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Aktualno

Za prihodnost se ni bati
V svetu krajevne skupnosti so se letos zamenjali nekateri člani. Na minulo delo, ugotavlja
predsednik krajevne skupnosti Predoslje Danilo Šenk, pa so lahko ponosni.
”Ob nastopu funkcije pred štirimi leti je bila
blagajna prazna oziroma v rdečih številkah.
Vizija in smernice dela, v katerega so vpeta
vsa društva, pa so prinesla uspeh in trenutno je
finančno stanje pozitivno, tako da se nam za
prihodnost ni treba bati,” ugotavlja predsednik
krajevne skupnosti Predoslje Danilo Šenk. Ob
tem se je zahvalil članoma sveta Roku Mubiju
in Andreju Žbogarju, ki sta svoje delo zaradi
službenih obveznosti prepustila drugim. Podpredsednik novoizvoljenega sveta krajevne
skupnosti je postal Bojan Pogačnik, predstavnik za vas Suho pa je Simon Basaj. Ostali člani so še Eva Gašperlin, Niko Zelnik, Silvester
Oblak in Gašper Žbogar.

Urejena cesta skozi Predoslje
Na minulo štiriletno delo, ob tem poudarja
Danilo Šenk, so lahko ponosni. Med drugim
so preplastili cestišče v dolžini 1,3 kilometra
na območju vasi Suha in obnovili tri od petih
mostov na potoku Belca, na katerem so izvedli
še poglobitev in ureditev struge. ”Poskusno
smo zamašili tudi ponore, kar se je zaenkrat izkazalo kot zelo uspešno,” je pojasnil Šenk. Na
območju vasi Predoslje so opravili asfaltiranje
ceste v dolžini 900 metrov. ”Zagotovo je glede
ceste največja lovorika ureditev celotne glavne
ceste skozi vas, širitev uvoza do farne cerkve in
ureditev kolesarske poti,” razmišlja Šenk. Odkupili so zemljišče za novo pokopališče in ga
že začeli urejati. Prenova, ki zajema postavitev
nove ograje ter ureditev žarnih grobov, mrliških vežic in ostale infrastrukture bo predvidoma končana marca prihodnje leto. Za najmlajše so postavili otroško igrišče na Suhi, dopolnili in obnovili pa so tudi igrišče v Predosljah
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Glavno cesto skozi vas so v zadnjih štirih letih v celoti uredili.
ter skupaj s protokolarnim servisom Brdo in
Mestno občino Kranj okrog Brda postavili
prve naprave za raztezne vaje, ki so namenjene
gorenjskim rekreativcem.

Kulturni dom je vasi v ponos
Vasi v ponos je vsekakor postal kulturni
dom, ki je skoraj v celoti prenovljen. ”Prenove
je potrebno le še podstrešje, kjer je predvidena
ureditev predavalnic,” je pojasnil Šenk. Ta čas
že pridobivajo tudi soglasja za gradnjo prizidka. Z deli bodo predvidoma začeli prihodnje
leto, končali pa leto kasneje. ”Kulturni dom s
svojim tržnim delovanjem skrbi za redni dotok

finančnih sredstev v proračun krajevne skupnosti,” je poudaril Šenk.
V zadnjih letih, še dodaja Šenk, se je povečala tudi prepoznavnost njihove krajevne skupnosti. ”Skupaj s krajani smo dokazali, da združeni v eno dejansko lahko premikamo nemogoča bremena. Prav vsa društva in posamezniki smo naš krajevni praznik Naaaj dan dvignili na raven ene najbolj obiskanih prireditev na
Gorenjskem, kar drži tudi za druge dogodke v
naši krajevni skupnosti,” je dejal Šenk in dodal, da se zato v imenu sveta krajevne skupnosti vsem zahvaljuje za sodelovanje in se veseli
nadaljnjega dela z njimi.
Mateja Rant, foto: Tina Dokl
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Sledili bodo viziji razvoja
V svetu krajevne skupnosti so si tudi za prihodnja štiri leta zastavili smele načrte, s katerimi naj bi
prispevali h kakovostnejšemu življenju krajanov.
”Naša vizija predpostavlja podeželje v sožitju s stanovanjskimi in kmečkimi naselji v povezavi z ekološkim turizmom,” poudarja predstavnik sveta krajevne skupnosti Predoslje Gašper Žbogar. Njihova želja ostaja tudi ureditev
sodobnega spletnega omrežja. ”Glede te naloge bomo vsekakor veseli vsakršne pomoči krajanov. Trenutni sogovornik je le podjetje Telekom in morda bomo dosegli, da tudi naši vasi
postaneta sodobni na tem področju,” je še dodal Žbogar.

Preplastitev ceste skozi Predoslje
”Glede na dejstvo, da obljubljene kanalizacije še nekaj časa ne bo, smo se odločili, da
predvidoma v prihodnjem letu preplastimo in
uredimo cestišče skozi vas Predoslje,” je pojasnil član sveta krajevne skupnosti Predoslje
Niko Zelnik. Po pričakovanjih naj bi obnovili
približno 500 metrov dolg odsek. ”Zavedamo
se težav pri odmeri cestišča, vendar bomo z
lastniki poskušali najti rešitev, primerno za
vse.” Največja težava, pravi Zelnik, so žive
meje, ki večinoma segajo na cestišče ali na rob
lastniškega zemljišča. ”A se moramo zavedati,
da je zakonodaja pri tem zelo jasna, tako da
bomo pred začetkom obnove te težave poskušali rešiti skupaj s krajani,” je končal Zelnik.

Dosledno ločevanje odpadkov
Ureditev pokopališča, ki bo končana predvidoma marca prihodnje leto, obsega tudi izgradnjo ločilnice odpadkov. ”Zato bi krajane
prosila za doslednost pri ločevanju, saj stroški
odvoza močno bremenijo finančno stanje pokopališke uprave,” je opozorila predstavnica
sveta krajevne skupnosti, zadolžena za stike z
javnostjo, Eva Gašperlin. To velja, je nadaljevala, tudi za ločevanje odpadkov na ekoloških

Ureditev pokopališča v prihodnjem letu predvideva tudi izgradnjo ločilnice odpadkov.
otokih. Vse lokacije bodo opremili z video
nadzorom, je razložila, saj se vse pogosteje dogaja, da občani pred zabojnike odlagajo smeti,
ki tja ne sodijo. Posredovanje v takšnih primerih, pravi Eva Gašperlin, pa bremeni krajevno
skupnost. ”Le skupaj bomo lahko dosegli, da
bosta naši vasi ekološko ozaveščeni in urejeni,” je še dodala Eva Gašperlin.

Ureditev lastništva obstoječih cest
Ena od prednostnih nalog v prihodnjem
mandatu sveta krajevne skupnosti je tudi ureditev lastništva že obstoječih cest, ki so v javni uporabi. ”Glede na dejstvo, da je kar nekaj
neurejenih lastništev zemljišč, ki so dana v
uporabo kot javna cesta, vas vabim, da se

oglasite v pisarni krajevne skupnosti in skupaj uredimo prenos lastništva ali odkup, kjer
je to zakonsko dopustno,” je krajane pozval
član sveta krajevne skupnosti Silvester Oblak. Zaradi neurejenega lastništva namreč
prihaja do težav pri urejanju in pluženju cest,
saj na zasebnih cestah krajevna skupnost ne
sme plužiti. ”S prenosom oziroma prodajo
teh zemljišč pa bodo krajani razbremenjeni
tudi plačevanja dajatev za takšno cesto,” je
končal Silvester Oblak.
Mateja Rant, foto: Tina Dokl

Belca je priloga Gorenjskega glasa o krajevni
skupnosti Predoslje. Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa, odgovorna urednica
Marija Volčjak, urednica Mateja Rant.
Telefon 04/201-42-00, faks 04/201-42-13,
e-pošta: info@g-glas.si. Oglasno trženje Janez
Čimžar, tel. 04/201-42-36, 041/704 857,
janez.cimzar@g-glas.si. Tehnični urednik Grega
Flajnik, tel. 04/201-42-56. Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj,
priprava za tisk Gorenjski glas, tisk Tiskarna
Littera picta, d. o. o., distribucija Pošta Slovenije. Belca, številka 7, je priloga 102. številke
Gorenjskega glasa, ki je izšla 24. decembra
2010. Naklada je 450 izvodov. Prejmejo jo vsa
gospodinjstva v krajevni skupnosti Predoslje.
Krajevna skupnost Predoslje, Predoslje 34, Kranj

Naslovnica foto: Dominik Arnež
V Predosljah so za otroke uredili nova igrala.
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Ljudje in dogodki

Blagoslovili nove zvonove
Letošnje leto je bilo za župnijo Predoslje bogatejše za pomemben praznik, za dan, ko so v zvoniku cerkve
svetega Siksta zadoneli novi bronasti zvonovi.
Nekateri pravijo, da se po Predosljah zdaj
razlega medeni zvok zvonov, po besedah župnika Janeza Jenka pa je to za župnijo velika
tehnična in pastoralna pridobitev. Pravi župnijski praznik je bil v soboto, 2. oktobra, ko je
ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik pred
veliko množico domačinov in obiskovalcev
blagoslovil štiri nove zvonove. Ob tem je poudaril: ”Novi zvonovi nas bodo vabili k molitvi
in bogoslužju, ki je prvi vir duhovnega življenja. Zato se veselimo in prosimo Boga, da bi
pesem zvonov vedno odmevala v naših srcih.”
Blagoslov pred cerkvijo je s pesmijo obogatil
Mladinski pevski zbor Predoslje, slovesno sveto mašo, ki je sledila blagoslovu, pa je praznično obarval mešani pevski zbor Predoslje.
Novi zvonovi so bili v Predosljah nujno potrebni. Pesem starih, bronastih zvonov je bila
že precej izpeta in brez pravega zvena. ”Če bi
nam stari zvonovi spregovorili o svojem 81-letnem delu, bi dejali sledeče: S svojim glasom
smo opozorili na veliko različnih življenjskih
dogodkov v župniji. Kako smo dnevno vabili
vernike k obisku svete maše, oznanjevali vesele in žalostne dogodke, opozorili na približevanje hude ure in naznanjali požare. Gotovo pa
smo najbolj ponosni na to, da smo pozdravili
pokojnega svetega očeta, papeža Janeza Pavla
II., in naznanili samostojnost države Slovenije,” je v nagovoru na slovesnosti dejal ključar
Alojzij Sajovic. A njihova pesem je izzvenela,
zadnjič je zadonela 21. julija letos.
Da se je tem zvonovom življenjska doba iztekla, so nekateri vedeli že dlje časa. ”Aprila ali
maja lani smo ugotovili, da je veliki zvon počil, zadnji zvon je bil že prej počen in potem le
za silo popravljen, drugi je bil razglašen in bi
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ga morali popravljati, tretjega se pa sploh ne bi
dalo popravljati,” je pojasnil zvonar Silvo Oblak. Kot je povedal župnik Jenko, so projekt
nakupa novih zvonov zaradi gradnje novega
župnišča zamaknili za nekaj mesecev. Pred dobrim letom pa je projekt le stekel, ustanovljen
je bil poseben organizacijski odbor, v katerega
so bili vključeni vsi župnijski ključarji, zvonarji ter voditelj priprave na umeščanje novih zvonov in ureditev notranjosti zvonika Janez Moškrič. Začelo se je tuhtanje, ali bi popravili sta-

re zvonove ali kupili nove. Nazadnje je obveljalo slednje. Stekli so pogovori z nemško livarno Perner Passau. Da se v zvoniku resnično
nekaj dogaja, smo vaščani opazili, ko iz njega
ni bilo več slišati starih zvonov, temveč le njihov posnetek. Konec julija so bili ti zvonovi
namreč na poti v livarno na Bavarskem, kjer so
vlili nove bronaste zvonove, ki smo jih vaščani
nestrpno pričakali v torek, 14. septembra.
Veliki zvon, uglašen na ton Cis in s težo 1750
kilogramov, je posvečen zavetniku župnijske
cerkve svetemu Sikstu. Botra tega zvona, z napisom Tebi sv. Sikst v čast naj zvon ta doni, sta
Metka in Miro Peternel. Boter drugega zvona,
ki je posvečen Srcu Jezusovemu, je Jožef Umnik. Zvon z napisom Srce Jezusovo, naj ostanemo zvesti tvojemu srcu, tehta 1026 kilogramov in je uglašen na ton E. Tretji zvon je posvečen Žalostni Materi Božji, tehta 725 kilogramov, uglašen pa je na ton Fis. Botra tega
zvona, z napisom Žalostni Materi Božji v čast
in v priprošnjo sv. Barbari, je mama Angela.
Botri četrtega zvona, posvečenega sv. Florjanu, so zvonarji župnijske cerkve Predoslje.
Zvon, težak 507 kilogramov in uglašen na ton
Gis, krasi napis Sv. Florjan, varuj nas pred časnim in večnim ognjem.
Za vse štiri zvonove so farani in donatorji
zbrali 45 tisoč evrov. Cena je bila sicer višja, a
so v livarni v to všteli tudi stare zvonove. Za
adaptacijo zvonika, elektrifikacijo in avtomatizacijo zvonjenja pa je bilo treba odšteti še dodatnih 15 tisoč evrov. ”Naj ti zvonovi še z večjo vnemo in uspešnostjo privabljajo svoje verne k molitvi in tako uspejo priklicati ‘žive klicarje’, nove duhovne poklice,” si ob tem želi
župnik Jenko.
Ana Ovsenik

Ljudje in dogodki

Raziskovanje Šmajdovega gradu
V Šmajdovem gradu v kanjonu Kokre naj bi se skrivali rokovnjači, še pred njimi naj bi se vanj ljudje
zatekali pred Turki. Letos najden srebrnik letnico nastanka lahko zamakne še globlje v preteklost. Med
domačini gre od ust do ust izročilo o skrivnem rovu. So ga našli?

Malo pred nekdanjo tovarno Oljarica zavijemo na levo in po kolovozu pridemo do reke Kokre. V poletnem času, ko je vse gosto zaraščeno, moramo kar dobro pogledati,
da ga sploh opazimo. Na nasprotnem skalnem, okrog 15 metrov visokem bregu je 5 metrov visok in okrog 5 metrov dolg obrambni zid s strelnimi linami. To je Šmajdov
grad. Zgrajen je iz konglomerata, ki so ga nalomili v kanjonu reke Kokre. / Foto: Tina Dokl
Šmajdov grad je konglomeratni spodmol v
kanjonu reke Kokre pri Predosljah. Čeprav ni
prava jama, je registriran v Katastru jam Jamarske zveze Slovenije, grad pa je zavarovan
kot spomenik kulturne dediščine. V preteklosti, po dosedanjem predvidevanju v času turških vpadov, so spodmol obzidali v jamski
grad. Objekt še ni bil raziskan, zato o tem skritem, a zanimivem pomniku zgodovine Kranja
in njegove okolice do sedaj še nismo vedeli
skoraj nič. V Predosljah in Britofu se je ohranilo ljudsko pričevanje, da so se ljudje v tem
gradu skrivali pred Turki, še posebej pa so žive
pripovedi o rokovnjačih, predvsem pa o rovu,
skrivnem izhodu, ki naj bi iz gradu vodil na
varno. Najpogosteje se omenja povezava z
jamo v konglomeratni steni nad Rupovščico,
pod vasjo Ilovka, ali celo z gradom Brdo.

Jamarsko društvo Carnium dobilo
dovoljenje za raziskavo
”Jamarsko društvo Carnium poleg svojega
rednega, jamarskega dela, opravlja tudi naloge, ki presegajo lastni interes in so javnega
pomena. Tako smo pred leti prispevali k obuditvi starega zaklonišča pod Kranjem, lani pa

ob kranjskem župnišču izkopali najstarejši
mestni vodnjak (1499). Tokrat smo pridobili
dovoljenja Ministrstva za kulturo ter Agencije
RS za okolje, da pod strokovnim vodstvom arheologa mag. Draška Josipoviča ter ob nadzoru dr. Milana Sagadina iz Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, in
mag. Metoda Roglja iz Zavoda RS za varstvo
narave, OE Kranj, raziščemo zgodovinski izvor Šmajdovega gradu, s ciljem, da bi skupaj s
prebivalci Predoselj oživili Šmajdov grad s kanjonom Kokre kot izjemnim primerom povezave naravne in kulturne dediščine v naši okolici, predvsem v vzgojno-izobraževalne namene pri mladih. Projekt smo začeli že lani, v sodelovanju z dijakinjami Ekonomsko-trgovsko
šole v Kranju (mentorici prof. Alenka Grmek

in prof. Bea Poredoš), ki so zbrale bogato ljudsko izročilo ter raziskovalno nalogo z velikim
uspehom predstavile na festivalu Turistične
zveze Slovenije. Pridobivanje dovoljenj za arheološko raziskovanje je bilo bolj zapleteno,
na koncu pa smo, kot prvo društvo v Sloveniji,
vseeno uspeli utemeljiti javni interes ter
ustrezno strokovno podporo za tovrstno raziskavo. Projekt je sofinancirala Mestna občina
Kranj,” je raziskovanje utemeljil Gregor
Aljančič, vodja projekta.
Raziskovanje še poteka, kot je povedal Aljančič pred nekaj dnevi: ”Podrobna analiza izkopavanja še ni končana, najdbe še proučujejo
strokovnjaki za posamezna področja.” Veliko
bosta povedala srebrnik in svinčena plomba, ki
so ju našli ob vhodu v grad. Prva ocena pa je,

Mohorjev grad
Med ogledom Šmajdovega gradu junija 2005 je župan Mohor Bogataj na ”kozji stezi” zdrsnil v Kokro in se poškodoval. Ko je župan stopil na videz trden del brega, je nenadoma zdrsnil v kanjon reke Kokre. ”Padel sem, preden sem sploh kaj videl,” je nekaj dni zatem povedal za Gorenjski glas. Med ljudmi pa se je že krožilo, naj se grad iz Šmajdovega preimenuje
kar v Mohorjev grad. Nauk te zgodbe je, kot poudarjajo tudi jamarji, da se do končne ureditve ne podajajte na nevarno pot do gradu brez ustrezne opreme in znanja.
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rova. Veliko tega si je po pripovedovanju in
spominu sovaščanov zapisal Jože Dolhar, eden
od neutrudnih pobudnikov te raziskave. Poleti
2008 so z radarskim sondiranjem na Ilovki dejansko ugotovili obstoj rova, ki pa je v nadaljevanju zasut z zemljo. In kaj je prvega julija
2010 ugotovil geolog dr. Tomaž Verbič, je s
sondiranjem v Šmajdovem gradu odkril skrivni
rov, našel povezavo? ”Z georadarsko raziskavo
sem pregledal dno spodmola v vzdolžnih in
prečnih profilih. Signal je dosegel globino 2,5
metra, pod dnom jame nisem ugotovil praznih
prostorov. Gre za tako natančno raziskavo, da
dejansko tukaj ne moremo pričakovati odprtih
prostorov do globine 2,5 metra. Je pa možno,
da je rov morebiti zasut, v tem primeru ga z napravo ne bi mogli zaznati,” je razložil.

Posneli dokumentarni film

Šmajdov grad je prvič omenjen leta 1894. V III. letniku revije Argo Deželnega muzeja v Ljubljani je arheolog
Alfonz Müllner o njem napisal članek. Avtor omenja tudi podzemno povezavo gradu z vasjo Ilovka, o kateri mu
razlaga domačin, a mu ne verjame, saj prostor z vseh strani zapira trdna konglomeratna kamnina. Tudi dr. Tomaž
Verbič prvega julija 2010 s sondiranjem ni našel skrivnega rova. / Foto: Tina Dokl
kot je povedal vodja izkopavanj arheolog mag.
Draško Josipovič, ki je leta 1978 v poljudnoznanstveni reviji Pionir že pisal o gradu, da srebrnik kaže na starejši izvor gradu, kot so domnevali do sedaj. Po vsej verjetnosti gradu
niso zgradili domačini za zaščito pred turškimi
vpadi, ampak je nastal v času roparskih vitezov, ki so prežali nad popotniki ob enim od
redkih naravnih prehodov čez Kokro. To seveda ne pomeni, da gradu, morda takrat že napol
porušenega, niso vaščani uporabili v času tur-

ške nevarnosti. Na poznejšo rabo skritega gradu priča najdba svinčenih krogel, ki morda pričajo o spopadu z rokovnjači na prelomu 18. in
19. stoletja. Številne podrobnosti o rokovnjačih
v Šmajdovem gradu in okolici je, po pričevanju svoje matere, zbral Marjan Černivec.
Prvega julija letos se je ekipi jamarjev pridružil tudi geolog dr. Tomaž Verbič, ki je s posebno elektromagnetno napravo, georadarjem,
iskal morebitne prazne prostore v grajskih tleh
ter tako poskušal razvozlati skrivnost skrivnega

”Z izkopavanji naše delo še zdaleč ni končano, o izsledkih bomo lahko obširneje spregovorili kasneje, projekt pa zaključujemo z dokumentarnim filmom v režiji Milana Lebarja. Žal
so grad v preteklosti prekopavali divji kopači v
iskanju zaklada, ki ga najbrž ni nikoli bilo, pri
tem pa so uničili večji del zgodovinskih sledi.
Kljub redkim najdbam bomo končno lahko natančneje pojasnili zgodovino gradu, ki je do sedaj temeljila le na ljudskem izročilu. Ta pričevanja smo večinoma potrdili, pripoved o skrivnem rovu pa bo, tako kot pri marsikaterem gradu, ostala zavita v skrivnost ... Čeprav želimo
javnost opozoriti na ta pozabljen spomenik, pa
pozivamo bralce, da se do končne ureditve ne
podajajo na nevarno pot do gradu brez ustrezne
opreme in znanja,” je zaključil Gregor Aljančič
iz Jamarskega društva Carnium.
Suzana P. Kovačič

V odlični družbi po čarobnih gradovih Bavarske
Mesec oktober se je že počasi začel poslavljati, ko se je pisana druščina odpravila na
izlet po čarobnih gradovih Bavarske ...
Najprej smo se s panoramsko ladjico po Kimskem jezeru odpeljali na
otok Herren in obiskali prvi znameniti dvorec kralja Ludvika II. Bavarskega, ki je bil zgrajen po zgledu slavnega mogočnega Versaillesa,
vendar je žal še do danes ostal nedokončan.
Pot smo ob poskočnih ritmih harmonike in veselem prepevanju dobro razpoloženih ‘’predoških turistov’’ nadaljevali proti naslednjemu
gradu Linderhofu, v katerem smo lahko spet občudovali še eno mogočno domišljijsko stvaritev Ludvika II. Ker si je druščina zaželela
spontanega ogleda slavne skakalnice Garmisch-Partenkirchen, sta
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naša dobrovoljna vodička Andreja in voznik Zdravko z veseljem
obrnila avtobus in nam to željo tudi izpolnila. Po prihodu v čudovit
domač hotel v vasi Ettal je po okusni večerji sledil pester zaključek
turističnega prvega dne. Drugi dan našega popotovanja smo se odpravili na ogled zares pravljičnega gradu Neueschweinstein, ki ga je v
svojih pripovedkah uporabil celo slavni Walt Disney. Čarobni gradovi Bavarske pripovedujejo zgodbo, ki fascinira vsakega obiskovalca,
zato vam priporočamo, da se ji nekega dne pustite zapeljati tudi vi.
Tina Osterman

Društva

Mladi folkloristi so se izkazali
Na mednarodnem otroškem folklornem festivalu v Predosljah se je sredi oktobra zbralo
150 mladih plesalcev.
V Predosljah je sredi oktobra potekal sedmi
Mednarodni otroški folklorni festival FOS Predoslje, ki ga je priredilo Kulturno društvo Folklorna skupina Iskraemeco v sodelovanju s
kranjsko območno izpostavo Javnega sklada za
kulturne dejavnosti in Osnovno šolo Predoslje.

Dvodnevno dogajanje je vrhunec doseglo s
prireditvijo v kulturnem domu, na kateri je nastopilo 150 mladih plesalcev iz petih folklornih skupin. Rdeča nit festivala je bila voda,
zato je morala vsaka skupina v koreografijo
vključiti z njo povezano pesem, ples ali običaj.

Nastopila je tudi Mlajša otroška folklorna skupina OŠ Predoslje. / Foto: Gorazd Kavčič

Na odru pred nabito polno dvorano je prva
nastopila Mlajša otroška folklorna skupina
OŠ Predoslje pod mentorstvom Anite Vrtač
Pičman, za njo so zaplesali mladi plesalci z
ljubljanske OŠ Vide Pregarc, nato pa se je ob
koritu za pranje perila zbrala Starejša otroška
folklorna skupina OŠ Predoslje, ki jo pod pokroviteljstvom Folklorne skupine Iskraemeco
(FS) vodita Teja Sušnik in Anica Vodnik. Posebna popestritev festivala je bila Folklorna
skupina KUD Mladost-Zalužani iz Bosne in
Hercegovine, sklenila pa ga je Mladinska folklorna skupina Iskraemeco pod vodstvom Jožeta Šenka. V programu so se prepletali gorenjski in belokranjski plesi, otroški plesi z
izštevankami in igricami, mladi plesalci iz
BiH so navdušili s krajinskimi plesi ... ”Nastopajoči so se znova izkazali. Naš glavni cilj
je ohranjanje slovenskih ljudskih plesov, glasbe, pesmi in običajev,” pravi predsednica FS
Iskraemeco Marija Šenk. Prireditev je povezoval Sebastijan Sajovic, med koreografijami
pa je otroke zabaval čarodej Roman Frelih Romano.
V sklopu dvodnevnega festivala so se zvrstile še številne druge aktivnosti. Organizatorji
so v goste povabili Lutkovno gledališče Fru
fru s predstavo Pikec ježek in gasilko jež,
mladi gasilci iz Predoselj so prikazali svoje
spretnosti, v šoli so pripravili delavnice in
razstavo otroških izdelkov na temo voda, v
kulturnem domu pa sta bili na ogled fotografski razstavi Predoslje Vas z razgledom avtorja
Dominika Arneža in Dobrodošli v pisanem
svetu folklore avtorja Jureta Florjančiča.
Ana Hartman

Mala čarovnica za Miklavža
Mladi člani KUD Predoslje so se že od oktobra zavzeto pripravljali
na prihod svetega Miklavža.
Tokrat so se v režiji Jane Ovsenik lotili igrice Mala čarovnica, ki ni
mogla biti zlobna, avtorice Marie Clare Machado. Vloge čarovnic so
zaigrale Maruša Juvan, Tanja Šink, Eva in Petra Kopač, Meta in Nika
Logar ter Katja Basaj. Čarovniški mojster je bil Tadej Boncelj, Luka
Belec pa je odigral drvarjevega sina Petra. Kostumi so tudi tokrat delo
Slavice Kljajič, za tehniko je skrbel Bogo Grašič, Anže Ančimer je pomagal pri izbiri in montiranju glasbe. Pri pripravi scene sta pomagala
Mojca Logar in Damjan Dolžan, Pesem čarovnic je uglasbil Boštjan
Grabnar, koreografijo zanjo pa je naredila Darja Ovsenik.
Igrica nam predstavi groznega čarovnika Mojstra Gadjega strupa, ki
svoje učenke spodbuja k zlobi in groznim dejanjem. Ker pa Mala čarovnica ne more biti dovolj zlobna, pristane v kletki, od koder jo reši pogumni drvarjev sin Peter. S čarobno glasbo premaga čarovniški rod in gozd
vrne pticam in vilam. Po predstavi 4. decembra je otroke v polni dvorani
kulturnega doma v Predosljah obiskal sveti Miklavž in jih obdaroval s
knjižicami, sadjem in sladkarijami. Igrico so mladi igralci odigrali tudi v
Komendi, pri Arvaju, v Biotehniškem centru v Strahinju, v Osnovni šoli
Naklo, v vrtcu Rožle ter v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah.
Člani KUD Predoslje vam želimo prijetne božične praznike ter
uspešno, zdravo in zadovoljno novo leto. Jana Ovsenik
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Izkoristite novo možnost obveščanja
Prijavite se na obveščanje po e-pošti ali SMS sporočilih
Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v
primerih, ko je oskrba s pitno vodo motena. Do motene oskrbe s
pitno vodo pride zaradi okvar na javnem vodovodnem omrežju in
v času posegov na omrežju, kot so redno in izredno vzdrževanje,
obnove, prevezave na omrežju. Zavedamo se, da je trenutni sistem
obveščanja pomanjkljiv, saj z objavami na radijskih postajah in
naši spletni strani ne zajamemo vseh uporabnikov, pri katerih je oskrba s pitno vodo v določenem času motena. Zato smo že nekaj
časa iskali primerno rešitev, ki bo omogočala hitro in učinkovito obveščanje. Rešitev smo našli v sodobnih komunikacijskih
kanalih, v e-pošti in SMS sporočilih. Sistem individualnega
obveščanja je že v zaključni fazi, kar pomeni, da ga moramo le še
dopolniti z bazami uporabnikov, ki želite biti obveščeni po e-pošti
in ali po SMS sporočilu. Vsa sporočila so brezplačna.
V začetni fazi boste obveščeni:
- o moteni oskrbi s pitno vodo v času načrtovanih del na javnem
vodovodnem omrežju (sporočili vam bomo, kakšna dela se izvajajo in koliko časa bo delo potekalo oz. bo oskrba s pitno vodo
motena),
- o moteni oskrbi s pitno vodo v času okvar na javnem vodovodnem
omrežju (sporočili vam bomo predvideni čas odprave napake),
- o morebitni sanitarni neustreznosti vode (sporočili vam bomo razlog za neustreznost pitne vode, čas, v katerem se morajo izvajati
potrebni ukrepi, kot je na primer prekuhavanje vode, in vam po
odpravi napake poslali novo sporočilo o preklicu neustreznosti
pitne vode).

Vabimo vas, da na naši spletni strani www.komunala-kranj.si
izpolnite obrazec ”Prijava na obvestila”. Vašo prijavo nam
lahko sporočite tudi po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si
ali pisno na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj.

V prijavi nam sporočite vaše osnovne podatke (ime in priimek ter
naslov) ter na kakšen način želite biti obveščeni: po e-pošti
(navedite naslov vaše e-pošte) in/ali SMS sporočilu (navedite vašo
mobilno številko).
Če mesečno prejemate račun za komunalne storitve neposredno z
naše strani, prosimo, pripišite številko kupca, ki je navedena
v zgornjem desnem robu računa za komunalne storitve.
Če račune za komunalne storitve prejemate preko upravnika, pa
prosimo, pripišite upravnika objekta, v katerem živite.
S pridobljenimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov. Kadarkoli imate seveda možnost, da se odjavite
iz sistema individualnega obveščanja. Odjavo nam sporočite po
e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov Komunala
Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
Pričakujemo, da bomo sistem individualnega obveščanja začeli
uporabljati v prvih mesecih prihodnjega leta. Glede na to, da gre
za vzpostavitev novega sistema, se vam za morebitne napake
iskreno opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Vaši predlogi
in pripombe so dobrodošli na info@komunala-kranj.si.

V zimskem času spremenjen urnik odvoza
bioloških odpadkov
Letos smo nadgradili sistem ločenega zbiranja odpadkov in uvedli
ločeno zbiranje odpadne embalaže in bioloških odpadkov po
tako imenovanem sistemu od vrat do vrat. Mešane komunalne
odpadke in odpadno embalažo odvažamo vsak drugi teden,
medtem ko biološke odpadke odvažamo tedensko. V zimskem
času se količine bioloških odpadkov zmanjšajo, kar že opažamo
pri praznjenju vaših zabojnikov. Zato smo se odločili, da v zimskem
času zmanjšamo pogostost odvoza bioloških odpadkov. Zaradi
racionalizacije odvozov odpadkov, se bo v tem času spremenil tudi
dan odvoza bioloških odpadkov.
V času od 1. januarja do 31. marca 2011 bo odvoz
bioloških odpadkov potekal na 14 dni, vsak drugi četrtek.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na računih pri
gospodinjstvih, ki biološke odpadke zbirate z zabojniki za biološke odpadke. Stroški zbiranja, prevoza in
odstranjevanja bioloških odpadkov se bodo v času od
1. januarja do 31. marca 2011 razpolovili.
Na osnovi analize 14-dnevnega odvoza bioloških odpadkov v
zimskem času bo odvoz v prihodnje celo leto lahko potekal tedensko
oziroma se bo obdobje odvoza na 14 dni lahko tudi podaljšalo.
Ker želimo redni odvoz odpadkov čim bolj prilagoditi vašim potrebam
in številu vozil za odvoz odpadkov, s katerimi razpolagamo, prilagamo
urnik odvoza odpadkov samo za prvo polovico leta. Tako dopuščamo
možnost za morebitne spremembe v drugi polovici leta 2011.

odvoz mešanih komunalnih odpadkov
odvoz odpadne embalaže
odvoz bioloških odpadkov

Na dan odvoza pravočasno pripravite samo tiste odpadke,
ki jih po urniku odvažamo. Z odvozom odpadkov začnemo
ob 6. uri zjutraj.

Biološki odpadki ne sodijo
v plastične vrečke
Biološki odpadki predstavljajo velik del nastalih gospodinjskih
odpadkov. Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov preprečimo,
da ne končajo na odlagališčih, kjer so vir nastajanja toplogrednih
plinov. Biološke odpadke moramo vrniti v nadaljnjo uporabo.
To lahko storimo na dva načina, in sicer, da svoje biološke
odpadke sami kompostiramo ali jih odlagamo v rjavi zabojnik za
biološke odpadke. V zabojniku odložene odpadke Komunala
Kranj odpelje predelovalcem.

Ti odpadki so bili odloženi v zabojnikih za biološke odpadke.
Žal velik del predstavljajo plastične vrečke.
Zaradi nepravilnega odlaganja bioloških odpadkov v plastičnih
vrečkah je bil onemogočen proces predelave odpadkov.
Predelovalec bioloških odpadkov ni mogel predelati, zato so ti
končali na odlagališču.

Pri odlaganju bioloških odpadkov je zelo pomembno,
da jih ne odlagamo v navadnih plastičnih vrečkah.
Uporabiti moramo biorazgradljive papirnate vrečke ali
vrečke iz posebne folije. V prvih mesecih prihajajočega
leta vam bomo ponudili možnost nakupa cenovno
ugodnejših biorazgradljivih vrečk. O načinu prodaje
vas bomo pravočasno seznanili.

Čisto je lepo.

Društva

Uspešno in požrtvovalno leto
Delovanje PGD Predoslje si bomo letos zapomnili predvsem po delavnosti, pomoči
pri poplavah in uspehih na tekmovanjih.
Društvo je s prizadevnim prostovoljnim delom svojih članov pomagalo pri akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, večkrat smo kot redarji
sodelovali pri raznih prireditvah na Brdu in tudi pri prevzemu novih
zvonov. Zgledno sodelujemo tudi s Krajevno skupnostjo Predoslje (Naaj
dan, Zoisovi dnevi ...) in ostalimi društvi v okviru krajevne skupnosti
(KUD Predoslje, društvo upokojencev ...). Ogromno članov pa je sodelovalo tudi pri raznih prireditvah v organizaciji GZ MO Kranj.
Izvedli smo vse vaje po točkovniku GZ MOK, za društvo pa je bilo letošnje leto izjemno uspešno tudi na tekmovalnem področju. S tekmovanji so aprila začeli najmlajši. Na orientaciji GZ MOK so pionirji dosegli drugo, mladinci pa tretje mesto. Na tekmovanju ustanovnih članov
na Kokrici so članice dosegle prvo, člani pa prvo in tretje mesto. Teden
dni kasneje so na tekmovanju GZ MOK na Laborah prav vse ekipe
osvojile pokale, in sicer pionirji tretje, mladinci drugo, članice A drugo,
člani A prvo in drugo, člani B tretje ter veterani prvo mesto. Junija so
se kar tri naše ekipe udeležile državnega tekmovanja. Pionirji in mladinci so v Lipovcih pri Beltincih dosegli 24. in 20. mesto, člani A pa so v
Celju dosegli izjemno sedmo mesto. Na srečanju veteranov GZ MOK so
naši veterani osvojili prvo mesto, članice pa so na svojem srečanju GZ
MOK osvojile drugo mesto. V oktobru - mesecu požarne varnosti so se
najmlajši udeležili kviza GZ MOK, na katerem so mlajši pionirji dosegli drugo, starejši pionirji drugo in tretje ter mladinci prvo mesto.
Vse izvedene vaje in uspehi na tekmovanjih so nam ob koncu leta po
točkovniku GZ MOK prinesli drugo mesto med šestnajstimi prostovoljnimi društvi v okviru GZ MOK. Iskrene čestitke vsem članom društva
za dosežene uspehe.
Svojo požrtvovalnost in čut do sočloveka v težavah pa so tudi letos člani društva pokazali ob septembrskih poplavah, ki so prizadele Slovenijo. Veliko članov je bilo pripravljeno žrtvovati svoje proste dneve, da so

Svojo požrtvovalnost in čut do sočloveka v težavah so tudi letos člani društva
pokazali ob septembrskih poplavah.
pomagali ljudem, ki so bili prizadeti ob poplavah. Edino pravo plačilo
tem gasilcem pa je iskren pogled in zahvala ljudi, ki znajo ceniti pomoč,
ki jim jo nudimo gasilci.
V prihajajočem letu vam želimo vesele božične praznike ter srečno,
zdravo in predvsem varno novo leto 2011.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ
PGD Predoslje

Super ideja za darilo!
Naročnino lahko podarite v vrednosti,
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti.
Za več informacij nas, prosimo,
pokličite, nam pišite ali se pri nas
oglasite osebno!

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas,
ki za vas izhaja vsak torek in petek.

10

Društva

Znamo koristno izrabiti svoj čas
Upokojenci nismo za staro šaro in ne preživljamo svojih dni le ob televizorjih oziroma premišljevanju
o boleznih, ki nas tarejo, ampak svoj dragoceni čas porabimo koristneje.

Za starejše in bolne so septembra organizirali izlet, primeren za njihove moči. Ogledali so si cerkev na Ponikvi in rojstno hišo z muzejem Antona Martina Slomška.
zirali izlet, primeren za njihove
moči. Ogledali smo si cerkev na
Ponikvi in rojstno hišo z muzejem
Antona Martina Slomška. Ob
koncu leta jih naše požrtvovalne
poverjenice obiščejo s skromnimi
darili in prisrčnimi željami v novem letu.
Naše upokojenke in upokojenci
so tudi pravi športniki. Kolesarji
so najštevilnejša sekcija in se zbirajo vsak teden vsaj enkrat, tako
da so prekolesarili skoraj pol Slovenije. Ko pridejo hladnejši dnevi,
pa kolesa pospravijo in hodijo na
razne pohode. Naše članice in člani igrajo tudi namizni tenis, pa ne
samo za razvedrilo, saj na tekmovanjih v organizaciji PZDU Gorenjske dosegajo zelo dobre rezultate, ne zaostajajo pa niti na državnih tekmovanjih. Ponosni smo
še na naše balinarke in balinarje,
saj se na pokrajinskih in državnih
tekmovanjih uvrščajo v sam vrh.
V zadnjem času se je povečalo
tudi zanimanje za kegljanje - vsak
torek se zbiramo na kegljišču Pri
Johanci v Britofu. Za bistritev
uma pa poskrbimo z igranjem
šaha ob ponedeljkih popoldne.
Članice se pridno razgibavajo ob
ponedeljkih zvečer v Osnovni šoli
v Predosljah pod vodstvom fizio-

terapevtke, ob torkih pa se v popoldanskem času v sobi društva
zbirajo ljubiteljice ročnih del. Letos smo imeli že deset izletov in
štiri krajše oddihe, in sicer spomladi v Madžarskih toplicah, poleti na Dugem otoku in na romanju v Medjugorju ter konec novembra v Bernardinu.
Z veseljem sodelujemo tudi v
vseh akcijah, ki se odvijajo v našem kraju. Spomladi smo se zelo
številčno udeležili akcije Očistimo
Slovenijo, aktivni smo bili pri menjavi cerkvenih zvonov v Britofu

in Predosljah, sodelovali smo tudi
pri izvedbi Naaj dneva v Predosljah. Zahvaljujem se vsem, ki ste s
svojim prostovoljnim delom pripomogli pri realizaciji naših programov, in vabim vse upokojence,
da se nam pridružijo, kajti z novimi idejami in predlogi bo naše
delo še boljše.
Ob koncu leta pa želim vsem
krajanom KS Predoslje, posebno
pa našim članom, zdravo, srečno
in zadovoljno leto 2011.
Predsednica DU Predoslje
Elica Šipec

Šenk Anton, s.p., Predoslje 71, Kranj

Povezani smo v društvo, ki je
uradno registrirano kot Društvo
upokojencev Predoslje, vanj pa
smo vključeni upokojenci iz vasi
Britof, Orehovlje, Predoslje, Suha,
nekaj pa jih prihaja tudi od drugod. Ta čas imamo 531 članov, trinajst jih je v iztekajočem se letu iz
naše sredine iztrgala smrt.
Za glavno nalogo smo si v upravnem odboru zastavili, da veliko
pozornosti posvetimo starejšim in
bolnim. V letu, ki je že skoraj za
nami, smo že petnajstim našim
članom čestitali za okroglo 80-letnico; sedem smo jih počastili s
tako imenovano podoknico, ki jo
zapojejo in zaigrajo Britofške frajlice. Spomladi smo voščili in zaželeli še veliko zdravja Poloni Bizovičar iz Predoselj, ki je praznovala 90. rojstni dan, ta prijetna
dolžnost pa me, upam, čaka še decembra, ko bo Francka Žgolin iz
Britofa praznovala 90. rojstni dan.
Januarja pa se želimo srečati tudi
z našo najstarejšo upokojenko
Francko Drempetič, ki bo praznovala 99. rojstni dan. Naša skrbna
tajnica pa poskrbi, da vsi starejši
od 80 let in bolni za rojstni dan
prejmejo čestitko z najboljšimi željami. Prav tako smo za starejše in
bolne v mesecu septembru organi-

Z VO N E Š E N K
P re d o s l j e 71, 4 0 0 0 K r a n j
te l . : 0 4 / 2 0 - 41 - 2 6 4 , G S M : 0 41 / 7 3 4 - 015
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Ohranjamo slovensko ljudsko izročilo
V folklornem društvu Iskraemeco s ponosom zremo na preteklo leto, saj smo bili vse leto nadvse dejavni.

Fasadarstvo Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, Jesenice

Pohvalimo se lahko z bogato
bero koncertov, snemanji v živo za
RTV Slovenija ter DVD za GTV
in TV Medio. Obenem smo se
udeleževali krajših in daljših nastopov po različnih krajih v Sloveniji in tujini. Nastopili smo na dobrodelnem koncertu za združenje
Multiple skleroze Slovenije ter se
udeležili odraslih in otroških območnih in medobmočnih revij.
Skupaj s KS Predoslje in KUD
Predoslje smo organizirali in izpeljali Zoisove dneve 2010, skupaj z osnovno šolo Predoslje in
JSKD OI Kranj pa že VII. Mednarodni otroški folklorni festival
”FOS PREDOSLJE 2010”. V
Kulturnem domu Predoslje smo
skupaj s KS Predoslje in KUD
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Predoslje pripravili tudi fotografsko razstavo dveh odličnih amaterskih fotografov, in sicer Dominika Arneža ”Predoslje - Vas z
razgledom” in Jureta Florjančiča
”Dobrodošli v pisanem svetu folklore”.
Kot že pretekla tri desetletja
smo tudi letos skrbeli za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila
in ga predstavljali širši javnosti
tako doma kot na priznanih mednarodnih folklornih festivalih onkraj naših meja, kot so mednarodni otroški folklorni festival ”Vaskršnji koncert” v Banjaluki, mednarodni CIOFF festival MAJENCA - Italija 2010 ter 18. mednarodni evropski festival etno glasbe in plesa v Stuttgartu v Nemčiji.

FASADERSTVO ● STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31

Na eno izmed teh poti se je v prvem avgustovskem tednu tega poletja odpravila tudi naša članska
skupina. Na mali portugalski otok
sredi Atlantika Madeiro se je novim poznanstvom in izkušnjam
naproti odpravilo 30 plesalcev,
glasbenikov in spremljevalcev folklorne skupine Iskraemeco. Na
lastne oči smo se lahko prepričali,
da ga ne imenujejo zaman Vrt
Atlantika. Osem dni smo na otoku, kjer z letalom pristaneš tik nad
vodo, preživeli kot gostje kulturne
hiše Casa do Povo da Camacha v
prijetni vasici Camacha, posuti na
vrhu enega izmed hribovij, obdani
z razgledom, ki sega od vrtnih
planjav do morja. Kot udeleženci
XXII. festivala Art d’Camacha
smo v družbi domačinov in belgijske folklorne skupine Drieske Nijpers pridobivali nova plesna znanja in tkali prijateljske vezi.
Že dan po prihodu nas je čakal
nastop v lokalnem domu za ostarele, kamor smo prinesli veselo glasbo in pozitivno energijo. V večernih urah so nas pogostili s tipično
belgijsko kulinariko, ki so jo gostje
iz Belgije pripravili za nas in organizatorje. Gostoljubje smo zagna-

no in vestno vrnili že naslednji večer, ko se je polovica skupine Iskraemeco združila nad kuhinjskimi
pulti, lonci in kuhalniki, polovica
pa se je lotila dekoracije prostora v
duhu predstavitve narodne noše. V
zavidljivo veselem in timskem
vzdušju se je pod našimi rokami
skuhal pristen slovenski obrok goveja juha, pečenka, pražen
krompir in mešana solata. Z
ustvarjenim smo več kot zadovoljili pričakovanja in lačne želodčke
multinacionalnih jedcev.
V obalnem kraju Santa Cruz, ki
nam je postregel s prvim osvežilnim kopanjem v Atlantskem oceanu, smo imeli čast sprejema pri županu in izmenjave spominkov obeh
dežel. Za zaključek smo spontano
v en glas zapeli tudi ”našo” Lunco
in se v mestni hiši skupinsko slikali. Uradno odprtje festivala je bilo
v petek, 6. avgusta, z nagovorom
predsednika Madeire dr. Alberta
Joao Jardima, ki nam je ob pozdravu ponosno dal vedeti, da je čare
slovenske narave sam že okusil ob
obisku naše dežele. V sklopu festivala smo zaplesali na dveh večernih nastopih, na katerih smo prikazali gorenjske in prekmurske plese,
nošo in seveda glasbo. Razigrano
razpoloženi smo poskrbeli za veselo vzdušje in na sklepnem nastopu
folklornih skupin dokazali, da se
radi naučimo tudi plesov gostiteljev. Po uradnem zaključku festivala se naše folklorno zastopanje
barv Slovenije še ni končalo - v
Santa Cruzu smo na trgu sooblikovali kulturni večer, starejšim v
domu polepšali dan, spet drugje
presenetili obiskovalce svete maše
in jih s plesom pričakali na ploščadi pred cerkvijo ... Organizatorji pa
so nam pred odhodom pripravili
turistično obarvan dan in nas popeljali po otoku. Teden je minil, kot
bi mignil, in spet smo odhajali domov prežeti z vtisi in nepozabnimi
spomini.
Takih vtisov si v prihodnje še želimo zase in za vas! Prihaja prijeten čas družinske harmonije in veselih dogodkov. Želimo vam, da bi
ga začutili in doživeli v osrečujoči
sredini svojih najdražjih.
Korak v novo leto 2011 pa naj bo
skupaj z njimi trden, zanesljiv in
prepričan v lepo prihodnost!
Vesel božič ter srečno novo leto
2011 vam želimo člani KD folklorna skupina Iskraemeco.
Sandra Osterman

Nasvet

Varna uporaba pirotehnike
Policijska uprava Kranj si že več let močno želi preprečiti negativne posledice pri
uporabi pirotehničnih izdelkov.
Policisti se vsako leto znova srečujemo s kršitvami na področju uporabe pirotehničnih izdelkov. Med najbolj moteče dejavnike uvrščamo uporabo pirotehničnih izdelkov, katerih
glavni učinek je pok (petarde). Nepremišljena,
neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih
izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe
(opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.),
moti živali in onesnažuje okolje.
Zato policisti že nekaj let opozarjamo na določila zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki pirotehnične izdelke razvršča v več
kategorij, od tistih z najmanjšim učinkom do
izdelkov za velike ognjemete. Leta 2008 je bil
uveljavljen novi zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Najpomembnejša novost na
področju pirotehničnih izdelkov se nanaša na
prepoved prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde
najrazličnejših oblik in moči).
Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo majhno
nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so na-

menjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in
drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so
bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom in podobno. Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 16 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo majhno nevarnost in
povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni
uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in
kombinacije, rakete in podobno. Izdelkov kategorije P 1, T 1 in baterij ter kombinacij kategorije 3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi
in fontan kategorije 3 do 750g neto mase eksplozivnih snovi pa ni dovoljeno prodajati osebam, mlajšim od 18 let.
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1,
katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od
26. decembra do 2. januarja, pa tudi takrat teh
izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih
stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih
sredstvih za potniški promet in na površinah,
na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih
je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke

Visoke kazni za kršitelje
Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe
o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1200 evrov.
Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato
prosimo starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevarnosti in možne posledice.
Za konec še nekaj statističnih podatkov. Na območju PU Kranj smo
v letu 2009 ugotovili 11 kršitev, v letu 2008 pa 13 kršitev zaradi neprimerne uporabe pirotehničnih izdelkov. V letu 2008 sta se poškodovali dve osebi, od tega en otrok, v letu 2009 je bil poškodovan en
otrok. Prav tako smo ugotovili nastanek premoženjske škode, in sicer
v letu 2008 v sedmih primerih, v letu 2009 pa v dveh primerih.

kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi.
Izdelki so v ta namen tudi označeni. Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij
1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
Prepovedana je predelava, uporaba v drugih
predmetih, lastna izdelava in preprodaja pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, da
je največ poškodb ravno pri takšni prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih
izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z
dovoljenjem pristojnega organa oziroma so bili
kupljeni na črnem trgu. Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti
živali in onesnažuje okolje.
Leon Keder,
predstavnik za odnose z javnostmi
Policijska uprava Kranj

www.gorenjskiglas.si

Suški gasilci
posodobili opremo

Prostovoljno gasilsko društvo je letos s pomočjo mestne občine
Kranj, krajevne skupnosti Predoslje in lastnimi sredstvi zelo
posodobilo svojo opremo. ”Kupili smo štiri tehnološko moderne
prenosne telekomunikacijske zveze, ki so bile nujno potrebne za naše
kakovostno opravljanje nalog. Prav tako smo pridobili novo teleskopsko lestev in dve potopni črpalki, ki nam bosta v primeru poplav
močno olajšali delo. Lahko rečem, da je naše gasilsko društvo v polnem zagonu, dobra volja in predvsem prijateljstvo vseh članov pa nam
daje še nov zagon in kreira nove ideje o še boljšem delu. Sodelovanje
s sosednjim društvom na skupni vaji in sodelovanje na vseh drugih vajah dokazuje, da smo na pravi poti,” je dejal poveljnik gasilskega
društva Suha Tomaž Ažman. PGD Suha
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Učenci si širijo obzorja
V osnovni šoli tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo več dejavnosti, pri katerih bomo aktivno sodelovali
s krajevno skupnostjo Predoslje.
Tako kot že vrsto let smo tudi letos že sodelovali na VII. mednarodnem otroškem folklornem festivalu ”FOS Predoslje 2010”, ki ga
organizirajo KD Folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj, JSKD Območna Izpostava
Kranj in Osnovna šola Predoslje Kranj.
V soboto, 16. oktobra, smo si z učenci prve
triade ter četrtim in petim razredom ogledali
prireditev v kulturnem domu, kjer so nastopile
otroške in mladinske folklorne skupine iz Slovenije ter otroška folklorna skupina KUD Mladost iz BIH. Našo šolo sta zastopali dve folklorni skupini, ki že nekaj let uspešno uvajata
naše učence v svet ljudskih plesov in pesmi.
V šoli pa smo z učenci nižje stopnje pripravili razstavo na temo VODA, saj je bila to tudi
tema letošnjega festivala. Voda, ki ne pozna
meja, voda, ki je vir življenja, voda v plesu,
pesmi in besedilih. Razstava je bila odprta za
javnost, ogledali so si jo tudi vsi nastopajoči,
ki so imeli na naši šoli prostore za oblačenje in
priprave. Učenci šestih, sedmih, osmih in devetih razredov so ta dan na šoli izvajali delavnice na temo voda. V dvanajstih delavnicah so
spoznavali pesmi in zgodbe o vodi, izvajali poskuse z vodo, likovno ustvarjali vodne motive,

raziskovali Zemljo kot vodni planet, spoznavali uporabo vode in deževnice ter si bogatili besedni zaklad v angleškem jeziku in zastopanost vode na spletu. Ob aktivnostih so nastajali raznovrstni, zanimivi in poučni plakati in risbe, ki so bile prav tako razstavljene na naši šoli
v večnamenskem prostoru.
Tako naše sodelovanje na mednarodnem
otroškem folklornem festivalu ni bilo samo
spoznavanje bogate kulturne dediščine - ljudskih pesmi in plesov, pač pa tudi širjenje obzorij na ostalih vzgojnih in izobraževalnih področjih.
Simona Vreček Šavs

Mizarstvo Gorjanc d.o.o., Predoslje 72, 4000 KRANJ
mizarstvo.gorjanc@siol.net, www.mizarstvo-gorjanc.si
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Majdine božične rezine
(ni potica, je pa boljše kot potica)
Potrebujemo: 30 dag moke, 3/4 pecilnega praška, 20 dag masla, 10
dag sladkorja, 1 jajce, malo soli, ruma in limonine lupine.
Naredi testo, ga zvaljaj, premaži najprej na tanko z marelično
marmelado, potem pa še z naslednjim nadevom:
Nadev: 20 dag mletih orehov, 15 dag sladkorja in 1 vanilin sladkor,
10-15 dag rozin, toliko mleka, da je gosto.

Okno - svetlobe in življenja
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Namaži in daj v manjši model (približno 30x20). Posebej umešaj:
4 beljake, 4 rumenjake, 8 dag sladkorja, 8 dag moke, in s tem premaži rezine v modelu.
Peci v ogreti pečici na 175 stopinj Celzija 25 minut. Ohlajeno
narežemo na manjše kocke.
Recept je prispevala Majda.

Reportaža

Naaaj dan - kaj še ostane velikim?
Dogajanje v okviru letošnje prireditve Naaaj dan si je kljub slabemu vremenu ogledalo več kot 12 tisoč ljudi.
Naaaj dan 2010 - če se malce pošalimo, kaj
sploh še ostane velikim? V naši mali vasici
smo izpeljali že četrti krajevni praznik. Letos
je na prireditvi sodelovalo več kot 250 članov
prav vseh društev vasi Predoslje in Suha, pridružilo pa se nam je tudi društvo iz sosednje
krajevne skupnosti Britof. Le volja, prijateljstvo in povezanost med nami so pripomogli, da
smo kljub deževnemu vremenu prireditev izpeljali, in to z oceno čista desetka. V soboto in
nedeljo si je dogajanje ogledalo več kot 12 tisoč ljudi.
Lahko smo zelo ponosni na prikazano vajo,
pri kateri so sodelovali Gasilsko reševalna
služba Kranj, Policijska uprava Kranj, enota letališke policije, enota helikopterske nujne medicinske pomoči, prehospitalna enota nujne
medicinske pomoči Zdravstvenega doma
Kranj ter gasilska društva Predoslje, Suha in
Britof. V manjšem požaru v farni cerkvi so

ljudje ostali ujeti v cerkvi in njenem zvoniku.
Zaradi požara je bil dostop do zvonika možen
le z zunanje strani cerkve. V scenariju je bilo
predvideno, da je nekaj oseb tudi huje telesno
poškodovanih. Pri vaji je sodelovalo več kot 50
gasilcev, reševalcev in policistov. Vaja je bila v
celoti zelo uspešna, sta ocenila strokovni vodja v gasilsko reševalni službi Kranj Matej Kejžar in Lili Gantar Žura, dr. med., zdravnica
PHE Kranj. Poudarila sta, da je vaja pomembna, ker je sodelovanje med enotami nujno potrebno in morajo ljudje vedeti, kaj se v takšnih
primerih lahko pripeti in kako ravnati v podobnih situacijah.
Krajevna skupnost Predoslje se bo tudi v prihodnje zavzemala za izvedbo vaj in usposabljanj domačih društev v sodelovanju z drugimi
enotami za boljšo varnost krajanov.
Foto: Dominik Arnež
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