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Krajevna skupnost
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Vesele božične praznike in srečno, 
zdravja polno novo leto 2019 vsem 
krajankam in krajanom krajevne 
skupnosti Predoslje želijo
Svet Krajevne skupnosti Predoslje, Kulturno društvo Predoslje, 
Folklorna skupina Iskraemeco, PGD Predoslje, PGD Suha, 
Društvo upokojencev Predoslje, KO Rdečega križa Predoslje 
Suha, Športno društvo Predoslje in Strelsko društvo Predoslje

Pretekla štiri leta so bile krajevne skupnosti v Mestni občini Kranj 
dodobra porinjene v kot. To še posebej velja za primestne – podeželske 
krajevne skupnosti, med katere spada tudi naša Krajevna skupnost Pre-
doslje (vasi Predoslje in Suha). Z mnogimi spremembami na zakonodaj-
nem področju in za nas nesprejemljivimi odločitvami občinske uprave 
so krajevne skupnosti dodobra izgubile svojo avtonomijo. Slaba volja je 
bila prisotna na vsakem koraku. Kljub nemalo predloženim predlogom 
za razvoj vasi v večini nismo bili upoštevani. 

Delovali smo v obsegu sredstev, ki smo si jih v sedemdesetih odstotkih 
zagotovili sami z lastnimi tržnimi aktivnostmi. Spadamo med štiri naj-
bolj uspešne krajevne skupnosti v Mestni občini Kranj, ki si zagotavljajo 
lastna sredstva za delovanje, na kar smo lahko zelo ponosni. Pa vendar je 
to mnogo premalo za uresničitev dolgoročnih ciljev in večjih razvojnih 
investicij. Z novo občinsko upravo si nadejamo korenite spremembe pri 
našem delovanju in povrnitev pravic, ki so bile v preteklih štirih letih 
odvzete.

Toplo pozdravljamo predvolilne obljube novega župana Matjaža Rako-
vca. Če bo le del uresničenih, bo prihodnost za nas bolj svetla. Nadejamo 
si dobrega sodelovanja, predvsem pa si želimo, da bodo naši predlogi 
uresničeni in da bo novi župan prisluhnil problematiki, s katero se sre-
čujemo na vasi.

Novi svet Krajevne skupnosti Predoslje je na svoji prvi konstitutivni 
seji že zaživel v naslednji sestavi: predsednik sveta KS Predoslje Gašper 
Žbogar s svetniki Simon Basaj, Danilo Šenk, Marjana Borovnica, Niko 
Pogačnik, Silvester Oblak in Nikolaj Zelnik. 

»Energija v svetu je odlična, zdrava pamet pa je v lokalni skupnosti 
najbolj pomembna. Vsi razmišljamo podobno in vsak izmed svetnikov je 
prevzel področje, na katerem bo deloval,« je povedal predsednik Gašper 
Žbogar. Po štirih letih ima Suha ponovno svojega predstavnika v svetu 
(Simon Basaj) in verjamemo, da bo njegova vloga odtehtala veliko.

Smernice delovanja krajevne skupnosti še niso dodobra začrtane, vse-
kakor pa ostajajo nekatere prioritete. Tako je treba urediti obe poko-
pališči, apelirati na pristojne službe za ureditev pločnikov in cestne 
infrastrukture tam, kjer ne bo posegov zaradi gradnje kanalizacijskega 
omrežja, na sanacijo glavne ceste, ki pelje na Suho, in ostale potrebne 
cestne infrastrukture. Prav tako še vedno ostajajo potrebe po sanaciji 
podstrešja v kulturnem domu in – če bo možnost – po izgradnji prizidka.  

Izvedba projekta Gorki – sklop Britof, Predoslje in Mlaka – ostaja 
nedorečena. Na občinsko upravo že sedaj apeliramo za konkretnejše 
podajanje informacij v zvezi z začetki predvidenih del, saj je bilo obve-

ščanje lokalne skupnosti v obdobju 2014–2018 praktično nično. Verja-
memo, da se bodo dela začela v najkrajšem možnem času.

»Idej je veliko, skupaj z novo občinsko upravo jih bomo morali reševati 
prioritetno. Vsega verjetno ne bo moč izvesti, upamo pa na čim večjo 
poslušnost občine,« je povedal svetnik Niko Pogačnik. 

Poleg investicijskih del bo poskrbljeno tudi za bolj družabne dogodke. 
»Krajevni praznik Naaaj dan ostaja, prav tako pa bo tudi za naslednja 
štiri leta poskrbljeno za tekaške proge, ki jih krajevna skupnost skupaj z 
Zavodom za šport Kranj pripravi v zimskem času,« je napovedala svet-
nica Marjana Borovnica in dodala, da si tudi v naslednjih letih nadejajo 
dobrega sodelovanja z vsemi delujočimi društvi, župnijo in ostalimi 
institucijami.

Novo obdobje za krajevno skupnost
Z novo občinsko upravo si nadejamo korenite spremembe pri našem delovanju in povrnitev pravic,  

ki so bile v preteklih štirih letih odvzete.

GašperŽbogarostajapredsedniksvetaKSPredoslje.
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Krajevna skupnost

Prireditev se je odvijala 25. in 26. avgusta pri kulturnem domu v Pre-
dosljah. Kljub izredno slabemu vremenu, ki je zagrenil predvsem sobotni 
večer, so bili odzivi več kot odlični. Po dolgem času so vsa društva v vasi 
in nekatera sosednja ponovno stopila skupaj in pripravila celotno podobo, 
kot je še ni bilo. Več kot tri tedne priprav prizorišča, medsebojnega druže-
nja in predvsem dobre volje je bil ključ, da se Naaaj dan sliši daleč naokoli.

Sobotno dogajanje je bilo zaradi ekstremno slabega vremena močno 
okrnjeno, kasneje okoli 23. ure pa je bilo treba prireditev prekiniti. V 
popoldanskem času je bilo izvedeno tekmovanje X-cover combat, kate-
rega pokrovitelj je Samsung. Vse ekipe se žal niso udeležile tekmovanja, 
tisti najbolj pogumni pa so pokazali, da dež ni prav nobena ovira. V 
uvod nočne zabave nas je pospremila skupina 101'ka band, skupina Pop 
Design pa je morala svoj nastop zaradi prekinitve prireditve odpovedati. 
Poleg tega so bili odpovedani skoki s štirikolesniki in ognjemet.

Nedelja je bila namenjena družinam s poudarkom na vzgojno-izobra-
ževalnem programu za mlade. Tako smo skupaj z domačimi prostovolj-
nimi gasilskimi društvi, Gasilsko reševalno službo Kranj, enoto Nujne 
medicinske pomoči in Policijo pripravili prikaz intervencije v primeru 
eksplozije plina v objektu. Kasneje v večeru smo s povišanim srčnim 
utripom spremljali nastop tradicionalnih vratolomnih skokov s štiriko-
lesniki. Za glasbeni program so poskrbeli Veseli svatje in skupina Marko 
Vozelj in mojstri. Žal tudi v nedeljo ni bilo mogoče izvesti celotnega 
programa, tako je bilo treba odpovedati pravljično deželo s čarovniki 
za otroke, avtomobilčke in kolesarčke za najmlajše, prikaz delovanja 
Slovenske vojske in prikaz uporabe defibrilatorja s strani Rdečega križa 
Kranj.

Kljub slabemu vremenu dobre volje ni zmanjkalo, kar je najbolj 
pomembno, da bo naslednji Naaaj dan 2019 pripravljen še boljše.

Po treh letih spet Naaaj dan 2018
Po treh letih premora je Krajevna skupnost Predoslje skupaj s PGD Predoslje, PGD Suha, FS Iskraemeco,  

SD Predoslje, KUD Predoslje, PGD Britof, DU Britof Predoslje ter ostalimi krajani in organizacijami  
ponovno organizirala Naaaj dan 2018.

Na območju Predoselj in Suhe so letos postavili dva defibrilatorja. 
Prvi je na gasilskem domu na Suhi, drugi pa na kulturnem domu v 
Predosljah. KS Predoslje in Rdeči križ sta poskrbela za postavitev, 
v ta namen pa bodo izvedli tudi tečaj uporabe defibrilatorja, na kate-
rega se bo lahko brezplačno prijavil vsak krajan Predoselj in Suhe. 
Tečaji bodo organizirani glede na predhodne prijave. KS Predoslje

Defibrilatorja na Suhi in v Predosljah
Krajevna skupnost Predoslje bo tudi v tem mandatu skupaj z 

Zavodom za šport Kranj poskrbela za pripravo tekaških prog. Pro-
ge bodo pripravljene ob primerni debelini snežne odeje, in sicer 
od avtoceste ter vse do Suhe. Lastnike zemljišč bomo zaprosili za 
soglasje za uporabo površin, za kar se jim že vnaprej zahvaljujemo, 
saj brez njih to ni izvedljivo.

Tekaške proge
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Pisalo se je leto 1978, ko so se začele uresni-
čevati sanje o folklorni skupini Iskraemeco. 
Plesa, petja in glasbe željni posamezniki so 
želeli poustvarjati in podoživljati, predvsem 
pa ohranjati dediščino naših prednikov. In jim 
je uspelo! Uspeva še danes, že štirideseto leto. 
To obletnico smo namreč letos zaznamovali in 
proslavili prvo junijsko soboto. Nit celovečer-
nega koncerta se je pletla skozi prikaz pokrival 
različnih pokrajin, ki smo jih polepšali še s 
plesom in glasbeno spremljavo ter posnetki, ki 
so prikazovali njihovo nošenje in uporabnost.

Poleg priprav na veliko praznovanje so dekle-
ta z veseljem sprejela povabilo za sodelovanje 
na otvoritveni prireditvi Tedna ljubiteljske 
kulture, ki je bila posvečena Ivanu Cankarju. 
S sodobno folkloro so »kofetarice« pritegnile 
pozornost in izvrstno prikazale vsem dobro 
poznano črtico Skodelica kave. Njihovo uskla-
jeno gibanje na odru, želena vzvišenost in obra-
zna mimika je gledalce popeljala v duhovit in 

sproščen ter prav nič šolski svet Cankarjevih 
dni.

Ob otvoritveni slovesnosti smo odprli tudi 
razstavo v galeriji Bala, ki je letos prvič gostila 
prav našo folklorno dejavnost. Bila je zanimi-
va, pestra, raznobarvna in, po naše, mladostno 
razigrana. Vse to je bilo mogoče čutiti ob pogle-
du na razstavljene fotografije, ki se jih je v štiri-
desetih letih nabralo kar precej.

Poleg različnih nastopanj na Gorenjskem in 
v prestolnici, kjer smo v Cankarjevem domu 
sodelovali na jubilejnem koncertu s Čuki, smo 
se odpeljali tudi na Štajersko, kjer smo imeli 
čast sodelovati na dvodnevni Noči Modrijanov, 
ki je zopet presegla pričakovanja. Biti na odru 
z najboljšimi glasbeniki Slovenije in občutiti 
energijo publike – da, to so posebni občutki, 
ki človeka ne pustijo ravnodušnega. Da pa so 
se nam še malo bolj tresle »irharce«, so poskr-
beli Modrijani, saj so nam zaupali solo točko. v 
kateri so fantje navdušili z vriskanjem iz pokra-

jine v pokrajino in »klobučkovim« plesom, s 
katerim je zmagovalec domov odpeljal brhko 
svetlolasko. 

Vsakotedensko srečevanje na vajah nam ne 
zadošča, zato smo se tudi letos odločili za kra-
tek oddih in hkrati folklorno turnejo v Črno 
goro, natančneje v Hercegnovi. Sončni dnevi, 
bližina morja, dobra hrana in festival v Igalu so 
med nami okrepili prijateljske vezi, spletle pa 
so se tudi nove – s tistimi iz drugih sodelujočih 
folklornih skupin.

Folklorna dejavnost se ne postara. Ima enaka 
izhodišča in preteklost. Sodobno in novo jo dela-
mo člani – stari in mladi; tisti z večdesetletno 
tradicijo in tisti, ki osvajajo prve plesne korake. 
Vsak je pomemben del tega mozaika in želimo 
si, da bi to ljubezen širili tudi v prihodnje. 

Obilo nasmehov, toplih objemov ter preplesa-
nih noči želimo tudi vam v teh prazničnih dneh 
in naj bo leto 2019 prijazno, srečno ter zdravo.

Člani Folklorne skupine Iskraemeco

Letos praznovali štiridesetletnico
Folklorna skupina Iskraemeco je letos praznovala štiridesetletnico delovanja.  

Jubilej smo proslavili prvo junijsko soboto.

Folklorna skupina Iskraemeco ob praznovanju štiridesetletnice / Foto: arhiv skupine
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Na proslavi Ježkove ukane nas je Anže Ančimer v liku Frana Milčin-
skega popeljal skozi Ježkov opus del. Njegove pesmi so recitirali in zape-
li igralci in pevci našega društva od najmlajših do izkušenejših. Balada 
o koščku kruha, Mojčina in Kekčeva pesem, Glažek vinčka, Gusarska, 
Orglice, Cinca Marinca, Kako sva si različna … so le nekatere med njimi. 
Program je s plesom popestrila Otroška folklorna skupina Iskraemeco.

Le kdo ne pozna pravljice o raztreseni, neodgovorni in domišljavi 
zvezdici Zaspanki, ki bi bila rada svetlejša kot sama zvezda Severnica. 
Zgodbo o njej smo premiero uprizorili konec novembra, v decembru 
pa gostujemo po Gorenjskem. Glavno vlogo je prevzela Minka Kolenc, 
Ceferina je upodobila Eva Logar, strogi boter Mesec je Špela Sušnik, 
navihan komet Repatec pa Matic Korenjak. Poleg njih so nastopili še 
Neža Kveder ter novinci na našem odru Ula Avguštin, Lana Hudoklin, 
Tinkara Ovsenik in Lovro Kveder. Predstavo sta režirali Nika Logar in 
Jana Ovsenik. Koreografijo za ples zvezdic je naredila Darja Ovsenik, 
v veliko pomoč pri ostalih nalogah pa so bili Martin Žibert, Slavica 
Kljajić, Damjan Dolžan in Eva Krč. 

Ambient župnijskega posestva z vsako novo predstavo, ki jo postavimo 
vanj, preseneti s svojo avtentičnostjo. Stavbe in njeni elementi vedno 
znova ponudijo nešteto možnosti za sceno. Letos se je vanj odlično vklo-
pil scenarij za ljudsko igro po prvem slovenskem romanu Deseti brat. 
Režiser Iztok Jože Basaj je izkoristil 'gank' za Krjavljevo kočo, dvorišče 
za prizore v gozdu ter krili stavb za gostilno na eni ter gradova na drugi 
strani. V zgodbi o Desetem bratu se prepletata vaško in grajsko življenje, 
zgodba Martineka Spaka (Milan Bajželj) in Lovra Kvasa (Matej Logar), 
ljubezen in skrivnostnost. Za humor pa poskrbi vaški posebnež Krjavelj 
(Franci Kozelj). Igralska zasedba je tokrat štela kar osemnajst igralcev 
od najstnikov do naših najstarejših igralcev, ki so zvesti odrskim deskam 
več kot šestdeset let. Povezovanje različnih generacij, zanos mladih in 
izkušnje starejših, to je čar naše gledališke družine. Za tehniko sta skr-
bela Martin Žibert in Anže Ančimer, kostumsko nas je opremila Slavica 
Kljajić, luč je oblikoval Bogo Grašič, sceno je pripravil Damjan Dolžan. 
Za odlično masko pa je poskrbel Milan Gačanovič. 

Deseti brat je polnil tribune v juniju in septembru. 
Kot vsako leto smo tudi letos sodelovali z Zavodom za turizem Kranj 

na Prešernovem semnju, pustni povorki in Miklavževanju v Kranju. Pri-
spevali smo del programa na Občnem zboru Društva upokojencev Britof 
Predoslje ter na komemoraciji v Predosljah. 

Vas Suha je v letu 2018 beležila 730. obletnico prve omembe vasi v 
pisnih virih. Na predstavitvi knjige Suha in Sušan so s programom sode-
lovali naši člani Petra Žibert ter Meta in Matej Logar, njihovi pomembni 
obletnici pa smo namenili tudi eno predstavo Deseti brat.

Po uspešni sezoni smo se oktobra dvakrat odpravili na zaslužen izlet. 
Najprej smo otroško skupino peljali v Salzburg. Otroci so uživali v nara-
voslovnem in tehniškem muzeju Haus der Natur in se sprehodili do roj-
stne hiše skladatelja Mozarta. Odrasla skupina je obiskala hrvaško Istro. 
V lepem jesenskem vremenu smo si ogledali mesteca Buzet, Grožnjan 
in Rovinj, kjer smo obiskali destilarno Aura, trgovino s tartufi Zigante 
ter vinarijo Meneghetti. 

Kudovci vam želimo srečno in uspešno novo leto 2019, ki bo za nas prav 
posebej praznično, saj bomo obeleževali 110-letnico obstoja društva. 
Že zdaj vas vabimo na dogodke, ki jih bomo pripravili skozi celo leto.

Jana Ovsenik, foto: Klemen Korenjak, Nina Žniderič

Z Ježkom začeli in končali
Leto 2018 smo v Kulturnem društvu Predoslje začeli in končali s Franom Milčinskim - Ježkom.  

Veliki umetnik nas je prepričal, da smo mu posvetili proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku,  
decembra pa odigrali še njegovo pravljico Zvezdica Zaspanka. 

S predstavo Zvezdica Zaspanka v decembru gostujemo po Gorenjskem.

Deseti brat je polnil tribune v juniju in septembru. 
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Obletnica, upokojenci

V iztekajočem se letu smo bili v Društvu upokojencev (DU) Predos-
lje dejavni predvsem na nivoju občine Kranj, sodelovali pa smo tudi 
z društvi v gorenjski regiji. V nadaljevanju navajam le nekaj najbolj 
pomembnih dogodkov.

Na zboru članov društva smo imeli zelo dobro udeležbo, udeležili so 
se ga tudi predstavniki DU, s katerimi že dolgo sodelujemo. Prvič smo 
v društvu podelili priznanja članicam in članom za več kot desetletno 
prizadevno delo v društvu. 

Razstava ročnih del naših članic in članov (od 16. do 18. marca) je 
bila zelo odmevna, saj so si številne stvaritve ogledali tudi člani dru-
gih društev z Gorenjskega.

V sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Kranj smo 12. aprila v 
Kulturnem domu Predoslje pripravili predavanje o demenci, ki je bilo 
zelo dobro obiskano.

Sedmega junija smo se s polnim avtobusom (šestdeset sedežev) 
odpeljali na srečanje gorenjskih upokojencev v Moravče.

Naše društvo je 19. oktobra organiziralo literarni večer gorenjskih 
upokojencev, kjer je 22 članic in članov iz dvanajstih DU z Gorenjske-
ga prebralo svoja literarna dela (devetnajst poezijo in trije prozna dela).

Čez leto se vedno odvijajo številne aktivnosti, s katerimi popestrimo 
življenje našim članom in jim polepšamo starost. Veliko pozornost 
namenimo dejavnostim, s katerimi zagotavljamo ohranjanje zdravja 
našega članstva. To so rekreativne dejavnosti, kot so nordijska hoja, 
telovadba za ženske, razgibavanje, imenovano gibljiva starost, in kole-
sarjenje, ki ga v zimskem času nadomesti hoja. 

Poskrbimo tudi za tekmovalne aktivnosti, kot so bovling, balina-
nje, namizni tenis in letos uvedeni prstomet. V teh panogah se poleg 

smučanja in plavanja udeležujemo tudi športnih iger gorenjskih upo-
kojencev.

Vseh dejavnosti je toliko, da sta tudi po dve na dan, in ni dneva, razen 
ob koncih tedna, da se ne bi nekaj dogajalo. Enkrat mesečno organi-
ziramo tudi enodnevne izlete po Sloveniji in sosednjih državah, kjer 
si ogledamo kulturno-zgodovinske znamenitosti in naravne lepote. 
Letos smo se za tri dni podali v maju na izlet v Bosno in jeseni še na 
obiranje mandarin. Drugo leto bo tridnevni izlet na Hrvaško in v Voj-
vodino. Vsak mesec opravimo pohod v naše hribe in planine, s čimer 
bomo nadaljevali in poskrbeli za gibanje na svežem zraku. Leto smo 
zaključili s pohodom na Lovrenca in z adventnim izletom v Salzburg. 

Če bomo prejeli kolikor toliko ugodno dotacijo od MO Kranj za 
delovanje upokojenskih društev, bomo te naše aktivnosti nadaljevali 
oz. bomo še kaj dodali.

Poskrbimo tudi za starejše in obolele člane. Pripravimo prilagojen 
izlet in obdarimo vse člane, starejše od osemdeset let. Pred novim 
letom obiščemo tudi naše člane v domovih ostarelih. 

Tudi na kulturo nismo pozabili, saj smo si ogledali predstavo v let-
nem gledališču in sodelovali na snemanju oddaje Slovenski pozdrav, 
ki jo pripravlja RTV Slovenija. Udeležili smo se tudi Festivala za 3. 
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani. V sodelovanju 
z OŠ Predoslje smo aktivni tudi pri spuščanju gregorčkov. Sodelujemo 
tudi na proslavah KS.

Še naprej bomo sodelovali s KS in društvi. Za konec še zdravo in 
srečno v novem letu vsem našim članom in tudi vsem krajanom.

Predsednik DU Miro Zelnik

Našim članom popestrimo življenje
V Društvu upokojencev Predoslje je toliko vseh dejavnosti, da sta tudi po dve na dan, in ni dneva,  

razen ob koncih tedna, da se ne bi nekaj dogajalo. 

Leto dni je naokoli, odkar smo v reviji Belca 
napovedali dogodke ob praznovanju 730. oble-
tnice omembe vasi Belca v letu 2018. Najprej 
se lepo zahvaljujem vsem članom upravnega 
odbora, posebej Veroniki Vrhunc, Marjani 
Žibert, Slavcu Hudobivniku in Martinu Žiber-
tu za uspešno izveden projekt, ki smo si ga za-
stavili za leto 2018. Prav tako tudi vsem spon-
zorjem, posebno podjetju Opeka, in tudi vsem 
drugim sponzorjem, ki so nas finančno podprli 
in brez katerih tako zahtevnega in obširnega 
projekta ne bi mogli speljati. Zahvaljujem se 
še posebno vaščanom za sodelovanje in pod-
poro, KUD-u Predoslje za avtentično uprizo-
ritev dramske igre Deseti brat in režiserju Jožu 
Basaju, prav tako oblikovalki Slavici Okorn za 
lep knjižni izdelek Suha in Sušan ter plakate, 
reklame in tablo o dogodkih.

Zgodovino pišemo ljudje, zato je knjiga Suha 
in Sušan namenjena predvsem vaščanom, van-
jo pa so vključene tudi fotografije naših predni-
kov za lep spomin. Velik dogodek za Suho je 
bil tudi blagoslov restavriranega gotskega kipa 
sv. Marije z Jezusom z mašo. Za restavriranje 
kipa se lepo zahvaljujem restavratorki Minci 
Marolt iz Kranja. Leto 2018 pa je pomembno 
tudi za Prostovoljno gasilsko društvo Suha, saj 

je dobilo nov gasilski avto s črpalko. Celo pole-
tje 2018 smo bili prisotni tudi z razstavo v Mest-
ni knjižnici Kranj, zato se tudi njim za njihovo 
gostoljubje lepo zahvaljujem. Posebna zahvala 
gre direktorici Gorenjskega muzeja Kranj in 
Sušanki Marjani Žibert za vso podporo, orga-
nizacijo predavanja o suških zlatih oltarjih in 
voden sprehod po Gorenjskem muzeju.

O Suhi se je pisalo tudi v slovenski Kroniki (2. 
Kronika 66/2018), ki jo izdaja Zveza zgodovin-

skih društev Slovenije, zahvala gre Lidiji Slana 
za napisano recenzijo.

Pred nami so še Zoisovi dnevi 26. decembra 
ter pohod z baklami od Suhe do Predoselj in 
koledniki.

Leto 2018 zaključujemo z velikim zadovolj-
stvom in nasmeškom na ustnicah, da nam je 
uspelo.

Želim vam blagoslovljen božič, v letu 2019 pa 
vse dobro. Alenka Erzar

Na Suhi praznovali celo leto 
Ob 730. obletnici omembe vasi Suha je izšla tudi knjiga Suha in Sušan, ki je namenjena predvsem vaščanom, 

vanjo pa so vključene tudi fotografije naših prednikov. 

Predstavitev Suhe v Mestni knjižnici Kranj
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Na odprtem evropskem prvenstvu First Lego 
lige (FLL) v Talinu smo [ne:]PREDvidljivi 
med več kot sto ekipami z vsega sveta dosegli 
odlično 34. mesto. Med vsemi obveznostmi, ki 
smo jih imeli, smo si ogledali tudi samo mesto. 
Iz Estonije smo odšli polni novih izkušenj in 
z veliko motivacije za prihodnja tekmovanja.

V soboto, 8. decembra, smo na OŠ Predoslje 
Kranj gostili kvalifikacije skupine A programa 
FLL. First® LEGO® League je mednarodni 
multidisciplinarni izobraževalno-raziskoval-
ni program, ki mlade motivira za raziskova-
nje, jim približuje znanost in jih uči reševanja 
problemov. Tekmovanje je sestavljeno iz štirih 
enakovrednih sklopov: projekta, vrednot, teh-
ničnega intervjuja ter najatraktivnejšega dela 
– tekme robotov. 

Letošnja tema programa FLL je V Vesolje 
(Into Orbit), zato smo si ekipa [ne:]PREDvid-
ljivi, ki jo sestavljamo učenci šestega, sedmega 
in osmega razreda OŠ Predoslje Kranj (Ožbej 
Balantič, Tomaž Bevk, Tilen Žibert, Ana 
Marija Žibert, Tjan Borovnica, Tjaš Borovni-
ca, Ožbej Cehner Kuduzović, Matic Zorman 
pod mentorstvom Anamari Orehar, Domini-

ka Bratine in vodje ekipe Boštjana Oreharja) 
izbrali inovativni projekt z naslovom Komu-
nikacija z Nezemljani. Omenjeni projekt smo 
izbrali, ker veliko držav že sedaj »tekmuje« in 
vlaga v zelo drage sferične teleskope, z name-
nom najti prve znake življenja zunaj Zemlje. V 
primeru, da bi Nezemljani prišli na naš planet, 
bi z našo rešitvijo lahko vzpostavili »prvi stik«.  

Kako so potekale kvalifikacije za državno 
prvenstvo? Na začetku so vse ekipe postavile 
svojo stojnico, t. i. pit prostor. Ob 9. uri je bila 
slovesna otvoritev, kjer so nastopili tudi učenci 
naše šole. Tekmovanje se je nato začelo; neka-
tere ekipe so najprej imele predstavitev projek-
ta, vrednot ter tehničnega intervjuja, druge pa 
so se najprej pomerile v tekmi robotov. Vsaka 
ekipa tekmuje trikrat, za končno uvrstitev pa 
se upošteva najboljši rezultat. Okoli 16. ure 
so razglasili pet finalistov, med katerimi smo 
ponovno, letos že sedmič, ekipa [ne:]PREDvi-
dljivi. Veliki finale bo 16. marca v Celju, tam se 
bodo pomerile najboljše ekipe iz vse Slovenije 
in tudi ekipe iz sosednje Hrvaške, Srbije, Črne 
gore in Makedonije. Vabljeni!

Tjan Borovnica in Ožbej Balantič

Ponovno v finalu 
evropskega prvenstva
Člani ekipe [ne:]PREDvidljivi z Osnovne šole Predoslje Kranj  
smo se v lanskem šolskem letu udeležili odprtega evropskega  

prvenstva FLL v Estoniji. 

Kvalifikacije skupine A programa FLL v Predosljah

Odprto evropsko prvenstvo FLL v Estoniji

Pesmi otrok so nastale po predlogi pesmi 
Neže Maurer Dež:

Ena kaplja – to ni dež.
Dve kaplji tudi ne.
Ko pa mi številk zmanjkuje,
slišim: – Ej, kako dežuje!

Dež, dež, pojdi stran,
vrni se kak drugi dan,
da ne bom zaspan
in bolj zbran.  
Lovro Zabret, 2. r.

Ena roža še ni šopek.
Dve roži tudi ne.
Ko dodaš jih še devet,
pa je šopek lep.
Žan Gorjanc, 2. r.

Ena čokolada ni dovolj,
dve čokoladi nista še dovolj.
Ko pa zmanjka čokolad,
trebušček reče ojoj joj.
Jure Pajnič, 2. r.

En kuža ni dovolj,
dva kuža nista dovolj,
ko pa je celo dvorišče kužkov,
en kužek reče hov hov hov.
Oskar Nograšek, 2. r.

Pesmi otrok

Tinkara Ovsenik, 3. a

Snežake so oblikovali učenci drugega razreda.
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Gasilci

V šoli so nas obiskali gasilci iz Predoselj. 
Pokazali so nam svojo opremo, s katero 
smo kasneje gasili ogenj. Najprej so nam 
pokazali, kje stoji bazen z vodo. Potem 
smo spoznali še cevi. Postavili so ogenj-
ček, ki smo ga v paru poskusili pogasiti. 
Ko smo ga gasili, smo se pri tem naučili, 
kako držati cev. Poleg cevi imajo v gasil-
skem kombiju tudi motorno žago, s katero 
žagajo podrta drevesa, ki ovirajo promet 
ali ogrožajo varnost ljudi.

Natalija Kostadinov, 3. c

Obiskali so nas gasilci

V mesecu februarju smo aktivno začeli z delom po točkovniku Gasil-
ske zveze Mestne občine Kranj in se s tremi ekipami udeležili kviza 
gasilske mladine na Osnovni šoli Stražišče. V maju so se pionirji in mla-
dinci udeležili orientacijskega tekmovanja v Besnici. Člani in članice 
smo se udeležili tekmovanja za memorial ustanovnih članov na Kokrici 
in tekmovanja GZ MO Kranj na Laborah. Na dan državnosti smo orga-
nizirali kolesarjenje, tek na Jezersko in piknik za vaščane Suhe. Članice 
so se udeležile srečanja članic Gorenjske v Mavčičah ter srečanja članic 

GZ MO Kranj v Bitnjah. Na srečanju članic v Bitnjah je ekipa članic 
osvojila tretje mesto.

Prostovoljno gasilsko društvo Suha je 26. aprila dobilo novo gasilsko 
vozilo GVV-1. Ob tej priložnosti smo organizirali Florjanovo mašo ter 
po njej prevzeli in blagoslovili novo gasilsko vozilo.

Vaščanom in vaščankam ob koncu leta želimo obilo sreče in zdravja v 
prihajajočem letu. Na pomoč! 

PGD Suha

Aprila prevzeli novo vozilo
Prostovoljno gasilsko društvo Suha je bilo v letu 2018 pri svojem delu zelo aktivno. 

Ekipa članic je na srečanju članic GZ MO Kranj osvojila tretje mesto. Prevzem novega gasilskega vozila
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Gasilci

V začetku letošnjega leta so na rednem let-
nem občnem zboru Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Predoslje potekale redne volitve 
novega vodstva za naslednji štiriletni mandat. 
Predsednik društva je ostal Franci Ropotar, 
novi poveljnik pa je postal Rok Bolka, ki je tudi 
poklicni gasilec. Častni poveljnik društva Mar-
jan Dolenc je prejel odlikovanje za posebne zas-
luge oz. priznanje za življenjsko delo v gasilstvu.

Zagotovo bo leto 2018 ostalo gasilcem v lepem 
spominu tudi zaradi prenovljenega gasilskega 
orodišča za gasilskim domom. S pomočjo kra-
janov, domačih in drugih podjetnikov ter vseh, 
ki podpirajo gasilstvo v vasi Predoslje, je gasil-
cem uspelo zaključiti zunanja dela (izolacija, 
fasada itd.) na gasilskem orodišču. Na tem mes-
tu gre posebna zahvala predsedniku društva in 
Bojanu Pogačniku, ki sta s svojim znanjem, 
trdim delom in pomočjo članov društva uspela 
dokončati zunanja dela na gasilskem orodišču.

Da so tekmovalne ekipe PGD Predoslje dobro 
pripravljene, se je ponovno pokazalo na občin-
skem, regijskem in državnem tekmovanju. Naj-
več treninga sta tekmovanjem namenili ekipi 
članic in članov, ki sta nastopili na državnem 
gasilskem tekmovanju, ki je potekalo v mesecu 
septembru v Gornji Radgoni. Tam sta dosegli 
9. in 28. mesto. Na občinskem tekmovanju pa 
so pionirji, mladinci, članice, člani in veterani 
zopet dokazali, da so v samem vrhu, in dosegli 
najvišja mesta. 

Poleg vsega naštetega pa niso pozabili na izo-
braževanja in usposabljanja. Operativni gasilci 
PGD Predoslje so tako v letošnjem letu imeli kar 
tri strokovna izobraževanja ter druge tečaje za 
nazive v višje čine in specialnosti, ki so jih čez 
leto organizirale Gasilska zveza Mestne občine 
Kranj, Gasilska zveza Gorenjke, Gasilska zveza 
Slovenije in Gasilsko-reševalna služba Kranj.

Poleg vseh naštetih aktivnosti pa so tudi 
sedemkrat intervenirali na poziv Regijskega 
centra za obveščanje Kranj: 29. maja so ime-

li gasilsko intervencijo v Predosljah, kjer so 
črpali vodo iz objekta; 6. junija so pomagali pri 
iskanju pogrešane osebe na območju kanjona 
reke Kokre. V nedeljo, 10. junija, so se z dvema 
članoma (Jure Oblak in Jernej Mubi) odzvali 
na prošnjo za pomoč pri odpravljanju posle-
dic močnega neurja v Črnomlju; 22. avgusta 
so sodelovali pri požaru v Stražišču; 3. okto-
bra so črpali vodo iz objekta pri bivši Planiki; 
13. novembra so pomagali pri gašenju strehe 
objekta v Kranju in 17. septembra sodelovali 
pri iskalni akciji pogrešane osebe na Krvavcu.

V mesecu oktobru so člani gasilskega druš-
tva posvetili pozornost požarni preventivi in 
obveščanju krajanov o nevarnostih požara. 
Poleg vseh dejavnosti, ki jih opravljajo v vasi 
Predoslje, so namenili posebno pozornost pre-

gledu hidrantnega omrežja, očistili dostope do 
vodnih virov ter v sodelovanju z GRS Kranj 
organizirali pregled gasilnikov za gospodinj-
stva. Pripravili so tudi dan odprtih vrat, kjer 
so si lahko vsi krajani ogledali prikaz upora-
be gasilnika, gasilska vozila, gasilski dom in 
gasilsko orodišče.

Predoseljski gasilci bi vas radi opozorili še, 
da je december čas prazničnega razpoloženja 
in hkrati čas, ko na nas, pogosto zaradi nepre-
vidnosti drugih ali nas samih, prežijo številne 
nevarnosti. Požari, ki jih lahko zanetijo rakete 
ter nepravilno odvržene petarde, niso redki, z 
večjo previdnostjo pa jih lahko preprečimo.

Ob koncu leta pa želijo vsem svojim članom in 
vam bralcem vesel božič ter sreče in zdravja v 
letu, ki prihaja. Marjan Dolenc, tajnik

Letos prenovili gasilsko orodišče
Gasilci iz Predoselj radi delajo, pomagajo in uspešno tekmujejo. S pomočjo krajanov, domačih in drugih 

podjetnikov ter vseh, ki podpirajo gasilstvo v vasi, jim je letos uspelo prenoviti orodišče. 

Udeleženci in navijači na državnem gasilskem tekmovanju

www.mizarstvo-gorjanc.si

VRHUNSKA OKNA ZA VAŠO SANJSKO HIŠO

Mizarstvo Gorjanc d.o.o., Predoslje 72, 4000 Kranj, T 04 280 65 01
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Društva

Rdeči križ Kranj je v letu 2018 praznoval 
sedemdesetletnico delovanja. Praznovanje se 
je odvijalo s slavnostno akademijo v letnem 
gledališču gradu Khislstein v Kranju. Predse-
dnik RK Kranj Marjan Gantar je opozoril, da 
vedno več družin in posameznikov živi na pra-
gu revščine. Samo v kranjski občini jih je bilo 
v lanskem letu 1195. Tako je vsakršna pomoč 
dobrodošla. Na slavnostni akademiji so tudi 
podelili priznanje krvodajalcem, ki so največ-
krat darovali kri oziroma plazmo. O dogodkih 
v območnem združenju Rdečega križa Kranj 
ste obveščeni prek časopisa Rdečega križa, ki 
ga prejmete na dom v mesecu oktobru oziroma 
novembru.

Decembra tudi obdarujemo
Pestro je bilo tudi iztekajoče se leto v Kra-

jevni organizaciji Rdečega križa (KO RK) 
Predoslje - Suha. V začetku leta smo se z avto-
busnih postaj v Predosljah in na Suhi odpravili 
na krvodajalsko akcijo na Zavod za transfu-
zijsko medicino v Ljubljani. Z KO RK Britof 
smo se na to pot odpravili skupaj, saj je zaradi 
terenskih krvodajalskih akcij januarja manj 
krvodajalcev. Sredi leta smo namestili defibri-
lator tudi na gasilski dom na Suhi. Na območju 
Predoselj in Suhe so tako sedaj nameščeni tri-
je defibrilatorji: na Osnovni šoli Predoslje, na 
kulturnem domu v Predosljah in na gasilskem 
domu na Suhi. 

V mesecu decembru že tradicionalno obda-
rujemo vaščane Suhe in Predoselj, ki so starej-
ši od osemdeset let. Naše sovaščane, ki jesen 
življenja preživljajo v različnih domovih za 
starejše, obdarujemo kar tam. 

V prihajajočem letu bomo na krvodajalsko 
akcijo v Ljubljano spet odšli skupaj z britof-
skimi krvodajalci. Krvodajalska akcija bo 
potekala na valentinovo, 14. februarja 2019. 
Na pot se bomo odpravili že ob 6.30 zjutraj. 
Vljudno ste vabljeni vsi zdravi vaščani Pre-
doselj in Suhe, stari med 18 in 65 let. O vseh 
krvodajalskih akcijah boste obveščeni prek 
različnih medijev in s plakati, razobešenimi 
po obeh vaseh. Redni krvodajalci pa boste 

tako kot doslej obveščeni z vabili, ki jih prej-
mete približno en teden pred krvodajalsko 
akcijo. Čez leto bo organiziranih tudi nekaj 
terenskih krvodajalskih akcij. Nam najbližja 
bo 5. septembra 2019 na Kokrici. 

V letu 2019 vam KO RK Predoslje - Suha 
želi veliko zdravja, ljubezni, uspeha, med-
sebojnega razumevanja, potrpežljivosti in 
strpnosti.

Predsednik Srečo Jerman

Postavljeni že trije defibrilatorji
Na območju Predoselj in Suhe so sedaj nameščeni trije defibrilatorji: na Osnovni šoli Predoslje,  

na kulturnem domu v Predosljah in na gasilskem domu na Suhi. 

Novi defibrilator na gasilskem domu na Suhi

Če začnemo s tekmovanji na regijskem 
nivoju, smo pridobili gorenjskega prvaka pri 
mladincih v streljanju s puško, to je Urh Dra-
gičevič, člani (Travnik, Žižek, Umnik) so bili 
ekipni podprvaki v streljanju s puško, naša 
edina strelka Polona Rebernik pa je postala 
podprvakinja pri članicah. Še malo bolje so 
se strelci odrezali na gorenjskem prvenstvu z 
malokalibrsko puško. Dosegli so prvo mesto 
pri članih (Jernej Žižek) in članicah (Polo-
na Rebernik) ter drugo mesto pri mladincih 
(Urh). V gorenjski strelski ligi, ki obsega 12 
krogov tekmovanj, je pri mladincih s puško 
Urh osvojil prvo mesto, pri kadetih pa Miha 
Žibert tretje mesto. 

Na državnem nivoju pa so nas letos najbolj 
razveselili naši veterani v streljanju s pištolo 
(Frelih, Kne in Osterman) z osvojeno brona-
sto medaljo. Posamezno se je Jože Osterman 
v kategoriji 60+ uvrstil tik pod stopničke 

na četrto mesto. Našemu mladincu Urhu je 
tokrat nekaj drobnih napak odneslo najvišja 
mesta, a se je še vedno uvrstil na odlično 11. 
mesto. V drugi državni ligi smo očitno pri-
kovani na večno tretje mesto. Tako pri puški 
kot pri pištoli smo torej ekipno osvojili tretje 
mesto. So pa »pištolaši« v kvalifikacijah za 
prvo državno ligo zmagali in si s tem zago-
tovili nastop v letošnji sezoni na najvišjem 
nivoju ligaškega tekmovanja v Sloveniji. 
Omeniti tudi velja, da je bil Urh v postavi eki-
pe, ki je osvojila naslov državnega ekipnega 
prvaka na državnem tekmovanju srednjih in 
osnovnih šol.

Tokrat sem naštel nekaj vidnejših rezulta-
tov, kar pomeni, da je v našem društvu pre-
cej živahno. Pogrešamo pa mogoče malo več 
mlajših navdušencev nad strelskim športom. 

Torej, srečno in natančno naprej v prihajajo-
če leto 2019! Tajnik SD

Urh mladinski gorenjski prvak
V pretekli tekmovalni sezoni smo bili v Strelskem društvu Predoslje zopet zelo uspešni. 

Naš mladi strelec Urh Dragičevič na letošnjem 
državnem prvenstvu
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Razno

Tudi letos je v naši župniji potekal oratorij z 
naslovom Le eno je potrebno. Oratorija se je 
udeležilo 122 otrok, za katere je pridno skrbelo 
25 animatorjev. Kot vsako leto smo na oratori-
ju počeli veliko zabavnih stvari. Že drugi dan 
smo odšli na izlet v Gozd - Martuljek, kjer smo 
skupaj odkrivali skrivnosti gozda. Vsak dan 
smo imeli kateheze, na katerih smo otrokom 
predstavili duhovnika Friderika Barago, ki je 
bil glavni motiv letošnjega oratorija. 

Kateheze, delavnice ...
Poleg katehez smo imeli tudi različne delav-

nice, pri katerih so otroci lahko pokazali svojo 
kreativnost in športno nadarjenost. Dan smo 
sklenili s sveto mašo, petjem himne in spus-
tom zastave. Kot najboljši del oratorija zagoto-
vo lahko štejemo velike igre, pri katerih otroci 
tekmujejo po skupinah. Tista, ki zbere najvišje 
število točk, zmaga in se posladka z nagrado. 
Če si tudi ti želiš poletnih dogodivščin, se nam 
pridruži na naslednjem oratoriju leta 2019.

Na oratoriju smo počeli  
veliko zabavnih stvari

Poleg katehez smo imeli tudi različne delavnice, pri katerih so otroci lahko pokazali svojo kreativnost  
in športno nadarjenost. Dan smo sklenili s sveto mašo, petjem himne in spustom zastave. 

V Sloveniji je dovoljena le uporaba pirotehničnih izdelkov z 
učinkom poka kategorije 1, in sicer od 26. decembra do 2. janu-
arja. Petarde in podobni pirotehnični izdelki kategorij 2 in 3, ki 
proizvedejo močan pok, so prepovedani, kljub temu pa gorenjski 
policisti že od konca novembra redno prejemajo prijave zaradi 
moteče in prepovedane uporabe pirotehnike. Ob tem opozarjajo, 
da nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih 
izdelkov (zlasti doma predelanih) lahko povzroči zelo hude tele-
sne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe oči in 
podobno. Dobro se je tudi zavedati, da glasno pokanje ne moti 
le mnogih ljudi, temveč tudi živali, pa tudi onesnažujejo okolje. 
Kršiteljem predpisov grozi globa od 400 do 1200 evrov. 

Previdno pri uporabi pirotehnike

4 jajca – sneg iz beljakov
25 dag sladkorja v prahu
25 dag masla
60 dag moke + 1 pecilni prašek
20 dag orehov – zrezanih
20 dag rozin – namočenih v rum

Rumenjake, sladkor in maslo stepamo, dodamo moko s pecilnim, 
sneg, zrezane orehe in rozine. 
Na pekač, obložen s papirjem za peko, naredimo 4 vrste po dolgem.
Pečemo 20 minut na 180 stopinj C.
Še toplo poševno razrežemo na 1 cm in zapakiramo v škatle.
Lahko jih odnesemo prijateljem za darilo!
Želim vam lepe praznike! Majda

Majdin prijatelj
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Zadnja

Prinesemo srečo v kapljici vode,
pospravimo tisto, kar v oči bode,
skrbimo za čisto okolje in svet,
tako želimo za cel planet.

Srečno, čisto in lepo 2019.

Komunala Kranj d.o.o., Mirka Vadnova 1, Kranj / BEL-2050/18

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

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

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 
in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 
družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 
povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 
drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  

Izberite tiste, za katere začutite, da so 

Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  

Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«   Nena Veber: Zdravje in Jaz – Prijatelja 

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da se celostno posvečamo 
svojemu zdravju in dobremu počutju. V knjigi najdemo zgodbe in 
primere, vaje in tehnike, ki nam pomagajo: skrbeti za �zično in 
psihično dobro počutje, razumeti, kako smo povezani z naravo in se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem telesu in njegovem delovanju, 
poskrbeti za svoje zdravje, da bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja«.

20 
EUR

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

www.gorenjskiglas.si


