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Krajevna skupnost
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Konec leta je priložnost, da se ozremo nazaj 
in ocenimo svoje delo. Svet krajevne skupnosti 
Predoslje v sestavi Eva Gašperlin, Gašper Žbo-
gar, Bojan Pogačnik, Silvester Oblak, Simon 
Basaj in Danilo Šenk smo z opravljenim delom 
zelo zadovoljni. Sledili smo ciljem in viziji 
razvoja vasi. Kljub finančni krizi in situaciji v 
državi se moramo pohvaliti. Finančno poslova-

nje smo zaključili s še boljšim rezultatom kot 
pretekla leta. 

Vizija dela, v katero so vpeta vsa društva v 
vaseh, so prinesla uspeh in trenutno dobro sta-
nje. V vasi Predoslje bomo izvedli preplastitev 
ceste v spodnjem delu vasi, in sicer od kmeti-
je Zalokar do Golčkovega klanca. Pri tem bo 
urejen tudi sam klanec in klanec mimo stano-

vanjske hiše Hozjan. Ob izvedbi preplastitve bo 
izvedeno tudi odvodnjavanje. Odvodnjavanje 
bo urejeno tudi v delu vasi, kjer je domačija 
Štempihar. Obnove cest bodo presegle vre-
dnost 90 tisoč evrov. Tudi letos smo zagotovili 
sredstva za sanacijo potoka Belca. Samo strugo 
bomo pričeli sanirati v predelu izpusta z obmo-
čja Brda. 

Sledili ciljem in viziji razvoja vasi
V svetu krajevne skupnosti so letos zadovoljni z opravljenim delom. Poslovanje so kljub zaostrenim finančnim 

razmeram v državi zaključili s še boljšim rezultatom kot pretekla leta.

Vse želje, ki letos se niso izpolnile,
vse sanje, ki so vas prebudile,

naj v prihajajočem letu pričarajo  
najlepše trenutke,

ki jih boste sanjali vse leto.  

Svet krajevne skupnosti Predoslje, Kulturno društvo Predoslje, 
Folklorna skupina Iskraemeco, PGD Predoslje, PGD Suha, 

Športno društvo Predoslje, Društvo upokojencev Predoslje in 
Strelsko društvo Predoslje
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Krajevna skupnost
Zaradi velikega števila vlomov v osebna 

vozila med verskimi obredi in drugimi prire
ditvami smo izvedli video nadzor parkirišč v 
okolici kulturnega doma in cerkve sv. Siksta. 
Odkar so nameščene kamere, še ni prišlo do 
tatvin. Prav tako se je bistveno izboljšalo stanje 
pri odlaganju smeti in higieni na otroškem igri
šču. V sklopu povečanja varnosti smo v kultur
nem domu uredili alarmni sistem in obnovili 
telekomunikacijsko omrežje. V okolici smo 
zasadili novih osem lip in uredili parkovni del 
ter dodali nekaj igral. 

Pečat zadnjih let pa je zagotovo prepoznav
nost naše krajevne skupnosti. Kot vzor desti
nacijskega turizma smo pričeli sodelovati s 
posestvom Brdo in skupaj pripravili Cvetlične 
pravljice, v teh dneh pa Zimske pravljice. Sku
paj z domačimi društvi smo dokazali, da zdru
ženi lahko dejansko premikamo nemogoča 
bremena. Prav vsa društva in posamezniki smo 
naš kraj in dogodke dvignili v sam vrh prepo
znavnosti gorenjskega turizma. Naša blagovna 
znamka Zoisovih dni je postala vodilna usme
ritev strategije turizma v Kranju. 

Zato se svet krajevne skupnosti vsem resnič
no zahvaljuje za sodelovanje in se veseli nadalj
njega dela. 

Obnovili  
avtobusna postajališča

Letos so obnovili avtobusna postajališča in 
postavili devet novih svetilk javne razsvet
ljav. V samo obnovo avtobusnih postajališč 
so vložili prek osem tisoč evrov. »Ponovno 
naprošamo krajane, da se oglasijo na krajev
ni skupnosti v času uradnih ur glede ureditev 
lastništva že obstoječih cest, danih v javno 
uporabo, da skupaj uredimo prenos lastniš
tva ali odkup, kjer je to zakonsko dopustno. 
S tem bomo počasi pričeli urejati katastrske 
meje krajevne skupnosti in se izognili teža
vam, ki nastopijo ob pluženju cest in konec 
koncev pri plačevanju dajatev državi,« je ob 
tem pozval Silvester Oblak, član sveta kra
jevne skupnosti.

Danilo Šenk,
predsednik sveta KS Predoslje

Za prihodnje leto je predvideno dokončanje sanacije obzidja na 
pokopališču na Suhi in preplastitev ceste za gostilno Krištof ob gasil
skem domu. Če bodo krajani vzhodnega dela vasi, to je mimo delavni
ce Donko, žive meje uredili na zakonsko določeno normo, bo izvedena 
sanacija celotnega dela ceste. Vrednost sanacije cest je predvidena v 
obsegu 70 tisoč evrov. Dokončana bo tudi rekonstrukcija in restavra
torska obnova Zoisove grobnice s kipom Angela. Projekt nas je stal 
prek 20 tisoč evrov. Dokončali pa bomo tudi sanacijo potoka Belca in 
parkov v vasi, je pojasnil Niko Zelnik, član sveta krajevne skupnosti 
Predoslje

Po besedah predstavnice sveta krajevne skupnosti za stike z jav
nostjo Eve Gašperlin so si zagotovili tudi sredstva za ureditev parka 
in sprehajalnih poti. Dokončana bo še ureditev vaškega jedra. Tako 
bo ob farni cerkvi in kulturnem domu nastalo nekakšno središče, 
kjer si bodo mladi in stari lahko našli košček miru v prijetnem oko
lju. Povezava sprehajalnih poti bo urejena v sklopu tematskih poti 

s protokolarnem servisom Brdo in bo ponujala prijeten kulturno 
rekreativni oddih.

V spomladanske mesece bodo prestavili tudi nekatera dela, ki so jih 
predvideli že ob koncu leta, a jim je vreme to onemogočilo. »Projekti 
so že izbrani in tudi v zaključni fazi ter finančno pokriti,« je zatrdil 
predstavnik za vas Suho Simon Basaj. Tako bodo takoj, ko bodo vre
menske razmere dopuščale, izvedli preplastitev ceste skozi Suho, in 
sicer od gasilskega doma do začetka vasi. Tako bodo dokončali še zad
nji del obnove ceste na Suhi. Prav tako se je na Suhi začela adaptacija 
obzidja pokopališča. Sama izvedba bo potekala etapno zaradi kultur
no varstvenih pogojev in velikega finančnega vložka. »Zahvalili bi se 
arhitektu Blažu Basaju, ki je priskočil na pomoč pri idejnih rešitvah 
sanacije.« Na Suhi bodo uredili tudi zelenico v križišču, ki vodi proti 
Miljam. Obnovili pa so tudi javno razsvetljavo na Suhi in zunanjost 
vežic. Celotna investicija del na Suhi krepko presega znesek šestdeset 
tisoč evrov, je še dodal Simon Basaj.

Načrti za prihodnje leto

Avtobusna postajališča pred obnovo ...

... in po obnovi.
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Folklora

Že sam naslov Predošk' smn nam pove bistvo 
naše raziskave in uprizoritve. Veliko običajev 
in navad je bilo vezanih na ta dan, nekateri so 
stvar preteklosti, nekaj pa je še vedno živih. 

Dan pred žegnanjem se je po domačijah pri-
pravljalo obvezno praznično pecivo »bob« ozi-
roma krof, ki se pripravlja še danes. Soseska, ki 
je praznovala »smn«, je pričela oznanjati dan s 
pritrkavanjem, takoj po polnoči. Fantje, ki so 
imeli noč pred »smanam« za svojo, so po sta-
rih navadah na vasi takrat marsikaj »ušpičili«. 
Nagajali so sovaščanom z raznimi vragolijami, 
kot so skrivanje orodja, menjavanje okenskega 
cvetja po domačijah, celo vozove so razstavili 
in jih sestavili na strehah gospodarskih poslo-
pij (ta navada se je v Predosljah še ohranila). V 
nedeljo zjutraj na »smn« so otroci navsezgodaj 
prignali živino na pašo. Zadnji, ki je prignal, 
je od sovrstnikov poslušal zmerljivke, ki so že 
v ranem jutru donele po vsej vasi: »pominek 
pogodov«, »pominek godavs«, »godavs« ... 

Uprizoritev smo pripravili v prekrasnem 
ambientu na župnijskem posestvu v Predosljah, 
gledalci pa so jo sprejeli z velikim aplavzom in 
pohvalami, za kar se vam vsi člani folklorne 
skupine Iskraemeco iskreno zahvaljujemo. 

Na »Predošk' smn« smo povabili 
tudi Brdsko gospodo 

Anton Zois, baron Edelstein (1808–1873), 
graščak Brdski, je bil pranečak še bolj slavnega 
naravoslovca in mecena Žige Zoisa in pranečak 
Karla Zoisa, znanega botanika. Anton Zois, 
baron Edelsteinski, je bil izmed vseh članov 
Zoisove rodbine, ki so živeli na Slovenskem, 
najbolj povezan z domačim okoljem. Živel je 
tukaj na gradu Brdo in bil pravi »ljudski« gra-
ščak. Leta 1851 so ga izvolili za župana Predo-
selj in bil je med vaščani izredno priljubljen. 
Sezidal je tudi šolo v Predosljah in vsako leto 
pogostil najboljše učence in učenke, najrevnej-
še otroke pa je podpiral z denarjem za nakup 

šolskih potrebščin in zimskih oblačil. Tudi 
kmetom je veliko pomagal k boljšemu napred-
ku v kmetijstvu. Kot zanimivost, v pravnih 
zadevah ga je zastopal dr. France Prešern, ki je 
bil med letoma 1846 in 1849 odvetnik v Kranju.

To je obdobje empira in bidermajerja, ki se je 
v oblačilni kulturi rojeval v večjih evropskih 
mestih. Na bidermajersko modo nista vplivala 
le čas in položaj, ampak tudi prostor in okolje. 
Vse to in še veliko več smo letos prikazali v 
Predosljah. Vemo, da si vsi niste mogli ogledati 
naše predstave, ker je bilo žal premalo prosto-
ra, za ponovitev pa nam jo je zagodlo še vre-
me. Zato upamo, da nam bo v letu 2014 uspela 
ponovna uprizoritev. 

Zoisovi dnevi na Brdu
Prepričani smo, da ste nas spremljali tudi 

poleti, ko smo prvič Zoisove dneve vtkali v 
prečudovito okolje posestva Brdo, polno zgo-
dovine in naravnih lepot. Krajevna skupnost, 
Brdo in naša folklorna skupina smo skupaj 
začeli razvijati zgodbe za obiskovalce prelepe 
vasi Predoslje in posestva Brdo. Želimo priča-

rati spomin, ki ga bo vsak vedno nosil v srcu. 
Pogled na Julijce, Karavanke in Kamniško-Sa-
vinjske Alpe je kot na dlani. Le ustaviti se je 
potrebno in neokrnjena narava te sama poboža 
s čarobnim peresom. 

Za zaključek pa še pesem, izbrana na letoš-
njem X. Mednarodnem otroškem folklornem 
festivalu FOS Predoslje 2013, ki je potekal 4. 
in 5. oktobra na temo Utrinki:

To so bili stari dobri časi,
ko so še peli dedkovi basi,
ampak ta zvezda je zdaj ugasnila
in se v nekaj drugega spremenila.
Zdaj, ko pojejo vsi v en glas,
prav pogrešam dedkov bas,
zdaj, ko zborovodkinja kriči, grize,
da me kar zmrazi.
To so bili dobri časi, ko so vsi bili še v vasi. 

(Pika Pauletič, 4.b OŠ Predoslje)

Toplina prijaznih ljudi pa ti pusti tisti pravi 
občutek domačnosti! 

Folklorniki Iskraemeco vam želimo srečo in 
zdravje v letu, ki prihaja!

Obudili običaje in navade  
iz preteklosti

Z letošnjim jubilejnim koncertom ob 35-letnici je folklorna skupina Iskraemeco znova prikazala novo področje 
folklorno-plesnega uprizarjanja, tako z oblačili kot z izvedbo.
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Ljudje in dogodki

Začeli smo s proslavo ob slovenskem kul-
turnem prazniku pod naslovom Na krilih 
hrepenenja. Scenarij je pripravila Simona 
Vreček Šavs, ki je tudi povezovala program. 
Pesmi slovenskih avtorjev so v režiji Iztoka 
Jožeta Basaja recitirali Jana Ovsenik, Petra 
Žibert, Emil Buh, Damjan Dolžan, Seba-
stijan Sajovic in Miro Zelnik, za projekcijo 
pa je poskrbel Martin Žibert. Sodelovali so 
še Dekliška pevska skupina in plesalci FS 
Iskraemeco, glasbenice Mojca Ančimer, 
Eva Kopač in Katarina Rogelj ter sopranist-
ka Maja Logar. Naši člani so sodelovali tudi 
na že tradicionalnem Prešernovem semnju v 
Kranju. 

Po nekaj letih premora smo v letošnjem letu 
spet pripravili notranjo predstavo. Komična 
melodrama Jeklene magnolije avtorja Rober-
ta Harlinga je na predoškem odru zaživela v 
režiji Sebastijana Sajovica. Premiera je bila 
ob dnevu žena. Igrale so Jana Ovsenik, Tja-
ša Lombar, Petra Žibert, Tanja Šink, Mihe-
la Kolenc in Slavi Kljajič. Pri projektu pa so 
sodelovali tudi Nika Weingerl, Andrej Anči-
mer, Mojca Ančimer in Damjan Dolžan. 

Sredi aprila smo začeli tudi vaditi za novo 
predstavo na prostem. Izvirno ljudsko igro na 
župnijskem posestvu je pripravljalo trinajst 
igralcev pod budnim očesom režiserja Iztoka 
Jožeta Basaja. Lucija, po povesti Frana Sale-
škega Finžgarja Strici jo je dramatiziral in 
priredil Iztok Jože Basaj, je doživela premie-
ro v začetku julija. Odigrana je bila v pristni 
predoški govorici iz časa med obema vojnama. 
Doživela je odličen odziv gledalcev od blizu 
in daleč. V zakulisju so pri realizaciji pred-
stave sodelovali še Nika Weingerl, Slavica 
Kljajič, Anže Ančimer, Bogo Grašič, Matej 
Šink, Martin Žibert, Damjan Dolžan, Andraž 
Smolej in Srečko Štagar. Za potrebe predstave 
smo obnovili tribune ter povečali projekcijsko 
platno. Predstavo si bo možno ogledati tudi 
poleti prihodnje leto. Ob snemanju kratkega 
filma za zaključek predstave Lucija se nam je 
porodila ideja, da bi celotno predstavo posneli 
kar v filmskem stilu. Režiser Iztok Jože Basaj 
in Anže Ančimer sta pripravila načrt in tako 
smo v jesenskem času snemali na župnijskem 
posestvu in v okolici Predoselj, notranje prizo-
re pa v hiši pokojne Mežnarjeve Nežke, ki nam 

jo je dal na razpolago Tomaž Bolka. Glavni 
snemalec je bil Anže Ančimer, pri tehniki pa 
smo pomagali kar igralci sami. 

Po pestri in naporni sezoni smo se v začet-
ku novembra odpravili na zaslužen dvodnevni 
izlet. Tokrat nas je pot peljala v München, kjer 
smo si ogledali filmsko mesto Bavaria, center 
mesta, tehniški muzej ter BMW muzej.  

V decembru pa smo pripravili še tretjo premi-
ero v letošnjem letu. Otroško predstavo Kdo je 
napravil Vidku srajčico je režiral Damjan Dol-
žan, asistentka režije pa je bila Jana Ovsenik. 
Odigrali so jo Nejc Markič, Eva Kopač, Matej 
Logar, Luka Zabret, Meta Logar, Nika Logar, 
Manca Šavs in Anja Zelnik. Pri projektu so 
pomagali Slavica Kljajič, Bogo Grašič, Martin 
Žibert, Simona Vreček Šavs in Boštjan Grabnar. 
Nadobudni mladi igralci so navdušili otroke iz 
Predoselj ob prihodu svetega Miklavža, gosto-
vali pa so še v Kamniku, Komendi, Ljubljani, na 
Jesenicah in v Kranju. Veselijo pa se tudi sodelo-
vanja na Zimskih pravljicah na Brdu. 

Vsem, ki ste nam pri izvedbi tako bogatega 
programa pomagali, se iskreno zahvaljujemo.

Jana Ovsenik

Plodno leto za KUD Predoslje
Članom Kulturno umetniškega društva Predoslje so letos čas zapolnile tri premiere,  

proslava in snemanje filma.

V začetku julija je premiero doživela Lucija. Člani KUD Predoslje so se odpravili na izlet v München.

Med 25. in 29. decembrom vse od 16. pa do 21. ure bo poses-
tvo Brdo zablestelo v čarobnem sijaju. Organizator JGZ Brdo 
pripravlja barvitost adventnih luči, lesketajoča se jezera, lesene 
stojnice, vročo čokolado in kuhano vino, pridih nekega drugega 
časa, zgodbe, ujete v pravljičnih hišicah, radostne božične pesmi 
in nežen ples snežink, če jim bo le vreme naklonjeno. Otroci 
so naše največje bogastvo, zato bodo prav oni najbolj uživali na 
Zimskih pravljicah. 

Če vas zanima, kako v resnici živijo Mojca Pokrajculja, Povodni 
mož in Martin Krpan … Duri njihovih hišic bodo pravljičarji na 
široko odpirali vsak dan med 16. in 20. uro. Obiskali boste lahko 

tudi Zlato ptico in Hvaležnega medveda, si ogledali otroško gle-
dališko predstavo, v čudovito okrašenem parku prisluhnili petju 
najlepših božičnih pesmi ali pa zaupali še zadnje želje Božičku 
in dedku Mrazu. Če bosta dobra moža s seboj prinesla tudi sneg, 
boste oblikovali igluje in snežake ter klesali celo ledene skulpture. 
Čarobnost pravljične vasice bodo dopolnile svetlobne simfonije in 
čisto pravi Zoisovi pari iz starih časov, izbrani izdelki iz kristala, 
za pravo mero sladkosti bodo poskrbeli v kulinaričnem kotičku, na 
brdski kulinarični tržnici pa boste lahko kupili tudi slastne kuli-
narične spominke. Naj vas čarobnost pravljic premami, da stopite 
v njihov svet na Brdu – posestvu doživetij. Miroslav Cvjetičanin

Zimske pravljice na Brdu
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Zanimivosti

Praznični čas je namenjen preživljanju časa 
z družino in ostalimi, ki so nam blizu, pred-
vsem pa prinaša vsaj za kratek čas nekaj miru in 
priložnost, da si oddahnemo od vsega vrveža, 
težav in hitrega tempa življenja. Jaslice bi lahko 
označili za simbol miru, druženja, predvsem 
pa topline, ki jo prinašajo v naše domove. V 
Predosljah že od nekdaj ljudje doma, v krogu 
družine izdelujejo jaslice, naj bodo majhne ali 
velike, lesene ali keramične, vsake so vredne 
pohvale in vsake imajo svoj čar.

V lanskem prazničnem obdobju je KS Predo-
slje izvedla ogled jaslic, na katerega so se lahko 
prijavili vaščani in vaščanke KS Predoslje in 
Suha. Izmed šestih prijavljenih je tričlanska 
komisija, ki jo je vodila Majda Šter, sodelovala 
pa sta še mojster svetlobne in scenske tehnike 
Anže Ančimer in profesionalni fotograf Gre-
ga Eržen, izbrala naaaj jaslice 2012/2013. Na 
ocenjevanje so se prijavili družina Ovsenik, 
Mojca in Vido Kalan, družina Dolhar, zakonca 
Malovrh, družina Žbogar in družina Pogačnik. 
Komisija je ocenjevala pet sklopov, in sicer: 
estetika, naredi sam, velikost, zahtevnost, 
izvirnost. »Zelo težko je bilo izbrati naaaj jasli-

ce, saj si prav vse zaslužijo mesto zmagovalca, 
vsake so izvirne in vredne ogleda,« nam je zau-
pal Anže Ančimer, Majda Šter pa je dodala: 
»Ocenjevanje nima tekmovalnega pomena, 
predvsem želimo spodbujati in nagraditi tiste, 

ki zelo veliko časa namenijo izdelovanju jaslic, 
pri izbiri naaaj jaslic pa je odločila ravno dolgo-
letna zvestoba izdelovanja jaslic.« Naziv naaaj 
jaslice 2012/2013 dobita Mojca in Vido Kalan 
s Suhe pri Predosljah. 

Naaaj jaslice imata Mojca  
in Vido Kalan

V lanskem prazničnem obdobju je KS Predoslje izvedla ogled jaslic, na katerega so se lahko prijavili  
vaščani in vaščanke KS Predoslje in Suha. Izmed teh so izbrali naaaj jaslice.

Trda vezava,  

168 strani. 

Redna cena knjige je 
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Naj tudi v vašem domu zadiši po omamnem vonju 
pravkar pečenega kruha! V knjigi boste našli 70 receptov 
za telo in dušo, od osnovnih receptov do prefinjenih 
posebnih kruhov, s številnimi namigi za izboljšanje vaše 
pekovske veščine.

Knjigo 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.

Trda vezava, 

168 strani.

Redna cena knjige je 

22,90 EUR. Če knjigo 

kupite ali naročite 

na Gorenjskem 

glasu, je cena
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Knjiga je vedno  
lepo darilo.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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9 
EUR

Postrezite sebe in svoje najdražje z dobrotami  
v obliki piškotov in drugega drobnega peciva.  
V knjigi najdete tudi recepte za peko brez jajc in 
brez moke. Redna cena knjige je 12,10 EUR.  
Če knjigo, bogato opremljeno s fotografijami,  
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 



 

Če prenavljate stanovanje, urejate vrt ali ste zamenjali kuhinj-
ske aparate in podobno, lahko vse odpadne stvari pripeljete 
v zbirni center za ločevanje odpadkov. S pravilno oddajo se 
večina odpadkov lahko predela, zato zbirni centri predstav-
ljajo pomemben način okolju prijaznega ravnanja z odpadki. 

Zbirni center Zarica smo prenovili. Center ima po novem pokrite 
površine in urejeno nivojsko odlaganje odpadkov, kar bistveno olaj
ša oddajo odpadkov. Odlaganje odpadkov je tako tudi v slabem 
vremenu nemoteče. Z novo ureditvijo centra je zagotovljena tudi 
večja varnost obiskovalcev in zaposlenih, tako znotraj samega cen
tra kot tudi pri uvozu v center. 
Lokacija centra je ostala nespremenjena, in sicer na Savski loki v 
Kranju, ob cesti proti naselju Drulovka, med Centralno čistilno na
pravo Kranj in Servisnim objektom Zarica. V zbirnem centru Zarica 
odpadke sprejemamo od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, 
ob sobotah med 8. in 16. uro.

Uporabnikom in okolju prijazen zbirni center za odpadke

Pomembna novost v zbirnem centru Zarica je poseben prostor za 
zbiranje uporabnih predmetov. Kar je za nekoga odpadek, je za 
drugega morda uporaben izdelek.

Zbiranje uporabnih izdelkov poteka v sklopu socialnega podjetja 
Fundacije Vincenca Drakslerja. Zbrane predmete v socialnem 
podjetju očistijo, obnovijo ali predelajo in s tem omogočijo njiho
vo ponovno rabo. V nadaljevanju izdelke ponudijo po ugodnih 
cenah. Ponudbo si lahko ogledate v zbirnem centru Zarica ali pa 
obiščete njihovo trgovino na Pristavški cesti 16 v Tržiču.

Postanite del projekta tudi vi. Z oddajo uporabnih 
izdelkov preprečimo nastajanje odpadkov in pomagamo drug 
drugemu. Dodatno pa s pripravo izdelkov na ponovno rabo 
ustvarjamo nove zaposlitve za ranljive skupine prebivalstva.

Prostor PONOVNE RABE v zbirnem centru Zarica je odprt ob 
ponedeljkih in torkih med 10. in 18. uro, ob sredah med 7. in 18. 
uro, ob četrtkih in petkih med 7. in 15. uro in ob sobotah med 8. 
in 12. uro (v zimskem času od 1. oktobra do 31. marca vsako 
tretjo soboto v mesecu).

Ponovna raba – ne odpadek, nekaj novega

V prostorih PONOVNE RABE lahko oddate uporabne izdelke 
in po ugodnih cenah izberete nekaj zase.

Izkoristite možnost brezplačne oddaje kosovnih odpadkov
Načrtujete prenovo stanovanja? Boste zamenjali kuhinjske  
aparate, pospravili klet? Tudi v letu 2014 boste lahko odvoz 
kosovnih odpadkov naročili z dopisnicami Komunale Kranj. 
Kmalu boste na dom prejeli dve dopisnici za leto 2014, vsako 
za brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do količine enega 
kubičnega metra.

Naročite odvoz kosovnih odpadkov takrat, ko to potrebujete. Gle
de na urejeno zbiranje kosovnih odpadkov prosimo, da ravnate 
odgovorno, poskrbite za urejeno ter čisto okolje in izkoristite ome
njeno možnost odvoza kosovnih odpadkov. Drugačno odlaganje 
kosovnih odpadkov poleg zabojnikov je prepovedano, zato ste 
za tako ravnanje lahko tudi kaznovani.

 
Čisto je lepo.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
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Ljudje in dogodki

Kot vsako leto smo se zbrali pod oratorijsko 
zastavo, peli himno, se priporočali Bogu v var-
stvo in se mu zahvaljevali za vse dobro, tudi 
za lepo preživete počitniške dneve. Letošnja 
rdeča nit je bila zgodba iz Narnije Potovanje 
Jutranje zarje. Otroci so prek dečka Evstahija, 
ki je bil prava zgaga in ni verjel v Narnijo in 
Aslana, spoznavali glavne grehe, kot so napuh, 
lakomnost, jeza, lenoba … Evstahij se je zaradi 
svojega vedenja spremenil celo v zmaja in šele 
takrat spoznal svojo zmoto. Ko se je pokesal 
svojih grehov in Aslanu – pravljični upodobitvi 
Boga – obljubil, da se bo poboljšal, se je spre-
menil spet nazaj v dečka. Evstahij nas je naučil, 
da je Bog vedno z nami – nismo sami, kar je bilo 
tudi letošnje geslo. Naučil pa nas je tudi, da smo 
v skupnosti močnejši in da si je za vsak odnos 
treba vzeti čas.

Otroci so na delavnicah spet uživali v izde-
lovanju ladjic, balončkov, narnijskega nakita, 
pričesk in nohtov ter pri plesu, peki piškotov, 
obisku bližnje kmetije, poslikavi majčk in ste-
kla, ministriranju, plezanju in športnih igrah 
ter pisanju oratorijskih novic v Dnevnem cvi-
lu. V sredo smo se podali na že tradicionalni 
izlet, tokrat na Jezersko. Otroci so se spreho-
dili okoli jezera in na poti reševali razne nalo-
ge. Na cilju pa so se okrepčali s sladkarijami 
in sadjem. Posebnost letošnjega druženja na 
oratorijskem tednu je bila oratorijska pošta. 
Otroci in animatorji smo s svojimi pismi in 

sporočilci poskušali polepšati dan drugim 
udeležencem. Nekaj  krasnih in hvaležnih 
sporočilc so dobile tudi gospe, ki so skrbele, 
da naši želodčki nikoli niso bili prazni.

Za pestro dogajanje na oratoriju se je tru-
dilo več kot trideset animatorjev, ki so jih 
vodili Katja Zupan, Katarina Rogelj in Jure 
Boncelj. Program pa je potekal pod budnim 
očesom našega župnika Janeza Jenka. Hva-
ležni smo tudi vsem staršem in drugim žup-
ljanom, ki so kakorkoli pomagali na oratoriju 
ali pri pripravah nanj. Bog vam povrni.

Jana Ovsenik

V skupnosti smo močnejši
V začetku julija je bilo okrog župnišča in cerkve polno otrok in animatorjev,  

ki so se zbrali na že devetem oratoriju v Predosljah.

Tradicija v Predosljah je, da vas v noči 
iz 5. na 6. december obiščejo sv. Miklavž, 
angelčki in parkeljni. Sv. Miklavž ob tej 
priložnosti obdari vse otroke. Dogodek 
organizirajo vaški fantje, ki ohranjajo to 
tradicijo iz roda v rod. Bistvo je, da na 
ta dan obdarijo vsakogar, ki potrebuje 
pomoč, je bil priden, delaven, ima dober 
odnos do drugih ljudi; druge pa opomnijo, 
naj bolje delajo v naslednjem letu, dokler 
se sv. Miklavž s spremstvom spet ne vrne.

Sebastjan Šenk

Za pridne Miklavž, za 
poredne parkeljni
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Ljudje in dogodki

A marsikdo se svoje stiske sramuje, mu je 
težko in se boji priznati, da potrebuje pomoč. 
V preteklih letih smo ljudem v stiski pomaga-
li s paketi hrane, pri plačilu položnic, nabavi 
kurjave, nabavi pralnega stroja in še bi lahko 
naštevali. Seveda nam to brez vaše pomoči ne 
bi uspelo. 

Dvakrat letno organiziramo krvodajalske 
akcije, v januarju na zavodu za transfuzijo krvi 
v Ljubljani in v septembru na terenski akciji 
na Kokrici. Naslednja bo že 29. januarja 2014. 
Letos smo na Naaaj dnevu organizirali prikaz 
prve pomoči reševanja z defibrilatorjem. Uspe-
šno sodelujemo tudi z osnovno šolo Predoslje. 
Pred božično novoletnimi prazniki obiščemo 
in obdarimo stare nad osemdeset let in bolne 
ljudi. V decembru pa tudi pobiramo članarino v 
višini pet evrov in prostovoljne prispevke. 

In še to: mogoče je med vami kdo, ki bi rad 
postal prostovoljec v naši organizaciji. Vsake-
ga bomo veseli. 

Ob prihajajočih praznikih in novem letu vam 
želimo veliko zdravja, zadovoljstva in sreče. 

Srečo Jerman, odbor krajevne organizacije 
Rdečega križa Predoslje-Suha

Dobro se z dobrim vrača
Kriza se je poglobila, s tem pa tudi stiska ljudi. Tega se še posebej zavedamo v  

Krajevni organizaciji Rdečega križa Predoslje-Suha. 

Prikaz oživljanja z defibrilatorjem na Naaaj dnevu

Kako se je začelo leta 1953, lahko vidite na sliki, danes je zasedba 
sicer skromnejša, a delovanje društva je še vedno na zavidljivi rav-
ni navkljub dandanašnjim razmeram v družbi. Praznovali smo sicer 
skromno, a prepoznavno, saj smo v sklopu Naaj dneva izvedli nagra-
dno streljanje. Na postavljenem montažnem strelišču so se lahko pre-
izkusili v streljanju vsi nekdanji, naključni in mogoče tudi prihodnji 
strelci. Verjemite, bilo je kar tekmovalno vzdušje. Čestitke zmago-
valcu Mateju Ostermanu, v posebno čast pa nam je bilo, da je drugo 
nagrado – slastno – osvojil Slavko Knapič, eden od ustanovnih članov 
našega društva. Strelci se pač nikoli ne predamo! Še enkrat čestitke! 

Tudi strelski uspehi niso izostali, Tilen Mihelčič je zopet dokazal, 
da trenutno nima konkurence v streljanju z malokalibrsko puško v 
disciplini 60 leže, in je pri kadetih ubranil naslov državnega prvaka z 
odličnim rezultatom, to je 577 krogov od šeststotih možnih.

Verjetno bo v prihodnje treba obrniti kakšen nov list, a bi se ob našem 
šestdesetem jubileju zahvalil vsem, ki so v tem obdobju požrtvovalno 
in nesebično pomagali, sodelovali, prenašali izkušnje na naslednje 
generacije in ponesli prepoznavnost strelstva in ime vasi Predoselj 
širom po Sloveniji in tudi dlje. Imen je preveč in verjetno bi kakšnega 
pozabil, zato samo še enkrat – hvala! Jani Umnik

Jubilej strelskega društva Predoslje
Strelsko društvo Predoslje je letos zaznamovalo šestdesetletnico ustanovitve.

Strelci Predoselj leta 1953 V sklopu Naaj dneva so izvedli nagradno streljanje.
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Upokojenci

Okno - svetlobe in življenja 

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

SREČNO 2014

Sestavine:

4 rumenjaki
20 dag sladkorja
1 vaniljin sladkor
1 dl vode
1 dl olja
2 žlici kakava
2 žlici čokolade  
v prahu
20 dag moke
1 pecilni prašek
5 žlic ruma
sneg iz beljakov

Majdin biskvit s kislo smetano

Na svečanem občnem zboru se je društvo pre-
imenovalo v Društvo upokojencev Britof-Pre-
doslje, saj je večina naših članov iz Britofa in 
so tudi med bolj aktivnimi. V jubilejnem letu 
smo delali uspešno. K temu so pripomogli vsi 
člani društva, seveda vsak po svojih močeh, ki 
so bili dejavni pri izbranih sekcijah oziroma 
so se udeleževali izletov in so bili aktivni pri 
drugih dejavnostih in srečanjih. Naše pover-
jenice redno obveščajo člane našega društva 
o aktivnostih, vodje sekcij skrbijo za številne 
dejavnosti. Vse to delo opravljajo prostovoljno 
in jim velja še posebna zahvala.

Naše aktivnosti so številne, saj so praktično 
vsak dan nekaj dogaja. Ob ponedeljkih se v 
društveni sobi v Kulturnem domu zbirajo šahi-
sti, zvečer imajo članice telovadbo v prostorih 
Osnovne šole Predoslje. Torki so rezervirani za 
bowling pri Johanci v Britofu oziroma namizni 
tenis v Osnovni šoli Predoslje. Delovna srečanja 
skupine za ročna dela so prav tako ob torkih v 
društveni sobi. Srede so namenjene sestankom 
in izletom, ki jih organiziramo enkrat mesečno 
in so zelo dobro obiskani. Najštevilnejša sekcija 
so kolesarji, ki so aktivni predvsem ob četrtkih. 
V hladnejših mesecih kolesarjenje zamenjajo 

s pohodništvom. V toplejših mesecih so aktiv-
ne balinarke in balinarji. V načrtu imamo, da 
bomo obudili tudi planinsko sekcijo s pohodi na 
vrhove do 2000 metrov v času poletne planinske 
sezone, za kar smo že v dogovoru s planinskim 
vodnikom. Možnosti za vključevanje v naše 

dejavnosti torej res ni malo. Pri humanitarni 
dejavnosti največ pozornosti namenjamo bol-
nim in starejšim članicam in članom društva, ki 
jih obiščemo na domu ali v domovih za starejše. 
Vsako leto tiste člane, ki se zaradi bolezni in 
starosti ne udeležujejo drugih srečanj, povabimo 
na posebej organiziran izlet. Ob koncu leta jih 
skromno obdarimo in jim zaželimo zdravo novo 
leto. Ne smem pozabiti naše vsakoletne aktivno-
sti pri izvedbi Naaaj dneva. Tudi letos pa smo se 
udeležili Festivala za tretje življenjsko obdobje 
v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Upam, da bomo v prihodnjem letu uresničili 
čim več zastavljenih ciljev, seveda s pomočjo 
najtesnejših sodelavcev. Le skupaj bomo lahko 
delovali čim bolj v zadovoljstvo naših članic in 
članov in v čim večji meri uresničili program 
dela za leto 2014.

Vsem se zahvaljujem za zaupanje. Želim, da 
bi se tudi v prihodnjem letu čim večkrat srečali 
pri naših aktivnostih. V novem letu želim vsem 
članicam in članom kakor tudi vsem krajan-
kam in krajanom veliko zdravja, razumevanja 
in še veliko lepih doživetij.

Predsednik DU Britof-Predoslje  
Miro Zelnik

Jubilejno leto je bilo uspešno
Društvo upokojencev Britof-Predoslje je letos praznovalo šestdesetletnico, kar so proslavili 

z nekoliko bolj slovesnim občnim zborom društva v marcu.

Miro Zelnik / Foto: Tina Dokl

Priprava: rumenjake stepamo, dodamo vani-
ljin sladkor, vodo in sladkor, moko s pecilnim 
praškom, čokolado in kakav, olje in rum, 
nazadnje še sneg. Damo v ogreto pečico in 
pečemo 15–20 minut na 180 °C. Pečen bis-
kvit pustimo, da se ohladi, medtem zmešamo:
2 kisli smetani in
4 žlice sladkorja v prahu.

Biskvit prerežemo na pol in namažemo z mar-
melado ter nadevom. Biskvit je obvezno treba 
nesti v degustacijo prijateljem.
Pa dober tek in lepe praznike vsem. Recept je 
prispevala Majda
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Gasilci

Med šestnajstimi društvi, ki delujejo v GZ 
MO Kranj, so dosegli zelo lepo drugo mesto, 
kar je lep uspeh in potrditev trdega in sistema-
tičnega dela v zadnjih letih. Ob številnih dejav-
nostih v domačem kraju so se odločili tudi, da 
zaradi dotrajanosti strešne kritine in neljubih 
dogodkov, ki sta jih povzročila vetrolom in puš-
čanje vode, zamenjajo staro kritino z novo in s 
tem ohranijo notranjost doma ter se tako izog-
nejo nepotrebni škodi, ki bi še lahko nastala. 

Mesec oktober so posvetili požarni preventi-
vi in obveščanju krajanov o nevarnostih poža-
ra. Poleg vseh dejavnosti, ki jih opravljajo v vasi 
Predoslje, so posebno pozornost namenili pre-
gledu hidrantnega omrežja, očistili dostope do 
vodnih virov ter v sodelovanju z javnim zavo-
dom GRS Kranj organizirali pregled gasilni-
kov. Pripravili so tudi dan odprtih vrat, kjer 
so si lahko vsi krajani ogledali prikaz uporabe 
gasilnika, staro ročno gasilsko brizgalno iz leta 
1905, muzejsko sobo in orodišče. 

Oktobra sta si ekipi pionirjev in članov A z 
uspešno izvedeno vajo na regijskem tekmova-
nju v Kranju pridobili pravico nastopa na drža-
vnem tekmovanju, ki bo potekalo prihodnje 
leto. Vsem tekmovalcem želijo čim več športne 
sreče in dober rezultat! Delo društva in njiho-
ve aktivnosti pa lahko spremljate na spletnem 
naslovu www.pgd-predoslje.si.

Krajane v prazničnem decembru še opozar-
jajo, da je to čas prazničnega razpoloženja in 
obenem čas, ko na nas, pogosto zaradi nepre-
vidnosti drugih ali nas samih, prežijo številne 
nevarnosti. Požari, ki jih lahko zanetijo rakete 
in nepravilno odvržene petarde, niso redki, z 
večjo previdnostjo pa jih lahko preprečimo.

Med člani prostovoljnega gasilskega društva 
Predoslje imajo posebno mesto njihovi vetera-

ni. Ti so po besedah Francija Ropotarja orali 
ledino mnogim generacijam gasilcev, ki se jim 
lahko danes zahvalijo za to, da je društvo zgled-
no urejeno in dobro opremljeno. Status vetera-
na še zdaleč ne pomeni, da so gasilci veterani že 
odpisani. V domačem društvu se jih okoli dva-
najst še vedno aktivno vključuje v delo in akcije 
društva kot tudi na ravni različnih organizacij, 
ki delujejo v vasi Predoslje. Z njegovo trditvijo 

se strinja tudi Marjan Dolenc, ki je letos postal 
častni poveljnik društva in pove, da ga veseli, 
da so pri nas, v prostovoljnem gasilskem druš-
tvu Predoslje »prevzeli oblast« mlajši. Zato se 
za prihodnost prostovoljnega gasilstva sploh ne 
boji.

Ob koncu leta vsem krajanom in krajankam 
vasi Predoslje želijo vesele božične praznike 
ter zdravo, srečno in varno novo leto 2014.

Uspešni in delavni predoški gasilci
Tako kot je bila praksa v minulih letih je Prostovoljno gasilsko društvo Predoslje tudi letos pri svojem delu 

sledilo programu dela Gasilske zveze (GZ) Mestne občine Kranj.

Gasilski dom

Prikaz uporabe gasilnika

Veterani s staro ročno gasilsko brizgalno iz leta 1905
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Gasilci
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V začetku leta smo izvedli tečaj za pionirje 
in mladince, v sklopu katerega smo mladino 
peljali k poklicnim gasilcem v GRS Kranj, kjer 
smo si ogledali opremo in orodje, ki ga gasilci 
uporabljajo pri delu. V mesecu aprilu pa smo se 
krajani Suhe odpravili na izlet, kjer smo si ogle-
dali Mestni muzej Krško, se vozili z gokarti in 
se kopali v Termah Paradiso. 

Skozi vse leto smo se udeležili različnih 
gasilskih tekmovanj, med drugim orientacije 
in tekmovanja Gasilske zveze (GZ) mestne 
občine Kranj in kviza gasilske mladine. Mla-
dinke so se na tekmovanju GZ Mestne občine 
Kranj uvrstile na 3. mesto in se tako uvrstile 
na regijsko tekmovanje, ki je potekalo v Trži-
ču. V avgustu smo izvedli demonstrativno 
vajo, na kateri so sodelovala društva Suha, 
Predoslje in Britof, prav tako smo sodelova-
li pri pripravi Naj dneva. V mesecu požarne 
varnosti smo za krajane organizirali prikaz 
gašenja z gasilskimi aparati. V letu 2013 
smo po točkovniku GZ Mestne občine Kranj 
dosegli 9. mesto. Vaščanom in vaščankam ob 
koncu leta želimo obilo sreče in zdravja v pri-
hajajočem letu.

Na pomoč!
Tajnica PGD Suha Teja Sušnik

Mladinke na regijskem tekmovanju
Člani prostovoljnega gasilskega društva Suha so se letos udeležili številnih tekmovanj in pripravili več tečajev.



Šola, vrtec

Pred šolo se je na predvečer gregorjevega 
zbrala velika množica otrok, učencev šole, 
staršev, starih staršev in prijateljev vseh, ki so 
prišli pozdravit pomlad. Kratek kulturni pro-
gram s predstavitvijo zgodovine gregorjevega 
je pripravila Vida Gorjanc, dolgoletna učitelji-
ca OŠ Predoslje, Klemen Plevel pa je predstavil 
šuštarski poklic. Šolski pevski zbor pod vod-
stvom učiteljice Maruše Bogataj je zapel nekaj 
pesmic in v nas prebudil pomlad. 

Po končanem kulturnem programu, ki ga je 
vodila vzgojiteljica Alenka Butara, se je dolga 
kolona napotila iz Predoselj proti Belci. Otroci so 
s seboj odnesli v šoli izdelane barčice – gregor-
čke in jih ob pomoči domačih gasilcev spustili v 
potok. Med potjo do cilja je za boljše razpolože-
nje poskrbel že priznan harmonikar, učenec naše 
šole Gašper Pičman. V veselem razpoloženju in 
ob sladkih prigrizkih društva upokojencev smo 
na poseben način pričakali pomlad.

V teh dneh, ko se veselimo novega leta, pa že 
razmišljamo naprej. Prireditev nam je prikaza-
la nov način povezovanja in druženja v kraju, 
kjer bivamo. Zato si želimo, da bi na tak način 
še večkrat skupaj pričakali pomlad.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali in 
sodelovali pri tej prireditvi in upamo, da se v 
tako velikem številu spet zberemo na predvečer 
gregorjevega v letu 2014. Srečno!

Alenka Butara

Skupaj pozdravili pomlad
Na predvečer gregorjevega so OŠ Predoslje in vrtec pri OŠ Predoslje Kranj v sodelovanju s KS Predoslje, KS 

Britof in Društvom upokojencev Predoslje organizirali prvo prireditev Pozdrav pomladi. 

Učenci osmih razredov OŠ Predoslje Kranj so se z novim šolskim 
letom znašli v novem učnem okolju. Tokrat spletnem. Skupaj s 13 
partnerji iz sedmih držav, in sicer Slovenije, Irske, Cipra, Portugal-
ske, Bolgarije, Avstrije in Litve sodelujejo v dveletnem razvojnem 
mednarodnem projektu E-listovnik. 

Temeljni namen projekta je uvajati sodobne pristope k učenju in 
poučevanju ter spremljanju in vrednotenju znanj. Poudarek je na 
razvijanju veščin 21. stoletja. Posebno pozornost bomo v tem šol-
skem letu namenili veščini kritičnega mišljenja in argumentacije. 
E-listovnik je učenčevo osebno elektronsko učno okolje, v katerem 
načrtuje, spremlja in vrednoti lasten napredek na različnih področjih 
učenja in razvoja in svoj napredek dokumentira. Ob spoznavanju 
spletnega okolja so učenci razmišljali in pisali o sebi, svojih spret-
nostih, interesih, hobijih. Zdaj v spletnem okolju Mahara načrtujejo 
in se spopadajo z vse bolj zahtevnimi nalogami. Nastali so zanimivi 
opisi krajev, v katerih učenci živijo. Njihova razmišljanja o kakovosti 
bivanja v omenjenih vaseh opisom dajo še dodaten čar.

Mentorice Katja Knific, Eva Traven,  
Branka Vodopivec, Maruša Bogataj

Sodobni pristopi k učenju
Učenci OŠ Predoslje svoje delo načrtujejo in 

vrednotijo s pomočjo E-listovnika.
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Fotoreportaža

Na letošnji prireditvi Naaaj dan je sodelo-
valo prek 250 članov prav vseh društev vasi 
Predoslje in Suha, pridružilo pa se nam je tudi 
društvo in sosednje krajevne skupnosti Bri-
tof. Le volja, prijateljstvo in povezanost med 
nami je pripomoglo, da smo kljub deževnemu 

vremenu prireditev izpeljali s čisto desetko. 
Več kot 12 tisoč obiskovalcev si je ogledalo 
dogajanje v soboto in nedeljo. Tudi letos so 
na svoj račun prišli prav vsi, od najmlajše-
ga do najstarejšega. Prav vsak najde košček 
zase. Zlasti gasilsko tekmovanje je postalo že 

tradicionalno in je prava paša za oči. Krajev-
na skupnost Predoslje se bo tudi v prihodnje 
zavzemala za prireditev, ki je  izobraževalno 
zabavnega značaja. Predvsem pa je po številu 
obiskovalcev že postala največja na Gorenj-
skem. 

Naaaj dan
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Lokalna novica je kraljica

VESELI 
DECEMBER
V KRANJU

21.12. - 31.12.
Božično novoletni sejem

7.12. - 5.1.
Razstava jaslic

v rovih pod starim Kranjem

21.12. ob 19. uri 

Queen Real Tribute 
23.12. ob 19. uri županov božični koncert 

Nuša Derenda

27.12. ob 19. uri Orlek

28.12. ob 19. uri Adi Smolar
30.12. ob 17. uri 

Čuki & sprevod Dedka Mraza
31.12. ob 22. uri na Slovenskem trgu

Helena Blagne & 
Ansambel Saša Avsenika 

www.tourism-kranj.si 

21. - 31. december 2013
na Glavnem trgu

ob vodnjaku
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Zaključek 
Zoisovih dnevov

BOŽIČNI KONCERT
Brdo, Račji otok

Nastopajo:
KUD Predoslje

Folklorna skupina Iskraemeco
Marko Vozelj in Matjaž Vlašič

Prireditev povezujta Boža Robnik 
in Sebastjan Sajovic

Za krajane vasi Predoslje in Suha 
VSTOP PROST

25. december ob 18. uri

25. december 
25. december 
25. december 
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