko preizkusili na poligonu varne vožnje, 
ustvarjali v Samsungovem kotičku, jedli sla-
doled, sladkorno peno in kokice. Za odličen žur 
so poskrbeli Modrijani, Kvatropirci in Marko 
Vozelj & Mojs3.

Še enkrat en velik HVALA vsem, ki ste izka-
zali podporo, na takšen in drugačen način, HVA-
LA vsem društvom oziroma njihovim članom za 
sodelovanje, in HVALA vsem, ki ste se dogodka 
udeležili in s tem ves trud tudi poplačali.

Naaaj dan 2014 –  
Naaaj dan, kot ga še ni bilo.

Več kot odličen obisk Naaaj dneva. V družbi Modrijanov

Vaja v izvedbi JZ GRS Kranj, Policije, PGD Predoslje, PGD Britof in PGD Suha

11



Tradicionalni ognjemet

KvartopirciTo so Veseli svatje

Akrobacije Aleša Rozmana in Sandija Medveda
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Testo:  
– 25 dag masla,
– 25 dag sladkorja,
– 25 dag moke,
– 4 jajca (cela).
Testo vlijete na velik pekač, obložen s 

papirjem za peko.

Nadev:
–  1 kg sadja, narezanega na kocke: slive, 

hruške, češnje, jabolka, breskve, mare-
lice, ribez ... kar pač imate

–  1 dag mletih orehov (lahko tudi lešniki 
ali mandeljni)

– sladkor po okusu
– cimet.
Potresete po testu in pečete 40 minut na 

175 oCelzija (ogreta pečica).

Pa dober tek!
Majda

Sadna pita Belca
3. MEDNARODNI FESTIVAL

LIKOVNIH UMETNOSTI
KRANJ - ZDSLU 2014

3. INTERNATIONAL FINE ARTS FESTIVAL KRANJ - ZDSLU 2014

glavno odprtje 7. oktobra 2014 ob 17. uri - razstava kolaž asemblaž bo odprta v mesecu oktobru

http://likovnodrustvo-kranj.weebly.com/festival-2014.html

2 BARVI: RJAVA PANTONE 167 (PREHOD 100% - 10%)  CMYK: M 60%, Y 100%, K 18%              - 
                ČRNA 

plakat SRECANJA 2014.indd   1 11.09.2014   15:32:16

Vabljeni na ogled 
razstave v sklopu 
3. Mednarodnega 
festivala likovnih 
umetnosti Kranj 
2014. 
V tehniki kolaž 
in asemblaž se 
predstavljajo: 
Klementina Golija, 
Franc Vozelj, Klavdij 
Tutta, Nejč Slapar in 
Marko Tušek. 

Razstava je na ogled 
vsak dan od 7. do 
15. ure, ob sredah 
do 16. ure v avli 
Gorenjskega glasa, na 
Bleiweisovi cesti 4 v 
Kranju (nasproti glavne 
avtobusne postaje oz. 
poleg nebotičnika in 
lekarne).
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Čisto okolje

 

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

Nevarne odpadke boste lahko oddali med 13.15 in 16. uro na parkirišču ob osnovni šoli. 

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, 
lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, 
tonerji, neonske cevi …  Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža barve, kemikalij …).

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi?  Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na 
izdelku samem. Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, eksploziv-
no, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.

Ste vedeli?
•  V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju ško-

dujejo našemu zdravju in okolju.

• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki. 

•  Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj s tem ogrožamo podtalnico, zrak, prst in živali.

•  Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo je škodljivo.

•  Ko nevarne odpadke odložimo ločeno, preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da se bodo 
ti odpadki predelali oz. strokovno uničili. 

• Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v času uradnih ur zbirnega centra Zarica in Tenetiše.

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno.

Brezplačno boste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov.

Krajevno skupnost Predoslje bomo s posebno mobilno postajo obiskali  
v četrtek, 23. oktobra 2014. 

Lani smo ločeno zbrali približno 90 ton nevarnih odpadkov! Žal v vaših zabojnikih še vedno najdemo odpadna zdravila, bate-
rije, barve, lake, plastenke z odpadnim oljem in ostale nevarne odpadke. Bodite odgovorni in oddajte nevarne odpadke v 
času akcije oz. jih pripeljite v zbirna centra tudi med letom. Omogočite varno odstranitev nevarnih odpadkov!

Najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane!

Premislimo, preden kupimo, in natančno preberimo etiketo na izdelku in se tako seznanimo s snovmi, ki jih ta izdelek vsebuje. 
Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi, bodimo pozorni na besede, kot so opozorilo, nevarnost, pre-
vidnost, saj so s temi besedami označene nevarne snovi. Poiščimo varnejše nadomestke, izberimo izdelek, ki je okolju 
prijazen in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.

Več o pravilnem ravnanju z odpadki na www.krlocuj.me, kjer objavljamo celoten razpored akcije 
zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Mestne občine Kranj.



Zanimivosti

Kot športniki smo zvesti udeleženci tekmo
vanj vseh vrst. V letošnjem letu oziroma sezoni 
smo sodelovali v 2. državni ligi s puško in piš
tolo. Na koncu smo s puško zasedli 5. mesto, s 
pištolo pa odlično 2. mesto. Med posameznik 
pri pištoli smo na končni razvrstitvi zasedli 2. 
(Jani Umnik) in 3. (Tomaž Travnik) mesto. Zelo 
veseli smo se vračali z regijskega (gorenjskega) 
prvenstva z malokalibrskim orožjem. Štirje 
udeleženci, štiri medalje. Zmagovalca sta bila 
Tilen Mihelčič pri mladincih in Polona Reber
nik pri članicah in še dve tretji mesti, Janez 
Fajfar pri pionirjih in Jani Umnik pri članih. 
Na državnih prvenstvih smo imeli sedem ude
ležencev, vidnejša rezultata pa sta pristreljala 
Tilen Mihelčič s 6. mestom in Polona Rebernik 
z 8. mestom v disciplinah z MK orožjem. 

Veseli smo, da v društvu sodelujejo tudi člani, 
ki jih veseli predvsem streljanje kot rekreacija, 
veseli zato, ker potem katerega od njih tudi pre

pričamo, da zaide v tekmovalne vode, seveda 
bistvo rekreativnega streljanja pa je vsekakor 
razbremenitev po dandanašnjih prenapornih 
dnevih, zato brez strahu – vabljeni.

Znamo pa se tudi zabavati. To sezono smo 
organizirali pravi biatlonski dan na prekrasno 
zasneženi Pokljuki. Res, da nam tekaški del ni 
bil najbolj naklonjen – so pač pokljuške proge 
naporne, ampak pri streljanju smo se pa izka
zali. Obenem pa smo spoznali ves čar ali napor 
tega športa, torej kapo dol biatloncem! Nekate
ri pa so spoznali zabavno plat streljanja na leto
šnjem Naaaj dnevu. Na montažnem strelišču so 
se preizkušali tako novinci kot bivši strelci ali 
nekateri, ki so »rojeni strelci«, seveda, v igri so 
bile zanimive nagrade in čestitke vsem najbolj
šim trem dobitnikom nagrad.

Za konec – v našem društvu torej ni nikoli 
dolgčas in če vas mika, se nam pridružite.

Strelsko društvo Predoslje

Strelstvo –  
šport, rekreacija ali zabava ...  

... v Strelskem društvu Predoslje združujemo vse. 

V začetku julija se je v Predosljah odvijal že 
jubilejni deseti oratorij. Otroci so se zbirali 
ob župnišču in se pod geslom V tvojo smer 
učili o prvem papežu, svetem Petru. Spozna
vali so, kako oni lahko hodijo za Kristusom 
in vsak dan izpolnjujejo Božjo voljo. Anima
torji so jim pripravili pester izbor delavnic. 
Deklice so se urejale v lepotni delavnici, vsi 
pa so se razigrali v športni delavnici, pekli 
pecivo, pomagali pri delu na bližnjih kmeti
jah, iskali skriti zaklad, izdelovali ribe in igro 
tri v vrsto, peli, ministrirali in pisali Petrove 

novice. Drugi dan smo se odpravili na izlet 
v Tamar, kjer smo reševali zanimive naloge, 
povezane z naravo, ter se na koncu okrepčali 
z malico. Udeleženci in animatorji so še pose
bej uživali pri pisanju pisemc in lepih misli 
drug drugemu. 

Deseti oratorij smo počastili tudi s priredi
tvijo ob koncu počitniškega tedna. Voditelja 
Tadej in Luka sta gesla vseh dosedanjih orato
rijev spretno vpletla v svoj pogovor, ob tem pa 
smo razstavili tudi vse zastave. Na prireditvi 
so se predstavile delavnice, najboljša ekipa 

v velikih igrah pa je prejela prehodni pokal. 
Poslovili smo se z mislijo, da se naslednje leto 
spet dobimo pod oratorijsko zastavo.

Na oratoriju se je letos pod budnim očesom 
voditeljic Katje Zupan in Katarine Rogelj 
trudilo okoli trideset animatorjev. Nad vsem 
skupaj pa je bedel g. župnik Janez Jenko. 
Veseli smo, da nas pri delu podpirajo tudi 
starši udeležencev in ostali župljani. Bogu 
smo hvaležni za še en uspešno izveden počit
niški teden, ki nas je povezal v veliko orato
rijsko družino. Jana Ovsenik

Oratorij v Predosljah 





Zavarovalnica Adriatic Slovenica s široko 
ponudbo zavarovanj tudi pri vas doma
Zavarovalna družba Adriatic Slovenica skrbi 
za svoje zavarovance, spreminja in prilagaja 
zavarovanja potrebam svojih zavarovancev 
tako s produkti, ki jih nenehno posodablja, 
kot tudi z dostopnostjo na terenu po celi 
Gorenjski. Zavarovalna zastopnica in ena od 
predstavnikov zavarovalne družbe Adriatic 
Slovenice v Kranju in okolici Barbara Balantič 
je zastopnica zavarovalnice na območju 
Kranja in okolice, ki svetuje strankam glede 
na njihove potrebe in jim stoji ob strani, ko se 
zgodi škoda. 
»Vsem zavarovancem in našim bodočim 
strankam sporočam, da smo preuredili 
avtomobilska zavarovanja, s katerimi smo se 
približali željam in potrebam zavarovancev, 
ob tem pa še naprej skrbimo, da bodo naši 
zavarovanci dobili kvalitetno zavarovanje za 
primerno ceno in se izognili nezadovoljstvom ob 
morebitni škodi. Sama delam na širšem območju 
Kranja z okolico, kjer sem doma, in bom z 
veseljem prisluhnila željam stranke in ji svetovala 
kar se da najbolje.« 
»Da bo vaš dom varen in vi v miru tudi na 
dopustu, vam svetujem, da sklenete DOM AS, 

s katerim zavarujemo vaš dom na eni polici. 
To zavarovanje je zelo kvalitetno in ponuja 
ogromno izbiro različnih kritij (zavarovanje 
pohištva, stekla, odgovornosti …) in zavarovanj 
za izjemno ceno. Naj poudarim tudi, da smo 
zavarovalnica, ki sklepa vse vrste zavarovanj, 
tudi vas, ne samo premoženja, saj ste vi tisti 
najpomembnejši. Imamo veliko zavarovancev 
z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, 
poskrbimo za zdravstveno zavarovanje z 
asistenco v tujini, z veseljem pa se posvetimo 
vsakemu posamezniku glede na njegove 
želje in potrebe tudi ob sklenitvi življenjskega 
zavarovanja.« Barbara Balantič

V Adriaticu Slovenici smo prepričani, da 
moramo biti v nenehnem stiku z zavarovanci, če 
hočemo ugoditi njihovim željam in potrebam, 
zato imamo sodelavce zavarovalne zastopnike 
in sklepalna mesta s pooblaščenimi agencijami 
in pisarnami na območju celotne Gorenjske. 
Zavarovalna zastopnica Barbara Balantič 
vam bo z veseljem svetovala in si vzela čas 
za kratek klepet, če jo boste poklicali in se 
dogovorili za srečanje. 

Barbara Balantič
barbara.balantic@as.si
GSM: 041 860 842
www.adriatic-slovenica.si  
    
Adriatic Slovenica, d. d.
PE Kranj, Kidričeva cesta 2, Kranj
T: 04/ 28 170 00

ADRIATIC SLOVENICA, D. D.

PE KRANJ

T: 04/ 28 170 00
www.as.si 080 11 10* Pogoji za koriščenje prihrankov so objavljeni na www.as.si.

AvtoSklenite krog varnosti.
In se pridružite krogu zadovoljnih!

30 % 
prihranek 
na novo avto zavarovanje*

%%%

Do 31. 12. 2014 lahko izkoristite 30 % prihranek ob sklenitvi novega: 

• zavarovanja avtomobilske odgovornosti za osebna vozila in/ali
• osnovnega B kasko zavarovanja osebnih vozil.

Zavarovalna družba Adriatic Slovenica skrbi za svoje zavarovance, 
spreminja in prilagaja zavarovanja potrebam svojih zavarovancev tako 
s produkti, ki jih nenehno posodablja, kot tudi z dostopnostjo na terenu 
po celi Gorenjski. Zavarovalna zastopnica in ena od predstavnikov 
zavarovalne družbe Adriatic Slovenica Barbara Balantič je zastopnica 
zavarovalnice na območju Kranja in okolice. Svetuje strankam glede na 
njihove potrebe in jim stoji ob strani, ko se zgodi škoda. »Vsem zavaro-
vancem in našim bodočim strankam sporočam, da smo preuredili avto-
mobilska zavarovanja, s katerimi smo se približali željam in potrebam 
zavarovancev, ob tem pa še naprej skrbimo, da bodo naši zavarovanci 
dobili kvalitetno zavarovanje za primerno ceno in se izognili nezado-
voljstvu ob morebitni škodi. Sama delam na širšem območju Kranja z 
okolico, kjer sem doma, in bom z veseljem prisluhnila željam stranke in 
ji svetovala kar se da najbolje. Da bo vaš dom varen in vi v miru tudi na 
dopustu, vam svetujem, da sklenete DOM AS, s katerim zavarujemo vaš 
dom na eni polici. To zavarovanje je zelo kvalitetno in ponuja ogromno 

izbiro različnih kritij (zavarovanje pohištva, stekla, odgovornosti …) in 
zavarovanj za izjemno ceno. Naj poudarim tudi, da smo zavarovalni-
ca, ki sklepa vse vrste zavarovanj, tudi vas, ne samo premoženja, saj 
ste vi tisti najpomembnejši. Imamo veliko zavarovancev z dopolnilnim 
zdravstvenim zavarovanjem, poskrbimo za zdravstveno zavarovanje z 
asistenco v tujini, z veseljem pa se posvetimo vsakemu posamezniku gle-
de na njegove želje in potrebe tudi ob sklenitvi življenjskega zavarova-
nja.« Barbara Balantič 

V Adriaticu Slovenici smo prepričani, da moramo biti v nenehnem 
stiku z zavarovanci, če hočemo ugoditi njihovim željam in potrebam, 
zato imamo sodelavce zavarovalne zastopnike in sklepalna mesta s 
pooblaščenimi agencijami in pisarnami na območju celotne Gorenjske. 
Zavarovalna zastopnica Barbara Balantič vam bo z veseljem svetovala 
in si vzela čas za kratek klepet, če jo boste poklicali in se dogovorili za 
srečanje. 

Zavarovalnica Adriatic Slovenica s široko ponudbo  
zavarovanj tudi pri vas doma
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