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Svet KS

Izgradnja kanalizacijskega omrežja in obno-
vitev vodovoda naj bi se po zadnjih podatkih 
Mestne občine Kranj začela predvidoma aprila 
prihodnje leto, če bo Mestna občina Kranj še 
letos prejela odločitev o podpori in prižgala 
»zeleno luč« za razpis ter bo javno naročilo 
uspešno izvedeno oziroma nanj ne bo vloženih 
revizijskih zahtevkov. Že avgusta so pridobili 
gradbeno dovoljenje, ki je v začetku oktobra 
postalo pravnomočno. »Iz Mestne občine so 
nam sporočili, da je trenutno v zaključku vloga 
za pridobitev kohezijskih sredstev ter pregled 
za izbor izvajalca. Kot so še dodali, bo priklop 
hiš na kanalizacijsko omrežje mogoč, ko bo 
kanal zgrajen in bo zanj pridobljeno uporabno 
dovoljenje,« je povedal predsednik sveta KS 
Predoslje Gašper Žbogar.

Krajevna skupnost Predoslje je tudi v tem letu 
večino denarja za redno vzdrževanje in manjše 
investicije črpala iz lastnih sredstev v okviru 
proračuna. Žal se nadaljuje trend pomanjkanja 
investicijskega denarja predvsem za večje pro-
jekte, ki jih krajevna skupnost sama ne more 
financirati, so pa ponosni na to, da kljub krče-
nju sredstev še vedno ostajajo samozadostni v 
smislu rednega vzdrževanja in stalnih stroškov. 
Tu gre zahvala vsem društvom in krajanom, ki 
so kakorkoli pripravljeni prostovoljno poma-
gati pri vzdrževanju skupnih objektov in sode-
lovati pri ostalih aktivnostih, brez njih bi bilo 
veliko težje.

Skladno s spremembo zakonodaje se spremi-
nja tudi statut Mestne občine Kranj, po katerem 
delujejo krajevne skupnosti, njihove dolžnosti 
in pravice pa se z njim krčijo. Tako so negotovi 

glede vsakdanjih opravil, kot je košnja trave, 
vzdrževanje pokopališč ipd., saj bo na račun 
nove zakonodaje za marsikatero storitev treba 
izvesti skupno javno naročilo za celotno obči-
no. Pri tem se poraja velik dvom glede cene sto-
ritev, predvsem pa kvalitete in obsega storitev, 
ki jih bodo v KS prejeli za višino sredstev, ki jih 

planirajo in jih imajo na voljo, pove predsednik 
sveta Gašper Žbogar.

V letu 2017 večjih investicij nimajo v pla-
nu, zgolj redno in investicijsko vzdrževanje, 
saj si jih z lastnimi sredstvi ne morejo privo-
ščiti, bodo pa krajani poleg novih komunalnih 
vodov deležni novega prepotrebnega pločnika 
od kulturnega doma do glavne ceste, ki ga je 
KS pripravljena financirati sama. Nemalokrat 
se je v času prireditev, pogrebov in cerkvenih 
obredov z avtomobilom težko prebiti med 
množico ljudi, varnost pešcev pa je s tem zelo 
slaba. Kot pravi podpredsednik sveta Silvester 
Oblak, upajo, da bodo investicijo izpeljali brez 
birokratskih zapletov.

Ob vsem tem še vedno ostaja dobra energija, 
na spremembe pa se bo treba navaditi, ugotav-
ljajo v svetu KS. Žal jih v tem mandatu vseskozi 
pestijo spremembe v delovanju, nemalokrat pa 
jim povzročijo tudi kup težav, še zlasti pri opra-
vilih in dolžnostih, ki jih je krajevna skupnost 
opravljala vrsto let in so se zakoreninile pri 
krajanih. Pripravljavci zakonov žal ne poznajo 
problematike lokalnih skupnosti in ne razume-
jo njihovega delovanja, tako opozarja svetnik 
Nikolaj Zelnik.

Optimizem ostaja, svet KS Predoslje pa vsem 
krajanom želi mirne praznike v krogu družine, 
leto 2017 pa naj bo uspešno, zabavno in v zna-
menju dobrih sosedskih odnosov. 

S. Š.

Gorki in spremembe  
v delovanju krajevne skupnosti

Leto 2016 lahko v krajevni skupnosti Predoslje označijo pozitivno v smeri izgradnje kanalizacijskega  
omrežja in obnovitve vodovoda, manj pa so zadovoljni s kupico sprememb, ki posegajo v delovanje  

krajevne skupnosti in povzročajo nemalo težav.

Gašper Žbogar, predsednik KS Predoslje

Poleg novih komunalnih vodov bo od kulturnega doma do glavne ceste zgrajen tudi pločnik, ki ga je  
KS pripravljena financirati sama.

Bel ca je pri lo ga Go renj ske ga gla sa o kra jev ni skup no sti 
Pre do slje. Pri lo go pri prav lja ured ni š tvo Go renj ske ga gla
sa, od go vor na ured ni ca Ma ri ja Volč jak, ured ni k Simon 
Šubic. Te le fon 04/2014200, faks 04/2014213,  
epošta: info@gglas.si. Oglas no tr že nje Ja nez Čim žar, tel. 
04/2014236, 041/704 857, ja nez.cim zar@gglas.si. 
Teh nič ni ured nik Gre ga Flaj nik, tel. 04/2014256. Izdaja
telj: Gorenjski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj, 
pri pra va za tisk Go renj ski glas, tisk Ti skar na Nonparel,  
d. o. o., di stri bu ci ja Poš ta Slo ve ni je. Bel ca, šte vil ka 14, je 
pri lo ga 102. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 23. 
decembra 2016. Na kla da je 450 iz vo dov. Prej me jo jo vsa  
go spo dinj stva v kra jev ni skup no sti Pre do slje. 

Fotografija na naslovnici: Gorazd Kavčič
Krajevna skupnost Predoslje, Predoslje 34, Kranj
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Gasilci

Prostovoljno gasilko društvo Suha je bilo 
ustanovljeno pred 90 leti. Prav je, da se za
zremo nazaj v leto 1926, ko so se trije vaščani, 
tedaj še člani Gasilskega društva Predoslje, 
odločili ustanoviti gasilsko društvo na Suhi. 

Povabili so še ostale vaščane, tako je Gasil
sko društvo Suha ob ustanovitvi štelo 19 čla
nov. 

Že naslednje leto so s pomočjo prispevkov 
vaščanov, ki so bili društvu zelo naklonjeni, 
kupili prvo ročno brizgalno od Gasilskega 
društva Kranj, seveda rabljeno, in prvih 100 
m cevi, tako da so imeli skromno opremo za 
obrambo proti rdečemu petelinu. Orodišče 
so imeli v prostorih Ljudske knjižnice Belca, 
saj gasilskega doma takrat še ni bilo. Prostori 
knjižnice so postali premajhni in tako so leta 
1930 zastavili prvo lopato za gradnjo novega 
gasilskega doma in se že čez dve leti vselili v 
nove prostore. Iz leta v leto so pridobivali nove 
člane, tudi mladi so radi pristopali zraven, tako 
je bilo dovolj podmladka. V vseh teh letih vojne 
in po njej se je društvo posodabljalo z novim 
orodjem, brizgalnami in nazadnje tudi avto
mobili. 

Denar so pridobivali z organiziranjem vese
lic, nekaj pa tudi z zbiranjem prostovoljnih pri
spevkov po gospodinjstvih. Proti koncu 80ih 
let pa je star gasilski dom postajal premajhen za 
številne člane in opremo pa tudi zob časa ga je 
precej načel. Zato so člani Gasilskega društva 
Suha strnili glave, ustanovili gradbeni odbor in 
leta 1984 začeli gradnjo novega doma, ki ga je 
oktobra 1992 blagoslovil župnik Janez Kokalj 
iz Predoselj. 

Od leta 1992 ponovno krasi gasilski dom 
zavetnik gasilcev, kip sv. Florjana, ki je več kot 
50 let domoval v suški cerkvi sv. Štefana.

Leta 1996 je društvo praznovalo 70 let delo
vanja in ob obletnici društva so razvili druš
tveni prapor in prevzeli nov gasilski avtomobil 
Peugeot Boxer. 

Naslednje leto je društvo prevzelo novo 
motorno brizgalno MB Rosenbauer.

Leta 2004 smo kot majhno društvo s šestimi 
ekipami tekmovali na tekmovanju GZ MO Kranj 
in dosegli 3. mesto od 16 društev.

Leta 2006 je  Prostovoljno gasilsko društvo 
Suha praznovalo 80 let delovanja in ob tem 
prevzelo GVM1. Ob obletnici društva smo pre
pleskali fasado, notranjost gasilskega doma ter 
zamenjali ograjo na balkonu.

Ob 90letnici društva pa smo se odločili 
obnoviti gasilki dom, in sicer smo zamenjali 
okna, prepleskali fasado ter naredili estrihe v 
zgornjih prostorih.

V letu, ki prihaja, moramo urediti zgornje 
prostore doma s talnimi oblogami in podboji 
in urediti bivšo mlekarno. V letu 2017 se bomo 
posodobili tudi z novim gasilskim vozilom 
GVV1, ki ga pričakujemo v drugi polovici leta.

V sklopu 90letnice smo imeli Florjanovo mašo, 
meddruštveno vajo s sosednjimi društvi in JZ GRS 

Kranj ter slavnostno sejo ob naši obletnici.
Ves ta čas je društvo skrbelo za požarno var

nost, zaščito in reševanje v svojem kraju in 
okolici ter skrbelo za razvoj, izobraževanje in 
gasilski podmladek. 

Danes je v društvu 149 članov. Na to prostovo
ljno in humano delo so ponosni krajani, gasilke 
organizacije, za katero je društvo prejelo tudi 
številna odlikovanja in priznanja.

Danes ob tej veliki slovesnosti našega društva 
se zahvaljujem vsem, ki ste nam velikodušno 
priskočili na pomoč, bodisi finančno ali pa 
samo z vzpodbudno besedo. Posebna zahvala 
podjetjem Opeka, Šink Milan, Basaj, Mega 
team in GZ MO Kranj za donatorstvo. Zahva
la velja tudi vam, neimenovanim, in vsem za 
številne prostovoljne delovne ure in moralno 
podporo. 

Vaščanom in vaščankam ob koncu leta želi
mo obilo sreče in zdravja v prihajajočem letu.

 Predsednik PGD Suha Robert Sušnik

Jubilej Gasilskega društva Suha
Gasilsko društvo Suha je ob ustanovitvi leta 1026 štelo devetnajst članov. 
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Gasilci

Leto 2016 je bilo za Prostovoljno gasilsko 
društvo (PGD) Predoslje zagotovo prelomno, 
saj bo ostalo zaznamovano z udeležbo pionir-
jev na državnem mladinskem gasilskem tek-
movanju v Kopru, kjer so dosegli 10. mesto, 
prevzemom novega manjšega gasilskega vozi-
la z vodo (GVV-1) in s temeljito razširitvijo 
gasilskega orodišča. Z vsem tem pa je bilo 
povezanega tudi mnogo odrekanja nekaterih 
članic in članov, saj so bili to meseci trdega 
dela, medsebojnih usklajevanj in ne nazadnje 
na koncu tudi veselega druženja ter prazno-
vanja. Zato se člani Upravnega odbora PGD 
Predoslje iskreno zahvaljujejo vsem članom 
društva, krajanom, donatorjem in prijateljem, 
ki ste kakorkoli pripomogli k prenovi gasil-
skega orodišča.

Skozi leto so se udeležili vseh tekmovanj 
in nadaljevali z izobraževanjem po pravilni-
ku Gasilske zveze Mestne občine (GZ MO) 
Kranj. Po točkovniku o ocenjevanju gasilskih 
društev v GZ MO Kranj so dosegli 5. mesto 
izmed 16 društev, kar dokazuje, da so delali 
dobro. V mesecu oktobru so organizirali že 2. 
gasilski pohod na Sv. Lovrenc nad Bašljem, 
ki je bil namenjen druženju in tudi ohranjanju 
kondicije, saj so se iz gasilskega doma v Pre-
dosljah do cilja odpravili peš. 

December je čas obdarovanja, radosti, praz-
nikov, kuhančkov, zadnjega veselega meseca, 
preden stopimo v novo leto polni zaobljub in 
novih dogodivščin. Uporaba pirotehničnih 
sredstev je v tem času mnogim v zabavo, ven-
dar pri tem ne pozabimo, da je takšno početje 
mnogim neprijetno in jim vzbuja strah, nela-
godje in občutek nevarnosti. Zato bi vas radi 
spomnili, da denar, ki bi ga s petardami v gla-
snem poku pognali v zrak, raje namenite za 
druženje s prijatelji, za novoletna darila ali v 
dobrodelne namene. Ob koncu leta pa bi vam 
radi zaželeli še vesele božične praznike ter 
zdravo in uspešno leto 2017! PGD Predoslje

Dobro so delali vse leto
Po točkovniku o ocenjevanju gasilskih društev v GZ MO Kranj so predoseljski gasilci dosegli peto mesto  

izmed šestnajstih društev, kar dokazuje, da so delali dobro. 

Udeleženci državnega mladinskega gasilskega tekmovanja

Novo gasilsko vozilo PGD PredosljeGasilsko orodišče

Udeleženci drugega gasilskega pohoda na Sv. Lovrenc nad Bašljem 
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Šport

»isto je lepo.

Vesele praznike in 
sreËno novo leto 2017

www.komuna la -k ran j . s i

V Strelskem društvu Predoslje se lahko znova ponosno pohvalimo z 
osvojenim naslovom državnega prvaka. Za naše »majhno« društvo je to 
vsekakor velika pohvala. To lovoriko nam je pristreljal Jernej Žižek v 
olimpijski disciplini 60 leže z malokalibrsko puško na državnem prven-
stvu na Pragerskem. Premoč mu je tokrat moral priznati tudi naš dolgo-
letni olimpijec Rajmond Debevec. Tudi naši ekipi, ki sodelujeta v drugi 
državni ligi s puško in pištolo, sta v končni razvrstitvi dosegli odlični 
tretji mesti. Seveda smo tudi ostali strelci sodelovali na pokalnih, držav-
nih in tudi mednarodnih tekmovanjih, vendar tokrat nismo posegali po 
vidnejših uvrstitvah.

Delo v društvu pa poteka po začrtani poti. Največ poudarka je še vedno 
na delu z novimi in mladimi strelci. V vsakem športu prihaja do menjav 
generacij, tako se tudi naše društvo temu ne more izogniti. Trenutno se z 
ekipo kadetov (starostna skupina od 15 do 17 let) udeležujemo turnirjev 
v državni ligi in lahko zapišem, da iz kroga v krog napredujemo. Prav 
tako imamo nekaj pridnih pionirjev (starostna skupina do 15 let), ki že 
pridno trenirajo in nabirajo izkušnje za naslednjo tekmovalno sezono.

Načrti društva imajo še vedno isto smernico – udeležba strelcev na 
lokalnih, državnih in če bodo rezultati prepričljivi, tudi na mednarod-
nih tekmovanjih. V prihodnji sezoni načrtujemo pridobitev še kakšnega 
inštruktorja strelskega športa, saj se to zelo obrestuje pri delu z mladimi 
strelci. Ker pa je na žalost danes vse preveč povezano s financami, veli-
ko energije porabimo žal tudi za pridobitev le-teh. V prihodnje nam je 
velika želja posodobiti strelišče z elektronskimi tarčami, kar je sicer že 
praksa na tekmovanjih, s tem bi se seveda tudi nekako lažje približali 
konkurenci na tekmovanjih.  

Za zaključek: triinšestdesetletno tradicijo strelskega društva v krajevni 
skupnosti vsekakor uspešno nadaljujemo! SD Predoslje

Žižek natančnejši tudi od Debevca
Strelsko društvo Predoslje ima zopet državnega prvaka – Jerneja Žižka. 

Jerneju Žižku je moral na državnem prvenstvu premoč priznati tudi zlati olimpijec 
Rajmond Debevec.
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Folklora

»Brez glasbe bi bilo življenje ena sama napa-
ka.« (F. Nietzsche) 

Misel, ki nas, folklornike, spremlja na vsakem 
koraku. Verjamemo, da bi bilo življenje brez 
uigranih in uglašenih inštrumentov, ubranega 
petja in sozvočja ob udarjanju moških škornjev 
ter ženskih peta dolgočasno in sivo. Glasba je 
tista, ki pričara prave, žive barve, predvsem pa 
nasmeh na obraz vsakega izmed nas.

Tudi letošnje leto je bilo za člane Folklorne 
skupine Iskraemeco zelo pestro, zanimivo in 
prav nič enolično. Čeprav že vrsto let orga-
niziramo otroški folklorni festival, nam ta 
vsako leto postreže z novimi skupinami, še z 
neznanimi plesi in pesmimi, drugimi obrazi 
in svežimi poznanstvi, ki se večkrat razvijejo 
v dobra prijateljstva in uspešna sodelovanja. 
Poleg domačih članov so se nam na letošnjem 
že XIII. Mednarodnem otroškem festivalu 
FOS predstavile številne slovenske skupine 
in dve tuji skupini iz Slovaške in Srbije. Pes-
trosti programa, ki nas je popeljalo po našem 
osončju, ni zmotilo niti slabo vreme, ki nam je 
botrovalo v tistem majskem koncu tedna. Poleg 
uradne dolžnosti – plesa, igranja in petja – so 
si nastopajoči lahko ogledali še znamenitosti 
Kranja in posestva Brdo.

Še posebej ponosni smo bili na gostovanju 
v Veliki Gorici na Hrvaškem, kjer smo pre-

jeli kar dve priznanji. Prvo so prejeli plesalci, 
drugo pa glasbeniki za odlično izvedbo sple-
ta gorenjskih plesov. Obe priznanji sta dokaz, 
da delamo dobro in da s prikazom slovenske 
dediščine, ki v naši skupini ne temelji zgolj na 
gorenjski regiji, razveseljujemo in navdušuje-
mo tudi izven domačih meja. Poleg Hrvaške 
smo obiskali še Italijo, kjer so se predstavljali 
naši najmlajši člani, in Črno goro, kjer so pri-
sostvovali mladinci in starejši člani skupine. 
Vsa gostovanja so pustila pečat, ki se ga bomo 
še dolgo spominjali. 

Kot pretekla leta smo tudi letos sodelovali na 
številnih občinskih, krajevnih in ostalih prire-
ditvah, kjer smo razveseljevali tako staro kot 
mlado. Občutek, da je zaklad naših prednikov 
cenjen in spoštovan, ter dejstvo, da se vse bolj 
zavedamo, kako pomembno je ohranjati to 
poreklo, nam dajeta zagon za nadaljnje delo, 
zato smo tudi v tem letu raziskovali in skušali 
poustvariti številne običaje, oblačila in navade 
izpred mnogih let. Nekaj izmed njih smo pred-
stavili na gostujočem celovečernem koncertu v 
Šmartnem ob Paki, kjer smo navdušili domače 
občinstvo, kar se je odražalo v številnih pohva-
lah in nekajminutnem ploskanju. 

Da se folkloristi dobro znajdemo tudi pred 
kamerami, govori dejstvo, da smo več kot 
uspešno izpeljali številna snemanja zabavnih 

oddaj in videospotov. Poseben pečat je pustila 
številna množica, ki nas je nagradila na snema-
nju lanskoletne silvestrske oddaje, v katero smo 
vložili veliko truda in različnih koreografij, ter 
letošnja Noč Modrijanov. 

Ob vsem tem ne smemo izpustiti dejstva, da 
se brez požrtvovalnosti in nesebičnega dela 
našega strokovnega in umetniškega vodje, 
koreografa ter mentorja Jožeta Šenka stvari ne 
bi odvijale tako, kot se. Njegovo delo je bilo 
lansko leto nagrajeno z veliko plaketo Mestne 
občine Kranj na področju ohranjanja slovenske 
kulturne dediščine, na kar je ponosna celotna 
skupina.

Poleg vseh nastopov in udejstvovanj na raz-
ličnih področjih slovenske kulture si člani 
radi vzamemo tudi čas za sproščeno druženje 
in zabavo ter se skupaj popeljemo na izlet po 
naši prelepi deželi. Seveda tudi tam ne gre brez 
dobre glasbe, plesa in petja, ki nas je združila in 
med nami stkala trdne prijateljske vezi.

Za konec pa še želja, da bi bilo prihajajoče leto 
polno sreče, zdravja, uspehov, dobrih medse-
bojnih odnosov in iskrenih nasmehov. Naj vas 
glasba, živahna in barvita, spremlja povsod in 
naj bo vsak korak trden in odločen. 

Vse dobro vam želimo folklorniki KD Fol-
klorna skupina ISKRAEMECO!

FS Iskraemeco

Spet je bilo pestro in zanimivo
Še posebej ponosni smo bili na gostovanju v Veliki Gorici na Hrvaškem, kjer smo prejeli kar dve priznanji. 

Prvo so prejeli plesalci, drugo pa glasbeniki za odlično izvedbo spleta gorenjskih plesov. 

Turneja članov Folklorne skupine Iskraemeco v Črni gori
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Kulturno društvo

Kmalu po božiču bo v Predosljah že tradi-
cionalni božični koncert, ki ga pripravlja KS 
Predoslje v sodelovanju z domačimi društvi. 
Vsako leto podelijo tudi Zoisovo plaketo, ki 
jo je v lanskem letu prejel član našega KUD-a 
Predoslje Sebastijan Sajovic. Sebastijan je 
že od otroških let predan ljubiteljski kulturi, 
oder pa je prostor, kjer se počuti zelo domače. 
Z doživeto in prepričljivo igro nas je navdušil 
med drugim v predstavah Skapinove zvijače, 
Na tankem ledu, Pokvarjeno, Veliki briljantni 
valček, Razvalina življenja in Enajsti planet. 
Preizkusil se je tudi v vlogi režiserja in veči-
noma posegal po komedijah. Njegova največja 
uspešnica je bila To imamo v družini, nazadnje 
pa je na oder postavil žensko dramo Jeklene 
magnolije. Sebastijan je nepogrešljiv kot reci-
tator in povezovalec na raznih prireditvah v 
Predosljah in tudi drugod po Gorenjskem. Je 
tudi dober znanec vseh treh dobrih decembr-
skih mož in z njihovo pomočjo razveseljuje 
otroke. Med leti 2002 in 2010 je bil tudi pred-
sednik našega društva. 

Po kulturno pestrem decembru sledi precej 
umirjen januar. Vendar v navideznem zatišju 
kulturniki pravzaprav ne počivamo. Februar se 
namreč začne s praznovanjem slovenske kul-
ture. Ob 25-letnici samostojne Slovenije smo 
v sodelovanju s folklorno skupino Iskraemeco 
ter glasbenimi gosti pripravili proslavo z naslo-
vom Tam, kjer smo doma. Skozi pesem, glasbo 
in ples smo gledalce popeljali po naši domovi-
ni. Proslavo, ki jo je pripravil Anže Ančimer, 
je povezovala Simona Vreček Šavs.

Med najbolj dejavnimi so bili v letošnjem letu 
otroci, ki jih druži dramska igra. S Čebelico 
Majo so nadaljevali z gostovanji tudi spomla-
di in jeseni. Za svoj trud so bili poplačani z 
ogledom Brda in izletom. Odpravili so se na 

Goričko, kjer so si ogledali največji grad Grad 
in Vulkanijo ter se ohladili v Termah 3000. 

V letošnjem decembru so, ponovno v režiji 
Jane Ovsenik, pripravili Grimmovo pravljico 
v Disneyjevi preobleki. V predstavi Sneguljči-
ca se je v vlogi črnolase kraljične predstavila 
Manca Šavs, družbo pa so ji delali očarljivi 
princ (Nejc Markič), zlobna kraljica (Ana Kri-
žaj) ter sedem zabavnih, kihajočih, godrnja-
vih, nasmejanih in prestrašenih palčkov (Hana 
Kotar, Špela Sušnik, Eva Logar, Rok Logar, 
Anja Zelnik, Neža Kveder in Matic Korenjak). 
V začetku decembra so v dvorano kulturnega 
doma povabili tudi Miklavža in njegovo sprem-
stvo, ki je obdaril pridne otroke.

Na predvečer dneva državnosti smo imeli 
slovesno odprtje novega fundusa, v katerem so 
svoj prostor dobili kostumi. 

Sredi novembra se je na tradicionalni izlet 
odpravil tudi odrasli del društva. Pot nas je 
tokrat vodila najprej v kočevske gozdove do 
Baze 20, nato pa preko Gorjancev v Belo kra-
jino. V Metliki smo v vinski kleti preizkušali 
žlahtno kapljico, nato pa smo obiskali še pivo-
varno Vizir. V Osnovni šoli Brihtna glava v 
Radovici smo se preselili v šolske klopi v letu 
1950. Uporabili smo svoje igralske spretnosti 
in preko igrane učne ure spoznavali značilnosti 
Bele krajine. 

Jana Ovsenik

KUD Predoslje v letošnjem letu
Med najbolj dejavnimi so bili v letošnjem letu otroci, ki jih druži dramska igra. S Čebelico Majo so nadaljevali 

gostovanja tudi spomladi in jeseni, decembra pa so pripravili predstavo Sneguljčica.

Otroci so s Čebelico Majo nadaljevali gostovanja tudi spomladi in jeseni.

Odrasli del društva se je novembra odpravil na izlet v kočevske gozdove do Baze 20 ter preko Gorjancev  
v Belo krajino.

V novem fundusu so svoj prostor dobili kostumi. 
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Šola

Po predlanskem slovesnem praznovanju 
40-letnice šole, energetski obnovi šole ter pre-
poznavnosti naših učencev po izjemnih dosež-
kih na številnih tekmovanjih je z avgustom 
svojo poklicno pot zaključil ravnatelj Tomaž 
Balderman. Nasledila ga je dotedanja pomoč-
nica ravnatelja Janja Sršen, delo pomočnice 
ravnatelja pa je prevzela učiteljica biologije in 
kemije Katja Perčič Košir. Ob tej priložnosti 
predstavljamo novo ravnateljico Janjo Sršen 
lokalni skupnosti.

Ravnateljica Janja Sršen, kaj je botrovalo 
vaši odločitvi za učiteljski poklic – po izo-
brazbi ste namreč profesorica razrednega 
pouka?

»Kot mala deklica sem se najraje igrala šolo. 
Obula sem mamine čevlje z visokimi petami 
in poučevala namišljene otroke, največkrat pa 
je moja učenka morala biti moja mlajša sestra. 
Rada imam otroke, navdihuje me delo z ljud-
mi.«

Nam lahko predstavite dosedanjo poklic-
no pot?

»Po končani gimnaziji sem se vpisala na 
Pedagoško fakulteto, smer razredni pouk. 
Moje prva zaposlitev je bila tu, na osnovni 
šoli Predoslje in tu sem ostala do danes. Pou-
čevala sem večinoma v prvi triadi, delala sem 
tudi v podaljšanem bivanju. Ko se je upokojila 
pomočnica ravnatelja Eli Mohorič, me je rav-
natelj navdušil za delo pomočnice ravnatelja 
in imenoval na to delovno mesto. Odlično sva 
sodelovala, dobro me je vpeljal, da sem sedaj 
lažje prevzela mesto ravnateljice.«

Pa vendar je prevzem mesta pomočnice rav-
natelja najbrž zahtevalo kar nekaj razmisleka. 
Kaj je pretehtalo vašo odločitev za ta korak? 

»Vodila me je predvsem želja po novih izzi-
vih, po novem znanju. Pri delu sem se večkrat 
izkazala na področju vodenja, organizacije, 
prav te pozitivne izkušnje so me opogumile, da 
sem se odločila, da prevzamem takšno zahtev-
no delovno mesto.«

In kaj vas je vodilo pri kandidaturi za mes-
to ravnatelja? 

»Šola je moj drugi dom, veliko mi pomeni. 
Izkušnje, ki sem jih pridobila kot pomočnica 
ravnatelja, med drugim tudi jasen pogled v 
zaodrje šole, strokoven in delaven kolektiv ter 
seveda tudi starši učencev, ki so se do sedaj 
izkazali s svojim zaupanjem in pripadnostjo 
šoli, so bili glavni razlogi, ki so me opogumili h 
kandidaturi. Vedela sem, da lahko takoj začne-
mo nadgrajevati dobro in izboljševati tam, kjer 
je najbolj potrebno. Poznam svoje sodelavce, v 
njihovi sredini se dobro počutim, predvsem pa 
vem, da imam pred seboj kompetentne ljudi, s 
katerimi bomo skupaj ustvarjali okolje, v kate-
rem se bodo učenci učenja lotevali z radove-
dnostjo in primerno prizadevnostjo, v katerem 
bodo prepoznali svoje edinstvene sposobnosti 
in v sebi našli tisto najboljše, ki bo vodilo do 
tega, da si bodo znali postaviti cilje in da bodo 
živeli pestro življenje samozavestnega mlade-
ga človeka.«

Kakšne so vaše prioritete pri vodenju šole? 
»Vodenje mi pomeni spodbujanje in nudenje 

podpore učiteljem v procesu izboljševanja šole 
v smislu ustvarjanja najboljših možnih pogo-
jev za kakovostno učenje. Zavedam se, da smo 
lahko uspešni le, če vsi skupaj stremimo k istim 
ciljem, pri tem pa ves čas v ospredje postav-
ljamo kvaliteto, spoštovanje in seveda – kar je 
najpomembnejše – korist otroka.«

Torej lahko vaše vodenje poveževa s pre-
dnostnimi nalogami šole? 

»Absolutno. Letošnje prednostne naloge šole, 
ki smo jih izbrali v kolektivu, so ravno vzgo-
ja za samostojnost in odgovornost, kulturno 
obnašanje ter dvig bralne pismenosti otrok.«

Učence so 1. septembra ob vstopu v šolo pri-
čakali sveže prepleskani hodniki s pomenlji-
vimi napisi. So ti povezani z vašo vizijo šole? 

»Vizijo šole smo postavili vsi zaposleni sku-
paj. Le takšna vizija je uresničljiva. Želimo 
si prijazne in hkrati zahtevne šole, kjer se vsi 
deležniki počutijo sprejete in varne, kjer se 
vsi zavedamo, da je šola prostor, kjer za dober 
rezultat vsi prispevamo svoj delček odgovor-
nosti, kjer za dobrobit otroka sodelujemo vsi, 
celoten kolektiv in seveda tudi starši. Seveda pa 
tudi od učencev pričakujemo, da jim vrednote, 
kot so znanje, spoštovanje, odgovornost, str-
pnost, prijaznost, zaupanje, oblikujejo njihovo 
osebnost. Čas, v katerem živimo, zahteva od 
šole več kot kadarkoli. Šola mora biti prostor, ki 
otroku in mladostniku zagotavlja varno in pre-
dvidljivo okolje z jasnimi pravili in normami.«

Verjetno imate v načrtu tudi urejanje oko-
lice šole? 

»Zagotovo je pomembno, v kakšnem okolju 
delujemo. Že ob začetku sem se zavzela za 
varnost otrok in na tem mestu se zahvaljujem 
Mestni občini Kranj za posluh pri zagotav-
ljanju le-te. Pridobili smo ograjo, zaprli smo 
šolski prostor, počasi urejamo še ostale pereče 
situacije.«

Kakšne novosti pripravljate za krajane? 
»Z velikim veseljem lahko povem, da z oko-

lico odlično sodelujemo. Starši so z veseljem 
priskočili na pomoč pri pridobivanju sredstev 
za obnovo in postavitev večnamenskega igri-
šča ter dveh zunanjih učilnic, s katerimi bomo 
učencem ponudili nova, inovativna učna oko-
lja. Igrišče bomo začeli obnavljati spomladi, s 
pomočjo bazarja in s koncertom v Kulturnem 
domu Predoslje smo nabrali že kar nekaj denar-
ja. Igrišče bo odprto vsem krajanom in njiho-
vim otrokom v času, ko ni pouka. Načrtujemo 
pa tudi novost v sodelovanju s krajani. Radi bi 
namreč ponudili ugodna kosila ljudem, ki si 
jih iz kakršnihkoli razlogov težko pripravijo 
sami. V naši kuhinji pripravljamo okusne in 
sveže obroke.« 

Morda še kakšno sporočilo krajanom … 
»Ob prihajajočih praznikih vsem krajanom 

želim vesele praznike, veliko strpnosti, miru 
in ljubezni. Zaupajte svoji šoli in pedagoškim 
delavcem, da bomo lahko še naprej z roko v roki 
za otroke delali najboljše, jih vzgajali v duhu 
delavnosti, vztrajnosti in ustvarjalnosti, vse do 
uresničitve skupaj zastavljenih ciljev.«

Najlepša hvala za pogovor in uspešno krmar-
jenje naše šole vam želim.

Simona Vreček Šavs, foto: Tina Dokl

V novo šolsko leto z novim vodstvom
Pogovor z novo ravnateljico Osnovne šole Predoslje Janjo Sršen

Janja Sršen
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Šola, Miklavž

Tradicija v Predosljah je, da v noči na 6. 
december Miklavž, angelčki in parkeljni 
obiščejo in obdarijo vse otroke. Dogodek 
organizirajo vaški fantje, ki ohranjajo to 
tradicijo iz roda v rod. Bistvo je, da na 
ta dan obdarijo vsakogar, ki potrebu-
je pomoč, je bil priden, delaven in ima 
dober odnos do soljudi, druge pa opom-
nijo, naj bolje delajo v naslednjem letu, 
dokler se Miklavž spet ne vrne.

Miklavž obiskal otroke

Jaz sem ...
Otroci 3. razreda so poustvarjali na osnovi pesmi 
Svetlane Makarovič – Jaz sem jež, ti pa ne. 

Jaz sem sonce, ti pa ne
Jaz sem sonce, ti pa ne.
Jaz imam žarke, ti pa ne.
Jaz svetim, ti pa ne.
Jaz krožim okoli Zemlje, ti pa ne.
Jaz vidim cel planet, ti pa ne.
Jaz sem lepo, ti pa ne.
Jaz sem kralj vesolja, ti pa ne.
Jaz sem rumeno, ti pa ne.
Jaz sem veliko, ti pa ne.
Jaz sem važič, ti pa ne.
(Tia Gašperin in Teja Pintarič, 3. b)

Jaz sem gepard, ti pa ne
Jaz sem hiter, ti pa ne.
Jaz lahko ujamem srno, ti pa ne.
Jaz sem pameten, ti pa ne.
Jaz daleč skočim, ti pa ne.
Jaz sem lep, ti pa ne.
Jaz sem važič, ti pa ne.
(Lana Kozelj, Daša Drempetič, 3. b)

Jaz sem konj, ti pa ne
Jaz sem konj, ti pa ne!
Jaz lahko tečem, ti pa ne!
Jaz imam kopita, ti pa ne!
Jaz sem lep, ti pa ne!

Jaz imam lastnika, ti pa ne!
Jaz sem močan, ti pa ne!
Jaz sem eleganten, ti pa ne!
Jaz lahko skačem, ti pa ne!
(Julija Peskar, 3. b)

Jaz sem čebela, ti pa ne
Jaz sem čebela, ti pa ne!
Jaz te pičim, ti pa ne!
Jaz letim, ti pa ne!
Jaz nabiram med, ti pa ne!
Jaz sem majhna, ti pa ne!
Jaz sem hitra, ti pa ne!
(Manca Gorjanc, 3. b)

Okno - svetlobe in življenja 

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

Srečno  
2017!
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Novomašniki

Predoslje imajo po 82 letih znova novomašni-
ka. Tretjega julija jo je daroval Bernard Rož-
man, medtem ko jo je 15. julija 1934 daroval 
Anton Orehar iz Predoselj. 

Bernard je mašniško posvečenje prejel 29. 
junija, na svoj 25. rojstni dan, po rokah nadško-
fa msgr. Stanislava Zoreta v ljubljanski stolnici. 
Z Bernardom so se seveda veselili vsi, ki so ga 
že dalj časa spremljali na njegovi poti priprave 
do duhovništva.

Novomašna nedelja je bila dan za radost in 
veselje. Prizadevni vaščani so poskrbeli za 
mlaje, za okrašeno cerkev, zvonarji so nazna-
njali s pesmijo zvonov, da se župnija Predoslje 
veseli novega duhovnika. Sprevod s številnimi 
duhovniki, bogoslovci, ministranti, narodnimi 
nošami, vsemi povabljenimi in številnimi ljud-
mi od blizu in daleč se je slovesno bližal lepo 
okrašeni cerkvi sv. Siksta, kjer je ob mogočnem 
petju zadonela pesem Novomašnik bod' poz-
dravljen …  Bernardova družina je poskrbela, 
da si je nadel skrbno vezen novomašni plašč 
s simbolom kruha, vinske trte in srca, ki je 
simbol ljubezni do Kristusa in do ljudi. Kelih, 

patena in ciborij je bilo ročno delo očetovih rok. 
Najmlajša sestra Lucija je darovala bratu novo-
mašni križ in tudi ročno prepisano Sveto pis-
mo, ki ga je pisala eno leto in pol. Salezijanec 
Peter Pučnik je v novomašni pridigi nazorno 
povedal, kaj naj Bernard kot duhovnik vzame 
k srcu. Novomašnik si je sicer za geslo izbral: 
»Vedno oznanjajte Evangelij, če je potrebno, 
tudi z besedami!« (sv. Frančišek Asiški) 

Več kot besede Bernardu pomenijo dejanja in 
zgled in gotovo je Bernarda ganilo, ko je videl 
nesebično delo in pomoč vsakogar, ki je dobro-
voljno prišel pomagat, saj dela ni bilo malo in je 
bila vsaka pomoč dobrodošla. S. Šubic

Nova maša Bernarda Rožmana
Bernard Rožman iz Predoselj je 3. julija v cerkvi sv. Siksta daroval novo mašo.  

Mašniško posvečenje je prejel na svoj 25. rojstni dan.

Bernard Rožman je novo mašo daroval 3. julija.

Novomašni pridigar je bil salezijanec Peter Pučnik.

Bernard v novomašnem plašču in s križem, za katera 
je poskrbela njegova družina.

Cerkev je bila za novomašnika lepo pripravljena. Pred domačo hišo
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Oratorij, recept

Testo:
90 dag moke
10 dag masla
10 dag sladkorja
5 dl mleka
1 kocka kvasa
1 vanilin sladkor, sol
4 rumenjaki

Zamesimo testo kot za potico in ga pustimo 
vzhajati eno uro. Razvaljamo ga na tanko 
(100 x 60 cm) in namažemo z nadevom.

Nadev:
40 dag mletih orehov ali lešnikov
20 dag sladkorja
5 dag piškotnih drobtin
2 dl sladke smetane (močno tople)
2 stepeni jajci
4 beljaki – sneg
vanilin, cimet, kava, rozine …

Po dolžini prerežemo na štiri ali pet delov, 
nato vsak del zvijemo in narežemo na 5 cm 
široke štrukeljčke, ki jih polagamo na pekač, 
pokrit s peki papirjem. Pustimo vzhajati še 
pol ure, namažemo s stepenim jajcem in 
pečemo 20 minut na 200 stopinj Celzija.

Pa dober tek.

Želim vam lepe praznike, Majda

Majdini štrukeljčki

Na letošnjem oratoriju so otroci preko igre 
spoznali Ostržka in njegova dobra in slaba dela. 
Poleg vsakodnevne dramske uprizoritve, ki so 
jo pripravili animatorji pod vodstvom Luka, so 
se udeleženci lahko sprostili skozi cel teden. 
Vsak dan so potekale različne aktivnosti. V 
torek smo obiskali dolino Vogar, kjer so pote-
kale velike igre za vse prisotne, ki jih je letoš-
nje leto pripravila Špela. Na delavnicah, ki so 
bile zelo zanimive in prilagojene za udeležence 
vseh starosti, smo animatorji in otroci skupaj 
ustvarili marsikatere umetnine. Sveže novičke 
so starši in otroci lahko prebrali v oratorijskem 
časopisu, ki je izhajal vsak dan. Animatorji 
in gospod župnik Janez Jenko smo udeležen-
cem hoteli približati vero skozi kateheze (učne 

ure) in vsakodnevno sveto mašo. Oratorij smo 
končali z zaključno prireditvijo, ki je potekala 
v kulturnem domu in je bila namenjena pred-
vsem staršem, sorodnikom in vsem, ki jih je kaj 
zanimalo o oratoriju in o tem, kaj vse so naši 
udeleženci počeli in kako so izkoristili čas. Po 
končani prireditvi je sledil čas za animatorje in 
starše udeležencev. Skupaj smo odigrali tekmi 
odbojke in nogometa. Tako se je naš oratorij 
zaključil. Zahvaljujemo se vsem, ki so kakor-
koli pomagali pri izpeljavi oratorija; sponzor-
jem, ki so poskrbeli, da nismo ostali lačni in 
brez pripomočkov za delo, staršem in drugim 
zunanjim pomočnikom. Največja zahvala pa 
gre seveda gospodu župniku Janezu Jenku. 
Vsem iskrena hvala. Ana Zevnik

Oratorij v Predosljah
Verjetno ste to poletje zasledili, da je v župniji Predoslje potekal  

oratorij na temo Ostržek.

6 90
EUR

 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del priročnika 
je lunin koledar po mesecih 
s setvenimi podatki. Za 
primeren čas naših aktivnosti 
v skladu z luno nam daje 
napotke za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2017. 
Leto bo v znamenju Sonca, 
ta v astrologiji prinaša 
vitalnost, dostojanstvo. V 
poglavju vrtni koledar po 
mesecih je Miša Pušenjak 
pripravila  uporaben in 
natančen koledar opravil  
v sadnem, zelenjavnem in 
okrasnem vrtu.

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Obdarite svoje najmlajše s knjigami  
o Bibi in Gustiju in njunih vragolijah,  
ki razveselijo vsakega otroka!

                        + poštnina

Cena posamezne knjige

6     99
EURKnjige lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

AKCIJA

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

w
w
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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Zadnja

O dejavnostih društva 
se dogovorimo na zbo-
ru članov, saj radi pri-
sluhnemo tudi predlo-
gom in pobudam, ki jih 
dajo člani. Srž našega 
delovanja so aktivnosti, 
s katerimi skušamo čla-
nom polepšati starost in 
jim zagotoviti čim bolj 
pestro in aktivno pre-
življanje prostega časa. 
Velik poudarek dajemo 
gibanju, zato smo pred 
dvema letoma obudi-

li planinsko pohodništvo (približno en pohod 
mesečno), letos pa smo organizirali tudi nordij-
sko hojo pod vodstvom strokovno usposobljene 
učiteljice, nekdanje olimpijke v smučarskih 
tekih Maje Benedičič. Seveda potekajo tudi vse 
že utečene dejavnosti, tako da se vsak dan nekaj 
dogaja, prireditve nam glasbeno popestrijo Bri-
tofške frajle. 

O vseh dogajanjih člane obveščajo poverjeni-
ce, ki prav tako kot vodje sekcij, ki organizirajo 
aktivnosti, opravljajo svoje delo prostovoljno. 
Poverjenice moram pohvaliti za redno in hitro 
pobiranje članarine, saj smo med najbolj pri-
dnimi na Gorenjskem, članarina pa je pomem-
ben del naših prihodkov. Na pomoč nam je 
priskočila tudi Mestna občina Kranj, tako da 
društvu finančno pokrije del vseh dejavnosti 
in jih tako še bolj približa članom. 

Med dejavnostmi so najbolj vabljivi izleti, saj 
se vsaj enkrat na mesec odpeljemo s polnim 
avtobusom na ogled zanimivosti in naravnih 
lepot Slovenije, podamo se tudi v sosednje Avs-
trijo, Italijo, Hrvaško, letos sledi 14. decembra še 

adventni izlet na Tržaško. Vsako leto pripravi-
mo en večdnevni izlet in skupni oddih na morju. 
Organiziramo tudi prilagojen izlet za bolne in 
starejše, v prihodnjem letu predvidoma na Bled 
in v Bohinj. V organizaciji našega prevoznika 
Rozman busa se bomo spomladi že tretjič ude-
ležili čistilne akcije na Dugem otoku. Na pred-
večer gregorjevega, ko se spuščajo gregorčki po 
Belci, postrežemo učence Osnovne šole Pre-
doslje s piškoti in čajem in se medgeneracijsko 
družimo. Vsako leto se udeležimo tudi srečanja 
gorenjskih upokojencev in se z vlakom odpelje-
mo na Festival za tretje življenjsko obdobje v 
Ljubljano. Svoje 80- in 90-letnike povabimo na 
srečanje v bližnje gostišče, ki se ga z veseljem 

udeležijo. Pred novim letom starejše od 80 let in 
bolne (letos jih bo več kot četrtina članov) obi-
ščemo na domovih in v domovih za starejše, jih 
skromno obdarimo in jim zaželimo zdravja in 
sreče v novem letu. Prizadevali si bomo za uspe-
šno nadaljevanje dejavnosti v prihodnjem letu, 
z željo, da bi se vanje vključilo čim več članov. 
To bomo lažje dosegli ob dobrem sodelovanju 
s svetoma krajevnih skupnosti Britof - Orehov-
lje in Predoslje, kakor tudi z drugimi društvi v 
krajevnih skupnostih. Ob prihajajočem novem 
letu želim vsem čim več zdravja, medsebojnega 
razumevanja in vsega lepega. 

Miro Zelnik,  
predsednik DU Britof - Predoslje

Za praznike na adventni izlet
Pri Društvu upokojencev Britof - Predoslje se ves čas kaj dogaja, velik poudarek dajemo tudi gibanju,  

zato smo pred dvema letoma obudili planinsko pohodništvo. 

S planinskega izleta na Slemenovo špico in z obveznim postankom pri Ruski kapelici

Miro Zelnik, predsednik 
Društva upokojencev 
Britof - Predoslje  
/ Foto: Tina Dokl
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