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Svet KS
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KrajevnaskupnostPredoslje,Predoslje34,Kranj

Z novim mandatom so se svetu Krajevne 
skupnosti Predoslje pridružili tudi nekateri 
novi člani. »Matej Šink, Marjana Borovnica 
in Marjan Snedic so nova pridobitev, ki poleg 
starih članov Danila Šenka, Silvestra Oblaka in 
Nikolaja Zelnika sestavljajo novo gonilo naše-
ga sveta,« je ponosno povedal novi predsednik 
sveta KS Predoslje Gašper Žbogar. 

S 26 leti Gašper Žbogar sodi med najmlajše 
predsednike svetov KS v Mestni občini Kranj. 
»V začetku me je res marsikdo povprašal, ali 
sem dejansko pripravljen pri teh letih prevzeti 

tako odgovorno vlogo v vasi. Če sem odkrit, 
sem se tudi sam kdaj vprašal o tem, pa vendar 
se je odgovor že dodobra pozitivno izoblikoval 
in si s tem nič več ne belim glave. V zelo veliko 
pomoč so bile izkušnje iz preteklega mandata, 
ko sem že bil svetnik naše krajevne skupnosti, 
še pred tem pa nemalokrat pripomogel k mar-
sikateremu opravilu in projektu v vasi. Seve-
da je treba omeniti predhodni svet in se jim 
zahvaliti, da smo prejeli finančno preskrbljeno 
ter urejeno krajevno skupnost. Dokler imamo 
dobre, predvsem prijateljske odnose z društvi, 
župnikom, podjetniki, osnovno šolo in ostali-
mi krajani, je ta funkcija vredna vseh ur proste-
ga časa, ki jih porabimo v ta namen. Verjemite, 
ni jih malo, zato si zelo veliko zahvalo zaslužijo 
tako aktualni svetniki kot tudi svetniki v pre-
teklem mandatu Niko Pogačnik, Simon Basaj 
in Eva Gašperlin ter vsi drugi, ki prostovoljno 
prispevajo in so prispevali svoj čas za krajevno 
skupnost,« je povedal Žbogar.  

Tako kot občinska oblast se je tudi novi svet 
krajevne skupnosti v začetku mandata privajal 
na nekatere spremembe v delovanju. Z letom 
2015 so prešli iz t. i. »papirnatega poslovanja« 
na e-poslovanje, ki je v začetku predstavljalo 
kar nekaj težav, v nadaljevanju pa prineslo lažje 
in enostavnejše, predvsem pa bolj transparen-
tno delovanje. Večjih investicij v začetku leta 
ni bilo predvsem na račun prevzema pretekle-
ga delovanja krajevne skupnosti ter čakanja na 
sprejetje proračuna Mestne občine Kranj, kar 
se je zgodilo šele v juniju 2015. V prihajajo-
čem letu večjih investicij tudi ni v načrtu zara-
di pomanjkanja sredstev in projektov s strani 

Mestne občine Kranj, krajevna skupnost pa z 
lastnimi pridobljenimi sredstvi sama ne zmo-
re storiti več kot zgolj vzdrževati svoje objekte 
in zelene površine, poudarja novi predsednik 
sveta KS.

V juniju so ob prisotnosti župana Boštjana 
Trilarja uradno odprli t. i. Zoisovo pot, poime-
novano po baronu Antonu Zoisu, enem najvid-
nejših predstavnikov predoške zgodovine. Pot 
se začne na jugozahodu pri Korenjakovih in 
nadaljuje mimo kužnega znamenja pri mizar-
stvu Gorjanc ter nadaljuje do Kulturnega doma 
Predoslje. Pot ima simboličen pomen povezo-
vanja s sosednjimi kraji, predvsem pa so poskr-
beli, da se delček krajevne zgodovine ohranja 
in širi naprej. Na sami poti si sprehajalci lahko 
preberejo del že omenjene zgodovine, obe-
nem pa si po napornem sprehodu odpočijejo 
na klopeh vzdolž poti ali v parkih pred samim 
kulturnim domom. Projekt Zoisova pot je bil 
financiran iz evropskih sredstev pri projektu 
LAS Gorenjska košarica.

V letošnjem letu so KS Predoslje vključili 
v projekt Gorki za izgradnjo kanalizacije in 
obnovo vodovoda Britof-Predoslje in Mla-
ka pri Kranju. »Konec februarja je bila v ta 
namen tudi predstavljena idejna zasnova ure-
ditve kanalizacije in obnovitve vodovoda s 
strani projektne ekipe in predstavnikov Mest-
ne občine Kranj. Kasneje so pričeli urejati 
služnostne pravice na zemljiščih, kjer je bilo 
to potrebno, po zadnjih informacijah pa naj bi 
jih v večini že pridobili. Naslednjo fazo pred-
stavljata pridobitev gradbenega dovoljenja 
in priprava ostale projektne dokumentacije, 

Krajevni skupnosti odvzeta  
pristojnost za vzdrževanje cest

Mestna občina Kranj je z dodelitvijo koncesije za upravljanje in vzdrževanje cest Komunali Kranj,  
s čimer se KS Predoslje ni strinjala, krajevnim skupnostim odvzela pristojnost za vzdrževanje cest,  

s tem pa tudi močno posegla v financiranje krajevne skupnosti.

NovipredsedniksvetaKSPredosljeGašperŽbogar

Vesele božične praznike 
in srečno, zdravja polno 
novo leto 2016 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
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pričetek gradnje pa je predviden v drugi polo-
vici leta 2016,« je povedal član sveta Nikolaj 
Zelnik. 

Z novim proračunskim letom 2016 je Mest-
na občina Kranj vsem krajevnim skupnostim 
odvzela naloge upravljanja in vzdrževanja 
cest, saj je z dodelitvijo koncesije to področje 
prenesla na podjetje Komunala Kranj. Z odlo-
čitvijo Mestne občine Kranj se KS Predoslje 
ni strinjala. »Povsem enostranska odločitev 
občine nas je zelo presenetila, predvsem ker se 
o odločitvi občina ni posvetovala s krajevnimi 
skupnostmi, o zadevi smo bili samo obvešče-
ni. Ob takih odločitvah se vsi skupaj sprašu-
jemo, kaj bo še ostalo lokalnim skupnostim, 
če se bo trend takih odločitev nadaljeval!« je 
nezadovoljen član sveta KS Predoslje Silve-
ster Oblak, pri tem pa je opozoril, da je Mestna 
občina Kranj s to odločitvijo krajevnim sku-
pnostim odvzela velik del finančnih sredstev 
na dohodkovni strani.

V zadnji četrtini leta so po dolgem dogovar-
janju le uspeli postaviti zelo potrebne ekološke 
otoke na Suhi. »Skupaj s podjetjem Komunala 
Kranj ter Prostovoljnim gasilskim društvom 
Suha smo le uspeli realizirati postavitev ekolo-
ških otokov na Suhi, katerih postavitev je bila 
v planu že konec leta 2014. Kljub določenim 
oviram, ki smo jih imeli v zvezi s samo postavi-
tvijo, smo projekt zaključili. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujemo PGD Suha za vso pomoč in 
prizadevanja za postavitev otokov,« je poveda-
la svetnica Marjana Borovnica.

Na pobudo nekaterih krajanov je bila v 
okviru krajevne skupnosti jeseni ustanovlje-
na sedemčlanska delovna skupina za Belco. 
Naloga komisije je nadaljnje reševanje pro-
blema presihanja potoka Belca, ki je v zad-
njem obdobju postalo kar precej moteče. Tudi 
krajani lahko koristne predloge za rešitev tega 
problema posredujejo svetu KS Predoslje.  

Simon Šubic

Organizacija Rdečega križa je bila ustanovljena leta 1863 v Ženevi, 
Rdeči križ Slovenije pa 18. junija 1944 na osvobojenem ozemlju v 
Gradacu v Beli krajini. To pomeni, da ta humanitarna organizacija 
deluje že več kot 152 let, na ozemlju Slovenije pa 71 let. 

Poslanstvo Rdečega križa Slovenije je z močjo humanosti izboljšati 
življenje ranljivih ljudi. V lokalnih okoljih je njegov namen spremlja-
nje življenja ljudi in aktivno odzivanje na pojave stiske in nemoči, še 
posebej ranljivih skupin, kot so otroci, stari ljudje in bolni. Na to se 
osredotočamo tudi v krajevni organizaciji Rdečega križa Predoslje 
Suha. Zato smo tudi v letu, ki se izteka, poskušali omiliti stisko ljudi. 
Večkrat smo obiskali in obdarovali bolne krajane in ljudi, ki jesen 
življenja preživljajo v domovih za stare. Pomagali smo pri plačilu 
položnic ljudem, ki so se znašli v finančni stiski. 

V januarju smo na Zavodu za transfuzijsko medicino organizirali 
krvodajalsko akcijo, v septembru pa terensko krvodajalsko akcijo na 
Kokrici, ki se je je udeležilo veliko število ljudi. V naši krajevni orga-
nizaciji imamo tudi dva zelo pridna krvodajalca, ki sta kri darovala že 
120- oziroma 110-krat. Krvodajalske akcije bomo organizirali tudi v 
prihodnjem letu. Naslednja bo namreč že 2. februarja na Zavodu za 
transfuzijsko medicino v Ljubljani.

Seveda nam opravljeno delo brez vaše pomoči ne bi uspelo. Tudi 
v prihodnje bi bili veseli vsakega prostovoljca, ki bi bil pripravljen 
pomagati ljudem v stiski.

V prihajajočem letu vam želimo veliko sreče, zdravja, zadovoljstva 
ter medsebojnega razumevanja in spoštovanja.

Srečo Jerman, odbor KO RK Predoslje-Suha

Vsaka pomoč je dobrodošla
Tudi v krajevni organizaciji Rdečega križa Predoslje Suha se osredotočamo na spremljanje življenja ljudi in 
aktivno odzivanje na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci, stari ljudje in bolni.

Krajevna skupnost Predoslje je v lan-
skem letu skupaj z Zavodom za šport 
Kranj uredila več kot 10 kilometrov teka-
ških prog, ki potekajo od avtoceste do gla-
vne ceste Kokrica–Predoslje–Britof ter od 
kulturnega doma do posestva Brdo. Teka-
ške proge bodo urejene tudi v letošnjem 
letu, če bodo vremenske razmere ugodne. 
Krajevna skupnost se ob tej priložnosti 
zahvaljuje vsem lastnikom površin, kjer 
potekajo tekaške proge, za dovoljenje.  
S. Š.

Tekaške proge tudi letos
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S Zoisovo potjo, ki se konča pri kulturnem domu, se ohranja in širi naprej delček krajevne  
zgodovine. / Foto: Tina Dokl 

Svet Krajevne skupnosti Predoslje je bil 
obveščen, da bo Medobčinski inšpekto-
rat Kranj v prihodnjem letu intenzivneje 
nadzoroval oviranje preglednosti cest in 
gojenja previsoke ali preširoke vegetacije, 
ki ogroža varnost udeležencev cestnega 
prometa, tako v križiščih kot drugje na 
cestah. Krajane pozivajo, naj primerno 
obrežejo nevarne zasaditve tik ob cestah 
in javnih poteh, da se bodo izognili viso-
kim globam – 500 ali 1000 evrov. Podob-
no opozorilo velja tudi za postavitev ograj 
in drugih objektov v varovalnem pasu cest 
(10 metrov) ali javnih poti (5 metrov), za 
kar je potrebno pridobiti soglasje občine. 
Tu je predpisana globa 200 evrov, za prav-
ne osebe pa 2000 evrov. S. Š.

Preglednost ob cestah
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Gasilci

Prostovoljno gasilsko društvo Predoslje (PGD) sedaj skrbi za požarno 
varnost prvenstveno v vasi Predoslje. Seveda je bilo v več kot 110-letnem 
delovanju več organizacijskih sprememb. Danes je društvo vključeno v 
Gasilsko zvezo Mestne občine (GZ MO) Kranj in šteje 170 članov. 

Člani društva skrbijo predvsem za usposabljanje in izobraževanje ter 
s preventivnim delom in ozaveščanjem krajanov pripomorejo k večji 
protipožarni zaščiti. Seveda ob nesrečah, kot so požari, poplave in drugo, 
vedno priskočijo na pomoč. Velika skrb in sredstva so namenjena tudi 
pridobivanju sodobne opreme, saj le dobro opremljeni lahko učinkovito 
posredujejo ob nesrečah. Člani društva tudi aktivno sodelujejo s krajev-
no skupnostjo (KS) Predoslje in drugimi organizacijami in društvi v KS 
in Protokolarnem objektu Brdo.

PGD Predoslje je v letošnjem letu praznovalo 110-letnico svojega 
obstoja in delovanja. To ni bilo zanje samo leto praznovanja, ampak tudi 
leto trdega dela, naporov in osebnega odpovedovanja. Ob tem visokem 
jubileju so ugotovili, da je društvo solidno opremljeno, da ima veliko šte-
vilo članov, sposoben vodstveni kader in da v njem vladajo dobri medse-
bojni odnosi. Številni člani so ob raznih dogodkih v okviru praznovanja 
prejeli tudi odlikovanja, društvo pa je prejelo bronasto plaketo Gasilske 
zveze Slovenije.  

PGD Predoslje je kot 110-letni hrast, ki je globoko pognal svoje korenine 
in kjer na konicah njegovih številnih vej odganjajo novi, mladi poganj ki, ki 
delajo krošnjo še bogatejšo, še lepšo in dokazujejo, da ta mogočni hrast sto 
desetletnik živi in bo živel svoje žlahtno in koristno življenje.

V okviru praznovanja 110-letnice so se v vasi Predoslje vrstili številni 
dogodki: Florjanova maša v Župnijski cerkvi sv. Siksta v Predosljah, 
Demonstrativna vaja članic GZ MO Kranj, gasilska vaja s sosednimi 
gasilskimi društvi in Javnim zavodom Gasilsko reševalne službe Kranj, 
slavnostna seja, srečanje veteranov Gasilske zveze (GZ) Gorenjske, 
parada gasilcev GZ Gorenjske ter dvodnevna gasilska veselica s skupino 
Mambo Kings in ansamblom Saša Avsenika. 

Poleg praznovanja 110-letnice pa so bili gasilci primorani iti tudi v 
razširitev orodjarne za gasilskim domom in pripraviti prostor za novo 
manjše gasilsko vozilo z vodo GVV-1, ki ga bodo dobili v uporabo od 
Mestne občine Kranj. Ob tej priložnosti se že v naprej zahvaljujejo vsem, 
ki boste kakor koli pripomogli k dokončanju izgradnje orodišča.

Upravni odbor PGD Predoslje se iskreno zahvaljuje vsem članom druš-
tva, krajanom, donatorjem in prijateljem, ki so kakorkoli pripomogli 
k izvedbi in organizaciji njihove 110-letnice. Ob koncu leta pa bi vam 
zaželeli še vesele božične praznike ter zdravo in uspešno novo leto 2016!

110 let gasilstva v Predosljah
Prostovoljno gasilsko društvo Predoslje je bilo ustanovljeno leta 1905 in je ob ustanovitvi skrbelo za požarno 
varnost v vaseh Predoslje, Kokrica, Britof, Orehovlje, Suha in Ilovka. Ker pa je bil požarni okoliš prevelik,  

so se sčasoma ustanovila nova društva na Kokrici, v Britofu in na Suhi. 
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Društva

Slovenski kulturni praznik smo počastili s 
proslavo Pesniku Krasa. Vodja projekta je bila 
Simona Vreček Šavs, ki nas je z veznim tek-
stom in domiselnim izborom pesmi popeljala 
skozi življenje Srečka Kosovela. Na proslavi 
so tokrat poleg odraslih članov z recitacijami 
nastopili tudi naši mladi člani. Program pa 
so popestrili s svojim nastopom plesalci Fol-
klorne skupine Iskraemeco, Dekliška pevska 
zasedba pod vodstvom Maje Logar ter instru-
mentalna zasedba Mak.

Mladi igralci so s predstavo Grdi raček, ki je 
bila premierno uprizorjena ob Miklavževem 
obisku lanskega decembra, nastopili tudi v letu 
2015. Aprila so se udeležili regijskega srečanja 
Otroških dramskih skupin na Jesenicah in pre-
jeli srebrno plaketo. 

V tem decembru pa so na oder postavili novo 
otroško predstavo. Čebelica Maja, v režiji 
Jane Ovsenik, razveseljuje otroke ob obisku 
Miklavža, Božička ali Dedka Mraza od Jesenic 
do Ljubljane. Odrasla skupina je poleti zopet 
pripravila premiero na prostem. Režiser Iztok 

Jože Basaj je tokrat izbral tekst Evalda Flisarja, 
enega največkrat prevajanih slovenskih avtor-
jev. Tragikomedija Enajsti planet pripoveduje 
o treh klošarjih s svojimi sanjami, ki živijo v 
svojem svetu in ne marajo bonkerjev. Premi-
era je bila v začetku julija, igrali pa smo jo do 
septembra.

Sodelovali smo tudi z drugimi društvi v naši 
krajevni skupnosti. Z odlomkom iz predstave 
Lucija smo nastopili na občnem zboru upo-
kojencev, gasilskemu društvu smo ob njihovi 
110-letnici pomagali pri izvedbi demonstrativ-
ne vaje reševanja iz kulturnega doma, z recita-
cijo pa smo sodelovali tudi na komemoraciji ob 
dnevu spomina na mrtve in ob odprtju Zoisovih 
dni, Zoisove poti in blagoslovitvi Zoisove gro-
bnice in angela.

V tem letu nam je uspelo pod odrom dokončno 
urediti tudi nov prostor za naše kostume. Poskr-
beli smo za prezračevanje, obložili stene in tla, 
naredili stopnice, vgradili nova vrata in izdelali 
police. Prostor je bil tako pripravljen za kostu-
me, ki smo jih končno lahko prenesli iz prena-

trpane male sobice. Vse delo smo opravili člani 
društva sami. V društvu smo poskrbeli tudi za 
bolj sproščeno stran druženja. Z otroško skupi-
no smo se junija odpravili na izlet v Krapino, 
kjer smo si ogledali muzej neandertalcev. Ker je 
bil dan prijetno poletno vroč, smo se osvežili s 
kopanjem v Čateških toplicah. Odrasli člani pa 
smo si za izlet izbrali Kras in Primorsko. Ogle-
dali smo si Vipavo, dvorec Zemono, se sprehodi-
li po slikovitih vasicah Goče in Štanjel, v Kopru 
smo obiskali oljarno ter si ob sončnem zahodu 
privoščili še sprehod po Piranu. Dan smo zaklju-
čili na kmečkem turizmu v Krkavčah.

Čeprav se leto izteka in smo trenutno zelo 
zaposleni z razveseljevanjem najmlajših, je 
naš pogled že usmerjen v nove projekte, ki nas 
čakajo v prihodnjem letu. 

Ob tem se zahvaljujemo vsem našim zvestim 
in občasnim gledalcem in obiskovalcem za 
podporo in spodbude ter vas vabimo na naše 
prihodnje prireditve. Potrudili se bomo, da 
boste radi prihajali in odhajali kulturno boga-
tejši. Jana Ovsenik

KUD Predoslje v minulem letu
Kot vsako leto je bilo tudi preteklo za Kulturno umetniško društvo Predoslje zelo aktivno. 

V mesecu marcu smo se s sedmimi ekipami udeležili kviza gasilke 
mladine na OŠ Matije Čopa v Kranju. V mesecu aprilu smo imeli na 
Suhi intervencijo, gašenje travniškega požara. Skupaj s poklicnimi 
gasilci smo intervencijo uspešno  zaključili. 

Mesec maj je bil za nas aktiven mesec. Na začetku meseca smo se 
z osmimi člani udeležili Florjanove maše v Predosljah. S petimi eki-
pami smo se udeležili orientacijskega tekmovanja v športnem par-
ku Kranj, sodelovali smo na 25. memorialu ustanovnih članov PGD 
Kokrica s tremi desetinami. Tekom celega meseca smo v društvu izva-
jali tečaj pionir gasilec, ki ga je uspešno opravilo dvanajst pionirk in 
pet pionirjev. Konec meseca sta nas čakali še dve tekmovanji. Najprej 
tekmovanje GZ MO Kranj na Laborah, ki smo se ga udeležili z dese-
tinami pionirjev, mladincev, članov A, članic A, članov B in članic B. 

Sledilo je še srečanje članic v Zabreznici, udeležili smo se ga z ekipo 
članic. Članice so se čez štirinajst dni ponovno udeležile srečanja v 
Žabnici. 

Na dan državnosti smo organizirali kolesarjenje in piknik za vašča-
ne Suhe. Ekipa članov se je v juliju udeležila nogometnega turnirja na 
Kokrici. V juliju smo pomagali PGD Predoslje pri pripravi in izvedbi 
gasilske veselice. Ob koncu leta smo pripravili pregled gasilnikov za 
krajane Suha. 

V prihajajočem letu nas čaka 90. obletnica gasilskega društva, zato 
bomo v juniju pripravili praznovanje z gasilsko veselico. Vaščanom in 
vaščankam ob koncu leta želimo obilo sreče in zdravja v prihajajočem 
letu. Na pomoč!  

Teja Sušnik, tajnica PGD Suha

Najbolj aktivni v maju
V letu 2015 smo v Prostovoljnem gasilskem društvu Suha opravili tečaj, se udeležili tekmovanj in izvedli 

vse vaje po točkovniku Gasilske zveze Mestne občine Kranj. 

Nova otroška predstava Čebelica Maja že razveseljuje otroke. Do septembra smo igrali tragikomedijo Enajsti planet.
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Župnija

Konec oktobra se je naša vasica z najlepšim razgledom odela v melo-
dijo cerkvenih zvonov, ki so veselo naznanjali dogodek, ki smo ga v 
Predosljah dolgo čakali. Prvič se je zgodilo, da je bilo diakonsko posve-
čenje v župniji Predoslje. V nedeljo, 25. oktobra, sta bila v cerkvi svetega 
Siksta v diakona posvečena naš sovaščan Bernard Rožman in Simon 
Virant iz župnije Sodražica.

Kaj je diakonska služba, kaj pomeni biti diakon? Diakonska služba je 
predvsem v služenju. Diakon je posvečen za službo škofu pri oltarju, kjer 
ljudem oznanja evangelij, pripravi darove kruha in vina za evharistijo, 
deli sveto obhajilo … Diakon lahko pridiga, krščuje, blagoslavlja novo-
poročenca pri njuni podelitvi zakramenta svetega zakona, uči verouk, 
zaročence pripravlja na poroko, starše na prejem zakramenta krsta nji-
hovih otrok ali birmance na prejem zakramenta svete birme.

Diakonski službi sledi mašniško posvečenje in nova maša, ki jo že vsi 
težko pričakujemo. 

Bernard Rožman se je rodil 29. junija 1991 kot peti od šestih otrok 
Ani in Janezu Rožmanu. Fant dobrega srca, močne volje in trme je pet 
let nazaj vstopil v semenišče in na nedeljo 25. oktobra prejel diakon-
sko posvečenje. Bernardovo gorečnost smo lahko opazili, ko je redno 
ministriral pri svetih mašah, njegovo trmo in močno voljo pa tudi pri 
njegovem kolesarjenju (letos maja je prekolesaril DOS - Dirko okoli Slo-
venije - 1251 km v 62 urah, ki so jo skupaj z ostalimi diakoni namenili za 
duhovne poklice in so si izbrali ime Dobri Oznanjevalci Sloveniji - DOS) 
in igranju nogometa. Kdor Bernarda pozna, ve, da je človek besede in da 
je izbral pravi življenjski stan. 

Diakonskega posvečenja se je udeležilo veliko ljudi. Sama slovesnost 
se je začela s sprevodom ministrantov, narodnih noš, diakonov, duhov-
nikov, pomožnega škofa Franca Šuštarja ter ljubljanskega nadškofa Sta-
neta Zoreta. Med sveto mašo je bilo posvečenje, v katerem sta se Bernard 
in Simon, ki se z diakonsko službo pripravljata na mašniško posvečenje, 
zaobljubila čistosti in obljubila pokorščino svojemu škofu. Slovesnost 

diakonskega posvečenja so polepšali kar trije pevski zbori pod vodstvom 
zborovodja Naceta Gorjanca. 

Po koncu slovesnosti smo lahko poklepetali z Bernardom in Simonom, 
se pogreli ob kuhančku, čaju in se okrepčali ob pecivu ter kruhkih. Bilo 
je nadvse okusno in prijetno. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da 
je bila slovesnost diakonsekga posvečenja nepozabna.

Bog povrni tudi g. župniku Janezu Jenku za spremljanje in pomoč.
Še naprej podpirajmo z molitvijo diakona Bernarda in tudi druge dia-

kone, ki se pripravljajo na mašniško posvečenje. Naj bo priprava na novo 
mašo tudi vzpodbuda za vso župnijo k rasti in povezanosti. U. L.

Diakonsko posvečenje v Predosljah
V nedeljo, 25. oktobra, sta bila v cerkvi svetega Siksta v diakona posvečena naš sovaščan  

Bernard Rožman in Simon Virant iz župnije Sodražica.

Od leve proti desni: pomožni škof Franc Šuštar, domačin Bernard Rožman, nadškof 
Stanislav Zore, Simon Virant in rektor bogoslovja Roman Starc

Kako to naredimo? S pestrim dnevnim programom, ki ga sestavljajo 
himna, dramska igra, kateheze (podobne verouku), delavnice, velike 
igre, maša in seveda kosilo, en cel dan pa namenimo izletu »v nezna-

no«. Tokrat smo se odpeljali na slovite Brezje, kjer smo bili celo priča 
novi maši in kjer smo po razgibanih gozdnih poteh mimo dobrih in 
hudobnih škratov prišli do cilja ter se srečni in utrujeni vrnili nazaj.

Vsako leto je vsebina oratorija vezana na določeno zgodbo, podkrep-
ljeno z vrednotami iz Svetega pisma. Naslov letošnjega oratorija je bil 
Hočem biti svet in se nanaša na zgodbo o mladem svetniku Dominiku 
Saviu, ki je pri svojih rosnih petnajstih letih že postal svet.

Dogajanje na oratoriju je popestril tudi gost, salezijanski duhovnik 
Peter Pučnik, ki je s seboj prinesel kitaro, da smo skupaj zapeli nekaj 
njegovih pesmi.

Vsi sodelujoči (ni nas bilo malo) smo prispevali svojo energijo, ki 
se je skupaj razvila v vsesplošno veselje. Brez takega vzdušja nam ne 
bi uspelo zdržati tedna s tako malo spanca in tako veliko zagnanosti. 
To dobro ve predvsem župnik Janez Jenko, saj je vedno prvi prišel in 
zadnji odšel.

Sproščeno učenje, ustvarjanje, dobra glasba, igra, šport, molitev in 
zabava, vse to je del oratorija. V tem času tkemo nove prijateljske vezi, 
se učimo, kako biti pravičen, potrpežljiv in spoštljiv do drugih. Sova-
ščani, ki se med letom sem in tja srečamo na cesti, stopimo skupaj in 
tako doživimo res nepozaben teden. A težko je opisati z besedami, to 
je treba doživeti. In ker je dobrodošel vsakdo, bo najbolje, da se nam 
naslednje leto v katerikoli vlogi pridružite. Katarina Rogelj

Oratorij 2015
Letos je potekal že enajsti oratorij predoške župnije, ko animatorji in udeleženci ter drugi  

sodelujoči poskrbimo, da nam vsaj en teden med počitnicami ni dolgčas. 
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Folklora

Razlog tiči tudi v tem, da je naš strokovni in umetniški vodja, mentor 
in koreograf Jože Šenk prejel veliko plaketo Mestne občine Kranj za 
60-letno predano in spoštovanja vredno delo na področju ohranjanja 
slovenske kulturne dediščine. Jože Šenk je tudi ustanovitelj kulturnega 
društva Folklorna skupina Iskraemeco, ki s ponosom ohranja ter pri-
kazuje ljudsko dediščino na domačih tleh kot tudi predstavlja Slovenijo 
širom po svetu. Vsi člani društva smo na Jožeta zelo ponosni. Malo je 
ljudi, ki s pravo mero potrpežljivosti, entuziazma in ljubezni opravljajo 
svoje delo. Jože, ponosni smo nate! Čestitke! 

Poleg Jožeta, ki še vedno trenira člansko skupino, aktivno prenaša 
znanje na mlajše vodje in pa korepetitorje, so za preteklo leto zasluž-
ni pohvale tudi vsi ostali člani našega društva od otroške, mladinske 
in članske skupine do tamburaške ter pevske skupine. Letos smo kar 
dobro garali, da smo izpeljali vse projekte in vse želje, ideje, ki smo si 
jih zamislili. Udeležili smo se srečanja mladinskih in odraslih folklor-
nih skupin, snemali smo oddaje za RTV Slovenija, kjer smo prikazovali 
različne plese in kostumsko podobo iz različnih obdobij in pokrajin. Že 
12. leto smo izvedli mednarodni otroški folklorni festival, kjer je sode-
lovalo preko 500 folklornikov iz Slovenije in tujine. Ponosni smo, da je 
vsako leto več partnerjev, s katerimi sodelujemo v okviru tega projekta. 
Zavedamo se, da ne pomagamo samo naši čudoviti vasi z razgledom ter 
našemu društvu, ampak tudi drugim društvom, soorganizatorjem, da 
podajo svojo noto v tem projektu, ki je osnovan, da združuje. In resnici 
na ljubo moram povedati, da nam iz leta v leto ta naloga postaja vse bolj 
domača, vse bližje in vsako leto predstavlja manj napora. 

Poleg projekta FOS si posebno mesto zaslužijo tudi Zoisovi dnevi. To 
je projekt, ki nas opominja na preteklost, spominja na ljudsko izpoved iz 
časa barona Zoisa in s pridihom moderne družabne umetnosti ustvarja 

zanimivo in osupljivo atmosfero. Ravno zaradi svoje inovative izvedbe 
ima ta projekt, ki ga izvedemo skupaj s KS in KUD-om, svoj čar. Letoš-
nje leto smo denimo obudili t. i. Zoisovo pot. Pot, ki vodi skozi vas Pre-
doslje, spremljajo table, ki potešijo želje še tako nadobudnih vedoželjnih 
sprehajalcev. Zagotovo ste opazili že kakšno na svoji sprehajalni poti. Če 
pa še niste in vas muči radovednost, pa le brž na sprehod. Znanje o doma-
či zgodovini, bolj natančno Zoisovi zgodbi, vas čaka pred vrati. Poleg 
same poti smo prikazali običajno Zoisovo poroko na posestvu Brdo pri 
Kranju. Poleg oblačil smo prikazali tudi glasbo in plese tistega časa. 

Poleg Zoisovih časov se aktivno poslužujemo tudi predstavljanja osta-
lih zgodovinskih obdobij in pokrajin tako v Sloveniji kot po svetu. Letos 
smo participirali na festivalih v Bolgariji in Turčiji. Obe turneji sta bili 
zelo uspešni, saj smo tujcem prikazali pravo velikost sicer geografsko 
male državice pod Alpami. 

Moram povedati, da je naloga pisanja članka o naši skupini kar velik 
zalogaj. Toliko stvari se je dogajalo, da težko izluščim par projektov in 
dogodkov. Vsi imajo enako težo, saj smo v vse vložili ogromno truda, 
prostega časa in ljubezni obujanja kulturne dediščine. Preden se poslo-
vim, naj povabim vse ljudi, male in velike, mlade in stare, glasbenike 
ali plesalce, da se pridružijo našemu društvu. Če imate željo do plesa, 
petja, druženja in obujanja kulturne dediščine, imamo mi vedno prosto 
mesto za vas.

Za konec samo še želja, da bo prihajajoče leto prijazno, zdravja polno, 
pestro, zanimivo in uspešno. Pogosto se sreča skriva v malih stvareh, 
nikar jim ne umikajte pogleda. Mogoče radost tiči za vogalom, znanje 
na poti, ljubezen pri drugih ljudeh. Ne povešajte pogleda. V novo leto 
stopite pogumno in z dvignjenim pogledom! 

Vse najboljše vam želimo folklorniki KD Folklorna skupina ISKRA-
EMECO. Anica Vodnik, tajnica KD FS ISKRAEMECO

Letos obudili Zoisovo pot
Letošnje leto je bilo za Folklorno skupino Iskraemeco še kanček bolj posebno in čarobno od lanskoletnega. 

Naš strokovni in umetniški vodja, mentor in koreograf Jože Šenk je prejel veliko 
plaketo Mestne občine Kranj. 
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Mladi

Ob številnih šolskih in obšolskih dejavnostih smo z veseljem načrto-
vali tudi druženja s starši in krajani, ki so nas medsebojno povezovala 
in bogatila. Že kar tradicionalno postaja naše srečanje s starši in kraja-
ni na predvečer gregorjevega. Po kratkem kulturnem programu v šoli 
smo se sprehodili do Belce, kjer so nam uslužni gasilci pomagali pri 
spustu domiselno izdelanih gregorčkov.

Našim mamicam in očkom smo v mesecu marcu poklonili večer s Pri-
reditvijo ob materinskem dnevu, za katero je vsako leto večnamenski 
prostor pretesen.  Dobro obiskan je bil tudi aprilski sobotni Dan odprtih 
vrat, ki smo ga skupaj s starši zaokrožili s čistilno akcijo. 

Teden vseživljenjskega učenja je v majskih popoldnevih privabil šte-
vilne učence, starše, stare starše in krajane.

Naši trije pevski zbori – otroški, mlajši mladinski in mladinski – so 
prepevali na številnih prireditvah tako v šoli kot zunaj nje, med drugim 
tudi na gradu Khislstein v Kranju v okviru FOS, na Zimskih pravljicah 
v Kranju ter v Mestni knjižnici Kranj. Prav tako sodelujejo na žal-
nih komemoracijah ter s petjem popestrijo srečanja starejših občanov.  
Mladinski pevski zbor se je udeležil tudi koncerta Zborovski BUM v 
Mariboru, kar je bilo za naše mlade pevke pravo glasbeno in hkrati 
zabavno doživetje. Šolsko leto 2014–15 smo zaključili s proslavo ob 
dnevu državnosti in se po zasluženih počitnicah podali v septembru 
novim izzivom naproti. Prvega septembra smo v šolske klopi prvič pos-
premili 53 prvošolcev in že kmalu pričeli s sodelovanjem na številnih 
tekmovanjih – izobraževalnih, umetniških in športnih, kjer naši učenci 
dosegajo številna, tudi zlata priznanja.

V praznični mesec december smo vstopili z delavnicami za dobro-
delno tržnico, ki smo jo popestrili tudi s kulturnim programom. Pro-
stovoljni prispevki zares ličnih izdelkov in okusnih dobrot, ki so jih 
pripravili naši učenci pod budnim očesom učiteljic in učiteljev, so letos 

namenjeni nakupu šolskih igral. Seveda nismo pozabili tudi na otroke 
iz socialno šibkih družin in begunce, za katere smo zbirali oblači-
la ter higienske pripomočke. Svoje navdušenje nad novim znanjem, 
ustvarjalnostjo in dobrodelnostjo želimo ohraniti tudi v nadaljevanju 
šolskega leta, kar pa bomo lahko še naprej uresničevali v spodbudnem, 
razumevajočem in sodelovalnem okolju.

Vam, dragi krajani, pa želimo, da bi prihajajoče leto preživeli v miru, 
blagostanju in v prijaznih medsebojnih odnosih, kar konec koncev edino 
šteje. Simona Vreček Šavs

Šola skozi leto 2015
Učenci in učitelji OŠ Predoslje Kranj se na prehojeno leto 2015 oziramo z zadoščenjem, da smo se trudili  

(in uspevali) po najboljših močeh, saj je za nami raznoliko in plodno leto. 

Bazar

Vzgojiteljice smo si zadale celoletno temo, ki smo jo imenovale »IZ 
BABIČINE SKRINJE«. Približala nam bo slovensko ljudsko izročilo, 
ob katerem bodo otroci spoznali ljudske običaje in opravila, tradicio-
nalno prehrano, ljudske pesmi, instrumente, plese, igre in noše.

V jesenskih dneh so se slišali iz naših igralnic zvoki ljudskih viž, ob 
katerih so male ročice in nožice urno plesale in ploskale. Igrali smo 
se rajalne igre, ki so se jih igrali že starši in stari starši naših otrok. 
Poskrbeli smo tudi, da nismo bili lačni. Izvedeli smo veliko o žitih, 
moki, pripravi kruha in o tem, kakšne navade so imeli ljudje ko so kruh 
pekli še sami doma. Obiskali smo  pekarno Maček, kjer nam je prijaz-
ni pek Zoran pokazal, kako se kruh peče danes. Ko smo izvedeli skoraj 
vse, kar morajo znati pravi peki, smo ob pomoči naše kuharice Anke 
zavihali rokave in spekli kruh v vrtcu. Ta dan je bilo v našem vrtcu še 
posebno prijetno. Vonj svežega kruha in spretno zvita pletenica, ki je 
vabila vse, ki so ta dan prišli k nam v vrtec, je otrokom zaiskrila oči, saj 
so bili še kako ponosni na svoje lastne izdelke. Nit ljudskega izročila 
vivamo tudi v predprazničnih decembrskih dneh. Tik pred prihodom 
Miklavža smo letos že petič povabili k nam v goste babice in dedke 
naših otrok. Prosili smo jih, če bi nam zaupali kakšno svojo zgodbo iz 
časov, ko so bili oni še majhni in so nestrpno čakali Miklavža. Slišali 
smo kar nekaj lepih zgodb, ki so nam vsem skupaj polepšale prihajajo-
če dni pred prihodom tega tako težko pričakovanega moža. 

Seveda se s tem december še ni končal. Kje pa, šele začelo se je! 
Te dni nam pridni starši pripravljajo veliko presenečenje. Kaj vse, ne 
vemo, vemo pa, da bo veselo, prijetno in da bomo strašansko uživali. 

Korak za korakom, dan za dnem bomo vstopali v novo leto. Naša nit 
pa se bo predla naprej. Tema Zima nekoč in danes nam bo prinesla 
zopet nova spoznanja o starih časih in nas popeljala do pomladi, ki jo 
bo zbudil čas gregorjevega. 

Pomlad bo prinesla zopet novo rojstvo narave in vse, kar se bo zgo-
dilo takrat, bomo pridno zapisali v naslednji številki vašega časopisa.

Alenka Butara, vodja vrtca

Utrinki življenja v vrtcu
Letošnje šolsko leto je igro, učenje in življenje v Vrtcu pri OŠ Predoslje zaznamovala  

rdeča nit ljudskega izročila. 

Tik pred prihodom Miklavža smo v goste povabili babice in dedke.
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Ljubezen je kot balon,
napolnjen s helijem,
ki ga v rokah držiš.
A ga lahko izpustiš,
če si ga več ne želiš.
Lahko pa se sam odloči,
se odloči in poči.
Tako te zapusti 
in ljubezni več ni.

Neja Palo, 8. razred

Ljubezen kot balon

FIRST® LEGO® League (FLL) je medna-
rodni multidisciplinarni raziskovalni program, 
ki navdušuje otroke za raziskovanje, učenje, 
eksperimentiranje, skupinsko delo in podjet-
ništvo. S pomočjo atraktivne robotike se jim na 
učinkovit in zabaven način približa zanimanje 
za naravoslovje, tehniko, s čimer otroci skozi 
učenje z igro razvijajo logični in tehnični način 
razmišljanja. Spodbuja jih k uporabi sodobnih 
tehnologij v koristne, humane namene. Pri tem 
je poseben poudarek na spodbujanju radove-
dnosti, razvijanju ustvarjalnosti (razmišljanju 
»Out of the box«), inovativnosti in skupinskem 
delu. Osnovna šola Predoslje Kranj sodelu-
je pri FLL-ju že četrto leto in izziv v sezoni 

2014/2015 je bil »Ves svet je učilnica«. Glede 
na izziv sezone smo se odločili, da približamo 
robotiko otrokom z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju.

Na Osnovni šoli Antona Janše v Radovljici 
smo obiskali naše vrstnike z lažjimi motnjami 
v duševnem razvoju. Pogovorili smo se s tam-
kajšnjo podravnateljico mag. Tadejo Rupar, ki 
nam je povedala, da jim primanjkuje ustreznih 
gradiv. Kljub motnji so nam enaki, a na žalost 
manj intelektualno sposobni, zato potrebujejo 
prilagojeno usposabljanje. 

Odločili smo se za pripravo več vrst gradiva. 
Oblikovali smo priročnik z navodili za eno-
stavno programiranje robota. Pripravili smo 

tudi 23-minutni video z navodili za sestavlja-
nje enostavnega robota in navodili za izdelavo 
kratkega programa. Za vsak korak sestavljan-
ja smo nazorno pokazali, katere kocke upora-
biti, kako jih sestaviti in kako izgleda končni 
rezultat z različnih strani. Izdelali smo tri vrste 
lastnih blokov: enostavne, super in mega. Prvi 
omogočajo samo obračanje v levo ali desno za 
pravi kot in vožnjo naprej za znano razdaljo. 
Ko se pri vožnji naprej robot preveč približa 
steni, se ustavi in na napako opozori s piskom. 
Na OŠ Antona Janše v Radovljici smo izvedli 
tehniški dan, na katerem smo preizkusili svo-
je rešitve. Vrstnikom smo najprej predstavili 
robotiko, po sestavljanju in programiranju 
robotov pa smo izvedli še tekmovanje v vož-
nji skozi labirint. S tem smo prikrito izvedli 
tudi dobro vajo  v orientaciji v prostoru, ki jim 
dela preglavice.

Naš tehniški dan je popolnoma uspel, nad 
njim so bili navdušeni vsi. Vrstnikom z mot-
njami v duševnem razvoju smo s pripravo prila-
gojenih gradiv uspeli približati robotiko. 

FLL ekipa – [ne:]PREDvidljivi OŠ Predoslje 
Kranj: Anamari O., Dominik B., Gašper A., 
Gašper L., Petra K., Sebastjan C., Zala A. 

Mentorja Boštjan O., Uroš L.

Ves svet je učilnica
Osnovna šola Predoslje Kranj je četrto leto sodelovala v First Lego ligi. Glede na izziv sezone 2014/2015 –  
»Ves svet je učilnica« smo se odločili, da približamo robotiko otrokom z lažjo motnjo v duševnem razvoju.

Tradicija v Predosljah je, da vas na predvečer obiščejo sv. Miklavž, angelčki in parkeljni, sv. 
Miklavž pa obdari otroke. Dogodek organizirajo vaški fantje, ki ohranjajo to tradicijo iz roda 
v rod. Bistvo je, da se na ta dan obdari vsakogar, ki potrebuje pomoč, je bil priden, delaven, 
dober do soljudi, ostale pa se opomni na boljše delo v naslednjem letu, dokler se sv. Miklavž 
s spremstvom spet ne vrne.

Miklavževanje
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Šport

Okno - svetlobe in življenja 

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

Srečno 2016!

V KS Predoslje deluje kar nekaj športnih ekip, združenih pod 
imenom Športno društvo Predoslje. ŠD Predoslje združuje bali-
narje, kegljače, nogometaše, košarkarje in igralce namiznega teni-
sa. Vsi klubi delujejo na rekreativni ravni. Tekmujejo večinoma v 
občinskih ali regionalnih ligah ter na turnirjih. Osnovno vodilo 
vseh klubov sta zdrav duh v zdravem telesu in pa druženje, kar žal 
v zadnjem času ni nekaj samoumevnega. 

Kaj več informacij o delovanju društva in posameznih panogah 
lahko dobite pri predsedniku ŠD Predoslje Zdravku Korošcu. Vab-
ljeni vsi, ki imate šport radi, da se nam pridružite. Igor Gorjanc

Pozdravljeni, prijatelji športa

Lepo je zapisati uspehe, še posebno, če so rezultat dela v društvu. Tudi 
letošnjo sezono nam na tekmovanjih sploh ni bilo »dolgčas«. Nagrado 
za delo z mladimi nam je pristreljal Urh Dragičevič, ki je prvič postal 
državni prvak na državnem prvenstvu osnovnih šol (zastopal je Osnovno 
šolo Tržič), čez teden dni pa potrdil svojo nepremagljivost še na držav-
nem prvenstvu za pionirje.  

Ostali člani pa smo se po svojih najboljših trenutnih zmogljivostih 
udeleževali tako regijskih, državnih in tudi mednarodnih tekmovanj. 
Jernej Žižek je sodeloval z malokalibrsko puško na svetovnem pokalu v 
Münchnu in mednarodnem turnirju v Zagrebu (8. mesto). Na državnem 
MK-prvenstvu na Pragerskem sta najboljšo uvrstitev – 7. mesto – dosegla 
Polona Rebernik pri članicah in Tilen Mihelčič pri mladincih, v drugi 
državni ligi pa smo s pištolo ekipno osvojili 2. mesto in pri puški 4. 
mesto. Razveselili so nas pa tudi veterani na regijskem prvenstvu: dve 
prvi mesti (Tomaž Travnik in Jože Osterman) med posamezniki in še 
prvo mesto ekipno.

V septembru smo skupaj s strelci iz Kranja in Preddvora bili na tridnev-
nem prijateljskem gostovanju pri strelcih iz nemškega Amberga. Bolj kot 
tekmovalni del, ki je sicer bil izenačen, s puško so bili boljši domačini, 
s pištolo pa mi, nas je navdušil res gostoljuben sprejem in pa seveda 
druženje, zato se drugo leto že veselimo ponovnega jubilejnega srečanja, 
namreč od prvega srečanja bo preteklo okroglih 50 let.

Za zaključek lahko napišem, da kljub vse višjim rezultatom konkuren-
ce nekako še uspemo loviti stik z njo, kar je za naše majhno društvo za 
prihodnost zelo pomembno.

Urh dvakratni 
državni prvak
Urh Dragičevič je postal državni prvak  

na prvenstvu osnovnih šol.

Dvakratni državni prvak Urh Dragičevič

Skupinska slika iz Amberga
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Upokojenci

O vseh aktivnostih, ki potekajo v okviru DU 
Britof-Predoslje, obveščajo člane naše pover-
jenice, ki prav tako kot vodje sekcij, ki orga-
nizirajo te aktivnosti, opravljajo svoje delo 
prostovoljno. Pohvaliti moram tudi prizadev-
nost poverjenic pri pobiranju članarine, kakor 
tudi vse članice in člane, ki plačujejo članarino 
redno, saj se zavedajo, čemu namenjajo denar.

Trudimo se, da bi izvedli čim več akcij, za 
katere se dogovorimo na zboru članov društva. 
Velik poudarek je na gibalnih dejavnostih, s 
katerimi želimo čim bolj ohraniti zdravje naših 
članic in članov. Kje vse smo aktivni?

Dejavnosti so razporejene preko celega tedna. 
Ob ponedeljkih se zbirajo šahisti, torki in pet-
ki so namenjeni za trening balinarjev. Igralci 
namiznega tenisa se zbirajo ob ponedeljkih in 
torkih. Ob ponedeljkih je organizirana telovad-
ba za ženske pod vodstvom fizioterapevtke v 
OŠ Predoslje. Ob torkih je bovling pri Johanci, 
sestaja pa se tudi sekcija ročnih del. Kolesarska 
sekcija, ki je najbolj številna, je aktivna ob četrt-
kih. Pozimi poganjanje koles zamenjajo s poho-
di. V letu 2015 je ponovno zaživelo pohodništvo 
in planinarjenje. Opravili smo nekaj zanimivih, 
a ne prenapornih pohodov. Tudi za plavalce je 

poskrbljeno v pokritem olimpijskem bazenu v 
Kranju. Izleti so organizirani mesečno in že 
nekaj let najbolj vabljivi za naše člane.

Udeležili smo se tudi srečanja upokojencev 
Gorenjske v Bohinju in Festivala za 3. življenj-
sko obdobje v Ljubljani. Organizirali smo tudi 
prilagojen izlet za bolne in starejše, ki se ne 
morejo udeleževati drugih srečanj. 

Nismo se le zabavali in potepali. Konec maja 
smo bili v organizaciji našega prevoznika Roz-
man busa na delovni akciji na Dugem otoku. 
Na predvečer gregorjevega pa smo s piškoti in 
čajem postregli učence OŠ Predoslje, ki so spu-
stili svoje mojstrsko izdelane barčice po Belci.

80- in 90-letnike smo povabili na srečanje v 
gostilno Skledo, ki so se ga z veseljem udele-
žili. Pred novim letom bomo obiskali približno 
četrtino naših članic in članov (starejši od 80 
let in bolni) na domu in jim zaželeli zdravja in 
sreče v novem letu in jih skromno obdarili.

Glede na to, da smo prejeli dotacijo Mestne 
občine Kranj, bo društvo finančno podprlo 
predvsem gibalne dejavnosti naših članov. Tako 
jim bomo zagotovili boljšo gibčnost in bistrega 
duha ter jim omogočili, da čim dlje skrbijo sami 
zase. Seveda moramo doseči, da se bo vključi-

lo čim več članov v naše dejavnosti, o katerih 
bodo obveščeni s programom delovanja DU Bri-
tof-Predoslje v letu 2016.

Zaključujem z željo, da se v prihodnje člani 
društva čim večkrat srečamo pri naših dejavno-
stih. Vsem krajankam in krajanom želim veliko 
zdravja in sreče ter medsebojnega sodelovanja 
v letu 2016.  Miro Zelnik, predsednik DU  
Britof-Predoslje

Članom polepšamo starost
V Društvu upokojencev Britof-Predoslje nadaljujemo dejavnosti,  

s katerimi skušamo našim članicam in članom polepšati starost in jim 
zagotoviti čim bolj pestro in aktivno preživljanje prostega časa. 

Biskvit: 
4 jajca – sneg,
20 dag sladkorja,
1 dcl olja,
1 dcl vode,
17 dag ostre moke,
1 pecilni prašek,
3 dag kakava.

Rumenjake stepamo s sladkorjem, doda-
mo olje, vodo, moko s pecilnim, kakav in 
na koncu še sneg. Testo vlijemo na pekač 
20 x 30 cm. 

Čez z žličko polagamo nadev:
2 lončka kisle smetane (cca. 40 dag),
2 žlici sladkorja,
10 dag kokosove moke.

Na 180 stopinj Celzija pečemo 25 minut. 
Ohlajeno potresemo s sladkorjem v prahu 
in narežemo na kocke. Dober tek!
Recept je prispevala Majda. 

Majdine kocke

Tu je čas obdarovanj. Letos podarite

naročnino na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in v naše domove 
prinaša novice z Gorenjske.

Za več informacij, prosimo, pokličite 04/201 42 41,  
pišite na: narocnine@g-glas.si ali se pri nas na  
Bleiweisovi 4 v Kranju oglasite osebno.

Lokalna novica je kraljica
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